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ما تأثير االنتخابات
النصفية األميركية على
الحرب في أوكرانيا؟

الريــاضــية 15
السلة األميركية:
صنز يطيح حامل اللقب
105-134

غسان إسطفان
ممثل الزمن الجميل
يغادر بهدوء

بري "لن يضيّع وقت الحوار بالمواصفات" :شخصية تجمع وال تطرح

السلطة تتقاذف "توقيع التطبيع" :عون
ّ
يوقع لألميركيين وبوحبيب لألمم المتحدة
يف تل أبيب أُعلن رسميا ً
أمس عن بدء إنتاج الغاز من
حقل "كاريــش" بالتوازي
مع اإلعالن عــن تويل رئيس
الحكومة يائري البيد مسألة
التوقيــع عــى اتفاقيــة
ترسيم الحدود البحرية مع
لبنــان ،ويف البيــت األبيض
احتفى الرئيســان األمريكي
واإلرسائيــي جــو بايــدن
واسحق هرتســوغ بإبرام
"االتفــاق التاريخــي الذي
طال انتظاره" بني الجانبني
اإلرسائيــي واللبناني وفق
تعبــر بايدن عــى اعتبار
أنــه "تطلــب شــجاعة
كبــرة" مجــددا ً التأكيــد
أمام هرتســوغ عىل "التزام
الواليــات املتحدة الراســخ
بأمــن إرسائيــل" ...أما يف
بريوت ،فبدت سلطة  8آذار
مربكة عشية توقيع اتفاقية
الرتســيم يف الناقورة ،وبقي
رئيس الجمهورية ميشــال
عــون حتى لحظــة وصول
الوســيط األمريكي آموس
هوكشــتاين غري حاسم يف
تحديد طبيعة الوفد اللبناني
إىل الناقــورة والشــخصية
التي ســتتوىل توقيع مذكرة
اتفاق الرتسيم الحدودي مع
إرسائيل ،وســط "تخبط"
واضــح يف الترسيبــات
واملعلومــات الــواردة من
دوائــر قرص بعبــدا يف هذا
الخصوص.
١٣

بروباغندا
"العودة"

على الطريق إلى سوريا عبر "وادي حميّد" في عرسال أمس (أ ف ب)

 2454شخصا ً ســجّ لوا أسماءهم للعودة
الطوعية و"اآلمنة" إىل ســوريا ،تمت املوافقة
عىل  1700غادر  751واألرجح أن الباقني ّ
غيوا
رأيهم ووجدوا الحياة هنــا يف ربوعنا ،أفضل
واملغريات أكثر .معرب الزمراني شــهد زحمة
عائدين بخالف معربي "املصنع" و"العبودية".

"المركزي" يريد اقتطاع
"الهريان" من الجسم المصرفي
العـــالـــم 14

 16صــفحــة

 ٥٠٠٠ليرة

8+

بــاتــريــســـيــا جــــــــالد
بعد جائحة اإلقتحامات املســتمرة
للمصــارف والتي ســارعت اىل إقفال
أبوابها ومزاولة أعمالها وسط إجراءات
أمنية خاصــة ،رست يف اآلونة األخرية
أخبار مفادها أن القطاع املرصيف بات يف
أيامه األخرية وإعادة تنظيمه ال ب ّد منها
قبل إطالق العنان فعليا ً إلعادة الهيكلة.
وفعالً بدأت تُطرح أسماء مصارف
يتخ ّ
طى عددها أصابع اليد الواحدة ،عىل
"مصطبة" عدم القدرة عىل اإلستمرار،

ويف السياق بارش مرصف لبنان باتخاذ
إجراءات تجاهها .ولكــن "هذا التدبري
ال يعترب إعادة هيكلة" ،كما قال رئيس
لجنة الرقابة السابق عىل املصارف سمري
حمود لـ"نــداء الوطن" ،معتربا ً أن "ما
يقوم به مرصف لبنان هو يف إطار عمله
اســتنادا ً اىل القوانــن ،فاملصارف التي
تعاني من عجز أو عدم قدرة عىل زيادة
رأسمالها أو سيولتها أو استمراريتها يف
الربحية ،ستكون امام خيارين إما تعيني
مدير إلدارتهــا أو تم ّلكها من مرصف
لبنان".
١٣

إىل الجــرد العرســايل توجه وزير الشــؤون
اإلجتماعيــة هكتور حجار مواكبــا ً العملية
املنتظرة وذلك بعــد انتقال ملف النازحني من
الوزير املغضــوب عليه عصام رشف الدين إىل
عنايته .ومن الزمراني أطلــق معايل الحجار
موقفا ً من العيار الثقيل" :القرار الســيايس

اتخذ ...العودة ثم العودة" ،وليت الحجار توجه
إىل العبودية وخطب يف  12من اإلخوة العائدين
إىل ديارهــم أو أرشف عــى عملية "املصنع"
حيث ودعنا  12واســتقبلنا املئات يف يوم ُ
خيّل
ّ
الضخ الرتويجي ،أنه سيكون يوما ً
إلينا ،بفعل
واألوسمة.
املنجزات...
عهد
تاريخيا ً يف
٧+

ّ
"فخ التضليل" التهام كييف
موسكو تسقط في
بـ"القنبلة القذرة"

بوتين يُشرف على تدريب "الردع النووي"
يف الوقت الذي كشــفت فيه الحكومة السلوفينية أن موســكو استخدمت صورة من
سلوفينيا تعود إىل العام  2010لدعم مزاعمها يف شأن تطوير أوكرانيا "قنبلة قذرة" ،ما اعتربه
مراقبون ســقوطا ً روســيّا ً مدوّيا ً يف "فخ التضليل" الذي اعتادت عليه "املطابخ البوتينية"
التي ما زالت تستوحي أفكارها من الحقبة السوفياتية الغابرة ،ك ّررت روسيا للهند والصني
اتهامها أوكرانيا باإلعداد الســتعمال "قنبلة قذرة" ،بينما أرشف الرئيس الرويس فالديمري
بوتني أمس عىل تدريب لقوات "الردع النووي".
وحرض بوتني من غرفة التحكم تدريبا ً لقوات الردع االسرتاتيجي الروسية ،أي القوات املسؤولة
خصوصا ً عن االستجابة للتهديد يف حال نشوب "حرب نووية" .وذكر الكرملني يف بيان أنّه "تحت
قيادة القائد األعىل للقوات املسلحة فالديمري بوتني ،أجرت قوات الردع االسرتاتيجي الربية والبحرية
والجوية تدريبات وإطالقا ً عمليّا ً للصواريخ الباليستية وصواريخ عابرة".
١٣

عقوبات أميركية على رئيس استخبارات "الحرس" ومسؤولين أمنيين

المتظاهرون يتحدّون النظام في "أربعين مهسا":
الموت للديكتاتور الموت للباسيج

خالل إحياء ذكرى مرور أربعين يومًا على مقتل مهسا أميني في سقز أمس (أ ف ب)

لم يم ّر إحياء ذكرى األربعني أليقونة "ثورة النســاء" يف إيران مهسا أميني بهدوء
يف مســقط رأسها يف ســقز ،حيث عمدت أجهزة النظام اإليراني إىل ممارسة ما تربع
فيه من قمع وقتل كما حصل مع الشــابة أميني نفسها عىل يد "رشطة األخالق" ،إذ
أطلقت قوات األمن النار والغاز املســيّل للدموع "متصيّــد ًة" املتظاهرين الع ّزل الذين
كانوا يُنادون "إمرأة ،حياة ،ح ّرية" و"ليسقط النظام" و"املوت للديكتاتور" و"املوت
للباسيج" وغريها من شعارات الثورة املستم ّرة بزخم رغم القمع الوحيش.
١٣
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إتفاق فرنسي  -فاتيكاني حول لبنان ...من  8بنود
أالن ســــركـــيـــس
حــ ّ
ط الرئيس الفرنــي إيمانويل
ماكــرون مطلع األســبوع يف حارضة
الفاتيــكان متوّجا ً زيارتــه بلقاء البابا
فرنســيس حيث كانت امللفات الرشق-
أوسطية مفلوشــة عىل طاولتهما ومن
ضمنها األزمة اللبنانية التي تشــغل بال
ك ّل من باريس والكريس الرسويل.
ال شــ ّك أن باريس خرست مكانتها
يف السياســة العاملية بعد انتهاء الحرب
العاملية الثانيــة والحرب الباردة واتجاه
النظام العاملــي نحــو األحادية ،وقد
صارت أشبه بقوّة مســاعدة للواليات
املتحــدة األمريكيــة أو باألحرى ،تعمل
تحت جناح واشنطن ،ولو ّ
أن كل رئيس
فرنيس يُنتخب يُحاول أن يُعيد بالده إىل
الخارطة العاملية.
ويُعترب ماكرون من أكثر الرؤســاء
الفرنســيني الذين حاولــوا بعد انهيار
جــدار برلــن أن يبتكــر دورا ً إقليميا ً
ودوليا ً لبالده ،وبدأ مسريته عرب اإلتحاد
األوروبي ،العتقــاده ّ
أن دور باريس قد
ّ
يتوسع بعد خروج بريطانيا من اإلتحاد،
لذلك بــذل مجهودا ً كبــرا ً يف محاولته
استعادة مكانة بالده يف الرشق األوسط
وطبعا ً من خــال لبنان ،أبــرز بوابة
للعودة الفرنسية.
ال يمكــن تجاهل الصفعــة التي
تع ّرض لهــا ماكرون بعد زيارته بريوت
يف أعقــاب إنفجار املرفأ ،بفعل فشــل
مبادرته اإلنقاذيــة ،لكنه لم ييأس ولم
يهمل امللف اللبناني عىل قاعدة السعي
لتحقيق اســتثمارات مالية وسياسية
ال يمكن إنجازهــا ّإل من خالل تفاهم
إقليمــي يريد لبــاده أن تكون رشيكة
يف حياكته .لذلــك ال يزال يبادر من أجل
وضع قطــار املعالجات عىل الســكة
الصحيحــة ،بعدما أقنع الســعوديني
بالعودة إىل طاولة التفاوض حول امللف
اللبناني.
ويف هذا املنحــى ،كان ملف لبنان يف
صلب محادثاته مع البابا فرنسيس ،رغم
ّ
أن الحرب الروســية  -األوكرانية تحتل
واجهة األزمات العامليــة وتقلق أوروبا

خفــايـــا
عُ لم ّ
أن قرار منع السفر ال
يزال قائما ً عــى رئيس مجلس
إدارة بنك االعتماد طارق خليفة
ويُنتظر أن تشهد القضية تطوّرا ً
يتمثّل باستدعاء الرئيس السابق
لهيئة الرقابة عىل املصارف سمري
حمود لالســتماع إليــه بصفة
شاهد.
رفعــت األجهــزة األمنية
كافة مستوى جهوزيتها تزامنا ً
مع انتهاء والية الرئيس ميشال
عون وملواكبــة املرحلة الجديدة،
نظرا ً للتطورات غري املحســوبة
التي قد تطرأ محلياً.
لبنان حضر في محادثات حاضرة الفاتيكان (أ ف ب)

عىل تســهيل إجراء اإلستحقاق الرئايس
والكــرة األرضية بأكملهــا ،لكن للبنان
ّ
عرب تنشيط اإلتصاالت الدولية.
حصة ال بأس بها من اهتمام باريس.
خامســاً :محاولة املســاعدة قدر
وتشــر األجواء التي رشــحت من
اإلمكان من خالل إجراء إتصاالت داخلية
الفاتيكان نتيجة اإلتصاالت الفرنسية -
لتقريب وجهــات النظر بــن األفرقاء
الفاتيكانية السابقة والتي توّجت بزيارة
ماكــرون ،إىل ّ
املتخاصمني عىل الساحة اللبنانية.
أن ثمة إتفاقا ً فرنســيا ً -
ّ
حض املسؤولني اللبنانيني
سادساً:
فاتيكانيا ً حول لبنان يتضمّ ن رزمة نقاط
عىل القيــام باإلصالحات
وتتمثل باآلتي:
الرضورية لوقف الفساد
أوالً :رضورة الحفاظ
واإلســتجابة ملناشدات
عىل الصيغــة اللبنانية
ضرورة الحفاظ على
الرأي العام.
وعدم الذهــاب يف الوقت
الصيغة اللبنانية وعدم
ســابعاً :اإلستمرار
الحايل إىل تغيري النظام.
بتقديــم املســاعدات
ثانيــاً :الحفاظ عىل
الذهاب في الوقت
الــدور املســيحي حاليا ً الحالي إلى تغيير النظام اإلنســانية إمّ ا عرب الدول
أو الجهات املانحة وعدم
وصونه مســتقبالً من
ترك الشعب اللبناني يواجه وحيدا ً األزمة
ضمن آليــات الحكم املتّبعــة ألن لبنان
اإلقتصادية واملالية التي تعصف به والتي
يُعترب آخــر دول الرشق التي يتمتع فيها
تعترب من أخطر األزمــات التي ترضب
املكوّن املسيحي بحضور سيايس وازن.
الدول.
ثالثــاً :الدعوة الرسيعــة النتخاب
ثامنــاً :التأكيد عــى دور لبنان يف
رئيس جمهورية جديد وعدم إطالة أمد
ّ
الشــغور يف املوقــع األول يف الدولةّ ،
وحــض األطــراف كافة عىل
محيطه
ألن
نتائج هذا الشغور ستكون كارثية.
الوقــوف إىل جانبه وتجنيبــه إرتدادات
رابعاً :مساعدة باريس والفاتيكان
رصاعات املنطقة وحروبها.

وتأتــي هذه البنــود أو التفاهمات
الفرنســية  -الفاتيكانيــة حول األزمة
اللبنانية لتؤكد وجــود اهتمام أوروبي
ودويل بلبنان ،وباإلستحقاق الرئايس عىل
وجه خاص ،لكن هذا اإلهتمام لن تتف ّرع
منه الئحة بأسماء مرشحني رئاسيني أو
محاولة تســويق أي مرشح ،ألن تجارب
الرئيس الفرنــي الســابقة تثبت ّ
أن
الوحول اللبنانية قد تغرقه مجدداً ،لذلك
لن يُقدم عىل خطوة غري مدروسة.
ومــن جهــة ثانية ،فــإن اإلليزيه
يســتكمل إتصاالته مع الــدول الفاعلة
بامللف اللبناني ،وعىل رأســها الواليات
املتحــدة األمريكية وإيران والســعودية
مــن أجل خلق أجــواء مؤاتيــة إلتمام
اإلســتحقاق الرئايس وعــدم إطالة أمد
الشــغور الذي يبدو أنه بات أمرا ً واقعا ً
ولن يســتطيع املجلس النيابي إنتخاب
رئيس جمهورية قبل نهاية والية الرئيس
ميشال عون يف  31ترشين الجاري ،لذلك
فإن املساعي ستتكثف عىل رغم ّ
أن الجو
التشاؤمي هو الغالب.
ومــن وجهــة نظر باريــس ،فإن

تســاءلت جهات سياسية
عــن صحة ما تــردد حول قيام
وزيــر الطاقة بعــدد هائل من
املوافقــات عىل أشــغال أمالك
نهرية واســقاط أمالك عامة اىل
أمالك خاصة.
أي خلــل يف تركيبة الحكــم اللبناني ويف
هرمية املؤسســات ســيؤدّي حكما ً إىل
مزيد من اإلنهيارات ،لذلك فإنها تضع يف
ســ ّلم أولوياتها ومنذ أيار املايض مسألة
إنتخــاب رئيس جديــد للجمهورية عىل
رغم الضغط الذي مارسته بهدف تأليف
حكومة جديدة بعد اإلنتخابات النيابية.
وكانت باريس من أكثــر العواصم
التي ساهمت يف تســهيل مهمة الرئيس
نجيب ميقاتي عند تكليفه وراهنت عىل
حكومتــه ،ورغم أنّها صــارت حكومة
ترصيف أعمال ،وســتتع ّرض للتشكيك
برشعيتها ،فإنها ستتعامل معها كسلطة
أمر واقع لحظة وقوع الفراغ الرئايس.
فإن ّ
املحصلةّ ،
ّ
كلً من باريس
إذاً ،ويف
والفاتيكان قامتا بكل مــا يمكن لتجنّب
الفــراغ ،وتبقــى الكرة يف ملعــب النواب
اللبنانيني لكي يقوموا بواجبهم الوطني.

حجازي"« :البعث»" خرج من العناية المشدّدة إلى مرحلة التعافي
غــــادة حـــالوي
منذ تســ ّلمه رئاســة الحزب قبــل نحو عام
تقريباً ،يجهد األمني العام لحــزب «البعث العربي
اإلشــراكي» يف لبنان عيل حجــازي إلعادة الحزب
الذي يمثّــل اىل الخارطة السياســية مجدداً .األمر
ليس ســهالً حني يكون الحديث عن حزب مرتبط
عضويا ً بسوريا ،أفل نجمه يوم بدأت الحرب عليها،
وأنهكته الخالفات الداخلية والرصاعات .مستفيدا ً
من عودة ســوريا ،يحاول أن يلملم حضوره ويعيد
تموضعه تدريجياً.
يؤكد حجازي أن البعــث يف لبنان أعاد ترتيب
خارطة انتشــاره «حيث يلــزم» فيقول« :كرسنا
املح ّرمات التي وقفت يف وجهنــا منذ العام 2005
 .صار للحزب مكاتبــه يف وادي خالد وعكار وحلبا
وطرابلس وعرســال ومشــاريع القاع ويف إقليم
الخــروب وبعلبك حيث لم يكن هناك مكتب للحزب
يوم تســلمت» .وعىل مســتوى اإلنتساب يلفت اىل
وجود «حالة تنا ٍم غريمســبوقة .إقرتبنا يف عرسال
من  500منتســب وهذا الرقم نفســه يف مشاريع
القاع .نتحدث حرفيا ً عن آالف اإلنتسابات».
فما الذي يدفع الشــباب اىل اإلنتساب «للبعث»
وقد كان أغلب الظــن يف أعقاب «ثورة ترشين» أن
الشعب لفظ األحزاب؟ يغالط األمني العام «للبعث»
هذا املفهوم بدليل «إعادة تصويت الناس لألحزاب
ذاتهــا يف اإلنتخابات النيابية .األحــزاب ال تنتهي.
تتغري الظروف وتتبدل مرة يف حالة هبوط واخرى يف
صعود» ،جازما ً ّ
أن «مؤرش حضور البعث تصاعدي
ألن مرحلة الرتاجع انتهت».
بني وقــت وآخر تعيــد الخالفــات الحزبية

سلسلة احتفاالت ستقام الشــهر املقبل بمناسبة
إنتــاج ذاتها وتظهر جليا ً عــى صفحات التواصل
ذكرى الحركة التصحيحية لتكون بمثابة «رســالة
اإلجتماعي ،و»غروبات الواتس آب» وفيها انتقادات
نريد أن نقول فيها ّ
إن كل محاوالت التحريم لحضور
لألمني العام وفريق عملــه .يقلل حجازي من مثل
الحزب سقطت» ،ليحيل التغيري «اىل تبدل الظروف
هذه الخالفــات ويجزم بتجاوز نســبة  99باملئة
السياســية ،وإقتنــاع الناس برضورة إســتعادة
من الخالفــات التي كانت قائمــة ،ويقول «أعدنا
العالقة الجيدة مع العمق السوري».
ترتيب بيتنــا الداخيل والتواصل مــع كل قاعدتنا
يف حســاباته ّ
أن عودة البعث مجددا ً «ليســت
الحزبية .نحن كقيادة مركزية للحزب نعمل ونبذل
مجرد آمال بل وقائع موجــودة بني أيدينا كقيادة
جهدا ً كبريا ً والطبيعي أن يســبب هذا إنزعاجا ً لدى
مركزية للحــزب وبالتايل هنــاك ظواهر يف العمل
املراهنني عىل فشلنا .واليوم ال يمكن ألحد أن يحجب
السيايس مرتبطة باملال وتنتهي بانتهاء املال وأخرى
حقيقة خروج الحزب من غرفة العناية املشددة اىل
مرحلة بداية التعايف .ندرك ّ
صنعتها الجغرافيا والتاريخ ال يمكن شــطبها ّإل
أن املســار طويل ولكن
بمعادلة الجغرافيــا والتاريخ لذلك فالحزب حارض
يكفي أننا انطلقنا وهذا محــط تقدير من يعنينا
تحديدا ً يف املناطــق الحدودية وهو
رأيهم ونحن ما زلنا حريصني عىل كل
جرس عبور بــن البلدين مع التأكيد
رفاقنا ألنّه حزبنا جميعاً ،مع التأكيد
ّ
ّ
أن دورالحزب متصــل بالعالقة مع
أن اإلنضباط بات بمستوى لم نصل
إليه يف أي مرحلة من مراحل حياتنا "«أتمنى لو لم يتم تأخير الناس والعالقة مع سوريا».
الحزبية بما فيها فرتة وجود الجيش
رئاســياً ،يحــدد حجــازي
الترسيم ومواضيع
مواصفات الرئيس املقبل للجمهورية
العربي السوري يف لبنان».
ّ
وعن موقعــه عــى الخارطة أخرى تتطلب تنسيقًا فيقــول« :املطلــوب رئيــس يزور
السياســية يقول «عدنا ألن نكون إلى األسبوع األخير من سوريا يف العلن ،ويعيد انتظام عمل
املؤسســات يف البلد ويتبنى املعادلة
جزءا ً مــن لقاء األحــزاب والقوى
عمر العهد"»
التي تؤمن بهــا الغالبية أي جيش
الوطنيــة عــى املســتوى املركزي
وشــعب ومقاومة ويتطلع للعبور نحو الرشق».
واملناطق وهذا الحضور ال يكون حضورا ً شــكلياً.
وعن مرشح البعث الرئايس يقول «ال أحد يف فريقنا
أعدنــا التواصل مع كل القوى السياســية يف البلد
الســيايس ّإل ويتمنى أن يكون ســليمان فرنجية
بعد انقطاع لســنوات ،رصنا جزءا ً من التشاور مع
األحزاب الحليفة ،وصار لنــا موقف ثابت من كل
رئيســا ً للجمهورية ،إنما كل القوى السياســية
مجمعة عىل ّ
القضايا .يف املرحلة السابقة كان البحث عن البعث
أن التخطيط للمعركة السياسية هذه
يف محرك غوغــل يحملنا اىل أخبــار عن الخالفات
املرة يتطلب دراســة ك ّل خطوة بمــا فيها اإلعالن
الرسمي عن اسم املرشــح .واضح جدا ً ّ
الداخلية واإلنقسامات واليوم صارت اخبارنا تعلن
أن املرحلة
الحالية هي مرحلة حرق أسماء .املعركة الرئاسية
عن لقاءات ونشاطات حزبية ومواقف» ،ويعلن عن

«"المرحلة الحالية مرحلة حرق أسماء"»

لم تبدأ بشــكلها الفعيل وهي تتطلب ّ
توفر رشوط
خارجية أكثر مما هي داخليــة عكس اإلنتخابات
املاضية» .
ماذا عن دور ســوريا يف اإلستحقاق اللبناني؟
يجيب «لسوريا حلفاء هم محط ثقتها وبالتايل هي
تراقب وال تتعاطى مبارشة باملشهد اللبناني ككل.
حينما يتفق حلفاء سوريا عىل مرشح فاألكيد أنهم
لن يختاروا مرشــحا ً ال توافق عليه سوريا» .وردا ً
عىل سؤال تمنى «لو شاهد الرئيس ميشال عون يف
ســوريا ،ولو لم يتم تأخري موضوع الرتسيم وغريه
من املواضيع التي تتطلب تنسيقا ً اىل األسبوع األخري
من عمر العهد ولو كان مســتوى اإلهتمام بنفس
مستوى اندهاشنا بهوكشتاين».

محـــــليـــــات

nidaalwatan.com
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طوني فرنسيس

وقائع اإلتصاالت وجلسات التفاوض ()٣

الترسيم البحريَ :تراجُع الرئيس وثبات القائد وفريقه
مــحـــمـــد عــبـــيـــد

(*)

بتاريخ  2022/2/12أعلن الرئيس
ميشــال عون عن تراجعــه عن املطالبة
بالخط  29وقبوله التفاوض عىل أساس
ّ
أن الخط  23هو ســقف حــدود لبنان
البحرية الجنوبية .وبالتايل القبول بما كان
يطالب به األمريكي ومن خلفه اإلرسائييل
خالل جلسات التفاوض يف الناقورة ،وهو
األمر الذي كان يرفضه الوفد العسكري/
التقنــي اللبناني املفــاوض .إضافة اىل
قبول الرئيس ومعه أركان الدولة بمطلب
أمريكي-إرسائيــي كان حــارضا ً دائما ً
يف تلك الجلســات ،وهو انطالق الرتسيم
من نقطــة بحرية وليس من نقطة رأس
الناقورة الربية املحاذية للساحل اللبناني،
وذلك بهدف الحفاظ عىل املنطقة العازلة
بني الحدود املفرتضة وخط «الطفافات»
الذي ابتدعه العدو بعد انسحابه يف العام
 .2000وسيتبني يف سياق رسد مضمون
محــر الجلســة الخامســة اإلرصار
اإلرسائييل مدعوما ً باملوقف األمريكي عىل
هاتني النقطتــن اللتني نجح يف تثبيتهما
وإجبار لبنان عىل القبول بهما يف الصيغة
األمريكية املقرتحة.
بني  2021/5/4تاريخ عقد الجلسة
الخامسة للمفاوضات والتي كان الرئيس
عون قد طلب من الوفــد املفاوض قبيل
حصولها التمسك بالتفاوض عىل أساس
الخــط  ،29وبــن  2022/2/12تاريخ
إعــان الرئيس عون نفســه يف مقابلة
صحفية مع األســتاذ نقوال ناصيف عن
ّ
أن «خطنــا التفاويض هــو الخط ،»23
حواىل  10أشــهر من التآمر عىل حقوق
لبنان السيادية واملثبتة يف القانون الدويل.
وهي أشــهر حفلت بلقاءات واتصاالت
ّ
تنقلت بني لبنان وعواصم غربية لكسب
ود الوســيط األمريكــي الجديد آموس
هوكشتني والتنازل له وللعدو عن ثروات
ســيادية هي حــق لألجيــال اللبنانية
القادمة ،وليست ملكا ً خاصا ً لهذه الطبقة
السياسية الفاسدة والفاشلة التي قادت
لبنان اىل أخطر انهيــار اقتصادي ومايل
واجتماعي قد يشهده بلد ما.

الجلسة الخامسة

وبالعــودة اىل محــر الجلســة
الخامســة ،كان واضحا ً منــذ اللحظة
األوىل اتجــاه الوســيط األمريكي لتطيري
املفاوضات حيــث تغيّب عضــو الوفد
األمريكي الخبري الجغرايف إريك دورنبوس
ألســباب مجهولة وللمرة األوىل منذ بدء
جلسات التفاوض .غري ّ
أن الوفد اللبناني
ّ
مفصل ر ّد فيه
استأنف الجلســة بعرض
عىل العرض الســابق لوفد العدو مشددا ً
باألدلة والرباهني عىل متانة الخط  .29ر ّد

وفد العدو بعرض مضاد تضمن مغالطات
قانونية وتقنية وكان ملفتا ً إرصاره عىل
وجوب انطالق الخط الحدودي من البحر
وليــس من الســاحل ،وأيضا ً عىل حرص
التفاوض بمنطقة الـ 860كلم .²وبعد أخذ
ورد بني الوفدين طلب الوسيط األمريكي
السفري جون دي روشيه االجتماع منفردا ً
برئيــس وفد العــدو ثم برئيــس الوفد
اللبناني العميد بســام ياسني ،بعد ذلك
عاد اىل خيمة التفاوض وأعلن بنربة عالية
وفجّ ة إنّه «عىل الطرفني العودة اىل طاولة
التفاوض يف الغــد وحرص النقاش ضمن
املنطقة الواقعة بني الخطوط املودعة لدى
األمم املتحدة ،فإذا قبــل لبنان بذلك كان
به ّ
وإل فال داعــي للعودة إىل الناقورة وال
جدوى من متابعة التفاوض» .كما قال:
«إن الواليــات املتحدة األمريكية ليســت
بوارد اقرتاح حلول خارج هذه الرشوط».
رفض الوفد اللبنانــي االنصياع إلمالءات
الوسيط األمريكي التي حملت يف طياتها
تبنّيا ً لكامل الــروط اإلرسائيلية ،كذلك
ّ
عب عن عدم استعداده لحرص التفاوض
بني الخطني  1و 23ما ســيؤدي حتما ً اىل
حل عىل حساب حقوق لبنان ومصالحه،
ٍ
وقد أعلم رئيس الوفد اللبناني الوســيط
ّ
بــأن هذا املوقــف هو موقف
األمريكي
مبدئي.
إنتقل الوفــد من الناقورة اىل القرص
الجمهــوري يف بعبدا حيث التقى الرئيس
ميشــال عون ووضعه يف أجواء الجلسة
الخامســة وخصوصا ً موقف الوســيط
األمريكي ،فنــوّه الرئيس عــون بأداء
وموقف الوفد املفــاوض ،ومن ثم أصدر
بيانا ً أشــار فيــه اىل أن املطلب األمريكي
بحرص النقاش بني الخطوط املودعة لدى
االمم املتحدة هو مخالف للطرح اللبناني
من جهة وملبدأ التفاوض من دون رشوط
مسبقة من جهة ثانية.
توقفت املفاوضــات يف الناقورةّ ،إل
ّ
أن الوســيط األمريكي دي روشــيه عاد
اىل لبنــان بتاريــخ  2021/6/14وزار
رئيــس الجمهورية الــذي أبلغه مجددا ً
رغبة لبنان باســتمرار التفاوض ،مشريا ً
اىل أنه لدى لبنان خيــارات أخرى عديدة
يف حال عدم تجــاوب الطرف اإلرسائييل
مع الجهود املبذولة لتحريك املفاوضات.
وكان يقصد بذلك إمكانية تعديل املرسوم
 2011/6433لجهة اعتماد الخط  29بدال ً
من الخط .23
إثر ذلك انتقل دي روشــيه اىل وزارة
الدفاع حيث التقى قائد الجيش جوزيف
عون قبل عقد جلســة أخــرى مع الوفد
اللبنانــي ،أشــار خاللهــا إىل أن الوفد
العسكري /التقني قد أدى واجبه يف الدفاع
عن موقف بالده من الرتسيم البحري من
الناحيتني القانونيــة والتقنية ،وقد حان

ّ
الخطين  23و29
المساحة المقتطعة بين

وقت نقل امللف اىل الســلطة السياســية
بغية الحصول عىل تنازالت وح ّل القضية.
ر ّد الوفد اللبناني ّ
بأن مقولة االنتقال
من املستوى التقني اىل املستوى السيايس
للوصــول اىل حل غــر صحيحة ويف غري
محلها ،إذ إن الوفد يقوم بعمله بنا ًء عىل
توجيهات الســلطة السياسية املختصة
التي تتمســك بالحل القانوني والتقني
الــذي يبقى وحده املتــاح ،نظرا ً اىل عدم
اعرتاف لبنــان بإرسائيــل كدولة ،وإىل
سياســة رفض التطبيع التي يعتمدها
لبنان مع الكيان اإلرسائييل.

معاهدة دولية

املؤســف اليوم ّ
أن أعضــاء الوفد
العســكري /التقني لم يكونوا عىل علم
ّ
بأن مقدمة االتفاق الذي عىل وشــك أن
يقره رئيس الجمهوريــة تنص عىل ما
ييل« :هذه الرســالة بشــأن مفاوضات
ترســيم الحدود البحرية بني جمهورية
لبنان ودولة إرسائيل (املشــار إليهما يف
ما يــي جماعيا ً بـ»الطرفــن» وفرديا ً
بـ»الطرف» ...وبأن السلطة السياسية
التي كان واثقا ً الوســيط األمريكي دي
روشيه بأنها جاهزة للتنازل ،عىل وشك
االلتزام بقانــون املعاهدات الذي نصت
عليه اتفاقيــة «فيينــا» خصوصا ً ما
ورد يف مادتهــا الثانية الفقرة أ« :يُقصد
باالتفــاق املعقود بني الــدول يف صيغة
مكتوبة والذي ينظمــه القانون الدويل،
ســواء تضمنه وثيقة واحدة أو وثيقتني
متصلتني أو أكثر ومهما كانت تسميته
الخاصة».
أما املادة  11من االتفاقية نفســها
فتقول« :يمكن التعبــر عن رضا الدولة
االلتزام باملعاهــدة بتوقيعها ،أو بتبادل
وثائق إنشــائها ،أو بالتصديــق عليها،
أو بقبولها ،أو باالنضمــام إليها ،أو أية

مهرجان األوسمة ...الهزلي ّ
يف ما بدا وكأنّه ســباق مع الوقت قبل أن يرتك قرص بعبدا يوم
األحد املقبل ،ك ّرت ســبحة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون،
التكريمية من خالل منح األوسمة لـ»من يستحق ومن ال يستحق»،
حيث يرتدّد أ ّن عدد األوسمة املو ّزع تخ ّ
طى العرشات وأ ّن عددا ً كبريا ً
ممّن ّ
تلقوها لم تدرج أســماؤهم وصورهم يف األخبار الرســمية
الصادرة عن القرص.
وإذا كان مفهوما ً ومربّرا ً أن يت ّم تكريم مدير عام الدفاع املدني
العميد ريمون خطار وجمعية الصليب األحمر اللبناني لتضحياتهما
اإلنســانية وجهودهما ،وفرقة «مياس» إلبداعها الفني ،فمن غري
املفهوم وفق أي قاعدة أو معيار ت ّم اختيار بعض األسماء «النافرة»
كالسفري السوري عيل عبد الكريم عيل والنائبة العامة اإلستئنافية
يف جبل لبنان القاضية غادة عون ،أو ممن غابت عن سريهم الذاتية
أي إنجازات وطنية أو أبحاث علمية أو ثقافية ،كمدير عام الريجي
املهندس ناصيف سقالوي وغريه...
بورصة التكريم استق ّرت حتى الســاعة عىل ك ّل من :الوزير
الســابق ســليم جريصاتي ،وزير العدل الســابق عضو املجلس
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وســيلة أخرى متفق عليها» .لذلك فإنه
مهما كانت التســمية التي ســيحاول
املســؤولون اللبنانيون إطالقها عىل ما
يفعلونه مع العــدو اإلرسائييل ،فإنه من
منظور القانــون الدويل هــي معاهدة
ملزمة ،خصوصا ً وأنهــا تضمنت بنودا ً
تفصيلية حول نمط العالقة التي ستحكم
إدارة املســاحة البحرية من الحدود بني
لبنان والكيان املحتل ،إضافة اىل تضمنها
أيضا ً أحكاما ً ملزمة للبنان كعدم أحقيته
مثالً يف التعامل مع رشكة لبنانية املنشــأ
لتطويــر حقولــه النفطيــة والغازية
املحتملة!
عــى أي حــال ،فإن هــذا «املولود
الهجــن» الــذي تهرب مفربكــوه مع
األمريكي ومن خلفه اإلرسائييل ،من نرشه
أمام الرأي العــام اللبناني اىل أن رسبته
مصادر العدو ،وهذا املولود الهجني الذي
يتهرب اليوم مفربكوه من التوقيع عليه
أو تحمّ ل مسؤولية تسليم املوافقة عليه
اىل املرجعيــة املفرتضــة إن كانت أممية
أو أمريكية ،لن يرتقي يوما ً اىل مســتوى
اإلنجاز الوطنــي التاريخــي الذي كان
يطمح إليه اللبنانيون الذين واكبوا بفخر
واعتزاز أداء وفدهم العســكري /التقني
املفاوض ،والذي تفوق عىل وفد العدو كما
عىل الفريق األمريكي الوســيط من حيث
قدراته العلميــة والقانونية ،والذي أظهر
مناقبية وطنية عالية جدا ً لجهة التمسك
بالحقوق ورفض اإلمــاءات حتى وإن
كانت من إدارة دولــة عظمى كالواليات
املتحدة األمريكية.
كان اللبنانيون يأملون أن ال يتمكن
أح ٌد من أن يأخــذ توقيع الجمهورية من
الرئيــس يف قضية بحجم ســيادة وطن
ومســتقبل أجياله القادمة ،لكن يبدو أن
زمن الثبات عىل املواقف قد ّ
ول!
(*) املدير العام السابق لوزارة اإلعالم

الدستوري القايض ألربت رسحان ،جمعية الصليب األحمر اللبناني،
مدير املغرتبني يف وزارة الخارجية هادي هاشــم ،سفري اليابان لدى
لبنان السيد تاكييش اوكوبو...
خطوة عون أثارت اإلنتقادات لدرجة الته ّكم ال سيما أ ّن تقديم
الوسام أو التكريم يكون عاد ًة تعبريا ً عن تقدير إلنجاز ما واستحقاق
ما ،أي لشــخص مســتحق ،وال يفرتض أن تمنح األوسمة بشكل
اعتباطي يختلط فيه الحابل بالنابل ويضيع بني من هو مســتحق
ط اعتزاز اىل مح ّ
ومن هو غري مســتحق ويتحول الوسام من مح ّ
ط
ته ّكم ،بعدما أصبح رقما ً من بــن أرقام .كما أ ّن بعض املعرتضني
يأخذ عىل «مهرجان األوسمة الهزيل ّ» أنّه ينتقص من مكانة الرئاسة
األوىل ومن مكانة املق ّلدين خصوصا ً املســتحقني منهم ،ألنه عندما
متساو
يتساوى املســتحق مع غري املستحق ،يصبح األول يف وضع
ٍ
مع الثاني.
ويف هذا الســياق ع ّلق املحامي والكاتب ألكســندر نجّ ار عرب
حسابه الخاص عىل فايسبوك كاتباً« :قبل سنوات ،نلت وسام األرز
من رتبة ضابط نتيجة  30سنة من العطاءات يف الحقل الثقايف و30

مجلسي
فارق كبير بين
ْ
 2016و2022
يختلف حال المجلس النيابي الراهن
عن حال سابقه في أمرين .األمر األول،
هو غياب «تيار المستقبل» بقيادته
ً
ممثلة بسعد الحريري منذ
التاريخية
قراره تعليق عمله السياسي واالمتناع
عن المشاركة في االنتخابات النيابية
ترشيحا ً واقتراعاً ،وقد أدى ذلك إلى
تشتيت التمثيل السني في المجلس
النيابي وفقدانه زعيما ً جامعا ً على
غرار زعماء طوائف أخرى احتفظوا
بكتلهم النيابية وعززوها عديدا ً ووالءً.
األمر الثاني ،هو دخول عدد من
النواب الجدد إلى البرلمان من خارج
المنظومات السياسية التقليدية،
وهؤالء ،النائبات والنواب ،حملهم إلى
المقاعد النيابية مناخ شعبي عام
رافض لالنهيار الشامل وينادي بعودة
الدولة بمؤسساتها الشرعية لتتولى
معالجة آثار االنهيار االقتصادي
المالي واالجتماعي ،ولتمسك بالقرار
السياسي مثلها مثل أي دولة طبيعية
في العالم.
هذا االختالف ،بعامليه الجديديْن،
في صورة المجلس النيابي ،يجعل
مهمته أصعب ،أو أكثر ارتباكا ً في
إختيار رئيس جديد للجمهورية،
قياسا ً بما جرى في السابق .فالمجلس
الحالي ال يبدو مهيئا ً لتكرار تجربة
 2016عندما تمكن «حزب الله»،
بعد تعطيل استمر عامين ونصف
العام ،من جذب شطر كبير من الكتل
المعارضة إلى خياره في ما سمّ ي
بالتسوية الشهيرة ،وهو في الوقت
عينه يبدو عاجزا ً عن الذهاب ،عبر
التصويت الطبيعي ،إلى اختيار رئيس
جديد للدولة ،كائنا ً من يكون ،في
عملية يفترض في المبدأ أن يُس ّلم بها
الجميع.
والعملية المقصودة تعني أن يلتزم
النواب وكتلهم باالنصياع إلى العملية
ً
كاملة ،فيحضرون إلى
الديمقراطية
قاعة المجلس بنصاب قانوني ويبدأون
عملية تصويت ال تنتهي ّإل بانتخاب
الرئيس الجديد.
بنتيجة عملية كهذه ،يُمكن محاسبة
النواب وتقييم ادائهم ،فالورقة البيضاء
لن يمكنها االستمرار كخيار ،وتجهيل
االسم لن يعني اسهاما ً ايجابياً ،فبعد
دورات االنتخاب األولى سيتعيّن
االنتقال إلى تصويت مفيد ينجح
بنتيجته األقرب نسبيا ً إلى منطق
ورغبات أي فريق .أمّ ا االستمرار في
تصويت غير مفيد يليه تطيير نصاب
الجلسات فلن يقود سوى إلى الفراغ
الطويل وهو ما يبتغيه عاجز أو
صاحب مشروع معاد لألصول التي
يقوم عليها نظامنا.

كتابا ًوجوائز عديدة و 10سنوات يف وزارة الثقافة كمستشار من دون
مقابل ،فضالً عن تمثيل لبنان يف اللجنة القانونية ملنظمة االونيسكو
ومتابعتي ملفــي بريوت عاصمة ثقافية للعالــم العربي وبريوت
عاصمة عاملية للكتاب ...فعندما أشــاهد اليوم توزيع األوســمة
عشوائيا ًألشخاص إنجازهم الوحيد هو الوالء األعمى للعهد أو لسفري
دولة قتلت أو اعتقلت آالف املواطنــن اللبنانيني وأخرجت الرئيس
نفسه من بعبدا بقصف الطريان ،أقول لنفيس بحرسة« :هزلت»!
وكانت القاضية عون شكرت عون بتغريدة وصفته فيها بأنه
«أنــزه وأرشف الناس» ،معتربة أنه أنقذ البلد «من أبشــع عصابة
إرهابية وجعل من لبنان دولة نفطية» .وكتبت «شكرا ًألنك كنت دائما ً
ّ
وتمسكت بالتدقيق الجنائي رغم
أمينا ً للقسم .فناضلت ضد الفساد
قاض ق ّرر التضحية بكل يشء يف سبيل نرصة
كل التجني .ودعمت كل ٍ
العدالة ومحاربة الفساد» .وأضافت« :شكرا ً عىل وسام االستحقاق
اللبناني ّ
املذهب الذي عوضت يل به عن كل األىس والظلم الذي عانيت
منه يف املؤسسة القضائية .شكرا ً يا صاحب األيادي البيضاء يا أول
القضاة يا أرشف وأنزه الناس».
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اإلتفاق البحري :التوقيع ...أو التسليم اليوم في

جــان الــفــغــالــي

«"فجر الجرود"»
جوزيف عون وليس ميشال عون
في موسم تعداد اإلنجازات ،وهو ما يحصل عادة في
ِّ
«المنقبون» عن اإلنجازات في القصر
نهاية كل عهد ،إختار
الجمهوري في بعبدا ،أن يضعوا يدهم على إنجاز عملية
فجر الجرود ،لوضعها في خانة «إنجاز العهد» ،لكن هذا
ٍ
مجاف للحقيقة .فعملية فجر الجرود هي إنجاز
«التبني»
نوعي لقائد الجيش العماد جوزيف عون ،وتحمل بصماته:
قراراً ،وتخطيطا ً وتنفيذاً ،وهذا الواقع ال يحتمل النقاش أو
السجال ألن جميع المعنيين فيه ما زالوا على قيد الحياة.
تبدأ القصة في آذار من العام  ،2017حين ت ّم تعيين
العماد جوزاف عون قائدا ً للجيش ،وضع في س ّلم اولوياته
إنهاء الوضع الشاذ في منطقة الجرود.
كان العالمون بالعملية ،المعنيون بها ،مدير المخابرات
العميد طوني منصور الذي ت ّم تعيينه مديرا ً للمخابرات بعد
شهر من تعيين قائد الجيش ،ومدير العمليات ،وقبل أيام
معدودة جدا ً على العملية ،بعدما ت ّم درس الوضع ميدانيا ً
على األرض ،أبلغ قائد الجيش ،رئيس الجمهورية ميشال
عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة
آنذاك سعد الحريري بالعملية ،وعند الساعة الصفر انتقل
رئيس الجمهورية الى غرفة العمليات في وزارة الدفاع
لإلشراف على سير العملية التي استغرقت سبعة أيام أدت
الى اجتثاث الحالة االرهابية ،ولم ّ
يتبق على انجازها نهائيا ً
سوى بضع ساعات ،بعدما حاصر الجيش داعش .وكان
الرئيس عون دعا المجلس االعلى للدفاع بعد بدء العملية،
لمواكبتها.
المرحلة األخيرة كانت محفوفة بالمخاطر لسببين:
الموقع الذي حوصر فيه االرهابيون ،وهو مكان وعر ،ما
سيؤدي الى وقوع خسائر كبيرة في االرواح في صفوف
الضباط والعسكريين ،وألن الهدف إنهاء حالة داعش في
الجرود ،فإن استسالمهم يوازي انهاءهم بالقوة.
عند هذا المفصل دخل على خط التفاوض أحد
األجهزة وأبلغ قائد الجيش ّ
أن مقاتلي «داعش» مستعدون
لالستسالم ،درست القيادة الوضع ،ورأت أن تفادي
سقوط شهداء ،وضمان النتيجة ذاتها ،هو الهدف .عندها
أبلغت القيادة الوسيط بأنها توافق على استسالم داعش
وخروجهم من األراضي اللبنانية ،ووضعت شرطين :األول
أن يكشف االرهابيون مكان جثث شهداء الجيش ،والثاني
ان يتولى الجيش تطهير المنطقة.
عند هذا الحد وافق الجيش على انهاء العملية وبات
نقلهم على عاتق مَن تولوا الوساطة.
تلك هي قصة عملية فجر الجرود ،من ألفها إلى يائها،
أمّ ا عدا ذلك فتضليل ووضع ي ٍد على انجازات ،عمالً بالمثل
القائل« :للنصر ألف أب ،والهزيمة يتيمة».
لكن لنصر «فجر الجرود»« ،أبا ً واحداً»…

تتجه األنظار اليوم إىل الناقورة
التي ستشهد توقيع اتفاق الرتسيم
البحري بني لبنان وارسائيل يف مقر
القــوات الدولية ،برعايــة أممية،
وحضور أمريكي.
وحتــى ســاعات متأخرة من

ليل أمس لم يكن لبنان قد حســم
بعد طبيعــة الوفد الذي ســيتجّ ه
إىل الناقــورة بانتظــار أن يتبلــغ
بمســتوى التمثيل اإلرسائييل ليعلن
عن تشــكيلة وفده النهائي ،علما ً
ّ
أن الوفدين اللبناني واالرسائييل لن

الطريق إلى الترسيم

يلتقيا ،بل ســيتواجدان يف غرفتني
منفصلتني ،عىل أن ينتقل الوسيط
األمريكي آموس هوكشتاين بينهما،
ّ
النــص النهائي لألمم
قبل تســليم
املتحدة ،اليداعه لدى الهيئة املختصة
برتسيم الحدود البحرية.
كذلك ،لم تكــن واضحة أيضا ً
طبيعة الجهة التي ستتوىل التوقيع
عىل وثيقة االحداثيات ،وما اذا كان
رئيــس الجمهورية ميشــال عون
ّ
ســيوقعها قبيــل اجتماعه بالوفد
لتســليمه إياها قبــل انطالقه إىل
الناقورة أم ّ
أن الوفد هو من سيتوىل
هذه املهمة يف الناقورة.
وينتظر أن يصل هوكشتاين اىل
قرص بعبدا عند التاســعة والنصف
من صبــاح اليوم لتســليم رئيس
الجمهوريــة العماد ميشــال عون
النســخة األخرية الرسمية للصيغة
التي أعدّها ،نتيجة مفاوضاته غري
املبارشة مع لبنــان وارسائيل ،عىل
أن يديل رئيس الجمهورية ميشــال
عون بعد ذلــك ببيان إعالمي .وبعد

مغادرة هوكشــتاين بعبدا ،يرتأس
عون اجتماعا ً للوفد الذي سيســ ّلم
الرسالة الرسمية.

مكتب هوكشتاين

ووفــق بيــان ملكتبــه ،فإن
هوكشــتاين الذي وصل امس اىل
لبنان سيجتمع برئيس الجمهورية
العماد ميشال عون ورئيس مجلس
النواب نبيه بري ورئيس الحكومة
نجيب ميقاتي «للتعبري عن امتنانه
لــكل منهم عــى روح التشــاور
واالنفتــاح التــي ظهــرت خالل
املفاوضات ،والتي تم وضع أسسها
يف اتفاق االطار سنة  2020بقيادة
رئيس مجلس النواب نبيه بري».
ولفت البيان اىل ّ
أن هوكشتاين
ســيزور بعد ذلك الناقورة «التخاذ
الخطوات النهائيــة لدخول اتفاق
إرسائيل ولبنــان حيز التنفيذ .وبعد
ذلك ســيقدّم الطرفــان إحداثيات
بحريــة إىل األمم املتحــدة بحضور
الواليات املتحدة».

ال إجراءات استثنائية ...غير تحرّك شيوعي إعتراضي
الـنـبـطـيـة  -رمـال جــونــي
يُنتظــر أن ّ
يوقع لبنــان اليوم
اتفاق ترســيم حدوده البحرية مع
ارسائيل وفق الصيغة النهائية التي
قامت عىل أســاس الخط  ،23يف ما
يشبه الحدث اإلستثنائي الذي يعيشه
لبنان يف زمن انهيــاره االقتصادي،
غري ّ
أن هذا اليوم االستثنائي سيشهد
ايضا ً تحــ ّركات اعرتاضية من قبل
الحزب الشيوعي الذي يعترب التنازل
عن الخط  29والقبــول بالخ ّ
ط 23
«تفريطــا ً بثروات لبنــان النفطية
والغازية لصالح العــدو» ،وهو ما
يضعه «يف خانة التطبيع».
فكيف تبدو االجواء يف الناقورة؟

وهل من ترتيبات استثنائية؟
ّ
والرتقب
حــال مــن الهــدوء
تســيطر عىل املشــهد ،فيما ّ
تنفذ
قوات «اليونيفيــل» دوريات مؤللة
يف املنطقة الســاحلية وتتّخذ مواقع
ظرفية إىل جانــب الجيش اللبناني،
وشــوهدت زوارق ارسائيليــة عىل
بعد عرشات األمتار مــن العالمات
ّ
للطفافات ،مع
البحرية الحدوديــة
العلم ّ
أن ك ّل هذه االجراءات طبيعية
وكانت تتكرر يف ك ّل جوالت التفاوض
السابقة.
ك ّل التحضــرات والرتتيبــات
اللوجســتية اكتملت ،ويفرتض أن
ترتافق عملية التوقيــع مع تحرك
شــعبي دعا اليه الحزب الشيوعي

اللبنانــي ،اعرتاضــا ً ورفضا ً حتى
لعبــور موكــب املفاوضــن نحو
الناقــورة ّ
«ألن معــر الناقورة هو
للعبور نحو فلسطني املحتلة وليس
نحو التطبيع» ،كما قال مســؤول
منطقة الحزب الشيوعي يف النبطية
يوسف ســامة ،مؤ ّكدا ً أن اعرتاض
الحزب عــى االتفاق «من ألفه حتى
يائه وليس فقط عــى تحديد خط
الـ 23كحدود لبنــان» ،جازما ً ّ
«أن
تنــازل لبنان الفاضــح عن حدوده
املتمثّلة بالخــ ّ
ط  29انما هو بداية
ترســيخ لطريق التطبيــع الكاملة
والقبــول برغبات العــدو» ،والفتا ً
اىل ّ
أن «جنوب لبنــان ،بمدنه وقراه
وشــوارعه ،كان وســيبقى مق ّرا ً

من الناقورة

للمقاومــن وممّ را ً لهــم عىل درب
التحرير والتغيري واالنتصار لقضية
فلسطني ودربا ً لكل الشهداء.»...
اذاً ،يطوي لبنان اليوم صفحة
التفاوض الطويلة برتسيم الحدود،
فأي مســتقبل ينتظــره بعد هذا

الحكومة "المعطوبة"» بين التجاذبات السياسية واإلجتهادات
كـــاريــن عــبــد الــنــور
قبل ســاعات من انتهــاء والية عهد
الرئيس ميشــال عون ،يرفض األخري كما
فريقه السيايس تسليم صالحيات الرئاسة
األوىل إىل حكومة ترصيف أعمال منقوصة
«الدسم الدستوري» ،ويحذرون من مغبة
هذا الخيار فيما لو سدّت ك ّل منافذ التأليف،
لدرجــة التهويل بإصدار مرســوم قبول
اســتقالة الحكومة ،مع العلم ّ
أن الرئاسة
األوىل نفت هذا االحتمــال .ولكن مع ذلك
يجوز السؤال :هل ّ
يحق لرئيس الجمهورية
القيام بخطوة مماثلة؟ وهل يتبع مرسوم
قبول االستقالة ،إن صدر ،مرسوم تأليف
حكومة جديدة؟ وما النتائج التي قد ترتتّب
عىل ذلك؟
دســتوريا ً تُعترب الحكومة مستقيلة
باستقالة رئيســها؛ بوفاته؛ بشغور ثلث
أعضائهــا؛ عند بدء واليــة مجلس نيابي
جديــد أو فور انتخــاب رئيس جمهورية
جديد ،حيث تصبح حتما ً حكومة ترصيف
أعمال .أما القانــون ،فقد ميّز بني الفعل
اإلعالني والفعــل اإلنشــائي :الحكومة
اعتُربت مســتقيلة منذ تقديم رئيســها
استقالته ،وبالتايل ّ
إن صدور مرسوم قبول
االستقالة هو مرســوم إعالني لن ينشئ
أي حالة جديدة .وما واقعة االستشــارات

النيابية امللزمة سوى تأكيد عىل أن مرسوم
قبول استقالة الحكومة هو فقط إعالني
وأن التأخــر يف صدوره أو عــدم صدوره
ال مفاعيل قانونية أو دســتورية له .أما
التهويل بإصدار مرسوم بإقالة الحكومة
فــرى فيه البعض «هرطقة» ال أســاس
دستوريا ً لها .ويف حال صدر مرسوم قبول
االستقالة من دون مرسوم تكليف الرئيس
ميقاتي تشكيل الحكومة مع نهاية والية
الرئيس عون ،فســيبقى ميقاتي رئيس
حكومة ترصيف أعمال
.

مهب اإلجتهاد
في
ّ

ومع وقوع الشــغور يف الرئاسة األوىل
تنتقــل الصالحيات بالوكالــة إىل مجلس
الوزراء مجتمعا ً وبشكل استثنائي تجنّبا ً
إلدخال البلد يف حالة من الشــلل إىل أن يتم
انتخاب رئيس جديد .أما الدســتور فهو
واضح وال اجتهاد يف معرض ّ
نصه ،إذ إنه لم
يميّز بني حكومة ترصيف أعمال وحكومة
كاملة الصالحيات ،ذلــك ألن لدى املرشّ ع
قناعة بأن الشغور الرئايس استثنائي وال
يجوز أن يبقى لفرتة طويلة ،وعىل املجلس
النيابي االنكباب عىل انتخاب رئيس.
يف ما يختص باملهــل الزمنية ،فهي
محددة دستوريا ً وتنص عىل دعوة مجلس
النواب النتخــاب رئيس للجمهورية خالل

تفاهم معظم القوى السياسية عىل اعتماد
نصاب الثلثني منعــا ً لتف ّرد طائفة معيّنة
أو طرف ســيايس محــدّد بهوية الرئيس
املنتخب ،بحسب خرباء دستوريني.

مدة شــهر عىل األقل وشهرين عىل األكثر
قبــل انتهاء واليته .وحتّم الدســتور عىل
رئيس مجلــس النواب الدعــوة إىل هذه
الجلســات كما حتّــم أن يتحول مجلس
النواب يف األيام العرشة األخرية من املهلة إىل
هيئة انتخابية دائمة .بالتايل املهل موجودة
التعرّض للمساءلة
والدســتور واضح .فهو الذي حدّد نصاب
وفقا ً للعرف الدستوري املستق ّر منذ
انعقاد الجلسة بالثلثني ،وحصول املرشح
زمن طويل ،يقوم رئيس الجمهورية بقبول
استقالة الحكومة شفهيا ً
عــى ثلثي األصــوات يف
كمــا يطلب مــن رئيس
الدورة األوىل ،مع االكتفاء
الحكومة شــفهيا ً أيضا ً
يف الدورة الثانية والدورات
التــي تليهــا باألكثرية مرسوم إعالن استقالتها ترصيف األعمال اســتنادا ً
هو مرسوم إعالني
املطلقة ،أي النصف زائدا ً
إىل الفقرة الثانية من املادة
وليس إنشائيًا يهدف
 64من الدستور ،حسب ما
واحداً.
يوضح مدّعي عام التمييز
الذي
االجتهــاد
لكن
إلى تأكيد المؤ ّكد
الســابق ،القايض حاتم
اعتمده رئيــس مجلس
بأن الحكومة معتبرة
مايض ،لـ»نــداء الوطن».
النــواب نبيه بــري هو
مستقيلة
ولــدى تشــكيل حكومة
اجتهادان عمليــاً :األول
ّ
يتعي عىل رئيــس الجمهورية
جديــدة،
إغالق املحرض عند عدم حصول الشخص
إصدار ثالثة مراسيم يف آن واحد :األول يقبل
عىل ثلثي األصوات وإعادة فتحه من جديد
فيه استقالة الحكومة بدون توقيع رئيس
يف الدورة التالية كأنهــا دورة أوىل ،وكونه
الحكومة عىل املرســوم؛ الثاني يك ّلف فيه
اجتهادا ً فهو غري مقيّد بمهلة زمنية لعدم
رئيس الحكومة تشــكيل حكومة جديدة
ذكره يف النص .أما االجتهاد الثاني فهو يف
ّ
ويوقعه منفرداً؛ أما الثالث فهو مرســوم
اعتماد نصاب الثلثني يف النصاب املطلوب
تشكيل الحكومة والذي ّ
يوقعه الرئيسان
النعقاد جلســة انتخــاب رئيس املجلس
ولو ّ
معاً.
أن نصاب االقرتاع يعتمد عىل النصف
ويضيف مايض« :لكن نص املادة 64
زائدا ً واحداً .وقد يعود هذان االجتهادان إىل

من الدســتور لم ي ُِش رصاحة ما إذا كان
مرســوم التعيني يجب أن يصدر بالتزامن
مع مرسوم قبول االستقالة ،وهذا ما يجيز
أال يصدر املرســومان معاً» .لكن الواقع
هو عكس ذلك ،إذ إن صدور املرســومني
بالتزامن رضوري لسببني رئيسيني:
الســبب األول ،كما يــرح مايض،
هو أن َق َســم اليمني الــذي يؤدّيه رئيس
الجمهورية عند بــدء واليته مؤدّاه حماية
الدستورَ .ف ِمن شأن إصدار مرسوم قبول
االستقالة قبل مرسوم التعيني إدخال البلد
يف الفراغ الدســتوري ،وقــد يصبح األمر
كارثيا ً إذا جاء موعد صدور املرسوم يف آخر
يوم من الوالية ،بحيث يتع ّذر ضبط الوضع
حينها إذ ال انتخاب لرئيس يف املدى املنظور.
أما الســبب  -املعضلة الثاني فهو يف
حال أصــدر رئيس الجمهورية مرســوم
قبول االستقالة قبل موعده« .هنا ال يعود
بإمكان الرئيس تكليــف رئيس الحكومة
ترصيــف األعمــال ألنه يكــون قد فقد
صفته كرئيــس حكومة .ويف هذا شــلل
واضح للحركــة السياســية ،كما يلفت
حاتم ،مؤ ّكدا ً أن طبيعة األمور ال تســمح
لرئيس الجمهورية بإصدار مرسوم قبول
االستقالة قبل مرسوم التكليف وإال يكون
قد خرق الدستور وع ّرض نفسه للمساءلة
سندا ً للمادة  60من الدستور.

محـــــليـــــات
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الناقورة؟
وأوضــح ان الوســيط
االمريكي ســيتوجه بعد ذلك إىل
إرسائيل «حيث سيلتقي برئيس
الــوزراء يائري لبيد ويشــكره
وفريقــه عىل دبلوماســيتهم
املثابرة واملبنية عىل املبادئ من
أجل التوصل إىل حل بشــأن هذا
امللف الحساس».
من جهتها ،ذكرت وســائل
اعالم ارسائيليــة أن الحكومة
االرسائيليــة يفرتض ان تجتمع
صبــاح اليــوم «للمصادقــة
النهائية عىل اتفاقية الرتســيم
قبل ان ّ
يوقعهــا رئيس الوزراء
االرسائييل يائــر لبيد يف مكتبه
يف القــدس» .وأشــارت اىل انه
«بعد ذلك ســتقام مراسم بعد
الظهر يف قاعدة االمم املتحدة يف
رأس الناقورة ،بمشاركة فريق
التفــاوض االرسائيــي ووفود
من لبنــان والواليــات املتحدة
االمريكية ،كما سيلتقي لبيد يف
وقت الحق الوسيط االمريكي».

أخبار سريعة

حول الرئيس الجديد للجمهور ّية اللبنانيّة ...من ينتخب من؟
د .نـــبــيـــل خــلــيـــفــه

يف نهاية شهر ترشين األول الجاري 2022
تنتهي رئاسة العماد ميشال عون وتبدأ فرصة
انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة .هناك العديد
من االجراءات القانونيّة الدستوريّة التي ترسم
مالمح هــذه املرحلة من تاريــخ الجمهوريّة.
ولقد رشع املسؤلوون ال ّرسميّون ويف مقدّمهم
رئيــس املجلس النيابي ،الرئيــس نبيه بري يف
اتخاذ القرارات املتعلقة بموضوع انتقال السلطة
بالدعــوة اىل اجراء انتخابات رئاســية .عىل أن
انعقاد هذه الجلسات لم يؤ ِد حتى اآلن اىل انتخاب
رئيس جديد بســبب املواقف املتصلبة ألفرقاء
النزاع والرصاع داخل الرتكيبــة اللبنانيّة .ومع
احرتامنا ،التام لكل ما يوصف ويقال حول هذا
املوضوع ،وحول افرقــاء النزاع فيه ،فإنّنا نجد
من الواجب العلمــي والوطني واالخالقي إلقاء
بعض األضواء عىل هــذا املوضوع من منظور
علمي رصف ،بعيدا ً عن العواطف الخادعة ،ولع ّل
السؤال الذي يخترص معظم األسئلة التي تطرح
حول موضوع الرئاسة هو :من ينتخب من؟...
وملاذا؟

ّ
الست
القوى األساسية

التوقيع؟ وهل ســيصبح فعالً
دولة نفطية تنتشــله من جهنّم
الفقر ،أم ســيكون اتفاقا ً عىل
الورق لن يرتجم فعالً وال واقعا ً
إن غدا ً
بفِ عل الخالفات الداخلية؟ ّ
لناظره قريب.
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مســـاحة حـــرّة

(*)

 - 1تتأ ّلف الرتكيبة الجيو -سياسية للبنان
حاليا ً من ست قوى:
أ) القوى الســيادية وفيها حركة  14آذار
وهي تشدّد عىل استقالل لبنان وسيادته وفيها
«القــوات اللبنانيّة» ،حــزب «الكتائب» وحزب
«الوطنيني األحرار» وكافــة القوى والحركات
الســيادية ويف مقدمهــا «الحــزب التقدمي
االشرتاكي».
ب) القــوى املمانعة وفيهــا حركة  8آذار
وهي تشدّد عىل دور املقاومة يف املعادلة اللبنانية
وفيها «حزب الله» وحركة «أمل» ومن يتحالف
معهما مثل «التيار الوطني الحر» .وهذه القوى
تدين بالوالء لنظام والية الفقيه يف ايران وللنظام
القائم يف سوريا.
ج) القوى امللتزمة بدورها الوطني واألمني
يف الدفاع عن ســيادة لبنان واستقالله وتمثلها
قيادة الجيش وقدرته املوضوعة يف خدمة األمن
الوطني.
د) القوى الرافضة التي تمثلها «حركة 17
ترشين» يف رفضها لألمر الواقع ودعوتها اىل قيام
لبنان جديد ،واسقاط كافة القوى التي ش ّكلت

دعامة وأســس لبنان القديم ومن هنا شعارها
«كلن يعني ك ّلن» ،بمعنى أنهم ك ّلهم فاســدون
وينبغي اسقاطهم جميعاً.
ه) قوى االنتشار اللبناني يف مختلف أصقاع
العالم وهــي قوى لها دورها وتأثريها يف مصري
لبنانً :
دولة وشعباً.
و) القوى املستقلة التي تمثل فكرا ً لبنانيا ً
مستقالً من دون أن تكون ملحقة أو تابعة أليّ
جهة سياسية معيّنة.
ّ -2
إن الــراع عىل رئاســة الجمهورية
مطروح بــن هذه القوى الســت مــن دون
ّ
التدخل األجنبي يف هذا
إهمال عامل ســابع هو
االســتحقاق .ذلك ان لبنان بلد ذو دور وأهميّة
اســراتيجيّة ،األمر الذي دفــع رئيس حكومة
ايطاليــا اىل القولّ :
«إن لبنان هو مســتجمع
اسرتاتيجيّاتالعالم».
 - 3إنّه ألمر طبيعي أن يكون الرصاع األكرب
يف اختيار رئيس الجمهورية واقعا ً بني السياديني
من جانب ،وجماعــة «حزب الله» وأنصاره من
جانب آخر .وهو ما يحصــل اآلن بحيث اختار
الســياديون النائب ميشــال معوض مرشحا ً
للرئاسة ،يف حني يصوّت اآلخرون بأوراق بيضاء
إذ لم يتفقوا عىل مرشح لهم للرئاسة ،فيما تتو ّزع
أوراق التغيرييني وبعض جماعة أهل السنّة عىل
شعارات وأشخاص تختلف اسماؤهم بني جلسة
وأخرى ومن سليم إدّه اىل عصام خليفه.
 - 4بالعــودة اىل نتائج االنتخابات النيابية
األخرية يف لبنان ،يمكــن القول ّ
إن قوى التغيري
تشــ ّكل بيضة القبّان بني السياديني واآلخرين.
ولكنها حتى اآلن لم تســتخدم قدرتها تلك ،بل
هي تأمل يف أن تتجــاوز االثنني معا ً وهو هدف
مستحيلوانتحاري!
ّ
إن منطق العمل السيايس يقيض بالوقوف
إىل جانب جهة إلزاحة الجهة املقابلة األكثر رضرا ً
وفسادا ً يف حياة الوطن ،ومن ثم السعي للحصول
عىل كل يشء إذا أمكن!
ولكن يبدو ّ
أن «جماعة ترشين» يتعاطون
بالسياســة وكأنّها مج ّرد ممارسة خياليّة ال
عالقة لها بالواقع .مــن هنا تردّدهم وتف ّردهم
وانقســامهم اىل مجموعات أو حتى إىل أفراد،
بحيث يضعف تأثريهم بــل يتالىش يف صياغة
املصري الوطنــي اللبناني يف هــذه املرحلة من
التاريخ ،وذلك بفعل الرتدد والتنوع يف الخيارات
السياســية وتحديدا ً يف اختيار االسم املناسب
لرئاسة جمهورية لبنان.

التصويت لعصام خليفة

 - 5ماذا يعني لنا اختيار اسم أخي دكتور
عصام خليفه من قبــل مجموعة «العرشة»
من «تغيرييني» والســيد أسامة سعد ،مرشحا ً
لرئاســة الجمهورية يف الدورة الرابعة النعقاد
مجلس النواب وحصوله عىل عرشة أصوات؟
ّ
إن هــذا التصويــت ،بمعنــاه الحقيقي
والرمــزي هو فخر ومســؤولية ألخي عصام
وللعائلة وللعلم والوطنيّة والجرأة يف آن.
باختيارهم عصام خليفه مرشحا ً لرئاسة
الجمهوريّة تكــون كتلة «العرشة» قد خرجت
من اطار العائالت السياســية ،أبنــا ًء أحفاداً،
مع كل التقدير واالحرتام لهم جميعاً ،خرجت
اىل إطار آخر هو إطار الشخصيات األكاديميّة
البارزة وخاصة تلــك امللتزمة بمصري الوطن
كيانا ً وســيادة والعاملة ألجلــه بصرب وجرأة
واستمراريّة!
فعصام خليفه يمثّل تاريخا ً نضاليا ً حافالً
بالعمل النقابــي والوطني من «حركة الوعي»
اىل «الحركة الثقافية» يف انطلياس اىل الجامعة
اللبنانية ،اىل موضوع الحدود البحرية يف رشحها
العلمي بجرأة بلغت حــدود التحدّي للخائنني
واملرتاجعني بني أهل السلطة!
 - 6لكن ،يف مثل هذا الوضع البائس الذي
نعيش فيه يجدر بكل منا ،أفرادا ً وجماعات ،أن
نعمل الحداث تغيري جذري يف الرتكيبة السياسية
اللبنانية فال نبقى أرسى منظمومتي الســاح
والفســاد .هذا يفرض التخيل عــن املصالح
الفئوية ومعانقة املصلحة العامة ،باالجتماع
حول شــخصيّة واحدة معروفة ومشــهورة
بلبنانيّتها وأصالتهــا والتزامها التام بالقانون
والدستور ووثيقة الوفاق الوطني ،ودفاعها عن
صيغة الحياة املشرتكة املسيحية  -االسالمية
ليس كمثل هذه املرحلة التي نم ّر بها ما يكشف
حقيقة النوايا والنفســيات والقيّم لدى كافة
املتواجدين عىل األرض اللبنانية من قوى عادية
وتغيريية عىل ح ّد سواء!
 ...نحــن أمام واحد مــن أصعب وأقىس
االمتحانات التي يتع ّرض لها الشعب اللبناني
بأن يتخىل عــن املصالح الضيّقة ليحصل عىل
املصالح الكربى فينقذ بلده وشعبه!
ليكن لدينا الوعــي الكايف التخاذ خياراتنا
التاريخيّة فنقفــل طريق جهنَّم ...ونفتح كوّة
باتجاه السماء!
(*) باحث يف الفكر الجيوسيايس

الدستورية
هنا الخطأ وهنا الحل

فهل ،والحال كذلك ،يمكن إقالة حكومة
مستقيلة؟ سؤال توجّ هت به «نداء الوطن» إىل
الباحثة يف علم االجتماع السيايس ،الدكتورة
مرينا زخريا ،التي أشارت إىل أنه« ،يف حال كنا
أمام صدور مرسوم قبول االستقالة من دون
مرســوم تأليف ،فهذا يعني أننا أمام عملية
تعطيل تام للمؤسسات الدستورية .وهذا األمر
يتعارض مع غاية وجود الدستور».
ّ
وللدقــة ،فحكومة ترصيــف األعمال
ُ
ً
الحالية ،واستنادا إىل الدستور ،تعترب مستقيلة
بعدما أجريت اإلنتخابــات النيابية وأعلنت
النتائج .وبالتايل ،من ا ُملســتغرب ما يُسمع
مــن كالم عن «إقالة» طاملا هــي أصالً – أي
الحكومة  -يف حُ كم «اإلســتقالة» دستوريا ً
منذ أيــار املايض .ناهيك بأن هــذا األمر ،إن
صحّ  ،فستواجهه معوّقات كثرية كون لبنان
ال يتبع نظام حكم رئاسيا ً بل هو جمهورية
برملانية ،وحيث أن ترصيف األعمال هو واجب
دستوري وليس امتيازا ً شخصياً.
وترى زخريا ّ
أن أســاس الخطأ  -ال بل
ً
الخطأين  -يتمثّــل أوال بعدم انتخاب رئيس
للجمهورية بعد انتهــاء والية الرئيس عون،
وثانيا ً بعدم تأليف حكومة بعد تكليف الرئيس
نجيــب ميقاتي .فهنا الخطــأ والحل يف آن.
«الدستور لم يضع مُهالً زمنية تُلزم املعنيني
بإتمام اإلســتحقاقات ،ما انعكس نشاطا ً يف
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بو حبيب :الحكومة
ستستمرّ في عملها
بعد انتهاء والية الرئيس
فيما تحتدم المواقف والمشادات
بين رئيس «التيار الوطني الح ّر»
النائب جبران باسيل ورئيس
حكومة تصريف األعمال نجيب
ميقاتي على خلفية صالحيات
الحكومة في فترة الشغور
الرئاسي ،برز موقف الفت لوزير
الخارجية والمغتربين عبدالله بو
حبيب ،إذ أ ّكد في حديث لقناة
«الجزيرة» أن «حكومة تصريف
األعمال ستستم ّر في عملها بعد
انتهاء والية الرئيس».
أما في ملف الترسيم ،فأشار بو
حبيب إلى ّ
أن «شركة «توتال»
ستبدأ العمل في حقل قانا للتنقيب
عن الغاز بعد توقيع اإلتّفاق» .وقال:
«سننشر ّ
نص إتّفاق ترسيم الحدود
البحرية رسميّا ً بعد التوقيع عليه».
وشدّد على أنه «ال تعقيدات بشأن
محادثات ترسيم الحدود البحرية
مع سوريا» ،أضاف« :سنتفق
على موعد آخر مع السوريين لبدء
محادثات الترسيم».

مع ّوض يرفض الرئيس
التسووي ويدعو
لتوحيد المعارضة
شدّد رئيس «حركة اإلستقالل»
و ّ
المرشح الرئاسي النائب ميشال
معوّض على ّ
أن «المطلوب من
المعارضة توحيد صفوفها
وتحمل مسؤولياتها على الرغم
من تنوعنا واختالفاتنا ،وذلك
لوضع رؤية موحدة والوصول
إلى وفاق حقيقي» .وقال معوض
بعد لقائه رئيس «حزب الوطنيين
األحرار» النائب كميل شمعون
أمس إنّه «علينا أن نجتمع على
رئيس سيادي وإصالحي وجمع
ٍ
المعارضة تحت سقف المؤسسات،
وانطالقا ً من الثقة التي منحني
إيّاها أكثرية المعارضة أم ّد يدي
ّ
لكافة فرقاء المعارضة من أجل
إنقاذ الناس ممّ ا تعانيه».
أن «المسار ال ُمتّبع راهنا ً
وأوضح ّ
سيؤدي إلى رئيس تسووي مما
سيزيد الفقر والذ ّل ل ّلبنانيين إضافة
إلى استمرار سرقة المودعين بعيدا ً
عن اإلصالحات».

قضية خلدة
بين المفتي و 4نواب

مقاعد الحكومة فارغة في جلسات انتخاب رئيس الجمهورية (رمزي الحاج)

الســعي خلف اإلجتهادات وتفصيل األعراف
عىل املقاسات ،كأن ثمة جزءا ً غري مكتوب يف
دستورنا» ،من وجهة نظر زخريا.

إرباك وتعطيل

بدوره ،شدّد الخبري الدستوري ،الدكتور
عــادل يمّ ني ،يف اتصال مع «نــداء الوطن»
عىل ّ
أن حكومــة الرئيس ميقاتي الحارضة
اعتُربت ،بناء للمادة  60من الدستور ،بحكم
املســتقيلة مع بدء والية مجلــس النواب
الحايل .أما مرسوم إعالن استقالتها ،سواء
صــدر يف القريب العاجل أو مع مراســيم
تأليف الحكومة الجديدة كما جرت العادة،
فهو مرسوم إعالني وليس إنشائيا ً يهدف إىل
تأكيد املؤ ّكد بأن الحكومة معتربة مستقيلة

بحكم الدستور وهي حكومة ترصيف أعمال
ليس أكثر.
وأضاف« :هذا املرسوم ،حتى لو لم يصدر،
ال يعنــي أن الحكومة هي بحالتها الحارضة
حكومة مكتملة املواصفات الدستوريةَ .ف ِمن
غري املمكن أن تم ّد يدها إىل صالحيات رئيس
الجمهورية حتى لو وقع الشغور الرئايس ،ذلك
ألن املادة  62من الدستور توكل هذه املهمة إىل
مجلس الوزراء وكالة .كما أن مجلس الوزراء،
يف ظل حكومة مستقيلة ،ال ينعقد إال نادرا ً جدا ً
واستثنائياً ،يف حني أن االجتماعات االستثنائية
ملجلس الوزراء يختص رئيــس الجمهورية
بالدعوة إليهــا باالتفاق مع رئيس الحكومة.
فإذا كان رئيس الجمهورية غري موجود ،ليس
من مرجع دستوري مختص لتوجيه الدعوة

الجتماع استثنائي ،فضالً عن أن املادة  64من
الدستور تحرص صالحيات الحكومة ا ُمل َ
عتبة
مســتقيلة بترصيف األعمال باملعنى الضيّق
وتحديدا ً بأعمالها املختصة بها فقط».
ما الحــ ّل إذاً؟ «كل تأخــر يف إنجاز أي
من االســتحقاقات الدستورية هو خطأ بحد
ذاته ،وذلك يعود ألســباب سياسية من جهة
وألســباب تتعلق باالختالالت والثغرات التي
ينطوي عليها نظامنا الدســتوري من جهة
أخرى .فال مهلة واضحة ورصيحة يف الدستور
أمام رئيس الحكومة إلنجاز اتّفاقه مع رئيس
الجمهورية عىل تأليف الحكومة تحت طائلة
االعتــذار الحكمي .وهذا ما يســبّب اإلرباك
ويؤدّي إىل تعطيل عجلــة النظام ويزيد من
االجتهادات» ،كما ينهي يمّ ني.

إلتقى مفتي الجمهورية الشيخ
عبد اللطيف دريان في دار
الفتوى أمس ،النوّاب :أشرف
ريفي ونبيل بدر ومحمد سليمان
وبالل الحشيمي مع وفد من أهالي
العشائر العربية في خلدة.
وعقب اإلجتماع ،أشار ريفي إلى
ّ
أن «لقاء المفتي مع وفد مؤلف من
 4نواب يمثّلون  14نائبا ً عقدوا
اجتماعا ً منذ أيام لتكون قضية
أهالي خلدة قضيتنا األولى ،وقضية
الموقوفين اإلسالميين في سجون
لبنان قضيتنا الثانية».
ولفت إلى «أنّنا لسنا تكتّالً إنما
نحن تجمّ ع نيابي لمتابعة كل
القضايا في بيروت ،طرابلس،
عكار ،إقليم الخروب ،البقاع
الغربي ،وسوف نحضر كامل
جلسات المحكمة العسكرية وقد
نكون  14نائبا ً في المحكمة
العسكرية ،ولن نسمح بمحاكمة
أوالدنا من دون أن تحاسب عناصر
«حزب الله» الذين صدرت في
ّ
حقهم  17مذكرة توقيف».

٦

محـــــليـــــات
العـــدد  - ٩٦٩السنــــة الـرابـعـة

بسـام أبو زيـد

جمهور اإلنكار واإلنفصام
يعيش جزء من الشعب اللبناني وال سيما ذاك الموالي ألهل السلطة
حاال ً من اإلنكار وحاال ً من االنفصام ما يجعله يرفض أي انتقادٍ وأي
لو ٍم .وإذا لم يشتمك فسيحاول الهروب من االعتراف بالواقع من خالل
مقولة «لماذا ال ترون سوى األمور السلبية؟ لماذا ال تركزون على
اإليجابيات؟».
أوالً ،من حق أي مواطن أن يضيء على ما يشاء من سلبيات أو
إيجابيات وليس هناك ما يدفعه للحديث عن اإليجابيات فقط إذا
وجدت ،وذلك انطالقا ً من منطق «جمهور اإلنكار واالنفصام» الذي
يعتبر مثالً ّ
رئيس للجمهورية وصوال ً إلى
أن تعطيل جلسات انتخاب ٍ
الشغور الرئاسي عملية ديمقراطية.
ثانياً ،أين هي اإليجابيات التي يُراد لنا أن نضيء عليها؟ وكيف
يرغب «جمهور اإلنكار واإلنفصام» في اإلضاءة عليها؟
ليس هناك أي إيجابيات في أي قطاع ،ال في الكهرباء وال في المياه
وال في البنى التحتية وال في الصحة وال في التعليم وال في االقتصاد
ٍ
إيجابيات يريدوننا أن نتحدث والمعاناة اليومية
وال في المال ،عن أي
للناس تتصاعد؟ ال يريد «جمهور اإلنكار واإلنفصام» اإلضاءة على
واقع الحال هذا وهو واقع سلبي .وإن تحدثت عن هذا الواقع واجهك
هذا الجمهور بالشتائم ورمي المسؤولية على اإلعالم وجهات أخرى في
السلطة ،وكأن فريق «جمهور اإلنكار واإلنفصام» لم يكن ال في رئاسة
وال في نيابة وال في وزارة وال في مؤسسات الدولة والكثير من المواقع
الرسمية ،وما ذنب اللبنانيين إن لم يتمكن هذا الفريق من ممارسة
الحكم كما يرغب ألنه اختلف مع كل مكوّنات البلد وعمد إلى شخصنة
المناصب والمواقع وع ّ
طل عملها بالمجمل لسنوات بذريعة شعارات
تبيّن زيفها منذ لحظة إطالقها.
ثالثاًّ ،
إن اإلضاءة على السلبيات والمشاكل في البلد هي أولى
أولويات اإلعالم وال يجوز لإلعالم الح ّر أن يدفن رأسه بالرمال كما
يفعل «جمهور اإلنكار واإلنفصام» ،فعدم اإلضاءة على السلبيات
والمشاكل ال يعني أنها ليست موجودة وال يعني أنها ال تتفاقم وال
يعني ّ
أن «جمهور اإلنكار واالنفصام» ال يعيش هذه السلبيات وال يتأثر
بها ،ولكنه ال يريد االعتراف بواقع تسبّب به فريقه السلطوي.
رابعاً ،لقد أضاء اإلعالم على إيجابية االتفاق على ترسيم الحدود
بين لبنان وإسرائيل وهو واجب قام به من في السلطة وال شكر على
واجب .أمّ ا معزوفة اإلشادة ليالً نهارا ً والضرب على الطبل والنفخ
بالزمر للداللة على من يعتقد ّ
أن لواله لما حصل االتفاق ،فهذا لم يعد
َ
«المنفوخ فيه» ،كأنّه ذلك
إعالما ً ح ّرا ً ومهنياً ،بل تحوّل إلى بوق يُشعِ ر
الديك الذي اعتقد ّ
أن الشمس ال تشرق ّإل بصياحه.

بعد قرار «"شورى الدولة"»:
من هو رئيس بلدية طرابلس؟
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جلوا ...تراجعوا...
نازحو عرسال :تس ّ
ولم يغادروا جميعهم
بـعـلـبــك  -عـيـسى يـحـيـى
راغب يف العودة إىل بلده
بني
ٍ
األم ســوريا بعد ســنوات من
ورافض يســتفيد من
النزوح،
ٍ
تقديمات ومســاعدات الهيئات
واملنظمــات الدوليــة املعنية
بالنازحــن الســوريني ،بدأت
طالئع العودة الطوعية الثانية،
ع ّلها تثمر تخفيــف أعباء عن
كاهل الدولة اللبنانية.
حملــت بلــدة عرســال
الواقعــة عىل أطراف سلســلة
جبال لبنان الرشقية واملحاذية
للحدود السورية لجهة القلمون
الغربي ،العبء األكرب من النزوح
الســوري الذي بــدأ منذ عام
 ،2013فكانت وجهة الهاربني
من البارود والنار ،وضمّ ت أكرب
عدد من املخيّمات ،ووصل عدد
النازحــن الســوريني فيها اىل
 70ألفاً ،ما يفوق عدد س ّكانها
األصليــن بضعفــن .وأرخى
النزوح بســلبياته اإلقتصادية
واإلجتماعيــة والصحية عليها،
حتــى وصلــت الـ»كولريا» اىل
لبنان من خالل هذه املخيّمات،
عــر العائدين من زيارة ذويهم
يف سوريا.
بعد طول انتظــار ومرور
ســنوات عىل العودة الطوعية
األوىل للنازحــن ،بــدأت منذ
ســاعات الصبــاح األوىل أمس
طالئــع قوافل العــودة الثانية
ّ
تشــق طريقها إىل سوريا من
 3معابر أبرزها بلدة عرســال.

قوافل النازحين العائدين إلى سوريا من عرسال

فبعدمــا ســجّ لت العائــات
أســماءها لدى األمــن العام،
وقــد ناهز عددهــا املئة (أكثر
من  700شــخص) تجمّ عت يف
منطقة وادي حميد يف عرسال،
حيث اآلليات التي ســتق ّلهم اىل
األرايض الســورية ،والسيارات
الخاصــة التي عــروا فيها اىل
لبنــان والجــ ّرارات الزراعية
وجميع مقتنياتهم وخيمهم بما
فيها املوايش وغريها .ومن وادي
حميد عىل أطراف البلدة إنطلقت
الرحلــة اىل معرب الزمراني الذي
اســتحدثه األمن العام للغاية
نفســها ،حيث دقــق عنارصه
بأســماء املغادرين واملطابقة
للمســجلني الذين قرروا العودة
إىل بلداتهــم يف القلمون الغربي

ال سيما بلدات فليطة ،جراجري،
النبك ،دير عطية وغريها.
ّ
ونفــذ الجيــش اللبناني
ومديرية املخابــرات إجراءات
أمنيــة مشــدّدة وانتشــارا ً يف
مــكان تجمّ ــع املغادريــن،
وع ّزز دورياته داخل عرســال
وســط حاالت تأهب يف املراكز
الحدودية عىل أطراف البلدة ويف
الجرود ،بحضور وزير الشؤون
اإلجتماعية هيكتور حجار الذي
أرشف عىل عملية العودة ،وزار
قبلهــا ،البقاع الشــمايل وبلدة
عرســال ،مطلعا ً عىل الخطوات
امليدانية والعملية املرافقة.
وبعدما ّ
دقــق األمن العام
يف األســماء ،ســلكت قوافــل
السيارات والشاحنات الطريق

التي حُ ــدّد مســارها بمؤازرة
أمنية وصوال ً اىل الداخل السوري
حيث أقام األمن العام السوري
أيضــا ً نقاط تدقيق لتســجيل
العائديــن اىل ســوريا ،فيمــا
استم ّرت العملية حتى ساعات
متأخرة رغم بــرودة الطقس
وتساقط األمطار يف املنطقة.
وقد فاقت أعداد املسجّ لني
الراغبــن يف العــودة أعــداد
املغادريــن ،بعدمــا تراجعوا
عن خطوتهم ألســباب ال تزال
مجهولة ،وينتظــر أن تنطلق
رحلة أخرى خالل األيام املقبلة،
ّ
يخفــف من الضغوط
ع ّل ذلك
واملشاكل التي تحمّ لتها البلدات
واملناطق اللبنانية باســتضافة
النازحني.

«"التنجيد"» مهنة ُتقاوم الزوال :إبرة وخيط وكشتبان

طــرابــلــس  -مــايــز عـبـيــد

صــيـــدا  -مــحــمـــد دهـــشـــة

جاء قرار مجلس شورى الدولة الذي أبطل مفاعيل جلسة
طرح الثقة برئيس بلدية طرابلس السابق الدكتور رياض يمق
التي دعا إليها محافظ الشــمال رمزي نهرا قبل زهاء شهرين،
ليعيد خلط كل األوراق بما يخص ملف رئاســة بلدية طرابلس
التي آلت حديثا ً إىل أحمد قمر الدين وهو الذي أوكلت إليه مهام
الرئاسة بداية بقرار من املحافظ كونه العضو األكرب سنًا ،ليت ّم
انتخابه رئيســا ً بـ 11صوتا ً يف جلسة عقدت يف رساي طرابلس
يف التاسع عرش من الجاري.
يعترب رئيس بلدية طرابلس السابق الدكتور رياض يمق يف
حديث لـ»نداء الوطن أن «قرار مجلس شورى الدولة أعاد الحق
إىل أصحابه وأثبت أن ما بُني عىل باطل فهو باطل ،وبالتايل فإن
كل ما تىل جلســة طرح الثقة الباطلة تلك هو باطل بالقانون
وعىل املعنيني تنفيــذ القانون» .ويضيف يمــق« :يجب تنفيذ
القرار وأنا أحرتم القرارات والقوانني وعىل مغتصبي الســلطة
أن يحرتموا القانون».
ويف الشــكل القانوني لقرار «شــورى الدولــة» فإنه من
املفرتض أن تتب ّلــغ وزارة الداخلية ومن ث ّم محافظ الشــمال
وبعده مجلس بلدية طرابلس .فهل يعيد القرار يمق إىل رئاسة
البلدية ويعيد البلدية إىل ما قبل تاريخ طرح الثقة برئيســها؟
أ ّم ّ
أن البلديــة ســتدخل يف نزاع قانوني قضائي بني رئيســن
ورئاستني ويصبح املجلس املتش ّ
ظي باألساس ،مجلسني؟
قمرالدين لــم يرد عىل اتصاالت «نداء الوطن» للوقوف عىل
رأيه ،لكن مصادر مقربة منه قالت« :هو رئيس بلدية طرابلس
املنتخب من أعضاء املجلس البلدي ،وكان عىل مجلس شــورى
الدولة أن ّ
يبت رسيعا ً باألمر ولو أتى قراره قبل جلسة اإلنتخاب
لكان ربمــا هناك كالم آخر .هــذا قرار غري ملــزم وخاضع
لإلستئناف».
مصدر حقوقي طرابليس أشــار يف الســياق إىل ّ
«أن قرار
مجلس شــورى الدولة أكثر إلزامية من جلسة اإلنتخاب وحتى
جلسة ســحب الثقة التي دعا إليها املحافظ نهرا ألنها مخالفة
لقانون البلديات الذي ّ
نص عىل مهلة الثالث سنوات األوىل لطرح
الثقة ولم يتحدث عن سنة إضافية تمديدية من عمر املجالس
البلدية».
ويف انتظــار أن يصل قرار «الشــورى» إىل املحافظة والبلدية
ليُعرف جوابهما عليه ،هل ستنقيض األشــهر املتبقية من السنة
املمددة واألمور عىل حالها أم سيعود يمق إىل كرسيه من جديد؟

تتناسل األزمة املعيشية واالقتصادية لتمت ّد
اىل مختلــف نواحي الحياة ،ولــم تعد تداعياتها
الســلبية محصورة بــردّي خدمــات الدولة
االساسية ،وال بتف ّكك مؤسســاتها ،بل وصلت
اىل قطاعات مهنية وحرفية تراثية تواجه خطر
االنقراض واالندثار ،أو تكاد.
داخل ســوق «البــازركان» األثري يف صيدا
الذي يشــ ّكل جزءا ً من تاريخ املدينة القديم منذ
ّ
بأزقته وعقوده وقناطره
 500عام واملشــهور
ّ
يتمســك بعــض حرفيّيه
ودكاكينــه الرتاثية،
بمهنهم كالقابض عىل الجمر ،يعاندون عوامل
الزمن والتطوّر ،وقد أضيف عليهم اله ّم املعييش
لجهة البيع وتأمني متطلبات الحياة.
داخل أحد املحال العتيقة ،يجلس املعلم صالح
داغســتاني امللقب بـ»ابو عبد الله الطرابليس»،
عىل األرض ،لينجّ د لحافا ً مــن الصوف بأدواته
ّ
ّ
ومقص وكشتبان،
ومدقة
البسيطة :إبرة وخيط
وكثري من الصرب والتأنّي ،يواظب عىل مهنته منذ
 60عاماً ،ويقول« :ثمّ ة فرق شاسع بني األمس
واليوم ،لم تعد تسمن أو تغني عن جوع» ،قبل أن
يردف بثقة« :أحب هذه املهنة كثرياً ،صحيح أنّها
متعبة بس صارت بدمــي» .وأوضح أنّها «بدأت
ترتاجع كونها موســمية يف حال ق ّرر العرسان
تجهيز منزلهــم بالفرش أو اللحف أو الت ّكايات،
ويزداد االقبال عليها يف الشــهر التاسع من كل
عام أي قبل الشــتوية ثم ترتاجع ،وقد أضيفت
إليها أخريا ً األعباء املالية يف ظ ّل األزمة املعيشية
وق ّلة الســيولة عند النــاس ،وترتيب أولوياتهم
لجهة توفري الطعام والرشاب قبل ك ّل يشء آخر».
وبحرقــة ال تخلو من حرسة ،وبما يشــبه
النعي ،قال املعلــ ّم «ابو عبداللــه» إن مصريه
الحتمي اإلنقــراض« ،لذا لم أحاول تعليم أصول
املهنة أليّ من أوالدي الخمسة ،بدليل ّ
أن التوصية
عىل التنجيد كانت تت ّم يف السابق قبل أشهر عدّة،
ّ
فنرقع ونص ّلح فقط».
أمّ ا اليوم

المعلّم صالح مفترشًا األرض

ويؤ ّكد املعلم مصطفى عبد الرحمن القايض
فقط ،ففيه الكثري من املهن املتداخلة وهو يمت ّد
( 67عاماً) ،أنّه ورث املهنــة عن والده ،ويقول
ممّ ا يسمّ ى «البوابة التحتا» قبالة القلعة البحرية
لـ»نــداء الوطن»« :مىض عيل يف هــذه الحِ رفة
غربا ً إىل ما يسمّ ى «البوابة الفوقا» قبالة القلعة
الربّية جنوباً ،موازيا ً عرض شارع «الشاكرية»
نحو نصف قرن كامل ،وعملت يف أكثر من مهنة
الذي يرسم حدود املدينة القديمة سابقا ً ويلتحم
ولكنّني استق ّريت هنا يف التنجيد ،والعمل تراجع
مع أســواق النجّ اريــن والصاغة
ولكنّنا نعمل من أجل لقمة العيش
والحيّاكني والع ّ
طارين والكندرجية»،
وبدال ً من البطالة ،وشــهر ترشين
يف تناغم يش ّكل وحدة متكاملة من
الثاني هو ذروة العمل ولكنّه لألسف
تراجع اىل ح ّد الركود» .ويوضح ّ
أن تراجع االقبال على نسيج الحياة.
ّ
تفضل الجاهز التنجيد بسبب شراء
ويض ّم الســوق عــى جانبيه
«غالبية الناس باتت
رغم ان أسعاره أغىل والقطن ليس الجديد والضائقة عددا ً من املعالــم األثرية التاريخية
والدينية ،أبرزها كنيســة مار نقوال
من البــاب األول ،بينما هنا أرخص
المعيشية
التابعة لطائفــة الروم األرثوذكس،
وأفضل ،اآلن نقيض الوقت بإصالح
واملبنى القديم ملدرســة عائشة أم املؤمنني الذي
القطع ،نأخذها وننزل القطن منها و»منّدفه»،
يعود بناؤه إىل نحو  126عامــاً ،ومتحف دبّانة
أو نغريه ،من بعد أن ننتقي «الوجه الجديد» الذي
عودة ،والحمام الجديد ،وشارع أباظة نسبة إىل
يريده الزبون وأخرياً ،التعبئة».
الفنان رشدي أباظة.
وســوق البازركان ال يقترص عىل املنجّ دين

تحـــت المجـــهر

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٩٦٩السنــــة الـرابـعـة
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وحدها سيارات الـ»"توك توك"» عند المصنع قوافل قوافل

يوم غادر  12نازحًا من البوابة الحدودية وعادوا عشرات
من الشبابيك المخلّعة
صدقنا .النازحون السوريون يغادرون ...وسيغادرون بعد وبعد ...وكرجنا
البارحة قبل بزوغ ضوء الشمس نحو الحدود اللبنانية  -السورية ،نحو
منطقة المصنع ،لوداع قافلة من النازحين الجدد .انتظرنا وصول
القافلة .انتظرناها طوي ً
ال بينما صقيع تشرين يلفحنا يمينًا ويسارًا .مرّ
الوقت بليدًا الى أن تذكرنا أن الوعد في بلدنا ليس إال كذبة تنتظر
الحدوث والوعد بالتغيير ال يعني دائمًا أن شيئًا ما يتغيّر!
البنزين ،والتفويلة تكفي لـ  400كيلومرت» الكيلومرت
نـــوال نـــصـــر
بألف .يا بالش .هو خرب ممتاز جذاب ملن يحرق أسبوعيا ً
يف بريوت املاليني .نســأل «الفطحل» عن أمانه فيجيب
إثنا عرش شخصا ً قيل لنا هناك ،عند املصنع ،أنهم
«وقع معي ثالث مرات .الهواء يجعله يلتوي ويقع .وهو
غادروا .إثنا عرش من أصل مليوني سوري تحدث عنهم
يسع بني شــخصني وثالثة وكلفة التاكيس من املصنع
األمن العام اللبناني .نقســم العــدد املغادر عىل العدد
اىل عنجر  50ألف لــرة .واألعطال فيه قليلة ،يحتاج اىل
الرســمي املقيم ،عىل عدد ماليني السوريني يف جنبات
تشحيم وزيت كل  15يوماً .وحمولته  250كيلوغراماً».
البلد ،فنحار يف تحديد النسبة التي «هيّصوا» لها وهم
مركبات الـ»توك توك» التي تسري عىل ثالثة دواليب
يخربوننا أنها قافلة تغادر .ثمة معلومات وصلت للتو
رفيعة مسجلة لدى مصلحة تسجيل
عن باص إنطلق «طوعــاً» من مق ّر
الســيارات لكن الدرك يمنعونها من
دائرة األمن العام يف النبطيه اىل مركز
حني اىل آخر ،فهي مســجلة ألغراض
األمن العــام يف املصنــع الحدودي.
لنقل العمــوم .وهي
العدد كرس الكســور أيضا ً وأيضاً .يف ليس كل انتصار إنتصارًا وال شــخصية ال
ِ
جرود عرسال العدد أكرب بقليل .وزير احتيال أكبر من الوعد الذي مرقمة بحســب املناطق .فاملركبات
يف مجدل عنجر مسجلة تحت حرف
الشؤون اإلجتماعية هكتور الحجار،
يتم الوفاء به
ال ّ
 Mوهناك ما ال يقل عن  300مركبة
بعد انكفاء عصــام رشف الدين عن
منها تعمل .إنهــا صناعة هنديــة .وبينما نصغي اىل
املشــهد ،يتباهى بصوته الواثق« :القرار اتخذ ،العودة
الفطحل يتدخل لبناني من عنجر متذمراً« :يا ويلهم من
ثم العودة ،وسنستمر» .نسمع عن عائدين ونرى ،بأ ّم
الله .إنهم يشفطون اللقمة من افواه أطفالنا» .يتحدث
العني ،واصلني .وعــدد الواصلني أعىل بكثري .نتذكر أن
الرجل عن الســوريني يف املنطقة مرددا ً ما هو مضحك
العهد يحتاج اىل انتصار قبــل انتهائه فنفهم الحدث
 مبكٍ «البارحة صعــدت اىل تلة قريبة محاوال ً مناجاةولبّه .ونتذكر أن ليس كل انتصار إنتصارا ً وأن ال احتيال
الطبيعة فجلست عىل حجر فأط ّل رجل من تحته وقال
أكرب من الوعد الذي ال يت ّم الوفاء به وأن كثريا ً من الوعود
يل «شلونك أخي» .يضحك الفطحل لكالمه قبل أن يشعر
ليست إال كذبا ً عىل قاعدة :عىل الوعد يا كمون.
باســتفزاز وهو يســمعه يقول« :هناك أكثر من 25
مليون ســوري هنا ويخربوننا عن قافلة غادرت باثني
ضيافة سورية على أرض لبنان
عرش سوريا» .يتدخل الفطحل قائال« :ملاذا تغالون هكذا
ما لنا ولوعودهم ولندرك ما نراه .الســوريون عند
ليس يف سوريا  25مليونا فكيف بهذا العدد يف لبنان؟».
املصنع أكثر بكثري من اللبنانيني .إنهم أصحاب املحال
اللبناني طبعا ً بالغ يف ما قال .رضب الرقم املقدّر بعرشة.
املنترشة عىل امليلني وسائقو معظم آليات «التوك توك».
لكنه يتكلم بحرقة قلب.
بعد اجتياز ضهر البيدر يزداد عددها وتكاد ذات الثالثة
دواليــب تتفوق عىل الســيارات الكارجة عىل األربعة.
مشاهدات
مضيافون يبدون« :رشفينا ع فنجان قهوة» .نشكرهم
أطفال سوريون يذهبون ويجيئون .إنهم يعملون
عىل حســن الضيافة يف بالدنا ونسألهم عن «توك توك»
عند بقعة املصنع .يحملون األثقال عن النساء مقابل
الذي يرسح يف املنطقة؟ أحد السوريني ولقبه «الفطحل»
مبلغ ألفي لرية لبنانية .والطفل عيل واحد منهم .يقول
يخربنا« :سعره  2700دوالر وإيجاره اليومي  100ألف
أحد الواقفني هناك« :عيل أكــر مهرب .فيرصخ فيه
لرية لبنانية ويمكــن «تفويله» بـ  400ألف لرية بنزين
الطفل «كول ( .»)...ويلطمه عىل بطنه ويركض.
(حسب تسعرية البارحة) ،اي ما يوازي تسعة ليرتات من

على الطرقات

«"توك توك"» آخر صرعة

تنبيه عند المصنع

عند الحدود

هدوء عند الحدود (تصوير رمزي الحاج)

مرفأ بريوت محملة باملستوعبات التي تعرب يف لبنان
بني الجــ ّد واملزاح يميض الواقفــون عند املصنع
ترانزيت اىل ســوريا ،ألن العقوبات املفروضة عليها
نهاراتهم .تلمع الســماء ويهدر صوت الربق فريتجف
تمنعها مــن اإلتيان بما تريده عرب مرفئي طرطوس
بعض الصبية ويرصخون« :إرسائيل ترضب» فيقهقه
أو الالذقية .هي بضاعة تأتي اىل ســوريا من أوروبا
عىل حالهم أحد الرجال قائال «ترضبوا إنتو وإرسائيل».
ودولة الصني .أما املواد التي تســتوردها سوريا من
وتبدأ السماء برمي األمطار بغزارة فريكض كل واحد يف
لبنان فتخضع جميعها اىل موافقة مسبقة منها .ال
اتجاه .عرش دقائق وتهدأ األمطار فيخرج الجميع من
تستورد سوريا قطعة بســكويت من لبنان يف حني
أوكارهم .نستم ّر واقفني ،بني السوريني ،بانتظار قافلة
أن منتجاتها املتنوعة من السكاكر والبسكوت تدخل
ما لنازحني سوريني تصل من مكان ما .أحد السوريني
اىل لبنان .هي تســتورد من لبنــان فقط ما تحتاج
يدعونا اىل فنجان قهوة عنــد «قهوة حدودية» فيقول
إليه بعكس لبنان الذي يســمح بإدخال سلع تغرقه
رجل لم يفارقنا طــوال الوقت «ما بينفعوا إال بعضن.
وتنافس منتجاته .تستورد سوريا
أنا مالك تلك القهوة (ويشري اىل قهوة
فليكيس من الرشكة املتحدة يف لبنان
مجاورة) لكنني اضطررت اىل إقفالها
وروليــت التغليف» ويســتطردون
ألن السوريني يشرتون من سوريني»
ويتابع «أراهن أن يف البلد اليوم أطفاال ً حين نتذكر أن العهد يحتاج بالقول« :أحد الصناعيني السوريني،
من أصل حلبــي ،أتى يف أوائل األزمة
سوريني ،أعمارهم بني شهر وعرشة
الى انتصار قبل انتهائه
أعوام ،أكثر من مليونني ،وهناك بني نفهم طبيعة الحدث ولبّه السورية وفتح معمال للبسكويت يف
نهر ابراهيــم  ،Eleganceفتحنا له
عرشين وثالثني عامــا ً حواىل ثالثة
خط تصدير اىل ســوريا لكنها قررت أن توقف إجازة
ماليني .الله ال يوفــق ( .»)...األرقام وجهة نظر .ويبدأ
تصدير منتجاته إليها كي ال تغرق ســوقها املحيل.
بسيل من الشتائم .
هناك يحاولون أن يمســكوا بزمــام األمور أما هنا
محال بيــع األدوات الكهربائية كثرية .محال بيع
فيكثرون من الكالم ونقطة عىل السطر».
قوارير الغاز كثرية .نســأل عن ثمنها فارغة فيجيبنا
صناعيون ســوريون أتوا اىل لبنان إبان األزمة يف
البائع 25 :دوالراً .محــال الصريفة أيضا كثرية وأكثر
بالدهم عــادوا وغادروه اىل تركيا التي قدمت لهم كثريا ً
منها الصيارفة املتجولون .أحد الصيارفة وضع تنبيهاً:
من اإلعفــاءات وكهرباء  24عــى  .24هؤالء غادروا،
الصيارفة يف الخارج يحملون عمالت مزيفة .نسأله عن
هشــلوا ،قوافل قوافل أما النازحــون فيغادرون ،عىل
العمالت الصحيحــة واملزيفة فيجيبنا «هناك مزاحمة
عكس كل الكالم ،فــرادى .وإذا قررت عائلتان أو ثالث
شــديدة لنا من الصيارفة املتجولني لذلك وضعت هذا
املغادرة يصورونها عىل أنهــا إنجاز لكن ،ماذا يضمن
التنبيه .أتت املخابرات وســألتني عن املوضوع فقلت
أن ال تغادر من البوابة الرئيســية وتعود من الشبابيك
لهم :أريد أن أســرزق» .نســأله عن أسعار العملتني
املخلعة؟ سؤال ال نتوقع أي جواب له.
اللبنانية والســورية مقابل الدوالر فيجيب :كل 100
ّ
«ينقون» كثرياً.
مخلصو الجمارك عنــد املصنع
دوالر أصبحــت تعادل اليوم  510آالف لرية ســورية.
إنهم يتحدثون عن البضائع التــي تغادر الحدود اىل
هي ارتفعــت يف لحظات ،يف أقل من يومني ،من  4آالف
الخط العراقي بو كمال وخط نصيب األردني وجديدة
و 900لــرة اىل  510آالف .مثلهم مثلنا ومثلنا مثلهم».
يابوس الســوري لكنهم قلقون كثريا ً من استمرار
يقرتب أحد الصيارفة املتجولني ممسكا ً بنقود سورية
إقفال خط بــاب الهوا مع تركيــا .كلفة معامالت
ويقول« :الرزق عىل الله .لكن صاحب هذا املحل عينه يف
نقل الشــاحنة من لبنان اىل سوريا ،سواء فيها كيلو
غريه .هو يقول إننا نعرض عملة مزورة كي ال ننافسه
واحــد أو  25طناً ،هــي  1500دوالر ...اخبار أخبار
والبارحة أتت املخابرات واستجوبته وعادت وغادرت.
ال تنتهي بينها أن الســوق الخليجية تستمر مقفلة
مدعوم هو» .يعــود الربق والرعــد فريكض الصرييف
أمام التصدير اللبناني ،لذا يضطر املصدرون اىل إنزال
ليلطي رأسه تحت لوحة إعالنية.
البضائع يف العقبــة يف األردن من أجل إعادة نقلها اىل
الخليج عىل أنها آتية من قلب األردن -من منشأ أردني.
بوابة اإلقتصاد
كما يتحدثون عن أسعار باهظة تفرضها الصني عىل
نتســى يف هذا الوقت يف قراءة أمثال وعِرب عىل
اإلسترياد املبارش منها اىل لبنان ،لذلك يأتون بالبضائع
مركبات التوك توك« :يا وســعي بنطلونك يا عطيني
اىل جبل عيل يف دبي أو العقبة يف األردن ،ثم ينقلونها اىل
رقم تلفونــك»« ،أنا بألف خري وهنــي بألف لرية»،
لبنان وذلك بكلفة أقل.
«يا عاملا ً بحايل عليك اتــكايل»« ،يا عفو الله» ...تهدأ
نكون يف مــكان فنصبح يف آخر .نكــون يف أزمة
األمطار فنتابع جولتنا عند املصنع .شاحنات كثرية
النازحني و»قوافل» املغادرين الذين وعدنا بهم فنصبح
تصل اىل جمارك املصنع تُرى ماذا تحمل؟ نســأل يف
يف اإلســترياد والتصدير .ويف كلِهــا وكأننا نلعب «بيت
املكتب الجمركي املحاذي لصاحبه هاني الجوهري
بيوت» يف ظ ّل رجال دولة هــم دمى ويلعبون بنا مثل
فيجيبوننا «هنا ،عند معــر املصنع ،بوابة لبنان اىل
الدمى .لكن ،ال بُ ّد لليل يف آخر املطاف أن ينجيل.
األردن والعراق والخليج العربــي .تصل البواخر اىل
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غـــــــيـــــــاب

غسان اسطفان...
ممثل الزمن الجميل يغادر بهدوء
طويل مع المرضّ ،
توفى الممثل والمخرج غسان أسطفان ( 67عامًا) بعد أكثر من خمسين عامًا من
صراع
بعد
ٍ
ٍ
العطاء في مجال الفن والتمثيل ،اشتهر خاللها بعدّة أعمال منها« :طالبين القرب»« ،من أحلى بيوت راس بيروت»،
«محسوبك فرج»« ،الطاغية»« ،صح النوم»« ،قد أكون أنا»« ،كاش فلو»« ،شربل» وغيرها.

أكثر من خمسين عامًا من العطاء

ســــيــــلــــفــــانــــا أبــــي رمــــيــــا

أولى بداياته التلفزيونية

بعد غياب ليس بقصري عن األضواء
والشاشــة ،ق ّرر غسان االستسالم اليوم
تاركا ً لروحه حريــة األُفول خلف غيوم
هــذه األيام الرماديــة واملؤملة ،هو الذي
ً
ضحكة وإبداعا ً
كان للشاشــة اللبنانية
وصفحات من الزمن الجميل والذي رسم
لبنــان الجميل عىل الشاشــات ويف دور
السينما واملسارح.
ونعى وزير الثقافة القايض محمد
وســام املرتىض ،املمثل واملخرج ،عضو
مجلس اإلدارة السابق يف «نقابة ممثيل
املرسح والسينما واإلذاعة والتلفزيون»،
وقال« :برحيل املمثل واملخرج غســان
اسطفان تفقد الســاحة الفنية نجما ً

من نجوم الزمن الجميل الذي تحتاجه
األجيال الصاعدة لالستفادة من خربته
وإبداعاته» .وأضاف« :نتقدّم من عائلة
الراحــل ومن نقابة املمثلــن يف لبنان
ً
ســائل املوىل أن يتغمده
بأح ّر التعازي،
بواســع رحمته وأن يلهمهم ومحبيه
الصرب والسلوان».
كما نعت النقابــة املمثل الراحل يف
بيان جاء فيــه« :الفنان الخلوق والنجم
املبــدع يف الزمن الجميــل غادرنا بهدوء
وسكينة .لروحه الرحمة والسالم .لتكن
نفسه بالسماء .غسان ستبقى خالدا ً يف
ضمائرنا ويف الوجدان».
ولد غســان اسطفان يف  22نيسان
 1955يف بريوت ،بدأ مسريته الفنية عرب
شاشة التلفزيون يف مطلع السبعينات

بدور أنطون في فيلم شربل

غسان اسطفان ورنده كعدي

من مسلسالت الزمن الجميل

يوم أط ّل عرب املسلسل التلفزيوني «أبو
ملحــم» للفنان أديب حــداد وزوجته
الفنانة ســلوى حــداد املعروفة بـ»أم
ملحم» .وعمل يف الوقت نفسه مع رشيد
ٍ
مسلسالت
عالمة الذي اعتربه أستاذه يف
تاريخيةٍ كانــت تُعــرض يف  13دولة
عربية ،مثل «العقد الفريد»« ،زرياب»،
و»رسول الخليفة».
كما عمل مع الكاتب أنطوان غندور
واملخرج باســم نرص الذي تأثّر به وف ّكر
يف دراسة اﻹخراج ملساعدته ،مثل «دويك
يا دويك» عام « ،1972شــباب »1973
بطولة املمثلة ألني تابت ،و»كامريا »99
(لوجــود  99نائبا ً آنــذاك) ،إىل أن درس
اإلخراج الســينمائي والتلفزيوني عام
 1980يف كاليفورنيا .ويف العام نفســه

ً
ً
مشــركة مع املمثلة إليس
بطولة
أدّى
فرنيني يف مسلســل «الوجــه الضائع»
كتابة مروان نجار ،وبعد إنهاء دراســته
برز يف مسلســل «طالبني القرب» حيث
كانت كل قصة ثالثية.
كذلك دخل اسطفان عالم املرسح
مع ألني تابت وجان ماري مشــاقة
عام  1973يف «أخــت الرجال» ،وبرز
يف مسلســل «من أحــى بيوت راس
بريوت» كما شارك يف العمل الكوميدي
الساخر «الحالة وأبو زيد الهاليل» الذي
عُ رض عىل شاشة «الجديد» .إخراجياً،
ّ
وقع الراحــل أول خمس حلقات من
املسلســل اإلجتماعي  Familiaعىل
شاشة  ،MTVوفيلم «حق الوصاية»
(مدته  3ســاعات) ،كما قام بإخراج
فيلــم ســينمائي بعنوان «املشــهد
األخري» بطولة املمث َلني عمّ ار شــلق
وبرناديت حديب.
فور ورود خرب وفاته ضجّ ت مواقع
التواصل االجتماعــي باملع ّزين واملحبّني
الذيــن نعوه ّ
وعبوا عــن حزنهم الكبري
لخســارة املبدع الذي أعطى الســينما
واملرسح والتلفزيون ســنني طويلة من
التميّز والرقي.
ونعاه نعمــه بدوي نقيــب ممثيل
املرسح والســينما واالذاعة والتلفزيون
يف لبنان قائالً« :الفنــان الخلوق والنجم
املبــدع يف الزمن الجميــل غادرنا بهدوء
وسكينة .لروحه الرحمة والسالم .لتكن
نفسه بالسماء .غسان ستبقى خالدا ً يف
ضمائرنا ويف الوجدان».
أما رفيق الدرب الطويل مروان نجار
الــذي كان للراحل مســرة حافلة من
األعمال معه فكتب« :رحل الذي أعارني

وفاة الرسام الفرنسي الشهير بيار سوالج
غيّب املوت الرســام الفرنيس بيار سوالج
يف العام الثاني بعد املئة من عمره ،بعد مسرية
حافلة اشــتهر فيها بلوحاتــه ذات الدرجات
الالمتناهية من اللون األسود.
واكتسب سوالج املولود يف  24كانون األول
ً
واســعة اعتبارا ً من خمسينات
 1919شــهر ًة
القرن الفائت ،ودخلــت لوحاته أرقى املتاحف
يف العالم كمتحــف «غوغنهايم» يف نيويورك أو
معرض «تايت» يف لنــدن .وطوال أكثر من 75
عاماً ،كانت أعماله مح ّ
ط اهتمام املؤسســات
الثقافية وسوق الفن .ويف ترشين الثاني ،2021

ٌ
لوحة له تعود إىل عام  1961بمبلغ 20.2
بيعت
مليــون دوالر يف نيويورك .وتجاوز ثمن اللوحة
بأشواط الرقم القيايس الســابق الذي حققه
أحد أعمال سوالج عام  2019يف باريس والبالغ
 10.8ماليني دوالر.
ويف أيــار  ،2014وكان يومها يف الرابعة
والتســعني ،حرض افتتاح متحف مخصص
بالكامل ألعماله يف مدينته روديز .ويف كانون
األول  ،2019أصبــح بني قلــة من الفنانني
الذين حصلوا عــى رشف عرض أعمالهم يف
متحف «اللوفر» العريق وهم عىل قيد الحياة.

طالبين القرب

وسبق لرســامَ ني فقط أن ُ
ك ِّرما قبله بهذه
الطريقة هما بيكاسو وشاغال عند بلوغهما
سن التسعني.
وك ّرس ســوالج جزءا ً كبــرا ً من املعرض
يومها لـ( Autre Noirما بعد األســود) ،العالم
الذي تخيّله العام  1979عندما اعتمد األســود
الكامل مراهنا ً عىل التباين بني األملس واملحزوز
والالمع والكامد واألســود والنور .وعن تركيزه
عىل اللون األســود ،قال الراحل« :أحب سلطة
هذا اللون ووضوحه وتطرفه».
(أ ف ب)

ً
ً
زينة تيضء الوجوه
من وسامته
وطيبة
حب ُ
تنري النفوس يف الكثــر ممّ ا ّ
ت عىل
الورق وما أحياه عىل الشاشة…
رحل ّ
غســان ،وقد كان «أنا اآلخر» يف
كثري من األحيان .ليس غريبا ً أن يبكي بعيض
ّ
الضفتان.
عىل بعيض معي… وإن تقاربت
أقرب مما كنّا نعتقد… يا ّ
غسان».
أما املمثل يوســف حــداد فوصفه
باملبــدع املحرتم الراقــي مضيفاً« :كان
يل رشف التمثيل معك واالســتفادة من
خربتك الكبرية ومحبتــك األكرب .تعازينا
لألهل ولكل الزمالء .اللــه يرحم روحك
الطاهرة ولرتقد بسالم».
زميله املمثل عصام األشــقر ودّعه
بمقطــع فيديو يجمعهمــا يف كواليس
لحلقــة اذاعية يف مشــهد درامي ،عىل
صفحته عىل «فيسبوك» ،وكتب« :وداعا ً
رفيق الدرب غسان اسطفان الطيّب».
املخــرج كلوفيس عطاللــه نعاه
بالقــول« :صديقنا ورفيقنــا وزميلنا
الفنان املميز واملمثــل واملخرج اآلدمي
األستاذ غســان اسطفان يف ذمة الله...
بني أحضــان املالئكة وبحــرة الله
يف الفردوس الســماوي وبعــد أن رقد
بجســده األريض بعــد معانــاة يرتبع
بروحه بــن اصدقائه وأحبائه يف جنات
رب السماوات واألرض».
يُحتفل بالصالة لراحة نفسه الساعة
الثانية عرشة من بعد ظهر اليوم الخميس
يف كنيســة مار انطونيــوس البدواني،
الرميل ،الجميزة؛ ثــم ينقل جثمانه بعد
الصالة إىل مسقط رأسه جون  -الشوف
حيــث تُقام صالة البخور عند الســاعة
الثانية بعد الظهر يف كنيسة مار يوسف
ويوارى الثرى يف مدافن العائلة.
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MOVIES

OUR RATING

...Dracula Untold

نوع مختلف من قصص مصاصي الدماء

جـــــــــــاد حـــــــــداد
ّ
املحية ،يوحي
خالل أول نصف ساعة من األحداث
فيلم ( Dracula Untoldقصة دراكوال غري املروية) بأنه
يتجه إىل مكان مثري لالهتمام .إنها قصة غري مقتبسة،
وهي تســتوحي حبكتها األصلية من حكايات األبطال
الخارقني ،ال أفالم الوحوش .لكن يف خضم البحث عن
دم جديد إلعادة إحياء جثة البطل ،أي مصاص الدماء
املستوحى من شــخصية «دراكوال» التي اخرتعها يف
األصل الكاتب أبراهام ســتوكر ،تخرس القصة قوتها
رسيعا ً وتصل إىل أماكن غري محبذة لألسف.
ال تقترص مشــاكل العمل عىل استعارة أفكاره من
الكتب الهزلية ،حتى أن هذا الجانب قد يكون أفضل ميزة
يف هذا الفيلم الذي يقدّم أحيانا ً مؤثرات برصية مدهشة.
لكن لم يتمكن صانعو العمل عىل ما يبدو من التوقف عن

رسقة األفكار يف الوقت املناسب .يُذ ّكرنا بطل القصة ،األمري
«فالد» ،بشــخصيات مثل «سبايدرمان» ،و»سوبرمان»،
و»هالك» ،وكائنات غريبة أخــرى ،حني يحاول التكيّف
ّ
يجســد املمثل لوك إيفانز دور هذا
مع قدراته املستجدة.
الرجل الرشيف الذي يكافح الجريمة يف منطقة البلقان،
يف القرن الخامس عرش .يكتسب هذا األخري قدرات خارقة
للطبيعة ،ويصبح متعطشا ً للدم بعد مقابلة كائن وحيش
يف كهف .يقول «فالد» ،فيما يستعد لهزم األتراك األرشار
الذيــن غزوا أرضه األم« :أحياناً ،ال يعود العالم بحاجة إىل
بطل .أحياناً ،يحتاج العالم إىل وحش».
هذه العبارة ليست سيئة ،وهي من تأليف كاتبَي
السيناريو مات سازانا وبريك شاربليس .لكن ال يكتفي
الفيلم باستعارة أفكاره من نوع سينمائي واحد ،بل
إنه يستوحي أسلوبه ومؤثراته البرصية ومواضيعه
من أعمال أخرى مثل  ،300و( Twilightالشــفق) ،و
( Game of Thronesرصاع العروش) (كان اثنان من
املمثلني يف الفيلم قد شــاركا يف هذا املسلسل الشهري،
وهما تشارلز دانس وآرت باركينسون).
لكن تربز أيضا ً ملســات أكثر تناقضاً ،ال ســيما
وسط األرشار يف القصة .يبدو جندي تركي ،بضفائره
الشقراء الجميلة ،أشــبه بخليط من تشاريل هانام
مــن مسلســل ( Sons of Anarchyأبناء الفوىض)،
وعازف غيتار يف فرقة ميتال ســويدية .كذلك ،يحمل
قائد املعتدين (يؤدي دوره دومينيك كوبر ويستعمل
لكنة غري محددة يف كالمــه) مالمح مراهق يف فرقة
موســيقية .من الالفت أيضــا ً أن تُكــرر مختلف

الشخصيات كلمة « »Okاملعارصة ثالث مرات ،مع أن
األحداث تدور يف رومانيا ،خالل القرن الخامس عرش!
عىل صعيد آخر ،ال مفر من التشكيك باملنطق الكامن
وراء طريقة تعامل صانعي الفيلم مع قصص مصايص
الدمــاء املعروفة .يكون مصاصو الدمــاء يف هذا الفيلم
مصابني بحساسية تجاه الفضة وضوء النهار والصلبان،
لكننا لن نعرف مثالً تأثري املعدن عىل «فالد» ،بل إنه يبقى
مج ّرد نوع مــن الكريبتونيت منخفض الدرجة .يبدو أن
هذا املعدن يُضعِ ف قــواه طبعاً ،لكن بدرجة غري مؤثرة.
ومن أين تأتي قدرته عىل التحكم بالطقس والخفافيش،
علما ً أن هذه الحيوانات تعطي أســخف أثر عىل اإلطالق

إليسا أصبحت نباتية

نجوى كرم في المكسيك مع زوجها السابق
تعيــش النجمة نجــوى كرم
نجاحات متتاليــة ضمن جولتها
الفنيّــة يف الواليــات املتحــدة
بشــكل مستمر
األمريكية ،وتنرش
ٍ
مقتطفات من تفاعــل الجمهور
االســتثنائي معها خالل حفالتها
يف بلدان االغــراب .ولفتت األنظار
ظهور لها أثناء تواجدها
يف أحدث
ٍ
يف املكســيك ،حيث ظهرت برفقة

زوجها السابق يوسف حرب الذي
ين ّ
ظم حفــات Stars On Board
والتي تشارك فيها نجوى.
ونرش املنتــج الفنــي حرب
الصورة عرب حسابه الرسمي عىل
«إنســتغرام» ،ورسعان ما تداول
ناشطون عىل اإلنرتنت هذه اللقطة
لإلشادة بعالقة االحرتام التي تجمع
األخري بشمس األغنية.

ليلى علوي تتع ّهد برعاية ابن َتي شيرين
تعهّ دت املمثلة ليــى علوي برعاية
مريم وهنا ابنتَي النجمة شــرين عبد
الوهــاب لحــن تعافيها مــن أزمتها
الصحية الراهنة ،وقالت يف رسالة علنية
وجهتها لشــرينّ :
«إن الحب وحده هو
القادر عىل إعادتهــا لجمهورها وفنّها
أفضل من األول».
يُذكر أنه تم تســليم ابنتَي شريين إىل
والدهما املو ّزع املوسيقي محمد مصطفى،
ّ
ً
تلبية لرغبته ،خصوصا ً
ليتكفل برعايتهما

ّ
أن والدة النجمة وشقيقتها إيمان يواظبان
ّ
املخصصة
عىل زيارتها يف املصحة النفسية
لعالجها من اإلدمان.
ونفى محاميهــا كل ما ت ّم تداوله
قرار بســفرها
من أخبار عن صدور
ٍ
للعالج عىل نفقة الدولة يف أملانيا ،وأ ّ
كد
أنّها ما زالت مقيمة يف املصحة ،وبدأت
حالتها النفســية والصحية تتحسن
بعد تقبلها لفكــرة العالج ،وال يمكن
قرار بســفرها خارج مرص إال
اتّخاذ
ٍ

يف الفيلم كله .يف مرحلة معينة ،يســتدعي بطل القصة
مجموعة خفافيش بوزن  50ألف طن ،فتستهدف كتيبة
من األتراك وكأنها قبضــة طائرة وعمالقة من األجنحة
ا ُمل َر ْف ِرفة .لكن رغم هذه الشــوائب كلها ،ال يُعترب الفيلم
مريعاً ،بل إنه يشمل لحظات الفتة عىل مستوى التصوير
السينمائي ويتّسم بمؤثرات مرعبة ومبهرة يف آن.
باختصار ،قد نضطر لالعتيــاد عىل هذا النوع
الجديــد من القصص حيث يكــون مصاص الدماء
صاحب قلب ذهبي ،وال يأخذ لقب «دراكوال» إال مع
اقرتاب نهاية الفيلم الــذي ينتهي بطريقة متوقعة
ويشري إىل احتمال إصدار جزء جديد الحقاً.

خالل تواجدها يف قطر للمشــاركة بندوة
 Harper›s Bazaarضمــن «معــرض األعراس
الدويل» ،كشفت النجمة إليسا أنها تحرص عىل
ً
ً
ً
مختلفة
غذائية
حمية
ممارسة الرياضة وتتبع
لخســارة وزنها والحفاظ عىل لياقتها البدنيّة.
ً
قائلة« :أصبحت نباتيّة وأمارس
وكشفت الفنانة
بشكل مســتمّ ر ألنني قابلة الكتساب
الرياضة
ٍ
الوزن بسهولة» .وتابعت« :أكيد مش ك ّل الناس
بتقدر تتبع هالحمية ،بس أنا منيحة».

جومانا مراد من التمثيل إلى الغناء

بعد انتهاء تحقيقــات النيابة العامة
املرصية يف البالغات املقدَّمة بخصوص
احتجازها عنو ًة بواســطة شــقيقها
للعالج من دون موافقتها.

أعلنت املمثلة جومانا مــراد اتجاهها من عالم
التمثيل إىل الغناء ،وخوض أول تجربة غنائية لها من
خالل إصدار أغنية وفيديو كليب خاص بها .وكشفت
أنّها ســجّ لت األغنية وتستعد لتصويرها عىل طريقة
الفيديو كليب .وعن ســبب دخولها مجــال الغناء،
أشــارت إىل أنها اتّبعت نهجا ً جديدا ً يف حياتها ،حيث
بدأت بفعل األشياء التي تحبها ،مشري ًة إىل أن صوتها
ال يشبه صوت أصالة إنما «القصة قصة أداء».

AGENDA
Lecture de Diane Mazloum

Arab Art fair

املكان :املتحف الوطني
الزمان 29 :ترشين األول  5:00 -مسا ًء
لالستعالم01612260 :

املكان 3 :حتى  6ترشين الثاني  3:00 -بعد الظهر
الزمان :زيتونة باي  -وسط بريوت
لالستعالم71900086 :

Classical Piano Concert
By Julien Brocal

Royal Opera House De Londres:
Mayerling

املكان :مصنع الحرير -الفيدار  -جبيل
الزمان 4 :ترشين الثاني  8 -مسا ًء
لالستعالم03616088 :

املكان :أمبري  -سوديكو
الزمان 7 :ترشين الثاني  7:30 -مسا ًء
لالستعالم01616707 :
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 DJ Blissيُطلق  Hala WallaوDanya

شـــــاهـــــد

إطالق النسخة العربية من The Office
إحتفلــت كل مــن اســتوديوات
 MBCومنصــة «شــاهد» بإطــاق
النسخة العربية من مسلسل «املكتب»
 ،The Officeبحضــور نجــوم العمل

وصنّاعه ،وحشــد من أهل الصحافة
واإلعــام واملدعوّين وعدد من املديرين
التنفيذيني.
اســتُه ّلت فعاليــات الحفلة التي

أقيمت يف فندق «هيلتــون» الرياض،
بمرور النجوم والنجمات عىل السجادة
الحمــراء ،عقب ذلك عــرض خاص
للحلقتَني األوىل والثانية من املسلســل.
جدي ٌر بالذكر أن مسلسل «املكتب» من
إنتاج  MBCويُعرض عىل باقة  VIPمن
«شاهد» اعتبارا ً من يوم غد الجمعة 28
ترشيــن األول ،وهو من كتابة عبد الله
الظهران ومعه كل من نواف الشــبييل
وفهد البتــري ولؤي فلمبــان ونهى
سعدي ،وإخراج هشام فتحي ،وبطولة
صالح أبو عمرة وســعد عزيز وكوكبة
من املمثلني السعوديني.

أطلق املنتج املوسيقي اإلماراتي DJ
 ،Blissمن خــال برنامج Dubai Bling
الذي يُعرض عرب منصــة «نتفليكس»،
أغنيتَــن بعنــوان  Hala Wallaو
 ،)Danya (Eminadoبالتعاون مع
رشكة .Universal Music MENA
عــن  ،Hala Wallaقــال
املنتج« :هــي من نوع البوب
العربــي  ،Reggaeقدّمتها
بمشــاركة النجم العاملي
 ،Shaggyوبمشــاركة
الفنــان  Daffyومغنــي
الهيب هوب Flipperachi
اللذَيــن أضافــا نكهــة
موســيقية رشقيــة عىل
العمل .وقد صوّرنا األغنية
عىل طريقة الفيديو كليب

يف دبي والبحرين وجامايكا تحت إدارة
املخرج داني صليبا».
أما أغنيتــه الثانية التي هي
هدية ومفاجأة لزوجته ،فهي
من نمط موســيقى الـAfro
 ،Beatقدّمها مع الفنان The
 .Great EddyوقالEminado« :
هــي كلمــة نيجرييــة تعني
 Lucky Charmوأرفقتهـــا
باسم زوجتي  Danyaليكوّنا
عنوان األغنية».
ّ
متوفرتان
األغنيتــان
عــى التطبيقـــــات
املوســيقية ،أما فيديو
كليــب Hala Walla
فعــى قنــاة DJ Bliss
الخاصة عىل «يوتيوب».

تقدّم وثائقيًا عن "توت عنخ آمون"
عرضت قناة «ســكاي نيوزعربية» مساء أمس
األربعاء فيلمــا ً وثائقيا ً بعنوان «مئوية توت» يتناول
قصة اكتشــاف مقربة امللك الذهبي توت عنخ آمون
عىل يد الربيطاني هيوارد كارتر يف الرابع من ترشين
الثاني عام .1922
ويكشــف الفيلم النقاب عن الكثري من الوقائع
التــي رافقت اكتشــاف املقربة ،ويعرض أســباب
الخالف الذي نشب بني مكتشف املقربة هيوارد كارتر

والحكومة املرصية عــى خلفية محاوالته الحصول
عــى نصف املقتنيــات التي احتوتهــا املقربة ،كما
يجيب عىل ســؤال جوهري بشأن استيالء كارتر عىل
عدد من املقتنيات الثمينة بالتعاون مع أرسة اللورد
كارنارفون مموّل عمليات البحث.
كما يعرض للمرة األوىل الرســائل املتبادلة بني
الزعيم املرصي ســعد زغلــول وكارتر ،ويجيب عىل
األســئلة التي أُثريت عن ســبب وفاة امللك الذهبي

مـــــــعـــــــرض

وعالقته بالثورة الدينية التي شهدتها األرسة الثامنة
عرشة وعــودة املعبود آمون ،وســنوات حكم امللك
الشاب التسع.
الوثائقي من إعداد مدير مكتب القناة ومراسلها
يف القاهرة سمري عمر وتم تصويره داخل وادي امللوك
يف األقرص وتــل العمارنة يف املنيا .وشــارك يف األداء
الصوتي للشــخصيات الفنانون املرصيون كمال أبو
رية ومحمود قابيل وسامح الرصيطي.

"حلم من مصر" ...قطع مصرية للنحات رودان
ٌ
معــرض للقطع األثرية املرصية التي جمعها
يُقام للمرة األوىل يف باريس
النحات الفرنيس أوغست رودان خالل األعوام العرشين األخرية من حياته ،ومنها
ومسلت جنائزية وأقنعة ومزهريات وتمائم ،تسل ّ
ّ
ط الضوء عىل
تماثيل صغرية
جانب جديــ ٍد من أعماله .ويض ّم املعرض الذي يحمل العنوان «حلم من مرص»
ٍ
ويقام يف متحف  ،Rodinنحو  300قطعة مرصية من مجموعةٍ كوّنها النحات
الشــهري اعتبارا ً من تسعينات القرن التاسع عرش ،وبقي يغ ّذيها حتى رحيله.
ويحرض ذلك يف أعمال ّ
نفذها الفنان يف املراحل األخرية من حياته ،وهي معروضة
منسقة املعرض بنديكت غارنييه أن «أجمل النماذج التي ّ
أيضاً .وأوضحت ّ
تول
املتحف حفظها ودرســها منذ أعوام ،تُعرض للمرة األوىل للجمهور ،وثمة صلة

واصفة املعرض بأنه «نظرة استعادية ّ
ً
توفر مفتاحا ً
بينها وبني نتاج الفنان»،
جديدا ً لنتاج رودان وتس ّلط الضوء عىل أبحاثه» .ورشحت أن رودان كان يجمع
هذه القطع «لتغذية طموحاته الجمالية ،وكان وقتها أصبح يف األربعينات من
عمره ،وباتت لديه طلبيات ومال أكثر بقليل مما كان يملك».
وعند وفاته عــام  ،1917كانت لدى رودان مجموعــة كبرية من اآلثار،
وخصوصا ً منهــا اليونانية الرومانية ،بلغ إجمــايل القطع فيها نحو ،6500
من بينهــا أكثر من ألف مرصية .وال ب ّد أن يالحظ زائر املعرض إىل أي درجة
كان الفنان الذي لم يزر مرص ق ّ
ط ،مفتونا ً بتبســيط الخطوط واألشكال
وبالتفاصيل الفنية ملنحوتات مرص القديمة( .أ ف ب)

Astronomy

ترصد إنبعاثات الميثان من الفضاء
كشفت مهمة جديدة لوكالة «ناسا» األمريكية من الفضاء عن عرشات
إنجاز يأمل العلماء أن
املواقع املســؤولة عن انبعاثات فائقة من امليثان ،يف
ٍ
يســهم يف الح ّد من انبعاثات هذا الغاز املســاهم بدرجة كبرية يف االحرتار
بمواقع إلنتاج الوقود
بشكل عام
املناخي .وترتبط هذه «الباعثات الفائقة»
ٍ
ٍ
األحفــوري أو معالجة النفايات أو حتى بقطاعــات الزراعة .وقد أُطلقت
مهمة  EMITالفضائية يف تموز املنرصم ،وتم تثبيتها عىل محطة الفضاء
الدوليــة ،وكانت تهــدف يف البداية إىل مراقبة كيفية تأثــر حركة الغبار
املعدني عىل املناخّ .
لكن هذه األداة أثبتت أيضا ً فائدتها يف مهمة حاســمة
أخرى ،إذ رصدت أكثر من  50موقعا ً يُصدر مســتويات انبعاثات فائقة يف
آسيا الوسطى والرشق األوسط وجنوب غرب الواليات املتحدة.

ويف تركمانســتان ،حددت األداة إثنتَي عرشة سحابة انبعاثات مصدرها
منشآت للبنية التحتية النفطية والغازية يف رشق مدينة هزار الساحلية .ويمتد
بعض هذه السحب التي تنترش يف اتجاه الغرب عىل مسافة  32كيلومرتاً .ويف
والية نيو مكسيكو األمريكية ،اكتُشفت سحابة انبعاثات أخرى بطول يقرب
مــن  3.3كيلومرتات يف أحد أكرب حقول النفط يف العالم .أما يف إيران ،وتحديدا ً
بجنوب طهران ،فلوحظت سحابة ال يقل طولها عن  4.8كيلومرتات ،مصدرها
مجمع ملعالجة النفايات .ويمكن للمطامر أن تشــ ّكل مصدرا ً رئيسا ً للميثان
الذي ينتج عن تحلل النفايات .وتشري التقديرات إىل أن هذه املواقع الثالثة تُطلق
عىل التوايل  50400و 18300و 8500كيلوغرام من امليثان يف الساعة.
وتُنسب إىل امليثان املسؤولية عن حواىل  30%من االحرتار املناخي .ورغم

أنه يبقى يف الغالف الجوي لفرتة أقرص بكثري من ثاني أكســيد الكربون ،إال
ً
ّ
أن قدرته عىل التســبب باالحرتار أعىل بثمانني مرة
مقارنة مع ثاني أكسيد
الكربون خالل عرشين عاماً( .أ ف ب)

حظــــــك اليـــــوم
الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

أجواء إيجابية لطرح مشاريع
تطوير قدراتك العملية ،ابذل
ما يف وسعك لالستفادة قدر
املستطاع وال تفوّت الفرصة.

ال تغامر من أجل أمور تافهة
ألنها قد تنعكس عىل العالقة
سلبا ً فتدفع ثمن اندفاعك غري
املربَّر وتكون الخارس

تجاربك السابقة يف مجال العمل
لم تكن جيّدة ،لكن ما تواجهه
اليوم يختلف كليا ً ويضعك أمام
مسؤوليات كبرية.

يعدك هذا اليوم بأخبار مفرحة
ومفيدة جدا ً عىل الصعيد
املهني ،فتشعر بمزيد من
االستقرار يف العمل.

تق ّرر والرشيك اتخاذ قرارات
مهمة واإلقدام عىل خطوات
حاسمة بشأن العالقة خوفا ً
عىل انهيارها يف أي لحظة.

قد تضطر إىل اتخاذ قرارات
حاسمةّ ،
لكن العقبة هو الرشيك
املعارض بشدة لهذه القرارات
ألنه يراها يف غري مصلحتك.

المــــيزان

العقــــرب

القــــوس

الجــــدي

الدلــــو

الحــــوت

 23أيلول -
 23ترشين األول

 24ترشين األول -
 21ترشين الثاني

 22ترشين الثاني
 -21كانون األول

 22كانون األول -
 19كانون الثاني

 20كانون الثاني -
 18شباط

 19شباط -
 20آذار

ال تتف ّرد بالقرارات املستقبلية،
فالرشيك لن يقبل بذلك وسيطالبك
بما يعتربه حقا ً له ،لذا من األفضل
أن تكون ليّنا ً وتلبي طلباته.

تطورات إيجابية عىل الصعيد
العاطفي ،فكن مستعدا ً ملرحلة
مرشقة تعرف خاللها والرشيك
أوقاتا ً رومانسية جميلة.

حافظ عىل موضوعيتك وتيقظك
وصفاء ذهنك يف العالقة ألنك
تمر بمرحلة دقيقة وحاسمة يف
حياتك العاطفية.

عليك أن تعتمد مع الرشيك مبدأ
املعاملة باملثل ،وهذا سيكون
أفضل للطرفني بغية االستمرار
يف العالقة.

عليك معاملة الرشيك بالطريقة
التي يستحقها ،وخصوصا ً
إذا كنت مقتنعا ً بخطواتك
املستقبلية تجاهه.

يحمل إليك هذا اليوم وضعا ً
عاطفيا ً مرضياً ،فتسيطر
عىل انفعاالتك وتبدو واثقا ً
أكثر بنفسك.

اقــــتصــــاد

nidaalwatan.com
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التسعير بالنقد الصعب حل ّ بإيجابيات كثيرة

تقلّبات الدوالر ُتكمل من حيث انتهى التضخم باالقتطاع
من المداخيل واألجور

تنطبق نظرية تأثير اليويو " ،"yo-yo effectحفرًا وتنزي ً
ال على واقع
السياسة النقدية المتبعة ،منذ انفجار االزمة في نهاية العام .2019
فكما تؤدي الحمية الغذائية الخاطئة ،بحسب ُمطلق المصطلح كيلي
د .براونيل ،إلى "فقدان الوزن واكتسابه مرة أخرى بصورة دورية ،يؤدي
التالعب بالدوالر إلى تقلبات "وحشية" في سعر الصرف .وإذا كان
الفشل في النظام الغذائي يؤدي إلى اكتساب الوزن ،فان عدم تأمين
الثوابت للمحافظة على سعر صرف مستقر نسبيًا يدفع إلى نتائج
اقتصادية ،اجتماعية ،ومالية خطيرة جدًا.
خالـــد أبــــو شقــــرا
لم ترتاجع االسعار بنفس نسبة انخفاض سعر
رصف الــدوالر ،وهذه هي الحقيقة املــرة الوحيدة
لتحســن قيمة اللرية .يف الصيدلية الواقعة بمنطقة
بعيدة عن بريوت ،وقف الشــاري قبل أول من أمس،
مندهشــا ً من عدم تراجع االســعار .فسعر مضاد
اإللتهاب الذي أخذه قبل اســبوع عندما كان ســعر
الرصف  40ألف لرية ،ما زال هو نفســه رغم تراجع
الدوالر  5آالف لرية .وعند ســؤاله عن الســبب قال
املوظــف" :بعد ما غرينا التســعرية!" .هذا التباطؤ
بتغيري االســعار يف بعض الصيدليــات ،كما غريها
ّ
يخس
من املؤسســات واملتاجر ومقدمي الخدمات
املستهلك نســبة قد تصل إىل  12.5يف املئة من دخله.
وبمــا أن كل القطــاع العام ،وجزءا ً غــر قليل من
القطاع الخــاص ،وذوي املغرتبني يتقاضون الدوالر
النقدي ويرصفونه لتلبية متطلباتهم الحياتية ،فان
الخســائر التي تلحق باملواطنني ليست فقط كبرية
إنما مضاعفة؛ مرة بالترصيف عىل سعر منخفض،
وأخرى بالرشاء عىل سعر مرتفع.

الدوالر  37100ليرة

يف الوقــت الــذي كانت فيه مختلــف "دكاكني"
الرصافة ،تــرّ ف الدوالر عىل رقم يــراوح بني 34
و 35ألف لرية صباح يوم أمس ،أصدرت وزارة الطاقة
جدول تركيب االسعار بزيادة  49ألف لرية عىل البنزين،
و 62ألف لرية عىل املازوت .والسبب هو ارتفاع أسعار
املحروقات نتيجة احتســاب الدوالر يف جدول تركيب
االســعار يوم أمــس عىل ســعر  ،37100عوضا ً عن
 35500يف جدول االول من امس .وعليه ،يكون املواطن
الذي رصّف دوالره عىل  34ألــف لرية وعبّأ صفيحتي
بنزين عىل ســعر  37100لرية ،قد خرس  60ألف لرية
بالصفيحة أي ما يعني  120ألفا ً بالصفيحتني.
األمثلة عن الخسائر التي يتكبّدها املواطن نتيجة
"تأثري اليويو" عىل ســعر الرصف ال تعد وال تحىص.

أسعار المحروقات س ّعرت على أساس  37100ليرة للدوالر (رمزي الحاج)

وهي تزيد بشكل أكرب بكثري يف القرى واملناطق التي
يعتمد فيها املستهلكون عىل املحالت ذات الرساميل
الصغــرة .إذ إن اصحاب هذه املحالت يهلكون ،فعالً
ال قوالً ،بعمليتي االنخفاض واالرتفاع الرسيعتني يف
سعر الرصف .أما الجدل بأن تخفيض السعر ال يؤثر
عىل الباعة ،فهو أمر يحتمل النقاش .صحيح أن بيع
التاجر للسلع بحسب سعر الرصف الجديد يسمح له
برشاء نفس الكميات ،إال أن رأسماله باللرية برتاجع.
كما أن عودة االســعار إىل االرتفاع بني يوم وآخر ،أو
حتى ساعة وأخرى بمعدل  2000لرية للدوالر ،يحمّ له
خســارة بنفس نسبة ارتفاع االســعار .االمر الذي
يعجز كثريون عن تحمله.

إيجابيات التسعير بالدوالر

انفســهم من ارتفاع ســعر الرصف عندما يحني موعد
تسديد الفواتري.
 إنخفاض أســعار مختلف الســلع والخدمات نتيجةعملية التسعري الحقيقي.

تعزيز مالية الدولة

اإليجابيات للتسعري بالدوالر ال تقف عند املفاعيل
اآلنية والرسيعة ،إنما تتخطاها يف املرحلة الثانية إىل
"إمكانية تســديد أجور العمال بالدوالر ،نظرا ً لكون
املؤسسات تتقاىض أتعابها أو بدل أسعار منتجاتها
بالدوالر" ،من وجهة نظر مارديني .و"من بعد هذه
املرحلة يصبح بامكان الدولة مطالبة القطاع الخاص
ّ
تحسن
بتسديد الرضائب والرسوم بالدوالر ،وبالتايل
ماليتها ،وزيادة ايراداتها بشكل حقيقي".

أمام هذا الواقع الذي يخــر فيه املواطن والتاجر
عىل حد سواء ،يصبح الحل الوحيد واملنطقي هو التسعري
الحد من خسائر المواطنين والتجار
بالدوالر أو مــا يعرف بـ"دولرة االســعار" .االمر الذي
أكثر مــن ذلك فان التســعري بالــدوالر يتيح
يكفل معالجة العديد من املشاكل ،بحسب رئيس "املعهد
للمواطنني من حملة النقــد الصعب ،وهم أصبحوا
اللبناني لدراسات السوق" ،د .باتريك مارديني ،ومنها:
االكثرية يف ظل تســديد رواتب القطــاع العام عىل
 الحد من تقلبات االسعار ،والسماحأســاس صريفة ،بالدفــع مبارشة
للمواطنني بمعرفة الســعر الحقيقي
بالــدوالر" .االمــر الــذي يحد من
للسلع.
جهة ،من خسارة املواطن يف عملية
 توفري الشــفافية يف السوق بالنسبة اإليجابيات للتسعير بالدوالر تحويل الدوالرات إىل لريات يف السوقللتاجر واملستهلك عىل حد سواء.
املوازية عىل سعر منخفض ،ويقلل
تتيح للدولة مطالبة
 تأمني االســتقرار ،واملســاعدة عىلمن الجهة الثانية خســائر التجار
القطاع الخاص بتسديد
جذب االستثمارات .ذلك أن عدم وجود
نتيجة اضطرارهم لتحويل اللريات
أساس ســليم وواضح لتحديد أكالف الضرائب بالعملة الخضراء إىل دوالرات عــى ســعر مرتفع"،
االنتاج وآلية التسعري يف عمليات البيع ،وبالتالي تحسين ماليتها بحســب عضو املجلس االقتصادي
ّ
ينفر املســتثمرين ويحــرم البلد من
واالجتماعــي والبيئي عدنان رمّ ال.
الكثري من الفرص الواعدة.
وبالتــايل "تتقلص فجوة الخســارة يف عمليات بني
 القضاء عىل هامش "عدم اليقني" الذي يضيفه التجارسعري الرصف التي ال يستفيد منها إال تجار العملة.
عىل أسعار بضائعهم ،تحسبا ً من ارتفاعات محتملة يف
ويحافظ البائعــون عىل أرباحهم ،واملســتهلكون
سعر الرصف عند عملية رشاء البضائع .كأن يعمد التجار
عىل قدرتهم الرشائية ،ويخــف الضغط عىل الدوالر
مثالً إىل التسعري عىل أســاس  38ألف لرية أو حتى أكثر
نتيجة تراجع طلــب التجار" .من هنا يرى رمّ ال أنه
حتى مع انخفاض سعر الرصف إىل  35ألف لرية ،لحماية
"من وجهة نظر علمية من املفضل أن يتم التســعري

بالدوالر ،وترك الحرية للمســتهلكني الدفع بالدوالر
النقدي ،أو باللرية بحســب ســعر الــرف اآلني.
وهــذه العملية ال تحمي املواطنــن من عدم تراجع
االســعار مع انخفاض الدوالر فحسب ،إنما تساعد
عىل خلق منافسة حقيقية يف السوق وبني املتاجر".
وبرأيه فانه "باستثناء السلع االستهالكية اليومية،
فان كل الســلع املعمرة من سيارات وأدوات كهرباء
وقطع غيار ســيارات ومفروشات ...أصبحت تسعّ ر
بالدوالر .وال سيما مع تسديد التجار أثمانها بالدوالر،
و"تقريش" الرضائب والرســوم املقومــة باللرية
اللبنانية ،عىل أساس ســعر الرصف وإضافتها عىل
الكلفة النهائية.

الشعبوية

أمام كل هذه الحسنات ،يصح السؤال عن القطبة
املخفية التي تحول لغاية اللحظة دون التسعري بالدوالر
عىل مستوى واسع؟ وال سيما أن الدولة بنفسها (وزارة
السياحة) ،سمحت للفنادق واملطاعم التسعري بالدوالر
خالل موســم الصيف املايض .وذلــك من أجل حماية
املؤسسات من تقلبات االسعار ،وما قد ينتج عنها من
مشاكل مع الســياح واملغرتبني .فلماذا ال يصح عىل
بقية القطاعات ما صح عىل السياحة ،وأثبت نتائجه
االيجابية؟ "النــه ببســاطة وزارة االقتصاد ال تزال
ترفض اتخاذ هذا القرار" ،برأي مارديني" .إذ ال يعود
عندها للوزير الشــعبوي إمكانية استعراض بطوالته
بتسطري املخالفات أمام التلفزيونات بحق املؤسسات
التي ال تخفض أســعارها مع كل تراجع بسعر رصف
الدوالر".
ال شك أن هناك عقبة أخرى تتعلق بـ"السيادة"
تعيق التســعري بالدوالر .لكن ،هــل احرتمت هذه
الســيادة مع الســماح تاريخيا ً لــركات الخلوي
بالفوترة بالعملة الصعبة؟ وهل تحرتم هذه السيادة
بالهتك اليومي للقــدرة الرشائية للمواطنني يف لعبة
رفع وتخفيض ســعر رصف الدوالر؟ وهل التسعري
بالدوالر وحده ما يعرض السيادة الوطنية لالنتهاك؟

الشامي :الوقت يضيق وتنفيذ اإلصالحات ضرورة

الدوالر "يا طالعة يا نازلة" و"صيرفة" مستقرّة

تحدّث نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي عن األوضاع املالية واالقتصادية يف هذه املرحلة وتداعياتها
من مختلف الجوانب .وجدّد الدعوة اىل "جميع األفرقاء لتجاوز الخالفات السياسية والطائفية واملذهبية من أجل
إنقاذ البلد من أزمته غري املســبوقة ووضع اإلجراءات اإلصالحية موضــع التنفيذ قبل الذهاب اىل انتخاب رئيس
للجمهوريــة ،ألن الوقت يضيق وأي تأخري لن يؤدي اىل زيادة حدّة األزمة فحســب ،بل ســيزيد من الوقت الالزم
للخروج منها" .وأشــار اىل "أن حكومة ترصيف األعمال يمكنهــا التواصل مع مجلس صندوق النقد الدويل ،بعد
إنجاز اإلصالحات ،حتى إذا لم ينتخب رئيس للجمهورية أو تش َّكل حكومة" ،ولفت النظر إىل "أن االتفاق املبدئي مع
الصندوق ال يزال جاهزاً" .وكان زار الشامي ،مقر االتحاد العمايل العام والتقى رئيسه الدكتور بشارة األسمر ،يف
لقاء ضم مجموعة من االقتصاديني والنقابيني والصحافيني واملهتمني ،ووفدا ً من اتحاد نقابات موظفي املصارف.
وأكد أن "الحاجة اىل صندوق النقد ال مف ّر منها ،والدول الخارجية غري مستعدة ملساعدة لبنان من دون اتفاق
مع صندوق النقد الدويل" .وقال "ستتم إعادة الودائع التي تتعدّى الـ 100ألف دوالر من خالل صندوق يتم تمويله
بأصول البنك املركزي والبنوك التجارية" .وقال :إن "احتياطي العملة الصعبة ،شامالً الذهب ،يبلغ  30مليار دوالر
يف أفضل األحوال" .وأكد األسمر "أن أبواب اإلتحاد مفتوحة أمام الجميع للنقاش والتوصل اىل أفق للح ّل".

إرتفع سعر رصف الدوالر يف تداوالت السوق السوداء قبل
ظهر أمس اىل  37500لرية لبنانيــة من  35300لرية لبنانية
امس األول اي بزيادة بقيمــة  2700لرية لبنانية .إال أنه عاد
وتراجع عند السابعة من مساء امس اىل  36800لرية لبنانية
للرشاء و  36900لرية لبنانية لبيع الدوالر الواحد.
ّ
منصة "صريفــة" ،بلغ حجم التداول عليها
وعىل صعيد
ليوم أمس 30,000,000 ،دوالر أمريكي بمعدل  30100لرية
لبنانية للــدوالر الواحد وفقا ً ألســعار رصف العمليات التي
نُفذت من قبل املصارف ومؤسسات الرصافة عىل املنصة.
وذ ّكر مــرف لبنان أنــه عىل املصارف ومؤسســات
الرصافة اإلستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والرشاء عىل
منصة " "Sayrafaوفقا ً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص.

أسواق وعمالت

اليـــــورو
$ 1.0074
هرفينا األوكرانية
$ 0.0271

االسترليني
$ 1.1627
الين الياباني
$ 0.0068

بيـتـكـوين
$ 20906
الذهب
$ 1670

CMC crypto
$ 487
الفـضـة
$ 19.48

الروبل
$ 0.0163

اليوان الصيني
$ 0.1395

الليرة التركية
$ 0.0538

بــرنــت
$ 88.14

خام WTI
$ 95.93

طن القمح
$ 336.4
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إقـــــتــــصــــاد
العـــدد  - ٩٦٩السنــــة الـرابـعـة

الـخـمـيـس  ٢٧تشرين األول 2022

خروقات في قانون السرية المصرفية تحدّ من اإلصالحات
"الرسيــة املرصفيــة :جدار محصــن رغم
خروقات هامة" عنوان التقييم الذي اصدرته أمس
الجمعية اللبنانية لحقوق املكلفني  ALDICوكلنا
إرادة ولجنــة حماية حقــوق املودعني لدى نقابة
املحامني واملفكرة القانونية.
ّ
وتبي يف التقييم أنه "رغــم بعض الخروقات
لجهة توسيع مروحة الفئات التي لم تعد تستفيد
الرسيــة املرصفية ،ما زال مــروع القانون
من
ّ
يحتوي عىل أحكام قادرة عــى الح ّد من فعاليته،
وتعطيل اإلصالحات املرجــوة منه .هذه األحكام،
ومنها اإلضافات التي أدخلت بعد انتهاء جلســة
املناقشــة والتصويت ،تن ّم عن اســتمرار ممانعة
وازنة لــدى القوى السياســية الحاكمة حيال أي
إصالح أو خرق يف جدار الرسية املرصفية.
وأشارت الدراســة اىل أن مجلس النواب أق ّر يف
جلسته املنعقدة يف  18ترشين األول  2022مرشوع
القانون املتعلق بتعديــل أحكام الرسية املرصفية
بعدما أدخــل تعديالت عدة عليه .مــن ثم ،تعني
انتظار  6أيام كاملــة قبل أن ّ
يوقع رئيس املجلس
نبيه بري عىل الصيغة النهائية لالقرتاح ،مما طرح
أســئلة حول إمكانية حصول إضافــات عليها أو
حذف منها ،بخالف ما أقرته غالبية النواب.
وعليه ،وبعد مراجعة متأنية للصيغة األخرية،
ت ّم تسجيل اآلتي:
 - 1يشكل مرشوع القانون يف صيغته األخرية
املقرتح الثالث الذي يقــ ّره مجلس النواب ،بعدما
كان ر ّد رئيــس الجمهورية املقرتحني الســابقني
واللذين تمت صياغتهما عــى نحو يفرغهما كليا ً
أو جزئيا ً مــن مضمونهما .وتبدو الصيغة األخرية
األكثر تطــورا ً يف مجال رفع الرسيــة املرصفية،
وإن ما زالت تحتوي رغــم ذلك عىل مجموعة من
النصوص واآلليات املعقدة وامللتبســة والتي من
شأنها تعطيل فعاليتها أو الح ّد منها.
 - 2إن أهــم مــا ورد يف هذا املــروع هو
توســيع فئات األشــخاص الذين ال تطبق عليهم
أحكام الرسيــة املرصفية .فبعدمــا كانت لجنة
املال اقرتحت رفع الرسية عــن املوظفني العامني
والقائمني بمســؤوليات وخدمات عامة ورؤساء
ومدراء الجمعيات السياســية واملرشحني لوكاالت
عامة ،أضافت إليهم رؤساء وأعضاء مجالس إدارة
املصارف ومدراءها التنفيذيني ومدققي الحسابات

الحاليني والسابقني كما ورؤساء وأعضاء مجالس
إدارة الرشكات التي تدير أو تملك الوسائل اإلعالمية
املرئية واملسموعة واملكتوبة واإللكرتونية فضال ً عن
هيئات املجتمع املدني(وهو تعريف مبهم) .وفيما
شــمل رفع الرسية املرصفية عائــات املوظفني
ورؤساء الجمعيات ومدراءها واألسماء املستعارة
عنهم وأصحاب الحق االقتصادي ،فإنه ال يشــمل
باملقابــل عائالت أصحاب املصارف واملؤسســات
اإلعالمية وال األسماء املستعارة عنهم وال أصحاب
الحق االقتصادي.
كمــا أن رفع الرسية عن شــبكات الرشكات
(تملكات متسلسلة ووسائل سيطرة مبارشة وغري
مبارشة) ،اقترص عىل شــبكات الرشكات املتصلة
بمدراء الجمعيات السياسية وهيئات املجتمع املدني
واملرشحني للحصول عىل وكالة عامة دون مجمل
الفئات األخرى .مع التذكري بأننا كنا قد اقرتحنا يف
ورقتنا املسلمة إىل بعض النواب والتي ارتكزوا عىل
مضمونها للمطالبة بالتعديالت املدرجة ،أن تفرز
فقرة خاصــة تلحظ كل هذه الصالت واإلرتباطات
غري املبارشة لكي تطبق بصورة شــاملة ومماثلة
عىل جميع الفئات امللحوظة.
وأكثر مــا يقلق هو اإلرصار عــى ربط رفع
الرسية عن الفئات املذكورة بقوانني تبييض األموال
واإلثراء غري املرشوع ومكافحة الفساد يف القطاع
العام مــن دون أي مربر ،وبخاصــة أن القوانني
املذكورة تجعل هيئة التحقيق الخاصة لدى مرصف
لبنان املدخل الوحيد للحصــول من املصارف عىل
معلومــات مرصفية .وما يزيد مــن مخاوفنا هو
مضمون القانون رقم  32 /2008الذي لم يرص إىل
إلغائه إلزالة أو تفادي كل لبس أو التباس أو إبهام
أو تناقض يعطل تطبيق النص عىل النحو املراد.

آلية رفع السرية

 - 3أما بالنســبة اىل الفئات األخرى التي ال تزال
تستفيد من الرسية املرصفية ،وضع مرشوع القانون
عددا ً من اآلليات التي تسمح برفعها .وإذ حذرنا قبل
الجلسة من أن هذه اآلليات معقدة وملتبسة وأنه يخىش
أن تؤدي يف غالبها إىل جعل هيئــة التحقيق الخاصة
مدخالً رضوريا للحصول عىل املعلومات الرسية بفعل
اإلحاالت الحاصلــة إىل قوانني تبييض األموال واإلثراء
غري املرشوع ومكافحة الفساد يف القطاع العام ،أعلن

إعـــــالنــــات رســــميـــــة
إعالن
تعلن كهربــاء لبنان بــأن مهلة تقديم
العروض لتلزيم رشكة متخصصة إلجراء
دراسة وتصميم لنظام كامريات ()CCTV
لزوم معمل الــزوق الحراري ،موضوع
اســتدراج العروض رقــم ث4د480/
تاريــخ  ،2021/2/23قد مددت لغاية
يوم الجمعة  2022/11/18عند نهاية
الدوام الرســمي الســاعة  11.00قبل
الظهر.
يمكن للراغبني يف االشــراك باستدراج
العروض املذكور أعــاه الحصول عىل
نســخة من دفرت الرشوط من مصلحة
الديوان – امانة الرس – يف الغرفة املسبقة
الصنــع رقم  38املســتحدثة يف الجهة
الغربية مــن املبنى املركزي ملؤسســة
كهرباء لبنان ضمن حرمه ،مبنى كهرباء
لبنان – طريق النهر وذلــك لقاء مبلغ
قدره /30.000/ل.ل.
علما ً بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض املوردين ال تزال ســارية املفعول
ومــن املمكن يف مطلق األحــوال تقديم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد إىل أمانة رس كهرباء
لبنان – يف الغرفة املسبقة الصنع رقم 38
املســتحدثة يف الجهة الغربية من املبنى
املركزي ملؤسســة كهرباء لبنان ضمن
حرمه.
بريوت يف 2022/10/19
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشرتكة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 494
إعالن
تعلن كهربــاء لبنان بــأن مهلة تقديم
العروض للتعاقد مع استشاري للمساعدة
يف إدارة مــروع مقدمــي خدمــات
التوزيع ،موضوع استدراج العروض رقم
ث4د 2642/تاريخ  ،2022/7/26قد
مددت لغاية يوم الجمعة 2022/11/18

عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11.00
قبل الظهر.
يمكن للراغبني يف االشــراك باستدراج
العروض املذكور أعــاه الحصول عىل
نســخة من دفرت الرشوط من مصلحة
الديوان – امانة الرس – يف الغرفة املسبقة
الصنــع رقم  38املســتحدثة يف الجهة
الغربية مــن املبنى املركزي ملؤسســة
كهرباء لبنان ضمن حرمه ،مبنى كهرباء
لبنان – طريق النهر وذلــك لقاء مبلغ
قدره /1.000.000/ل.ل.
علما ً بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض املوردين ال تزال ســارية املفعول
ومــن املمكن يف مطلق األحــوال تقديم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد إىل أمانة رس كهرباء
لبنان – يف الغرفة املسبقة الصنع رقم 38
املســتحدثة يف الجهة الغربية من املبنى
املركزي ملؤسســة كهرباء لبنان ضمن
حرمه.
بريوت يف 2022/10/19
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشرتكة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 494
إعالن
تعلن وزارة االتصاالت – املديرية العامة
للربيد عن رغبتها يف إطالق مزايدة تلزيم
الخدمات الربيدية.
للمزيد من املعلومات االتصال عىل االرقام
التالية . 70/384184 – 01/424880:
للراغبني باملشاركة يمكنهم االطالع عىل
دفرت الرشوط عرب املنصــة االلكرتونية
لهيئة الرشاء العام www.ppa.gov.lb
اعتبارا ً من يوم االثنني 2022/10/24
ملدة ثالثة أشهر من تاريخه.
بريوت  17ترشين األول 2022
وزير االتصاالت
م .جوني القرم
التكليف 492

رئيس مجلس النــواب كما رئيس لجنة املال واملوازنة
وعدد من النواب خالل املناقشــات النيابية التزامهم
بإعطاء املراجع القضائية واملراجع األخرى املذكورة يف
القانون حق ولوج مبارش للمعلومات من دون املرور
بأي مرجع إداري أو قضائي .وقد تعهد رئيس املجلس
حرفيا ً بشطب كل ما يستشــف منه خالف ذلك .ويف
حني خلت الصيغة األخرية من نص رصيح يؤكد عىل
ذلك ،نسجل رضورة يف تفسري القانون عىل هذا النحو
عىل ضوء الترصيحات الواردة خالل املناقشات كونها
تعكس النية الحقيقية للترشيع".

نقاط سلبية

وسجّ لت الدراسة األمور السلبية اآلتية:
 - 1إن النص النهائــي حرص صالحيات القضاء
املختص يف طلــب املعلومات املرصفيــة يف مجموعة
كبرية من الجرائم املاليــة يف الحاالت التي يوجد فيها
دعوى قائمة .هذا األمر يؤدي عمليا ً إىل تجريد النيابات
العامة من إمكانية طلب معلومات يف إطار االستقصاء
وتكوين امللف قبل اتخاذ قرارها بإقامة دعوى عامة.
األسوأ أ نه يمنع عىل أي مرجع قضائي مختص طلب
معلومات بشأن أشخاص يتمتعون بحصانة ما إال بعد
الحصول عىل إذن مسبق باملالحقة ،طاملا أن الدعوى ال
تعد متكونة إال بعد الحصول عىل إذن مماثل .من هنا،
نظن أن اإلرصار عىل تضمني املرشوع عبارة "دعوى"
بخالف ما نقلته وســائل إعالمية عدة ،إنما رمى إىل
الح ّد من فاعلية هذا القانون.
 - 2أضاف مرشوع القانــون لإلدارة الرضيبية
إمكانية الحصول عىل معلومــات لحاجات التدقيق
وضمان االلتزام بالرضائــب ،وليس فقط لحاجات

وفيــــــــات
بمزيد من الرضا والتســليم بقضاء الله
وقدره ننعي اليكم وفاة فقيدتنا الغالية
املغفور لها بإذن الله املرحومة

مريم الحاج عفيف الصلح

زوجة عبد املوىل الصلح
زوجة والدها املرحومة سعاد شفيق الصلح
أوالدهــا عفيف ،املهندس عمــر ،دانية
زوجة السيد سامر صفي الدين .
أحفادها عفيف كريم الصلح ،يوســف
ونديم ومريم صفي الدين .
أشقاء زوجها املهندس عبد السالم زوجته
وســيلة دمياطي ،املرحــوم محمد عيل
أرملته مهى مكاوي .
شــقيقات زوجها سلوى زوجة املهندس
محمد عبدو ،هناء الصلح .
انتقلت اىل رحمة الله تعاىل مســاء يوم
الثالثــاء الواقــع يف ،2022/10/25
املوافق يف  29ربيع األول  1444هـ.
تقبل التعازي يف اليومني الثاني والثالث:
للنســاء وللرجال يف بناية الحاج عفيف
الصلح – الهاللية – مقابل جمعية أهلنا،
من الساعة العارشة صباحا ً حتى الواحدة
بعد الظهر ،ومن الســاعة الرابعة عرصا ً
حتى السابعة مساءً.
وبمناســبة ذكرى مرور ثالثة أيام عىل
وفاتهــا ،تتىل آيات من الذكر الحكيم عن
روحها الطاهرة بعــد صالة عرص يوم
الجمعة .2022/10/28
للتعازي عرب الهاتف:
املنزل07722717 :
عبد املوىل03722717 :
عفيف03982996 :
عمر76754767 :
دانية03884607 :
سامر صفي الدين03266988 :
الراضون بقضاء الله وقدره:
آل الصلح وأنسباؤهم

مكافحة التهــرب الرضيبي كمــا كان الوضع من
قبل .إال أنــه عاد ليوقف صالحية هذه اإلدارة بصدور
مرسوم يتخذ يف مجلس الوزراء بناء عىل اقرتاح وزير
املالية ويحدد آلية طلب املعلومات من املصارف (املادة
 23جديدة من القانون رقــم  44تاريخ 11 / 2008
.) 11 /
 - 3عــدد مــروع القانون الهيئــات الناظمة
والرقابية للمصارف (مرصف لبنان ،لجنة الرقابة عىل
املصارف ومؤسســة ضمان الودائع) ضمن املراجع
املخولــة طلب معلومات مرصفيــة ،إال أنه عاد وقيد
صالحيات هذه الهيئات بآليات ثالث:
 تخويلها الحصول عىل معلومات عامة فقط مندون أي معلومات عن حساب معني أو عميل معني.
 تمكني املترضر من تقديم اعرتاض عىل الطلبأمام قايض األمور املســتعجلة يكــون موقفا ً لنفاذه
إىل حــن إصدار القايض قراره مع تمكينه تعليق نفاذ
الطلب مرة أخرى أمام محكمة االستئناف.
 األخطر هو تعليــق صالحية هذه الهيئات عىلصدور مرسوم يتخذ يف مجلس الوزراء بناء عىل اقرتاح
وزير املالية ويحدد آلية طلب املعلومات.
 4طالبنــا بإلغاء عقوبة الحبس عن اإلفشــاءبالرسية املرصفية ،خشــية أن تؤدي العقوبة إىل ردع
أو تخويــف من هو ملزم بمنــح معلومات بناء عىل
طلب أحــد املراجع .لم تلغ عقوبة الحبس إنما أضيف
جرم جديد هو جرم نــر بيانات تم الحصول عليها
بمعرض تطبيق هذا القانــون وخالفا ً ألحكامه ،مما
يشكل حماية غري مربرة ويحد من الكشف عن الفساد
ويعرض املراجع املعنية بطلب معلومات ملســؤوليات
محتملة يف حال الكشف عن املعلومات املرصفية التي
يف حوزتها.

توقف إنتاج الكهرباء "مصيبة"
على القطاع السياحي
طالب رئيس "إتحاد النقابات الســياحية" رئيس املجلس الوطني للسياحة بيار
األشقر ،يف بيان بـ"رضورة إيجاد ح ّل جذري ملوضوع إنتاج الكهرباء من قبل مؤسسة
كهرباء لبنان ،ألن توقف معامل املؤسسة عن إنتاج الكهرباء يشكل معضلة ال بل مصيبة
عىل املجتمع اللبناني والقطاعات اإلقتصادية عىل اختالفها ال سيما القطاع السياحي".
وكشف األشقر يف بيان أمس أن "العديد من املؤسسات الفندقية بدأت تقفل خارج
بريوت وذلك بســبب إرتفاع كلفة التشــغيل الكبرية الناتجة عن إرتفاع أسعار املازوت
وانخفاض نسبة الحجوزات".
ولفت اىل "ضعف النشاط السياحي يف لبنان مع بداية فصل الخريف الحايل" ،مشريا ً
إىل أن "نســبة التشغيل الفندقي يف بريوت تبلغ حاليا ً حواىل  40يف املائة يف بريوت و 15يف
املائة خارجها".
ورأى أن "هذه النسب محبطة وغري جيدة للمؤسسات السياحية" ،عازيا ً هذا األمر
إىل أجواء عدم اإلستقرار والتشنج التي تسيطر عىل لبنان سياسيا ً وأمنياً".
وأوضح االشقر "أن مشــاكل القطاع األساسية تعود إىل انهيار سعر رصف
اللرية وضعف العمل يف املؤسسات السياحية" ،مشريا ً اىل انه "يف فصل الصيف كان
قسم كبري من أرباح هذه املؤسسات يذهب لتغطية كلفة املحروقات (املازوت) ،أما
اآلن فنسب التشغيل منخفضة وبالتايل يرى أصحابها انه من األفضل اإلقفال بدل
تكبد الخسائر.

رقم اليوم

1.0074

سعر صرف اليورو
إزاء الدوالر

قفز سعر رصف اليورو مقابل الدوالر أمس ،للمرة األوىل منذ منتصف أيلول متخ ّ
طيا ً
ســعر رصف اليورو الدوالر الواحد ،ومدفوعا ً بتوقعات تشري إىل توجّ ه املرصف املركزي
األوروبي لرفع معدّالت الفائدة بنسبة كبرية اليوم .كذلك ّ
حقق الجنيه االسرتليني والني
الياباني مكاســب مقابل العملة الخرضاء ،ما ســاعد العملتني يف تعويض بعض مما
تكبّدتاه من خسائر مؤخراً ،وبلغ الجنيه  1.1627دوالر والني  0.0068دوالر.

تــتــــــــمــات

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٩٦٩السنــــة الـرابـعـة

السلطة تتقاذف "توقيع التطبيع"...

وإذ اكتفت دوائر الرئاسة األوىل بتعميم موعد وصول هوكشتاين صباح
اليوم إىل بعبدا والخطوات التي ســتيل ذلك ،من بيان مكتوب يلقيه الوســيط
األمريكي ونائب رئيس مجلــس النواب الياس بو صعب ،ليرتأس بعدها عون
اجتماع الوفد املك ّلف تسليم رســالة املوافقة اللبنانية الرسمية عىل اتفاقية
الرتســيم البحري مع إ ٍرسائيل يف الناقورة ،أوضحت مصادر مواكبة لألجواء
املحيطة بإشكالية تشكيل الوفد اللبناني لـ»نداء الوطن» ّ
أن السلطة بدت أمس
كمن «يتقاذف مسؤولية التوقيع عىل اتفاقية الرتسيم ،بحيث رفض أكثر من
طرف تحمّ ل هذه املسؤولية خشية وصم اسمه بشبهة التطبيع مع إرسائيل
عــى امتداد التاريخ اللبناني ،خصوصا ً و ّ
أن «حــزب الله» ،وهو الطرف الذي
شــكل قوة الدفع األكرب يف إبرام االتفاقية الحدودية مع إرسائيل ،نأى بنفسه
عن هذه املســؤولية وتوارى خلف الدولة يف إنجازها لكي ال يتحمل مسؤولية
مبارشة بهذا الشأن أمام الرأي العام وجمهوره».
وقبيل منتصف الليل ،وبينما كان بوصعب يقيم مأدبة عشــاء تكريمية
عىل رشف الوســيط األمريكي احتفا ًء بإنجاز اتفاقية الرتسيم مع إ ٍرسائيل،
كشــفت أوساط مشــاركة يف العشــاء لـ»نداء الوطن» ّ
أن الصيغة التي تم
اعتمادها لتوثيق املوافقة اللبنانية الرســمية عىل هذه االتفاقية قضت بأن
يتوىل رئيس الجمهورية نفســه توقيع نص الرسالة األمريكية وتوجيهها إىل
الرئيس األمريكي تأكيدا ً عىل موافقة لبنــان والتزامه كامل البنود الواردة يف
اتفاق الرتســيم الحدودي البحري مع إرسائيل ،بينما سيتوىل وزير الخارجية
عبد الله بو حبيب توقيع رســالة لبنان بهذا الخصوص ،وتوجيهها إىل األمم
املتحدة لكي يصار إىل اعتماد الحدود اللبنانية البحرية الجديدة املتفق عليها مع
إرسائيل يف السجالت األممية.
يف الغضون ،بات الشغور يف موقع رئاسة الجمهورية بحكم األمر الواقع
أمس يف ظل تأكيد رئيس مجلس النواب نبيه بري عدم عقد جلســة انتخاب
رئاســية اليوم لتزامنها مع موعد إبرام اتفاقية الرتسيم ،لتتجه األنظار تاليا ً
إىل موعد توجيه بري الدعوات إىل الكتل النيابية لالجتماع حول طاولة حوار يف
عني التينة «عىل جدول أعمالها بند وحيد وهو رئاســة الجمهورية» كما نقل
زوار رئيس املجلس عنه أمس لـ»نــداء الوطن» ،إذ ّ
إن بري وبعد دعوته إىل 4
جلسات النتخاب الرئيس وما خلصت إليه هذه الجلسات من نتائج «صار يرى
يف األمر مهزلة ســوا ًء بورقة بيضاء من هنا أو ورقة سوداء من هناك وغريها
من األوراق».
وإذ استبعد بري ،بحسب زواره ،حصول أي تقدم يف ما تبقى من أيام حول
تأليف الحكومة ،ووصف اآلمال يف هذا الصدد بأنها «تتطلب معجزة» ،ع ّلق عىل
دعوة الرئيس عون إىل الرئيس نجيب ميقاتي للعودة إليه مساء الثلثاء لالتفاق
عىل الحكومة ،مكتفيا ً باإلشارة إىل «ما تبع هذه الدعوة من هجوم شنه رئيس
«التيار الوطني الحر» النائب جربان باسيل ضد ميقاتي وما أعقب ذلك من رد،
األمر الذي ال يوحي بأن هناك حكومة» جديدة.
وأوضح بري للذين اســتفرسوا منه عن موعد الدعوة إىل الحوار الرئايس
أنها لن تكون قبل  31الشهر الجاري «احرتاما ً لرئيس الجمهورية» ،لكنه أشار
يف الوقت نفسه إىل أنه تشاور مع الكتل النيابية ألنه سيدعو رؤساءها وليس
رؤســاء األحزاب ،فلقي تجاوبا ً منهم .وحني قيل له إن «بعض أوساط حزب
«القوات اللبنانية» لم يب ِد حماسا ً للفكرة ،أكد أنه لم يصله أي اعرتاض يف هذا
الشأن من نواب تكتل «الجمهورية القوية» ،ولفت كذلك إىل أنه لقي تجاوبا ً من
رئيس «الحزب التقدمي االشرتاكي» وليد جنبالط ،عىل أن يحرض رئيس كتلة
«اللقاء الديموقراطي» تيمور جنبــاط اجتماع الحوار ،فيما تبلغ من رئيس
تكتل «لبنان القوي» النائب جربان باســيل استعداده للمشاركة يف الحوار يف
مقر الرئاسة الثانية يف عني التينة ،وكذلك األمر بالنسبة لرئيس كتلة «الوفاء
للمقاومة» النائب محمد رعد .أما عن تمثيل النواب الســنّة ،ففهم من التقوا
بري أن تمثيلهم يف الحوار ينتظر أن يتم عىل أساس  3مجموعات ،بما يشمل
نواب الشمال وبريوت وصيدا ،مع اإلشارة إىل ّ
أن «من يرفض الدعوة إىل الحوار
هو من سيتحمل مسؤولية التغيب عنه».
وهل سيتناول الحوار املواصفات أم األســماء الرئاسية؟ أملح بري أمام
زواره إىل أنه لن يعمل عىل إضاعة الوقــت ،وقال« :الجميع طرح مواصفات
للرئيــس ،ويف الخطاب الذي ألقيته يف مهرجان ذكــرى تغييب اإلمام موىس
الصدر يف صور حددتها بالشــخصية التي تجمع وال تطرح وال تقسم والتي
توحد وال تفرق والتي بقدر ما تحتاج اىل حيثية مســيحية تحتاج اىل حيثية
إســامية وحيثية وطنية»ّ ،
لكن رئيس املجلس لم يستبعد يف الوقت عينه أن
يبادر البعض إىل إعادة الحديث عن املواصفات عىل طاولة الحوار ،بينما طرح
األسماء قد يتم يف «الوشوشات الجانبية» ،حتى لو تناول بعض الحضور بعض
			
األسماء املرشحة للرئاسة عىل الطاولة.

"المركزي" يريد اقتطاع "الهريان" من الجسم...

ولفت حمّ ود اىل أن «املصارف سرتسو عىل طريق «الهريان» وال ب ّد ملرصف
لبنان أن يرفع العصا ويتّخذ خطوات جزئية خجولة رضورية تكتمل بخ ّ
طة
كاملة إلعادة تكوين القطاع املرصيف».
ويف املقلب القانونــي ،أوضح املحامي ورئيس الجمعية اللبنانية لحقوق
املكلفني كريم ضاهــر لـ»نداء الوطن» ،أنه «يفــرض تطبيق القانون رقم
 91( 110/عدم القدرة عىل متابعة االعمــال) كما حصل مع «البنك اللبناني
الكندي» و»جمّ ال ترست بنك» وبنك املدينة» ،أو القانون رقم  67( 2/التوقف
عن الدفع) الذي نقوده كنقابة محامني ،ومن املفرتض كاتحاد نقابات املهن
الحرة أن يتقدّم باإلجراء نفسه وهو ينقسم اىل ثالث فئات:
 1حاكميــة مرصف لبنان قادرة عىل ضبــط التوقف عن الدفع ضمنالرشوط الواردة يف القانون.
 2اذا شــعر اي مرصف أنه بحالة توقف عن الدفع (كعدم تسديد دينمرتتب عليه ملرصف لبنان أو ســحب شيك عىل مرصف لبنان من دون مؤونة
كافية ،أو لم يؤمّ ن املرصف املؤونة لتغطية رصيد مدين ناتج عن عمليات غرفة
املقاصة) ،يمكنه تطبيق القانون  67 ،2/والذي ال يضع املرصف بخانة املفلس
وإنما يجب إيجــاد الح ّل إلنقاذه وكأنه يف حالة إعــادة الهيكلة .واذا تع ّذرت
الحلول تت ّم تصفية املرصف مع حماية وحفظ حقوق املودعني والدائنني.
 3خالفا ً للمادة  110 91/املحصورة بمــرف لبنان ،يمكن ألي دائناذا ّ
توفرت رشوط اإلفــاس يف املادة  489من قانون التجارة ،املطالبة بتوقف
املرصف عن الدفع.
إذاً ،التدابري التي بدأ يتّخذها مرصف لبنــان بحق املصارف ال توصل اىل
نتيجة يف لغة إعادة هيكلة القطاع املرصيف ،وإنما تدخل يف خانة تنظيم القطاع
من خالل اقتطاع األجزاء املهرتئة بأكملها.

بوتين يُشرف على تدريب "الردع النووي»"

وتابع الكرملني« :نُفذت املهام التي حدّدت خالل تدريب الردع االسرتاتيجي
بالكامــل ،وأصابت جميع الصواريخ أهدافها» .وعــرض التلفزيون الرويس
لقطات لطاقم غواصة يســتع ّد إلطالق صاروخ من بحر بارنتس يف القطب
الشمايل .وشــاركت يف التدريبات أيضا ً طائرات بعيدة املدى من طراز «تي يو
.»95
ويف األثناء ،ح ّذر بوتني من أن احتماالت حدوث رصاع يف املنطقة والعالم
«ال تزال عالية ج ّداً» .وقال« :نحن عىل دراية بخطط أوكرانيا الستخدام قنبلة
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قذرة» ،الفتا ً إىل أن «أوكرانيا أصبحت أداة لسياسة الواليات املتحدة الخارجية
وفقدت اســتقالليّتها عمليّاً» .كما ادّعى ّ
أن األمريكيــن جعلوا من أوكرانيا
«أرضا ً إلجراء تجارب بيولوجية فيها».
ويف الســياق ذاته ،ادّعى الكرملني أن لدى روسيا معلومات عن «تهديد
قائم» باســتخدام أوكرانيا «قنبلة قذرة» ،مؤكدا ً أن كييف «تســتع ّد ملثل هذا
العمل التخريبي اإلرهابي» ،بينما كشــفت ليوبليانا أن موسكو استخدمت
صورة من ســلوفينيا تعود إىل العام  2010لدعم مزاعمها يف شــأن تطوير
أوكرانيا «قنبلة قذرة» ،معترب ًة أن االســتخدام «ت ّم بسوء نية ومن دون علم
الســلطات السلوفينية» .وأكدت أن «النفايات املشــعّ ة مخزنة بأمان وتحت
املراقبة يف سلوفينيا ولن تُستخدم يف صنع قنابل قذرة».
ميدانيّــاً ،تحدّث الرئيس األوكراني فولوديمري زيلينســكي عن «معارك
رشسة للغاية» تدور قرب باخموت الواقعة يف منطقة دونيتسك يف رشق البالد.
وقال« :الوضع عىل الجبهة ال يشهد ّ
تغيات كبرية .تدور معارك رشسة للغاية
يف منطقة دونيتسك ،قرب باخموت وأفدييفكا».
توازياً ،ناقش الرئيسان األمريكي جو بايدن واإلرسائييل إسحق هرتسوغ
ّ
مسيات إيرانية وما يُش ّكله ذلك من تهديد
يف البيت األبيض اســتخدام روسيا
متزايد ألوكرانيا .واعترب هرتســوغ أن هذا السالح «يقتل مواطنني أوكرانيني
أبرياء» ،فيما أشاد زيلينســكي بـ»توجه إيجابي» يف العالقات مع إرسائيل،
ّ
مسية
بعدما تقاسم البلدان معلومات استخباراتية تتصل خصوصا ً بـ»400
إيرانية» استخدمتها روسيا ض ّد أوكرانيا.
ويف غضــون ذلك ،أكد رئيس املجموعة االقتصاديــة لدول غرب أفريقيا
(إيكواس) عمر سيســوكو امبالو خالل زيارته إىل أوكرانيا أمس ،بعدما زار
روســيا أمس األوّل ،أن أفريقيا «تحمل السالم وتُريد تقاربا ً بني هذَين البلدَين
َ
الشقيقني» ،أوكرانيا وروسياّ .
لكن زيلينسكي بدا مش ّككا ً بفكرة الحوار مع
بوتني.
وكان الفتا ً باألمس إعالن الرئاسة األوكرانية استعادة كييف من الجيش
الرويس جثة متطوّع أمريكي هو الجندي السابق يف الجيش األمريكي جاشوا
ألن جونز ،الذي ُقتل نهاية آب يف أوكرانيا ،وذلك يف ســياق عملية تبادل جديدة
لألرسى مع موسكو.
وعىل خ ّ
ط العالقات الفرنسيّة  -األملانيّة ،أعرب الرئيس الفرنيس إيمانويل
ماكرون واملستشار األملاني أوالف شولتز عن رغبتهما يف إعادة إطالق العالقات
الفرنســية  -األملانية املتعثّرة بعد سلسلة من الخالفات عىل خلفية الحرب يف
أوكرانيا واألفق القاتم للنمو يف أوروبا.
وبعد محادثات يف قرص اإلليزيه ،أكد شــولتز ّ
أن فرنســا وأملانيا تبقيان
متقاربتَني ج ّدا ً و»تخوضان التحدّيات معاً» .وقال« :كان نقاشا ً مهمّ ا ً وجيّدا ً
ج ّداً ...حول إمدادات الطاقة األوروبّية وارتفاع األســعار ومشــاريع التس ّلح
املشــركة» ،فيما رحّ ب اإلليزيه بتبادل «بنّاء جــ ّداً» ،ناقش خالله الزعيمان
«العالقة الفرنســية  -األملانية بروح من العمل الوثيق عىل املديَني املتوســط
والبعيد».

المتظاهرون يتحدّون النظام في "أربعين مهسا"...

ويف تح ّد بطويل لإلجراءات األمنية املكثفة ،تجمّ ع املئات يف مقربة آيجي يف
كردستان حيث دُفنت أميني ،مطالبني بإسقاط نظام الجمهورية اإلسالمية،
فيما تحدّثت منظمة «هنكاو» غري الحكومية التي تُراقب انتهاكات الحقوق
يف محافظة كردســتان ومق ّرها يف النروج عن إطالق قوات األمن الغاز املسيّل
للدموع وفتحها النار عىل الناس يف ساحة زندان يف بلدة سقز.
وأظهرت صور نرشتها «هنــكاو» تواجدا ً كثيفا ً لقوات األمن اعتبارا ً من
مساء الثلثاء يف سقز ،بينما أغلقت مداخل املدينة ،ما دفع املحتجّ ني إىل دخول
البلدة عــر الحقول وعىل طول الطرقات بالســيارات أو بالد ّراجات النارية.
وأظهرت مشاهد فيديو حشودا ً تُ ّ
صفق وتهتف وتُطلق األبواق يف طريق يربط
بني سقز واملقربة التي تبعد نحو  8كيلومرتات ،فيما كانت غالبية أنحاء سقز
خالية ،إذ إن كثرا ً من السكان توجّ هوا إىل املقربة.
ويف تسجيل فيديو آخر يهتف املحتشدون «هذا العام هو عام الدم ،السيّد
عيل سيسقط» ،يف إشارة إىل املرشد األعىل للجمهورية اإلسالمية عيل خامنئي،
يف حني ن ُ ّفذت إرضابات وتح ّركات مماثلة يف مدن عدّة كســنندج وديوانداره
ومريوان وكامياران .وبحســب «هنكاو»ّ ،
فإن العبَي كــرة القدم اإليرانيني
البارزين ،الهدّاف األســطوري عيل دائي وحارس املرمى حامد لك ،توجها إىل
سقز للمشاركة يف ذكرى أربعني مهسا.
ون ُ ّ
ظمت تظاهــرات جديدة يف جامعات طهران ومشــهد وأهواز ،وفق
موقع «تصوير  ،»1500الذي ينشط يف رصد االنتهاكات لحقوق اإلنسان التي
تُمارســها قوات األمن .وكشفت الســلطة القضائية توجيه االتهام إىل زهاء
 300موقوف عىل صلة بالتح ّركات الشعبية ،ما يرفع إىل أكثر من  1000عدد
الذيــن وجّ هت إليهم اتهامات مرتبطة بـ»ثورة النســاء» ،يف حني دعا خرباء
أمميون يف مجال حقوق اإلنســان إىل «التوقف فورا ً عن أي اســتخدام للقوة
املفرطة والفتاكة» ض ّد املتظاهرين ،مطالبني بفتح «تحقيق معمّ ق ومستق ّل
ومحاسبة املسؤولني».
تزامناً ،أدّى «هجوم إرهابي» مســ ّلح تبنّاه تنظيم «الدولة اإلســامية»
واستهدف مرقد شــاه جراغ («ملك النور») ،مرقد الســيد أحمد بن موىس
الكاظم ،شقيق اإلمام الرضا ،ثامن األئمة املعصومني لدى الشيعة اإلثني عرش،
يف مدينة شرياز يف جنوب إيران ،إىل مقتل  15شخصا ً وإصابة  19آخرين ،وفق
التلفزيون الرسمي.
وعىل خ ّ
ط العقوبات ،فرضت الواليات املتحدة عقوبات عىل أكثر من 12
ً
مسؤوال ً إيرانيّا لضلوعهم يف حملة قمع االحتجاجات .وفرضت عقوبات عىل
رئيس االستخبارات يف «الحرس الثوري» محمد كاظمي ،وعىل حسني مدرس
خيباني ،محافظ سيســتان بلوشستان ،حيث ســجّ لت أسوأ أعمال العنف.
كذلك ،فرضت عقوبات عىل مسؤولني يف «الحرس الثوري» ،وعىل قائد رشطة
أصفهان و 7مسؤولني عن سجون مح ّلية وإقليمية.
وجاء يف بيان لوزارة الخزانة األمريكية أن كاظمي ،منذ أن أصبح رئيســا ً
لالستخبارات يف «الحرس» يف حزيران «أرشف عىل قمع متزايد للمجتمع املدني
يف البالد» .وتابع« :لقد اســتخدم «الحرس الثوري» وميليشيا «الباسيج» قوة
فتاكة ض ّد محتجني» ،وأشــار إىل أن الجهاز هو «عنرص أسايس» يستخدمه
النظام لقمع «الشعب اإليراني بعنف».
وأكد وزير الخارجيــة األمريكي أنطوني بلينكــن أن «الواليات املتحدة
ملتزمة دعم الشعب اإليراني وضمان محاسبة املسؤولني عن القمع الوحيش
لالحتجاجــات التي تُن ّ
ظم يف ك ّل أنحاء إيران» ،بينمــا كانت وزارة الخارجية
اإليرانية قد أدرجت ّ 8
مؤسســات وكيانات و 12فردا ً يف االتحاد األوروبي ،عىل
الئحتهــا للعقوبات ،ر ّدا ً عىل إجراء مماثل قام به التكتل بحق مســؤولني يف
الجمهورية اإلسالمية.
وندّدت برلني بالعقوبات التي فرضتها طهران عىل عدد من وسائل اإلعالم
ً
معربة عن رغبتها يف خفض مستوى العالقات
األوروبّية ،خصوصا ً األملانية،
مع إيران بشكل أكرب ،ر ّدا ً عىل قمع الحركة االحتجاجية.
نوويّاً ،ك ّرر بلينكن أنه ال يرى إمكانيــة عىل املدى القصري للميض قدما ً
يف إحياء االتفاق النووي مع إيرانّ ،
«ألن اإليرانيني سيواصلون محاولة إدخال
قضايا غري جوهرية يف النقاشات حول خطة العمل الشاملة املشرتكة» .وتعهّ د
أن تمنع واشنطن طهران من تطوير سالح نووي.
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عموديا :

أفقيا:

 – 1تق ُّدم في السن  -قاتله أشد
قتال.
 - 2عرق في العنق  -خصم شديد
الخصومة.
 - 3العب كرة قدم برازيلي معتزل.
 - 4متشابهان  -نقايضه.
 - 5كتب الشعر  -متشابهان.
 - 6كلمة لل ُّدعاء بالهالك والعذاب
 لعبة قمار. - 7أمان واستقرار  -أوضحه.
 - 8تسببها الحروب  -مضغ وبلع
الطعام.
 - 9كثر شحمه ولحمه  -قطعان
من الضأن والماعز.

 – 1إقليم في فرنسا.
 - 2ممثل أميركي.
 - 3مدينة فرنسية  -الوجع.
 - 4ماركة حليب مجفف  -اسم
موصول.
 - 5عاقل وذكي  -خاصتك
باألجنبية.
 - 6نهر أوروبي.
 - 7حواجز  -طبيعة وخليقة.
 - 8نهر أميركي يعتبر أصغر
نهر في العالم  -مدينة في
قبرص.
 - 9ه ّدها (األبنية)  -كلمة دعاء
إلى الشيء.

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 :مونتوبان  - 2 -يالحقهم  - 3 -اي  -تول  -يا  - 4 -ندم
 عواهل  - 5 -متاح  -لسان  - 6 -اوسلو  -عدس  - 7 -رفيق  -مدني  - 8يرهبه  -ها  - 9 -مقو  -حلبا.عموديا - 1 :ميانمار  - 2 -وليد توفيق  - 3 -نا  -ماسيرو  - 4 -تحت
 حلقه  - 5 -وقوع  -بح  - 6 -بهلول  -مهل  - 7 -ام  -اسعد - 8 -يهادنها  - 9 -فالنسيا.
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العـــــالــــم

العـــدد  - ٩٦٩السنــــة الـرابـعـة

الـخـمـيـس  ٢٧تشرين األول 2022

ما تأثير االنتخابات النصفيّة األميركيّة على الحرب في أوكرانيا؟
إذا حصــل الجمهوريون عىل الغالبيــة يف أي من مجلس
َ
املجلسني معاً ،يف االنتخابات
النواب أو مجلس الشيوخ ،أو حتّى
النصفية األمريكية التي ستجري يف  8ترشين الثاني ،كما تُرجّ ح
االســتطالعات ،يُحتمل أن تدخل السياسة الخارجية للرئيس
جو بايدن يف مرحلة «شــ ّد حبال» داخيل ،لكن ال يبدو أن الدعم
األمريكي القوي ألوكرانيا ســيتأثر بذلك وال حتّى قضايا األمن
القومي بخطوطها العريضة ،إذ تبقى املصالح االســراتيجية
للواليات املتحدة فوق ك ّل اعتبار.
وعــى الرغم من تحذير زعيــم الجمهوريني يف مجلس
النواب األمريكــي كيفن ماكارثي األســبوع املايض من أن
حزبه لن «يكتب شــيكا ً عىل بياض ألوكرانيا» إذا فاز حزبه
باالنتخابات ،وانتقاد بعض الجمهوريني املساعدة العسكرية
املقدّمة ألوكرانيا والتي تشمل حزمة أولية بقيمة  40مليار
دوالر تمت املوافقة عليها يف أيار بغالبية كبرية من الحزبَني،
باإلضافة إىل حزمــة  11.2مليار دوالر لم تت ّم املوافقة عليها
بعد ،غري أن زعيم الجمهوريني يف مجلس الشــيوخ ميتش
ماكونيل تعهّ د بمســاعدة كييف بشكل أكرب من الذي يفعله
بايدن و»شحن» أسلحة إىل أوكرانيا ،بما فيها صواريخ قادرة
عىل الوصول إىل األرايض الروسية.
واعتــر كولني دويك ،وهــو زميل غري مقيــم يف معهد
 ،American Enterprise Instituteأن تعليقات ماكارثي كانت
تهدف إىل الجمع بني مختلــف فصائل الحزب .وقال« :البعض
يعتقد أن الجمهوري العادي يف أمريكا الوســطى يُعارض ذلك،

مجلسي
يتخ ّوف الديموقراطيون من خسارة السيطرة على
َ
النواب والشيوخ في  8تشرين الثاني (أ ف ب)

وهذا أمر خاطئ» ،مضيفاً« :أعتقد أيضا ً أن هناك أقلية ليست
مؤيّدة ،لذلك ستكون هناك محاولة إلدارة هذه االختالفات غري
الســهلة» .وتابع« :ســيكون من غري الحكيم توقع أن ينقلب
مجلس النواب لديه غالبية جمهورية ض ّد أوكرانيا».
ووبّخ نائب الرئيس الســابق مايك بنــس الجمهوريني
املعارضني لتقديم مساعدات ألوكرانيا ،قائالً يف مركز Heritage
 Foundationلبنــاء وتعزيز السياســات العامة املحافظ« :ال
يُمكن أن يكون هناك مكان داخل الحركة املحافظة للمدافعني
عن بوتني .ال مكان يف هذه الحركة ّإل للمدافعني عن الح ّرية».
وبحســب اســتطالع جديد أجراه «مجلس شيكاغو للشؤون
الدولية» ،وافقت غالبية كبرية من األمريكيني عىل دعم أوكرانيا،

فيما يؤيّد ثلثا الجمهوريني إرسال أسلحة إىل كييف ،بحسب ما
أفادت وكالة «فرانس برس».
ويف الغضون ،تواجه املرشحان لعضوية مجلس الشيوخ
األمريكي يف والية بنســلفانيا خالل مناظرة تلفزيونية الثلثاء.
وتبــادل الديموقراطي جــون فيرتمان ملدّة ســاعة النقاش
مع الجمهوري محمــد أوز ،الجراح النجــم التلفزيوني ،من
أجل إقناع الناخبني يف بنســلفانيا ،الوالية املعروفة بمراكزها
الحرضية الكبرية وصناعاتها املرتاجعة .وبحســب املخ ّ
ططني
َ
الطرفــنّ ،
فإن الحزب الذي ســيفوز يف
االســراتيجيني من
انتخابات بنسلفانيا سيحظى بغالبية يف مجلس الشيوخ العام
املقبل.
ور ّكزت املناقشة عىل مواضيع حاسمة لالنتخابات مثل
االقتصــاد والجريمة .ويحظى أوز الســتيني بدعم الرئيس
السابق دونالد ترامب ،الذي يحتفظ بنفوذ كبري لدى الناخبني
الجمهوريني .وقبل نحو أسبوعَ ني من االنتخابات الترشيعية
الحاســمة لوالية بايدن ،يبدو الجمهوريــون يف وضع جيّد
لحرمان الرئيس الديموقراطي مــن غالبيته يف الكونغرس.
َ
مجلس النواب والشيوخ
وستُش ّكل خسارة الســيطرة عىل
يف  8ترشين الثانــي هزيمة كربى لبايدن الذي تتخبّط إدارته
ّ
ّ
وبتدفق كثيف
بتضخم حرق جيوب أفراد الطبقة الوسطى،
للمهاجرين غري الرشعيني عــر الحدود الجنوبية ،وبارتفاع
ملحوظ بنســب الجرائم ،خصوصا ً يف املــدن الواقعة تحت
سيطرة الديموقراطيني.

سوناك يُرجئ عرض الموازنة ويواجه النواب
بعد اإلضطرابات املالية التي
أثارتها الحكومة السابقة برئاسة
ليز تراس ،أرجــأ رئيس الوزراء
الربيطاني الجديد املحافظ رييش
ســوناك عرض خطــة املوازنة
املنتظرة برتقب شــديد يف البالد
التي تشــهد أزمــة اقتصادية
واجتماعية خانقة.
وواجه سوناك ،الذي أصبح
ثالث رئيس وزراء بريطاني يف أق ّل
من  50يوماً ،للم ّرة األوىل ،النواب
يف مجلس العموم خالل جلســة
مساءلة أمس ،عىل خلفية وضع
اجتماعي متفجر بسبب ارتفاع
األسعار.
وشارك الزعيم الجديد بهذه
الجلسة األســبوعية التي كانت
عاصفــة أحيانــاً ،بجدّية ولكن

بارتيــاح .وته ّرب من األســئلة
املحرجــة ،بدعــم مــن النواب
املحافظني الذين يُش ّكلون غالبية
املجلــس ،وســدّد رماحه نحو
املعارضــة العمالية التي انتقدت
األخطاء االقتصادية ملعســكره
والتســويات الرضيبية السابقة
لزوجته الثرية.
كما دافع عــن إعادة تعيني
ســويال برافرمــان املحافظة
املتشــدّدة وزيرة للداخلية ،بعد
أق ّل من أســبوع عىل استقالتها
من املنصب الستخدامها بريدها
اإللكرتوني الشــخيص إلرسال
مستندات رســمية ،ما يُخالف
مدوّنــة الســلوك الحكوميــة،
ولديهــا موقف متشــدّد ج ّدا ً يف
شأن الهجرة .وأوضح سوناك أن

برافرمان أق ّرت «بخطئها» ،مؤكدا ً
أنه «سعيد بانضمامها إىل حكومة
الوحدة الذي يجلب االستقرار إىل
قلب الحكومة».
وبعد أوّل اجتماع للحكومة،
أعلن وزير املال جرييمي هانت
أنه اتفق مع سوناك عىل أنه من
«الحكمة» تأجيل موعد عرض
خطــة املوازنــة إىل  17ترشين
الثاني ،فيما كان من املتوقع أن
يطرح إجراءات جديدة يف شأن
املوازنــة يف  31ترشيــن األوّل،
تهدف إىل طمأنة األسواق حول
استقرار املالية العامة عىل املدى
الطويل.
وكشــف هانت أن املوازنة
التي سيكشف عنها يف منتصف
ترشين الثاني «ستظهر خفضا ً

إسرائيل تعتقل  3فلسطينيين
من "عرين األسود"

إجراءات أمنيّة إسرائيليّة مشدّدة حول نابلس أمس (أ ف ب)

إعتقل الجيش اإلرسائييل  3فلسطينيني يتهمهم باالنتماء إىل مجموعة «عرين األسود»
التي ّ
نفذت عمليات ض ّد اإلرسائيليني يف الضفة الغربية خالل اآلونة األخرية.
وبعد مقتل  5فلســطينيني يف عملية عسكرية يف مدينة نابلس الثلثاء ،اعتقل الجيش
اإلرسائييل محمد النابليس ،شقيق الزعيم السابق للمجموعة إبراهيم النابليس ،الذي قتلته
إرسائيل يف آب املايض.
وذكر الجيــش اإلرسائييل يف بيان أنه «يشــتبه يف حيازة محمد النابليس ألســلحة
وتصنيعه عبوات ناسفة وتو ّرطه يف مجموعة «عرين األسود» اإلرهابية».
كما أوضح الجيش أنه اعتقل إثنني آخ َرين يُشــتبه بنشــاطهما يف املجموعة ،فيما
تحدّث «نادي األسري الفلسطيني» يف بيان عن اعتقال  20فلسطينيّا ً ليل الثلثاء من أنحاء
متف ّرقة من مدن الضفة الغربية.
ُ
وقتل زعيم املجموعة إبراهيم النابليس ّ
امللقب بـ»أسد نابلس» يف آب يف عملية للقوات
اإلرسائيلية .وبات النابليس رمزا ً لرشيحة واســعة من الفلســطينيني الذين أ ّلفوا أغاني
باسمه يُردّدونها طوال الوقت ويبثونها عرب ّ
مكبات الصوت .كما قتل الجيش اإلرسائييل
فجر الثلثاء القيادي يف «عرين األسود» وديع الحوح و 4أشخاص آخرين يف نابلس.

أخبار سريعة
تحذير ثالثي لبيونغ يانغ
ح ّذرت الواليات المتحدة
واليابان وكوريا الجنوبية
من أن تجربة نووية كورية
شمالية ستستدعي «ر ّدا ً قويّا ً
غير مسبوق» ،وتعهّ دت ّ
رص
الصفوف بعد عدد من التجارب
الصاروخية التي أجرتها
الدولة الشيوعية المنعزلة.
وأكد مساعدو وزراء خارجية
تلك الدول عقب محادثات في
طوكيو أنهم سيُع ّززون تدابير
الردع في المنطقة .وقال مساعد
وزير خارجية كوريا الجنوبية
تشو هيون دونغ« :إتفقنا على
تعزيز التعاون كي توقف
كوريا الشمالية أنشطتها غير
الشرعية وتعود إلى محادثات
نزع السالح النووي» ،الفتا ً إلى
أن «الدول الثالث اتفقت على
الحاجة لر ّد قوي غير مسبوق
في حال مضت كوريا الشمالية
بتجربتها النووية السابعة».
كما ذكر نائب وزير الخارجية
الياباني تاكيو موري أنّه «اتفقنا
على تعزيز الردع في منطقتنا
بهدف نزع السالح النووي
لكوريا الشمالية».

إستقالة وزراء الحكومة
األردنيّة

سوناك متحدّثًا أمام النواب أمس (أ ف ب)

للدين عــى املدى املتوســط»،
وستستند إىل توقعات اقتصادية
دقيقة ج ّداً ،موضحا ً أنه أبلغ بنك
إنكلرتا بمرشوعه وأنه سيواصل
العمل بشــكل وثيــق مع حاكم
البنك أندرو بييل.
ويُريد سوناك ،املؤيّد لخفض

النفقات مــن أجل كبح التضخم
بدال ً من اللجوء إىل االستدانة لدعم
األرس ،وهي السياسة التي كانت
تعتمدها ليز تراس ،املشــاركة
شخصيّا ً يف إعداد هذه اإلجراءات،
يف حني يُخىش من عودة التقشف،
وفقا ً لوسائل إعالم بريطانية.

العراق :البرلمان يُص ّوت على الثقة
بالحكومة اليوم
ً
جلســة
حدّد الربملــان العراقي اليوم
للتصويــت عىل الثقــة بالحكومة الجديدة
وبرنامجها ،بعد نحو أســبوعَ ني من تكليف
محمد شــياع الســوداني مهمة تشكيلها،
ً
أزمة
وأكثر من عام عاشــت فيها البــاد
ً
سياسية حادة.
ومن املق ّرر أن تعقد الجلسة اعتبارا ً من
ّ
املحل اليوم ،وفق
الساعة  14:00بالتوقيت
وثيقة رســمية صادرة عن الربملان نرشتها
وكالة األنباء العراقية الرســمية .وبحسب
الوثيقة ،حــدّد رئيس مجلس النواب محمد
الحلبويس اليــوم «موعــدا ً للتصويت عىل
املنهاج الوزاري والكابينة الوزارية».
تزامناً ،ذكر بيان صادر عن نائب رئيس

مجلس النواب أن نائب رئيس مجلس النواب
شــاخوان عبدالله أحمد ،أبــدى «موافقته
عــى طلب منح الثقــة للحكومة الجديدة،
واســتعداد مجلس النواب لعقد جلســة...
الخميــس للتصويت عىل املنهــاج الوزاري
وأسماء املرشحني للحقائب الوزارية».
وعىل الحكومــة وبرنامجها أن يحظيا
بأصوات الغالبيــة املطلقة من عدد النواب،
أي النصف زائدا ً واحداً ،كما ّ
ينص الدستور
العراقي .وبحســب املادة  76من الدستور،
تُع ّد الحكومة حائز ًة الثقة «عند املوافقة عىل
الوزراء منفردين واملنهاج الوزاري بالغالبية
ّ
ويتوقع أن تحظى هذه الحكومة
املطلقة».
بالثقة بسالسة.

قدّم وزراء الحكومة األردنية
استقاالتهم لرئيس الوزراء
بشر الخصاونة خالل جلسة
مجلس الوزراء مساء األربعاء،
وذلك تمهيدا ً لتعديل وزاري
هو الثالث من نوعه منذ
تشكيل الحكومة قبل نحو
عامَ ين ،بحسب وكالة األنباء
األردنية الرسمية (بترا).
ويعود آخر تعديل حكومي
إلى  11تشرين األوّل من العام
الماضي وشمل  8وزارات
مع استحداث وزارة جديدة
لالستثمار .ويُعاني األردن،
الذي تأثر بشدّة ج ّراء النزاعَ ين
في العراق وسوريا ،أوضاعا ً
اقتصادية صعبة فاقمتها
جائحة «كوفيد» وديون فاقت
 50مليار دوالر.

توقيف رئيسة نقابة
األطباء في تركيا
أوقفت الشرطة التركية رئيسة
نقابة األطباء في تركيا شيبنم
كورور فنجانجي بتهمة
«الدعاية لمنظمة إرهابية»
بعدما طالبت بفتح تحقيق في
االستخدام المحتمل للجيش
التركي ألسلحة كيماوية
ض ّد مس ّلحين أكراد في
شمال العراق .وذكر مكتب
المدعي العام في أنقرة أن
فنجانجي اعتُقلت على خلفية
تعليقات لها في وسائل إعالم
ناطقة باسم حزب «العمال
الكردستاني» ،الذي تُصنّفه
تركيا وحلفاؤها الغربيون على
لوائح اإلرهاب .وطالب المكتب
بتجريد فنجانجي من منصبها
كرئيسة للنقابة وانتخاب
رئيس جديد .واتهم الرئيس
التركي رجب طيب أردوغان
اإلثنين فنجانجي بالنطق «بلغة
اإلرهاب» ،معتبرا ً أنها ال يجب
أن تبقى رئيسة للنقابة .وأوقف
 11صحافيّا ً يعملون في
وكالتَي أنباء مواليتَين لألكراد
في  6مقاطعات تركية الثلثاء.
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السلّة األميركيّة :صنز يطيح حامل اللقب 105-134
ســجّ ل ديفن بوكر  34نقطة وقاد
فينيكــس صنز إىل الفــوز عىل غولدن
ســتايت ووريورز حامل اللقب -134
 ،105يف الدوري االمريكــي للمحرتفني
يف كرة الســ ّلة ،يف مباراة خشنة شهدت
طرد النجم كالي طومسون للمرة االوىل
يف مسريته.
وللمــرة الثالثة عىل التــوايل ،نجح
بوكر بتسجيل  30نقطة أو أكثر ،ليلحق
الخســارة الثانية هذا املوســم بحامل
اللقب.
وضلــع بوكــر ( 25عامــاً) أيضا ً
بمشــادة يف الربع الثالث مع طومسون
( 32عاماً) أدت إىل طــرد األخري للمرة
األوىل بعد  651مباراة يف الدوري.
وحصل بوكر عىل دعــم من زميله
ميــكال بريدجز ( 17نقطــة) وأضاف
كل من العــب االرتكاز دي أندريه ايتون
واملوزع كريس بول  16نقطة.
ولدى الخارس ،كان املوزع ســتيفن
كوري أفضل مســجل مــع  21نقطة،
وأضاف جوردان بول  17نقطة.
ولم تكن الـ  37نقطة و 11تمريرة

حاســمة من النجم الســلوفيني لوكا
دونســيتش كافيــة لتجنيــب داالس
مافريكس الخســارة أمام مضيفه نيو
اورليانز بيليكانز .113-111
وق ّلص دونسيتش الفارق إىل نقطة
واحدة قبل أربــع ثوان من نهاية الوقت
( ،)112-111لكنه أنهى املباراة محبطا ً
بعد اهــدار رمية ثالثيــة كانت كفيلة
بتحقيق الفوز.
يف املقابل ،بلغ رصيد زميليه سبنرس
دينويدي  24نقطة والبديل كريســتان
وود  23نقطة.
وكان تــراي مــوريف األفضل لدى
الفائــز مــع  22نقطــة ،وأضاف يس
جاي ماكولــوم  14نقطة و 11تمريرة
حاسمة.
ورفع بيليكانــز رصيده إىل  1-3يف
املركــز الثاني باملنطقــة الغربية وراء
بورتالند ترايل باليزرز.
كما رفع واشنطن ويزاردز رصيده
إىل  1-3بفــوزه الرصيح عــى ضيفه
ديرتويت بيستونز .99-120
وكان كايل كوزما افضل مســجيل

سيتيين مدرّبًا لفياريال
أعلن فياريال اإلســباني
عــن تعيني كيكي ســيتيني
مدربا ً لفريقــه خلفا ً ألوناي
إيمــري ،املنتقــل اىل إنكلرتا
لإلرشاف عىل أستون فيال.
ولم يتو ّل مدرب برشلونة
الســابق اإلرشاف عــى أي
فريــق منذ أن أقالــه النادي
الكاتالونــي يف آب من العام
 ،2020يف أعقــاب هزيمــة
مذ ّلة  8-2أمام بايرن ميونيخ
األملاني يف الدور ربع النهائي
ملسابقة دوري أبطال أوروبا.
ّ
ووقع سيتيني ( 64عاماً)
ّ
وسيتول املهام يف املباراة االوىل
عىل عقد حتى نهاية موسم ،2024-2023
اليوم بمواجهة ضيفه هبويل برئ الســبع ضمن مســابقة "كونفرنس
ليغ".
وقال فياريــال يف بيان" :يتميز ســيتيني بلعب كــرة قدم جميلة
والتمريرات ،وهو ما قدمه مع الفرق التي د ّربها خالل مسريته الواسعة
عال".
عىل مستوى ٍ
وأرشف سيتيني ،الالعب الدويل السابق ،يف مسريته عىل فرق عدة مثل
ريال بيتيس والس باملاس.
ويحتل فياريال املركز السابع يف الدوري اإلسباني حاليا ً برصيد 18
نقطة ،عىل بُعد أربع نقاط من صاحب املركز الرابع.
وكان إيمري قد عاد اىل إنكلرتا من بوابة أســتون فيال خلفا ً للمقال
ستيفن جريارد.
(أ ف ب)

ميالن يتخلّى عن "الدوري السوبر"
أكد رئيس ميالن اإليطايل باولو سكاروني ،الذي
يرزح فريقــه تحت ضائقة مالية ،أنه وضع جانبا ً
فكرة "الدوري السوبر األوروبي" الذي ولد ميتاً،
معلنا ً عن خسائر مالية جديدة للنادي .وعىل رغم
أن بطل إيطاليا ّ
خفض خسائره بنحو الثلث ،لكنه
ال يزال يعانــي من عجز قدره  66.5مليون يورو
يف موسم تتويجه باللقب  ،2022-2021يف مقابل
 96مليونا ً يف العام املايل الســابق ،وفقا ً للميزانية
العمومية التي وافق عليها املساهمون.وقال النادي إنه
للسنة املالية املاضية تحت إدارة صندوق االستثمار "إليوت مانجمنت
األمريكي" ،الذي بــاع امللكية هذا الصيف إىل ريــد بريد ،وهو صندوق
أمريكي آخر ،يف مقابل  1.2مليار يورو ،زاد حجم التداول بنســبة  14يف
املئة إىل  297.7مليوناً.
وأكد ســكاروني انه "وضــع جانباً" مرشوع الدوري الســوبر
األوروبي ،وهي مبادرة النشــاء مســابقة أوروبية جديدة شارك فيها
ميالن مع  11ناديا ً أوروبيا ً آخر ،قبل أن يقرر االنسحاب تحت ضغوطات
جماهريه وتهديد االتحاد األوروبي (يويفا) ،يف حني تواصل أندية ريال
مدريد وبرشــلونة وجوفنتوس الدفاع عن هذا املرشوع الذي تم طرحه
يف نيسان .2021
وقال ســكاروني" :ولكن ما لم يتم وضعه جانبا ً هو املشاكل التي
أدت إىل هذه الفكرة .آمل أن يعمل يويفا عىل إيجاد حلول"( .أ ف ب)
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أخبار سريعة
أطلس يغلب بيبلوس

بريدجز مسج ً
ال لفينيكس أمام ويغينز (أ ف ب)

واشــنطن ( 25نقطــة) ،وأضــاف
العب االرتــكاز الالتفي كريســتابس
بورزينغيس  20نقطة ،وويل بارتون 16
نقطة.

والحق أوكالهوما ســيتي الخسارة
بضيفه لوس أنجليس كليربز ،94-108
بفضــل  33نقطة لشــاي غيلغيوس-
ألكسندر( .أ ف ب)

"يوروبا ليغ" :العيون شاخصة على رونالدو
تقام اليوم الجولة الخامســة ما قبل االخرية
من دور املجموعات ملســابقة الــدوري االوروبي
لكرة القدم "يوروبا ليغ" ،حيث ستكون مشاركة
الربتغايل كريســتيانو رونالدو من عدمها ،عنوان
املواجهة التي ســتجمع فريقه مانشسرت يونايتد
االنكليزي وضيفه شرييف ترياسبول املولدايف.
ويكفي يونايتد التعــادل لبلوغ الدور الثاني
واللحاق بريال سوســييداد االســباني متصدر
املجموعة الخامسة ،لكن العيون ستكون شاخصة
عىل الربتغايل املتم ّرد .بعد رفضه الدخول كبديل يف
املباراة امام توتنهام يف الــدوري االربعاء املايض،
عوقب رونالدو باستبعاده عن مواجهة تشليس يف
ستامفورد بريدج السبت.
لكن عودته اىل التدريبــات الجماعية الثالثاء
كانت ربما مؤرشا ً عىل إمكانية مشاركته يف مباراة
اليــوم ،حيث أكد املدرب الهولندي إريك تن هاغ أن
رونالدو متواجد يف قائمة الفريق للمباراة.
وبعد أن ضمن بلوغه الدور املقبل ،سيســعى
أرسنال االنكليزي لضمان صدارة املجموعة االوىل،
عندما يحل عىل أيندهوفن الهولندي الثاني.
ويــدرك روما االيطايل أال خيار أمامه ســوى
الفــوز عىل مضيفه هلســنكي يف فنلنــدا إذا ما
أراد الحفــاظ عىل آماله ببلوغ الــدور الثاني عن
املجموعة الثالثة.

ٌ
غياب وعودة

العبو مانشستر يونايتد خالل التمارين

هنا ابرز مباريات اليوم:
أيندهوفن (هولندا)  -أرسنال (إنكلرتا)
لودوغوريتس (بلغاريا)  -بيتيس (إسبانيا)
هلسنكي (فنلندا)  -روما (إيطاليا)
فريينتسفاروش (املجر)  -موناكو (فرنسا)
أومونيا (قربص)  -سوسييداد (إسبانيا)
مانشســر يونايتــد (إنكلرتا)  -شــريف
(مولدوفا)
أونيون برلني (أملانيا)  -براغا (الربتغال)
فرايبورغ (أملانيا)  -أوملبياكوس (اليونان)
الزيو (إيطاليا)  -ميدتيالند (الدنمارك)
شتورم غراتس (النمسا)  -فيينورد (هولندا).
(أ ف ب)

فاران لن يلعب قبل المونديال
لن يلعب املدافــع الفرنيس
رافايل فــاران مع مانشســر
يونايتد االنكليــزي قبل نهائيات
كأس العالــم  2022يف قطــر،
التي تنطلق يف  20ترشين الثاني
املقبل ،وفــق ما أعلــن مدربه
الهولندي إريك تن هاغ.
وخرج فــاران مــن أرض
امللعب باكياً ،بعد تعرضه الصابة
يف العضلة الخلفية لفخذه خالل
التعادل مع تشــليس ( )1-1يف
منافســات الــدوري االنكليزي
السبت املايض.
وقــال تن هاغ" :ســيغيب
فــاران حتــى كأس العالم ،لذا
لن يلعــب يف املباريــات املقبلة
ملانشسرت يونايتد".
وردًا عىل ســؤال عمــا إذا
سيكون فاران ( 29عاماً) متاحا ً
للمونديال القطــري ،أجاب تن
هاغ" :أعتقد نعــم ،ولكن يجب
أن نرى كيف ســيتطور ،وكيف
ستكون عملية إعادة التأهيل".
ولــم يغلق مــدرب املنتخب

تغلب فريق أطلس على ضيفه
بيبلوس بنتيجة ( )76-86على
ملعب الراهبات االنطونيات في
زحلة أمس في ختام المرحلة
الرابعة من بطولة لبنان
لكرة السلة .وحقق ويلسون
سيدني "الدوبل دوبل" للفريق
البقاعي محرزا ً  21نقطة و15
ريباوندز ،فيما كان مايلز
كارتر أفضل مسجّ ل برصيد
 29نقطة و 7تمريرات حاسمة.
ومن الفريق الجبيلي حقق
أنطوني والكر بدوره "الدوبل
دوبل" مسجال ً  20نقطة و13
ريباوندز ،في حين أحرز زميله
أمير جاكسون  21نقطة و8
ريباوندز و 7تمريرات حاسمة.
ورفع أطلس رصيده الى 8
نقاط وبيبلوس الى خمس
نقاط.

ما زال مدافع الحكمة معتز بالله
الجنيدي مبتعدا ً عن تمارين
فريقه بسبب التم ّزق العضلي
في فخده اثر االصابة التي
لحقت به في المباراة األخيرة
أمام التضامن صور في الدوري
اللبناني لكرة القدم وأدت الى
خروجه من الملعب قبل نهايتها
بربع ساعة .في المقابل إستعاد
العب خط الوسط سيرج سعيد
عافيته تدريجيا ً من اإلصابة
التي تع ّرض لها في كاحله أمام
الشباب الغازية .ويملك الفريق
األخضر سبع نقاط هذا الموسم
حتى اآلن ،وهو سيواجه غدا ً
الجمعة فريق البرج متصدر
الترتيب العام في إفتتاح المرحلة
الثامنة.

بطولة "اليزر ساللوم"

الفرنيس ديدييه ديشــان الباب
تماما ً أمــام اختيار فــاران يف
القائمة النهائية التي ســيعلن
عنها يف التاسع من الشهر املقبل،
حتى لــو لم يلعــب املدافع مرة
أخرى قبل النهائيات ،لكن برشط
أن يتعاىف تماما ً قبل املباراة األوىل
ضد أسرتاليا يف  22ترشين الثاني،
حني قال" :اليشء الوحيد املؤكد
هو أنني لن أضم العبا ً غري قادر
عــى اللعب يف بداية املنافســة.

الحقاً ،نأخذ كل حالة عىل حدة".
ويغيب العب االرتكاز نغولو
كانتــي ،الــذي كان أحــد أبرز
العنارص الذين قادوا فرنســا اىل
اللقب قبل أربعة أعوام ،بســبب
االصابة ،فيما تحوم الشــكوك
حول جاهزية بول بوغبا الذي ال
يزال يتعاىف من جراحة يف الركبة.
وتلتقي فرنسا أيضا ً يف الدور
االول مع الدنمارك وتونس.
(أ ف ب)

ن ّ
ظم االتحاد اللبناني لليخوت
سباق "اليزر ساللوم" قبالة نادي
"حاالت سيلينغ كلوب" بحضور
رئيس االتحاد الكومودور ربيع
سالم ومشاركة أندية اتحادية،
في ظ ّل سرعة هواء بلغت عند
فترة الظهر درجة  4بوفورت.
وفي ختام المنافسات التي شهدت
تحدّيا ً وإثارة كبي َرين ،إحت ّل جاد
دبس المركز األول ،فيما ح ّل
رامز لطفي ثانيا ً وفادي خوري
ثالثاً .وفور نهاية المرحلة ،باغتت
عاصفة قوية ترافقت مع هطول
المطر المن ّ
ظمين الذين ق ّرروا
تأجيل سباق المرحلة الثانية الى
موعد آخر يُحدّد الحقاً.
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األكثر قذارة
واألكثر فسادًا
حظيت وفاة «عمر حاجي» عن 94
عاما ً بصدارة اإلهتمام اإلعالمي في
العالم ،ال لكون الراحل الكبير فاعل خير،
أو منافسا ً للكندي إيلون ماسك أو شبيها ً
لجيف بيزوس على صدارة أثرياء العالم،
وال لكونه عالم فيزياء نووية أو شاعرا ً
رؤيوياً .واقع األمر أن الرجل اإليراني
لم يشعر حتى بجلده أو بفروة رأسه
منذ تش ّكلت طبقة عازلة ،وسميكة ،بين
بشرته والهواء ،طبقة من األوساخ أبعدت
عنه المرض والنساء وصيبات العين.
قذارة العم حاجي خيار شخصي وقد
أمدّته بالصالبة والقدرة على مقاومة
األمراض .مات بال سبب وجيه .قتله الضجر
ربما أو اإلستحمام المتأخر .في بعض
المعتقالت ،هناك من ال يموت ج ّراء التعذيب
بالكهرباء والضرب المبرح وتكسير العظام
والغرغرينا ،يموت من القذارة المسببة
للجرب .واألكثر قذارة من القمل المتلذذون
بسحق الكرامات واألعمار.
أما أكثر القذرين جاذبية على مدى ستة
عقود المفتش هارولد فرنسيس كاالهان
المعروف بهاري القذر ،وأدى الدور كلينت
إيستوود (  92عاماً) في خمسة أفالم أوّلها
العام  ،1971وعُ رض الدور على فرانك
سيناترا لكنه اعتذر بسبب إصابة في يده
اليمنى تمنعه من سحب الـ «ماغنوم»
بسرعة وسحق األشرار بقسوة.
في كل مكان هناك رجال قذرون.
وسياسات قذرة .ومال قذر .لندن الجميلة
جاذبة أولى للمال القذر باعتبارها عاصمة
لغسل األموال في العالم .وروما التي تُعد
من أجمل مدن العالم احتلت قبل أشهر
المركز األوّل ضمن قائمة مدن العالم األكثر
قذارة بناء على استطالع أجرته مجلة «تايم
آوت» وحلت بعدها ،في الترتيب ،نيويورك،
ثم غالسكو .لم تستطع بلدية مدينة العشرة
ماليين سائح من إيجاد حلول مستدامة
للقمامة وجيش الفئران .أليس لديهم
مجلس إنماء وأعمار؟ مساكين.
عالم القذارة واسع .ولكل مدينة
اختصاصها .فبيروت مثالً مشهورة بغسيل
السياسيين الوسخ .كلما استفحلت في
لبنان أزمة ،واإلستفحال مستدام ،ينشر
المسؤولون مالبسهم القذرة على أسطح
البنايات وآخر صنوبرات معاندة.
وبدل أن يغسل المطر المدن في
بداية فصل الشتاء من غبار الصيف
وسمومه تتسخ شوارعها بالقمامة .في
العام  2018أبهر نهر الزبالة العالم .راح
من راح وبقيت الزبالة .من مكان مط ّل
على مكب كوستابرافا الدولي نسأل:
أصحيح أن العم حاجي األكثر قذارة
بين البشر؟
أمضى العجوز نصف قرن من دون
استحمام في محافظة فارس ،ونحن في
نصف قرن نعيش في «حمّ ام مقطوعة ميتو»
ونش ّم خليطا ً من الروائح متوهمين أن لبناننا
البلد األنظف واألمثل وواحة الديمقراطية
في هذا الشرق .ما يعوض خسارتنا للقب
الرجل األكثر قذارة في العالم فلدينا أكذبهم
وأحقرهم وأكثرهم فساداً .عاش لبنان.

هــــــــــــــل
تعـــــــــــلم

لسمكة القرش
حاسة ش ّم قوية
تم ّكنها من رصد
رائحة قطرة واحدة
من الدماء يف 100
ألف ليرت من املاء.

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

إحياء لذكرى يوم الموتى في المكسيك (أ ف ب)
إمرأة ترتدي زي ّ La Catrina
ً

اشتروا نسخًا بالستيكية من الحلويات
يش ّكل تجســيد األطباق بنسخ مطابقة مصنوعة
من البالستيك نشــاطا ً اقتصاديا ً بماليني الدوالرات يف
اليابانّ ،
لكن نسخا ً مزيّفة من إحدى الحلويات يف متجر
محيل كانت واقعية لدرجة أن خمسا ً منها بيعت لزبائن
عن طريق الخطأ.
وتُصنع العيّنات البالستيكية من األطباق ،املعروفة
باســم  ،Shokuhin Sampuruبعنايــة كبرية لتقديم
صــورة للزبائن عن الطعام املباع تكون أقرب ما يمكن
إىل الواقع .غري أن نســخا ً بالستيكية من حلوى «تارت

البيض» مصنوعة من رشكة  Andrew’s Egg Tartالتي
ً
مقنعة
تتخذ مقرها يف مدينة أوســاكا اليابانية ،كانت
لدرجة أن املوظفني يف املوقع أنفســهم وقعوا يف فخها
وباعوا بشــكل غري متعمّ د خمســا ً منها لزبونتَني يف
كشك مؤقت قرب محطة «توتوري» للقطارات يف غرب
البالد .وقال ممثل عن الرشكة« :نحن آسفون حقا ً ألننا
بعنا هذه العينات عن طريق الخطأ» .وتنبهت موظفة
إىل الخطــأ بُعيد البيع ،فيما أعــادت الزبونتان القطع
البالســتيكية إىل الكشــك قبل أن تبارشا بأكل الحلوى

املزيفة .وتفاديا ً لتكرار مثل هذه الحاالت ،ستُســتخدم
ملصقــات تعريف لتمييز الحلــوى الحقيقية عن تلك
البالستيكية( .أ ف ب)

السالحف ليست صامتة
بيّنت دراسة حديثة أن شكالً من أشكال التعبري الصوتي
موجــود لدى أكثر من  50نوعا ً حيوانيا ً كان يُعتقد ســابقا ً
ً
موضحة أن مصدر هذه امليزة
أنها صامتة ،ومنها السالحف،
سلف مشرتك مع أنواع أخرى يعود إىل نحو  400مليون عام.
بدأ كل يشء خالل رحلة بحثية عن الســاحف يف غابات
األمازون املطرية بقيــادة عالم األحياء التطــوري غابرييل
يورغيفيتش كوهن ،وهو املع ّد الرئيس للدراســة الذي قال:
«عندما عدت إىل املنزل ،قررت تســجيل أصوات حيواناتي»،
ومنها السلحفاة هومريوس املوجودة لديه منذ أن كان طفالً.
وبعدما اكتشــف أن هذه الحيوانات تُصــدر أصواتاً ،بادر إىل
تسجيل أصوات أنواع أخرى من السالحف ،باستخدام كاشف

للموجات الصوتية يف املاء إذا لزم األمر .وأضافّ :
«تبي أن كل
األنواع التي استهدفتها التسجيالت ،أنتجت أصواتاً ،ما جعلنا
نتســاءل عن عدد الحيوانات األخرى التي يُعتقد أنها صامتة
وتنتج أصواتا ً أيضاً».
ورصدت الدراسة  50نوعا ً من السالحف باإلضافة إىل ثالثة
حيوانات غريبة جدا ً يُعرف عنها أنها صامتة .من بينها ســمك
الرئة (له رئة باإلضافة إىل خياشيمه) ،والضفادع الثعبانية ،وهي
برمائيات لها شــكل ديدان .حتى أن الفريق سجل أصوات أنواع
نادرة من الزواحف ،عثر عليها فقط يف نيوزيلندا ،وهي «تواتارا».
كل هذه الحيوانات تنتج أشكاال ً صوتية ،كنقرة مثالً أو تغريدة أو
صوت نغمي ،حتى يف حالة الراحة أو بضع مرات فقط يف اليوم.

راكبو دراجات يقطعون  655كيلومترًا إلى "قمة المناخ"
جمــع رجل األعمال يوســف أحمد
مجموعة من عشــاق ركــوب الدراجات
للمشــاركة يف مبادرة تُدعى «COP27 by
 ،»BIKEوالتي تهــدف للقيام برحلة من
العاصمة املرصية القاهرة إىل رشم الشيخ،
حيث ستُقام قمة املناخ ( )COP27وهي
أكرب تجمّ ع سنوي حول العمل املناخي بني
 6و 18ترشين الثاني املقبل.
وقال أحمد« :تدور املبادرة حول زيادة
الوعي باملواضيع ذات األهمية العاملية ،مثل
تعزيز العمل الصديق للبيئة ،وأسلوب حياة
أكثر صحة» .وعىل مدى  6أيام ،وبدءا ً من
«الجامعة األملانية الدولية» ،سيقود أفراد

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

الفريق دراجاتهم ملســافة  655كيلومرتاً،
مرورا ً بمناطق مثل رأس ســدر ،وجبال
سيناء ،وسانت كاترين ،للوصول إىل رشم
الشيخ قبل موعد القمة.
وعند تخطيط مســار الرحلة ،أخذ
الفريق بعني االعتبار توافر أماكن مالئمة
للمبيــت ،مثــل الن ُ ُزل البيئيــة ،ومرور
الرحلة عرب مناظر طبيعية رائعة ،ومنها
مدينة دهب التي تُعتــر وجهة مغرية
لعشــاق الطبيعة .وتتمحور رسالة هذه
املبادرة حول  3نقاط ،تتمثل بعدم رمي
ً
إضافة
النفايات ،والحرص عىل النشاط،
إىل تقدير موارد كوكب األرض.

ولن تنتهــي الرحلة عند الوصول
إىل رشم الشــيخ ،إذ أشــار إىل وجود
خطط لتنظيم رحلة أخرى من رشم

فكتوريا تاور ،الطابق السابع ،كورنيش بيار الجميّل ،األشرفية  -سجل تجاري 2054871
ص .ب  116-5011بيروت ،المتحف  -هاتف ،+9611613050 :فاكس+9611613064 :
االشتراك السنوي 30٠،٠٠٠ :ل.ل  -هاتفi.abiakl@nidaalwatan.com ،+961٣٩٨٣٣٥٤ :
مكتب طرابلس لالشتراكات واإلعالنات :طرابلس  -الجميزات  -تلفون78 860742 :

الشيخ إىل دبي يف عام  ،2023إذ فازت
دولة اإلمارات باستضافة مؤتمر تغري
املناخ «.»COP28

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

