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تحرير الرهينة
ال تمرير الموازنة
بتمرير خجول أم بسقوط مريع،
ٍ
ُ
الموازنة ليست "بيت القصيد" في هذه
ً
المرحلة .لم تعُ د مجدية أالعيبُ األرقام
وااللتباسات التي تحترفها حكومة "معا ً
لإلنقاذ" ،وال سياسة "خفض التوقعات"
مال متواضع القدرات.
التي يروّجها وزير ٍ
حان وقت وقف التضليل .دخلنا في
المهلة الدستورية النتخاب رئيس ،ويجب
أن يتحوّل هذا االستحقاق أولوية األولويات
ليعود األمل الى اللبنانيين بلحظة انعطاف
سياسي ّ
تؤسس لعودة لبنان الى حياة
طبيعية .لكن يبدو ّ
أن المنظومة الحاكمة
تص ّر على تمديد مآسي "العهد القوي"
عبر رئيس من الخط الممانع نفسه ،أو
بأفضل االحتماالت وبعدما تستنفد الفراغ،
برئيس تسوية يمسك العصا من وسطها
بما يسمح باستمرار هيمنتها ومسح كرامة
المنصب باألرض.
لن يتوقف خالص اللبنانيين على
حكومة يجري التنازع على مقاعدها
ٍ
بحسابات صغيرة تفترض أن الشغور
واقع ،وأن مهمتها تقاسم جبنة صالحيات
ٌ
الرئيس .ولن تكون بابا ً للح ّل
موازنة
لم يطلع عليها عاقل إال وشبَّهها بمَ ن
ُ
صاغها.
رصف كالم "ال جمرك عليه"،
ّ
مختص
ووعو ٌد بخفض العجز لم ي َر أي
انها قابلة للوفاء ،وتآم ٌر على ما تبقى
من قدرة المواطنين على مواجهة أعباء
المعيشة .ففي موازاة رؤية اقتصادية
معدومة وإصالحات موعودة في خطة
ُ
الموازنة رسوما ً
ٍ
تعاف عرجاء ،تَفرض
وضرائب تدَّعي انها لن تطال الفقير فيما
تُجهز على الطبقة المتوسطة وتعمّ ق
االنكماش حارمة االقتصاد أيّ حافز
للمنافسة وجاذب لالستثمار.
لقاءات الرئيسين لـ"تدوير زوايا"
ٌ
الحكومة العتيدة
أوقات ضائعة ،مثل أيام
ُ
تضاف الى األيام المسروقة من
الموازنة،
َ
المواطنينَ " .كولسة" معيبة وتجاذبات
تفتح باب الهوبرات وإثارة النعرات
لـ"تغطية السموات بالقبوات" ،فيما
المطلوب من مجلس نواب محترم أن
يبادر فورا ً الى انتخاب رئيس شعورا ً
منه بعمق األزمة وارتداداتها الكارثية،
واعترافا ً ّ
بأن اإلصالحات والموازنات
وخطة التعافي وتعويم الحكومة غير
مجدية اذا أهملنا االستحقاق.
بداية الحل سياسية ،وتبدأ باإلقرار
بأن نهج "المنظومة" الذي توَّجه "العهد
القوي" كان جريمة متمادية كاملة
األوصافّ ،
وأن خطة استنساخه للحصول
على أوكسجين من صندوق النقد أو
من غاز يتبع الترسيم غير مضمونة
النتائج .فالح ّل في لبنان لن يبصر النور
إال باختيار رئيس شهم يجاهر بوجوب
استعادة الدولة وجمع ك ّل اللبنانيين تحت
مظ ّلتها ،معلنا ً أن ال فضل للبناني على
آخر إال بقدر مساهمته في إعادة البناء
والخضوع للدستور والقانون.
تُوهم "المنظومة" اللبنانيين بأنها
قادرة على االستمرار وإنعاش االقتصاد
ببيع الكالم لصندوق النقد وبخفض
األصوات التي تهاجم المملكة العربية
السعودية ودول الخليج القادرة على
ّ
ضخ الدماء في شرايين "المريض
اللبناني" ،فيما الحقيقة أن المجتمع
الدولي والخليج على السواء ،لم يعودا في
وارد االستثمار في كيس مفخوت وليسا
حاضرين لمعاودة م ّد يد الصداقة للبنان
قبل أن يستق ّر خياره السياسي ،وتحديدا ً
عبر انتخاب رئيس يحرر قصر بعبدا من
االرتهان ويتعهّ د تحرير رهينة ذهبية
اسمها "دولة لبنان".
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"ميّاس" نديم شرفان :لبناننا الذي ال يموت
لم يكن مفاجئا ً أن تنتــزع فرقة "ميّاس" لقب
" "America's Got Talentفقــد كان أداؤهــا املبهر
ٍ
باعرتاف
طوال املسابقة كفيالً بنقلها اىل أعىل مرتبة
من لجنة الحكم التي رأت يف الفرقة مســتوى يحاكي
استعراضات "فيغاس" الشهرية برباعةٍ ال لبس فيها
أكســبتها أصوات األمريكيــن واالجانب .أن تخطف
ّ
تجسد أرزتهم
"مياس" قلوب اللبنانيني بلوحة راقصة
بأمر غريب ،فابن
املك ّللة ببياض ثلج برشي واالرز ليس ٍ
قرطبا مؤسس الفرقة ومصمّ م رقصاتها املبدعة نديم
ً
مناسبة العادة
لبناني حتى النخاع ،وقد أرادها
رشفان
ّ
الوهج اىل وطنه مختارا ً بنفســه

شــعار "كرمالك يا لبنان" ،منتشالً لبنانه من وحول
اليأس والقنوط ومعيدا ً اىل اللبنانيني طعم وطن جربان
خليل جربان وســعيد عقل وفريوز وكبار العمالقة.
سحر رشفان هو يف إعادته شــعبه اىل س ّكة الكرامة
بعدما جرجره الحكام اىل أدنى مستويات الذ ّل واملهانة،
ً
أنفة وشموخا ً
فأبكى اللبنانيني فرحا ً الستعادتهم
انتزعا منه عنو ًة ممن يجهدون
لتشــويه صورة بالد
االرز وفــرض هوية

هجينة عليه .لم تكن مجر ّد مسابقة ،بل هي معركة
هوية بطلها رشفان ،فلبنانه هو لبنان الفرح والجمال
والرقص ،وهي رسالة لن تعجب قطعا ً من يريده بلدا ً
للســواد الحالك والحروب الوهمية واالقتتال الدائم.
يحارب رشفان ببسالة ذودا ً عن لبنانه األبيض" :أحبوا
لبنان ...ال ترتكوه!" ،قال بعد فوزه باللقب مؤكدا ً أنه
لن يرتك لبنانه أبداً .باألمس ،أدرك اللبنانيون ّ
أن وطنهم
الجريح لن يموت بوجود أمثال
رشفان ممّ ن يكتبون مجد
ٍ
بإنجازات من ذهب.
لبنان

٨ +

وفد صندوق النقد إلى بيروت :تأخير اإلصالحات يزيد التكاليف

ميقاتي "يحشر" عون بتشكيلة ّ
منقحة
وطرح هوكشتاين "مقبول بشرط"!
يف اللقاء الســادس بينهما ،تعمّ د الرئيس املك ّلف نجيب ميقاتي أن "يلحق عىل
الحرف" كل كلمة أدىل بها رئيس الجمهورية ميشــال عــون يف أحاديثه الصحافية
املتتالية خالل الفرتة األخرية ،إذ حرص عىل أن ير ّد من عىل باب مكتب عون يف القرص
الجمهوري عىل اتهام األخري له بعدم الجدية يف التأليف وأنه يجلس يف كل لقاء بينهما
"دقائق" ثم يغادر ،فقال ميقاتي للصحافيني لدى مغادرته القرص أمس متأبّطا ً أوراقا ً
بيضاء" :لم اقعد عند فخامته دقائق إنما نصف ساعة كاملة لم تنقص دقيقة واحدة
( )...واملشوار الجاي لو بدّي ضل نام هون مش رح ف ّل إال ما تتش ّكل الحكومة".
وبذلك ،تعمّ د ميقاتي أن "يحرش" عون ضاربا ً معه "موعدا ً قرسياً" بعد عودته
من الخارج "ليكون لقاؤهما املقبل حاســما ً من دون أي وقت مســتقطع حتى
استيالد التشكيلة الحكومية املرتقبة ،بما يقطع الطريق عىل تدخالت رئيس "التيار
الوطني الحر" جربان باسيل إثر كل لقاء بينهما وإطاحته حتى الساعة بتشكيلتني
وزاريتني قدمهما ميقاتي إىل عون" .وكشف مصدر واسع االطالع لـ"نداء الوطن"
ّ
أن "الرئيس املكلف اســر ّد (خالل لقاء األمس) من رئيس الجمهورية التشكيلتني
السابقتني ،واتفق معه عىل عقد اجتماع مطوّل بعد عودته إىل بريوت ،عىل أن يحمل
معه إىل االجتماع تشكيلة جديدة ّ
منقحة للتناقش حولها توصالً إىل االتفاق النهائي
عىل إصدار مراسيم التأليف".
١٣

طهران تستعجل إجراءات عضويتها
في "منظمة شنغهاي"

لقاء بوتين  -شي:
معًا في مواجهة الغرب

يف خض ّم التوترات الجيوســراتيجية بني بكني وموسكو من
جهة والقوى الغربية من جهة أخرى ،أظهر الرئيسان الصيني يش
جينبينغ والرويس فالديمري بوتني خــال أوّل لقاء بينهما منذ بدء
الغزو الرويس ألوكرانيا عىل هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون
يف سمرقند بأوزبكستان أمس ،عزمهما عىل دعم بعضهما البعض
وتوطيد عالقتهما.
١٣

الصناديق السيادية :مخرج للمصارف
تحمل مسؤولية ارتكاباتها
يعفيها من ّ
خــــالـــــد أبــــو شـــــقـــــرا
التعويــض عــى كبــار املودعني
ومتوسطي الحجم هو "الهاجس" الذي
"يلف ويدور" حوله كل معني بالوصول
إىل التعايف املايل .آخــر املقرتحات أتى يف
خطــة الهيئــات االقتصادية ،ويقيض
بإنشــاء رشكة قابضــة تُحفظ فيها
ملكية  15مؤسسة عامة يديرها القطاع

الخاص .وعندما يرتفع مردودها عن حد
معني تذهب االمــوال إىل تغذية صندوق
التعويض عىل املودعني ،ملدة ترتاوح بني
 10و 12ســنة .فهل يمكن لهذا الطرح
أن يخرتق جدار صنــدوق النقد الدويل
الرافض بشــكل مطلق ألي استعمال
للملك العام؟ وما الذي يميز هذا الطرح
عن "صندوق اسرتداد الودائع" يف الخطة
الحكومية؟
١٣

دعوة أوروبّية لمحاكمة بوتين ...وعقوبات أميركية على موسكو

الوكالة الذرية :النسحاب الروس
من "زابوريجيا"
بعد حبس العالم أنفاسه م ّرات عدّة تخوّفا ً
من حصــول "كارثة نووية" من ج ّراء األعمال
الحربية قرب محطة زابوريجيا األوكرانية التي
تحت ّلها روســيا ،تبنّى مجلس حكام الوكالة
الدولية للطاقــة الذرية أمس قــرارا ً دعا فيه
موسكو إىل سحب قواتها من محطة زابوريجيا
التي تتع ّرض لقصف منتظم ،بحسب ما أفادت
مصادر ديبلوماسية وكالة "فرانس برس".

والقرار الذي طرحته بولندا وكندا وافقت
عليه  26من الدول األعضاء الـ ،35بينما صوّتت
روسيا والصني ضدّه ،فيما امتنعت  7دول عن
التصويت ،هي جنوب أفريقيا وبوروندي ومرص
والهند وباكســتان والسنغال وفيتنام .ويدعم
القرار جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي
بدأت مشــاورات مع أوكرانيا وروسيا القامة
منطقة آمنة يف محيط املحطة.
١٣

٢

محـــــليـــــات
العـــدد  - ٩٣٥السنــــة الـرابـعـة

ولـــيـــد شـــقــيــر

التعويم تجنّبًا لـ"ترؤس»"
باسيل الحكومة
إبّان حكومة الرئيس تمام سالم في ظ ّل الفراغ
الرئاسي الذي امت ّد سنتين وخمسة أشهر وزهاء ثالثة
أسابيع والتي كانت تمارس صالحيّات الرئاسة في ظ ّل
هذا الفراغ ،دخل وزير الخارجية آنذاك جبران باسيل
إلى إحدى جلسات مجلس الوزراء في السراي الحكومي،
وقبل افتتاح الجلسة توجّ ه إلى سالم طالبا ً الكالمّ ،
لكن
األخير أبلغه أنه سيعطيه الكالم بعد افتتاح الجلسة .أص ّر
باسيل وقال إن كالً من الـ 24وزيرا ً الموجودين على
الطاولة هو رئيس للجمهورية ،مستندا ً إلى نص الدستور
أن الحكومة تتو ّلى صالحيات رئاسة الجمهورية في حال
شغورها.
حصل هرج ومرج في حينها ور ّد عليه سالم بقوة ،ثم
ت ّم إخراج الصحافيين والمصوّرين الذين كانوا يغ ّ
طون
افتتاح الجلسة .بعدها تك ّرر السجال وقال باسيل إن
المادة  53من الدستور تنص على أن يترأس رئيس
الجمهورية مجلس الوزراء عندما يشاء ونحن نريد أن
نترأس الجلسات .فر ّد عليه وزير الشؤون اإلجتماعية في
حينها المحامي والقانوني رشيد درباس بأن الدستور
يتحدث بصيغة المفرد وليس بصيغة الجمع ،بحيث إن
هذه الصالحية محصورة بشخص رئيس الجمهورية...
وتو ّلى وزير الداخلية آنذاك نهاد المشنوق دعوة باسيل
إلى حديث جانبي ومسك يده إلى خارج قاعة مجلس
الوزراء قائالً له :ما الحكمة من أن تفتعل مشكلة مع
الجانب السنّي بأفكار كهذه؟ فافتعل باسيل استغرابه
كأنه ال يدرك مفاعيل انتزاعه صالحيات رئيس مجلس
الوزراء وتجريده منها ،ومضاعفات ذلك على الصعيد
الطائفي ،قائالً :ألهذه الدرجة؟
بفعل اإلصرار على انتخاب العماد ميشال عون دون
غيره في حينها لم يكن فريقه يعدم وسيلة ومنها تشويه
وتطويع الدستور بهرطقات من النوع الذي ابتدعه
باسيل بأن يترأس أحد الوزراء جلسة مجلس الوزراء بدال ً
من رئيسه وفق الدستور :إما عون رئيساً ،أو يت ّم إلغاء
الرئاسة الثالثة .وكان ذلك يحصل في سياق الضغط
على المكون السنّي بزعامة رئيس تيار «المستقبل»
سعد الحريري كي يقبل بانتخاب عون .وواكب هذه
الممارسات الضاغطة التي رافقتها تحركات في الشارع،
رفع شعار عدم شرعية البرلمان بحجّ ة أنه ممدّد له،
للضغط على الرئيس نبيه بري الذي كان رافضا ً خيار
عون في الرئاسة .وهو البرلمان الذي عاد فانتخب عون
بعد بضعة أشهر.
ال يمكن فصل الشروط التي يضعها باسيل والفريق
الرئاسي على تشكيل الحكومة الجديدة عن هذا السياق،
وإن اختلفت الظروف والشخصيات المعنية والوضعية
العونية .فالمطروح خروجها من الرئاسة بينما في العام
 2016كانت تريد الدخول إليها .والمطروح أن تس ّلم
أختام الرئاسة لمن ّ
ينص الدستور على أن يتس ّلمها ،إما
رئيس منتخب أو حكومة تح ّل مكانه ،حتى لو كانت
حكومة تصريف األعمال ،تنطبق عليها في هذه الحال ما
يجري ممارسته حاليا ً وهي حال اإلستقالةّ .
يوقع الرئيس
عون مع رئيسها ووزرائها المراسيم والقرارات والقوانين
التي تصدر عن البرلمان ومشاريع القوانين التي تحيلها
الحكومة إليه إلقرارها .وإذا كان من تشكيك بشرعية
دورها كحكومة تصريف األعمال فهذا يعني أن ما يقوم
به الرئيس عون بالتعاون معها غير شرعي.
ليس الموضوع بالنسبة إلى الفريق العوني صالحية
حكومة تصريف األعمال أو عدم صالحيتها لتولي
الصالحيات الرئاسية في ظل فراغ رئاسي ،بل هو أن
يتقدم باسيل ،وكيل عون ،في إدارة المرحلة االنتقالية
بين الفراغ وملئه .وبدال ً من المطالبة بترؤس جلسات
مجلس الوزراء من قبل الوزراء بات المطلب تعيين وزراء
الدولة الستة في الحكومة الجديدة ،إضافة إلى الوزراء
الـ 24الموجودين ،من دون استبعاد أن يكون باسيل
أحدهم بحيث يكون ذلك وسيلة الغلبة السياسية في
قرارات مجلس الوزراء ،ووضع رئيسه في خيار بين
القبول بما يريده «التيار» من قرارات أو ش ّل عمله رغم
الحاجة إليه في التعاطي مع توالد األزمات المعيشية
ج ّراء المزيد من التدهور اإلقتصادي والمالي.
الصيغة الحكومية التي يسعى إليها الحزب تفاديا ً
لتكرار السيناريو المعروف ،هي إعادة تفعيل خيار
تعويم الحكومة المستقيلة مع تغيير في بضعة وزراء،
ومراعاة مطلب عون بأن يسمّ ي الوزيرين السني والدرزي
اللذين سيت ّم استبدالهما من تركيبة الـ 24وزيرا ً الحالية،
في األيام العشرة األخيرة من الوالية الرئاسية .فـ»حزب
الله» الذي يجنح نحو التشدد في اختيار الرئيس العتيد
وسيدقق في خياراتهّ ،
يفضل أق ّل قدر من الفوضى
والمراعاة في قرارات السلطة في ظل الشغور الرئاسي.
بتشكيل الحكومة ينسى الفرقاء قصة الفراغ اآلتي،
فيجري تشريعه كي تتحمّ ل الحكومة المكتملة الصالحيات
مسؤولية المزيد من التوترات على األرض.
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المجلس الدستوري ُيصدر القرارات النهائية ضمن مهلة الشهر

جح
مشلب لـ»"نداء الوطن"» :من المر ّ
أن تصدر الطعون على دفعتين
كــلــيــر شــكــر
مطلع األسبوع املقبل ،ستصل
تباعاً ،تقاريــر املق ّررين إىل املجلس
الدستوري لبدء مناقشتها ،وإصدار
القــرارات يف الطعون الـ 15املقدّمة
أمامه وا ُملشــ ِّككة يف نيابة  18نائباً.
تكمــن أهميــة هــذه الطعون يف
كــون نتائجها ســتصدر يف خض ّم
االســتحقاق الرئايس الــذي دخل
جار
مهلته الدستورية فيما البحث ٍ
بـ»الرساج والفتيلة» عىل ك ّل صوت
نيابي قد يضــاف إىل االصطفافات
القائمة.
يقول رئيس املجلس الدستوري
القــايض طنّوس مشــلب لـ»نداء
الوطن»« :يفــرض مبدئيا ً أن يبدأ
املجلس الدســتوري مناقشة هذه
التقارير فور ورودها ،وسط ظروف
تقنية ولوجســتية صعبــة للغاية
تحيــط بعمل املجلــس وموظفيه
والذيــن ال يتخطــى عددهم ،عدد
أصابع اليد الواحــدة» .ويؤكد من
جديــد أنّه «من املرجــح أن تصدر
الطعــون عىل دفعتــن ،خصوصا ً
ّ
وأن بعضها قــد يكون جاهزا ً خالل
مدّة قصرية ،بينما البعض اآلخر قد
يحتاج إىل وقت أطول من املناقشــة
بني أعضاء املجلس».
ويكشــف ّ
أن «أعضاء املجلس
توافقوا عىل إصدار القرارات النهائية
ضمن مهلة الشهر التي ّ
ينص عليها
النظام الداخــي للمجلس ،ولو أنّها
مهلة ّ
حث وليســت مهلة إسقاط،
وبالتايل ســتكون القرارات معلنة
قبل نهاية شهر ترشين األول املقبل،
عىل أبعــد تقدير» ،كما يقول رئيس
املجلس.
ويف هذا السياق ،سبق للرئيس
السابق للمجلس الدستوري عصام
ســليمان أن رشح انّه «بعد تقديم
التقاريــر إىل رئيــس املجلس الذي
بدوره يوزعها عىل االعضاء ويعقد
جلســة مفتوحة عىل مدى ثالثني
يوما ً التخــاذ القرارات ،وهذه املهلة
هي أيضا مهلة حث وليســت مهلة

إســقاط ،ألن كل قرار من قرارات
املجلس الدستوري يتطلب موافقة
ســبعة أعضاء عىل األقل ،ويف حال
لم يتوافر هــذا العدد التخاذ القرار،
فهذا يعنــي أن ال قــرار ،من هنا
يمكن االتفــاق بني االعضاء التخاذ
القرارات والتي قد تتطلب وقتا ً أكثر
مــن ثالثني يومــاً ،ألن االعضاء قد
تكون لديهم مالحظات عىل التقارير
التي ِ
وضعت ،وهذا يتطلب املزيد من
الدراســة ،لذلك من املمكن ان تمتد
هذه املهلة إىل أكثر من ثالثني يوماً،
ومن هنا نسميها مهلة حث وليست
مهلة إسقاط» ،مشريا ً إىل ان «الفرق
بني مهلة الحث ومهلة اإلســقاط،
هــي أن يف نهاية مهلة اإلســقاط،
ليس هناك إمكانيــة التخاذ القرار
بينما مهلة الحث هي لحث األعضاء
عىل اتخاذ القرار ضمن هذه املهلة،
ويف حال لم يتمكنوا من اتخاذ القرار
يف هذه املهلة يعمدون اىل تمديدها».
ويكشف مشــلب ّ
أن «التقارير
التي يضعها املقــررون تتضمن يف
بعض الطعون ،نتائــج إعادة فرز
الكثري مــن الصناديق املطعون بها،
مشريا ً إىل ّ
أن بعض الطعون الجدية
فرضت هذا املسار ،وقد جرت إعادة
فرز الكثري مــن الصناديق املطعون
بها ،وقد تتحــدد نتائج بعض هذه
الطعون عىل أساس الفرز الجديد».
يف املقابل ،يشري مصدر حقوقي
معنــي إىل ّ
أن «بعــض املقررين لم
يبارشوا بعد فرز الصنايق ،وهي ال
تزال مكدّســة يف مكاتبهم ،ويرجّ ح
أن يتأخر صــدور تقاريرهم ربطا ً
بعملية الفــرز التي تحتــاج وقتا ً
وموظفــن غري متوفريــن» .كما

بعض الطعون قد يكون
جاهزًا خالل مدّة قصيرة بينما
البعض اآلخر قد يحتاج إلى
وقت أطول من المناقشة
بين أعضاء المجلس

خفــايـــا
يقول خصوم للعهد ،إ ّن
بعض السيناريوات االنقالبية
قــد تصــل إىل حــ ّد تكليف
شخصية سنية تعيش خارج
لبنان وفشلت فشالً ذريعا ً يف
االنتخابــات النيابية وأعادت
نرش صورها عــى اللوحات
اإلعالنيــة عــى الطرقات،
برئاسة حكومة انتقالية من
باب رضب دستورية حكومة
ترصيف األعمال.

ستكون القرارات معلنة قبل نهاية
شهر تشرين األول المقبل

يقول ّ
«إن تقرير هيئة اإلرشاف عىل
االنتخابات قد يشــكل عامالً مؤثرا ً
عىل تقارير املقررين خصوصا ً ّ
وأن
الهيئة رصدت  592مخالفة مرتكبة
من وســائل اإلعالم ،و 25شــكوى
جزائية تتضمن رشــاوى وعرقلة
العمليــة االنتخابيــة ،وإحاالت إىل
وزارة الداخليــة والبلديات لفرض
غرامات بشــأن مخالفــات تقديم
البيانات الحسابية الشاملة :اللوائح
التي لم تتقدّم ببياناتها الحســابية
الشاملة وعددها  ،16والئحة واحدة
تقدّمت خارج املهلة ،املرشــحون
الذيــن لــم يتقدّمــوا ببياناتهم
الحسابية الشــاملة وعددهم ،356
واملرشحون الذين تقدّموا ببياناتهم
الحســابية الشــاملة خارج املهلة
وعددهم .»22
ويتبني وفق مصادر سياسية ّ
أن
ثالثة طعون أساســية ،هي التي قد
ّ
تغي مشهدية مجلس النواب ،وهي:
 الطعن املقــدّم يف طرابلس -املنية  -الضنّيــة من فيصل كرامي
الذي نــال  6,494صوتــا ً تفضيليا ً
ّ
ض ّد
املرشــحني عــى لوائح قوى
التغيري إيهاب مطر (سن ّ ّي 6,518 -
صوتاً) ،ورامي فنج (سن ّ ّي 5,009 -
أصوات) ،وفراس السلوم (علويّ -
 370صوتاً).
 الطعن املقــدّم يف عكار منّ
املرشح عن املقعد العلوي حيدر زهر

يرتدد أن عدم ســفر
رئيــس الجمهوريــة إىل
نيويورك إللقاء كلمة لبنان يف
الجمعية العامة لألمم املتحدة
يعود إىل عدم تحميله مشقات
السفر الذي يمكن أن يسبب
له مشــاكل بينما كان هو
يفضــل أن يســتغل هذه
املناسبة إلطاللة دولية له قبل
نهاية واليته.
تحمّ ل جهات قانونية
وزير العدل مسؤولية تغطية
قرار تعيني محقق عديل آخر
يف قضية تفجري مرفأ بريوت
وإلقاء كرة النــار بني يدي
مجلس القضاء األعىل بدل أن
يشكل جدار حماية للتحقيق
وللمجلــس ،خصوصــا ً أن
عالقتــه الشــخصية كانت
جيدة مع أعضاء املجلس وقد
سبق ورافق رئيسه إىل العراق
من أجل تأمــن دعم مادي
للقضاة.
الدين عيىس الذي نال  3,948صوتا ً
تفضيليا ً ض ّد النائب أحمد رســتم
( 324صوتا ً تفضيلياً).
 الطعن املقــدّم يف جزين منالنائب الســابق إبراهيــم عازار
عىل الالئحــة املدعومة من الثنائي
الشــيعي ( )7,894ض ّد ســعيد
األســمر ( ) 1102عــى الئحــة
«القوات» ورشبل مســعد ()984
عــى الئحة أســامة ســعد وعبد
الرحمن البزري.

لقاءات «"نواب التغيير»" ...الضحية ُتحاور جلّدها!
معارضني ،وبعد التظاهــرات الصاخبة التي
أالن ســــركـــيـــس
رفعت املشانق للزعماء يف الحكم ،ووسط تح ّكم
الثالثي املتمثل بالتيار «الوطني الحر» وحركة
يوم توجّ ه الناخب اللبناني بجناحيه املقيم
«أمل» و»حزب الله» بالسلطة ،أتت أول نكسة
واملغــرب النتخاب من يدّعــون أنهم يمثّلون
ّ
وتمثلث بمبادرة رئاســية للنواب التغيرييني ال
ســيحقق حلم قيام
الثورة ،ظن أنه صوّت ملن
ترقى إىل حجم االستحقاق.
الدولة التي يحلم بها.
وجاءت النكسة الثانية بجولة هؤالء النواب
إستطاعت هذه القوى أن تفوز بثالثة عرش
عىل كتل ثالثي السلطة بعدما رفعوا شعار إسقاط
مقعدا ً يف دوائر مختلفة ولم تستطع تسجيل أي
رموزها «كلن يعني كلن» ،وهنا
خرق يف البيئة الشيعية ،واستمر
يُطرح سؤال كبري «كيف تحاور
النواب املنتخبون بنفس الخطاب
الضحية جالدها؟!» .ويف السياق،
السيايس وهو مقارعة املنظومة
غالبية الجمهور الثوري
ماذا لو أقدمت إحدى الشخصيات
الحاكمة وإسقاطها حتى رفض
ترى أن هذه الخطوة
املعارضة أو األحزاب عىل القيام
بعضهــم الحوار مــع األحزاب
والنواب املعارضني تحت شــعار تعطي شرعية لسلطة بهذه الخطــوة؟ أال يفتح عليها
باب التخوين وتتهم بأنها تكمل
«كلن يعني كلن».
تجوّع الشعب وتشرّع
بسياسة التسويات التي خربت
ومــع أن هذا الشــعار أثبت
الفساد وتدمّ ر الدولة
البلــد؟ يف رأي الكثرييــن مــن
فشــله إال أن الجمهــور املعارض
لصالح "«الدويلة"»
الجمهور الثوري أن هذه الخطوة
رأى فيــه طوباوية أو ممارســة
تن ّم عن جهل ســيايس وإعطاء رشعية لسلطة
سياســية جديدة ،يف حــن أن الغالبية املعارضة
تجوّ ع الشــعب وتأرسه وترشّ ع الفســاد وتدمّ ر
ركزت عىل توحيــد جهود املعارضــن من أجل
الرشعية لصالح «الدويلة».
الفوز باالســتحقاقات الالحقة وأبرزها رئاســة
ويف ســياق اللقاءات ،هل اعتــذر «نواب
الجمهورية ،وعدم تكــرار تجربة انتخاب رئيس
التغيري» من النائب جربان باســيل عن «الهيال
مجلــس النواب ونائبه وتســمية رئيس حكومة
ّ
بالتخل عن وزارة
هيال هو» ،أو أنهم أقنعــوه
مك ّلف.
الطاقة؟ وهل حصلوا عىل جواب عن نية العماد
وأمام الرفض الســابق بإبرام تحالف مع

ميشــال عون بمغادرة قرص بعبــدا إو البقاء
ّ
سيتخل عما يعتربه حقه بالرتشح
فيه؟ وهل
لرئاسة الجمهورية ويسري بمبادرتهم؟
وبالنســبة إىل «حزب الله» هــل أقنعوه
ّ
التخل عن ســاحه وتســليمه إىل
بــرورة
الرشعية وإقامة اعتبار للجيش والدولة وإغالق
املعابر غري الرشعية وعدم التهريب؟ أو رصفوا
نظره عن فكرة إنتخاب رئيس يغ ّ
طي ســاحه
و»دويلته» وال يتبع للمحور اإليراني؟
أما بخصــوص كتلة الرئيــس نبيه بري،
فهــل أقنعوها بتســليم النائبني عيل حســن
خليل وغازي زعيرت إىل العدالة؟ وهل ناقشوها
بطريقة إدارة بــري للجلســات أو بانتخاب
رئيس يُبدّل من طريقة إدارة الدولة التي فرض
إيقاعها بــ ّري منذ «الطائــف» ويُصنف عىل
أساس أنه رأس املنظومة؟
وأمام كل مــا يحصل ،فعــى أي رئيس
ســيتفق «نواب التغيري» مع هذه الكتل ،وهل
دخلنا زمن التسويات وخذالن الناخبني؟ وملاذا
هناك من منح صك براءة للســلطة الحاكمة
التــي تقاتل من أجل منع كشــف الحقيقة يف
انفجار املرفأ وتستمر بفسادها القاتل؟ وهل
مصالح «حزب الله» مرتبطــة بالداخل أو أنه
ينتظر الدخان األبيض مــن مفاوضات إيران
النووية؟

محـــــليـــــات

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٩٣٥السنــــة الـرابـعـة
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بين بعبدا والسراي حكومة «"قيد النقاش" حتى نهاية العهد
غـــادة حــالوي
غريب كالم النواب يف جلسة مناقشة
املوازنة .انتقاداتهم للحكومة ،توصيفهم
لألزمــة ،محاكاتهم ملعاناة الناس وارتفاع
ســعر الدوالر وارقام املوازنة .يستحق من
يكتب للنــواب الكرام كلماتهــم املنقولة
مبارشة عىل الهواء الثنــاء لدقة متابعته
وتماهيــه مع نبــض الشــارع .كيف ال
والجلســة يف بث حي ومبارش وهذا سبب
لكثرة طالبي الــكالم ورفع لهجتهم .رفع
النــواب لهجتهــم ازاء حكومة ترصيف
االعمال وكالوا لهــا االتهامات بالتقصري
والحبل عىل الجرار اليوم .تلك الحكومة التي
ّ
تسي االعمال فيما رئيسها املكلف
بالكاد
مجددا ً عاجز عن تشــكيل حكومة بديلة
والســبب «ارصار عون عىل ان التشكيل ال
يزال يحتاج اىل نقاش مستفيض».
خمسة اشهر يف ظل حكومة ترصيف
االعمال .ســت زيارات لبحث التشــكيلة
الحكوميــة انتهت مــن دون االعالن عن
حكومــة .كلمــا اعلن عن زيــارة رئيس
الحكومة املكلــف نجيب ميقاتي اىل قرص
بعبــدا أنعش التفــاؤل بقرب تشــكيل
الحكومة .منطق االمور يقول إن اي لقاء
يجمع بني رئييس الحكومة والجمهورية
يعني ان بحث موضوع الحكومة سيكون
ثالثهما حكمــاً .لكن الواقــع لم يطابق
التوقعات وزيــارة ميقاتــي اىل بعبدا لم

تتجاوز الحيز الربوتوكويل برغبته يف ابالغ
عون بسفره اىل بريطانيا للمشاركة بتشييع
امللكة اليزابيت ،ثم التوجه للمشــاركة يف
اجتماعات نيويورك .نتحدث هنا عن غياب
عرشة أيام أو ما يزيد يعلق خاللها اي بحث
بشأن الحكومة.
مبتسما ً غادر ميقاتي بعبدا متوجها ً
اىل الصحافيني بالقول« :هاملرة قعدنا نص
ساعة ،مشــوار الجايي رح اجي وضلني
قاعد حتى تشكيل الحكومة ،وما رح روح،
رح نام هون» .وملا سئل عن املوعد املقبل،
اجاب« :بعد عودتي من السفر».
قصد ميقاتــي يف كالمه الرد عىل قول
رئيس الجمهورية بأن ميقاتي يقصده زائرا ً
لدقائق ثم يخرج خايل الوفاض .رد ميقاتي
عىل عون واعدا ً بزيارة لــن يخرج بعدها
اال وبيده حكومة خاصــة وان عون أبدى
استعداده ملناقشــة موضوع الحكومة يف
الزيارة املقبلة ،ما يعني ان امللف الحكومي

جاء من يهمس لميقاتي طالبًا
إليه التنبّه من أن باسيل يصبو
الى طرح صيغة الوزراء الثالثة
ليكون وسليم جريصاتي في
عداد وزراء الحكومة التي
ستتسلم صالحيات الرئيس

ال يزال يف طور النقاش الذي قد يســتلزم
مزيدا ً من البحث واجتماعات مفتوحة عىل
املجهول.
معطيــات مصــادر معنيــة بملف
الحكومة قالت ان ميقاتي ســوف يقصد
بعبدا بعد العودة من سفره حامالً التشكيلة
الحكومية الحالية من دون زيادة او نقصان
وسريىض بها رئيس الجمهورية ،ملمحة اىل
انفراجات حكومية قريبة يف حال صدقت
النوايا لتقول ان عون لن يقبل حكما ً املس
بالتوازنات الحكومية القائمة حالياً ،والتي
تفرض عدم تغيري اي اســم مــن الوزراء
الحاليني لتؤكد الرتاجــع عن طرح وزراء
الدولة الستة عىل سبيل التوازن السيايس.
تفاؤل ال تالقيه الــراي الحكومي،
التي ال تزال تشــكك يف نوايا رئيس «التيار
الوطني الحر» بقبــول الحكومة الحالية،
وتعترب ان مجرد قول عون لرئيس الحكومة
ان املوضوع الحكومي ســيكون موضع
نقــاش مجدداً ،يعنــي ان عون لن يرىض
باستمرار الحكومة الحالية وهو لم يسلم
باالمر الواقع.
باملقابل سيمرر ميقاتي الوقت املتبقي
من عمر العهد بالتشاور قاصدا ً بعبدا بني
اســبوع وآخر ،ويف نهاية املطاف قد تبقى
حكومــة ترصيف االعمال وهي ليســت
مخالفــة للقانون ويمكنهــا ان تمارس
مهامها املتفــق عليها دســتوريا ً يف ظل
غياب رئيس الجمهوريــة ،اي ان التوقيع

عون وميقاتي واللقاء السادس بال حكومة

عىل القرارات يكون من اختصاص الوزير
املختــص ورئيس الحكومــة ال الحكومة
مجتمعة.
يريد ميقاتي تشكيل حكومة جديدة
او تعويم الحكومة الحالية بإجراء تعديالت
طفيفة عليها لتاليف مشــكلة لكن يف حال
تعثر ذلك فال حول وال قوة.
واذا كان عــون يرص عىل تشــكيل
حكومة تتناســب والفــراغ الرئايس فان
ميقاتي واآلخرين لن يمنحوا العهد يف آخر
ايامه ما منعوه عنه طوال ســت سنوات.
قبل ايام جاء من يهمس مليقاتي طالبا ً إليه
التنبه من ان باسيل يصبو اىل طرح صيغة
الوزراء الثالثة ليكون وســليم جريصاتي
يف عــداد وزراء الحكومة التي ستتســلم
صالحيــات رئيس الجمهوريــة ،فرفض
رئيس الحكومة الطرح من اساسه مكتفيا ً

باقرتاح تعديــات ال تتعدى تغيري وزير او
اثنني .بني بعبدا والرساي مشــوار يقاس
بااليام وليس باملسافات ومن هذا املنطلق
تتم مقاربة ملف تشكيل الحكومة .نتحدث
هنا عن رئيــس عنيد يرفض ان يســلم
لخصمه ايا كان الثمــن ،ورئيس حكومة
يخوض مواجهته الحقيقية يف وجه باسيل
مانعا ً عليه اقتحام حكومته والســيطرة
عليها.
الحكومــة لم تعد أولويــة ،وال نوايا
جدية لتشــكيلها رغم اعالن العكس من
قبل املعنيــن .هي مرحلة ســيحكمها
الفراغ واملراوحــة وتقطيع الوقت عىل كل
املستويات وحده سعر رصف الدوالر يحلق
دون افق بال رادع او قدرة عىل التحكم به.
لكن يكفــي ان النواب يعلمون ويتحدثون
عن االمر .وتلك هي النعمة.

تأجيج الخطاب السياسي ال يفسد «"الو ّ
د"» المسيحي في اللقاء حول الرئاسة!

قراءة "مسيحيّة"» في "اإلستحقاق الوطني"
طــونــي كــرم
وسط ّ
ترقب اللبنانيني ملآل اإلتصاالت
واملبادرات الرئاســيّة ،تغيــب األحزاب
املســيحيّة اليوم عن املنافســة إليصال
أحد مرشحيها إىل ســدّة الرئاسة األوىل،
ليشكل هذا الغياب الثالث من نوعه بعد
استحقاق الرئاسة الثانية ومن ثم تكليف
«الرئيــس الثالث» تشــكيل الحكومة،
ما دفع إىل التســاؤل حــول «فعالية»
املســيحيني يف إعادة تكوين الســلطة،
واملعادلة السياســيّة القائمــة اليوم،
سيّما وان البعض يضع هذا اإلستحقاق
الوطنــي يف صلب اهتمــام الكتل األكثر
تمثيالً للمسيحيني يف املجلس النيابي.
ويف هــذا اإلطــار ،يوضــح النائب
ســيمون أبي رميا لـ «نداء الوطن» أن
مقاربة الكتل املسيحيّة الستحقاق رئاسة
الجمهورية يختلف عن اإلســتحقاقات
األخــرى التي فرضتهــا تركيبة النظام
واملجلس النيابي ،مشــرا ً إىل أن التفاف
النواب الشــيعة حول الرئيس نبيه بري
كان كفيالً بإيصالــه بعيدا ً عن تصويت
الكتل املســيحية الكربى أو تأييدها له،
عىل الرغم من التأييد املسيحي الذي ناله
من النواب املســتقلني أو الذين يتمتعون
باســتقاللية خاصة ،الفتا ً إىل انعكاس
هذا األمر أيضا ً عىل تكليف الرئيس نجيب
ميقاتي لتشكيل الحكومة.
ورأى أنه بحكــم امليثاقية املرتبطة
باملوقع املارونــي األول يف البلد ومن ثم
أبعاده املســيحيّة ،تحتّم عىل املرشــح
الرئايس أن يكون حائزا ً عىل دعم أيٍّ من
ّ
توصل
الكتل املســيحيّة الوازنة آمالً يف
أكرب الكتل املسيحيّة ،التيار والقوات ،عىل
السواء إىل دعمه والوقوف إىل جانبه.
بدوره وضع النائب ســعيد األسمر،
عدم إقدام «القوات اللبنانية» عىل إعالن
مرشحها لرئاســة الجمهورية يف سياق
حرصها عىل اختيــار الرئيس وإيصاله،
بعيــدا ً عــن ذر الرمــاد يف العيون عرب
تقديم مرشــحني ال تتوفر لهم إمكانية
الوصول ،مشــددا ً عــى أن هذا الحرص

يدفعهم إىل ترك قنوات التواصل مع كافة
األفرقاء الذين يؤمنون بلبنان الســيادة
واإلستقالل ،لبنان الـ  10452كيلو مرتا ً
مربعاً ،بعيدا ً عن أيّ وصاية خارجية ،ما
مرشــح
يوجب عليهم أيضا ً عدم تقديم
ٍ
والطلب من اآلخرين تأييده.
وإذ توقــف عند أهميــة التواصل
والتعاون بني األحزاب والنواب السياديني
الذين يعوّل تكتــل «الجمهورية القويّة»
عىل التعاون واإلتفاق معهم عىل اختيار
الرئيس الذي يشبه لبنان والناخبني الذين
أوصلوا ممثلني عنهم إىل املجلس النيابي
من أجــل تحقيق التغيــر املطلوب ،أ ّكد
أن فعاليّــة القوى واألحزاب املســيحيّة
ســتظهر ما إن يدعو الرئيس نبيه بري
إىل جسلة انتخاب الرئيس ،عىل أن تكون
ملموسة وترتجم نتيجة اإلتصاالت التي
تقوم بهــا «القوات اللبنانية» مع غالبية
األفرقاء بما يؤدي إىل طرح مرشح رئايس
من قبلهم.
وعــن تخوفه من تكرار ســيناريو
الرئاسة الثانية والثالثة كما هيئة مكتب
املجلس ،رأى ان ما حصل يشــكل نكسة
للقوى التغيريية ،بعــد تأييد «القوات»
للمرشح املســتقل غسان سكاف لنيابة
رئاســة املجلس ،مبديا ً أسفه يف الوقت
نفســه لعدم إلتفاف قوى «املعارضة»
حوله ،ما أدى إىل فــوز النائب الياس بو

صعب املدعوم من قوى  8آذار.
وإذ إعترب أن اخفاق قوى «املعارضة»
يف انتخاب هيئة مكتب املجلس واللجان
النيابية شكل درسا ً لحثهم عىل التنسيق
بما يضمن عدم تكرار األخطاء السابقة،
لفــت إىل أن التواصل مع «املســتقلني»
يهدف إىل اإللتفاف حول مرشح يكون عىل
قدر التطلعات واآلمــال املرجوة للتغيري.
ومع تأكيده عىل وجوب إجراء اإلنتخابات
الرئاســيّة ضمــن املهل الدســتورية،
رفض الحديث عــن تأخري أو تطيري هذا
اإلستحقاق ،مشــددا ً عىل أهميّة إنتخاب
رئيــس بأرسع وقت ممكن ،إنســجاما ً
مع احرتامهم للمواعيد الدستورية ،آمالً
أن تشكل هذه املناســبة فرصة إليصال
الرئيس الذي يشبههم.
وعــى الرغم من رهــان «القوات»
عىل التوافق بني نواب «املعارضة» ،يرى
النائب ســيمون أبي رميــا يف غموض
موقف «التيار» وعدم املبادرة إىل دعم أيٍّ
من املرشحني ،أنه يتالقى ودعوة «التيار»
إىل عقد حــوار بني املكونــات الوطنية
تمهيدا ً إلنجاح اإلســتحقاق ،مشددا ً عىل
وجوب أن يحظــى الرئيس باملواصفات
التي أطلقها النائب جربان باســيل أكان
لجهة تأييد الكتل املســيحيّة له أو تجيري
هذا الدعــم ،الفتــا ً إىل ّ
أن «التيار» كما
«القوات» يمكنهما تأمــن هذا الغطاء

النائب سعيد األسمر

النائب سيمون أبي رميا

بعد نتائج اإلنتخابات األخرية ،مشريا ً إىل
ّ
أن «الحوار الوطنــي» يحتم لقاء القوى
املسيحيّة ومشاركتها يف حوار مسيحي –
مسيحي مرتبط بهذا اإلستحقاق.
وعمّ ــا إذا كان تــروّي «التيار» يف
دعم أيٍّ من املرشــحني مرتبطا ً بالحوار،
إعترب أن مقاربة هذا اإلســتحقاق هي
مقاربة شاملة تتخطى األسماء وصوال ً
إىل برنامج الرئيــس والدعم الذي يجب
أن يرافق عهده ،مؤكدا ً يف السياق ،وجود
حراك نيابــي ولقاءات بني نواب ينتمون
إىل مختلف الكتل التي تســعى إىل إنجاح
هذا اإلســتحقاق ،بعيدا ً عن اإلعالم بما
يضفي عليها الطابــع الجدي بعيدا ً عن
العراقيل التي قد تطالها ج ّراء تســليط
األضواء عليها.
وإذ رأى أن واجب الكتل املســيحيّة
التوصــل إىل اتفاق وتفاهــم قبل انتهاء
املهلة الدســتورية ،اســتبعد انعكاس
الرتاشق والرسائل الهجومية التي ساقها
ك ٌل من الدكتور ســمري جعجع والنائب
جربان باسيل عىل التالقي بني الطرفني،
واضعا ً هــذا األمر يف الســياق الطبيعي
للعمل الســيايس ،والــذي ال يحول دون
التالقي والحوار ،مشددا ً عىل أن الوصول
إىل رئيس إنقاذي يتمتع بالدعم املسيحي
املطلوب يتطلب حــوارا ً جدّيا ً وبنّاء بني
مختلــف الكتل النيابيــة وبالتحديد بني
التيار والقوات اللبنانيّة.
وعن مبــادرة النواب الـ  ،13رأى أن
الصيغة اللبنانية برهنــت عدم إمكانيّة
أيٍّ من القوى السياســية النيابية فرض
آرائها عىل القــوى األخرى ،تاركا ً البحث

يف إمكانية التعــاون البنّاء حول خارطة
طريق ملا بعد تقييم اللقاء معهم.
وحــول إمكانية مقاطعة جلســة
رئيس يؤيده
اإلنتخاب قبل التوصــل إىل
ٍ
«التيــار» ،ترك أبي رميــا كل الخيارات
مفتوحة آمالً أن يتــم التوصل واإلتفاق
حول رئيــس يتمتــع باملواصفات التي
وضعها «التيار».
كذلك ،رأى عضــو تكتل الجمهورية
القوية ســعيد األســمر أن املواصفات
التــي تضمنتها مبادرة النــواب الـ ،13
ال يمكــن اإلختالف حولهــا ،الفتا ً إىل أن
اللقاء معهم سيتضمن اإلستيضاح حول
مقاربتهم ألن يكــون الرئيس من خارج
اإلصطفافــات .ومع تأكيد أســمر عىل
رفضهم االصطفافات الطائفية ،شــدد
يف الوقت نفســه عىل وجــوب أن يكون
الرئيس سياديا ً يواجه التهريب والرسقة
والنهب.
واعترب ان املواصفات التي تضمنتها
املبادرة ســبق ونــادت بهــا «القوات
اللبنانية» منذ زمن وهي تشــكل نقطة
التقاء حول تأييد املبادرة ،آمالً التوصل إىل
اختيار املرشح القادر عىل النهوض بلبنان
بعيدا ً عن الرؤساء املتعاقبني الذين دفعت
بهم التسويات والصفقات التي أوصلتهم
إىل مراعــاة الجميع ،مشــرا ً إىل أن هذه
التجربة أدت إىل ما وصل إليه لبنان ،رافضا ً
اإلستمرار يف هذا النهج ،مؤكدا ً سعيهم إىل
التغيري ،تاركا ً طرح األسماء الرئاسيّة إىل
ما ســتؤول إليه اللقاءات ،عىل أن يكون
املرشــح رهن التوافق بني الجميع ،بعيدا ً
فرض لطرف عىل آخر.
عن أيٍّ
ٍ
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أسـعـد بـشـارة

مفاوضات فيينا:
ماتت لم تمت؟
تجمع المعطيات بمعظمها المعلن منها
أو التي تتداول في األروقة الدبلوماسية،
بأن مفاوضات فيينا قد دخلت في موت
سريري ،وربما لن تقام لها مراسم دفن،
على اعتبار أن ال احد من المفاوضين يرغب
بالمشاركة بالمراسم على وقع الرصاص
االقليمي الذي سوف تجهد ايران في
إطالقه في مسارح العمليات البعيدة من
االراضي االيرانية ،ومن الشواطئ االيرانية،
والمقصود بهذه المسارح العراق ولبنان
واليمن ،وربما تستثني ايران سوريا من
مسارحها ،ألن سوريا باتت مسرحا ً دائما ً
لهجمات جوية وصاروخية اسرائيلية لم
تلق اي رد ايراني طوال سنوات وسنوات
من االستهداف.
يقول دبلوماسيون أوروبيون في بيروت
ان مفاوضات فيينا تنازع قبل الرمق
األخير ،هذا الكالم لم يكن ليصدر عن دول
أوروبية عبّرت طوال المفاوضات مع ايران،
عن أقصى درجات الحماس الستعادة اتفاق
 ، 2015ولعبت دور صلة الوصل بين
طهران وواشنطن ،وسهلت عملية التفاوض
الى درجة باتت ايران تلعب دور االبن
المدلل لمجموعة الـ  ،1 + 5اي لكل دول
هذه المجموعة دون استثناء ،في طليعتها
ادارة الرئيس االميركي جو بايدن التي
تعمل بمحركات ومستشاري ادارة اوباما،
وتريد أن تتوصل الى اتفاق بأي ثمن مع
ايران ،حتى ولو كان هذا االتفاق في حده
االدنى غير المقبول عربيا ً واسرائيلياً،
وحتى لو اضطرت ولو من حيث الشكل الى
الخضوع لالبتزاز االيراني ،الذي بات يعتمد
التفاوض من اجل التفاوض ،سواء في فيينا
أو الدوحة ،او من ثم بعد العودة الى فيينا.
ويبقى السؤال :هل يمكن لمفاوضات
الموت السريري أن تستعيد أنفاسها ،في
وقت قريب ،وهل ان استعادة هذه االنفاس،
مرتبطة بتوقيت يالئم مصالح واشنطن
وطهران على السواء ،وتحديدا ً في توقيت
يعقب االنتخابات النصفية للكونغرس
ومجلس الشيوخ األميركيين؟ الجواب
على هذا التحليل الذي يستند الى نظرية
المؤامرة ليس واضحاً ،لكن يمكن اختصار
ما يمكن التثبت منه باآلتي:
أوالً :إن اإلدارة الديموقراطية باتت
متيقنة من أن توقيع اي اتفاق مع ايران
قبل  8تشرين الثاني موعد االنتخابات
النصفية سيزيد في احتماالت خسارة
الحزب الديموقراطي ،ولذا باتت هذه االدارة
تفضل بمعزل عن طبيعة االتفاق مع ايران،
أن تؤجله الى ما بعد إجراء هذه االنتخابات.
ثانياً :إن أي نية بتوقيع هذا االتفاق
في مرحلة وسطية بعد إجراء االنتخابات
وقبل بداية صالحية والية مجلس النواب
الجديد وثلث مجلس الشيوخ الجديد ،اي 4
كانون الثاني ،سوف تكون محاطة بخطر
قيام الكونغرس بالموافقة على قوانين
تشدد العقوبات على ايران بأكثرية الثلثين
وربما أكثر ،وهذا إن حصل سيكبل الرئيس
األميركي وسيصعب عليه مهمة تأجيل
تطبيق هذه القوانين.
ثالثاً :بين موعد االنتخابات النصفية
وموعد االنتخابات الرئاسية ،مؤشرات سوف
تؤكدها نتائج انتخابات تشرين الثاني،
من زاوية اعطاء مؤشر أولي الى طبيعة
المعركة الرئاسية الثأرية التي ستدور بين
الحزبين الجمهوري والديموقراطي ،على
خلفية سقوط دونالد ترامب ،واستعداده
للعودة على حصان أبيض.
على وقع تأجيل اتفاق فيينا أو احتمال
موته ،تستعد ايران بدورها ،إلشعال
الحرائق في فترة توقف المفاوضات،
ومن ابرزها ما سيقرره «حزب الله» في
ترسيم الحدود البحرية ،وما سيستعد له
«الحشد العراقي» في حال طلب «الحرس
الثوري» استهداف المنطقة الخضراء،
وهذا االستعداد مرتبط بالمصير النهائي
التفاق فيينا ،الذي يرتبط هو اآلخر بنتائج
االنتخابات االميركية.
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بري :عند التوافق أحدد موعد جلسة النتخاب

مساهمة أدرجت يف فصل مستقل».
أكـــرم حـــمــدان
واعتــر أنــه «ال يكفــي أن تؤمّ ن
النصــوص املقرتحة يف املوازنــة املورد
شكلت جلســة مناقشــة املوازنة
املايل بل أن تنســجم مع األهداف األخرى
العامة للعام  2022مناسبة الطالق رئيس
االقتصادية منهــا واالجتماعية وتحقق
مجلس النواب نبيه بــري جملة مواقف
العدالة وإعادة توزيع الثروة ،وتشــجع
ورسائل حول االستحقاق الرئايس حيث
عىل االلتزام الرضيبي ،وتؤمن استمرارية
أعلــن خالل مداخالت النــواب ور ّدا ً عىل
ووترية تدفق اإليرادات إىل الخزينة».
تساؤالتهم أنه لن يتأخر يف تحديد جلسة
ولفت اىل أن «الواردات املقدرة بأكثر
النتخاب رئيس الجمهورية عندما يشعر
من  39ألف مليار لرية لبنانية غري واقعية
بوجود الحد األدنى من التوافق.
يف ضوء حالة االنكماش التي يعاني منها
وقــال ر ّدا ً عىل ســؤال للنائبة بوال
االقتصاد اللبناني منذ عدة سنوات ،والتي
يعقوبيان« :هذه صالحيتــي وانا أقدر،
تفاقمت من جراء أحداث  17ترشين األول
عندما يكون هناك يشء من التوافق سوف
 2019وجائحة كورونــا وانفجار مرفأ
ادعو اىل جلســة ،واملغامرة ان ندخل اىل
بريوت ،واالنخفاض الهائل يف سعر رصف
املجلس وان ال يكون هناك توافق ويكون
العملة الوطنية».
هناك تفرق ،لذلك الرتوي مطلوب يف هذا
أضــاف كنعان« :إن الســيناريوات
املوضوع وعندما أجد شيئا ً من التوافق ال
املعدة من وزارة املال ألســعار الرصف ما
االجماع هذا ما قلته يف كلمتي (يف صور)،
وأقولها اآلن نريد شيئا ً من التوافق وشيئا ً
بني  12ألفــا ً و 16ألفا ً و 20ألفا ً لن تؤمن
الواردات املطلوبة»...
من الــذي تتفضلني به ،عندها ســوف
ولفــت اىل أن «الحكومة أجرت ،بنا ًء
تجدونني أحدد جلسة فوراً».
عىل طلب اللجنة ،تخفيضا ً عىل النفقات
وأكد بري ر ّدا ً عــى مطالبة النائب
واإليرادات فأصبحــت النفقات 37.834
جورج عــدوان بتحديد جلســة عامة
مليار لــرة ،أي بتخفيــض مبلغ 9.49
ملناقشة خطة التعايف الحكومية أن الخطة
مليارات لرية ،وأصبحت اإليرادات 24.312
تناقش يف اللجان ،ألن أمام املجلس النيابي
مليار لرية يف حال اعتماد سعر رصف يبلغ
اآلن مهلة ال تتجاوز الشهر ونصف الشهر
 12ألف لرية ،و  25.085مليار لرية يف حال
النتخاب رئيس الجمهورية.
اعتماد سعر رصف يبلغ  14ألف لرية».
وتعليقــا ً عىل تنويــه نائب رئيس
واعتــر كنعــان أن «لجنــة املال
مجلس النواب الياس بو صعب باالنجاز
واملوازنة ،وانطالقــا ً من مبدأ االختيار ما
الذي حققته فرقة «مياس» وإحتضانهم
بني الســيئ واألسوأ ،قد
مــن قبــل املغرتبــن
قــررت نقــل الواقع إىل
اللبنانيــن يف الواليــات
الهيئة العامة»...
املتحــدة االمريكية قال
بري« :الزم نغرتب حتى قاطع أكثر من نائب من
بعدهــا بــدأت
التيار "«الوطني الحر »" النائبة املناقشــة وتحدث نائب
نصري لبنانيني».
ويف مداخلة له خالل بوال يعقوبيان منتقدين رئيس مجلــس النواب
الياس بــو صعب الذي
كلمــة النائب ســجيع
استهدافها للرئيس
بدأ بالتنويه بما حققته
عطيــة حــول اهمية
فرقــة «مياس» ثم اســتعرض األزمات
الرشاكة بــن القطاع العــام والقطاع
املرتاكمة ،معتربا ً أن الكل مســؤول وال
الخاص يف عملية النهــوض االقتصادي
يجوز االســتمرار يف املماطلــة يف إيجاد
قال بري« :القانون موجود أنجزنا قوانني
الحلول .ودعا إىل بدء املحاســبة من قبل
ولألسف «ما حدا نفذها».
مجلس النواب الذي يجب عدم مقاطعته
مناقشات النواب ومداخالتهم بلغت
رغم كل االختالفات».
 34مداخلــة من مختلــف الكتل إضافة
اىل تقريــر لجنة املال ،عملــت ترشيحا ً
رئيــس كتلة «الوفــاء للمقاومة»
النائب محمد رعد استعرض «السياسات
للموازنة يجعل املراقب يتوقع عدم مرور
االمريكيــة التــي تعمل بشــكل ناعم
املوازنة خالل التصويــت اليوم إال أن ما
وصلب ضد لبنــان ومصالحه» ،وطالب
يمكــن أن يقدمه رئيس الحكومة نجيب
بزيادة الرواتب للقطــاع العام وتأمني
ميقاتي يف رده عىل مداخالت النواب ،ربما
ادوية مرىض الرسطان وحليب األطفال
يقنع البعض ويجعله يعدل قراره لجهة
واملعــدات الطبية وتأمني اســتمرارية
التصويت.
وعمل الجامعــة اللبنانية ،رابطا ً موقف
كذلك فإن عــددا ً من النــواب كان
الكتلة من املوازنة برد الحكومة عىل ما
سجل إسمه للكالم عاد وتراجع عن ذلك
طرحته الكتلة.
بعدما تكررت املواقف وبعدما بات عامل
النائب جميل الســيد نــوه بالدور
الوقت بحاجة إىل االختصار من أجل إنجاز
الترشيعي ملجلس النواب منتقدا ً تقصريه
املوازنة ،ومن هؤالء النواب حســن مراد،
يف الرقابة واملحاســبة وفقــا ً لألصول
عبــد الرحمن البزري ،وضــاح الصادق
الدســتورية ،معتــرا ً أن البلد املفلس
وغسان ســكاف ،وغالبيتهم إن لم يكن
والشــحاذ ال يســتطيع فرض رشوط،
جميعهم سيصوت ضد املوازنة.
منتقدا ً سياســة املحاصصة واملحميات
واملحسوبيات ،وطالب برد املرشوع.
الجلسة الصباحية
النائب عيل فياض تحدث عن تقدير
وكانت جلســة مناقشــة املوازنة
البنــك الدويل لحالة لبنــان االقتصادية
استهلت بالوقوف دقيقة صمت عىل روح
مشــرا ً إىل دراسة ألحد مراكز الدراسات
نائب رئيس مجلس النواب السابق فريد
يف لبنان التي بينت أن  28باملئة فقط من
مكاري وتالوة املواد الدســتورية ومواد
كلمات النواب خالل جلســات مناقشة
النظام الداخيل ،التــي ترعى آلية إنعقاد
املوازنة تتناول فعــاً املوازنة ،والباقي
جلسات ومناقشــة املوازنة العامة ،ثم
يســتفيد من املناســبة لطرح مسائل
اعطيت الكلمة لرئيس لجنة املال واملوازنة
أخرى ،وتطرق إىل امللفات الحياتية.
النائب إبراهيم كنعان الذي لخص تقرير
النائب آالن عــون رأى أن املطلوب
اللجنة حول املوازنة وما ورد فيها.
من املوازنة أن تحاكــي الواقع ،منتقدا ً
وقال كنعان« :إن الرؤية االقتصادية
الفوىض املالية ومتسائالً عن البدائل عن
واالجتماعيــة تغيب عــن املوازنة يف
إقرار املوازنة رغم ســيئاتها ،وداعيا ً إىل
ضوء ارتفاع معدل البطالة ،وانخفاض
االبتعاد عن الشــعبوية ومنطق الرفض
نســبة النمو ،وتدني نسبة االعتمادات
وتقديم اقرتاحات حلول وإقرار املوازنة
املخصصــة للنفقات االســتثمارية»،
مع تحديد سعر رصف جمركي ،والبدء
ولفت اىل أن «املوازنة تفتقر إىل الشمول
باعداد مــروع موازنــة العام 2023
املكرس دستوريا ً وقانونياً ،فال القروض
وسعر رصف موحد.
أدخلت يف املوازنــة ،وال نفقات الهيئات
النائبة بوال يعقوبيان تمنت لو كانت
واملؤسســات واملجالس التــي تعمل
الجلسة هي النتخاب رئيس للجمهورية
لصالح الدولــة أدخلت أيضاً ،إذ اقترص
واالنطالق يف مرحلة إنقاذ جديدة إذ كان
ورودها يف مرشوع املوازنة عىل شــكل
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يجب أن تقر املوازنــة من قبل املجلس
الجولة المسائية
النيابي السابق.
بعد استئناف الجلسة كانت الكلمة
وعندما ســألت بري عما ينتظره
األوىل للنائــب نعمة افــرام الذي طالب
لتحديد جلسة اإلنتخابات الرئاسية وهو
بتأمني الحماية اإلجتماعية للمواطنني
ينتظر هذا األيلول منذ ســت ســنوات،
وإعادة بناء أسس سليمة القتصادنا.
قاطعها أكثر من نائب من نواب «التيار
النائب أحمد الخــر طالب بوضع
الوطنــي الحر» منتقدين اســتهدافها
خطة طوارئ اقتصادية ملنطقة الشمال
للرئيــس فتدخل الرئيس بــري واوقف
منتقــدا ً التعطيل املســتمر من داخل
السجال .وانتقدت كل ما ورد يف املوازنة.
وخــارج الحكومة ومخالفــة األصول
النائب جورج عدوان تناول مختلف
الدســتورية ،داعيا ً إىل تحسني وتطوير
االوصاف التي نعتت بها املوازنة معتربا ً
النظام الســيايس بما يســمح لرئيس
أنها شكلية وما يجري إيهام للعالم بأننا
الحكومة بتشــكيل حكومته وملجلس
بصدد تحضري قوانني ،الفتا ًإىل أنه ال يجوز
النواب بمحاسبته.
أن يتحمل مجلس النواب مســؤولية ال
النائــب الياس جرادة قــال إن «ما
عالقة له بها .واستعرض ما جرى خالل
هو أمامنــا لزوم ما ال يلــزم ومخالف
السنوات الثالث األخرية من تبديد لودائع
للدســتور وكان يجب أن تكون الجلسة
الناس وحقوقها متســائالً عن الخطة
ملســاءلة الحكومة عــن خطتها وما
التي وعدت بها الحكومة ورئيسها أكثر
تريد أن تقدمه» ،مســتعرضا ً للهدر يف
من مرة وعمــا إذا كان هناك نية لبناء
ملف الكهرباء وانعكاساته عىل الوضع
االقتصادي العام وهجرة الشباب وداعيا ً
الدولة بشــكل جدي .وطالــب بتحديد
جلسة عامة ملناقشة الخطة إذا وجدت،
إىل العمل عىل مشاريع انتاجية تعيد بناء
معلنــا ً أن تكتــل «الجمهورية القوية»
البلد وانقاذه.
لن يصوت مع هــذه املوازنة بمعزل عن
النائب محمد يحيى طالب باإلرساع
الخطة والقوانني املواكبة لها.
يف تشكيل حكومة كاملة األوصاف تؤمن
النائب ســجيع عطية طرح امللفات
االنتقال الســلس للســلطة ونحن عىل
الحياتيــة اليوميــة بطريقــة مبارشة
أبواب نهاية عهد واستقبال عهد جديد.
وطبيعية متمنيا ً لــو ردّت املوازنة بناء
النائبة غادة أيــوب قدمت مداخلة
ملا ورد من خلل فيهــا وفق تقرير لجنة
مدروســة انتقدت فيهــا املوازنة وما
املال ،معلنــا ً أنه إذا لم يؤخذ بما لديه من
تضمنته معتــرة أن املطلــوب خطة
مالحظات سيصوت ضد املوازنة ألنها غري
ورؤية اصالحية شــاملة والخروج من
متوازنة والبلد املفلس واملرسوق ال يؤمن
منطق الترشيع باملفرق وإدخال فرسان
سيادة.
املوازنــة ،واصفة البعض مــن النواب
النائب فريد البســتاني تحدث عن
باالنفصام ...ما دفع بري إىل طلب شطب
ثغرات يف املوازنــة ،ودعا الرئيس بري إىل
العبارة.
إحالــة إقرتاح القانون حــول الحوكمة
النائب راجي الســعد أعلن باســم
املالية الذي ينظم عمــل الدولة املايل عىل
اللقــاء الديموقراطــي أن املوقف من
أكثر من سنة منتقدا ً الغموض يف األرقام.
املوازنــة مرهون بما ســيتم توضيحه
النائب اسامة سعد قال إن الحكومة
ورشحــه خالل املناقشــة ســيما وأن
املســتقيلة ترصف الوقت
املوازنة تشبه موازنة أبو
واملرتقبة تمنعها املصالح
فؤاد ...يس  ٣بواحد رحمه
والنكايــات ،ومــا يجري
الله ...ودعا إىل الخروج من
هــو خــرق للدســتور النائبة غادة أيوب
سياســة املحاور لتأمني
قدّمت مداخلة
والنظام الداخيل للمجلس،
دعم لبنان وانقاذه.
محذرا ً مــن االضطرابات
النائب محمد سليمان
مدروسة القت
اإلجتماعية املقبلة وداعيا ً استحسانًا وتصفيقًا دعــا إىل انتخــاب رئيس
إىل رد املوازنة.
للجمهورية منعا ً للشغور
كما طالب بدعم منطقة عكار والشمال
النائب عماد الحوت دعــا إىل رؤية
وتعزيز القوى العسكرية واألمنية.
اقتصادية وسياسية شاملة ورجال دولة
النائب نبيل بدر استغرب ما تضمنته
يسهرون عىل مصالح الناس،
املوازنة مــن أرقام ال تتناســب وواقع
النائب أديب عبد املسيح انتقد غياب
الحال ،مستغربا ً ومتسائالً عن أصحاب
قطع الحســاب وطالــب بتعديل أرقام
النفــوذ الذين يمنعــون تطبيق وتنفيذ
املوازنة.
قانون التعدي عىل األمالك البحرية والذين
النائب وليد البعريني وصف املوازنة
ربما يوجد منهم يف مجلس النواب.
بأنها رفع عتب وأثار مطالب أهايل عكار.
النائــب عدنــان طرابليس وصف
النائــب كريم كبارة دعــا إىل إتخاذ
املوازنة بأنها ال تتفق مــع واقع لبنان
خطوات وإجراءات تخفف عن الناس.
وكأنها أعــدت لبلد آخر ،داعيا ً الحكومة
وكانــت املداخلة االخــرة يف فرتة
إىل اإلرساع بإقرار خطة للنهوض بالبلد
قبل الظهر للنائب ياســن ياسني الذي
وإنقاذ ما تبقى...
اســتفاض يف انتقاد املوازنة وما تحتويه
النائب فؤاد مخزومي استغرب كيف
داعيا ً إىل إحــرام األصول الدســتورية
أن الجميــع ينتقد املوازنــة ويف النهاية
وإعداد موازنة العام .2023
تقر ،مستعرضا ً الثغرات التي تتضمنها
ثم رفع بري الجلسة لتستأنف عند
املوازنة واملطلوب من قبل صندوق النقد
الخامسة...
وغريه مــن الدول املانحــة التي يمكن
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شكاوى من دولرة األقساط مرورًا بالكتب والقرطاسية وصو ً
ال إلى القلم

تنامي ظاهرة تبديل الكتب المستعملة...
توفيرًا للمال وتعبيرًا عن التعاضد
صــيــدا  -مــحــمــد دهــشــة

أن تســاعد لبنان ،منتقدا ً التقاعس يف تشكيل
الحكومة ،متمنيا ً الصدق مع اللبنانيني.
النائب ســامي الجميل اســتغرب «كيف
نستمر بنفس النهج واألســلوب وقد اعادونا
عرشات الســنني إىل الوراء ونحــن هنا ليس
ملناقشة املوازنة إنما لنذكر بأن لم يعد هناك بلد
ودولة ،فاملطلوب هو أن تدعو دولة الرئيس غدا ً
إىل جلســة النتخاب رئيس جمهورية يستطيع
تشكيل حكومة إنقاذ من مجموعة اختصاصيني
ليضعوا خطة إلنقاذ البلد واســتعادة ســيادة
الدولة والقرار» ،معتربا ً أنه بعد ما قيل إذا أقرت
املوازنة نكون فعالً مصابني بانفصام شخصية
يف املجلس وبحاجة لعالج طبي...
وتدخل بري طالبا شطب العبارة.
النائب بــال عبدالله تقــدم باقرتاحات
الضافتهــا إىل متــن القانون عــى قاعدة إن
الظروف الصعبة تحتم وجود موازنة أفضل من
عدمه رغم كل ما يعرتيها.
النائب ميشــال معوض وصــف املوازنة
بالتســويفية التي تهدف إىل استمرار املنظومة
وعدم املــس بمصالحها عــى مختلف الصعد
بمعزل عــن العناوين املرفوعــة تحت عنوان
صندوق النقد أو غريه...
ودعا معوض النواب والكتــل إىل التوافق
عىل إنقــاذ البلد وتكرار تجربــة الرئيس فؤاد
شهاب بعد الثورة من خالل التفاهم عىل رئيس
جمهورية يعيد البلد إىل وضعه الطبيعي كي ال
نصل إىل الصوملة.
النائــب رازي الحاج تمنــى أخذ الوقت
الكايف ملناقشة الوضع املايل واالقتصادي وعدم
التحجج دائما ً بعامل الوقت والعجلة والسري بما
تيرس دون إيجاد الحلول املســتدامة ،واملطلوب
وقفة ضمري اليوم إليجاد الحلول ووضع خطة
ومن يديــر األزمة من خــال أصحاب الخربة
واالختصاص.
النائب الياس حنكش تحــدث عن تكرار
األســلوب يف التعامل مع املوازنــة ما يعني أن
النتيجة ســتكون نفسها مســتعرضا معاناة
الناس عىل مختلف املستويات وبالتايل فاملوازنة
هذه ال تقدم شيئا ً للناس بمختلف فئاتهم.
النائب طه ناجي تمنى لو وجد ما يناقش
يف املوازنة ملصلحة الناس داعيا ً إىل العمل إلنقاذ
البالد.
النائــب مارك ضــو رأى يف التصويت مع
املوازنــة مفرتق طــرق بني النهج الســابق
وإمكانية البدء بنهج جديد ،معتربا ً أن إسقاط
املوازنة واجب والتصويت باملناداة هو املطلوب
ليعرف الشــعب اللبناني من يريد منه االذعان
للسياسات الســابقة ومن يعمل عىل إنقاذه،
مؤكدا ً أن «نــواب التغيري» يرصون عىل الفصل
بني النهج الســابق واملرحلة السابقة ،ومرحلة
جديدة تعمل من أجل إيجاد الحلول للمشكالت
وليس إستمرار منطق سيطرة امليليشيات عىل
مؤسسات وإدارات الدولة.
النائب قبالن قبالن وصــف املوازنة بأنها
تفتقد للرؤية وأســس اإلصالح وأشبه بعملية
تجميع األرقام.
النائب بالل الحشــيمي وصــف املوازنة
باللقيطة ألننا أمام حكومــة ترصيف اعمال
تقدم لنا سيناريوات واملوازنة ال تقدم حلوال ً وال
تفتح أبوابا ً للحل.
بعدها رفع الرئيس بري الجلسة اىل الثانية
والنصف من بعد ظهر اليوم لالســتماع اىل رد
الحكومة ومن ثم التصويت عىل املوازنة.

انطلق العام الــدرايس الجديد يف
املدارس الخاصة وسط تحديات كثرية
تواجــه نجاحه ،تتوزع بــن االدارة
واقساطها ،املعلمني ورواتبهم وذوي
الطالب وشــكواهم من الدولرة ،من
الكتــاب حتى القلــم واملمحاة ،فيما
ترتنح املدارس الرسمية تحت هواجس
التأجيــل ووطــأة ارضاب املعلمني
ومطالبتهم بتحسني ظروف عيشهم
الكريم بدءا ً من الراتب االسايس مرورا ً
باالجر االضايف وصوال ً اىل بدل النقل.
الالفت يف العام الــدرايس الجديد
مــع انطالقــه حضوريــا ً بالكامل
بخالف العامني املاضيني بسبب تفيش
«كورونا» ،تنامي ظاهرة تبديل الكتب
املســتعملة بني الطالب بعد دولرتها
من جهة وارتفاع اســعارها من جهة
أخــرى ،حيــث باتت مع االقســاط
املدرسية تشــكل عبئا ً كبريا ً عىل ذوي
الطالب.
الطالــب كريم يف الصــف الثاني
الثانوي يف إحدى املــدارس الخاصة،
لم يتوقع يومــا ً ان ينتهي به املطاف
يف االنخــراط بعملية تبديــل الكتب
املســتعلمة ،يقول لـ»نداء الوطن»:
«لقد اعطيــت كتبي املســتعملة اىل
أخ رفيقــي يف ذات الصف ،هو أصغر
منا بعــام ،وقصدت طالبــا ً يف صف
البكالوريا الثانيــة من اجل الحصول
عىل كتبه بدال ً من رشائها جديدة».
وتؤكــد الطالبة روان االســمر
لـ»نــداء الوطــن» ان الحاجة وقلة

إقبال على شراء الكتب المستعملة

الحيلــة دفعتا بالكثري مــن الطالب
للبحث عن الكتب املســتعملة ،االمر
ليــس عيبا ً طاملــا ان الهدف تحصيل
العلــم والنجاح وتجــاوز الصعوبات
ويبقــى يف كل االحــوال افضــل من
الترسب او الجهل».
يف صيدا ،شكل التكافل االجتماعي
التــي تتميز به املدينة ســببا ً اضافيا
بل مشــجعا ً لتبادل الكتــب كتعبري
اخوي عن التعاضد وتكريس الرتاحم،
فصمــدت القديمة للعــام الثالث عىل
التوايل بخالف املتوقــع ،اذ انه مع بدء
األزمة االقتصادية واالنهيار املايل توقف
إصدار طبعات جديــدة وباتت الكتب
املستعملة تدور بني الطالب بدعم من
مدارســهم ،يكتب عليها ثم تُمحى ثم
يعاد اســتخدامها ،حتى تلفظ دفتيها
وأوراقها تمزيقا ً أو اهرتا ًء او تشطيباً.
ويقول املرشف يف املكتبة العرصية

محمود قبالوي «أبو صبحي» لـ»نداء
الوطن»« :ان كثــرا ً من ذوي الطالب
يقصدوننا للبحث عن الكتب املستعملة
وملختلف املراحل ،ولكنهــا هذا العام
قليلة بعد تنامي ظاهرة تبادل الكتب
بني الطالب أنفســهم ،ومن ال يفعل
يأتي لرشاء املســتعملة ،واذا لم يجد
يشرتي الجديد مرغماً» ،مشريا ً اىل ان
تبادل الكتب بني الطالب أدى إىل تراجع
مبيعات الكتب الجديدة بنسبة كبرية».
وتبادل الكتب ،لــم يمنع قلة من
ذوي الطالب من بيع القديمة بحثا ً عن
آالف اللريات االضافية لتســديد قسط
او رشاء كتب او قرطاسية ،يقول أبو
يونس حمود لـ»نداء الوطن»« :الجار
كان يعطي جــاره كتب ولده الطالب،
لكن استفحال االزمة املعيشية ودولرة
العام الدرايس أجرب بعضهم عىل بيعها،
عىل أمل ان تسد رمقا ً من العجز املايل

بعدما بات البلد كلــه مدولرا ً وتعيش
النــاس هائمة عــى وجوهها وهي
تقرتب من االنهيــار الكبري من دون
توقف او عودة».
وموســم بيع الكتب املدرسية الذي
يأتي هذا العام باهتاً ،يضاف اىل شكاوى
األهايل من دولرة االقســاط يف املدارس
الخاصة وهي مشكلة ال يمكن تجاهلها،
رغم موقف وزير الرتبية والتعليم العايل
عباس الحلبي الرافض ،غري ان اوساطا ً
تربوية تدعــو اىل بدء حوار بني اإلدارات
ولجان األهــل وصــوال ً اىل عقد مؤتمر
وطني بهدف معالجــة األزمة الحاصلة
يف هذا القطــاع برعايــة وزارة الرتبية
للتوصل اىل حلــول واقعيــة او توافق
يريض الطرفــن ويحقق النجاح املرجو
يف ظل اســوأ ازمة يعيشــها لبنان عىل
كافة املســتويات وانعكاساتها عىل كل
القطاعات بما فيها القطاع الرتبوي.

جنون الدوالر وارتفاع أسعار المحروقات ُيربكان العودة إلى المدارس

أقساط وبدل نقل وتدفئة ...واألهالي :ال حول لنا وال قوة
بـعـلــبــك  -عــيــســى يــحــيــى
مع بداية شهر أيلول ،فتحت معظم املدارس الخاصة
ً
معلنة بــدء العام الدرايس املجهول املصري ،وحددت
أبوابها
أقساطها ودولرت بعضها رغم اعرتاض وزارة الرتبية التي
لم تقدم بدائل وحلوالً ،وارتفعت األصوات اعرتاضا ً وأملا ً لعدم
قدرة األهل عىل الدفع واملعلمني عىل التحمل.
تحت نار جنون الدوالر األسود وفلتان األسعار ،يعيش
ترقب وانتظار واضعني أيديهم عىل قلوبهم
اللبنانيون حالة
ٍ
التي ترتجف خوفا ً من ســوء األيام املقبلــة .وبني تحديد
األولويات وضغوط الهموم املعيشية يرزح معظمهم تحت
وطــأة العجز واإلفالس وعدم القدرة عــى مجاراة الواقع
األليم  ،وســط صمت وغياب الســلطة الحاكمة وانكفاء
األحزاب ما خال منها املســتفيد الصاعد عىل أنقاض اللرية
اللبنانية والذي يدفع بالدوالر.
إفراغ صهريج بنزين في إحدى المحطات
دون أدنى حســاب لأليــام املقبلة ومصــر األزمة
باألجرة الشــهرية وكيفية احتسابها بالتزامن مع صعود
اإلقتصادية وســعر رصف الدوالر ،بــدأت املدارس عامها
الدرايس بعدما أثقلت األهايل باألقســاط ورفعتها أضعافا ً
سعر البنزين اليومي.
حمت بعض املدارس التي حددت جزءا ً من أقســاطها
مضاعفة ،وحــددت جزءا ً منها بالدوالر لتحمي نفســها
بالــدوالر نفســها ،ورغم معانــاة األهل يبقــى الطرفان
ومعلميها من تفلت أسعار سعر الرصف يف السوق السوداء،
مســتفيدين يف اتمام العام الدرايس ،لتبقــى املدارس التي
ولتستطيع تأمني املحروقات للتدفئة يف فصل الشتاء والتي
استوفت أقساطها باللرية اللبنانية مع زيادات عىل الرواتب
تتقاضاها الــركات وأصحاب املحطات بالدوالر ،ليلتحق
أيضا ً وباللرية اللبنانية تستع ّد للسقوط وعدم
بها البنزين بعد تحريره ويبدأ شق طريقه
قدرتها عىل مجاراة الوضــع القائم املتفلت
صعودا ً كل يــوم ،وترتاجع يف املقابل قدرة
مــن أي عقــال .ويف هذا اإلطار يشــر أحد
األهــايل عىل ايصال أوالدهــم اىل املدارس ،بعض األهالي راجعوا
مدراء املدارس لـ «نداء الوطن» اىل أن الزيادة
وقدرة املعلمني عىل الوصول إىل صفوفهم
بعدما احتســب عــدد من املــدارس بدل حساباتهم وقرروا عدم مطروحــة يف أي وقت كي تتمكــن املدارس
النقل عىل اللــرة اللبنانية .ورغم خضوع إرسال أوالدهم إلى
مــن الصمود ،وهنــا نتحدث عــن املدارس
التي استوفت األقســاط باللرية دون الدوالر،
األهل الذيــن ال حول لهم وال قوة ويرجون
المدرسة
مضيفا ً أن الزيادات ســببها ارتفاع أســعار
تعليم أوالدهــم ،بدأت طالئــع الزيادات
املحروقات وبالتــايل زيادة األعباء عىل املدارس ،كذلك تراجع
عىل األقســاط تظهر مع التفلت الحاصل يف سوق الدوالر
قدرة املعلم الرشائية ونســعى اىل أن تبقى ولو بالحد األدنى
واملحروقــات ،حيث وضــع معظم املدارس رســوما ً عىل
ليتمكن من أداء واجبه ،ومشــكلة النقل اليوم تنسحب عىل
التالميذ بدل تدفئة إحتسبت عىل اللرية ووفق السعر القديم،
التالميذ واملدرســن معا ً وال أحد يستطيع اللحاق بها يف ظل
كذلك أصحاب الفانــات والنقليات بــدأوا يعيدون النظر

ارتفاع سعر البنزين يوميا ً ويمكن أن يصل سعر الصفيحة اىل
مليون لرية ،يضاف اليه سعر املازوت املفقود اصالً يف املنطقة
ونحتاج منه اىل ألفي ليرت كل اسبوع وبالفريش دوالر ليتمكن
الطالب من الحصول عىل الدفء ومتابعة دراســتهم .واكد
ان كلفــة نقل التالميذ يف بعلبك الهرمــل تبقى أقل من غري
مناطق وال تتجاوز ســعر صفيحة البنزين للطالب الواحد،
لكن شــكوى األهايل بدأت اليوم يف ظل ما يحصل وخصوصا ً
من لديه ثالثــة أوالد ،تاركا ً كل الخيارات مفتوحة ومرتبطة
بالوضع االقتصادي والسيايس بما فيها االقفال.
عىل صعيد األهل ،عاد البعض منهم يراجع حساباته،
حيث توقف عن ارســال أوالده اىل املدرسة بانتظار بلورة
الصورة وفق ما يقول محمــد ش .لـ»نداء الوطن» ،وهو
ســائق باص يق ّل تالميذ اىل احدى الثانويــات ،مؤكدا ً أنه
وزمالء له وقعوا يف خســارة هذا الشــهر النهم يتقاضون
مســبقا ً بدل النقل ،ومع غالء البنزين واملازوت وعدم قدرة
األهل عىل الدفع بدأوا التفكــر جديا ً بالتوقف عن عملهم
والبحث عن عمل آخر ،فهم ال يستطيعون تحمل الخسائر
وال يمكنهم جلد األهل أكثر.

٦

محـــــليـــــات
العـــدد  - ٩٣٥السنــــة الـرابـعـة
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 87مدرسة رسمية متوسطة في البقاع و 28ثانوية ّ
يلفها الغموض

آالف الدعاوى في "الخاصة" بسبب األقساط ونزوح منها وإليها
يف مــدارس البقاع العام املايض كمــا تؤكد املصادر،
زحــلــة  -لــوســي بــارســخــيــان
كنتيجة لتعثر العام الدرايس منذ انطالقه ،حيث تراجع
عدد التالميذ املسجلني يف املدارس الرسمية وفقا ً لهذه
يف نموذج عن القلــق الذي يالزم أهــايل التالميذ
املصادر ،عــى رغم تحويل طلبات لنحــو ألف تلميذ
املسجّ لني باملدارس الرســمية عىل أبواب انطالق العام
ّ
لفــض خالفاتهم مع إدارات
اىل املجالس التحكيمية،
الدّرايس ،تحاول والدة لتلميذيــن يف زحلة ،أحدهما يف
املدارس الخاصة وقد عجزوا عن تسديد األقساط لها.
املرحلة املتوسطة والثاني يف املرحلة الثانوية ،أن تحصل
من نزحوا هم من أعدموا فرصة لتسديد األقساط
عىل إجابات مطمئنة حول ما ينتظر ولديها املتفوّقني
املدرسية إذاً ،وتؤكد املصادر أنه خالفا ً لك ّل ما يقال ،ال
دراسيا ً من عامهما الدرايس املقبل ،بعدما إضط ّرت منذ
ينزع األهايل لنقل أوالدهم اىل املدرسة الرسمية ،وهو ما
العام املايض إىل نقلهما من مدرســتهما الخاصة التي
توضحه أرقام التالميذ التي تزايدت يف املدارس الخاصة
كربا فيها ،اىل أقرب مدرســة رســمية ملنزلها ،مرغمة
بالعــام املايض ،خصوصا ً أن قســما ً كبريا ً من هؤالء
تحت عبء أوضاع إقتصادية مرتدّية ،جعلتها وزوجها
سدّدت أقساطهم من خالل مساعدات إجتماعية ،أو
يعيدان ترتيب األولويات حفاظا ً عىل سرت منزلهما.
حتى حزبية وسياسية ،تســ ّللت بأموالها اىل املدارس
تأقلمت هذه الوالدة مع فكرة استحالة التخطيط
لكســب املؤيدين يف االنتخابــات النيابية ،فيما أعداد
ملستقبل بعيد األمد لولديها ،ولكنّها تبقى مرصّ ة كما
تقول عىل رضورة أن يكمال العلم الذي تعتربه «سالحا ً
التالميذ يف املدارس الرســمية تراجعت ،لسبب رئييس
يرتبــط بالحــركات اإلحتجاجية التي
وحيدا ً بأيدي الفقراء» .وما تخشاه أن
رافقت العام الــدرايس منذ بدايته ،طلبا ً
يتبدّد طموحها الوحيد ألوالدها ،أو أن
لتصحيح أوضاع األســاتذة وإنصافهم
تكون قد ارتكبت غلطة عمرها عندما
ّ
تتوقع مصادر تربوية معيشياً.
قصدت املدرسة الرسمية كبديل .تؤكد
مزيدًا من انتقال
إال أنه لم يســبق ألهــايل البقاع أن
الوالدة أن ذلك ليس تقليالً من شــأن
شــعروا بوهن بدايات العــام الدرايس
املدرسة الرسمية ،إنما نتيجة للتجربة
تالميذ المدارس
كما هي حالهم يف هذه األيام .وإذا كان
امل ّرة التي إختربتها مع ولديها بســبب الرسمية إلى «"الخاصة"»
الفريــش دوالر يشــكل نقطة الخالف
تعطل العام الدرايس بمعظمه يف العام
األساسية بني لجان األهل يف املدارس الخاصة وإداراتها،
املايض ،ليبــدو أن ك ّل ما تتمنّاه حاليــا ً هو تقليعة
ّ
فإن انعدام مقومات صمود املدرســة الرسمية يبدو
طبيعية لعامهما الــدرايس الحايل ،يعوّض عىل تالميذ
تهديدا ً جديا ً ألكثر من  22ألف طالب رسمي يف املرحلة
املدارس الرسمية ما فاتهم سابقاً.
املتوسطة يف محافظة البقاع وعدد شبيه من التالميذ
حمّ لتنا الوالــدة هذه الهواجس ،عىل أمل أن نعود
السوريني ،الذين قد يجدون أنفسهم من دون مدرسة
إليها مع بعض اإلجابات املطمئنة .ولكن هذه ليست
هذا العام ،وألســباب موضوعية تنطبق عىل القطاع
الحال طبعــاً .فال أحد من العاملــن بقطاع التعليم
التعليمي الرسمي يف مختلف األرايض اللبنانية.
الرســمي يحمل الضمانات النطالقــة طبيعية للعام
تؤكد مصادر تربوية أن تعطيــل العام الدرايس
الدرايس .ومع أن باب تسجيل التالميذ الجدد سيفتح
ال يأتــي هذه املرة كتعبري عن رســالة إعرتاضية من
لهم إبتداء من  15أيلول حتى أجل غري محدد ،ليســت
األســاتذة والعاملني يف القطاع الرتبوي الرســمي،
ترسب مدريس كبري سيشــهد عليه
ثمة مؤرشات عىل ّ
وإنما بات يتعلق بانعدام اإلمكانيات النطالقة سهلة
القطاع الرسمي عىل حساب القطاع الخاص .ال بل عىل
ّ
للعام الــدرايس .لتبدأ هذه املصــادر بتعداد العقبات
تتوقع مصادر تربوية مزيدا ً من انتقال تالميذ
العكس
بدءا ً من النفقات التشغيلية للمدارس ،يف ظل التقنني
املدارس الرســمية اىل الخاصة ،وهو تحديدا ً ما حصل

زحمة في دوائر المنطقة التربوية للحصول على إفادات

الكهربائي املفروض ،واإلرتفاع الفاحش لفاتورتها يف
ّ
تتوفر فيها الكهرباء ،اىل نفقات املازوت
األماكن التي
التي ستحتاجها إدارات املدارس ،والتي ال يمكن التخيل
عنها يف منطقة بــاردة كالبقاع ،فيمــا كلفة تدفئة
التالميذ فاقــت بأضعاف إمكانيات صناديق املدارس.
علما ً أنــه يف بعض املدارس حتى لــو كان إحتياطي
صندوقهــا يمكن أن يغطي نفقــات الجزء األول من
العام الدرايس ،فإن سقف سحب األموال من املصارف
لن يسمح لها بذلك.
هــذا باإلضافة إىل انهيار قيمة رواتب األســاتذة
والعاملني يف القطــاع الرتبوي العام ،والذين عىل رغم
الوعــود بالتعويض عليهم ببــدالت النقل ،فإنهم لم
يتقاضوا أيّا منها منذ شــهر كانون الثاني من العام
الجاري .فيما املســاعدات االجتماعيــة التي أق ّرت
للعاملني يف القطاع الرســمي ،تــرف من دون آلية

واضحة وهي ال تؤمّ ن بالتايل اإلستقرار املعييش الذي
ينشده األساتذة.
ومن هنا تقول املصادر إنه رغم اتّخاذ القرار عىل
مستوى الوزارة املعنية بتأمني كافة تسهيالت إنطالق
العام الدرايس ،فال أحد يملك إجابة شــافية حول ما
إذا كان هذا العام ســيكون هناك تعليم رسمي أم ال.
وللمســألة إرتباط أيضا ً بقدرة األساتذة كما التالميذ
عىل بلوغ مدارسهم بســبب اإلرتفاع الفاحش لكلفة
النقل .علما ً أن دوائر منطقة البقاع الرتبوية تشهد يف
األيام املاضية تهافتا ً كبريا ً من األهايل الذين يحاولون
اإلستحصال عىل إفادات تسمح بنقل أوالدهم اىل أقرب
مدرسة ألماكن ســكنهم .وهذا عىل ما يبدو سيبقي
مصري التالميذ يف  87مدرســة رســمية متوسطة يف
محافظة البقاع و 28ثانوية غامضا ً حتى بداية العام
الدرايس.

كل مدرسة «"فاتحة ع حسابها"» والنقل كارثة الكوارث

عجز عن شراء الكتب الجديدة والبحث جار ٍ عن «"المستعمل»"
الــنــبــطــيــة  -رمــال جــونــي

الدوالر ّ
غي مفهوم املدرســة ،من
تعليميــة اىل دكانة تجاريــة ،هذا ما
خلص اليه االهايل بعد دخولهم يف رصاع
محتدم بني املدارس الخاصة واملكتبات
التي حوّلت االسعار اىل الدوالر لتحقيق
االرباح عىل حساب الطالب الذي يتخبط
ببدل النقل ويبحث عن طريقة ليصل اىل
املدرسة.
اهتز الســوق مجددا ً مــع اهتزاز
الدوالر االسود ،ارتفعت االسعار بمجرد
ان تحرك عداده فوق الـــ ٣٦الف لرية
يف رقم قيايس جديد ســيغري االســعار
برمتها .ال عجب ان خرجت لعبة الدوالر
عىل ابواب املدارس ،حيث بدأت رصخات
االهايل تعلو ،وتحديدا ً مع رشاء الكتب،
والبحث جار عن املســتعمل ،فالجديد
بات ملن اســتطاع اليه ســبيالً .أسعار
الكتــب وفق ســعر الــدوالر املوازي،
وأضيف اليها « كوستوم» املدرسة الذي
ُ
سعّ ر ايضا ً بالدوالر ،فاملدارس الخاصة
وجدت فرصتها الحقيقية يف ظل هجرة
الطالب من الرســمي اىل الخاص ،عىل
عكس ما قاله مدير عام الرتبية ،يف ظل
املخاوف من تأخر أو تعثر انطالق العام
الدرايس يف املدارس الرســمية بســبب
االرضابــات ،يف وقت انطلقت عجلته يف
املدارس الخاصة.
اكثر مــن معضلة تقــف يف وجه
االهايل اليوم ،االوىل تتمثل باسعار الكتب
الكاوية فأقل كتاب يبلغ سعره  400الف
لرية ،وبدل النقل ،وهنا تتمثل الكارثة،
فأقل تلميذ ســيكلف اهله مليون لرية

شهرياً ،فكيف اذا كان لدى العائلة ثالثة
اطفال ،فيمــا رواتب االهل ال تتجاوز 3
ماليني لرية لبنانية؟
ال يُحسد االهايل اليوم عىل حالهم،
فظروفهــم قاســية جداً ،وفــق رانيا
وهي ام لثالثة اوالد فإنها تقف عاجزة
عن توفــر الكتب الجديــدة الوالدها،
فأسعارها ال تناسب ميزانيتها ،اضافة
اىل ان «املدرســة تفرض رضائب غري
مبارشة علينــا ،من رفــع ثمن الزي
املــدريس والذي تجاوز الـــ 15دوالراً،
اىل الزي الريايض الــذي بلغ راتب الحد
االدنــى اي  35دوالراً ،عــدا عن الزي
الصيفي وغريها من متطلبات ال تتوقف
من املــدارس وكلها الزامية وليســت
اختياريه».
منذ اسبوع وتبحث رانيا عن كتب
مســتعملة ،تجول عــى مراكز كتب
االعارة التي جرى افتتاحها ،ع ّلها تعثر
عىل عــدد منها« ،ولكن لــم يحالفني
الحظ ،ففي هــذه املراكز اليل ســبق
اشرتى ،ومن تأخر اكل الرضب».
واكثر ما يقلق رانيــا اجرة النقل،
فهي ستتكبد اكثر من ثالثة ماليني لرية
للنقل فقط ،قد ترتفــع بمجرد ارتفاع
اسعار املحروقات ،وهو ما تجده مقلقا ً
«كيف سنتدبر امرنا وراتبي ال يتجاوز

أزمة حقيقية يعيشها األهل
اليوم فهم بين مطرقة
المدارس الخاصة وسندان
المدارس الرسمية

من كتب اإلعارة

الـ 4ماليني لرية ،ومــاذا عن متطلبات
املدرسة االخرى؟».
عىل ابــواب املــدارس ،يبــدو ان
رصخات االهــايل ترتفع اكثــر ،فكثر
عاجزون عــن رشاء الكتب التي جرى
رضبها بـــ 20وتصــل اىل  30احيانا
كثرية ،هــذا ناهيك عن فلتان ســوق
الكتاب ،حيث ال رقيب وال حسيب ،فكل
مدرســة «فاتحة ع حسابها» واالهم
بالدوالر طاملــا الرقابة غائبة ،ما وضع
علياء يف مــأزق حقيقي ،فـ»اســعار
الكتــب التي وضعتها املدرســة توازي
ضعفي مكتبات الخارج» ،واكثر تقول
«ما كانت تطلبه املدرسة اشرتيته بأقل
من النصف من الخارج .لالسف تحولت
املدارس دكاكني لبيع العلم وليس لخلق
االبداع ،واالخطــر ان النقل بات كارثة
الكوارث فكيف سنتحمل؟».
ال يخفي ابراهيم ،وهو سائق فان
للطالب ،هذا االمــر ،فهو يجد ان النقل
ّ
«بيخــر» « ،صحيح انه
هذا العــام

مرتفع عىل االهل ولكنه يعود بالخسارة
علينا ،خاصة وان الكلفة باتت باهظة
يف ظــل ارتفاع البنزيــن .نحن قلقون،
فكيف باالهل؟ الله يعينهم».
ال يوجــد ما يبرش بالخــر بالعام
الجديــد ،فاالهل «ايــدن ع قلبن» عىل
حــد وصفهــم ،خاصــة وان املدارس
الخاصــة أقدمت عىل رفع االقســاط،
عىل االقساط نفســها ،حتى قبل بدء
العام بحجة «ارتفاع الدوالر» ،ووضعت
تسعرية الكتب وفق سعر الدوالر االسود
بشكل مخالف للقانون ،فهي تترصف
وكأنهــا «فرعون زمانها» اســتغلت
هجرة الطالب اليها بسبب التخوف من
تعثر املدارس الرســمية ،وبدأت تفرض
رشوطها التعجيزية التي يرتضيها االهل
عىل مضض «منرتك والدنا بالشارع؟».
هي ازمة حقيقة يعيشــها االهل
اليوم ،فهم بني مطرقة املدارس الخاصة
وسندان املدارس الرسمية ،وبني االثنني
تجرعوا الغالء.

لقاء قضائي
بين عبّود وكسبار
اجتمع رئيس مجلس القضاء األعىل،
الرئيــس األول ملحاكــم التمييز القايض
ســهيل عبود مع نقيب املحامني يف بريوت
نارض كســبار ،يف لقاء مطــوّل أمس ،ت َّم
خالله البحث يف مواضيــع تتع ّلق بالتأكيد
عىل التشكيالت القضائية ،وبمسألة تعيني
قاض إضايف.
ٍ
وشدّد عبود عىل «ثالثة أهداف تتع ّلق
بوجوب إقرار قانون اســتقاللية السلطة
القضائيــة ،ووجوب إقرار التشــكيالت
القضائيــة كاملة وإال عىل األقــل حاليا ً
التشــكيالت الجزئية ملحكمــة التمييز،
وتحسني أوضاع القضاء والقضاة».
من جهته ،أكد كسبار ان «الهدف من
اإلجتماع هو إعادة تفعيل عمل املحاكم
وإعادة عجلة العمل القضائي .وتم وضع
خطة مشرتكة من أجل الوصول إىل إعادة
العمــل يف املحاكــم ،وان اجتماعا ً مهما ً
سوف يحصل األســبوع القادم من أجل
إيجاد الحل املناسب».

إعـــــالنــــات رســــميـــــة
إعالن
صادر عن املحكمة الرشعية السنية
يف البقاع الغربي
إىل مجهول املقام وليد محمد حرب
يقتيض حضورك إىل هذه املحكمة الستالم
األوراق الخاصة بــك يف الدعوى املقامة
عليك من منى مصطفى حرب بمادة نفقة
زوجة برقم اســاس مدور ،36/2022
موعد الجلســة بتاريخ 18/10/2022
فعليك تعيــن مقام مختــار لك ضمن
نطاق املحكمة ويف حال تخلفك يعترب قلم
هذه املحكمة مقامــا ً مختارا ً لك ويجري
ابالغك جميع األوراق بواســطته وكتب يف
14/9/2022
رئيس القلم الشيخ محمد القادري

تحـــت المجـــهر

nidaalwatan.com
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إغتياالت متوقعة ...فهل يتكرر مشهد  2007في 2022؟
إعتادوا أن ينهوا ،أو حاولوا أن ينهوا معادالت موجودة باغتيال ،بوضع مادة «تي أن تي» في مكان ما ،تحت جسر ،فوق جسر ،في بيت ،في حقيبة،
في كنيسة ،أو على قارعة طريق ،او بتفجير -بمادة نيترات األمونيوم -يهز ّ وطنًا وال يهز ّ ضميرًا ...من أجل تغيير معادالت والتأسيس لمعادالت...
فهل نحن متجهون في هذه المرحلة الى اغتياالت جديدة؟ وهل الصورة الجامعة لكثير من النواب ،من كتل عديدة ،في الذكرى األربعين الغتيال
فخامة رئيس الجمهورية الشيخ بشير الجميل ،أقلقت بعض «الممانعين»؟ وهل المشهد العام في  2022هو ذاته في العام  2007؟
نــــوال نـــصـــر

الداخل عــن الخارج والنواب باتوا ارسى
جــدران الفندق األربعة .فهل ســيتكرر
املشــهد مع فارق أن فينيسيا «عطاكم
عمره»؟
هنــاك من ســيقول اليــوم إن كل
من يتحدث عن اغتيال يؤســس ألزمة.
إنــه يصطــاد يف مياه عكــرة ليس إال،
لكن التجارب التي ســبقت ،واملعلومات
املتتالية أمنيا ،توجب الحذر.
إنها األيام الخمسة واألربعون األكثر
سخونة .فهل نتلهى بعدها،43 ،44 ،45 :
...42؟ هل سيتمكنون من إنتخاب رئيس
جديد للجمهورية؟ هل ستشت ّد املخاوف
ّ
مــن اغتياالت إذا
تبــن لفريق ال يرىض
الخســارة أن وليد جنبالط سيكون ،من
خالل نوابه التسعة ،يف خانة من يقررون
يف آخر لحظة ما ال يرضــاه املمانعون؟
هل ســيصل رئيس ال يرىض عنه الفريق
«املستقوي» بالنصف +واحد؟

النــواب املعارضــون والتغيرييون
كذلــك ،يتحدثــون يف هذه األيــام ،يف
مجالســهم الخاصة كمــا العامة ،عن
مخاوف من تجــدد اإلغتياالت عىل عتبة
اســتحقاق إنتخاب رئيس جديد للبنان،
يراد أن يكون شــبيها ً
لراهــن ،لجمودٍ،
ٍ
لطغيان منطق إســتقوائي يبقي لبنان،
لبنان الحلم ،رهينة ،ال قابلية له للحياة.
ثمة نــواب تلقوا تحذيــرات جدية بهذا
اإلطار .وبعضهم بدأ بالفعل تغيري أسلوب
حياته .أحدهــم كان يتنقل عرب دراجة
نارية فأوعز إليه برضورة اإلستغناء كليا ً
عنها .ثان ُ
طلب منه عدم سلوك طرقات
معينة وإذا اضطر وجــوب الجلوس يف
املقعــد الخلفي ،عىل الجهــة اليمنى ال
اليرسى .وثالث ُ
طلــب منه اإلنتقال من
منزله املكشــوف اىل آخر محايد .ورابع
ُ
طلــب منه التقليل مــن تنقالته ...فهل
خوف غير مبرر
دخلنا يف دهليز ُرسمت آفاقه منذ  15أيار
فلنســأل مصطفى علوش ،النائب
املايض ،يوم انتهــت اإلنتخابات النيابية،
السابق الذي سكن بدوره أجنحة فينيسيا
وخرس «حزب الله» وحلفاؤه األغلبية يف
يف  :2007فهل الظروف هي نفسها؟
الربملان اللبناني؟
يرى الدكتور علوش «أن الخوف اليوم
منذ اليــوم األول الذي أعقب صدور
ليس مــررا ً ألنه غري مبني عىل معطيات
نتائج اإلنتخابات النيابية أطل من يعلن
محــددة» ويرشح «كان
وحيــداً ،عكس األرقام
لدينــا يف  ،2007لفريق
والوقائــع والحقائق:
 14آذار ،أكثرية واضحة
لدينا الكتلــة األكرب يف
الربملان .التيار الوطني ضرورة النظر خارج الصندوق املعالــم ،قــادرة عــى
الح ّر رفــض اإلعرتاف لحماية الشخصيات وال أحد إيصال رئيــس لوال كل
برتاجعــه .ومنــذ ذاك في أمان مئة في المئة ما مارسوه من تعطيل،
واســتتبعوه باعتداء 7
الحني بدأت التحضريات
أيار ،ويومهــا كان املتهــم باإلغتياالت
اىل ما يمكن «تغيــره» واقعياً .الطعون
واضحا ً مثل الشــمس ،فريــق «حزب
كانت محاولــة .واإلغتيال ،كما حدث يف
الله» ،وهو اعرتف بذلك يف الدوحة ووعد
 ،2007بحســب نديم الجميل ،سيكون
بإيقافهــا .أما اآلن فهو ليس مضطرا ً اىل
أيضا محاولة.
تكرار نهجه الســابق ،وبالتايل ال أظن أن
النواب معرضون لذلك من نفس الفريق،
األكثرية في خطر
لكن الخوف بطبيعة الحال ،يف وضع هش
ودخلنا يف النفــق .يومها ،يف ،2007
مثل وضعنا ،يوجب اإلحرتاز».
راحوا يصطادون النواب ،كما العصافري،
لكن ،ماذا لــو رأى الفريق اآلخر أن
واحدا ً تلــو اآلخر ،واغتيــل يومها بيار
النواب الســياديني التقــوا عىل وجوب
الجميــل وأنطــوان غانــم ووليد عيدو
انتخاب رئيس للجمهوريــة من املقلب
وآخرون ...ويومها ،تحوّل أوتيل فينيسيا
الــذي ال يرتضيه؟ يجيــب علوش «عىل
اىل قلعة ،أو لنقل اىل حصن ،ض ّم عرشين
الرغم من الجــوالت واللقاءات الجامعة
نائبا ً لبنانياً ،كانــوا يف عداد من يمثلون
التي نراها ال تؤكد ان النواب الســياديني
األكثرية يومها .ذاك الفندق الهامد يومها،
سيُشكلون رأيا ً واحداً .ال يشء محسوم.
الــر للبيع ،الذي
املقفــل ،املعروض يف
ّ
وهؤالء وإن حســموا مواصفات الرئيس
طاملا م ّد فيه أيام زمان الســجاد االحمر
فلن يحســموا اســم من سريشحونه
مستقبالً ملوكا وأمراء ورؤساء ،تحوّل اىل
للرئاسة .و»حزب الله» يف املقابل «يحفر
حصن لنواب معرضني لإلصطياد .يومها
الجورة» للجميع ،وهو صامت كعادته،
ألغيت النوافذ والستائر السميكة حجبت

رفرفة عصافير

سمير قصير محمو ً
ال في نعشه (أ.ف.ب)

يف ظــل الءات واضحة من رئيس املجلس
النيابي ملنع وصول جربان باسيل .يف كل
حال ،ال يمكن القول ان األمر محســوم
ألي جهة .والتغيرييــون الذين يعتربون
بيضة القبان لن يصدر عنهم ،كما أظن،
موقف واضح ألنهــم يحاولون مغازلة
الجميع».
بالتــايل ،ال يرجــح الدكتور علوش
إقدام «حزب الله» عىل نفس التكتيك الذي
انتهجه العام « 2007فالظروف ليســت
نفسها ،كما ان وضع «حزب الله» ليس
نفسه ،لذلك ال أظن أنه سيُقدم عىل ذلك
لتغيري املعادالت يف اإلستحقاق الرئايس».

نطمئن؟ اإلحتراس يبقى واجبًا

لكــن ،هل مــن عنــارص ،أو لنقل
مقاييس ،تُحدد ّ
بدقــة درجة الخطر او
األمان؟ هل هناك ما يجعــل اللبنانيني،
قبل نوابهــم ،يضعون أيديهــم يف املياه
الباردة؟
ال يخفــى عــى أحــد أن الجميع
متوجس من املرحلة املقبلة ،ومن اإلنفالت
الكامل للوضع األمني ،ونحن ،إقتصاديا ً
وسياســيا ً وماليا ً وإجتماعياً ،أمام أيام
حاسمة .والتخوّف قوامه إغتيال ال معارك
ومناوشــات ألن الحرب تدور بني قوتني
مســلحتني ويف البلد قوة مسلحة واحدة
تقرر ما تراه .والسيد حسن نرصلله سبق
وقال مراراً :ما تجربونا.

يف كل حال ،هــل لنا أن نعرف كيف
يلتقــط «األمنيون» يف البــاد ذبذبات
القلق من إغتياالت تُعدّ؟
األمن الوقائي
خبري يف الشؤون األمنية ويف حماية
ماذا بعد؟ األمن هو مسؤولية الدولة
كبار الشــخصيات يف لبنان قال «ال أحد
 هذا حيث تكون هنــاك دولة  -الدولةمحمي مئة يف املئة» ويرشح «إمكانيات
ّ
تكون لديها معلومات عن إمكانية حدوث
كبرية غري متوقعة باتــت اليوم مؤثرة
إغتيال ما فتطلب من سياسيني محددين
وبالتايل يتوجب علينا النظر دائما خارج
 معرضــن أكثــر من ســواهم  -أخذالصندوق ،فهل تتصوريــن أن حقيبة
الحيطة والحذر و»اإلهتمام بأنفسهم».
نسائية من نوع كريســتيان ديور قد
يف كل حال ،تحاول بعض األجهزة القيام
تتحول اىل مســدس؟ هل تتصورين أن
بدورها والطلب من املعرضني «اإلتصال
بطاقة إئتمان قد تكون سكينا؟».
بها عنــد مالحظة أي تحــرك» .هذا ما
كالم الخبري مقلق .والســؤال ،هل
يســمونه األمن الوقائي .تستخدم عادة
نقول لنوابنا وللشخصيات السياسية يف
األجهــزة األمنية الرســمية املعلومات
لبنان ص ّلوا الـ»أبانا والسالم» أو إقرأوا
املتقاطعة وتركبها كمــا «البازل» حتى
الفاتحة لتنجوا من براثن الرشير؟
تكتمل أمامهــا الصورة .وتــو ّزع تلك
يوزع الخبري األمني الشــخصيات
املعلومــات عــادة عــى
اىل أنــواع :نــوع VVIP
األشــخاص املستهدفني.
ونــوع  VIPوهنــاك
وعىل تلك الشــخصيات أن
الشــخصيات العاديــة
علوش :األمور غير
تأخذ إحتياطاتها وتخفف
والنيابية ويقول« :هناك
أجهــزة إســتخباراتية محسومة والتغييريون تنقالتها.
يتحــدث خبري حماية
تحــدد من هــو مع ّرض بيضة القبان يغازلون
أكثر من سواه لإلغتيال»
كبــار الشــخصيات عن
الجميع
ويعطــي مثــاً «هناك
لحظة اغتيال رئيس وزراء
كمثل يستحق التنبه
اليابان شينزو آبي
تجارب ينطلقون منهــا وبينها اغتيال
ٍ
إليه ويقول« :جهاز آبــي األمني إرتكب
الشــهيد رفيق الحريري وبالتايل يُطلب
أخطــاء تكتيكيــة أدت اىل نجاح عملية
عادة ،يف املحطات الحاســمة ،أن تأخذ
اغتياله ،فهناك هــواة داخل ذاك الفريق
حذرها كي ال يتكرر ســيناريو مشابه.
كمــا ظهر ،كمــا أن الحقيبة التي تضم
والقيادات املعرضــة يُطلب منها عادة
درع الحماية لم تفتح ،لعدم معرفة من
الســكن يف أماكن محصنة وتوضع لها
لعطــل فيها ربما ،وهذا
يحملها ذلك ،أو
حراسة وتنقالتها تتم باحرتاف وتحدد
ٍ
ممنــوع يف علم حماية الشــخصيات».
لها املســالك التي يمكنها العبور منها
يضيف« :الشخص املســمى  - AICأي
وأمكنة اإلجتماعات التي يســمح لها
العامل يف الخدمة  -لم يتمكن أيضا من أن
باملشاركة فيها».
يصل إليــه ويحميه عىل الرغم من مرور
أخــذ الحــذر مكلــف .وليس كل
ثوان بني أول رصاصة أطلقت والرصاصة
الشــخصيات لديها القدرة عىل تحمل
الثانية التي أصابته .وتلك الثواني نسميها
التكاليف نفسها ،خصوصا الشخصيات
يف عملنا الفرصة الذهبية».
السياسية العادية التي ال تستطيع توفري
من تجارب اآلخرين قد نتعلم .لكن،
ما تحتاج إليه لتبقى ساملة معافاة ،لذا
يعترب هؤالء وحتى إشــعار آخر أهدافا ً
ما ال يمكن أن نفهمه هنا كيف مات كل
من ماتــوا يف بالدنا يف حوادث إغتيال ولم
ســهلة .فهم غري قادرين عــى اقتناء
سيارات عدة والسكن يف أماكن مختلفة.
تكشف .وحده تفجري الكنيسة أرادوا أن
ٍ
أنطوان غانم كان يف  2007هدفا ً سهالً.
بطرف فأصــدروا فيه حكماً.
يلصقوه
هناك من رصده .هناك من يعمل دائما ً
وأخطأوا .وما بقي اســتمر مجهوال ً أو
عىل رصد الشــخصيات التي يضمر بها
متجَ اهالً.
رشّ اً ،خصوصا ً إذا كانت من الشخصيات
فهل اإلغتياالت عائدة؟ هل نحن أمام
التي تتبع روتينا ً معيناً :تخرج يف ساعة
أيام قادمة صعبــة؟ فلنتأمل أن «تنذكر
معينة ،تصل اىل مجلس النواب يف ساعة
ومــا تنعــاد» وتبقى املخــاوف مدعاة
معينة ،تخرج اىل مطعم مجاور ظهراً،
لإلحرتاز ليس إال .قولوا الله.

تنتقل يف ذات السيارة .هذا الكالم معناه
أن حماية نوابنا صعبة.
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"ميّاس" تبهر العالم :وجه لبنان الحقيقي
أدمعت أمس عيون اللبنانيين المقيمين والمغتربين ،كبارًا وصغارًا،
ّ
شكل فوز "ميّاس"
فرحًا بالبشرى التي استيقظوا عليها ،حيث
في نهائي " ،"America’s got talentلحظة استراحة نادرة من

لحظة إعالن النتائج

ّ
همومنا التي ال تحصى ،وفرصة قل ّ مثيلها ل َت َو ُّ
خضم
حدنا في
خالفاتنا المتنوعة ،ولتأكيد حبنا وتعلقنا الشديد بثقافة الحياة في
لبنان الذي يشبهنا.

مع لجنة التحكيم

قدمــت "ميّاس" خالل عرضها األخري فقرة رشقية جســدت أرزة
ً
حاصلة عىل أعىل
لبنان باللــون األبيض وخطفت فيها أنفاس الحضور،
نســبة تصويت لتفوز بجائزة قدرها مليون دوالر وفرصة ألداء عرض
بارز يف فندق وكازينو "األقرص الس فيغاس" .ويف املناســبة أكد مدرب
فرقة "ميّــاس" نديم رشفان ،أنه فخور بأبناء بلده ،وأن املغرتبني منهم
املوجودين يف أمريكا وفروا لهم الدعم الكبري ،بحيث شــعر الفريق كأنه
يف لبنانّ .
وعب عن الكالم املؤثر الذي ع ّلق به كاول عىل العرض الختامي
للفرقة عندما قال لهم" :أنتم أكرب من هذا الربنامج".
ولم يرتدد رواد مواقع التواصل والسياســيون واملشاهري يف تهنئة
الفرقة عــر مواقع التواصل االجتماعي ،معتربين أنفســهم جزءا ً من
هذا النجاح .كذلك ،منح رئيس الجمهورية ميشــال عون الفرقة وسام
االســتحقاق اللبناني ّ
الذهبي تقديرا ً لعطاءاتها الفنية ونجاحها يف أهم
برامج املواهب العاملية .وغ ّرد عــون عرب "تويرت" كاتباً" :فوز "ميّاس"
مدعاة فخر اللبنانيني واعتزازهم" ،مضيفاً" :شكرا ً لجهودكم وإبداعكم
ألنكم زرعتم األمل والضوء يف قلوبنا جميعاً".
وهنّأت وزارة السياحة اللبنانيني بالفوز الكبري الذي ّ
ً
قائلة:
حققته
"حلم جديد وأمل جديد عم نعيشو مع "ميّاس" اليوم ّ
يل بفوزها خ ّلتنا
نرجع رغم كل الظروف ملجد لبنان وصورتو الحلوة بعقول العالم ك ّلو".
حتــى أن الجيش اللبنانــي كان بني املبتهجني بالفــوز ،إذ أورد عىل

حسابه عرب "تويرت" منشورا ً جاء فيه" :تهنئ قيادة الجيش فرقة "ميّاس"
بمدربيها وأعضائها عىل فوزها يف مسابقة "."America's got talent
ً
كاتبة" :مــروك .أنا فخورة،
وعىل صعيد الفنانني ،غ ّردت إليســا
ّ
بيكــر القلب ...هيدا
فخورة ،فخــورة" ،فيما قالت نجوى كرم" :يش
انتصار ومجد".
أمّ ا جورج وسوف فكتب" :عروســة لبنان ،فرقة "ميّاس" ونديم
رشفان رفعتوا اســم الفن العربي ولبنان بالعايل ،من وقت تعاملنا سوا
وكنت اكيد انو هالفرقة الزم توصل لبعيد ،وبتبقى املبادرات الفردية بكل
املجاالت هيي يليل بتعكس صورة لبنان الحقيقية يليل دمرتها السياسة
والسياسيني .لبنان هيدا مركزك فوق ودايما فوق".
بدوره قال ناصيف زيتون" :مربوك لكل لبنان املركز األول يف برنامج
"."America’s Got Talent
ويف حديثه مع "نداء الوطــن" ،قال نقيب الفنانني املحرتفني املمثل
جورج شلهوب" :نجاح ســاحق قدمته "ميّاس" رغم املوارد الضعيفة،
فالفرق العاملية بهذا املستوى تحتاج عاد ًة ملوارد مكثفة ودعم كبري كي
تتمكن من إنجاز عمل ّ
خلق كالذي شــهدناه يف عروض هذه الفرقة"،
مضيفاً" :نديم رشفــان أثبت وجه لبنان الحقيقــي الذي نحب ،وجه
النظام واالنضباط يف سبيل تحقيق عمل م َ
ُتقن".
ً
قائلــة" :لحظة فوز "ميّاس"
بدورها ،عــرت املمثلة ناتايل نعوم

جعلتني أتمنى لو كانت ابنتاي من ضمن اعضاء الفرقة .شــعرت وكأن
قلبي يرقص فرحا ً وأمالً" .وتابعت" :شــكرا ً ألنكــم بارقة أمل يف هذا
الظالم ،عىس أن تكونوا قدوة للمبدعني الشباب ،الذين لألسف ال يسطع
نجمهم إال يف الخارج حيث تقدّر موهبتهم بعيدا ً عن وطنهم األم الذي من
املفرتض أن يحتضنهم .نديم رشفــان نجح بإبهار كرة أرضية بأكملها
وجنى ثمرة تعبه".
أّمّ ا املمثلــة وبطلة "عروس بريوت" مــاري ترييز معلوف فقالت:
"فرحتــي ال توصف .أنتم فخر لكل لبنان .شــكرا ً عــى ما قدمتموه"،
ً
مردفة" :يف نهايــة كل عرض كنت أقول ال يمكن أن يأتي يشء يضاهيه
جماال ً وإبداعا ً ودقة ،ثم يأتي العرض التايل بتفاصيله وأزيائه وموسيقاه
ً
خاتمة:
ليثبت يل ولكل مشــاهد ان نبع إبداع نديم رشفــان ال ينضب"،
"تســتحق الفرقة اللقب عن جدارة ،بعد العروض التي حبست أنفاسنا
واللوحات التي لم نسأم من تكرار مشاهدتها مرارا ً وتكراراً ،عىل أمل ان
يكون فوزهم هذا بداية وباب نجاح لكل لبناني مبدع".
من جهته ،أوضح الفنان الشامل إدوين لطوف ّ
أن "نديم رشفان كان
مميزا ً منذ بداياته يف الرقصات التي قدمها .كان كل يشء كامالً واحرتافيا ً
مــن األزياء إىل التصميم مرورا ً باملاكياج وصــوال ً اىل التأثريات البرصية
الرائعة التي أخذتنا إىل عالم آخر من اإلبداع الذي يفوق أي تصوّر .لذلك،
كان فوز فرقته باللقب متوقعاً ،وبرصاحة "اللبناني بيلبقلو".

لوحة تجارب األداء

العرض نصف النهائي

اإلبداع في العرض النهائي

حظــــــك اليـــــوم

الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

تبحث يف شؤون حياتية
وعاطفية ،وتهتم ملعلومات
وأخبار جديدة تفيد دراستك.

حاول أال ّ تتخطى التقاليد املتعارف
عليها مع الرشيك ،فهذا قد يزعجه
وإن كان يرضيك شخصياً.

إفعل ما قد يشعر الرشيك بأنك
موجود دائما ً بقربه ،فهو قلما
يزعجك بما يقلقه.

األحداث قد تتسارع وتدفعك إىل
الترصف الرسيع عىل أثر بعض
التغريات املستجدة.

تشعر باالتزان وتن ّ
ظم أمورك،
فتتناغم حياتك العاطفية
واملهنية والعائلية.

الحفاظ عىل التقاليد مه ّم لكنّه
ليس مطلوبا ً دائماً ،فاملراوغة
أحيانا ً تساعد يف عدة مجاالت.

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

التفاؤل مهم ورضوري يف
العالقة مع الرشيك وسيكون
مصدر سعادة يف األيام املقبلة.

تكون الحظوظ قوية وتُتاح لك فرصة
استثنائية للتح ّرر من قيد ،فتتخذ
قراراتك من دون التط ّلع إىل الوراء.

ال ترتدّد يف التعبري عن رأيك
برصاحة ،وال سيما اذا كنت
مقتنعا ً بوجهة نظرك.

بادر إىل مصارحة الرشيك بما يجول
يف خاطرك من أفكار ،فالرصاحة
ستفسح الطريق أمامك.

حتّى لو تأجّ لت بعض املساعي
إال ّ أن األمور ستسري جيّداً ،وتبدو
النتائج ايجابية.

انتظر قليالً من دون اتخاذ
تغي شيئا ً
قرارات حاسمة ،وال ّ
أساسيا ً يف وضعك.
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مــــــــعـــــــرض

ض تفاعلي ّ بـ "بيت بيروت"
"ألو بيروت" ...لبنان العصر الذهبي في معر ٍ

 Clown me Inفي استقبال الزوار (تصوير رمزي الحاج)

تردّد أمس صدى حقبة الســتينات
بأجوائها الرتاثيــة والفنية والثقاقية،
يف أرجــاء متحــف "بيت بــروت"-
الســوديكو ،خــال افتتــاح املعرض
التفاعيل "ألو ،بــروت؟" الذي يعكس
مرحلة عــز املدينة بصــورة تحاكي
املايض الجميل بكل تفاصيله.
يف تمــام الســاعة السادســة
مساءً ،اســتقبلت فرقة "clown me
 "inالزوّارعىل بــاب املتحف بجو من
املوســيقى والرقــص االســتعرايض
والتهريج .وهناك ُركنت عربات الباعة
املتجوّلني املحمّ لــة بالفول والصفوف
واملعمول والــذرة املشــوية والصاج
ً
إضافة اىل عصري
والكعك وغزل البنات
الربتقــال ،وزيّنت االفتتــاح عروض
فنية رائعة لضيوف الرشف وهم رنني
الشعار التي أطلت عىل الحارضين من
إحدى رشفات "بيت بــروت" وغنت
لنصف ساعة متواصلة ،وكذلك خنسا
وفرقة "طيارة ورق".
املعرض الذي يمتــد عىل مدى 9
أشهر يشارك فيه  10فنانني من الفئة
الشــابة وهم كربيت ،روان ناصيف،
بيرتا رسحال ،وائل قديح ،جوان باز،
لييل أبي شــاهني ،كريستيل خرض،

إيفا سودار ،غيتي دويهي ،رنا قبوط
وروال أبو درويش .وسيتمكن الزوار
مــن العودة إىل العــر الذهبي عرب
ّ
خصيصا ً لرتوي كل
 25غرفة جُ هّ زت
منها جانبا ً من جوانب هذه املدينة إن
كانت عرب تقنية الصوت والصورة أو
عرب األرشيف.
الفنانــة روال أبو درويــش أخذتنا
إىل واحــدة من الغرف اســمها "بقعة
من الزمن" التــي جهزتها بالتعاون مع
زميلتها رنا قبــوط ،لتعيدنا إىل الدمار
الذي شــهده هذا املتحف املرتوك خالل
الحرب .وقالت" :اإلقبال كثيف وملســنا
حماس املوجودين وتع ّ
طشــهم ملعرفة
املزيد عن بريوت".
ورأى محافظ بــروت مروان عبود
الذي شارك يف االفتتاح ّ
أن "للمكان رمزية
كبرية حيــث يمثل العاصمــة بحزنها
ومآسيها وبمزيجها الغريب من الفوىض
والتميــز الذي يشــكل هوية الشــعب
اللبنانــي بتفاصيله اليوميــة .وتابع:
"هذا املعرض يستذكر أول ملهى لييل يف
الرشق األوسط ويعيدنا إىل قصص الحرب
األهلية ،إىل حكايات القنّاص والســهر
واملصوّرين وغريه".
بدورهــا ،أخربتنا مديــرة املرشوع

إقبال فاق التوقعات

الصحافية دلفني درمــايس كيف ولدت
فكرة املعرض يف املكان الذي وجدت فيه
األرشيف ،عندما دخلت الـcave du roy
يف هذا املــكان املــروك ووجدت ماليني
الـ"نيغاتيف" والصــور واألوراق ،فأثار
املوضوع حرشيتها وبدأت أبحاثها حول
املــكان حيث تواصلت مــع عائلة املالك
الراحل بروسبري غي بارا ،وبدأت بتجميع
البيانات واملواد لتعريف الناس عىل مايض
بريوت الــذي يفتقــر إىل البيانات التي
تحكي قصصه.
أمّ ا مؤسســة جمعية "من إىل"
املشــاركة يف تنظيــم املعــرض تاال
خــاط ،فكشــفت أن "الهدف األول
ً
مضيفة
هو إحياء ذكريات بريوت"،
ّ
أن "املعــرض مســاحة مفتوحــة
لكل الفئات واألعمــار لاللتقاء هنا
والتعارف تحت اسم بريوت".
ووصفــت الفنانة التشــكيلية لينا
كيليكيان املكان بالســاحر والذي ينقلنا
إىل بيــت األهل واألجــداد يف زمن الحرب
ويخربنا قصصا ً لم نعرفها من قبل.
كمــا أعرب الفنان التشــكييل بوب
سماحة عن ســعادته باملشاركة يف هذا
املعرض بلوحاته ،واعتــر املرشوع بابا ً
للعودة إىل عرص العاصمة الذهبي.

...و

رنين الشعار من على شرفة "بيت بيروت"

في ميدان بيروت
إفتتحت أمس الدورة األوىل من Lebanese Vibes
 Festivalيف ميدان ســباق الخيــل يف بريوت عىل أن
تســتمر حتّى  18أيلول الجاري ،من الخامسة حتّى
الـ 11مساءً.
وتوافد محبو هذا النوع من املهرجانات الشــعبية
كبارا ً وصغارا ً اىل املكان لالســتمتاع باألجواء املوسيقية
املميزة يف امليدان ،وللمشاركة يف املعارض املتنوعة املنظمة
وال ســيما ســوق الحرف اليدوية الذي ضــم الصابون
والفخار والزينة اليدوية وســوق املأكــوالت واملالبس،
ً
اضافة اىل معرض الرسومات والسيارات املميزة.

من أجواء المعرض (تصوير رمزي الحاج)

NOBEL

نوبل للفنون لـ  Ai Weiweiو Wim Wenders

أعلن القائمون عــى جائزة الفن الدولية
" "Praemium Imperialeالتي توصف بأنها
"نوبل للفنون" أســماء الفائزين بالنســخة
الثالثــة والثالثني من هــذه التكريمات ،من
بينهــم الفنان الصيني املنشــق آي واي واي
واملخرج األملاني فيم فينــدرز وعازف البيانو
البولندي كريستيان زيمرمان.
وأُعلنت أســماء الفائزين بهذه الجائزة
املرموقة التي مُنحت منذ إنشائها لـ 164فنانا ً
بينهــم الراحل جان لوك غــودار وبيرت بروك
وديفيد هوكني.
وأطلقــت مؤسســـــــة "Japan Art
 "Associationهــذه الجائزة عــام ،1988

ويحصل كل مــن الفائزين فيها عىل مبلغ 15
مليــون ين (نحــو  105آالف دوالر) يف حفلة
عاد ًة ما تُقام خالل ترشين األول يف طوكيو.
وفاز الفنان الصيني املتعدد التخصصات
آي واي واي بالجائــزة عــن فئــة النحت.
وهــو معروف بأعماله الفنية ذات الرســائل
السياســية املناهضة للنظــام القائم ،وكان
ُ
سجن ســنة  2011يف الصني بسبب مواقفه
املناهضة للحكم السلطوي .وبعد مكوثه نحو
 12سنة يف الواليات املتحدة ،عاد إىل بلده األم يف
منتصف تسعينات القرن الفائت.
أما فيم فينــدرز الذي أخــرج أعماال ً عدة
أبرزها " "Wings of Desireففاز يف فئة السينما.

ويش ّكل املخرج األملاني أحد رواد السينما األملانية
الحديثة يف سبعينات القرن العرشين.
ومن بني الفائزين أيضا ً الرسام اإليطايل
جوليو باوليني وعــازف البيانو البولندي
كريستيان زيمرمان واملهندسان املعماريان
اليابانيــان كازويــو ســيجيما وريوي
نيشــيزاوا .ومُنحت الجائزة التشــجيعية
للفنانــن الصاعديــن لـــ"Kronberg
 ،"Academy Foundationوهي مؤسســة
ثقافية تتّخذ مــن أملانيا مقرا ً وتوفر تدريبا ً
متطورا ً للموســيقيني الشــباب أصحاب
املواهب االستثنائية.
(أ ف ب)

Ai - Weiwei

Wem Wenders
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المفوض األوروبي للشؤون االقتصادية باولو جينتيلوني:
الشتاء المقبل قد يكون من أسوأ الفصول في التاريخ
يحذر باولو جينتيلوني من انكماش اقتصادي مرتقب خالل األشهر المقبلة ،فقد يصبح تقنين الطاقة في بعض
البلدان ضروريًا ،وقد تتحول ُ
ح َزم المساعدات الجديدة إلى حل حتمي في نهاية المطاف .جينتيلوني ( 67عامًا) هو
عضو في "الحزب الديمقراطي" اإليطالي وكان رئيس وزراء إيطاليا بين العامين  2016و ،2018وقد أصبح
عالقًا اليوم في المعركة التي تخوضها أوروبا لمكافحة أزمة الطاقة...
ماركوس بيكر ،مايكل سوغا

بلغت أسعار الغاز مستويات قياسية
هذه السنة .هل تواجه منطقة
اليورو ركودًا اقتصاديًا؟
ال أحــد يســتطيع اســتبعاد هذا
ُغــرق
االحتمــال .مــن املتوقــع أن ي ِ
التضخم الذي نختــره راهنا ً اقتصادنا
يف اضطرابات كثرية ،وقد يكون الشتاء
املقبل من أسوأ الفصول يف التاريخ .نحن
نواجه مستوىً غري مسبوق من انعدام
األمان .لكن ال تــزال أرقام
اقتصاد االتحــاد األوروبي
إيجابية بشكل عام ،ويبقى
وضع سوق العمل جيداً.

هل سيتمكن أعضاء االتحاد األوروبي
من الحفاظ على هذا النوع من برامج
اإلنفاق الضخمة؟
كانت ردود األفعــال الوطنية هذه
رضوريــة وحتمية .لكــن يُفرتض أن
تبقى مؤقتة ومستهدفة بدرجة معينة،
ولم يكن الوضع كذلــك دوماً .يف الوقت
نفســه ،يصعب أن نحرصها يف فرتات
زمنية محددة .يف ظــل الوضع الراهن،
أي حكومة ســتجرؤ عىل إنهاء برامج
املساعدة التي ُ
ط ِرحت منذ شهر واحد؟
قد تُسبب هذه الظروف مشاكل دائمة يف
ميزانية الدول التي تعاني أصالً من أعباء
الديون الثقيلة.

هذا الوضع سينتج ديونًا
هائلة .في الوقت نفسه،
تشهد أسعار الفائدة تصاعدًا
مستمرًا ،ما يزيد صعوبة
تسديد القروض في بعض
حـــــذرت رئيســــــــــة الوزراء تتحمل منطقة
البلدان .هل تخشى أن
الفرنسية ،إليزابيــث بورن ،اليورو في الوقت يواجه عدد من دول االتحاد
من االضطرار لتقنين الطاقة الراهن أعباء ديون األوروبي المشاكل وأن تنشأ
أزمة يورو جديدة؟
في االتحاد األوروبي .هل تساوي حوالى
ال أخىش حصــول ذلك
تشعر بالقلق من هذا
 100%من الناتج حتــى اآلن .لقــد ارتفعت
االحتمال أيضًا؟
أسعار الفائدة قليالً ،لكنها
االقتصادي
يتوقــف الوضــع عىل
تبقى منخفضة بشكل عام.
القــرارات التــي يتخذهــا
كذلك ،ال يزال النظام املرصيف األوروبي
الرئيــس الــرويس فالديمــر بوتــن
أقوى مما كان عليه قبل  15ســنة .ال
والتحــركات التي نتخذهــا نحن أيضاً.
أتوقع أن تتداخل األزمة االقتصادية مع
لقد أصبح توفــر الطاقة رضوريا ً اآلن.
القطاع املايل يف أي مرحلة.
شــاهدنا تطورات إيجابيــة حتما ً عىل
مســتوى تعبئة منشــآت تخزين الغاز
في ظل هذه األزمة ،دعا صندوق
الطبيعــي وتوفري الطاقــة .لكن يبقى
النقد الدولي أوروبا إلى تسريع
الوضع داخل الــدول األعضاء يف االتحاد
اإلصالحات المخطط لها للقواعد
األوروبي متفاوتا ً جداً .قد يصبح التقنني
المالية األوروبية .هل تدعم هذه
رضوريا ً يف عدد منها.
الخطوة؟
خالل األســابيع املقبلة ،ستطرح
كيف يمكن تجنّب هذا الوضع؟
املفوضية مجموعة مــن االقرتاحات.
عرب إطالق رد قوي ومشرتك! بدأت
تعطينا هــذه األزمة فرصــة لتجاوز
الحكومات تتخذ تدابــر صارمة منذ
خالفاتنا الســابقة حول هذه املسألة
اآلن .بحلــول نهاية شــهر آب ،أصبح
أخرياً .نحن نحتاج إىل وضع مايل صلب
حواىل  1%من الناتج االقتصادي لالتحاد
يف أوروبا ،لكن يجــب أن نحرص عىل
األوروبي جزءا ً من تدابري تخفيف أزمة
عدم خنق النمو.
الطاقة .ومن املنتظــر أن يتم اإلعالن
عن تدابري أخرى ،منهــا حزمة إغاثة
أوضحت الحكومة األلمانية أنها
تطرحهــا الحكومة األملانية .يمكننا أن
تعارض أي تغيير للقواعد .تريد برلين
نفرتض أن تدابري الدعم هذه ســتصل
أال يتجاوز مستوى اإلقراض الجديد
إىل  2%تقريبا ً مــن الناتج االقتصادي
عتبة  3%من الناتج المحلي اإلجمالي.
بحلول نهاية السنة.

ميناء هامبورغ | ألمانيا٢٠٢٢ ،

هل تعتبر هذا االقتراح مخيّبًا لآلمال؟
ال ،بل إني أعترب عتبــة  3%معيارا ً
جيدا ً إلبقاء سياســة تحديد امليزانية يف
مسارها الصحيح .يجب أن نتمسك بها.
يف الوقت نفسه ،تعرتف الحكومة األملانية
بأننا ال نســتطيع أن نزيــد أعباء الدول
املرتبطة بتسديد الديون.
أنت تتكلم عن القاعدة التي ُتج ِبر
البلدان التي تتحمل أعباء ديون
عالية إلى دفع عُ ْش َرين من ديونها
إذا كانت تتجاوز  60%من الناتج
المحلي اإلجمالي سنويًا...
هذا صحيح .ال يمكــن تطبيق هذه
القاعدة ألنها قد تفرض تدابري تقشــف
صارمة يف بعض الحاالت .تُعترب موافقة
برلني عىل هذه الفكرة نقطة بداية إيجابية
ملتابعة النقاش حول هذه املسألة.
من ناحية أخرى ،تعارض الحكومــــــــة
األلمانية خطتك التي تسمح للمفوضية
بالتفاوض حـــــول تفاصيـــــــل سياسة

الميزانيــــة مع الدول األعضــــــــاء .هل
تتمسك بهذا االقتراح؟
أنــا أنطلق من اإلجــراءات املتّبعة
يف الصنــدوق األوروبــي للتعــايف من
كورونا .لتوسيع املسؤوليات الوطنية،
قد تحصل الدول األعضاء عىل فســحة
متزايدة لتخفيض ديونها ،طاملا تضمن
هذه العملية احرتام املبادئ املشــركة
األساسية ،ال سيما تلك املرتبطة بالقدرة
عىل تحمّ ل الديــون .إذا التزمت الدول
األعضاء باإلصالحات واالســتثمارات
املطلوبة ،قد تحصــل عىل وقت إضايف
لتســديد ديونها .إنهــا طريقة فاعلة
أيضا ً لضمان دع ٍم متبــادل بني املالية
املستدامة والنمو.
اقترح صندوق النقد الدولي إنشاء
صندوق آخر لمعالجة األزمة ،بما
يشبه نموذج برنامج التعافي من
كورونا .ما رأيك بهذه الفكرة؟
يف املقــام األول ،يجــب أن نر ّكز
جهودنــا عىل تفعيــل األدوات الراهنة

أصبحت الديون السيادية مرتفعة على نحو خاص في بلدك
األم ،إيطاليا ،حيث يصل مستواها إلى  150%من الناتج
المحلي اإلجمالي .ومع ذلك ،تطلق أحزاب سياسية معيّنة
هناك حمالت لتخفيض الضرائب ورفع معاشات التقاعد.
ال أريد أن أقول شــيئا ً عن السياسة املحلية يف إيطاليا ،لكن
مــن املعروف أن هذا النوع من الحمالت يشــمل وعودا ً كثرية.
ومن املعــروف أيضــا ً أن الحكومة املقبلة ســتضطر إلقامة
التوازن املناسب بني العائدات والنفقات ،وستُ َ
جب عىل التنبه إىل
املتطلبات األوروبية وردة فعل األسواق املالية يف آن.
لكن تتعلق المشكلة الحقيقية بعدم لجوء الحكومات
اإليطالية السابقة إلى هذه المقاربة في جميع الحاالت.
تشــمل منطقة اليورو ســتة أعضاء يتحملون أعباء ديون
تتجــاوز عتبة  100%من الناتج االقتصــادي ،بما يف ذلك بعض
البلدان املؤثرة .يف تلك الدول ،يجب أن يُحدَّد سقف دائم لالقرتاض
الجديد .يف الوقت نفسه ،نحن ال نتعامل مع تراكم الديون يف أوروبا
فحســب ،بل تربز الحاجة أيضا ً إىل تأمني االستثمارات .يجب أن
نحمي الجيل املقبل من الديــون املفرطة طبعاً ،لكن يُفرتض أن
نضمن أيضا ً أال يسوء وضع ذلك الجيل يف املنافسة الدولية .يقرتح

ملعالجة األزمات وتعديلها كي تتماىش
مع الوضــع املســتجد ،منها صندوق
التعــايف مثــاً .ما زلنا نملك فســحة
معينة للتحــرك .لكن إذا زاد االنكماش
االقتصادي ســوءا ً وبدأ يؤثر عىل سوق
العمل ،فيجــب أن نعيــد النظر بهذه
الخطــوة .يف وضع مماثــل ،قد تربز
الحاجــة إىل التفكــر بتدابري مختلفة
لطرح حوافز اقتصادية أخرى.
سبق وتراكمت ديون كبيرة على
أوروبا .ما الذي تنوي فعله كي ال
ترزح األجيال المستقبلية تحت أعباء
الديون بال مبرر؟
ّ
املحصلــة ،تتحمل منطقة اليورو
يف
يف الوقــت الراهن أعباء ديون تســاوي
حــواىل  100%من الناتــج االقتصادي.
إنها نســبة كبرية ،لكنها ليست مفرطة
عند مقارنتها بدول صناعية أخرى مثل
اليابان أو الواليات املتحدة .تتعلق املشكلة
الحقيقيــة يف منطقة اليــورو باختالف
أعباء الديون بني الدول األعضاء.

عدد من الخرباء استبعاد االستثمارات يف املجال الرقمي والبيئة
من القواعد املالية .ما رأيك بهذا االقرتاح؟
ال يســهل أن نتفق عىل اســتثناء من هذا النوع .لكن من
الواضح أننا نحتاج إىل زيادة الحوافز لجذب استثمارات إضافية
يف املجاالت االســراتيجية من سياســتنا .يجب أن تشمل هذه
املقاربة تحوالت رقمية وبيئية ،لكن تشري مجموعة من الدول
األعضاء إىل قطاعات أخرى مثل الدفاع.
في البداية ،صعّب تراجع أسعار الفائدة الوضع على
المدخرين األوروبيين ،لكنّ ارتفاع األسعار اآلن يعطي األثر
نفسه .ما هي توصياتك في هذا المجال؟
ُ
لست مستشارا ً مالياً .لكن يف زمن االضطرابات الكربى،
أنا
لن يكون الحذر أســوأ نصيحة ممكنة .رسالتي كمفوّض هي
التالية :يف هذه الظروف الصعبة ،حيث نتع ّرض ملخاطر مرتبطة
بالتضخم والركود يف آن ،يجب أن تستعد أوروبا للتحرك .ويجب
أن نثبت أننا نتمتع بقوة اإلرادة التي اتكلنا عليها يف معركتنا ضد
أزمة كورونا .لتحقيق هذه الغاية ،نحتاج إىل مبادرات أوروبية
مشرتكة .إذا نجحنا يف إثبات تضامننا خالل أزمة الطاقة والغاز
الطبيعي ،سنتجاوز هذه املصاعب حتماً.

اقــــتصــــاد

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٩٣٥الســـنة الـرابـعـة
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مصرف لبنان يعتزم «"تذويب"» النسبة األكبر من الدين العام بالليرة ...مستقب ً
ال

العب للجيبة"
التسليفات بين «"المركزي"» والدولة «"من
ّ
وهندسات إلفراغ ما في جيوب المواطنين
ّ
يسخر مصرف لبنان مطبعته ،وكل ما أوتي من عالقات علنية ومخفية
مع الصرافين السناد نظام متداع ،بدعائم الليرة والدوالر .في المقابل
تحفظ الدولة مع مسؤوليتها هذا «الجميل» ،وال تتأخر في رده باعتزام
شطب ديونه بالعملة الوطنية ،وضخ مليارات الدوالرات في رأسماله.
العالقة «غير الشرعية» بين السلطتين السياسية والنقدية ،يدفع ثمنها
االبناء ،بالتضخم وانهيار القدرة الشرائية.
خـــالـــد أبــو شــقــرا
يف الوقت الذي تبحث فيــه الخطة االقتصادية
إعادة رســملة مرصف لبنان من خالل :مســاهمة
الدول بمبلغ  2.5مليار دوالر وبجزء من اســتعادة
االموال املنهوبة واملهربة وغــر الرشعية ،وباغالق
العجز يف رأســماله بالعملة اللبنانية بشكل تدريجي
عىل مدى خمس ســنوات ،نرى إزديادا ً هائالً بحصة
«املركزي» من الدين العام بالعملة الوطنية ،ودخوله
مضاربــا ً عــى رشاء الدوالر عرب أدواته يف الســوق
الســوداء .ويف الحالتني يعمّ ق خســائره ويزيد من
التضخم وانهيار اللرية.

الدائن شبه الوحيد

بحســب إحصــاءات «الدوليــة للمعلومات»،
ارتفعت حصة مرصف لبنان من الدين العام باللرية
من  8.7آالف مليار لرية تشــكل نسبة  22.6يف املئة
من مجمل الدين يف العام  ،2008إىل  59.4ألف مليار
لرية تشكل ما نســبته  64.1يف املئة من الدين العام
بالعملة الوطنية يف العام الحايل .وعىل هذا املنوال قد
يتحول «املركزي» يف العــام القادم أو الذي يليه عىل
أبعد تقدير ،إىل املقرض شــبه الوحيد للدولة باللرية.
فاملصارف توقفت عن االقراض بعد العام  2019ولم
تعد حصتها تتجاوز  20يف املئة .فيما يعترب الضمان
االجتماعي مدينا ً بنسبة ثابتة تشكل حواىل  16يف املئة
من الدين العام ،أو ما يقدر بـ  15ألف مليار لرية ،من
مجمل دين وصل خالل هذا العام إىل  92.7ألف مليار
لرية .وبحســب الدولية للمعلومات فانه لكي يتم ّكن
مرصف لبنان من القيام بزيادة حصته يف ســندات
الخزينة وتاليــا ً بالدين العام عمد اىل «طباعة» املزيد
من اللــرات .االمر الذي أدى اىل زيادة كبرية يف الكتلة
النقدية التي تجاوزت  56ألف مليار لرية.
بالتحليل يظهــر أن الدولة اللبنانية مطمئنة إىل

الدوالر  38ألف ليرة
و»"صيرفة"»  29300ليرة
ّ
حقق ســعر رصف الــدوالر ومعه
«صريفة» قفزة جديــدة أمس إذ بلغ 38
ألف لــرة لبنانية للبيــع و 37900لرية
للرشاء أي بزيادة بقيمة  650لرية لبنانية
ّ
منصة
عن إقفال أمس األول .وعىل صعيد
«صريفة» بلغ حجــم التداول عليها ليوم
أمس  22,000,000دوالر أمريكي بمعدل
 29300لرية لبنانية للدوالر الواحد ،وفقا ً
ألســعار رصف العمليات التي نُفذت من
قبل املصارف ومؤسســات الرصافة عىل
املنصة بزيادة بقيمــة  500لرية لبنانية
عن سعر أمس األول.
وذ ّكر مرصف لبنان أنه عىل املصارف
ومؤسسات الرصافة اإلستمرار بتسجيل
كافة عمليــات البيع والرشاء عىل منصة
« »Sayrafaوفقا ً للتعاميم الصادرة بهذا
الخصوص.

أسواق وعمالت

اليـــــورو
$ 0.9998
هرفينا األوكرانية
$ 0.0271

ثالث نقاط رئيســية بحســب الخبري االقتصادي د.
محمد جزيني ،وهي:
 أن مجمل الدين العام باللرية ال يساوي بحسبســعر رصف اليوم ( 2.5 )37000مليار دوالر .وذلك
بعدما كانت قيمته قبل االزمة تعادل عىل سعر رصف
 1500لرية حوال  58مليار دوالر.
«"المركزي"» يطبع الليرات ويشتري الدوالرات ويساهم بالمزيد من اإلفقار (رمزي الحاج)
 إمكانية تســديد هذا املبلغ بطرق دفرتية غريهناك شــفافية وتوزيع عادل للمعلومات بشــكل
تصل إىل عرشات اآلالف مــن الدوالرات يومياً .االمر
حقيقية ،من خالل نقل االرقــام من خانة إىل خانة
صحيح ،وإمكانية امتالك املواطنني نفس املعلومة
الذي يتســبب أيضــا ً بتدهور ســعر رصف اللرية
عىل أجهزة الحواسيب.
يف نفــس الوقت .وهذا ما ال يحصــل ،حيث تذهب
وانهيارها أكثر .وبالتايل اضطرار «املركزي» إىل طبع
 إمكانية إجراء نوع من أنواع «مقاصة» شطبالعموالت إىل بعض املحظيني.
املزيد من االموال لدعم فواتري األجور واملســاعدات
الديون بني الدولة ومرصفها املركزي.
االجتماعيــة وبقية املصاريف التشــغيلية للدولة.
إعتــزام الحكومــة معالجة العجــز باللرية يف
وهكذا دواليك أدخلت السلطتني السياسية والنقدية
المبررات الواهية
رأســمال «املركزي» ،تأتي «بعــد ييل رضب رضب،
االقتصاد بحلقة مفرغة جهنمية .وبحسب جزيني
بغض النظــر عن كلفة العمليــة التي يقودها
وييل هرب هرب» .فهــذه الكتلة النقديــة الهائلة
فــان «ما يحصــل يشــبه إقفال
«املركزي» لـ»لمّ» دوالرات الســوق يعترب جزيني أن
التي ضخت أساسا ً الستمرار تمويل
عجز الدولــة من جهــة ،وتعويضا ً
مرصف لبنان الباب عىل نفسه وعىل
هناك «وجهتي نظر يف مرصف لبنان تربرانها،
املواطنني داخــل اقتصاد مغلق فيه
االوىل ،أن الخسارة الناتجة عن الفرق بني سعر
عن املودعني بأســعار رصف وهمية
إرتفعت حصة «"المركزي"
كمية محدودة جــدا ً من الدوالرات.
صريفة وسعر الســوق هو من يتحكم بها ،ويحدد
لسحب ودائعهم من جهة ثانية ،أدت
إىل مســتويات خيالية من التضخم من الدين العام بالليرة وهــو ،أي «املركزي» لــم يعد يملك
هامش الخســارة عىل كل دوالر انطالقا ً من ســعر
وفقدان اللرية ألكثر من  95يف املئة من من  8.7آالف مليار في نتيجة خياراتــه املقدرة عىل معرفة
صريفة.
حجم الدوالرات يف االقتصاد .وأصبح
الثانيــة ،أن العمليات يف الســوق تبقى أربح له
قيمتها الرشائية .وقد تكون السلطة
 2008إلى  59.4ألف
يتلمس من «حساســات» الســوق
من العمليات مع الدولة التي تحتسب كل دوالر عىل
تقصدت من خالل هذه العملية تدفيع
مليار في 2022
حجم العمــات االجنبيــة ،ويرفع
 1500لرية.
ثمن تراجع الديــن العام وانخفاض
العموالت لتحصيلها» .واملفارقة أن «املركزي» يعترب
يف جميع الحاالت فان كلفــة العمليات باللرية
الودائع يف املصارف ،بدال ً من أن تتحمل مسؤوليتها يف
هذه العمليات طبيعية ورشعية ،وواحدة من أدوات
والدوالر التي ينفذها مرصف لبنان تؤدي إىل تضخم
االصالح وعدم ترك االمور تنهار إىل هذا الدرك.
التدخل يف الســوق .ذلك مع العلــم أن قانون النقد
هائل ،وإدخال االقتصاد يف حلقة مفرغة .فاملركزي
والتســليف يح ّ
ظر عىل «املركزي» التدخل يف سوق
والدولة يتبادالت االدوار عىل أساس أن االموال بينهما
العمليات على الدوالر
القطع من دون استشــارة وزير املالية .إال أن هذه
من «العب للجيبة» ،واملصارف تذوب الودائع وتستمر
من جهة ثانية يعمــد مرصف لبنان إىل تحفيز
العمليات التي يقوم بها املركزي تبقى كـ»تعبئة املاء
كزومبي بنك ،واملالية تخفض الدين وتمول عملياتها
الرصافني ورشكات تحويل االموال إىل رشاء الدوالر
يف ســلة القش املخرومة» ،من وجهة نظر جزيني.
بالتضخم .كل أطراف االزمــة يحققون مصالحهم
لصالحه مقابل عمولــة  3يف املئة .ويف هذه الحالة
فهو يستحصل عىل هذه الدوالرات لكنة ال يستطيع
ويضعون األمــن االجتماعي عىل فوهة بركان الفقر
يصبــح من مصلحة هذه الفئة رفع ســعر الدوالر
السيطرة عىل سعر الرصف ،ويخالف فرضية كفاءة
والعوز وضياع جنــى العمر ،الذي مــن املمكن أن
لتشــجيع املواطنني عىل بيع أكــر كمية ممكنة
السوق  ،Market efficiencyالتي تتطلب أن يكون
ينفجر يف أي لحظة.
وبأرسع وقــت ،لتحصيل هذه العمولة الكبرية التي

التفاوض مع الدائنين واجب مهني
وأخالقي قبل اإلمتناع عن السداد
رأى خبري املخاطر املرصفية د.
محمد فحييل تعقيبــا ً عىل حوادث
اقتحام املودعني املصارف لتحصيل
حقوقهم أن «املصــارف اللبنانية
تفعل بدائنيها ،أي املودعني نفس ما
فعلت الدولة مع املقرضني الداخليني
والخارجيني .فاالخــرة تعثرت يف
آذار من سنة  2020بأسلوب يفتقد
إىل املهنية وبطريقــة غري منظمة
ألنها رفضــت التواصل مع الدائنني
إلبالغهم بالتعثر ،ورفضت التفاوض
معهــم إلعــادة هيكلــة وجدولة
الدين .واملصارف فعلت اليشء ذاته
بالدائنني (املودعــن) منذ ترشين
األول  .2019وبعضها مارس أقىص
درجات اإلستنســابية بالتحويل إىل
خارج لبنان ،وبالسحوبات النقدية.
ولذلــك اعترب فحييل أنــه «عندما

االسترليني
$ 1.1491
الين الياباني
$ 0.0070

موظفو المصارف:
للصبر حدود

وقفة تضامنية مع سالي حافظ أمام بلوم بنك (رمزي الحاج)

تطالب املصــارف الدولة باإلرساع
بالتفاوض مــع الدائنني ،يجب أن
تتذكر بأنها رفضت هي إطالق أي
مبــادرة للتفاوض مــع املودعني!
وإن لم تبادر املصارف ،كل مرصف
وفق قدراته ،إىل إطالق عجلة إعادة

بيـتـكـوين
$ 19864
الذهب
$ 1692

CMC crypto
$ 468
الفـضـة
$ 19.41

ترميم الثقة ،وتحويل زيارة املودع
إىل املــرف من مصــدر «هم» إىل
مصــدر «إهتمام» ،كمــا كانت يف
السابق ،يجب أن نتوقع الكثري من
األحداث األمنيــة داخل فروع هذه
املصارف».

الروبل
$ 0.0167
بــرنــت
$ 90.94

ح ّذر إتحاد نقابات موظفي املصارف يف لبنان
أنه ،يف حال لم تُتخذ االجــراءات اآليلة إىل املحافظة
عىل ســامة املوظفــن يف أرسع ٍ
وقت ،ســيتّخذ
ً
مناسبة إىل حني تأمني
جميع الخطوات التي يراها
حمايتهم َ
وصــون كرامتهم .وقال يف بيان« :صربنا
كثريا ً وتغاضينا عىل جروحاتنا ولكن للصرب حدوداً».
ونأمل من املعنيني كافة االستجابة ملا تقدّمنا به كي
ال نصل إىل ما ال نرغب يف الوصول اليه».
من جهته دان مجلس إدارة «جمعية مصارف
لبنان» الــذي اجتمع أمس ما بــات يتعرض له
باســتمرار موظفو املصارف من تعديات لفظية
وجســدية يومية وعــى الكرامــات» .ولفت اىل
اهمية أن «يعي الجميع أن هذه اإلعتداءات ليست
الحل ،بل الح ّل يكمن يف تحمل الدولة مسؤوليتها
يف اإلرساع يف تأمني حل شــامل وعــادل لجميع
املواطنني».

اليوان الصيني
$ 0.1430

الليرة التركية
$ 0.0548

خام WTI
$ 85.44

طن القمح
$ 334
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البيد :العالقات االستراتيجية مع اإلمارات ستتعزّز
إســتضاف رئيس الوزراء اإلرسائييل يائري البيد وزير
الخارجيــة والتعاون الدويل اإلماراتي الشــيخ عبدالله بن
زايد آل نهيان يف مكتبه يف القدس أمس ،حيث عقدا جلســة
ّ
موسعة بمشاركة الطرفني.
مباحثات فردية ث ّم جلسة
وبحسب بيان رسمي صادر من مكتب رئاسة الوزراء
اإلرسائيلية ،فقــد بحث الطرفان «مواصلة تعزيز العالقات
بــن البلدين ،ما يصــبّ يف مصلحة االســتقرار اإلقليمي
وازدهار الشعبني وتحقيق األمن لجميع سكان املنطقة».
كمــا بحثا مواصلة التطوير االقتصــادي والتعاون يف
مجاالت الزراعــة والطاقة واملياه واألمــن الغذائي .وأكدا
رغبتهمــا بخلق عالقات مع دول أخــرى يف هذه املجاالت.
وبحث رئيس الوزراء اإلرسائييل ووزير الخارجية اإلماراتي
مواصلة عملية «منتدى النقب» والرغبة بتعميق العالقات
بني البلدين من خالله.
وعــى صعيد آخر ،وبعدما تعثّــرت «محادثات فيينا»
النووية الهادفة إلعادة إحياء االتفاق النووي اإليراني ،رأى
وزير الدفاع اإلرسائييل بينــي غانتس أمس أن اتفاق العام
 2015دخل «غرفة اإلنعاش» ،معتربا ً أنه «ليس من املرجّ ح
إحياؤه قريباً» ،وذلك يف أعقــاب تأكيدات أوروبّية بوصول
املفاوضات إىل «طريق مسدود».
وخالل مؤتمر عن مكافحة اإلرهاب يف جامعة «رايشمان»
اإلرسائيلية ،قال غانتس« :ســنرى كيف ستســر األمور (يف
فرتة الحقة) ربّما بعد االنتخابات» ،يف إشارة منه إىل انتخابات
التجديد النصفي األمريكية املق ّررة يف ترشين الثاني.
ويف املقابل ،ذكر املتحدث باسم وزارة الخارجية اإليرانية
نارص كنعاني أن بــاده و»عىل الرغم مــن التزامها بعملية
التفاوض لكنّها لن تبقــى منتظرة عودة أمريكا إىل التزاماتها
يف االتفاق النووي» ،معربا ً كذلك عن إدانته «بشدّة قيام أمريكا
بإعالن عقوبات عىل بعض املواطنني والرشكات اإليرانية بتهمة
التــو ّرط الواهية يف هجمات الكرتونية ...ونســب اإلجراءات

البيد خالل استقباله وزير الخارجية اإلماراتي أمس

ويأتي ذلك غداة إعالن واشــنطن
ّ
واملؤسسات يف
املزعومة ضدهم للحكومة
رصد مكافــأة قدرها  10ماليني دوالر
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية».
َملن يرشــدها إىل  3قراصنــة إنرتنت
ورأى كنعاني أن «اللجوء اىل إطالق رأى غانتس أن اإلتفاق النووي
إيرانيني وجّ ه إليهم القضاء األمريكي
حملة دعاية كاذبــة ونرش معلومات اإليراني دخل "غرفة اإلنعاش"
تهمة ّ
شن هجمات إلكرتونية لتحصيل
خاطئة ضد الجمهورية اإلسالمية ،هو
فدية مالية ،مشــر ًة إىل ّ
أن هجماتهم اســتهدفت «مئات»
جزء من سياسة اإليرانفوبيا للحكومة األمريكية ،والتي لن
الكيانات حول العالم ،بما يف ذلك ملجأ لضحايا العنف املنزيل
تؤدّي إىل نتيجة» ،منتقدا ً «الصمت» األمريكي «تجاه العديد
ومستشفى لألطفال.
من الهجمات اإللكرتونية عىل البنية التحتية» إليران.

تعثّر بجثــة نحيلة ملقاة عىل امللح وإىل
جانبها جثتان أخريــان .ويروي عبدو
( 30عامــاً) لوكالــة «فرانس برس»،
طالبا ً عدم الكشف عن اسمه الحقيقي
خوفا ً عىل أفراد مــن عائلته ال يزالون
يقطنــون يف مناطق ســيطرة النظام
يف ســوريا ،التجربــة «األكثــر رعباً»
يف حياته يف ســجن يصفــه معتقلون
ســابقون بـ»القرب» و»معسكر املوت»
و»الرسطان».
وتوثّــق «رابطة معتقــي ومفقودي
ســجن صيدنايا» يف تقرير ستنرشه قريبا ً
للمــ ّرة األوىل «غرف امللــح» ،وهي بمثابة
قاعات لحفظ الجثث بدأ استخدامها خالل

ُيعتبر سجن صيدنايا من أسوأ السجون حول العالم (أ ف ب)

يتوســطه باب حديدي .تقــع الغرفة
ســنوات النزاع الذي اندلع يف العام ،2011
يف الطابــق األوّل من املبنــى املعروف
مع ارتفاع أعداد املوتى داخل السجن.
وكون سجن صيدنايا يخلو من برادات
باألحمر ،وهو عبارة عن قســم مركزي
تتف ّرع منه  3أجنحة.
لحفظ جثث معتقلني يســقطون بشكل
لم يتنفــس عبدو الصعداء ســوى
شــبه يومي فيه ج ّراء التعذيب أو ظروف
حني عاد الســجّ ان ،ووضعه يف ســيارة
االعتقال السيّئة ،لجأت إدارة السجن عىل
ما يبدو إىل امللح الذي ّ
نقل الســجناء ،وتأكد أنه بات يف طريقه
يؤخر عملية التح ّلل.
إىل املحكمــة .كما يــروي معتصم عبد
وبنــا ًء عىل تقرير الرابطــة ومقابالت
الســاتر ( 42عاماً) تجربة مشــابهة يف
أجرتها وكالــة «فرانس برس» مع معتقلني
سابقنيّ ،
غرفة مختلفة تقع يف الجناح نفسه من
تبي أن يف سجن صيدنايا العسكري
الطابق األوّل من املبنــى األحمر .وحني
«غرفتي ملح» عىل األق ّل تُوضع فيهما الجثث
دخل معتصم السجن يف العام  ،2011كان
حتّــى يحني وقت نقلها ،فيمــا يغيب امللح
يزن  98كيلوغراماً ،لكنّه خرج منه بوزن
تماما ً عن كميات الطعام القليلة التي يحظى
ال يتجاوز  42كيلوغراماً.
بها املعتقلون ،األرجح إلضعافهم جسديّاً.
عىل صعيد آخر ،رصدت
وتجمّ د عبدو من الخوف
الواليات املتحدة  756مليون
بعدما رأى الجثث الثالث امللقاة
دوالر إضافيــة لتقديم مزيد
عىل امللح ،وقد نُثر عليها املزيد
من املســاعدات اإلنســانية
منه ،وبدأت رجاله ترتجفان.
رصدت الواليات
لم يتح ّرك عبدو من مكانه ملا المتحدة  756مليون ملحتاجيها يف ســوريا ،حيث
«ال تزال احتياجات النازحني
يقارب ساعة ونصف الساعة.
ويقول« :كان هذا أصعب ما دوالر إضافية لتقديم
ملحّ ة» .وقال وزير الخارجية
رأيته يف صيدنايا ج ّراء الشعور مزيد من المساعدات األمريكــي أنطوني بلينكن يف
الذي عشــته ظنّا ً بأن عمري اإلنسانية لمحتاجيها بيان ّ
إن هــذا التمويل الذي
يُضاف إىل  808ماليني دوالر
انتهى هنا».
في سوريا
أخرى ت ّم اإلعالن عنها يف وقت
ويصف عبــدو الغرفة
سابق من العام ،يهدف إىل «مواصلة التزامنا
املســتطيلة 6 ،أمتار بالعرض و 7أو 8
الثابت تجاه الشعب السوري».
بالطول ،أحد جدرانها من الحديد األسود

بعد انتصاره التاريخي ...اليمين السويدي يسعى لتشكيل حكومة
بعد «االنتصار التاريخــي» لتحالف اليمني عىل تحالف
اليسار الذي ُ
صدم بالهزيمة املدوّية الذي تلقاها عرب صناديق
االقرتاع ،بارش زعيم املحافظني السويديني أولف كريسرتسون
أمس مهمّ ة شاقة تقيض بتشكيل حكومة جديدة بدعم من
اليمني املتط ّرف.
وتميّــز االقــراع باالخــراق الــذي حققــه حزب
«ديموقراطيو الســويد» املعادي للهجــرة بزعامة جيمي
أكيســون والذي بات الحزب الثاني يف البالد والتنظيم األوّل
يف كتلة اليمني مع حصوله عىل  20.5يف املئة من األصوات.
وبعد هزيمتها يف االنتخابات التي حُ ســمت بفارق ضئيل،
قدّمت رئيسة الوزراء ماغدالينا أندرسون استقالتها صباح أمس
إىل رئيس الربملان بعدما أق ّرت مساء األربعاء بهزيمتها ،مؤكد ًة
يف الوقت عينه أن حزبها يبقى منفتحا ً عىل تعاون مع اليمني يف
حال فشل يف تشكيل غالبية مع «ديموقراطيي السويد».

أخبار سريعة
بكين ُت ّ
حذر من رسائل
«خاطئة» لتايبيه

سجن صيدنايا" ...غرف الملح" وقصص رعب جديدة
يف أحد أيام شتاء  2017داخل سجن
صيدنايا حيــث يُعترب ا ُملعتقل الذي يزوره
«مفقوداً» واألسري الخارج منه «مولوداً»،
وقبل نقله من الســجن إىل املحكمة ،دفع
حارس بعبدو داخل غرفــة لم يرها من
قبل ،فإذ بقدميــه الحافيتني تغرقان يف
كميات هائلة من امللح الصخري.
لم يكن قد ذاق طعم امللح منذ دخوله
قبل عامني سجن صيدنايا الذائع الصيت
قرب دمشــق والذي يمنع القيّمون عليه
امللح يف الطعام عن السجناء ،فما كان منه
إال أن أخذ بقبضة يده كمية من امللح الذي
ّ
تبي أنه يُغطي الغرفة ،واستمتع بمذاقه.
بعد دقائق قليلة ،تجمّ د رعبا ً عندما
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ويعود منصــب رئيس الوزراء تقليديّا ً يف الســويد إىل
الحــزب الرئيــي يف الغالبية ،غري أن وحــده زعيم حزب
املعتدلني املحافظ أولف كريسرتســون ( 58عاماً) يف موقع
يســمح له بالحصول عىل دعم كافة أحزاب التكتل الجديد
من اليمني واليمني املتطرف.
ومن املتوقع أن يُك ّلف رئيس الربملان رســميّا ً األســبوع
املقبل كريسرتســون الذي قاد هذا التقارب غري املسبوق بني
اليمني و»ديموقراطيي السويد» ،مهمّ ة تشكيل غالبية جديدة.
وقال كريسرتسون منذ مســاء األربعاء عقب هذا الفوز
األوّل من نوعه الذي طرد اليسار من الحكم بعد واليتني استمرتا
 8سنوات« :أبدأ اآلن مهمة تشــكيل حكومة جديدة وقوية»،
مضيفاً« :اآلن سنُعيد فرض النظام يف السويد» ،يف ختام حملة
انتخابية هيمنت عليها أســعار الطاقة وتسويات الحسابات
الدامية بني العصابات التي تتصدّر الصحف السويدية بانتظام.

ويواجه كريسرتســون تحدّيا ً يقــي بالتوصل إىل
اتفاق يجمع  4أحزاب تتد ّرج من وســط اليمني إىل اليمني
القومي ،وتختلف يف ما بينها حول مواضيع عدّة .ويُجاهر
«ديموقراطيو السويد» برغبتهم يف املشاركة يف الحكومة،
غري أن أحزاب اليمــن التقليدي الثالثة األخرى (املعتدلون
واملسيحيون الديموقراطيون والليرباليون) يُعارضون ذلك،
وتحديدا ً الحزب الليربايل.
ويقيض السيناريو املرجح بتشكيل حكومة من املعتدلني
واملســيحيني الديموقراطيني وحتى الليرباليني ،وأن يكتفي
«ديموقراطيو الســويد» باملشاركة ســواء مبارشة أو غري
مبارشة بالغالبية يف الربملان .وحصل التكتل اليميني بأحزابه
األربعة عىل  176مقعداً ،من ضمنهــا  73لـ»ديموقراطيي
السويد» ،لكن يبقى تقدّمه طفيفا ً عىل التكتل اليساري الذي
فاز بـ 173مقعداً.

ح ّذرت الصين من أن مشروع
قانون أميركي ّ
ينص على إرسال
مساعدات عسكرية مباشرة إلى
تايوان «يبعث رسائل خاطئة خطرة
إلى قوى االستقالل واالنفصال
في تايوان» .ورأى الناطق باسم
الخارجية الصينية ماو نينغ أنه في
حال أُق ّر القانون« ،فسيُحدث األمر
ه ّزة كبيرة في األساس السياسي
للعالقات الصينية  -األميركية
وسيؤدّي إلى تداعيات خطرة ج ّدا ً
على السلم واالستقرار عبر مضيق
تايوان» .وبدعم من الحزبين
الجمهوري والديموقراطي ،أق ّرت
لجنة العالقات الخارجية التابعة
لمجلس الشيوخ «قانون سياسة
تايوان» ،الذي يُع ّد أوسع تطوير
للعالقات منذ نقلت الواليات المتحدة
اعترافها من تايبيه إلى بكين عام
 .1979وتبيع الواليات المتحدة
األسلحة إلى تايوان منذ عقود ،لكن
التشريع الجديد سيذهب أبعد من
ذلك عبر تقديم مساعدات عسكرية
أميركية بقيمة  4.5مليارات دوالر
على مدى  4سنوات.

مقتل فلسطيني
في الضفة
ُق ِت َل الفتى الفلسطيني عدي
صالح خالل مواجهات مع الجيش
اإلسرائيلي بالقرب من جنين في
الضفة الغربية .وذكرت وزارة
الصحة الفلسطينية أن صالح (17
عاماً) ُقتل ج ّراء إصابته برصاصة
في الرأس أطلقتها القوات
اإلسرائيلية خالل عملية في قرية
كفر دان بالقرب من جنين في
الضفة الغربية .من جهته ،أوضح
الجيش اإلسرائيلي في بيان أن
قواته انتشرت في القرية «لمعاينة
منازل اثنين من اإلرهابيين»
اللذين قتال األربعاء ضابطا ً
إسرائيليّا ً بهدف هدمها ،الفتا ً إلى
أن «مس ّلحين مشتبه فيهم ألقوا
عبوات ناسفة وزجاجات حارقة
وأطلقوا النار على جنوده» خالل
العملية في كفر دان .ور ّد الجيش،
بحسب البيان ،بـ»إطالق النار على
المشتبه فيهم» ،مشيرا ً إلى اعتقال
اثنين من المشتبه في تو ّرطهما
بمقتل الضابط.

تماسك وقف النار
بين يريفان وباكو
توصلت أرمينيا وأذربيجان أمس
إلى هدنة بعد يومين من القتال
العنيف الذي أسفر عن مقتل
 176جنديّا ً من الجانبين .وذكر
سكرتير مجلس األمن األرميني
أرمين غريغوريان أن الهدنة التي
جرى التوصل إليها بفضل الوساطة
الدولية دخلت حيّز التنفيذ عند
الساعة الثامنة من مساء األربعاء
بالتوقيت المح ّلي ،فيما كان اتفاق
سابق لوقف إطالق النار ّ
توسطت
فيه روسيا الثلثاء قد انهار بسرعة.
وأوضحت وزارة الدفاع األرمينية أن
الوضع على الحدود مع أذربيجان
يسوده الهدوء منذ بدء وقف
إطالق النار ولم ترد تقارير عن أي
انتهاكات ،بينما لم يصدر أي تعليق
من الحكومة األذربيجانية على ذلك.

تــتــــــــمــات
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ميقاتي "يحشر" عون بتشكيلة ّ
منقحة

وعن وقائع اللقاء ،أوضح املصدر أنّه جرى التطرق يف مســتهله إىل ســفر
رئيس الحكومة لتمثيل لبنان يف جنازة امللكة اليزابيث الثانية ،ومن ثم إىل نيويورك
لرتؤس وفد لبنان يف أعمال الجمعية العمومية لألمم املتّحدة «حيث تم التداول يف
الخطوط العريضة للكلمة التي سيلقيها ميقاتي هناك» ،مشري ًة إىل أ ّن «الرئيس
املكلف بادر بعدها إىل استعراض مسار تأليف الحكومة منذ لحظة تكليفه حتى
اليــوم وكيف أنه حرص عىل تدوير الزوايا لترسيع التشــكيل لكنه لم يقابل إال
بالرشوط ،مذ ّكرا ً رئيس الجمهورية بأنه ســبق أن وضع يف عهدته تشــكيلتني
وزاريتني بذل من خاللهما كل ما يســتطيع لتكون املوافقة رسيعة عىل التأليف
غري أنه يف كل مرة كان يأتيه الجواب بالرفض عرب اإلعالم» ،وأردف مخاطبا ً عون:
«أنا حريص عىل الدستور وملتزم تشكيل الحكومة بالتفاهم مع فخامتك لكن ما
هو مطلوب ال يمكن أن يوافق عليه أي رئيس مكلف أيا ً كان اسمه».
وإذ لفت إىل أنه تم التطرق بشــكل مقتضب خالل اللقاء إىل آخر املعطيات
املتعلقة بملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية ومستجدات الوساطة األمريكية
«كونــه يف الوقت الذي كان يجتمــع فيه عون وميقاتي كانــت لجنة املتابعة
مجتمعة يف قرص بعبدا حيث كان رئيس الجمهورية مرتئســا ً االجتماع قبل أن
يغادره للقاء الرئيس املكلف» ،أوضح املصدر أ ّن اللجنة (التي تضم كالً من نائب
رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ،املستشار الرئايس سليم جريصاتي ،املدير
العام لألمن العام اللواء عباس ابراهيم ،املدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان
شقري ،مستشار رئيس مجلس النواب عيل حمدان وممثل عن رئيس الحكومة)،
اجتمعت أمس عىل مدى ساعتني ونصف الساعة «وتم خالل االجتماع االستماع
ّ
إىل رشح
مفصل من رئيس مصلحة الهيدروغرافيا يف الجيش املقدّم عفيف غيث
حول «خط الطفافات» الذي طرحته إرسائيل ومحاذير اعتماده».
وكشــف املصدر أ ّن اجتماع اللجنة ّ
بي «وجود حماســة الفتة من قبل بو
صعب وممثيل بري وميقاتي للتجاوب مع الطرح اإلرسائييل الذي حمله الوسيط
األمريكي آموس هوكشتاين ،عىل اعتبار أنه ال يقضم مساحة بحرية كبرية من
لبنان ،لكن مع ربط املوافقة عىل هذا الطرح برشط تقديم إيضاحات حاســمة
حول نهائية نقطــة الحدود  B1ورفض لبنان التنازل عنهــا ،عىل أن يتم إبالغ
هوكشتاين بالجواب اللبناني الرسمي عندما تصل رسالة رسمية منه تتضمن
رشحا ً تفصيليا ً لكل اإلحداثيات التقنية ذات الصلة».
يف الغضون ،وبينما كان مجلس النواب يتقاذف والحكومة مسؤولية تأخري
إقرار مرشوع املوازنة العامة للعام الجاري عىل وقع إجماع النواب عىل التشهري
بحسابات املوازنة «الدفرتية» املنفصلة عن الواقع ومضامينها العقيمة املفتقرة
إىل أدنى املعايري اإلصالحية واإلنقاذية املطلوبــة ،برز أمس االجتماع الذي عُ قد
يف وزارة املالية وشــهد توبيخا ً من صندوق النقد الدويل للحكومة اللبنانية عىل
اســتمرارها يف التلكؤ يف اتخاذ خطوات عملية عىل الطريق نحو زيادة إيرادات
الدولة «ال ســيما من باب الرتاخي الحاصل يف مالحقة عمليات تهريب األموال
إىل الخارج من دون اقتطاع أي عوائد مالية عن ذلك أســو ًة بكل دول العالم التي
تتابع حركة خــروج رؤوس األموال منها وتعزز مواردها بفرض رســوم عىل
هذه الحركة» ،حســبما نقلت مصادر مطلعة عىل أجواء االجتماع ،باإلضافة إىل
التصويب خالل االجتماع عىل «عدم اعتماد الســلطات اللبنانية نظام الرضيبة
التصاعدية عىل الرشائح والطبقات األكثر قدرة عىل تحمّل األعباء الرضيبية ،يف
سبيل تدعيم مالءة الخزينة العامة».
وتوازياً ،كشف املتحدث باسم صندوق النقد الدويل جريي رايس أ ّن وفدا ً من
الصنــدوق يصل إىل بريوت يف  19أيلول الجاري يف مهمة تســتمر حتى  21منه،
ملناقشة التطورات األخرية واملساعدة يف ترسيع تنفيذ اإلجراءات التي تم االتفاق
عليها بموجب اتفاق  22نيسان عىل مستوى املوظفني ،عىل أن يقوم الوفد كذلك
«بإعداد األرضية للمهمة الكاملة التي ســيقوم بها صندوق النقد مع لبنان بعد
تشكيل حكومة جديدة».
رايس الذي شــدد عىل أ ّن «تنفيذ اإلصالحات أمر بالغ األهمية إلنهاء األزمة
الحاليــة ومنع املزيد من التدهور يف الظروف املعيشــية الصعبة عىل الشــعب
اللبناني» ،أكد ردا ً عىل أســئلة اإلعالميني ،ومن بينهم مندوب «نداء الوطن» ،أن
هنــاك «تقدما ً بطيئا ً يف تنفيذ اإلجراءات الحاســمة ملعالجة األزمة االقتصادية
واالجتماعية» ،محذرا ً من أ ّن «تأخري تنفيذ هذه اإلصالحات ســيؤدّي إىل زيادة
التكاليــف عىل لبنان ومواطنيه» ،مع اإلشــارة إىل أ ّن «إصــاح قانون الرسية
املرصفية بما يتمــاىش مع االتفاقية املوقعة مع صندوق النقد عىل مســتوى
املوظفني ومع أفضل املمارســات الدولية يعترب أمرا ً أساسيا ً ملكافحة الفساد،
وإزالة العوائــق التي تحول دون اإلرشاف الفعّ ال عــى القطاع املرصيف وإعادة
الهيكلة ،وإدارة الرضائب ،فضالً عن التحقيق يف الجرائم املالية واستعادة األصول
املختلسة».

الصناديق السيادية :مخرج للمصارف يعفيها...

أهميــة الخطوة أنها «تفتح الباب أمام إعــادة أموال املودعني ،بعدما كان
مقفالً كليا ً يف الخطط الســابقة» ،من وجهة نظر رئيس تجمع رجال وسيدات
االعمال نيكوال أبو خاطر« ،إذا اســتطعنا التوصل إىل إدارة الرشكات العامة ملدة
محددة مع إبقاء ملكيتها بيد الدولة ،ســتزيد انتاجيتها ويرتفع مردودها .ومع
تخطي املردود نســبة معينة ،تحوّل االموال للتعويض عىل املودعني» .وبرأي أبو
خاطر فان «قبول صندوق النقــد بالتعديالت يرتبط أكثر بإقرار مجلس النواب
القوانني االصالحية العالقة ،وال ســيما الرسية املرصفية ،الكابيتال كونرتول،
املوازنة وإظهار التعامل بحســن نية» .وهذا يتطلب برأيه التفاوض عىل أسس
جديدة تعتمد عىل املدة التــي يتطلبها إرجاع الودائع ،والرشكات التي ســيتم
إدراجها .وهو ما يؤمن إرجاع حقوق املودعني من جهة ،وتفعيل انتاجية القطاع
العام من جهة ثانية ،مع املحافظة عىل استدامة الدين العام .واألهم أنه يقطع
الطريق عىل الخسائر املحققة يوميا ً بنسبة  25مليون دوالر .وعليه فإن النواب
اليوم أمام مسؤولية تاريخية إلقرار االصالحات ،والخروج من الشعبوية وتأمني
أسس تطبيق خطة التعايف.
الطرح الذي ال يختلف يف املضمون عــن الطرح الجديد يف خطة الحكومة،
يتمايز بالشكل بوضع املؤسسات تحت جناح رشكة قابضة ولوقت محدد .ويف
الحالتني ترى أوســاط متابعة أن صندوق النقد إنطالقا ً من مواقفة الســابقة
ســيكون الرافض االكرب ملثل هذه الطروحات .فعــى الرغم من كل التطمينات
التي تساق عن أن التعويض سيكون بعد تحقيق االستقرار االجتماعي ،والقدرة
عىل خدمة الدين ،فان ثقة الصندوق معدومة بالســلطتني السياسية والنقدية
يف البلد .وأن هذا الطرح يؤمن مخرجا ً للمصارف من دون أن تتحمل املســؤولية
عن افعالها وارتكاباتها طيلة السنوات املاضية .كما انه قد ينحو باتجاه تفضيل
املودعني عىل بقية املواطنني باالستفادة من عوائد هذا الصندوق أو الرشكة ...أو
مهما كان اسمه .وبرأي املصادر فان «صندوق النقد الذي لم تمر عليه محاولة
تفريغ قانون تعديل الرسية املرصفية ،مشكوك بإمكانية قبوله باستعمال أصول
الدولة مهما ل ّ
طفت التسميات ،إال إذا كان هناك خلف الكواليس «قبة باط» منه.
وقد يكون الصندوق يئس من املماطلة وقرر اللحاق بالسلطة السياسية إىل «باب
الدار» ،عله يجد يف لبنان بعض االصالحات التي تؤهله لنيل قرض والبدء بمشوار
التعايف».

لقاء بوتين  -شي :معًا في مواجهة الغرب

وإذ كشــف الرئيس الصيني لدى بدء اللقاء الــذي بث مبارشة أن «الصني
ترغب ببذل جهود مع روســيا للقيام بدور القوى العظمى ولعب دور توجيهي
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لبث االستقرار والطاقة اإليجابية يف عالم ته ّزه اضطرابات اجتماعية» ،أكد يش
لبوتني أن بكني مستعدّة للعمل مع موسكو «لتوفري دعم قوي للمسائل املرتبطة
بمصالحنا الرئيسية املتبادلة وتعميق التعاون العميل عىل صعيد التجارة والزراعة
ومجاالت أخرى».
ويف مســته ّل لقائهما ،أبلغ الرئيس الصيني نظــره الرويس أن عىل بكني
وموسكو تحمّل مسؤوليّاتهما بوصفهما «قوتني كبريتني» ،فيما دان «القيرص»
الرويس املحاوالت الغربية الهادفة إىل إقامة «عالم أحادي القطب وقد اتخذت يف
الفرتة األخرية شــكالً قبيحا ً للغاية وهي غري مقبولة بتاتاً» .وقال بوتني ليش:
«نُثمّن كثريا ً موقــف أصدقائنا الصينيني املتوازن يف شــأن األزمة األوكرانية»،
مضيفاً« :نتفهم قلقكم» ،من دون تحديد املسائل التي قد تكون الصني أثارتها يف
شأن أوكرانيا .وتابع بوتني« :من جانبنا ،نحن ملتزمون مبدأ صني واحدة .نُدين
االستفزاز من جانب الواليات املتحدة ومن يدور يف فلكها يف مضيق تايوان» .كما
دعا إىل «تعزيز منظمة شــنغهاي للتعاون عىل مستوى العالم»ّ ،
معبا ً عن ثقته
يف أن يُســهم اجتماع الخميس يف «تعزيز الرشاكة الروسية  -الصينية» .وجلس
بوتني ويش قبالة بعضهما البعض وسط طاولتني شبه مستديرتني يُحيط بهما
أعضــاء وفديهما .وكانا عىل ما يبدو الوحيدين من دون كمامة بني أكثر من 20
شخصا ً يف القاعة.
ويف املقابلّ ،
حضت الواليات املتحدة الصني عىل لسان املتحدث باسم البيت
األبيض جون كريبي عىل «عدم دعم موســكو» يف حربها ض ّد كييف ،معترب ًة أنه
ّ
ّ
«يصطف يف مواجهة عدوان روســيا عىل أوكرانيا و ّأل
يتعي عىل العالم ك ّله أن
يكتفي باملشاهدة».
واللقــاء بني يش وبوتني يُع ّد الحدث األكثر ترقبا ً لقمة منظمة شــنغهاي
للتعاون التي من املق ّرر أن تســتم ّر حتّى اليوم وتض ّم العديد من القادة ،بينهم
قادة الهند وباكســتان وإيران وتركيا ودول آسيا الوسطى ،يف وقت كشفت فيه
وزارة الدفاع الروسية أن الســفن الروسية والصينية قامت بدورية مشرتكة يف
املحيط الهــادئ أمس من أجل «تعزيز تعاونهما البحري» كدليل عىل التقارب يف
مواجهة التوترات مع الغرب .وقبل يش ،التقى بوتني رؤساء إيران إبراهيم رئييس
وقرغيزســتان صدير جباروف وتركمانستان سريدار بريدي محمدوف ،قائالً يف
ك ّل م ّرة إنّه يُريد تعزيز التعاون الثنائي .كما يعقد بوتني اليوم لقاءين منفصلني
مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان.
وخالل لقاء بوتني  -رئييس ،قال الرئيس اإليراني لنظريه الرويس إن «العالقة
بــن الدول الخاضعة لعقوبات أمريكية مثل إيران ،روســيا ،أو أي دولة أخرى،
قادرة عىل تخ ّ
طي الكثري من املشــكالت وجعلها أقوى يوما ً بعد يوم» ،معتربا ً أن
«األمريكيني يعتقدون أنهم قادرون عىل وقف (تقدّم) أي بلد يفرضون عقوبات
عليه .اعتقادهم هذا خاطئ» ،وأكد رفض طهران العقوبات الغربية التي ُفرضت
عىل روسيا عىل خلفية غزوها ألوكرانيا.
من جهته ،أشاد بوتني بتطور العالقات مع طهران «بشكل إيجابي» ،مشريا ً
إىل أن العمل عىل اتفاقية تعاون اســراتيجي طويلة األمد بني موسكو وطهران
بات شبه ناجز ،وكشف أن روسيا ُ
ستسل األسبوع املقبل وفدا ً من رجال األعمال
ّ
إىل إيران لبحث تطوير العالقات بني البلدين .وتحدّث عن بذل «كل ما يف وســعنا
لجعل إيران عضوا ً كامالً يف منظمة شنغهاي للتعاون» ،فيما أعرب رئييس قبيل
مغادرته طهران األربعاء لحضور القمة ،عن تط ّلع بالده الســتكمال إجراءات
عضويّتها يف املنظمة.

الوكالة الذرية :النسحاب الروس من "زابوريجيا"

ورأى السفري األسرتايل ريتشارد ســادلري أن «مجلس الحكام وجه رسالة
شديدة إىل روسيا مطالبا ً إياها بأن توقف فورا ً ك ّل األعمال التي تُهدّد األمن النووي
وتُعيد محطة زابوريجيا وأي أراض أوكرانية أخرى إىل كييف» ،فيما رحب وزير
الطاقة األوكراني غريمان غالوشتشنكو بهذا القرار ،داعيا ً الدول التي امتنعت عن
التصويت إىل تغيري موقفها حيال «الدولة اإلرهابية» الروسية.
وكان الفتا ً باألمس دعوة رئيســة املفوضية األوروبّية أورســوال فون دير
اليني عرب القنــاة التلفزيونية التابعة لصحيفة «بيلد» ،إىل مثول الرئيس الرويس
فالديمري بوتني أمام القضــاء الدويل عىل خلفية «جرائــم الحرب» املرتكبة يف
أوكرانيا ،وقالت« :ينبغي أن يخرس بوتني هذه الحرب ويُحاسب عىل أفعاله ،إنّه
أمر مهم بالنسبة إيل ّ».
وأوضحــت فون دير اليني التي زارت كييف أمس أن ارتكاب «جرائم حرب»
يف أوكرانيا هو أمر مؤكد «لذا ،ندعم جمــع األد ّلة» تمهيدا ً إلحالة القضية أمام
«املحكمة الجنائية الدولية» .والحظت أن «أُســس نظــام القانون الدويل لدينا
تتط ّلب أن نُالحق جرائم مماثلة ،ويف نهاية املطاف بوتني هو مســؤول عنها».
وسُ ــ ِئ َلت عن إمكان إحالة الرئيس الرويس يوما ً ما إىل القضاء الدويل ،فأجابت:
«أعتقد أنه أمر ممكن».
وتعهّ دت رئيســة املفوضية األوروبّية يف وقت ســابق من كييف أن يدعم
االتحاد األوروبي أوكرانيا «طاملا اقتضت الرضورة» يف مواجهة روسيا .واجتمعت
فون دير اليني بالرئيس األوكراني فولوديمري زيلينسكي ورئيس الوزراء دينيس
ً
معربة عن إعجابها الكبري بـ»بسالة» القوات األوكرانية عىل الجبهة،
شــميغال
ومؤكدة تقديم مســاعدة ماليــة قدرها  5مليارات يــورو إىل كييف اقرتحتها
املفوضية مطلع أيلول.
من ناحيته ،أبدى زيلينســكي رغبة بالده باالنضمام إىل السوق األوروبّية
املوحدة ،وقال خالل مؤتمــر صحايف مع فون دير اليني« :بالنســبة إلينا ،تُع ّد
مســألة انضمام أوكرانيا إىل الســوق األوروبّية املوحدة ملحــة ،بينما نحن يف
طريقنا للحصول عىل وضع عضو يف االتحاد األوروبي .أنا متأكد أن ذلك سيحدث
وسيكون من بني أهم انتصارات بلدنا».
ويف الغضون ،كشــفت وزيرة الدفاع األملانية كريســتني المربيخت خالل
مؤتمر صحايف أن بالدها ســتم ّد أوكرانيا «قريبا ً ج ّداً» بآليات مد ّرعة ،لكنّها لن
تزوّدها يف املرحلة الراهنة دبابات قتالية تُطالب بها كييف .كما أعلنت إرســال
منظومتــن جديدتني من راجمات إطالق الصواريخ «مارس  »2و 200صاروخ،
بينما ح ّذرت الناطقة باسم الخارجية الروســية ماريا زاخاروفا واشنطن من
مغبة إرسال صواريخ طويلة املدى إىل أوكرانيا ،ما سيُش ّكل «تخ ّ
طيا ً لخط أحمر»
سيضط ّر موسكو إىل «التح ّرك».
توازياً ،فرضت الواليــات املتحدة حزمة جديدة من العقوبات تســتهدف
 20مسؤوال ً روســيّاً ،بينهم مرصفيون ،ومجموعة شبه عسكرية من النازيني
الجدد ،واملق ّربة من الرئيس الرويس ماريا لفوفا بيلوفا املتّهمة بتنسيق نقل آالف
األطفال األوكرانيني قرسا ً إىل روســيا .وجاء يف بيان لوزيرة الخزانة جانيت يلني
أن «الواليات املتحدة تواصل اتّخاذ تدابري قوية بغية محاسبة روسيا عن «جرائم
الحرب» التي ترتكبها وعن عدوانها» يف أوكرانيا.
ويف سياق متّصل ،أعلن وزراء التجارة يف «مجموعة السبع» أنهم سيسعون
إىل تكثيف الضغط عىل روسيا للح ّد من الوسائل املتاحة ملوسكو لتمويل حربها
يف أوكرانيا ،كما وعدوا بوقف «الســذاجة» التجارية التي يجري التعامل بها مع
الصني .ولدعم كييف ،بحث الوزراء «آليــة مالية» تهدف إىل جمع أموال خاصة
وعامة إلعادة إعمار أوكرانيا يف املستقبل.
وعىل صعيد الطاقة ،كشف الرئيس الفنزوييل املش ّكك يف رشعيّته نيكوالس
مادورو أن كاراكاس «مستعدّة لتزويد السوق العاملية» بالنفط والغاز بطريقة
مستق ّرة وآمنة ،مدينا ً أزمة الطاقة التي نجمت عن فرض عقوبات «غري منطقية
وغري مربّرة» عىل روســيا ،عىل ح ّد قوله ،بعد غزوها ألوكرانيا ،وذلك خالل زيارة
لألمــن العام ملنظمة الدول املصدرة للنفط (أوبــك) هيثم الغيص إىل العاصمة
الفنزويلية.

تـــســـــالــــــي
الكلمات المتقاطعة

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

أفقيا:

 – 1قصر شهير في لندن هو
المقر الرسمي لملوك بريطانيا.
 - 2قصر شهير في موسكو هو
المقر الرسمي للرئيس الروسي.
 - 3عتاب  -ذهاب المال والعجز
عن أداء الديون.
 - 4أعضاء مم َّزقة من الجسم
 يهدم البناء. - 5لحس  -أطراف األصابع.
 - 6يستمر في ما بدأ به -
ضمير منفصل.
 - 7أتى بقصد اإللتقاء بـ -
رؤوس األصابع.
 - 8عملة دولة آسيوية  -صلب
وشديد.
 - 9الروضة التي فيها نخيل
يمكن الزراعة بينها.

 - 1قصر شهير في باريس هو
المقر الرسمي للرئيس الفرنسي.
 - 2إحدى أقاليم باكستان.
 - 3أت ّم الشيء  -للمساحة.
 - 4رجع وعطف  -و ّبخ وع ّنف -
سئم وضجر.
 - 5تكاثر وازدياد  -الم برفق.
وغطى  -مدينة فرنسية.
لف
ّ
ّ -6
 - 7ممثلة أميركية.
 - 8مدينة أميركية في كاليفورنيا
أحد أهم معالمها ديزني الند.
 - 9خدم الكعبة  -نغم.

سودوكو

تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3x3كل مربع
منها مقسم الى  9خانات صغيرة .هدف هذه اللعبة ملء الخانات
باألرقام الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من
مرة واحدة في كل مربع كبير وفي كل خط أفقي وعمودي.
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حلول العدد السابق
أفقيا – 1 :سخافة  -اول  - 2 -مليح  -االم  - 3 -يال  -الحد  - 4 -حليم
 هوكي  - 5 -شيدوا  - 6 -ابو  -وارسو  - 7 -يريفان  -ام  - 8 -واراه سفه  - 9 -بدين  -نيرا.عموديا - 1 :سميحة ايوب  - 2 -خالل  -براد  - 3 -ايلي شويري 4 -
 فح  -مي  -فان  - 5 -دواه  - 6 -الهوان  - 7 -الحوار  -سي - 8 -وادك  -سافر  - 9 -لم  -يلومها.
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منتخب ال يُقهر
األرجنتين...
ٌ
في الحلقة الثانية من سلسلة "موندياليات" التي
ستستمرّ الى حين إنطالق مونديال قطر  ،2022سوف
نلقي الضوء على المنتخب األرجنتيني المنتشي بإحرازه
لقب "كوبا أميركا"  2021و بفيناليسيما  .2022وفي
ما يلي لمحة عامة عن:
 - 1إنجازاته السابقة في كأس العالم،

 - 2أبرز الالعبين الذين مثّلوه منذ انطالق المونديال،
 - 3نجومه الحاليون ووضعهم خالل هذا العام،
 - 4مشواره في التصفيات،
 - 5نقاط قوته،
 - 6نقاط ضعفه،
 - 7حظوظه.

رالـــــف شـــــربـــــل
إنجازاته الســابقة يف كأس العالم :تربّــع املنتخب األرجنتيني
عىل عــرش العالم م ّرتني عامَ ي  1978و 1986وح ّل وصيفا ً يف ثالث
مناسبات يف أعوام  1930و 1990و.2014

أبرز الالعبين الذين مثّلوه منذ انطالق المونديال
* ماريــو كيمبــس :رأس
الحربة صاحب الشعر الطويل ،قاد
"األلبيسلســتي" اىل الفوز بكأس
العالم عام  1978التي استضافتها
األرجنتني ،مقتنصا ً ســتة أهداف
منهــا هدفـان يف النهائــي أمام
هولنـــدا ،ما م ّ
كنه من الظفــــر
بلقب "البيتشيتيش".
* دييغــو مارادونــا :أفضــل
العب إرتدى قميــص األرجنتني .ما
فعله يف العام  1986لم يســبقه اليه
أحد ،فقد فــاز لوحده بكأس العالم
مســجال ً خمســة أهداف ومو ّزعا ً
"الكافيارات" عــى زمالئه ،ليحرز
جائــزة أفضل العب يف املســابقة.
شــارك أربع م ّرات يف البطولة األغىل
يف العالم .أســوأ ذكرياته املونديالية
كانت خســارته نهائي  1990أمام
أملانيا الغربية بركلة جزاء مشــكوك
بصحتها وطرده من مونديال 1994
ّ
ألن نتيجة فحص املنشــطات الذي
خضع له أتت ايجابية.
* غابرييل باتيستوتا :املهاجم

القناص الذي تألق خالل مســرته
مــع ناديــي فيورنتينــا ورومــا
االيطاليــن ،يتزعّ م ترتيــب هدّايف
األرجنتــن يف تاريــخ كأس العالم
برصيد عرشة أهداف (أربعة أهداف
يف مونديال  ،1994خمســة أهداف
يف مونديــال  ،1998وهدف واحد يف
مونديــال  .)2002فاز مع منتخب
بالده ببطولة "كوبا أمريكا" م ّرتني
عامَ ــي  1991و ،1993وبــكأس
القــارات  1992وبــكأس األبطال
كونميبول -يويفا  .1993سجّ ل مع
منتخب األرجنتــن  56هدفا ً يف 78
مباراة دولية.
* خافيــر زانيتي :أســطورة
االنرت واألرجنتــن .مثّل بالده يف 145
مناسبة محرزا ً خمسة أهداف أبرزها
هدفه يف شباك إنكلرتا يف ثمن نهائي
مونديال  .1998شــارك يف نهائيات
كأس العالــم مرتــن عامَ ي 1998
و  2002وشــ ّكل عدم إستدعائه اىل
مونديايل  2006و 2010صدمة كبرية
لعشاق "األلبيسلستي".

مارادونا الفائز بكأس العالم سنة 1986

مشواره في التصفيات
تأهــل املنتخب األرجنتيني كثاني مجموعة "الكونميبول" خلف املتصدر املنتخب الربازييل ،حيث تم ّكن من تحقيق  39نقطة
من خالل فوزه بـ 11مباراة وتعادله يف ّ
ست ولم يتج ّرع طعم الهزيمة.
تجدر االشــارة اىل ّ
أن املنتخب األرجنتيني لم يتذوّق مرارة الخسارة يف آخر  32مباراة ،وهو عىل بُعد خمس مباريات فقط من
معادلة الرقم القيايس املسجّ ل باسم املنتخب االيطايل ( 37مباراة دون هزيمة) .تعود آخر خسارة للمنتخب األرجنتيني اىل الثالث
من تموز  2019وكانت أمام الربازيل يف نصف نهائي كوبا أمريكا .2019

نجومه الحاليون ووضعهم خالل هذا العام
* ليونيــل ميــي :فــاز برفقة
بــاده بلقبي كوبــا أمــركا 2021
وكأس األبطــال كونميبــول -يويفا
"فيناليســيما" عام  .2022يشــارك
يف كأس العالــم للمرة الخامســة بعد
أعوام  2006و 2010و 2014و.2018
أفضل مشــاركاته املونديالية كانت يف
العــام  2014يف الربازيل حني قاد بالده
الحتالل املركز الثانــي وظفر بجائزة
أفضل العب يف البطولة .يف رصيده ستة
أهداف وخمس تمريرات حاســمة يف
مشاركاته السابقة بكأس العالم .فاز
بالكــرة الذهبية ألفضل العب يف العالم
سبع م ّرات (رقم قيايس).
موســمه األول يف باريــس كان
مخيبا ً جدا ً يف حني ّ
أن بداية موســمه
الثاني داخــل "حديقة األمراء" ارتقت
اىل مســتوى تطلعات الجماهري .أداؤه
مع املنتخــب األرجنتيتي كان مميزا ً يف
الســنوات األخرية ،حيث فاز بجائزة
أفضل العــب وأفضل هــداف يف كوبا
أمــركا  2021مســجال ً أربعة أهداف
ومقدّما ً خمس تمريــرات ،ونال أيضا ً
جائزة أفضــل العب يف فيناليســيما
 .2022هــو أكثر من مثّــل املنتخب
األرجنتيني برصيد  162مباراة دولية،
وأفضل هــداف يف تاريــخ االرجنتني
وأمريكا الجنوبية برضيد  86هدفاً.
* الوتارو مارتينيز :فرض نفسه
برسعة فائقة أساســيا ً مع منتحب

بالده بفضل غزارة أهدافه وتفاهمه
الكبري مع ليو مييس .فاز مع منتخبه
بلقبي كوبا أمريكا  2021وفيناليسيما
 2022حيث ســجل الهدف األول أمام
ايطاليا .قــدّم عروضــا ً مميزة مع
فريقه اإلنرت هذا العــام .يُعترب ثاني
أخطر العب يف صفــــوف األرجنتني
بعد القائد مييس.
* أنخل دي ماريــا :هو ثاني أبرز
العــب أرجنتيني يف "جيــل مييس".
ساهم كثريا ً يف انجازات بالده يف العقد
األخري ،كما أنّه سجل أه ّم هدف لبلده
يف األلفية الثالثة عندما اقتنص "غول"
الفوز يف نهائي كوبا أمريكا  2021أمام
الربازيل ويف عقر دار األخرية .يف رصيده
 25هدفــا ً يف  122مباراة دولية .انتقل
هذا املوسم اىل يوفنتوس االيطايل بعدما
أمىض سبع سنوات ناجحة مع باريس
سان جريمان.
* ايميليانــو مارتينيز :لم يخرس
أيّ مبــاراة مع منتخب بــاده حتى
اللحظة وش ّكل العالمة الفارقة يف كوبا
أمريكا  ،2021حيث قاد بالده لتخطي
عقبة كولومبيا بــركالت الرتجيح يف
الــدور نصف النهائي ،وفــاز بجائزة
أفضل حــارس يف تلــك البطولة ،كما
فاز بفيناليسيما  .2022فرض نفسه
الحارس األســايس وأحــد أبرز ركائز
هذا املنتخب نظرا ً لشخصيته القيادية
وتصدياته الحاسمة.

ليونيل ميسي الهداف التاريخي للمنتخب األرجنتيني

ماريو كيمبس أفضل هداف في مونديال 1978

نقاط ضعفه

نقاط قوته
أوالً ،الروح الجماعية التي تميّز هذه املجموعة من الالعبني
املتفانية من أجل بالد الفضة ومن أجل ليونيل مييس ،وهذا ما بدا
جليا ً خالل الفوز بكوبا أمريكا  2021وفيناليسيما  .2022ثانياً،
التوازن بني الخطوط ،فجميع الخطوط متجانسة وقويّة .ثالثاً،
وجــود فريق يمزج بني الخربة والشــباب ،فالعديد من الالعبني
املخرضمني كأوتامينــدي ومييس ودي ماريــا نقلوا خرباتهم
املرتاكمة اىل الشباب املوهوبني كدي بول والوتارو وغريهما...

من الصعب العثور عىل نقــاط ضعف يف صفوف هذا املنتخب،
عىل عكس منتخب األرجنتني يف مونديال روســيا  2018الذي عانى
كثريا ً يف الدفاع وحراســة املرمى .ولع ّل أبرز نقاط الضعف تكمن يف
االتكال الزائد يف بعض األحيان عىل مييس ،فليو لم يعد يف قمّ ة مسريته
الكروية ،حيث يبلغ من العمر  35سنة ،ولم يعد مستواه ثابتاً.
يعتربه كثريون أفضل منتخب يف العالم حاليا ً وهو بدون ش ّك
من املنتخبات صاحبة العدد األق ّل من نقاط الضعف.

حــــظــــوظــــه
وقع يف مونديال قطر يف مجموعة سهلة نسبيا ً اىل جانب ك ّل من بولندا واململكة العربية السعودية واملكسيك ،حيث من املتوقع
أن يتصدّر املجموعة .ســيكون مفاجئا ً خروجه قبل نصف النهائي ،فالقرعة أسعفته ونتائجه يف السنوات الثالث االخرية تظهر
مدى قوته وصالبته.
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فيديرير "األسطورة" يرضخ لواقع اإلصابات ويُعلن اعتزاله
 20لقبا ً كبريا ً يف بطوالت الـ"غراند ســام" وبصمة ال تُمحى
يف تاريــخ كرة املرضب :يف ســن الـ 41عاماً ،أعلن األســطورة
السويرسي روجيه فيديرير أنه سيعتزل بعد "كأس اليفر" املقررة
األسبوع املقبل يف لندن.
وبعد أقل من شهر عىل اعالن األمريكية سريينا وليامس (40
عاماً) ،وهي عالمة فارقة واسطورة أخرى يف عالم الكرة الصفراء،
اعتزالها ،دقت ساعة الرحيل بالنسبة اىل فيديرير يف حقبة تجتاح
فيها املالعب موجة جديدة من الالعبني الشبان املوهوبني.
وقــال فيديريــر ( 41عاماً) الذي خضــع يف الصيف املايض
لعملية جراحية ثالثــة يف الركبة اليمنى خالل عام ونصف العام،
إن "كأس اليفر األســبوع املقبل يف لندن ،ستكون آخر مشاركة يل
يف بطوالت املحرتفني".
وأضاف السويرسي الذي لم يشارك يف أي دورة أو بطولة منذ
إقصائــه أمام البولوني هوبرت هــوركاش يف ربع نهائي بطولة
ويمبلدون  2021بســبب إصابة يف الركبة" :ســألعب املزيد من
التنس يف املســتقبل بالطبع ،لكن ذلك لن يكون يف بطوالت غراند
سالم أو يف دورات املحرتفني".
وأردف املصنّف أول عامليا ً سابقا ً والفائز بـ 103ألقاب يف مسريته،
ولكنه لم يخض سوى  6مباريات يف العام  2020و 13مباراة يف العام
" :2021إنه قرار حلو ومر ألنني سأفتقد كل يشء أعطتني إياه املالعب.
ولكن يف الوقت نفسه ،هناك الكثري لالحتفال به".

الحكمة والرياضي معًا

وكان فيديرير صاحب
الرقم القيايس بعدد ألقاب
الـ"غراند ســام" قبل أن
يتخطاه اإلســباني رافايل
نادال ( 22لقبــاً) والرصبي
نوفاك ديوكوفيتش (.)21
وقال فيديرير" :أبلغ 41
عاماً .لعبت أكثــر من 1500
مباراة يف  24عاماً .عاملتني كرة
املرضب بسخاء أكثر مما حلمت به،
وال بد يل من االعرتاف بموعد التوقف".
وتوالت االشــادات بالالعب املعتزل،
حيث أثنى املســؤولون عن بطولة ويمبلدون
بفيديرير وشكروا األســطورة السويرسي املتوج
 8مــرات عىل العشــب االنكليزي ،وهو رقــم قيايس ،عىل
"الذكريات والفرح".
وغ ّرد املرشفون عىل بطولة روالن غاروس الفرنســية بعبارة
"أسطورة التنس" مصحوبة بصورة لالعب عىل املالعب الرتابية.
وكتب املســؤولون عن فالشــينغ ميدوز األمريكية عبارة:
"شــكرا ً روجيه" واتبعوها برمز تعبريي عىل شكل قلب عىل
مواقع التواصل االجتماعي( .أ ف ب)

تنظم إحدى الشركات اإلعالنية
التي ترعى أكاديمية النادي
الرياضي بيروت في قطر ،دورة
رباعية ودّية في كرة السلة على
طريقة الدوري تض ّم َ
فريقي
الحكمة والرياضي من لبنان
وفريقي الس ّد والغرافة القطريَين.
وتُع ّد الدورة التي ستقام بين
 26و 30أيلول الجاري بمثابة
تحضير جدّي أخير لك ّل من
فرق الس ّد والغرافة والرياضي
التي ستشارك في بطولة األندية
العربية للرجال التي تستضيفها
الكويت إبتدا ًء من الخامس من
شهر تشرين األول المقبل.

كالس يدعو إلى التكاتف والتوافق الرياضي الشريف
دعا وزير الشــباب والرياضة جورج
كالس اىل تحصني دور اإلتحادات الرياضية
ودعم مسريتها ،وقالّ :
إن كرامة ك ّل إتحاد
ونادٍ ريــايضّ هي من كرامتنــا جميعاً،
ّ
وأحث عىل وضع رؤيــة وطنية رياضية
جامعــة للنهوض باإلتحــادات ودعمها
وتوفري فرص النجاح لها".
كالم كالس جاء خــال حفل الغداء
الذي أقامه نائب رئيــس اللجنة األوملبية
اللبنانية أســعد النخــل يف بلدته يف بيت
شالال ،وحرضه الدكتور رجا لبكي ممثل
الوزير كالس ،مدير عام وزارة الشــباب
والرياضة زيد خيامــي ورئيس مصلحة
الرياضــة يف الــوزارة محمــد عويدات،
رئيس اللجنة األوملبية اللبنانية بيار جلخ،
الرئيس األســبق للجنــة األوملبية اللواء
ســهيل خوري ،الرئيس األســبق إلتحاد
الكــرة الطائرة القنصل نــري لحود،
رئيس نــادي الحكمة اييل يحشــويش،
رؤســاء مكاتب وقطاعــات الرياضة يف

جلخ يتسلّم درعه التقديرية

األحزاب والتيارات السياسية ،وفاعليات
بلدية وإقتصادية وإعالمية وفنية.
ودعــا كالس يف كلمتــه التي ألقاها
ممثله لبكي ،اىل التوافق الريايض الرشيف
واىل التكاتف للنهــوض بعمل االتحادات،
محمالً مســؤولية ك ّل مــا ينتج عن أيّ

كأس ديفيس :فوز إسبانيا وإيطاليا
نجحت إسبانيا من دون نجميها
كارلوس ألكاراز املصنــف أول عامليا ً
ورافايل نادال الثالــث ،يف الفوز عىل
رصبيا املحرومــة من خدمات نجمها
نوفاك ديوكوفيتش 3-صفر ،يف الجولة
األوىل من منافسات املجموعة الثانية
ضمن مســابقة كأس ديفيس يف كرة
املــرب ،بينما تغلبــت إيطاليا عىل
كرواتيا بالنتيجة ذاتها.
وقرر قائــد املنتخب اإلســباني
ســرجي بروغريا إراحة الكاراز (19
عامــاً) ،الفائز اخــرا ً بلقب بطولة
الواليات املتحــدة املفتوحة ،فأرشك
ألــرت راموس-فينــوالس وروبرتو
باوتيســتا لخوض مباراتي الفردي،
ففــاز االول عىل الســلو ديريي 6-2
و 6-7و ،5-7والثانــي عــى ميومري

من مباراة الواليات المتحدة وبريطانيا

كيتســمانوفيتش  6-7و ،6-7قبل أن
يحسم اإلسبانيان مارسيل غرانويرس
وبيدرو مارتينيز مباراة الزوجي امام
نيكوال كاتشيتش ودوسان اليوفيتش
 7-6و 2-6و.2-6
ويف املجموعة األوىل ،تغلبت إيطاليا
التي يغيب عنها يانيك سينر املصنف
 11عاملياً ،عىل كرواتيا 3-صفر.
وفاز لورنتسو موزيتي عىل بورنا
غويــو  4-6و ،2-6وماتيو برييتيني
عىل بورنا تشوريتش  7-6و 2-6و-6
 ،1وسيموني بولييل وفابيو فونييني
عىل نيكوال ميكتيتش وماتي بافيتش
 6-3و 5-7و .6-7كمــا فازت أملانيا
عىل فرنســا  1-2يف املجموعة الثالثة،
والواليات املتحدة عىل بريطانيا  1-2يف
املجموعة الرابعة( .أ ف ب)

تقصري يف هذا املوضوع للجميع ،وأكد أن
وزارته هي لجميع الرياضيني" ،ولن نرتك
أيّ مجال لإلفرتاض أو إلستثمار االختالف
ملتقى للخري ،وال
بالرأي ،وهي ســتبقى
ً
نرتيض أن تكون ديوانا ً للشكاوى".
من جهته ،شدّد النخل عىل ّ
أن الحفل

عبدالله يستعدّ للعودة
ال عالقة لــه ال من قريــب وال من بعيد
بإالستحقاقات الرياضية الداهمة ،موجها ً
نــدا ًء اىل اللجنة األوملبيــة اللبنانية لكي
تبقى متضامنة ومتكاتفة يف هذه املرحلة
الصعبة التي يم ّر بها لبنان ملا فيه مصلحة
الرياضة عموما ً واإلتحــادات الرياضية
جميعها خصوصاًّ ،
ألن أي فشــل أو عثرة
قــد تقع بها اللجنة ســتؤثر ســلبا ً عىل
املسرية الرياضية املرتنّحة أصالً ،وستودي
بطموحات وأحالم األبطــال والبطالت يف
مختلــف األلعاب الرياضيــة اىل التاليش
واإلنهيار ،وهو أم ٌر ال يقبل به أح ٌد منا".
أضاف" :املطلوب اليوم ّ
رص الصفوف
وتوحيد القلوب وشــبك األيادي واإلبتعاد
عن املناكفات والخالفات الشخصية التي
لــن تفيد أحداً ،بل ســتؤدّي اىل مزيد من
الرتاجع والخيبة واإلحباط."...
ث ّم قــدّم النخل دروعــا ً تقديرية اىل
الوزيــر كالس وجلخ ولحّ ــود يحيط به
كبار الحضور.

بنزيمة يغيب عن "الديوك"
عــاد املهاجمان أوليفييه جــرو وعثمان
ديمبيليه إىل تشــكيلة املنتخــب الفرنيس التي
ســتخوض غمار دوري األمــم األوروبية قبيل
انطــاق كأس العالم 2022
يف قطر ،مع ســعي املد ّرب
ديدييه ديشان إىل التعامل
مــع غيــاب عــدد من
الالعبني لالصابة

أخبار سريعة

أبرزهــــم كريم بنزيمة .وغاب اســـم مهاجم
ريـــــال مدريد االسـباني عن التشكيلة التي
أعلنت امس بسبب إصابة يف الفخذ ،بينما يخوض
العب وسط جوفنتوس اإليطايل بول بوغبا سباقا ً
مع الزمن للتعايف يف الوقت املناســب من جراحة
يف الركبة من أجل املشاركة يف املونديال القطري.
وأعاد ديشــان بعض الوجــوه املألوفة
ومنــح فرصــة أوىل آلخريــن يف مباراتي
"الديــوك" ضــد النمســا يف باريس يف 22
الجــاري ،قبــل أن تلعب مــع الدنمارك يف
كوبنهاغن بعد ثالثة أيام.

التشكيلة
حراسة املرمى :ألفونســو أريوال (وست هام)،
هوغو لوريس (توتنهام) ومايك مانيان (ميالن)
املدافعون :بينوا بادياشيل (موناكو) ،جوناثان كلوس (مرسيليا)،
تيو هرنانديز (ميالن) ،جول كونديه (برشلونة) ،فريالن مندي (ريال
مدريد) ،بنجامان بافار ودايوت أوباميكانو (بايرن ميونيخ) ،وليام
صليبا (أرسنال) ورافايل فاران (مانشسرت يونايتد).
العبو الوســط :إدواردو كامافينغا وأورليان تشواميني (ريال
مدريد) ،يوســف فوفانا (موناكو) ،ماتيو غندوزي (مرسيليا)
وأدريان رابيو (جوفنتوس اإليطايل).
املهاجمون :عثمان ديمبيليه (برشلونة) ،أوليفيه جريو (ميالن)،
أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد) ،راندال كولو مياني (أينرتاخت
فرانكفورت) ،كيليان مبابي (باريس سان جرمان) وكريستوفر
نكونكو (اليبزيغ األملاني)( .أ ف ب)

أعلن قائد فريق شباب الساحل
لكرة القدم زهير عبدالله لصحيفتنا
انه بدأ يشفى تدريجيا ً من الكسر
الذي تع ّرض له في قدمه الشهر
الفائت خالل مسابقة كأس
"النخبة" ،مؤكدا ً ّ
أن معنوياته
عالية ،لكن يلزمه نحو الشهر
ونصف الشهر للعودة تدريجيا ً الى
المالعب .وطمأن الى أن ال خوف
على فريقه في المراحل المقبلة ألنه
سيبقى ضمن األندية المنافسة على
لقب الدوريّ المح ّلي لهذا الموسم.
وسبق لعبدالله ان غاب لفترة
طويلة عن المالعب في الموسم
الفائت بعد إصابته بكس َرين في
قصبة رجله أثناء مباراة فريقه
أمام طرابلس الرياضي.

مواالة ومعارضة

رياضي
كان الفتا ً خالل حفل
ّ
كبير أقيم مؤخراً ،الجلسات
الحوارية المتقطعة التي عُ قدت
بين موالين ومعارضين في
إحدى األلعاب الشعبية حضروا
الحفل معاً ،بحيث سادها
جوّ من الهدوء واإليجابية
واإلصغاء المتبادل .وقد
أدلى الموالون بانتقاداتهم
ومالحظاتهم الصريحة حيال
أداء المعارضين الذي يعرقل
ّ
ويؤخر تقدّمها
مسيرة اللعبة
وانتشارها بحسب تعبيرهم،
فيما كان للمعارضين رأيٌ آخر،
إذ أكدوا للطرف اآلخر أن ال
نوايا سيّئة تجاههم شخصيا ً
أبداًّ ،
وان كل ما يريدونه ،ليس
أذية اللعبة واألندية كما يحاول
البعض إشاعته ،بل وصول ك ّل
نادٍ أو شخص يحسب نفسه
مغبونا ً أو مظلوماً ،الى حقه في
نهاية المطاف.
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عمـــــــــاد موســـــــــى
i.moussa@nidaalwatan.com

وماذا قال نديم؟
ّ
"العلمة" سليم
لم يستغرب النائب
عون "الغباء" المستشري على كل
المستويات ،لكن ما أثار استغرابه
"الحقد الدفين" على رئيس الجمهورية
والتيار الوطني الحر ،في ر ّد من نائب
زحلة على ما قيل في الذكرى األربعين
الغتيال الرئيس بشير الجميّل ،وهي
ليست المرة األولى التي يحمل فيها عون
على الحاقدين ونافثي السموم ،من دون
أن يسأل نفسه عن أسباب ما يتع ّرض
له "فخامة الرئيس" وقد غمرت أفضاله
ومحبته جميع اللبنانيين وجميع األحزاب
وجميع القوى .نبع محبة إرتوازي هو
بي الكل.
ّ
زميل النائب عون في تكتل "األقوياء"
جيمي جبور كان مباشرا ً أكثر ،فتوجّ ه إلى
النائب نديم الجميّل بكلمات ليست كلمات:
"انت ولد معاق عقليا ً وبال مربى ،عالقليلة
احترم ذكرى بيّك وما تفوّتها بزواريب
هبلك ...هيدي الذكرى مش ملكك والرئيس
اللي كان رفيق بيّك إنت ما فيك تتطاول
عليه والله يرحم اللي خ ّلف ومات".
حتى غادة شريم عطا (وزيرة سابقة)
استاءت من ق ّلة تهذيب نديم.
قد يكون نائب بيروت الشاب ،زاد
العيار قليالً ،على رئيس الجمهورية
الراغب في البقاء في بعبدا في حال
اكتشافه مؤامرة دستورية وهو الضنين
بحماية الدستور كما ّ
يفسره كبير
المستشارين سليم جريصاتي.
واألصح أن الجميّل كال بمكيال الجنرال.
استعمل لغته الشيّقة والشبقة ،وحاول
جاهدا ً التمثّل به .و"ردّلو اإلجر".
ففي  21تشرين الثاني  2010توجّ ه
"رفيق بيّو" لنديم إلى ع ّم نديم ،رئيس
الجمهورية السابق "الم ِ
ُفضل" على عون
كثيرا ً كثيرا ً بالقول" :يا شيخ أمين بعرفك
منيح .ال إنت وال كل اللي شايف حالك فيه
ما بتوصل لتحت زناري".
والنائب ميشال عون المستهدف في
األمس كرئيس ،لم ّ
يوفر في هجوماته
رئيس الجمهورية ميشال سليمان ومن
ينسى وصف سلفه بـ"متسوّل" الحقائب
الوزارية ،والسخرية منه كـ "رئيس ال
يفعل شيئا ً سوى البكاء".
وعون "نفسه" لم ّ
يوفر ال الياس
الهراوي وال رينيه معوّض .ألم يكونا
رئيسي جمهورية شرعيين؟
وماذا عن الناس "الغشم" والسياسيين
"األوطى من بطن السقاية" و"الشعب
الطز" ،وذكريات الرابية؟
رغم عدم بلوغ النائب نديم الجميّل سن
النضج السياسي ،فما قاله في األشرفية
في لحظة انفعال ،أقل بمسافات ممّ ا
يقوله الناس المقهورون في كل مكان.
وأق ّل بكثير مما يُكتب وينشر على مواقع
التواصل اإلجتماعي احتفاء بخريف العهد
وانقضائه قريباً .إنصافا ً للحقيقة كان
الجميّل ،إبن بشير ،كما جبران والتياريين
األشداء ،وفيّا ً لمدرسة النائب ميشال عون
في أصول التخاطب السياسي .وماذا قال
نديم؟ ستين ألف عمرو ما يفل؟ بسيطة يا
شيخ جيمي لم يقل نديم شيئاً.

هــــــــــــــل
تعـــــــــــلم

تحتاج آلة الكمان
الواحدة  70قطعة
خشب مختلفة
األشكال لتصنيعها.

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

ملياردير يتبرّع بشركته لكوكب األرض
ّ
مؤســس "،"Patagonia
قــ ّرر
وهي عالمة تجارية للمالبس معروفة
بمواقفهــا املؤيدة للقضايــا البيئية،
أن يتربع وهــو يف الثالثــة والثمانني
ً
رغبة منــه يف تقديم املزيد
برشكتــه،
لكوكب األرض.
وكان بإمكان إيفون شواينارد أن
يبيع عالمته التجارية التي تبلغ قيمتها
التقديرية ثالثة مليــارات دوالر أو أن
يدرجها يف البورصة .لكنــه قرر ،بعد

الحصول عىل موافقــة زوجته وابنَيه،
تحويل كامل حصصهم إىل جهة موكلة
أن تضمن استمرار احرتام قيم الرشكة
وإىل جمعية تعمل عىل مكافحة األزمات
البيئية وحماية الطبيعة .وكتب "األرض
هي حاليا ً املساهمة الوحيدة لدينا".
ورسعان ما أصبحت ""Patagonia
بعد تأسيســها قبل نحو خمسني عاما ً
ملتزمــة بالقضايا البيئيــة ،إذ كانت
تختار مــواد تصنيع مالبســها بدقة

وتتربع سنويا ً بنسبة  1%من مبيعاتها
للمنظمات البيئية غري الحكومية .إال ّ
أن
هذه الخطوات كانت بحسب مؤسسها
غري كافية.
وســتبقى الرشكة تويل اهتماما ً
بمصلحتها املادية وتضم مجلس إدارة
ومديــرا ً عاماً ،فيما ســتواصل عائلة
شــوينارد إعطاء توجيهاتها للجهتني
اللتني تربّعت لهما بالرشكة.
(أ ف ب)

القطرس يترك أنثاه بدل مواجهة ذكر منافس
ليســت طيور القطرس الكبــرة التي تكتفي
بالتزاوج مرة واحــدة يف النصف الجنوبي من الكرة
األرضية يف منــأى عن اإلنفصال عــن إناثها ،وهو
احتمال قائم بصورة أكرب لدى الفئة "الخجولة" من
ّ
تفضل تجنّب املواجهة مع
ذكور هذه الطيور ،إذ هي
ذكر منافس.
ويظهر القطرس الجــوال ،وهو نوع من طيور
القطرس الكبرية ،نموذجا ً عن اإلخالص ،إذ نادرا ً جدا ً
ما يحصل االنفصال بني الذكــر واألنثى املتزاوجني
منه .وتبلغ نسبة االنفصال بني الذكور واإلناث لدى

هذا النوع الذي أخضعته األبحاث األخرية للدراســة
 .13%وبينما تبلغ نســبة الطيور التي تتزاوج مرة
واحــدة  ،90%تلتزم الطيور املائيــة كلها من دون
استثناء بتزاوج واحد.
وتوصلت األبحاث إىل أن طائر القطرس األسود
الجبني إذا الحظ ّ
أن فــرص التكاثر لديه منخفضة
جدا ً مع أنثــى معينة ،يبحث عن أخرى .إال ّ
أن طيور
القطرس الكبرية ال تظهر اتجاها ً مماثالً ،بل تشكل
شــخصية الطري الذي يُعترب خجــوال ً نوعا ً ما أحد
العوامل التي تُنبئ باالنفصال( .أ ف ب)

يضر ّ بالنوم أكثر من
أظهــرت دراســة حديثــة أن
موقع "يوتيوب" يســبب رضرا ً لنوم
املراهقــن بنســبة  24%أكثر من
تطبيق "نتفليكس".
ودرس الباحثون استخدام األجهزة
والتطبيقات بــن  700مراهق ترتاوح
أعمارهم بــن  12و 18عاماً ،ووجدوا
أن كل نصف ساعة أمضوها بمشاهدة
موقع "يوتيوب" يف الرسير ّ
أخرتهم 13
دقيقة عن النوم .أما استخدام الـ"آي
باد" والحاســوب والهاتــف املحمول
ّ
فأخرتهم  10دقائــق ،فيما انخفضت
املدة إىل  9دقائق مع مشاهدتهم منصة
أفالم "نتفليكس".

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

وانتقد الفريــق موقع "يوتيوب"
باعتبــاره خطــرا ً عىل النوم بســبب
مقاطع الفيديو القصرية والتشــغيل
التلقائي وميــزات املقاطع املوىص بها
التي تؤدي باملســتخدمني إىل "فقدان
الســيطرة" ويصبحــون ملتصقني
بشاشاتهم طوال الليل.
ولم تتضمن الدراسة تطبيق "تيك
توك" لكــن بعض الدراســات تحذر
بالفعل من أنه أيضا ً يجعل النوم أسوأ
ومن املرجــح أنه يرتك املســتخدمني
يشعرون بالتعب أثناء النهار.
وتأتــي النتائــج هذه وســط
مخــاوف متزايدة مــن أن قلة من

املراهقني يقضــون ثماني إىل عرش
ساعات من النوم يحتاجون إليها كل
ليلة ،مما يجعلهم يكافحون من أجل
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الرتكيز خالل النهار ويصبحون أكثر
عرضة لإلصابة بمشــاكل الصحة
العقلية والسمنة.

لإلعــالنــات:
هاتف - +9611283300 :فاكس+9611285956 :
بريد إلكترونيinfonews@media-unit.com :

