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محــليــات

٨

بعد أكثر من ثالثة عقود عىل اقتحامه الســاحة
السياسية بســاح التم ّرد الذي دمّ ر الحجر والبرش
أواخر الثمانينات وانتهى يف  13ترشين األول من العام
 1990إىل خروج مذ ّل من قرص بعبدا عىل متن ماللة
عسكرية إىل السفارة الفرنسية بعد تهشيمه املنطقة
املح ّررة وتســليمها بالي ّد إىل الوصاية السورية ،أتى
الخروج الثاني للجنرال ميشال عون من قرص بعبدا

خليفة :إلعادة نظر
جذرية في التفاوض
مع قبرص

"الباسيج" يطلق النار على الطالب ويحاصرهم في الجامعات

العـــالـــم 21
مقتل فلسطيني خالل
عملية دهس قرب أريحا

الريــاضــية 22
فوز األنصار على اإلخاء
وتعادل "طرابلس" والسالم

شباب الثورة يتحدّون "الحرس" :فليسقط النظام!
عــى الرغم من تحذيــر قائد "الحرس
الثوري" اإليراني اللواء حســن ســامي
املتظاهرين بقوله "ال تخرجوا إىل الشوارع"،
يف إشارة مب ّ
طنة إىل أن حملة القمع الوحشية
ســتزداد رضاوة ودموية ،تحدّى شــباب
وشابات "ثورة النساء" تهديدات قادة النظام
وتجمّ عوا مجدّدا ً يف شــوارع املدن وساحات
القرى وباحــات الجامعات واملدارس أمس،
حيث هتفوا بشــعارات تؤكد عىل استمرار
الحراك الثوري حتّى االطاحة بنظام املاليل.

يف  30ترشين األول من العام  2022مختلفا ً بالشكل
عىل "ســجادة حمراء" ويف "ليموزين رئاســية"،
لكنه يف الجوهر لم يختلــف كثريا ً عن خروجه األول
بعدما خ ّلف وراءه انهيارا ً شامالً عىل أرضية الوطن
وســيخ ّلد التاريخ ذكراه بوصفه رئيس الجمهورية
الذي س ّلم لبنان تســليم اليد إىل وصاية "حزب الله"
ومحور املمانعة.
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رئيس الوزراء الكندي مخاطبًا
المتظاهرين الداعمين
للثورة في أوتاوا
السبت (أ ف ب)

وأطلقت القوات األمنية عيارات نارية
وقنابل مسيّلة للدموع خالل تجمّ ع للطالب
يف مدينة ســنندج ،حيــث أظهرت مقاطع
فيديو ســحب دخــان متصاعدة وســط
هتافات "ح ّرية" ،وفــق ما أفادت منظمة
"هنكاو" التي تتّخــذ يف النروج مق ّراً .كما
نرشت تسجيالً مصوّرا ً يُمكن سماع صوت
دوي إطالق نار فيه ،ومشــاهدة فتاة تبلغ
 12عاما ً تبكي وذراعهــا مل ّ
طخة بالدماء
وفيها رصاصات معدنية.
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كييف :موسكو أغلقت "ممر ّ الحبوب" والتصدير بات مستحي ً
ال
بعدما ع ّلقت روسيا الســبت االتفاق يف شأن صادرات
الحبوب مــن املوانئ األوكرانية الحيويّــة إلمدادات الغذاء
يف العالم ،حمّ لت كييف موســكو مســؤولية جعل تصدير
الحبوب من موانئها عرب الناقالت أمرا ً مستحيالً ،فيما ادّعت
روســيا أن "منطقة آمنة" لتصدير الحبوب استُخدمت يف

ّ
بمسيات استهدف أسطولها يف القرم.
هجوم
وتحدّث وزيــر الخارجية األوكرانــي ديميرتو كوليبا
أن روسيا تمنع إبحار " 176ســفينة حبوب هي حاليا ً يف
البحر" ،مشــرا ً إىل أن الحموالت تكفــي إلطعام  7ماليني
شخص ،يف حني كشــف وزير البنى التحتية األوكراني أن

سفينة شحن "محمّ لة  40طنا ً من الحبوب كان يفرتض أن
تُغادر امليناء األوكراني اليوم (أمس)" ،مشريا ً إىل أنّها كانت
ّ
مخصصة لإلثيوبيني "الذين باتوا عىل حافة املجاعة" ،لكن
نتيجة إغالق روســيا "مم ّر الحبوب"ّ ،
فإن التصدير "بات
مستحيالً".
20
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محـــــليـــــات
العـــدد  - ٩٧٢السنــــة الـرابـعـة

ولـــيـــد شـــقــيــر

اإلثـنـيـن  ٣١تشرين األول 2022

باسيل بعد عون :صولد وأكبر!

األزمة سياسية ال دستورية
وعلى من ير ّ
د البرلمان؟
ّ
المتوقع لألمور بعد إعالن الرئيس
قد يكون التسلسل
ميشال عون توقيعه مرسوم قبول استقالة الحكومة
الذي نقض فيه بيانا ً صدر عن الرئاسة األولى نفى هذه
المعلومات «المختلقة» ،ثم طلبه في رسالته إلى البرلمان
أن ينتخب رئيسا ً للجمهورية ،أو أن ينزع تكليف الرئيس
نجيب ميقاتي ،فرض على األخير أن يوجّ ه رسالة مقابلة
تر ّد على ما ساقه الرئيس عون معتبرا ً أن توقيعه مرسوم
االستقالة يفتقر الى أي قيمة دستوريةّ .إل أن رسالة عون،
مثل توقيعه مرسوم قبول االستقالة ،وطلبه اعتذار ميقاتي،
أمور ال تدخل في سياق نزاع دستوري على اإلطالق ،بل
هي خطوات سياسية في المقام األول ،حتى يرد عليه
رئيس الحكومة من الزاوية الدستورية.
ربما هدف رد ميقاتي التمهيد لعرض الحجج
الدستورية المقابلة التي تسلح بها عون  ،كي يطلع عليها
البرلمان قبل أن يعمد رئيسه نبيه بري إلى دعوة هيئة
مكتبه من أجل عرض الرسالة وتحديد موعد للجلسة .لكن
المشكلة ليست دستورية أو قانونية .وهو أمر يدركه جيدا ً
الرئيسان عون وميقاتي وجميع اللبنانيين .فما يحصل أنه
يجري تظهير األزمة السياسية بلبوس دستوري مفتعل.
حتى الخبراء القانونيون الذي برروا للرئيس عون إصداره
مرسوم استقالة الحكومة سبق أن أقروا بأنها تؤكد المؤكد،
وأن هدفها سياسي واستباق ،لمنع حكومة تصريف
األعمال من تسلم صالحيات الرئاسة .مع ذلك وفي سياق
السجال القانوني الدستوري المفتعل ،ثمة من سأل بخبث:
إذا التأم البرلمان من أجل مناقشة رسالة عون ،ضمن
مهلة الثالثة أيام التي يتوجب على رئيسه أن يدعو خاللها
البرلمان لمناقشتها ،وأخذ قرارا ً ما يجيب على ما طرحه
فيها ،لمن سيرسل هذا الجواب طالما أن رئيس الجمهورية
يكون قد بات مواطنا ً لبنانيا ً عادياً؟ هل يرسل البرلمان
جوابه على ما طلبه عون منه إلى حكومة تصريف األعمال
برئاسة ميقاتي ،التي يفترض أنها تسلمت صالحيات
الرئاسة بحكم الشغور فيها ،أم يرسله إلى الرابية ،أم
يكتفي بالجواب عبر وسائل اإلعالم؟ المناكدة والمماحكة
التي سبقت ورافقت مأساة «الفراغ الجهنمي» في السلطة،
فرضت هذا النوع من األسئلة بسخرية سوداء ،في األزمة
التي تعصف بالبلد .ومع تفهّ م العقل البارد في السياسية،
أن يحتفل جمهور الرئيس عون به ورد االعتبار له بعد
السنوات الست العجاف التي ح ّمله معظم اللبنانيين قسطا ً
عاليا ً من المسؤولية عن الثالث األخيرات ،الكارثية منها،
فإن ما جرى باألمس هو احتفال وداعي لعون في الرئاسة،
وحفلة تنصيب رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران
باسيل كوريث سياسي له في قيادة المعركة السياسية
الهادفة إلى ضمان موقعه في إعادة تكوين السلطة التي
ستنشأ عندما يحين األوان .هذا هو الهدف األول واألخير
لكل المشهد الركيك الذي يمأل الفضاء السياسي في هذه
األيام والذي عنوانه إما نحكم نحن وإما ال حكم .في
االنتظار ،تبدو «دونكيشوتية» مملة ،كل المحاوالت اليائسة
إلكساب باسيل صفة المرشح للرئاسة ،وصوال ً إلى وهم
ترئيسه بحيث تزول العقوبات األميركية عنه على وقع
أميركي إيراني ،يزيل
اتفاق
خيال خصب ،يبني اآلمال على ٍ
ٍ
العقوبات عن طهران فيكون هو جزءا ً من الصفقة ،أو
هدية له بعد تمرير ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.
ربما كانت الضجة المفتعلة تحت مظلة «الفوضى
الدستورية» ،طريقة خادعة لتمرير الوقت في انتظار
جاهزية «حزب الله» لملء الفراغ الرئاسي على التوقيت
اإليراني .وليس عن عبث قال البطريرك الماروني
الكاردينال بشارة الراعي في عظته أمس« :إن الفراغ
في الرئاسة أم ٌر مدبر ومخطط له ،إما إلطالة الشغور
الرئاسي ،وإما لفرض رئيس من خارج الثوابت الوطنية
يكون خاضعا ً للمشاريع المتجولة في المنطقة».
رغم حديث الفراغيْن الرئاسي والحكومي ،فإن جوهر
األزمة السياسية التي يغلفها السجال الدستوري هي
تأخير انتخاب الرئيس على قاعدة «إما نحن نحكم أو
ال سلطة وال حكم» .باستطاعة ميقاتي أن يقول إنه
موجود كرئيس حكومة تصريف األعمال بسبب مساهمة
الفريق العوني في الفراغ الرئاسي مع كتل نيابية أخرى،
وملء الفراغ الذي يغني عن تولي حكومته صالحيات
الرئاسة ،مسؤولية تلك الكتل ،فيما هو ليس نائبا ً وال
يرأس كتلة نيابية .وما صدر عن ميقاتي ال يشير إلى
نيّته عقد جلسات لمجلس الوزراء ،بعد الفراغ في شكل
يغني عن تهديد وزراء باسيل بعدم حضورها .لكن إذا
حصل حدث ما أو اضطر ظرف قاهر يتعلق بمصلحة
الدولة وقوة الضرورة الطارئة أن يحصل اجتماع
لمجلس الوزراء ،فأي وزير سيتحمل مسؤولية المقاطعة
أما الناس والبلد؟ رغم رفض عون وباسيل االعتراف
بشرعية الحكومة ،غدا ً سيمثّل ميقاتي لبنان في القمة
العربية .وإذا قرر حضور القمة الفرنكوفونية في جربا
في تونس في  19الجاري ،سيحصل على اعتراف دولي
آخر بتمثيل لبنان...

خفــايـــا
نصحــت رشكــة متخصصــة
بالتســويق والرتويــج نائبــا ً حاليا ً
باالبتعاد عن اإلعــام يف الفرتة املقبلة
وعن املقابالت املبارشة غري املســجلة
خوفا ً من هفوات جديدة.
توقعت مصــادر مراقبة أن يرتد
«حزب اللــه» إىل الداخل بعــد اتفاق
الرتســيم البحري كما فعل بعد القرار
.1701
لوحظ ّ
أن محطــة «أن بي أن»
التلفزيونيــة لم تنقــل وقائع مغادرة
الرئيــس ميشــال عــون وال كلمته
الوداعية ،عىل غرار ما فعلته املحطات
األخرى واكتفت بنقل برامجها كاملعتاد.
يأتي ذلك بعد الرد العنيف الذي جاء يف
مقدمة نرشة أخبارها مساء السبت ردا ً
عىل مواقــف الرئيس عــون والنائب
جربان باسيل األخرية ،وهجومهما عىل
رئيس مجلس النواب نبيه بري.

باسيل خالل االحتفال في بعبدا (فضل عيتاني)

كليــــر شكـــــر
قالها الرئيس ميشــال عــون بالفــم املآلن ّ
إن
«العقوبات لن تمنع رئيس «التيار الوطني الحر» النائب
جربان باسيل من الرتشــح للرئاسة ،من املؤ ّكد أنّه له
الحق يف الرتشح عىل الرئاسة ...نحن نمحوها بمج ّرد
انتخابه» ،بعدما كان باســيل يلوّح بها محاذرا ً البوح
بهــذه املعادلة عىل نحو علني وواضح .قبل ســاعات
مــن مغادرته قرص بعبدا وانتقاله إىل نادي الرؤســاء
الســابقني ،ذ ّكر عون ّ
أن ورقة باسيل ليست محروقة
بالتمــام ،أو أقله هكذا يحاول االيحــاء ،وأنّها ال تزال
صالحة لالستخدام يف أي وقت.
يف الواقعّ ،
فإن مجاهرة رئيس الجمهورية بأحقية
رئيــس «التيار» بــأن يكون أقوى املرشــحني ،ربطا ً
برئاسته أكرب تكتل مســيحي ،ال تعني أبدا ً ّ
أن رغبته
مطابقــة للوقائعّ ،
ألن تحقيق ذلــك ،دونه الكثري من
العقبات والعراقيل واملصاعبّ .
لكن عون كما باسيل،
يرغبان يف استثمار هذه الورقة وتعزيزها قدر االمكان
واالستفادة منها ،اذا لم تسعفه الظروف ،وإال فاإلتكال
عىل «الوقت» لقلب الطاولة.
فعلياً ،هي لعبة «الصولد» .ك ّل رصيد ميشال عون
وجربان باسيل سيوضع عىل الطاولة دفعة واحدة .إمّ ا
تحقيق النرص الكامــل ،أو ال يشء .ويف اعتقادهما ّ
أن
احتمال ال يشء غري وارد ،ألنّه اذا لم تنجح خطة ترئيس
باسيل ،فهو سيتمكن من فرض نفسه صانع الرئيس
املقبل ،بمعايريه هو ال معايري اآلخرين.
نظرياً ،أنهى «تكتل لبنان القوي» املرحلة األوىل من
ّ
موسعة عىل أبرز
مبادرته الرئاسية بعدما قام بجولة
الكتل النيابية  -باستثناء كتلة «الجمهورية القوية»-
عارضا ً الوثيقــة التي أعدّها بمثابــة خريطة طريق
للرئيس العتيد.
طبعاً ،لم تأت تلك الجولة بأيّ جديد ،ســوى أنّها

قدّمت «التكتل» عىل أنّه أدى قســطه للعىل من خالل
فتح أبواب الحــوارات الثنائية ،حتى مع الخصوم ،ويف
طليعتهم رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي حرص
باسيل عىل أن يرتأس الوفد الذي زاره ،بحجة أنّه رئيس
مجلس النواب ،وكان ال ب ّد من باب اللياقة والربوتوكول
الرسمي أن يكون باسيل يف مقدمة الوفد.
كذلــك ،كان الجلــوس قبالــة رئيــس «اللقاء
الديموقراطي» تيمور جنبــاط ،محاولة ولو خجولة
جدا ً لطرق أبــواب موصدة مع املختارة بفعل التوتر يف
العالقة عىل خ ّ
ط املختارة  -مرينا الشــالوحي .أمّ ا غري
ذلك ،فال يتعدى الشكليات يف العالقة وصور لزوم ما ال
يلزم.
فعلياً ،ال حاجة كثريا ً للتدقيق يف ثنايا تلك الوثيقة
أو البنود التي تضمنّتها ،واألرجح ّ
أن ك ّل من تلقاها لم
يك ّلف نفسه عناء مراجعة مضامينها بحثا ً عن قطبة
مخفية أو بنــ ٍد رسيّ أو حتى عــن مغزى وخالصة.
فهي تشــبه بكثري من «وصاياها» رسديات مرشحي
االنتخابات النيابية يف الوعود التي يزايدون عىل بعضهم
البعــض فيها ،تحت عنــوان بناء دولة املؤسســات
العرصية ،ومكافحة الفساد ،وإعادة النهوض بالبلد...
وما إىل ذلك من شــعارات كبرية ،رسعان ما يلقون بها
بأنفسهم يف س ّلة املهمالت.
«التيــار الوطني الح ّر» هو بحــ ّد ذاته صار له يف
ّ
ســت ســنوات ،وكان بإمكانه أن يلزم نفسه
الحكم
بتلك العناوين الكبرية قبــل أن يطلب من الغري التقيّد
بها .ولهذا يمكن اختصار تلــك الوثيقة برشط واحد:
التمثيل الشعبي .وذلك انطالقا ً من رغبة باسيل بحرص
الرتشيحات الجدية به ،وبأســوأ الحاالت ،رفع سقف
معربه اإللزامي لتلبية ك ّل رشوطه.
وقبل كالم الرئيس عون يف ما ّ
خص ترشيح باسيل
كان «تكتل لبنــان القوي» يف صدد بلورة حراك داخيل،
يهدف إىل تحريك املياه الراكدة .أكثر من نائب عوني ،ال

سيما من «القدامى» ،توىل اإلشارة عرب اإلعالم إىل وجود
أكثر من مرشــح مؤهل يف صفوف «التكتل» ،وإىل ّ
أن
حدود الرئاســة األوىل ال تقفل عىل نفسها عند ترشيح
جربان باسيل .وكان يفرتض أن يشهد األسبوع املقبل
حراكا ً أكثر جدية يف هذا الصدد.
يقول أحد النواب ّ
إن مكونات «التكتل» ستعرتض
عــى تجميد املبــادرة عند عتبة عرضهــا عىل الكتل
النيابية األخرى ،واالكتفاء بالتصويت بالورقة البيضاء،
بانتظــار تطور ما ال يزال يف املجهول .وفق بعضهم ،ال
سيما املتحمســن الخرتاق الحواجز التي تغلق الدائرة
عىل باسيل بسبب معوقات تتصل به حرصياً ،وأبرزها
العقوبات األمريكية ورفض القوى السياسية املحلية
واالقليمية لرتشيحه ،ربطا ً بالخالفات الشخصية التي
تحول بينه وبني تكوين أغلبية داعمة له ...وفق هؤالء،
ّ
فإن الوقــت قد حان للبحث بخيارات بديلة ،وال حاجة
للتفتيش عن «الكنيسة البعيدة».
يقولون إنّه آن اآلوان لكي توضع كل السيناريوات
عىل الطاولة ،ومفاتحة باســيل بكل االحتماالت .واذا
كانت لديه النية بالرتشــح ال ب ّد مــن عرض خ ّ
طته
لتحقيق هذا الهدف .واذا كان تحقيقه مســتحيالً أو
صعباً ،فال ب ّد من التفكــر بطريقة مختلفة« ،خارج
العلبة».
اذاً ،يبــدو ّ
أن هؤالء بصدد زرك باســيل بالزاوية:
إمّ ا تُعلن ترشــيحك وتقنع من حولك بواقعية املعركة
وكيفية خوضها ،وإمّ ا ات ُرك الحلبة لغريك.
واألرجح ّ
أن الرئيس عون ،بإعالنه األخري يســعى
لقطع الطريــق أمام هؤالء وأمــام طموحاتهم وهو
املتأكد أنّه لو قدّر لهم النقضوا منذ زمن عىل باســيل،
ولكنه يعرف أنّهم ال يملكــون الجرأة عىل القيام بأي
خطوة اعرتاضية جدية ،وقد يكتفون باإلشــارات عن
بُعد ...ولهذا يالعبهم كما يالعب الجميع عىل طريقته
القديمة  -الجديدة :صولد!

«أتدركون جسامة مسؤوليّتكم عن التسبّب بشغورين :رئاسة وحكومة؟»

الراعي :ليس وقت الحوار بل وقت انتخاب الرئيس

«ولّت نغمة الترويكا»

رأى البطريرك املاروني الكاردينال مار
بشارة بطرس الراعي أنّه «لو وُجدت ذ ّرة من
الرحمة والعدالة لدى املسؤولني السياسيّني
النافذين عندنا املمســكني بمفاتيح الح ّل
والربط ،تجاه الشــعب اللبناني ،ملا تركوه
ي ّ
نئ تحت عبء الفقــر والحرمان والظلم
والتهجري ،وملا أمعنوا يف هدم مؤسســات
الدولة تباعا ً وصوال ً إىل رئاســتها التي هي
ّ
واملؤسسات» ،واعترب
فوق جميع الرئاسات
انهم «أوقعوا هذه الرئاسة العليا واألساسية
يف الفراغ ،إمّ ا عمداً ،وإمّ ا غباو ًة ،وإمّ ا أناني ًّة»!
وشــدّد عىل ّ
أن «هذه الرئاسة بصالحيّاتِها
ِ
ُ
االعرتاف بوحد ِة لبنان،
أساس
ودورها هي
ِ
ً
كيانا ً
ودولــة ،فرئيــس الجمهوريّة ليس
رئيسا ً بني رؤساء بل هو فوق ك ّل رئاسة»،
وأ ّكد ّ
«أن العود َة إىل نغمةِ الرتويكا قد و ّلت،

ألنّها تُع ّ
َ
ِ
الســلطات والفص َل
التآلف بني
ط ُل
يف ما بينها ،وتَطع ُن يف مفهو ِم نشــو ِء قيا ِم
الدولةِ اللبنانيةِ وميثاقِ ها والرشاكةِ الوطنية،
وتو ّلد الفوىض الدستورية».

أسوأ أزمة وجودية

وشارك الراعي اللبنانيني يف وداع رئيس
الجمهورية العماد ميشال عون مع انتهاء
واليتــه ،متمنّيا ً له «الخــر والتوفيق بعد
املواقع العســكريةِ
حيا ٍة طويلةٍ يف مختلف
ِ
والوطنيةِ وصوال ً إىل رئاسةِ الجمهوريّةِ التي
ٍ
لخلف،
يُغادرها اليوم من دون أن يُســ ِّلمَها
وال لحكومةٍ أصيلة كاملــة الصالحيّات».
أن عهده لم يكن «سهالً ،بل محفوفا ً
واعترب ّ
ِ
والظــروف الصعبة .فكان لبنان
باألخطار
ِ
َ
وس َ
وعرف
ط محاور املنطقةِ ورصاعاتِها،

محـــــليـــــات
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"عهد" ضرب المصالحات المسيحية والمواقع المارونية
أالن سركيــــس

وزارات العمل والشؤون اإلجتماعية والتنمية اإلدارية
ونيابة رئاسة مجلس الوزراء ،عىل رغم حصدها 15
نائبا ً يف انتخابــات  ،2018فما كان من «القوات» ّإل
أن فضحت «ورقة معراب» التي ّ
نصت عىل تقاســم
ّ
بغض
الوزارات بالتســاوي بني «القوات» و»التيار»
النظر عن الحجم النيابي.
كل تلــك األمور دفعت رئيس حــزب «القوات»
ســمري جعجع إىل زيارة عون يف بعبــدا لكن جواب
الرئيــس كان «عليك التفاهم مع جربان باســيل»،
عندها أطلق جعجع عبارته الشهرية ،فقال :كل م ّرة
كنت اشكو له يجاوبني «قوم بوس تريز» ،يف إشارة
إىل إحالته لباسيل.
هذا من جهة عالقة «القوات» والعهد التي توترت
بعد إنــدالع إنتفاضة « 17ترشيــن» وإتهام العهد
لـ»القوات» بقطع الطرق يف املناطق املسيحية لرضب
العهد ،وتغذية روح «الثورة» وتوجيهها باتجاه عون
وباســيل ،لكن هناك ّ
شقا ً آخر من الصدام املسيحي
داخل الفريق الواحد.

تبدأ غدا ً مرحلة جديدة من الحياة السياســية
اللبنانية ،فالرئيس ميشــال عون الذي أتى «بطبل
وزمر» ووعود ،يرتك الســدّة الرئاسية للشغور الذي
انتخب عىل أطالله.
من الظلم تحميل مسلسل اإلنهيار لعون وحده،
فالرئيس العمــاد انتُخب والبالد غارقــة بالديون
وتعاني إقتصادياً ،واملؤسســات تصــارع لتبقى،
لكن مشكلة عون األساسية أنه ساهم يف الفراغات
املتالحقة ســواء كانت حكومية أو رئاسية ،وأغدق
وعود اإلصالح والتغيري و»عيّش» جماهريه ورشائح
كبرية من اللبنانيني بحلم قيام الدولة القوية.
تربّع عون عىل سدّة الرئاسة يف  31ترشين األول
 2016متســ ّلحا ً بأكرب إجماع حوله ،املكوّن الشيعي
األكرب أي «حزب الله» من أكثر الداعمني له .الرئيس
سعد الحريري سار بتسوية إنتخابه .رئيس الحزب
«التقدّمي اإلشرتاكي» وليد جنبالط لم يمانع إنتخابه.
ّ
تحصــن بـ»اتفاق معراب»
واألهم من هذا ك ّله أنه
حاصدا ً الدعم املسيحي األكرب.
مع «المردة»
لكن لحظــة وصوله إىل الحكــم حصل تبدّل يف
«بي
«بي املســيحيني» أو ّ
لم يلعب عــون دور ّ
ّ
تمســك العهد بحلفه مع
السياســة العونية ،فقد
الكل» ،فمخ ّلفات ترشيح الحريري لسليمان فرنجية
الحريري وتحالفه املتــن مع «حزب
خريف  2015إســتمرت طوال العهد،
عندها إعترب عون أنه «يش ّلحه» حقه،
اللــه» ،وأدار ظهــره ملضامني ورقة
«إتفاق معراب» ومــا ّ
وزاد باســيل من نار الخــاف ،والذي
نصت عليه من
تمسك العهد بحلفه كاد أن ينفجــر عند تأليف أول حكومة
سياسة
تطال
مواقف وطنية وسيادية
ّ
الدولــة أوالً ،والتي تك ّرســت بالبنود مع الحريري وتحالفه حيث حاول باســيل منع تيار «املردة»
العرشة التي تليت خالل املصالحة يف 15
من الحصول عىل حقيبــة وازنة ،لكن
وتنصل من البنود المتين مع «حزب الله»
ّ
كانون الثاني ،2016
تدخل كل من «حــزب الله» والحريري
«السلطوية» التي تبدأ بتوزيع املقاعد وأدار ظهره لـ»إتفاق عدّل األمر ،وذهبت وزارة االشــغال إىل
«املردة».
الوزارية.
معراب»
طــوال الســنوات الســت ،وعىل
وتجاوز كل مــن العهد و»القوات
رغم إعالن فرنجية إحرتامه ملوقع الرئاســة ولعون
اللبنانية» قطوع تأليف حكومة العهد األوىل حيث لم
شــخصياً ،وحرص خالفه مع باســيل ،لم يستطع
تُمنح «القوات» حقيبة سيادية واكتفت بمنحها نيابة
العهد تشــكيل مظ ّلة للمسيحيني ،وبقي األخذ والر ّد
رئاســة مجلس الوزراء ووزارات الصحة والشؤون
قائما ً بني بنشعي وبعبدا ،عىل رغم تلبية فرنجية لكل
اإلجتماعية واإلعالم.
الدعوات الجماعيــة التي كانت تحصل ومن ضمنها
وأتت صفقة البواخر التــي عمل عليها كل من
طاوالت التشاور والحوار.
«التيار الوطنــي الح ّر» وتيار «املســتقبل» لتخ ّرب
ومن جهة أخرى ،لم يستطع العهد م ّد جسور مع
العالقة أكثر بني الطرفني املسيحيني ،إذ وقف وزراء
أحزاب وشخصيات مسيحية مثل حزبَي «الكتائب»
«القوات» بوجــه الصفقة ،فدفعوا ثمنها عند تأليف
و»الوطنيني األحرار» ،عىل الرغم من ّ
أن رئيس حزب
الحكومة الثانية حيث تمت معاقبة «القوات» ومُنحت

األعالم البرتقالية في بعبدا أمس وبينها علم «حزب الله» (فضل عيتاني)

«الوطنيني األحرار» آنذاك النائب دوري شمعون زار
عون بعد إنتخابه ،وقال« :انا ابن كميل شمعون ولدي
إحرتام ملوقع الرئاســة بغض النظر عن شــخصية
الرئيس ويجب مراقبة األفعال من اآلن وصاعداً».
هذا عىل الصعيد املسيحي السيايس ،أما إدارياً،
فإن أبرز موقعني للموارنة يف الدولة هما قائد الجيش
وحاكم مرصف لبنان ،وما يدعو لإلستغراب أن العهد
تصادم مع املوقعني.
لحظة إنتخاب عــون توجهــت األنظار نحو
موقع قيادة الجيش لرصد من سيخلف العماد جان
قهوجي ،فوقع الخيار عىل العماد جوزاف عون الذي
يعترب مقربا ً من رئيس الجمهورية ،لكن رسعان ما
انفجر الخالف بني باسيل وقائد الجيش خصوصا ً بعد
تعيني الياس بو صعب وزيرا ً للدفاع.
وتعترب مدة وزارة بو صعب من األقىس عىل قائد
الجيش ،حينها كان يتدخل بكل «شــاردة وواردة»
ويطبّق تعليمات باسيل ،فعاش الجيش رصاعا ً بني
قيادة الجيش ووزارة الدفــاع ،لكن ما فجّ ر الوضع
أكثر هو تــرف قائد الجيش خــال «الثورة» إذ

رفض تلقي األوامر بفتــح الطرقات بالقوة ورضب
املتظاهريــن ،عندها وقع الخــاف الكبري ،ويُحكى
كثريا ً عن محاوالت باسيل لتطيري قائد الجيش لكنه
لم ينجح.
أمّ ا بالنســبة إىل التصادم مــع حاكم مرصف
لبنان ،فحــدّث وال حــرج ،فقد بدأ عــون واليته
بالرغبة بتغيري ســامة ،لكن هناك من تحدث عن
صفقة أتاحت ملقربني من العهد السيطرة عىل بنك
«ســيدروس» عرب تعويمه من قبل سالمة ،وبعدها
بفرتة ،أي يف عــام  ،2017طرح عــون من خارج
جدول االعمال مسألة التجديد لسالمة.
وعند إندالع «الثــورة» ،حــاول العهد تحميل
سالمة مسؤولية اإلنهيار لوحده ،فانفجر الوضع بني
الرجلني ،وعاشت البالد طوال السنوات الثالث املاضية
صداما ً بني العهد والحاكم دفع الشعب ثمنه.
تصادم العهد مع الجميع ،لكن النتيجة أن والية
عون تنتهي منتصف ليل اليوم ،ويبقى للتاريخ الحكم
عىل مجريات األمور ،مع أن الشــعب أصدر حكمه
املربم وصنّف عهد عون من أسوأ العهود الرئاسية.

جعجع :في أي وقت يمكن انتخاب العماد جوزيف عون
إعترب رئيس حزب «القوات» ســمري جعجع أنّه «يف حال اتّحدت
املعارضة يمكنها ايصال النائب ميشــال معوض اىل سدة الرئاسة،
إذ هنــاك  20نائبا ً منهــا لم يُحددوا بعد موقفهــم و 44صوّتوا له
ما يعادل  64صوتــاً ،ولكن بعض اطيافهــا ال يريد االلتزام بيشء
ويتحجــج بقدرة الفريق اآلخر عىل تعطيــل النصاب» ،الفتا ً إىل أنّه
«يف حال توحّ دنــا كلنا كمعارضة عندها يمكن للفريق اآلخر تعطيل
جلســة او اثنتني ولكنه سيعجز عن االســتمرار يف ذلك اذ سيظهر
حينها انه املع ّ
طل».
أضــاف« :يف أي وقت يمكن انتخاب العمــاد جوزيف عون ،إذا

أسوأ أزمةٍ وجوديةٍ يف تاريخِ ه الحديث ،انعكست
عليه وعىل الشــعب اللبناني اقتصاديــا ً وماليا ً
واجتماعياً؛ ومــا زال يف دائرة الخطر عىل كيانه
ونظامه الدســتوريّ » .وناشــد النوّاب «القيام
رسيعا ً بواجبهــم وانتخاب رئيــس جديد ،أل َّن
الشــغور الرئايس ليس وكأنّه قــد ٌر يف لبنان ،بل
الرشق من
هو مؤامر ٌة عليه بما يشــ ّك ُل يف هذا
ِ
ُ
البعض إىل ِ
نقضها.
خصوصيةٍ حضاريةٍ يَسعى
والدولة بال رئيس كجســم بال رأس .والجسم ال
يحتمل أكثر من رأس».

ليس وقت الحوار

وتوجّ ه الراعي اىل النوّاب ورؤســاء األحزاب
والكتل النيابيّة بالقول« :أنتم تعرفون منذ ِّ
ست
ِ
ٍ
َ
رئيس جدي ٍد للدولة ،وقد
انتخاب
د
موع
ســنوات
ٍ
ِ
ّ
وبخاصة يف الشهرين
كان لكم املدي ُد من الوقت
األخريين الدســتوريّني ،لتتحاوروا وتتناقشوا
مرشح جدير للرئاسةِ
اختيار
وتتفاوضوا حو َل
ِ
ٍ
وانتخا ِبه .فهل يعقل أن تنعقد ثالث جلســات
إنتخابيّة فقط يف الشــهرين الحاسمني تنتهي
ك ّلها بتعطيل النصــاب؟ وأضاف« :ليس اليومَ،

ارادوا فعــاً ،ففي الواقــع حني تتعطل انتخابات الرئاســة يف كل
العالم يكون التوجّ ه باملبدأ نحو قائد الجيش خوفا ً من االضطرابات
األمنية .وفق القانون ،انتخاب قائد الجيش يحتاج إىل ثلثي املجلس
النيابي ،بينما كأمر واقع ســيصار إىل التوافق عىل اســمه من 86
نائباً ،كما حصل مع الرئيس السابق ميشال سليمان ،وعندها يكون
ٍ
كاف لتعديل الدستور .هذا السيناريو ممكن بعد التعطيل ويف
العدد
ظل تدهور الحال يف البلد».
وقــال يف مقابلة تلفزيونية« :ملن يعتــر ان «حزب الله» يحكم
البلد بسالحه أؤكد بأن هذا املفهوم خاطئ إذ يمكنه بسالحه اغتيال

ُ
ُ
وقت الحوار بل
املهلة الدُســتورية،
وقد انتهت
ُ
انتخاب الرئيس الجديد .ويت ّم اإلنتخاب ال
وقت
ِ
باإلتّفاق املسبق عىل اإلسم ،ألنّه غري ممكن ،بل
بجلسات اإلقرتاع املتتالية واملصحوبة بالتشاور
وباملحافظــة الدائمة عىل النصــاب .أتدركون
جسامة مسؤوليّتكم عن التسبّب بالشغورين:
شــغور رئاســة الجمهوريّة ،وشغور حكومة
كاملة الصالحيّات ،وكالهما يشــ ّكالن السلطة
اإلجرائيّة يف الدولة؟ أتدركون أنّكم بهذا تفاقمون
من دون ســقف األزمة السياســية واألزمات
اإلقتصادية واملالية واملعيشــية واإلجتماعية؟
كيف ستواجهون ثورة شعبنا الجائع وغضبه؟
فال تظنّــوا ّ
أن دولة لبنــان «بتميش» من دون
رئيس!».

أمرٌ مدبّر

وإذ ســأل الراعــي «ملاذا هذا التشــكيك يف
الشــخصي ِ
ّات القــادر ِة عىل تبوُّؤ هــذا املنصب
وتصوير الواقــع كأ ْن ليس بني ك ِّل موارنةِ لبنان
ٌ
صالحة لتس ّل ِم الرئاسةِ وإنقا ِذ البالد»؟
شخصي ٌّة
الحظ أنّه «ك ّلما ُ
طرح اس ٌم يَنهال الطع ُن بقدراتِه

أكان مدنيا ً أو عســكرياً ،ديبلوماسيا ً أو مف ِّكرا ً
الجيل الجديد
اسرتاتيجياً ،تقنيّا ً أو سياسياً ،من
ِ
الجيل املخرضَ م؟» مؤكدا ً ّ
أن «هذا أم ٌر مدبَّر
أو من
ِ
َّ
ٌ
إلطالةِ
إمّ
الرئايس ،وإمّ ا
الشــغور
ا
له،
ط
ط
ومخ
ِّ
ِ
خارج الثوابت الوطنيّة يكون
من
رئيــس
لفرض
ٍ
ِ
ِ
خاضعا ً
للمشاريع املتجوِّلةِ يف املنطقة».
ِ
ُ
الطريق إىل قرص بعبدا
وقال« :ال أيها السادة،
يَم ُّر باحرتام الدستور والرشعيّة وعدم تجيريهما
املحــور أو ذاك ،وباختيــار رئيس يتمتّع
لهــذا
ِ
الشأن العا ِّم ومعرفةِ اإلدار ِة اللبنانيّةِ
بتجربةِ
ِ
ة
إدار
ِ
واملؤس ِ
ّ
جمع املواطنني حول
سات ،وبالقدرة عىل
ِ
ٍّ
لبنانية والوال ِء للبنان فقط ،وباســتعاد ِة
مبادئ
ُ
ِ
عَ
فالرئاسة
القات لبنان مع أصدقائِه وتوسيعِ ها.
ً
هواية وال دور ًة تدريبية بل هي رياد ٌة يف
ليســت
الحكم وقياد ِة الشعوب».
ّ
وصل الراعي أخريا ً «إىل الله كي ّ
يمس ضمائر
النوّاب والكتل النيابيّــة ،فيبادروا للحال إىل عقد
النيابي االنتخابي وفق األصول
جلسات املجلس
ّ
الديمقراطيّة ،وينتخبوا رئيسا ً للدولة تنتظم معه
املؤسسات الدســتوريّة األخرى» ،وقالّ :
ّ
«إن الله
سميع مجيب».

عدد من االشــخاص ولكنه لن ينجح يف كســب القوة السياسية.
«حزب الله» توجّ ه نحو قبول ترســيم الحدود البحرية مع ارسائيل
ّ
املســرات» تحسبا ً الحتمال تدهور الوضع
بعد قيامه بـ»مرسحية
االقتصادي أكثر ،رغم أن ايديولوجيته وادبيته كانت من غري املمكن
أن تقبل بالرتســيم مع «العدو الغاشــم» و»الكيان الغاصب» .بما
فعلــه «حزب الله» إعتقــد أنه بات يســتطيع التنقيب يف الحقول
واملربعات التي تحتوي عىل نفط يف الجنــوب ،ما يجعله يطلب من
الحكومة االستدانة مسبقا ً من الرشكات املنقبة باعتبار انه اصبح
لدينا نفط».

عوده :أليس إدخال البلد
في الفراغ جريمة؟
لفــت مرتوبوليــت بــروت
وتوابعها للروم األرثوذكس املطران
الياس عــوده ،اىل ّ
أن لبنان ينتقل
«يف األيام املقبلة إىل فصل جديد من
مسريته الديمقراطية» ،آمالً يف «أال
يكون أســوأ من الفصول السابقة
التي توالت منذ عقود» ،رافعا ً الدعاء
بـ»أن تستنري عقول أعضاء الهيئة
الناخبــة التي تجتمــع يف مجلس
النواب ،وأن تنتخب رئيسا ً يعمل مع
جميع الفرقــاء كي يصل لبنان إىل
السيادة والحرية والوحدة».
ويف عظته خالل قداس االحد
يف كاتدرائية القديس جاورجيوس
تســاءل عودة « :أمــا حان وقت
إدراك النواب املســؤولية الوطنية
امللقاة عــى عاتــق ك ّل منهم؟»
ودعاهــم اىل تحكيــم ضمائرهم
«قبل فوات األوان» ،مشدّدا ً عىل ّ
أن

«وجود رئيس عىل رأس الدولة أمر
رضوري ،تماما ً كما هي رضورية
حكومة متجانسة ،تعمل وفق رؤية
واضحة ،وخ ّ
طة إنقاذية إصالحية».
كذلك ســأل عودة« :الجلسات
الفولكلورية غري الجدّية أال تش ّكل
إســاءة إىل صورة املجلس النيابي،
ودليــاً عــى تهاوي املمارســة
السياســية؟ أليس تعطيل مسرية
النظام الديمقراطي وإدخال البلد يف
الفراغ جريمة بحق البلد؟».

٤

محـــــليـــــات
العـــدد  - ٩٧٢السنــــة الـرابـعـة

جــان الــفــغــالــي

اإلثـنـيـن  ٣١تشرين األول 2022

اليوم األخيرٌ :
حزن ودموع ...وباسيل يترك مالئكته

ماذا يريد عون أن يبرهن؟
محاولة لمناقشة هادئة مع عقالء في «التيار الوطني
الحر»« ،عونيين» كانوا أم «باسيليين».
ماذا يريد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ،من
وراء كل هذه الحشود ،أن يبرهن؟ إذا كان يريد أن يثبت
شعبيته ،فإن هذه الشعبية تثبَّتت في صناديق اإلقتراع،
فلماذا العودة إلى االختبار؟ إذا كان يريد أن يستعرض
عضالت شعبيةّ ،
ٍ
فإن هذا اإلستعراض أو هذه العراضة
متاحان لجميع القوى واألحزاب والتيارات :من «القوات
اللبنانية» إلى «الحزب التقدمي االشتراكي» إلى «حزب الله»
إلى حركة «أمل» إلى آخرين .فلماذا اإلختبار إذا كان القائم
به واثقا ً من شعبيته؟ أمّ ا إذا كان األمر غير ذلك فهناك
مشكلة في «التيار».
ما هي القيمة المضافة التي أعطيت للرئيس عون أن
ينصب انصاره خِ يَما ً في محيط القصر الجمهوري؟ هل هو
تعبير عن نوستالجيا تعود إلى العام  1989والعام 1990؟
آنذاك كان الجنرال يريد ان يصبح رئيسا ً للجمهورية ،اليوم
أصبح رئيسا ً للجمهورية وأكمل واليته كاملة ،حتى آخر
ثانية ،فماذا يريد أكثر؟ هل يشعر بعقدة ذنب انه لم يحقق
شيئا ً مما وعد به؟ هل لهذا السبب رفع شعار «مكمْلين»؟
شخص كالرئيس عون أن يعترف باإلخفاق،
صعب على
ٍ
فهذا الرجل تج َّرع هزيمتين في حربين« :حرب التحرير»
التي لم يتحرر فيها سنتيمتر واحد من األراضي اللبنانية
تحت سيطرة الجيش السوري ،و»حرب اإللغاء» التي عجز
فيها عن تحقيق هدفه بإلغاء «القوات اللبنانية» ،فدمَّر
«الشرقية» وألحق خسائر هائلة في األلوية المقاتِلة في
الجيش اللبناني.
وبعد الهزيمتين ،خيبات متالحقة .فنظرية الـ»ما
خ ّلونا»ال تنطلي على أحد ،مَن الذي ما َّ
خلك؟ كنت وما
زلت الحليف االول عند االقوى« ،حزب الله» :دعمك في
االنتخابات النيابية ،و»فوَّزك» في أكثر من دائرة ،لكنه
طى فاسدين َّ
خذلك في محاربة الفساد ،ألنه غ ّ
وغض النظر
عن فاسدين ،فكيف تحارب الفساد فيما حليفك يحمي
الفاسدين؟
تتحدَّث عن أنك ُخذِلت في ملف النازحين ،مَن خذلك؟
أليسوا هم مَن يسيطرون على المعابر غير الشرعية ،من
حيث يتسلل النازحون؟ مَن يسيطر على المعابر غير
الشرعية؟ أليس حليفك «حزب الله»؟
حين يُقال إن صهرك جبران باسيل هو شريكك في
القرارات الرئاسية ،فإن هذا القول يجب أال يستفزك؟ فمنذ
متى يستفزك قول الحقيقة؟ منذ ما بعد االنتخابات النيابية
األخيرة واستقالة حكومة الرئيس ميقاتي ثم إعادة تكليفه،
مَن يفاوض الرئيس المك َّلف غير الوزير باسيل؟
ساعات وتصبح رئيسا ً سابقاً ،آن لك أن تراجع حساباتك
ويومياتك في قصر بعبدا ،وأن تسأل :أين أخطأت؟ وأين
وقع
أصبت؟ مكابرة أن ال تعترف باألخطاء ،وال يخفف من ِ
الفشل وعدم اإلنجاز ،أن يكون العذر «ما خ ّلونا».
ثم ،أال يجدر التوقف مليا ً عند واقع هو ّ
أن من توجّ هوا
إلى القصر وواكبو العودة ،ليسوا ّإل من «التيار الوطني
الحر»؟ أين سائر اللبنانيين من مختلف الطوائف
والمذاهب؟

عون مغادرًا قصر بعبدا أمس (فضل عيتاني)

طغى مشــهد الحزن عىل القرص وناسه ،عىل
طونــــي كـــــرم
عكس املشهدية الشــعبية التي أع ّد لها «التيار»
...وخرج الرئيس ميشال عون من بعبدا قبل
يف الباحات املالصقة ،وخالفا ً للمواكب الســيارة
 35ســاعة من إنتهاء واليته الدســتورية بحلول
واألناشيد التي أمّ ت الطرقات املحيطة .منارصون
منتصف ليــل اليــوم  31ترشين األول .وســ ّلم
دفعتهم حماستهم إىل مبيت ليلتهم يف خي ٍم أُعدت
«الشغور» كما فعل سلفه ،متوجا ً ساعات عهده
خصيصا ً عند مدخل القــر ،ويف النطاق األمني
له .شاشات عمالقة رفعت وأناشيد حزبية تخص
األخرية بالتوقيع عىل مرســوم استقالة حكومة
«العونيني» صدحت منذ ســاعات الصباح األوىل
ترصيف األعمال .وناشــد املجلس النيابي بتحمّ ل
إىل حني بدء املراســم الرســمية لخروج الرئيس.
مســؤوليته ،فاتحا ً الباب بذلك عــى إجتهادات
الحشد الشــعبي طغى عىل الربوتوكول الرسمي،
دســتورية ،وملقيا ً اللوم والعتب عىل «املنظومة»
ما دفع املن ّ
ظمــن إىل تأخري اإلحتفال
التي حالــت دون تحقيقه «التغيري
ملا يقارب الســاعة مــن الوقت من
واإلصالح» املنشــودين ،وذلك خالل
أجــل تأمني تحشــيد املشــهد قدر
كلمةٍ ألقاها أمام حشو ٍد من «الحرس
القديم» و»حزب اللــه» الذي عمّ ت رئيس «التيار الوطني
االمكان .زوار الرئيس يف يومه األخري
أعالمــه الباحــة الخارجيّة للقرص الحر» أشرف على كل إقترصوا عىل الحلقة الضيقة :النواب
العونيــون ،وزراء ســابقون العائلة
الجمهــوري ،محاوال ً إســتعادة ما
الترتيبات
واملستشارون...
تبقى من مرشوعية شعبيّة تساهم
واليوم األخري يف بعبدا كان يوم رئيس «التيار
يف تعويم تياره السيايس «التيار الوطني الح ّر» يف
اإلستحقاقات واملغامرات املقبلة.
الوطني الحر» جربان باسيل بال منازع ،الذي الزم
الرئيس الذي أوصلته «بندقية املقاومة» قبل
عون منذ الصباح الباكر وكان حارضا ً أثناء توقيع
 6ســنوات إىل قرص بعبدا ،وفــق مجاهرة النائب
مرسوم استقالة الحكومة ،كما أرشف عىل دقائق
نواف املوسوي حينها من ساحة النجمة ،إىل جانب
ترتيبات املغادرة ووجّ ه الجمهور العوني يف كيفية
ما عُ رف يومها بالتســوية الرئاســيّة مع «تيار
التحرك والتجمع .كما برز بني رايات «التيار» عدد
املستقبل» و»القوات اللبنانية» ،لم يجد له حليفا ً
من رايات «حزب الله «يف سياق بدا مدروسا ً بدقة
اليصال رسائل إىل الحليف قبل الخصم.
سياســيا ً يف وداعه عند باب القــر .ما خال ق ّلة
كما أبقى باســيل عىل «مالئكته» يف القرص
من نواب «تكتــل لبنان القوي» ،من بينهم صهره
الذين سيســتمرون اىل حني انتخاب رئيس جديد
رئيس «التيار» جربان باســيل ،والنواب إبراهيم
للجمهورية ال سيما يف املراســم واالعالم ودوائر
كنعان ،آالن عون ،ندى البستاني ،سليم عون ،فريد
املديرية العامة للرئاســة ،وهذا أمر غري مسبوق،
البســتاني ،ونائب رئيس املجلس النيابي الياس
اذ درجت العــادة أن يغادر مع الرئيس املغادر ك ّل
بوصعب ،والوزيران يف الحكومة املستقيلة هيكتور
من وصل معه ،وال يبقى اال املدير العام لرئاســة
الحجار ووليد فياض ،وعدد كبري من املستشارين
الجمهورية (أي انطوان شــقري حالياً) ورؤساء
من بينهم النائب الســابق وليد الخوري والوزير
املصالح والدوائر واالقسام واملوظفون.
السابق بيار رفول وآخرون.

وبحلول الســاعة  ،12:15غادر الرئيس عون
مكتبه وســط كتيبة من الرمّ احة وحرس الرشف
الذين مألوا البهو الداخيل ،فصافح املدراء العامني
واملستشــارين عند املدخل الرئيــي للقرص ،ثم
توجه إىل إلقاء التحيّة عىل العلم اللبناني عىل وقع
عزف موســيقى الجيش لحن التعظيم والنشــيد
الوطني اللبناني ،ليســتعرض كتيبة من الحرس
الجمهــوري حتى وصوله إىل املنصــة الخارجية
وإلقاء خطابه الوداعي «الحزين» ،وتسليم شعلة
«إســتمرار القضيّة» لألجيال الصاعدة يف «التيار
الوطني الحر» ،هنا طلب املنظمون ويف طليعتهم
باسيل من املشاركني ،اخالء الساحة أمام القرص
وتشكيل سلســلة برشية عىل طول الطريق التي
سيســلكها املوكب الرئايس داخــل اإلطار األمني
للقرص لزوم «التصوير» ،وإلقاء الســام الوداعي
للجنرال ،الذي غادر بعبدا عند الساعة الواحدة من
بعد ظهر أمس.
الــوداع الرئــايس الذي طغى عليــه الطابع
الحزبي ،أراده الرئيس عون أن يشــكل له امتدادا ً
ملسريته وتجديدا ً ملرشوعيته الشــعبية يف القادم
من األيام .ويوضح املستشار اإلعالمي والسيايس
لرئيس الجمهورية أنطوان قســطنطني لـ»نداء
الوطن»ّ ،
أن موقع الرئيس وشــعبيته فرضا هذه
املشهدية التي تعيد إىل األذهان الصورة ذاتها التي
رافقت دخوله إىل القرص ،مــا يؤكد زعامته وهو
«يخرج رئيســا ً زعيما ً كما دخــل» .وإذ يلفت إىل
أن اإلستقبال الشــعبي يالقي املعادلة السياسيّة
التي يطرحها الرئيس عون ،والتي توجب عىل أي
رئيس يف املستقبل التمتع بقاعدة شعبية وتمثيليّة
لبيئته قبل إنتخابه ،منعا ً للطعن بميثاقيته ،أمل يف
تحويل املمارسات السياسية باتجاه إيجابي ،بعيدا ً
عن التحدي والحقد والسهام الظاملة التي أصابت
«الرئيس» منذ  2019إىل اليوم.

عون خارج بعبدا :المنظومة

عون خالل إلقائه كلمته (فضل عيتاني)

بعد عهد شــهد رزمة من األحداث
واألزمــات السياســية واإلقتصاديــة
واإلجتماعية ،أرخت بظاللها عىل واقع
اللبنانيني ومســتقبلهم ،غــادر رئيس
الجمهورية العماد ميشــال عون أمس
قرص بعبدا منتقــاً إىل منزله يف الرابية،
وسط مراســم وداع رسمية أقيمت له.
وقبيل مغادرته القرص الجمهوري ،ألقى
عون كلمة أمام منارصيه الذين توافدوا
لتحيته ودعمه ،قال فيها إنّه "ينتقل إىل
مرحلة جديدة تبــدأ بنضال قويّ وعمل
وجهد القتالع الفساد من جذوره".
وأ ّكد أن "لبنان يف حاجة إىل إصالح
كي يعــود إىل الحياة بعــد إنهاء نفوذ
الذين شــ ّلوا القضاء وأوقفوا التحقيق
بانفجار املرفأ" ،وقال "إن البلد مرسوق
بخزينتــه وبمرصفه املركــزي ،ومن
جيوب املواطنني .وأصبــح لدينا دولة
مهرتئة بمؤسســاتها ومن دون قيمة،
ألن املنظومــة الحاكمة اســتعملتها،
والقضــاء مع ّ
طــل ال ي ّ
ُحصل حقوق
الناس".
وسأل عون" :ماذا نقول إذا كانت
كل الجرائم املالية قــد ارتكبها حاكم

املرصف املركزي ولم نتم ّكن من إيصاله
إىل املحكمة؟ فمــن يحميه؟ ومن هو
رشيكه؟ جميعهم يف املنظومة الحاكمة
منذ  32عاما ً أوصلونا اىل هذه الحال".
وكشــف "أن القضاء ال يُحاكم من يف
ّ
حقهم دعاوى جرمية" ،مشــرا ً إىل أنه
"مضت ســنتان أو ثالث عىل رفع 22
دعوى قضائية ،من دون معرفة مصري
أي منها حتى اآلن" .وأردف" :قد يكون
املتّهمون بالفســاد هم من جماعتهم
وإال فلمــاذا يبحثون عن حماية لهم"،
مشــددا ً عىل أن "حكمنا اليوم أصبح
حكما ثأريا ً وليس حكما ً عادالً ،والثأر
ليس بعدالــة ،فالثأر هــو جريمة يف
الحكم".
واعترب أن "الثروة الوطنية املتمثلة
بالنفــط والغــاز ســتعطينا وحدها
الرأســمال الكايف إلنقاذ لبنــانّ ،
وأن
الصندوق الســيادي هو الذي يحافظ
عىل أموال الشعب".
ورأى أنه "كي يعود البلد إىل الحياة،
هو يف حاجة إىل إصالح يُنهي نفوذ الذين
شــ ّلوا القضاء وأوقفوا تحقيق املرفأ"،
الفتــا ً إىل ّ
أن "رئيــس مجلس القضاء
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مناقشة رسالة عون ...كرئيس جمهورية سابق!

"عصفورية دستورية" تلقي بكرة النار إلى البرلمان

أكــــرم حمـــــدان

باسيل في الرابية (رمزي الحاج)

يف الغضون ،وعىل الرغم من املشهد
اإلحتفايل الــذي أراده «التيــار الوطني
الحر» لرئيســه الفخــري يف يوم وداعه
«الرئايس» ،طغى الحزن و»البكاء» عىل
وجوه املشاركني كما فريق عمل الرئيس
وحرس.
من مستشــارين وإعالميــن
ٍ
وتقاطعت آراء من التقتهم «نداء الوطن»
ّ
بأن مكيدة مــا أدّت إىل تعطيل اإلصالح
املطلوب والتغيري املنشــود اللذين لطاملا
سعى إليهما «فخامته» .وتشري الزميلة
ريتا نصور إىل ّ
أن «غصتها كبرية وزعلها
أكرب ،ج ّراء عرقلة الرئيس عون يف تنفيذ
رؤيته للبنان والتي لن يكون باستطاعة
غريه تنفيذها».

إلى الرابية

وبعد أن حيا حشود املواطنني ،غادر
الرئيس عون يف املوكــب الرئايس قرص
بعبدا مخرتقا ً صفــوف املواطنني الذين
احتشدوا لتحيته عىل طول طريق القرص
الجمهــوري ،وعىل الطريــق املؤدية اىل
الرابية.
ولــدى وصــول موكب عــون اىل
مفرتق منزله يف الرابيــة ،توقف لتحية
الجماهري التي انتظرته وهتفت بحياته
وبالشــعارات املؤيدة ملواقفه ،كما كانت
محطــة عزفت فيها األناشــيد الوطنية
وأقيمت الرقصات الفولكلورية و»الزفة»
احتفاء به.
بعدها تابع املوكب سريه ووصل اىل
منزل عون يف الرابية ،حيث اســتقبلته
اللبنانيــة األوىل ناديــا الشــامي عون،
وكريماته ،وافراد العائلة.

بعدما تب ّلغ من رئيــس الجمهورية
العماد ميشــال عون مرسوم اإلستقالة،
وتس ّلم رســالة يدعو فيها إىل عقد جلسة
للمجلس النيابــي إلتّخاذ التدبري أو القرار
أو اإلجراء املناســب ،تب ّلغ رئيس مجلس
النواب نبيه بري يف كتاب من الرئيس نجيب
ميقاتــي ّ
أن الحكومة ســتتابع ترصيف
األعمــال والقيام بواجباتها الدســتورية
كافة ،وفقا ً للنصوص الدستورية واألنظمة
التي ترعى عملها.
يف حيثيات رسالة عون دعوة ملجلس
النواب إىل نزع التكليف الذي منحه للرئيس
ميقاتي ،بينما تضمّ ن كتاب ميقاتي تأكيدا ً
ّ
بأن الحكومة ســتتابع القيام بواجباتها
الدســتورية كافة ومــن بينها ترصيف
األعمال ،ما يطرح السؤال :هل دخلت البالد
عمليا ً يف فوىض "العصفورية الدستورية
والسياســية"؟ وكيف قرأ خرباء وفقهاء
القانون والدستور هاتني الخطوتني؟ مع
اإلشارة إىل ّ
أن خطوة ميقاتي هي األوىل من
نوعها ،إذ لم يسبق أن وجّ ه رئيس الحكومة
رســالة أو كتابا ً إىل رئيس مجلس النواب،
وال يوجد نص دســتوري بهذا املعنى ،كما
ّ
أن خطوة عون وميقاتــي رمت الكرة يف
ملعب مجلس النواب ورئيسه ،ما يعكس
أهمية ما ينوي القيام به بري بشأن الحوار
والدعوة إليه.

اآللية المتّبعة

يف الخالصة ،ال بد من التذكري ّ
بأن املادة
 145من النظام الداخــي ملجلس النواب
تتحدّث عن اآلليــة املتّبعة يف حال توجيه
فرقة الدبكة التي استقبلت الرئيس عون في الرابية (رمزي الحاج)
رئيس الجمهورية رسالة إىل مجلس النواب
وهي تنص عىل اآلتي" :عندما يرغب رئيس
األعمال ،بل سيشــمل أيضــا ً صالحيات
إستقالة الحكومة أو إعتبارها مستقيلة".
الجمهوريــة بتوجيه رســالة إىل مجلس
رئيس الجمهورية وكالة وفقا ً لنص املادة
وأضاف" :لكن رئيــس الجمهورية،
 62من الدستورّ ،
النواب عمالً بأحكام الفقرة  10من املادة
ألن الصيغة التي ورد فيها
ّ
إتفاق عىل الحكومة
إىل
ل
التوص
دون
ومن
ٍ
النص فيه من الحرفية واملهنية التي ّ
ّ
 53من الدستور ،تطبق اإلجراءات اآلتية:
تؤش
الجديدة بينه وبني رئيس الحكومة ا ُملك ّلف،
ً
عىل ّ
 1إذا كانت رسالة رئيس الجمهوريةأن رئيس الحكومة لديه النيّة بتســ ّلم
ُستقيلة
أصدر مرسوم إعتبار الحكومة م
مبــارشة ،يبادر رئيــس املجلس إىل دعوة
صالحيات رئيس الجمهورية وكالة".
فقط ،من دون صدور املرسومني اآلخرين،
وأ ّكد مالــك ّ
املجلس إىل اإلنعقاد خالل  3أيام من تاريخ
أن "األجواء عابقة وتيش
تكريســا ً لواقــع أن الحكومــة الحالية
ً
إبالغه رغبة رئيس الجمهورية.
بخالفــات وســجال دســتوري وكباش
مستقيلة بفعل بدء والية مجلس
أصبحت
 2بعد اســتماع املجلس إىل رســالةحقيقي بدءا ً من صباح غد الثالثاء".
النواب الجديــد ،وصدور هذا املرســوم
رئيس الجمهوريــة ،يرفع رئيس املجلس
بمفرده من دون املرسومني اآلخرين ،وإن
الجلســة ملدة  24ساعة ،وتستأنف بعدها
مرقص :مرسوم إعالني
كان من شــأنه ترك إرباكٍ سيايسّ ،إل أنّه
ملناقشة مضمون الرسالة واتّخاذ املوقف
مالك :الكباش على أشدّه
من جهته ،رئيس مؤسسة JUSTICIA
لــن ي ّ
ُغي من ا ُملعطى الدســتوري القائم،
أو اإلجراء أو القرار املناسب.
الخبري الدستوري والقانوني املحامي
إذ ّ
الحقوقية املحامــي الدكتور بول مرقص
إن مرســوم قبول إستقالة الحكومة أو
ً
 3أمــا إذا كانت الرســالة موجّ هةســعيد مالك قال لـ"نداء الوطن"" :بعد
قال لـ"نداء الوطن" :من املألوف وا ُملتعارف
مستقيلة ،كما هو الواقع الحايل
إعتبارها
بواســطة رئيس املجلس،
إطالعي عىل رسالة الرئيس
عليه دســتورياً ،وهو األمر
مع بدء والية مجلس النواب
فعليه أن يدعــو املجلس
عــون وكتــاب الرئيــس
الــذي إرتقى إىل مســتوى
حيث تُعترب مســتقيلة وفق
لإلنعقــاد خــال  3أيام
ميقاتــي ،وبعــد توقيــع
العُ رف الدستوري ،بأن يعمد
املادة  69من الدســتور ،هو
مُعطى دســتوري حُ كمي ،مالك :األجواء تشي ملناقشة مضمون الرسالة،
رئيس الجمهورية مرسوم مرقص :ثمة قاعدة رئيس الجمهوريــة يف ك ّل
واتّخاذ املوقف أو اإلجراء أو
إعتبارالحكومة مستقيلة،
وبالتايل ّ
مرة تستقيل فيها الحكومة
فإن هذا املرســوم
تحكم أال وهي
بخالفات وكباش
يبدو واضحا ً
ّ
ال يُعترب مرســوما ً إنشائيا ً
القرار املناسب".
بــأن الكباش
أو تُعتــر مُســتقيلة مع
عىل أشــدّه كــون رئيس إستمرار عمل المرفق
حقيقي بدءًا من
وعطفا ً عىل ما تقدّم،
إســتحقاقات معينة ،كبدء
 constitutifبل إنه مرسو ٌم
العام الدستوري
ّ
صباح الثلثاء
فإن الدعوة لعقد جلســة
الجمهورية يرفض التسليم
والية مجلس النواب كما هي
إعالني  ،déclaratifتنحرص
ملناقشــة رســالة عون
بممارسة حكومة ترصيف
حالتنا الراهنــة ،إىل تكليف
مفاعيلــه بإعــان ا ُملعطى
ستكون حكما ً بعد أن يُصبح رئيسا ً سابقا ً
األعمال لصالحيات رئيس الجمهورية ،يف
رئيس للحكومــة بنا ًء عىل استشــارات
الدســتوري املتمثّل باعتبــار الحكومة
ً
حني ّ
للجمهورية ،كما ّ
أن التجارب السابقة تؤ ّكد
أن امللفت يف كتاب رئيس الحكومة هو
نيابية مُلزمة وفق دستور ما بعد الطائف،
مســتقيلة أصالً .ولذلك لن يكون لخيار
ّ
النص الذي يتحدّث عن "القيام بواجباتها
بأن املجلس ال يمكنــه أن يتّخذ أي إجراء
وبالتايل ،وبعد اإلتفاق عىل الحكومة ،فإنه
الرئيس عون مفعول دســتوري بذاته بل
ّ
الدســتورية كافة ،ومــن بينها ترصيف
خارج ســياق التوصية أو القرار املعنوي
يوقع  3مراســيم ،من بينها مرســومان
ســيكون له مفعول ســيايس يستعمله
ّ
األعمال".
الــذي ال يحمل أي آلية تنفيذية أو إلزامية،
يوقعهما مُنفردا ً بمقتــى املادة  54من
السياســيون املعارضون ،لفكرة إنتقال
وهــذا يعني ،برأي مالــكّ ،
أن "عمل
خصوصا ً يف ظ ّل اإلنقســام العمودي الذي
الدستور ،وهما مرســوم تسمية رئيس
صالحيات رئيس الجمهورية بعد الشغور
الحكومة املستقبيل ّ لن يقترص عىل ترصيف
يشهده املجلس الحايل.
مجلس الــوزراء الجديد ومرســوم قبول
إىل حكومة ترصيف أعمال عمالً باملادة 62

الحاكمة أوصلتنا إلى هذه الحال
األعىل (ســهيل عبّود) ال يريد أن ّ
يعي
قاضيا ً ينظر يف قضيتهم .عندما حصلت
القاضية ســمرندا نصار عىل األصوات
الكافيــة لتعيينها ،إرتفع صوت رئيس
القضاء األعــى ورفض كتابة محرض
للجلســة وانســحب منها قائالً" :إذا
كنت أريد تعيني أحد القضاة ســأعيّنه
عىل ذوقي" .وأردف عون" :هذا نموذج
من املســؤولني األُوَل يف الدولة .هذا هو
القضاء .بقي األبرياء أو املشتبه بهم يف
الســجون ،ولم ينظر أحد بوضعهم .لو
أُصدرت فيهــم أحكام لكان من املمكن
أن يقضوا يف الســجن أقــل من نصف
العقوبة التي ينفذونها اآلن".
وتابع" :كانــت هنــاك إمكانية
لتخفيف الخســارة يف ما لو أُق ّر قانون
"الكابيتــال كونرتول" الــذي لم يكن
ليســمح بتهريب األموال إىل الخارج"،
مشــدّدا ً عىل أن "كل الجرائم ارتكبتها
الســلطة يف البداية ،فهي التي رسقت
األموال ،وأركانها هم من أخذوا األموال
وه ّربوها ،وجميــع املودعني خارسون
وال سيما الصغار منهم الذين يش ّكلون
أكرب رشيحة من الشعب اللبناني".

ُفرسونها عىل النحو
من الدستور ،والتي ي ّ
املع ّ
طل إلنتقــال الصالحيات ،لذلك نتوقع
أن يرتك األمــر مجاال ً لتدعيم وجهة النظر
السياسية هذه أكثر من إستحداث معطى
دستوري جديد".
وختــم مرقــص" :نطمــن بالح ّد
األدنى ّ
أن ثمة قاعدة تحكم عدم الفراغ يف
الحكم ،أال وهي إستمرارعمل املرفق العام
الدستوري ،بمعنى أن ال إنقطاع يف الحكم،
ج ّل ما يف األمر ّ
أن السلطة اآلفلة ،وهي هنا
الحكومة ،عليها إلتزام الحــ ّد األدنى من
أعمال الحكم الرضورية لتسليم الرشعية
إىل من يخلفها ،ليس إالّ".

الحشد في بعبدا أمس (فضل عيتاني)

٦

محـــــليـــــات
العـــدد  - ٩٧٢السنــــة الـرابـعـة

اإلثـنـيـن  ٣١تشرين األول 2022

"الرئيس المكلّف يسطو على رئاسة الجمهورية"

ّ
ويوقع مرسوم اإلستقالة
عون "يكسر العرف"
لم يشأ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مغادرة
قرص بعبدا أمس من دون أن يخرق العرف ،كما سبق و ّملح
قبل ايامّ ،
فوقع مرســوم اعتبار حكومة الرئيس نجيب
ميقاتي مستقيلة ،وقد حمل الرقم  .10942وقد أتبع عون
خطوته هذه ،برسالة اىل مجلس النواب ،بواسطة رئيسه
نبيه بري ،تتع ّلق بمسألة نزع التكليف واعتبار الحكومة
الحالية مســتقيلة ورضورة تأليف حكومة جديدة «ملنع
األمور من االنحراف اىل ما ليس يف مصلحة البلد».
ومما جاء يف الرسالة:
«( )...نعلمكم بأن رئيس الحكومة املك ّلف الســيّد
محمد نجيب ميقاتي قد اعرب لنا خالل لقاءاتنا لتأليف
الحكومة ،كما اعرب لسوانا ،عن عدم حماسته للتأليف
ألسباب مختلفة ،منها ّ
أن األولوية هي النتخاب رئيس واذا
حصل ذلك فلماذا نبادر لتشكيل حكومة – أو قوله ان ال
مصلحة يف تأليف حكومة جديدة وتحمّ ل كامل املسؤولية
بصفته رئيسا ً لها يف حال خل ّو سدّة الرئاسة يف حني ّ
أن ال
مسؤوليّة كاملة عليه والحكومة يف حال ترصيف اعمال
 وكانت لقاءاتنا تدور يف حلقة من العراقيل املتنقلة التيتفرغها من كل تقدّم مفيــد ...حتى إن اتى مودٍّعا ً لنا يف
القرص الجمهوري قبل ايام من انتهاء الوالية الرئاســية
وأبدينا ارصارا ً عىل التأليف ...اال ّ انه لم يأبه ،ولم يعر اذنا ً

صاغية حتى للوسطاء لبذل اي جهد عىل صعيد التأليف .ما
ّ
رسخ يقيننا بأنه غري راغب يف تأليف حكومة بل االستمرار
عىل رأس حكومة ترصيف اعمال واملراهنة والرهان عىل
الوقت كي تشغر سدّة الرئاسة .فيستحيل عندئ ٍذ التأليف
بغياب الرشيك الدســتوري الكامــل يف تأليف الحكومة.
األدهى واألخطر ،وهو ما ال اوافق عليه قطعاً ،أن تمارس
هكذا حكومة ال ّ
تتول اختصاصها الذي أناطه الدســتور
بها يف املادة  17منه اال ّ باملعنى الضيّق لترصيف األعمال،
صالحيّات رئاسة الجمهورية وكالة حتى انتخاب رئيس
جديد للجمهورية ،وهي صالحيّات يمارسها الرئيس تحت
القسم وال يستطيع توليها من انحرست دائرة اختصاصه
اصالً بعدم توافر ثقة مجلســكم الكريم بسلطته .وما
يزيد يف األمر خطورة ّ
أن رئيس حكومة ترصيف األعمال،
املك ّلف واملمتنع عن التأليف ،يرغب يف عقد جلسات ملجلس
الوزراء ورقابة مجلســكم منعدمــة .»...وقال« :تريثّنا
حتى اللحظة األخرية املتاحة قبل أن نوجّ ه هذه الرسالة
ّ
والحس
اىل مجلسكم الكريم بواسطة رئيسه ،ع ّل الوعي
ّ
يتحل بها يف هذه
والضمري الوطني تعود اىل من يجب أن
األزمنة منعا ً ملراكمة الفراغ عىل الفراغ ،ما دعانا ،واألمر
عىل ما هو عليــه من خطر داهم بالفــراغ الكامل عىل
صعيدي الرئاسة والسلطة االجرائية ،اىل أن نتوجّ ه اليكم

ودعوتكم بصورة عاجلة وماسة اىل أن تتم فورا ً ومن دون
أي ابطاء ،االجراءات التي تقتضيها هذه الرسالة والظروف
الخطرية التي دفعتنا اليها ،ما يجعل مجلســكم الكريم
عامالً وفاعالً ومنقذا ً الوطن ممّ ا يهدّده من ج ّراء الفراغ
والرهانــات الخطرية عليه واملوصوفــة اعاله ،فينتخب
رئيس جمهورية أو تؤ ّلف حكومــة يف اليومني املتبقيّني
من واليتنا ونتفادى جميعنا حافــة الهاوية التي اعتمد
سياســتها من ائتمنتم عىل تأليف حكومة جديدة ،وهو
الرئيس املك ّلف الذي يرفض تأليف حكومة جديدة بقرار
سيايس منه ،فيؤبّد حالة الترصيف ويفاقم الفراغ فراغا ً
ويسطو عىل رئاســة الجمهورية ،وهي معقودة بميثاق
العيش املشرتك لسواه .»...أضاف« :امّ ا الحكومة املكتملة
األوصاف الدستورية ،فإنّها تمارس وكالة (اي حتى حلول
األصيل) هذه الصالحيّــات عندما تنعقد يف هيئة مجلس
وزراء وبإجماع اعضائها ،باستثناء الصالحيّات اللصيقة
بشخص رئيس الجمهوريةّ ...
إن رئيس الحكومة املك ّلف
لم يعتذر ،واال ّ كنّا بادرنا اىل استشــارتِكم والتشاور مع
رئيس املجلس وك ّلفنا وا ّلفنا وتجاوزنا األخطار والفوىض
الدستورية التي تســتولد كل الحاالت الشــاذة .وعليه
يتوجّ ب عىل دولة الرئيس املك ّلــف أن يعتذر ،لكي يصار
فورا ً اىل تكليف سواه واصدار مراسيم التشكيل فور ذلك

عون خالل توقيعه المرسوم

تجنّبا ً للفراغ – هذا اذا لم يبادر مجلسكم الكريم اىل نزع
التكليف ،فيما هو من اعطاه ايّاه» .وختم عون رســالته
بالقول« :الســيّد الرئيس ،نتوجّ ه اليكم بهذه الرســالة
لنطلعكم عىل واقع الحال وننبّــه ممّ ا يمكن ان تنحرف
اليــه األمور يف ما هــو ليس من مصلحــة البالد ،عمالً
بمســؤولية مجلس النواب واختصاصه يف التكليف ومن
ثم يف منح الثقة للحكومة واملساءلة واملحاسبة ،تمهيدا ً
ملناقشة هذه الرسالة الفورية يف الهيئة العامة بالنظر اىل
رضورات اإلنقاذ من األخطار التي تتهدّد لبنان وشــعبه
وميثاقه ودستوره وكيانه ،والتخفيف من معاناة شعب
لبنان الذي اوالكم ســلطاته وسيادته – منذ أشهر قليلة،
ّ
فتتحقق من خالل مجلســكم الكريم الرشاكة الوطنية
ورضورات «ميثاق العيش املشــرك الذي ال رشعيّة ألي
سلطة تناقضه» ،وان يتّخذ مجلسكم املوقف او اإلجراء او
القرار الالزم تفاديا ً لهذا األمر .ونشهد انّا ب ّلغنا».

ميقاتي :ال قيمة دستورية للمرسوم
أعلن رئيس حكومة ترصيف األعمال
نجيب ميقاتي ّ
أن «الحكومة ستتابع القيام
بواجباتها الدســتورية كافــة ومن بينها
ترصيف األعمال وفق نصوص الدســتور
واألنظمة التي ترعى عملها ،وكيفية اتخاذ
قراراتها واملنصوص عنها يف الدستور ويف
املرســوم رقم  2552تاريخ 1992/8/1
وتعديالته (تنظيم اعمال مجلس الوزراء)،
ما لم يكن ملجلس النــواب رأي مخالف».
واعترب ان «املرســوم الذي قبل اســتقالة
الحكومة ،املستقيلة أصالً بمقتىض أحكام
الدستور ،يفتقر إىل أي قيمة دستورية».
موقف الرئيس ميقاتي جاء يف كتاب
وجهه اىل رئيــس مجلس النواب نبيه ب ّري
ومما جاء فيه:
«بتاريخ  2022/10/30صدر املرسوم
رقــم  10942بقبول اســتقالة الحكومة
“ا ُملستقيلة” أصالً عمالً ّ
بنص املادة  69من

الدستور بســبب بدء والية مجلس النواب،
من دون أن يقرتن بصدور مرسوم تكليف
الرئيس الذي وقع عليه اختيار الســيدات
والسادة النواب لتشكيل الحكومة استنادا ً
اىل استشارات نيابية ملزمة وفقا ً ملا تنص
عليه املادة  53من الدســتور .هذا املرسوم
(مرسوم قبول استقالة حكومة مستقيلة)
يرتــدي ،دون ريب ،الطابع اإلعالني وليس
االنشائي ،مع ما يرتتّب عىل ذلك من نتائج
أهمّ هــا ّ
أن ترصيف األعمــال يُميس من
واجبات الحكومة ا ُملستقيلة او التي تعترب
بحكم ا ُملستقيلة ،دونما حاجة لقرار يصدر
عن رئيس الجمهورية بهذا الخصوص».
أضــاف« :من غــر املنــازع فيه ّ
أن
ترصيف األعمــال إرتقى إىل مرتبة اإللتزام
واملوجب الدســتوري وك ّرســته وفرضته
املادة  64من الدســتور بعد أن كان عُ رفا ً
دســتوريا ً توجبه رضورة استمراريّة سري

املرف ق العــام وإنتظام أداء املؤسســات
الدســتورية -أســاس االنتظام العام يف
الدولة -الذي يفرض قيام كل مؤسســة
دستورية ،ودون ابطاء ،باملهام ا ُملناطة بها،
ضمن الصالحيات ا ُملعطاة لها ،باعتبار ّ
أن
الفراغ يف املؤسســات الدستورية يتعارض
وج َد من أجلها الدستور ويُهدّد
والغاية التي ِ
النظام بالسقوط ويضع البالد يف املجهول،
وذلــك عىل النحــو الــذي اورده املجلس
الدســتوري يف قراره رقم  2014/7تاريخ
.»2014/11/28
وجاء أيض ا ً « :تحاشــيا ً للمُســاءلة
الدســتورية بتهمة اإلخــال بالواجبات
املنصوص عنها يف املادة  70من الدستور،
وتفاديــا ً لتعطيل ســر املرافــق العامة
وسقوط النظام وش ّل عمل الدولة بجميع
مكوناتها ومؤسســاتها الدســتورية ويف
طليعتها الس ـ ـ ل ط ة املشــرعة ،السلطة

الدستورية األم التي ستواجه مشكلة عدم
اصدار وتالي ا ً نفاذ ما قد تق ّره من قوانني،
ولكون املرسوم ،الذي ق ِب َل استقالة حكومة
هي مســتقيلة أص الً وحكمــا ً بمقتىض
النــص ،يفتقــر إىل أي قيمة دســتورية
تنعكس سلبا ً عىل وجوب ترصيف االعمال،
إضافة إىل ممارسة جميع ما يفرضه عليها
الدستور من موجبات ،للتفضل بأخذ العلم
بمتابعة الحكومة لترصيف األعمال والقيام
بواجباتها الدستورية كافة ،وفقا ً لنصوص
الدســتور ولألنظمة التــي ترعى عملها
وكيفية اتخاذ قراراتها واملنصوص عليها
يف الدستور ويف املرسوم رقم  2552تاريخ
 1992/8/1وتعديالتــه (تنظيــم أعمال
مجلس الوزراء) ،ما لم يكن ملجلسكم ّ
املوقر
رأي مخالف».
وكشف مســاء يف حديث تلفزيوني،
أنه يصطحب معه إىل القمة العربي ة وزير

الطاقة يف حكومة ترصيــف االعمالوليد
فياض ،مشــرا ً إىل أنــه إذا كان هناك من
مصلحة الجتماع وزاري ســوف يعقد .أما
عن الــوزراء الخمســة املقاطعني ،فقال
ميقاتي :يستطيعون أن يطلبوا إعفاءهم
من مهامهــم ،فإما نعــن مكانهم وإما
يترصف يف وزاراتهم الوزراء بالوكالة .وقال:
لكن هؤالء لن يفعلوا حيث ال مقاطعة وال
تعيني بديل.

مســـاحة حـــرّة

حوار أو دستور؟
د .فـــادي كـــرم

(*)

لم يكن الحوار يوما ً ليح ّل مكان الدســتور ،فلك ّل
منهما الدور الداعم وا ُملفيد لالستقرار السيايس وللسلم
األهيل وللمســاواة بني الفئات املكوّنــة للوطن .هذا إن
لم يكن املقصود مــن طرح الحوار تجاوز الدســتور.
وأل ّن ال يشء يعلو عىل دســتور البالد وال تعديل يُصلح
اال بااللتزام بمندرجات الدســتور املعمول به ،فال حوار
يأتي بديالً عن الدســتور .أمّا تغيري الدساتري فيأتي ،إ ّما
ٍ
ٍ
ٍ
وحوارات
نزاعات داخلية
بحروب أو نتيجة
بانقالبات أو
ٍ
دستورية  -سياسية تتبعها بني مكوّنات الوطن ،لتُنتج
دستورا ً جديداً ،يحمي الجميع يف حاضنة الوطن ويضمن
الرشاكة واالستقالل واملواطنية الصحيحة ،ويمنع القالع
الداخلية والدويالت والزبائنية والسلطوية .دور الدستور
حماية املؤسسات ،ورسم العالقات بني املواطن والدولة،
وردع النيات الســلطوية لدى الطبقــة الحاكمة ومنع
االستنسابية يف الحكم بدل تح ّمل املسؤولية.
الحوار قد يكــون تحايالً عىل الدســتور ،تطرحه
الســلطات الجائرة والفاشــلة للهروب من املحاسبة
التي تُخرجها مــن الحكم ،وتحاول تحويله من حوار يف
خدمة االســتقرار السيايس والدستوري واالجتماعي اىل
حوار يف خدمة االستنســابية السلطوية القاتلة للوطن
وا ُملد ّمرة للمجتمــع .وبهذه الحالة ،فبــدل أن يتكامل

الحوار مع الدســتور ،ليسهّ ل احرتام الطبقة السياسية
له ،يُصبــح الحوار هو التوازن الســلبي ض ّد القوانني.
ٍ
شعارات
شــهد لبنان عددا ً من الحوارات انعقدت تحت
توافقيــة ،أخفت النيــات الخبيثة التــي غ ّلبت منطق
الدويلــة واملحاصصات عىل دســتور الدولة واملصلحة
العليا للبالد ،فأتــت العواقب وخيمة ج ّداً ،حيث ترشعن
الســاح غري الرشعي وتفرعن الفريق غــر القانوني
ّ
ّ
الشفافة .تجربة اللبنانيني مع
وتوســعت املنهجية غري
الحوارات كانت كافية للخروج بخالصة أ ّن الحوار عد ّو
الدســتور والســلطة خارقة للقوانني.الحوار املطروح
حاليا ً ليس مختلفا ً عن ســابقاته ،فالتشاطر مستم ّر
والهدف منه رضب التوازنات السياســية التي أفرزتها
االنتخابات النيابية وقد أرخت بثقلها عىل تس ّلط الفريق
ا ُملمانع عىل القــرار اللبناني ،ويُضاف اليها خســارته
موقع رئاسة الجمهورية لصالح الفراغ مرحلياً .ذلك كله
حوار يهدف من خالله اىل
يدفع هذا الفريق للدعــوة اىل
ٍ
عقد صفقةٍ رئاســية جديدة تُريح اسرتاتيجيته ،وتُثبّت
له معادلته الذهبية «الحوار هو املســار والدستور هو
العائق ،فالحــوار هو الخالص من الدســتور» .يُبقي
ً
تعديل
رهينــة لحواراته وصوال ً اىل
فريق ا ُملمانعة البالد
ٍ
ٍ
توازنات جديدة تحت تأثري
للدستور ،يســمح له بفرض
السالح غري الرشعي االقليمي .ما يُطرح من حوار هدفه
ج ّر الجميع تحت ضغط املآيس املعيشــية اىل تســويةٍ

رئاسية جديدة تُش ّكل الســقف الحامي للوضع الشا ّذ
الذي يعيشه لبنان تحت حكم الدويلة .إ ّن عقد هذا الحوار
سيؤدّي حتما ً اىل االبتعاد عن الخطوات الالزمة ملعالجة
املرض الحقيقي للبلد ،وهو تهميش للدستور وللقوانني،
ولدور املجلس النيابي وسلبُ لصالحياته الختيار رئيس
للبالد .من يُحاول وضع الحوار بوجه الدســتور ،يُش ّكل
اصطفافا ً أوصل البالد سابقا ً اىل الفوىض العارمة ،ومن
يُحاول الحفاظ عىل مندرجات الدستور برفضه للحوار
«امللغوم» ،يُشــ ّكل اصطفافا ً مقابالً هدفه الحفاظ عىل
الوطن والدســتور والنظام الديمقراطي والرشاكة بني
أبنائه .إ ّن أنصار الحوارات الرافضة للدستور هم التالميذ
الذين لم يتتلمذوا عىل يد ســقراط الذي نقل تالميذه من
ذهنية «الســلطة عىل يشء أو عىل اآلخر» اىل «السلطة
عىل الذات» ،إنّهم فئة من الطبقة السياسية «املنظومة»
التي تســعى دائما ً للتحــ ّرر من الضوابــط القانونية
والدستورية واألخالقية واالنسانية والسيادية والوطنية
والعلميــة ،ألنّها تؤمن بأ ّن الحــوارات الدجلية تضمن
االســتمرارية لها يف الحكم ،وتُدرك أ ّن الكثري من الفئات
الشــعبية والسياســية ترتاح للمنهجية ذاتها املرتكزة
عىل التســويات التحاصصية الرخيصة ،كما تعرف أ ّن
تجهيل الدســتور والقوانني يؤدّي اىل اضطراب املجتمع،
وأ ّن تعليق االســتحقاقات الدســتورية يؤدّي اىل رضب
الديمقراطية ،وأ ّن االستنسابية يف تنفيذ القوانني تؤدّي

اىل رضب العدالة ،وأ ّن الحوار حول الدســتور عىل أبواب
االستحقاقات الدســتورية يُلغي مفعول الديمقراطية
والدســتور« .الوطن فــوق الجميــع» ،أعلنها رئيس
الحكومة الشهيد رفيق الحريري ،ومن حينه ترتدّد عىل
ألسنة الكثريين من السياســيني واملح ّللني واالعالميني،
ولك ّن هذه املعادلة ليســت كالما ً شــاعريا ً بل ممارسة
ّ
ومؤسساتية وسيادية ،وإ ّن خرق إحدى هذه
دستورية
الركائز أو تجهيلها أو رضبها يعني ،إمّا عمالً ارهابيا ً أو
انقالبيــا ً أو اجرامياً ،وبك ّل األحوال خروجا ً عن القانون.
إ ّن محاولة تطوير الدســتور لتغيري املوازين عىل أبواب
االســتحقاقات االنتخابية أم ٌر غري صحّ ي وغري وطني،
ويد ّل بوضوح عىل عدم القناعة بالرشاكة ،ويدفع بالتايل
ّ
للتحصن خلــف العصبيات العمياء
األفرقاء الداخليني
وخلف الروح االنتقامية ،وخلف املخ ّ
ططات الهادفة لقلب
الدستور ،م ّر ًة وثانية وثالثة ،فتصبح العالقة بني أفرقاء
الوطن عكس التشاركية والتعاونية ،بل عالقة اقتناص
فرص وانتهازية ولجوءا ً للخبث وللسالح الفئوي لتغيري
الدستور ك ّلما ّ
تغيت املوازين.
إ ّن فريق السالح غري الرشعي املانع لتطبيق القوانني
والدســتور يهدف اىل مصادرة القرار اللبناني الح ّر من
خالل طاولة حوار مشــبوهة ،فهل نُعطيه طاولة حوار
تُقدّم الشعب اللبناني له رهينة؟؟؟
(*) عضو تكتّل «الجمهورية القويّة»

محـــــليـــــات

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٩٧٢السنــــة الـرابـعـة

"المشهدية" مرّت مرور الكرام على صيدا
صيـــدا ـ محمـــد دهشــــة
مغادرة الرئيس ميشال عون القرص الجمهوري
يف بعبدا يف ختام واليته ،كشــفت مشهدا ً متناقضاً،
بني تحرك «التيار الوطني الحر» وأنصاره ومؤيديه
يف وداعه ،وبني عدم اكرتاث بما جرى ممزوج بالفرح
النتهاء عهد «الرئيس القوي» الذي شهد أسوأ أزمة
اقتصادية ومعيشية يف تاريخ لبنان الحديث ،حوّلت
املواطنني فقراء يسعون وراء قوت اليوم بال ّ
توقف.
مشــهد الوداع م ّر عــى مدينة صيــدا مرور
الكرام ،فانتظام الحركة يف الشوارع وداخل األحياء
ويف األســواق كعادتها يف نهاية االســبوع ،أوحى
بوضوح بعدم مباالة ،حيــث اقترصت املتابعة عىل
شاشــات التلفزة ومواقع التواصل االجتماعي وقد
حفلت بتعليقات كثرية كانت أشــبة بجردة حساب
رسيعة لواليته ،من إنتفاضــة ترشين االول مرورا ً
بـ»كورونا» وصوال ً اىل انفجار مرفأ بريوت.
كثر مــن الصيداويــن ّ
ويعترب ُ
أن والية عون
شــهدت إنهيارات مالية مخيفة وإرتفاعا ً جنونيا ً
بســعر الدوالر األمريكي وخالفات سياسية انتهت
بغياب الرئيس سعد الحريري عن املشهد السيايس
واإلنتخابي ،وبعالقة متوتــرة إىل ح ّد القطيعة بني
«التيار الربتقايل» والقوى السياســية الصيداوية،
ترجمت برفض إبــرام أي تحالــف يف اإلنتخابات
النيابية األخرية (بخالف بداية الوالية) مع خسارة
يف جزين ،ناهيك عن الخالفات الداخلية وفصل أحد
أبرز رموزه يف املنطقة النائب السابق زياد أسود.
ويتســاءل الخ ّريج الجامعي محمود السويس
«كيف احتفل بنهاية العهد وقد عشــنا ســنوات
قاتمة فيه وضاعــت أحالمنا؟» ويقــول لـ»نداء
الوطــن»« :اليوم أف ّكر بالهجرة بــا عودة ،وفوق
ذلك إنقطعت الكهربــاء واملياه وتراكمت النفايات،
وانهارت مؤسسات الدولة اللبنانية ،والبلد كله كاد

يتالىش» .بينما يقول عارف البوبو «إن أســوأ ما يف
عهده إحتجاز أمــوال املودعني يف املصارف من دون
وجه حق ،ما ذنب الناس تدفع جنى عمرها من أجل
تقاسم الحصص بني الطبقة الحاكمة؟ إنه املسؤول
األول واألخري أمامنا؟».
ويحفظ كثري من الصيداويني للرئيس عون أنّه
لم يزر املدينــة خالل واليته كما قبلها مثلما فعل يف
جزين ،ولم ينســوا مواقف بعض مسؤويل «التيار
الوطني الح ّر» تجاهها وبعض قواها السياســية
وقد اعتربوا أنهّ ا ال تساهم يف تعزيز الوحدة الوطنية
وتكريــس العيش املشــرك ،رغم التقــارب بني
املنطقتني جغرافياً.
ويقول مروان الســبع أعني« :إنّه يوم املنى أن
ينتهي العهد ونحن ما زلنا عــى قيد الحياة ،لم ن َر
فيه الخري بل كل ســيّئ ،وعىل كلمة «ع جهنم وما
خ ّلونا» ،لقد وصلنا اىل ما بعد جهنم ،وان شــاء الله
ينتخب النواب رئيســا ً جديداً ،ينهض بالبلد ويلبّي
مطالب الناس ويعالج مشــاكلهم» .ويأمل أنيس
حبيل يف أن يكون إنتهاء عهد عون «بارقة أمل لوقف
األزمات املتتالية حتى يلتقط اللبنانيون أنفاســهم
مجدّداً».
يف املقابــل ،يعترب البعــض ّ
أن الرئيس عون ال
يتحمّ ل وحده مســؤولية ك ّل اإلنهيار ،وأنّه ترك أثرا ً
إيجابيا ً بتوقيع ترسيم الحدود البحرية والحفاظ عىل
ثروات لبنان النفطية والغازية التي قد تش ّكل بداية
لنهاية املعاناة وبدء االصالح والتغيري الحقيقي.
ويقول الناشط يف الحراك الصيداوي اسماعيل
حفوضة« :طاملا النظام الطائفي هو ذاته والطبقة
ّ
سيتغي» ،بينما يؤكد
السياسية هي ذاتها ،ال يشء
أحمد باشو« :صحيح ّ
أن عهد الرئيس عون كان من
أســوأ الفرتات التي م ّرت عىل لبنان ،لكن ال يمكن
تحميله ك ّل املســؤوليات ،فاألزمات فيه بمعظمها
هي نتيجة سياسات مرتاكمة لحكومات متعاقبة».
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تمور وتحطيم صحون إبتهاجًا بانتهاء العهد

مناصرو "تيار المستقبل" رقصوا ابتهاجًا في الطريق الجديدة (فضل عيتاني)

عن فرحهــم يف هذا اليوم وقــد انتظروه طويالً.
وتناقلوا صورا ً وفيديوات لنساء يكرسن الصحون
ملناســبة رحيل عون ،فيما ّ
تول عــدد من التجّ ار
وأصحاب املحالت يف األســواق الداخلية الشعبية،
توزيع التمور احتفاال ً بهذه املناسبة املنتظرة.
أصوات رشــقات الرصاص كانت تسمع بني
الفينة واألخرى ويف أكثر من منطقة طرابلســية
احتفا ًء بانتهاء العهد وخروج صاحبه من القرص.
محافظ الشمال رمزي نهرا املحسوب عىل «التيار
ّ
حصــة من الهجوم بعد
الوطني الح ّر» كانت له
ّ
نرش صورة له وهو يشارك يف مراسم وداع عون،
وقد رأى البعض ّ
أن اللحظة حانت لخروج نهرا من
رساي طرابلس بعد زوال الخيمة السياسية التي
كانت تغطيه.
أنصــار الرئيس نجيب ميقاتــي كانت لهم
فرحتهم أيضاً ،وثمّ ة دور آخر لهم هو اســتثمار
وسائل التواصل للحديث عن توقيع عون مرسوم
اســتقالة الحكومة واعتباره «قرارا ً ال يقدّم وال
ّ
يؤخر بالقانون ،وليس أكثر من مادة إشــكالية
يريد طرحها إلثــارة الجدل الســيايس والفتنة
وللتعطيل يف مرحلة ما بعد واليته».
التهليل فرحــا ً كان أيضا ً حــال أنصار تيار
«املستقبل» يف الشــمال ،بانتهاء العهد والتسوية
الرئاســية التي أبرمها الرئيس ســعد الحريري
اليصال عون إىل الرئاسة .كذلك ،كانت الفتة دعوة
بعض خطباء الجمعة الناس اىل أداء ركعتي شكر
لله ،لحظة خروج عون.
ويتمنّى رأيٌ عام واسع يف طرابلس أن تكون
نهاية عهد عــون بداية لعهد جديــد يف البلد ّ
وأل
يحمل كل مــا حمله عهده من خيبات وكوارث لم
يعرف لبنان لها مثيالً حتى يف أيام املجاعة.

طرابلـــس  -مــــايز عبيـــد
تعامل الطرابلسيون مع «األحد الكبري» ،يوم
خروج الرئيس ميشال عون من قرص بعبدا وكأنّه
يوم عيد؛ ســيخرج فيه النــاس لزيارة بعضهم
البعض وربّما سيتبادلون املعايدات يف ما بينهم.
كان يف قرص بعبدا وجــواره ضجّ ة وزحمة؛
ويف مدينة طرابلس هــدوء ويوم عادي كك ّل أحد.
فمن كان يعمل مارس عملــه املعتاد ،ومن اعتاد
التعطيل ع ّ
طل كأي أحد من أي أسبوع .وكغريهم
من باقي املناطق ،إنطلق منارصو «التيار الوطني
الحر» من طرابلس وعكار نحو بعبدا للمشاركة يف
وداع الرئيس ،بيد ّ
أن فئة واسعة من أبناء الشمال
يف طرابلس ،عكار ،املنية ،الضنية ،تســمّ رت أمام
شاشــات التلفزة باكرا ً ملتابعــة الوقائع ،ومن
لم يستطع تشــغيل جهاز تلفازه لجأ اىل هاتفه
املحمول ملتابعــة القنــوات التلفزيونية املحلية
وصفحات التواصــل اإلجتماعــي ،ملواكبة آخر
ظهور لرئيس الجمهورية املنتهية واليته ميشال
عون من قرص بعبدا وهو يغادره كرئيس سابق.
بالنســبة إىل كثريين من أبناء املنطقة ،هذه
هي اللحظة املنتظرة منذ سنوات لعهد أبدع وتيّاره
يف محاربة طرابلس وع ّكار .فمنذ ثورة  17ترشين
 2019إىل اليوم ،تضعضعت صورة «التيار الوطني
ّ
وتهشــمت يف طرابلس ،ويرون ّ
أن املرحلة
الحر»
الجديدة يجب أن تكــون لرئيس جديد يعيد الثقة
بلبنان واألمل إىل اللبنانيني بدولتهم.
عــى صفحات التواصــل اإلجتماعي ،تناقل
الطرابلســيون تعابري الفرح بخــروج عون من
بعبدا ،ولجأ بعضهم اىل أســلوب التنكيت ،فأطلق
ناشطون هاشــتاغ «#درب الس ّد ما ـ يردّ» تعبريا ً

المباالة صيداوية بمغادرة عون

مســـاحة حـــرّة

بين توقيع المرسوم وهمروجة التوديع :الرئاسة ضحية
مجيــــد مطـــر

(*)

لوحظ يف األيام األخرية صدور مواقف تبدو كأنها
منســقة ،جميعها تقول بسقوط النظام ،املقصود
اتفاق الطائف .وعىل وقــع هذه الترصيحات ،جاء
توقيع مرسوم اســتقالة الحكومة من قبل رئيس
الجمهورية قبل يوم مــن انتهاء واليته ،بخالف ما
كان يصدر عن اوساطه.
وحيال هذا التوقيع بتنا امام تساؤالت عدة :هل
ملرســوم التوقيع قيمة قانونية؟ وهل توقيعه جاء
بخلفية الرئيس الحكم ام املنحــاز لطرف بعينه؟
وملاذا لم يوقعه عشية انتخاب مجلس نيابي جديد؟
فماذا يقول الدستور امام هذا الواقع ،وما هو دور
رئاسة الجمهورية الفعيل وليس املتخيل ،بعيدا ً عن
األحقاد والتفســرات غب الطلــب التي يراد منها
تربير ترصفات مخالفة للدستور نفسه؟
جاء يف املادة  69من الدستور ان الحكومة تعترب
مستقيلة:
اذا استقال رئيســها .اذا فقدت اكثر من ثلث
أعضائها املحدد يف مرسوم تشكيلها .بوفاة رئيسها.
عند بــدء والية رئيس الجمهوريــة .عند بدء والية
مجلس النواب ...الخ.
اذا بحســب هذه املــادة اعتــرت الحكومة
مســتقيلة ملجرد بدء والية جديدة ملجلس النواب،
وكلمة «اعتربت» هنا تأتــي يف إقرار واقع قانوني
ال يمكــن ألي ســلطة دســتورية اال وأن تتعامل

معها عىل هذا األســاس ،ومفعول االستقالة يحوّل
الحكومة اىل حكومة ترصيف اعمال باملعنى الضيق
للكلمة .فال تجتمع مجدداً .وإزاء هذا الواقع ما هي
القيمة القانونية للتوقيع من عدمه؟
من املعلــوم أن اتفاق الطائــف أعاد تجليس
هرم النظــام الربملاني عىل قاعدته ،بحيث أصبحت
الحكومة مســؤولة امــام الربملــان ،باعتبار ان
لبنان جمهورية برملانية ال رئاســية ،وقد فرضت
مقتضيات املشــاركة الفعلية يف النظام عدم بقاء
الحكومــة رهينة الرادة رئيــس الجمهورية ،الذي
اصبح رئيســا للدولــة ورمز وحدة البــاد ،يقوم
بصالحياته عىل قاعدة انه الحكم واملرجع للجميع،
عند وقوع خالف ســيايس بني مكونات الحكم يف
لبنان الذي تتعدد فيه الطوائف واملذاهب .وقد أعطاه
الدســتور املكانة والدور ،وحفــظ موقعه بكونه
حاميا ً للدســتور والعيش املشرتك .وكل هذه املهام
هي اكرب واسمى من أن يعود الرئيس طرفاً ،يتدخل
يف تشــكيل الحكومة عىل قواعد مخالفة للمصلحة
العامة .فرئيــس الجمهورية يجــب أن يراعي يف
تشــكيل كل الحكومات املبادئ التــي نص عليها
الدستور ،وأول تلك املبادئ املناصفة بني الطوائف،
والنسبية بني املذاهب واملناطق ،ال ان يقبل بوزراء
قد يشكلون تحديا ً فجاً ،ملكوّن او لربنامج الحكومة
نفسه ،او عليهم شبهات ،او عقوبات دولية بخلفية
فساد .بهذا الدور يمثل الرئيس كل لبنان.
فهل صحيح أنه ملجرد توقيع مرسوم الحكومة

تفقد كينونتها كحالة قائمة بذاتها تتعلق باستمرار
الدولــة واملرافق العامــة ،الذي هو مبــدأ يحكم
واقعيا ً كل الرؤســاء واملسؤولني مهما عال شأنهم
او العكــس .وبالتايل ال يمكنهــا ان تمارس وكالة
صالحيات الرئيس؟
إن رئيس الجمهورية قد ســبق لــه وتعامل
مع الحكومــة عىل أنها مســتقيلة ،وقد التزم هو
نفســه هذا الواقع ،وقد أكد خرباء الدســتور ،أن
قبول اســتقالة الحكومة دون صدور املرســوم ال
يشكل تجاوزا للســلطة ،وان جميع القرارات التي
تصدر من حكومة مســتقيلة سواء صدر مرسوم
استقالتها ام لم يصدر ،هي قرارات قانونية يف حال
التزمت النطاق الضيق لترصيف االعمال.
ويجــدر التنويه ،أنــه من املتبــع أن يصدر
مرســوم اســتقالة الحكومة مع مراسيم تأليف
حكومة جديدة .وبعد تقديم الحكومة اســتقالتها
يطلب رئيس الجمهورية من الحكومة االســتمرار
يف ترصيف االعمال العادية لحــن تأليف حكومة
جديدة.
هذا الواقع يفتح تســاؤال ً مهماً :أيهما أوجب
لدى رئيس الجمهورية املصلحة العامة ام مصلحة
الفريق السيايس الذي يؤيده؟
فلو ســلمنا قوالً ،بأن توقيع املرســوم يفقد
الحكومة كينونتها ،فهل يحق لرئيس الجمهورية ان
يصدر هذا املرسوم لتبقى البالد بال حكومة ترصف
االعمال ،فقط ملنعها من استالم صالحيات الرئيس

التي لن تقدم وال تؤخر شيئا؟ فحتى لو ريض رئيس
الجمهورية بهــذه الحكومة ،تبقى خاضعة يف كل
األحوال للمجلس النيابي الذي يراقب ويحاسب.
فهــل يحق لــه ان يعمل ملصلحــة فريق عىل
حســاب مصلحة البلد ،ليجعل مــن هذه القضية
مسار خالف بني اللبنانيني ،يف هذه الظروف الصعبة
التي تمر فيها البالد؟.

همروجة المغادرة

ارتكب الرئيس عون خطأ رمزيا ً بمغادرة قرص
بعبدا قبل يوم من انتهاء واليته .فمراســم التوديع
تصــح عند آخر يوم للوالية .فهو له الحق ان ينتقل
للرابيــة ،ثم يعود يف اليوم األخري ويجري املراســم
الوداعية.
جميع الرؤساء تمسكوا بواليتهم حتى آخر يوم
لها .وخرجوا يف آخر ساعة ،كداللة عىل أهمية موقع
الرئاســة التي ال يجب ان تنتهك ال يف الشكل وال يف
املضمون ،خصوصا وان الرئيس يقسم عىل حماية
الدستور ،ووالية ست سنوات كاملة من ضمنه.
بدت الرئاسة ضحية بقائه يف القرص وضحية
مغادرته له .أظهر انه أهم من موقع الرئاسة الذي
بنى كل حياته السياســية للوصول اليه .ووجد من
يصفق له عىل العمياني.
يبــدو أن الجميع قد صدّق ،أن ميشــال عون
رئيس إال الرئيس نفسه.
(*) كاتب لبناني
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محـــــليـــــات
العـــدد  - ٩٧٢السنــــة الـرابـعـة

اإلثـنـيـن  ٣١تشرين األول 2022

خليفة :إلعادة نظر جذرية في التفاوض مع قبرص
تعليقا ً عىل مفاوضات الرتســيم البحري مع قربص،
أوضح الدكتور عصام خليفة يف ترصيح أمس أنّه "بعد ّ
تخل
املســؤولني عن أكثر من  1430كلم ²الرسائيل ،وفيها ثروة
نفطيــة وغازية تزيد عن مئات مليــارات الدوالرات ،ها هو
النائب الياس بو صعب يحرص الخالف مع قربص بني النقطة
 1والنقطة  .23وإزاء هذا املوقف املســتهرت بحقوق شعبنا
يهمّ نا أن نؤكد عىل النقاط التالية:
 -1تتوزع املناطق االقتصادية الخالصة ،بني الدول الربيّة
والدول املوجودة يف الجزر ،عىل قاعدة طول الشواطئ البحرية
لهذه الدول.
 –2طول خط الشــاطئ اللبناني من منتصف مجرى
النهر الكبري حتى رأس الناقورة يبلغ  188.55كلم.
 –3طول خط الشاطئ القربيص املقابل ينطلق شماال ً
من رأس البحري الواقع بني مدينة ايانابا  Ayanappaوبلدة
بروتاراس  Protarasوينتهي جنوبا ً عند رأس البحري الواقع
يف منطقة اكروتريي  Acrotiriالخاضعة للسيادة الربيطانية،
طول االتجاه العام للشاطئ القربيص حواىل  103.13كلم.
 –4املساحة البحرية املشرتكة بني لبنان وقربص تبلغ

حواىل  31265.34كلم .²واذا ما ت ّم تقاسم هذه املساحة املائية
املشرتكة نسبة لطول االتجاه العام للشاطئ لكلتا الدولتني،
ّ
ّ
فإن ّ
وحصة قربص تبلغ
حصة لبنان تبلغ  20217.551كلم،²
 11047.791كلم.²
 –5اتفاق  2007أعطى لبنان مســاحة  17573.7كلم²
فقط ،ممّ ا أدّى اىل خسارته  2643كلم ،²وفقا ً ملعيار التناسب
بني طويل االتجاه العام للشاطئ لكال البلدين.
 –6كان لوزارة الخارجية واملغرتبني اللبنانية وجهة نظر
مغايرة ك ّليا ً ملنهجية الرتسيم التي اعتمدتها وزارة األشغال
العامة والنقل .وقد طالبــت الخارجية بإعطاء لبنان كامل
حقوقه وعارضت اعتماد خط الوسط.
 –7وبمناسبة إعادة املفاوضات بني لبنان وقربصّ ،
فإن
ترصيحات (نائب رئيس مجلس النــواب) الياس بو صعب
باقتصار النقاش عىل النقطة الثالثيــة بني لبنان وقربص
وارسائيل جنوباً ،والنقطة الثالثية بني لبنان وقربص وسوريا
شماالً ،هذه الترصيحات ال تتّفق مع حقوق لبنان .وبالتايل
متخصصني يف هــذا ّ
ّ
امللف ،العميد الركن خليل
يجب تكليف
الجميل عىل ســبيل املثال ال الحرص ،ومــا يجب أن يحصل

اعــادة نظر جذريــة يف التفاوض مع قــرص ،عىل حدود
املنطقة االقتصادية الخالصة بحيث يستعيد لبنان حقوقه
كاملة .ويف حال فشل املفاوضات حول تعديل االتفاق ،يمكن
اللجوء اىل التحكيم بموجب امللحق السابع من اتفاقية قانون
البحار ،وتشــر اىل ذلك املادة الرابعة مــن مرشوع االتفاق
مع قربص .وهذا يفرتض ايضا ً تعديل املرســوم  .6433واذا
استم ّر املســؤولون اللبنانيون بالتقاعس عن طلب الحقوق
اللبنانية ،فيعترب سكوتهم يف نظر القانون الدويل قبوال ًبالحالة
الحدودية القائمة ،خاصة اذا بــارشت قربص بالتنقيب يف
مناطق التنازع.
 –8لقد تقدّمت جبهة الدفــاع عن حقوق لبنان الربّية
والبحرية بدعوى ض ّد كل من يظهره التحقيق القضائي فاعالً
ّ
التخل عن ثروة اللبنانيني البحرية مع
أو مشاركا ً يف جريمة
ارسائيل .وقد ت ّم تسجيل هذه الدعوى تحت رقم 2022/4097
تاريخ .2022/10/27
 –9ونأمل ّأل نضط ّر اىل تقديــم دعوى جديدة ض ّد كل
الذين يكشــف التحقيق القضائي أنّهم يتخ ّلون عن حقوق
لبنان لصالح قربص.

تصريحات بو صعب ال تتّفق وحقوق لبنان

وعىل كل حال ،فإنّنا سنســتمر بالدفــاع عن حقوق
شعبنا ض ّد ما تقوم به منظومة الفساد من إمعان يف االبادة
الجماعية لهذا الشعب.
وكذلك سنستم ّر يف مقاومة أطماع ك ّل القوى االقليمية
والدولية التي تحاول أن تعتدي عىل حقوق الدولة اللبنانية،
وتستم ّر يف تحقيق الحصار عىل شــعبنا واستغالل خالف
اطراف منظومة الفساد ،ممّ ا ادى لتعطيل العمل الحكومي
واإلدارة العامة ،وكذلك التقاعس يف انتخاب رئيس اصالحي
وسياديللجمهورية".

إعـــــالنــــات رســــميـــــة
إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية  -مديرية املالية العامة  -مديرية الرضيبة عىل القيمة املضافة
– مصلحة العمليات – دائرة خدمات الخاضعني ،املكلفني الواردة أسماءهم يف
الجدول أدناه للحضور إىل دائرة التحصيل يف مديرية الرضيبة عىل القيمة املضافة،
مبنى وزارة املالية ،قرب قرص العدل  -شارع كورنيش النهر -بريوت ،لتبلغ الربيد
املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يوما ً من تاريخ نرش هذا اإلعالم،
وإال يعترب التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها
أعاله ،علما ً أنه سيتم نرش هذا اإلعالم عىل املوقع اإللكرتوني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف
رشكة الهدى العقارية ش.م.ل
رشكة االعمال املتحدة  -ش.م.م
أف.بي.يس ترايدينغ كمباني ش.م.م
رشكة جيتانا التجارية
املشغل اللبناني للصناعة امليكانيكية
(جورج يوسف حنا)
LES DELICES DE ZAZA
(ازادوهي بلبكيان)
استبكو
يس بروز ش.م.م
رشكة العون التجارية
ياسمني ماري روث روكس معكرون
مؤسسة ريالي للتجارة
رشكة رول مار رفول ش.م.م
رشكة التجهيزات املكتبية ش.م.م
الرشكة العامة للعالقات الدولية (رجكو)
رندا سلطان نجيم
بيار اكوب نقاشيان التجارية
محمد مصطفى العبد الله
النرس للتعهدات والنقل
ك برينت ش.م.مK PRINT SARL .
رشكة االرز للنسيج
مؤسسة رىض اللهيب للتجارة
غلوبال كونرتاكتينغ ش.م.م
رشبل يوسف الرامي
كاي تك ش.م.م
NASR GENERATORS
رشكة كابي ضاهر ورشكاه
رشكة ق-رسكيسيان واوالده توصية
جورج معتوق ورشكاه ش.م.م
راي.نهرا.موتورز.
(ريمون الياس يوسف حنا نهرا)
فايف ستار توريزم ش.م.م
صيدلية سانت انطونيو (اليس ابراهيم فرحات)
املؤسسة اللبنانية لالسترياد والتصدير -
محمد احمد عبد امللك
عنيد للصناعة والتجارة ش.م.م.
رشكة سويت الند كافييه ش.م.م.
عرايس للتعهدات
املركز التجاري الصيني
رشكة مطبعة املعرض
رشكة وهبة تكنولوجيس ش م م
رشكة تركسيم ش.م.م.
CHAMOUN MOTORS S.A.R.L
عواد كوم تريدينغ
روبرت هوس ديكور ش.م.م
رشكة كليمابور تكنولوجي ش.م.م.
مايك حنا سماحة
رشكة نيو تك كونسرتاكشن اند انجينريينغ ش.م.م
رشكة ماكمان ش م م
U-TOP
رشكة الطاقة والتحكم ش.م.م
ماديرا كرييشن ش م م
جورج الياس حبيب للتجارة
فري الطاقة الكهربائية املتجدده الفورية ش.م.م
هنا طالب نور الدين
رشكة تابت للتجارة والتوزيع -T.T.D
مارون تابت ورشيكه
مهدي حسني نارص
ذي ثري موسكوتريز ش.م.ل.
THE 3 MUSKETEERS T3M S.A.L
احمد نجيب عبدالله نحويل
رشكة ني رووتس ش م ل
عبد الحسني كلوت
اوباي ش.م.لObei S.A.L .
الجندي العامليه ش.م.م

رقم املكلف رقم الربيد املضمون
RR224505763LB 2838
RR224504374LB 8637
RR224503422LB 10522
RR224505560LB 11623
64865

RR224506874LB

110613

RR224505627LB

RR224506891LB 169372
RR224501687LB 177672
RR224504215LB 187298
RR224503538LB 192959
RR224506066LB 213929
RR224500390LB 226668
RR224500196LB 231390
RR224498135LB 235325
RR224501832LB 236673
RR224502104LB 243908
RR224505321LB 246838
RR224500995LB 291631
RR224503612LB 314233
RR224500871LB 349044
RR224505865LB 406803
RR224504391LB 456392
RR224505525LB 547711
RR224502838LB 581456
RR224504502LB 720204
RR224501885LB 857403
RR224506928LB 987773
RR224501846LB 1220970
RR224502387LB 1267487
RR224504992LB 1274095
RR224506857LB 1382931
RR224505193LB 1455244
1795976
1876783
1879859
1905970
1908837
1978006
1979650
2256430
2267861
2395114
2407216
2430118
2509129
2525037
2656566
2735975
2745583
2750994
2809730
2832840

RR224504618LB
RR224502444LB
RR224504895LB
RR224505383LB
RR224506830LB
RR223265528LB
RR224504198LB
RR224501381LB
RR224505777LB
RR224506551LB
RR224506106LB
RR224505729LB
RR224501934LB
RR224506905LB
RR224506959LB
RR224506035LB
RR224506375LB
RR224506389LB
RR224497571LB
RR224503569LB

RR224505131LB 2837022
RR224505919LB 2939132
RR224504003LB 2950778
2957482
2966569
2991189
3056149
3339005

RR224502974LB
RR224503847LB
RR224502223LB
RR224505349LB
RR224505644LB

RR224500324LB 3784998
نقوال جورج بيضا
RR224504153LB 2173
رشكة مزار العقارية للتزلج والسياحة ش.م.ل
RR224503949LB 28370
جوزف ميشال نجم
RR224506619LB 33207
كازاميد
RR224505471LB 117108
بروبس
RR224506724LB 123703
رشكة مجدالني اخوان ش.م.م
رشكة الخدمات للتنظيف الرسيع-سلمان ورشكاه RR224506755LB 157171
RR224503745LB 157832
مؤسسة صقر للتجارة واملقاوالت
RR224503175LB 161510
رشكة صليبي وابو خالد التجارية ش.م.م
RR224503515LB 176401
ابراهام ملكي دالليان ورشكاه (ادلفي)
RR224501979LB 183050
كوبيل سبور (جو اييل كوبيل)
RR224500267LB 226296
رشكة اسرتوم تليكوم ش.م.ل
RR224500148LB 230538
ادفايس ADVICE
املؤسسة العامة للتجارة (عدنان عبد الرىض جابر) RR224502957LB 249589
سواعد االتحاد للمقاوالت املحدودة -سعودية-
RR224500942LB 290880
فرع رشكة اجنبية
RR224500766LB 320726
اكتيف مانيا ش.م.ل
RR224503263LB 474692
رشكة غاناش شوكوالتيه ش.م.م
رشكة جسكو-الرشكة العامة للخدمات والتموين RR224505511LB 499652
RR224507000LB 652257
رشكة بوتيال ش.م.ل
RR224501727LB 969497
جوزفني فواد مرعب
مارمو غران ش.م.م RR224505499LB 1038193 MARMO GRAN SARL
RR224502081LB 1043568
الرشكة التجارية املتحدة
الرشكة اللبنانية للمعادن للرشق االوسط
RR224501537LB 1176966
للتجارة والصناعة ش.م.م
RR224502210LB 1231400
متالينوكس ش.م.م
RR224504635LB 1266051 SEDNA S.A.R.L- Security and Telecom
RR224505009LB 1308165
بنكود ش.م.ل.
RR224504034LB 1783985
كرم خليل كرم
RR224503060LB 1856838
رشكة ليربوم ش م م
RR224506300LB 1866373
رشكة السيكو للتجارة ش م م
RR224506295LB 1872744
الرشق االوسط للصناعة والتجارة العامة
RR223268728LB 1897529
ادفانسد كونكريت كومباني ش.م.م.
RR224503334LB 1913549
طنوس للتجارة
RR224504811LB 2047575
رشكة ار اف ساوند ش.م.ل.
RR224502271LB 2132367
NUTRIco FOODS S.A.R.L
RR224505715LB 2210866
أن .كحاله غروب ش.م.م
RR224505162LB 2247297
برو بي ش م م
RR224503802LB 2258088
براين وايف كومونيكيشن ش.م.م.
RR224506052LB 2395658
SKY HOSPITALITY SARL
RR224503921LB 2470683
رشكة مينيسرتي اوف ساوند ش م ل
RR224503970LB 2476802
ارشف ارديف املدور
RR224506208LB 2489495
لينيوم ش م م
RR224506137LB 2513282
انطوان يوسف الهرب
RR224506145LB 2533476
سينريجي غروب ش.م.م
الحداد ش.م.م
RR224504065LB 2587733
RR224500412LB 2615976
نعيمة لإللكرتونيات والتجارة العامة
فريش ناتشورال بروداكتس ش.م..ل (ف.ن.ب) RR224506049LB 2638171
RR224502458LB 2653093
بريا ميديكال ش.م.ل
RR224506931LB 2685810
ترايدنغ زون ش.م.م
RR224506962LB 2761951
الناجي غروب للتجارة العامة
رشكة  INDUSTRY AND DESIGNش.م.م RR224505176LB 2784839
RR224503776LB 2798216
امرب غروب ش.م.م.
RR224501404LB 2813343
رشكة جولدن سكاي ش م م
RR224503780LB 2826866
صيدلية كونني
RR224506741LB 2839523
زاره كامل ارمن خرض الريان
RR224503855LB 2919189
رشكة أسامة لتأجري السيارات ش.م.م
RR224506358LB 2968004
كميل نعمه
RR224505410LB 3057224
محمد نمر فواز
برييني مانجمنت رسفيسز انك-فرع لرشكة اجنبيةRR224502988LB 3071456 -
RR224506168LB 3420213
رشيد ماما لبكي
RR224503285LB 3674078
كاشويرا ش م م رشيك واحد
RR224506715LB 3721115
رشكة أمل حمداش ورشكاؤها
RR224504710LB 5460
رشكة مخابز دياليت
RR224504431LB 8874
رشكة دار الهندسة والتخطيط ش.م.م
RR224509062LB 20618
جورج بشارة تابت
RR224509059LB 24846
ديكورادو
مؤسسة فارس الخازن للهندسة الزراعية والتجارية RR224502016LB 29792
RR223401991LB 33207
كازاميد
RR224502197LB 36885
مؤسسة صالح الدين مسالخي
RR224504555LB 39134
مؤسسة فؤاد صفدي
RR224502529LB 94918
ابناء محمد فريد العطار
رشكة االرز التجارية عطا الله حجازي واوالده
RR223401682LB 218077
ش.م.م
RR223403697LB 221922
محطة منار  -القليعات
RR224504533LB 222249
حبيب محمد شاهني

مؤسسة عباس موىس حديب للتجارة
مؤسسة الغزاوي/فهمي سهيل غزاوي
ورشيكه -رشكة فعلية
رشكة كومبيوكود ش.م.م
جهاد سليم صفري
ريتا البار عازار
ك برينت ش.م.مK PRINT SARL .
رشكة كروز ماد ش.م.ل CRUISE MED
رشكة حجار العقارية
جورج مارون سعد
الرشكة اللبنانية للمعادن والديكور جي.اف ش.م.م
نادين ميشال اغناطيوس
الرشكة العامة للتعهدات-
رضوان معروف صيداني ورشكاه
انرتناشيونال تريدنغ كومباني لبنان ش.م.ل
رشكة املدى للكومبيوتر ش.م.م
رشكة فامييل هوم ش.م.م
مؤسسة كريم للمعدات لصاحبها حسن عيل كريم
فلويد ش.م.م.
عادل للماكينات الطباعية ش.م.م
مايا حسان مصطفى
الياس وديع ابو نرص  -تجارة املحروقات -
Bedago Silverware s.a.r.l
اييل عزيز سمري فارس
Western Imports
اوتو ستيت
رشكة انتاج وتعليب املواد الغذائية ش م ل
ريستو فود سبالي ش م م
رشكة األخرس غروب ش.م.م
نيو ادج باور برو لصاحبه ميشال جوزف سمعان
رشكة الطاقات البديلة ش.م.م.
سالف رشارة
رشومتك بالس  -توصية بسيطة
رشكة ريتش بايك ش.م.م.
محل احمد عيل ياسني التجاري
Professional Printing Solutions
(نهاد سليم فسفس)
رشكة الكرتو ويرز ش م م
فارمكو انرتناشيونال ش م ل
الرشكة الحديثة للخدمات ش.م.م
عفيفي محمد حمدان
رشكة بسام التوم واخوانه
كونتيننتال غالس ش.م.ل
MEDIABIZ MENA LTD S.A.R.L
ارسكو (تضامن)
ام س ت ليبانون ش م م
ECONSULT
Concrete Contracting Services CCS sal
د اس اند بارتنرز ش.م.م.
( A M Sانس محمد صلح)
TOTAL IMPORT & EXPORT S.A.R.L
WISE CARE S.A.R.L
املفتاح الذهبي للسياحة والسفر ش.م.م.
BRANDZ MIDDLE EAST S.A.R.L
عني املري
MEDIA & SARL
OVERSEAS TRADING AND
SERVICES OTS
منصور بنوت

251915

RR224503590LB

259012

RR224503008LB

260702
291009
292206
314233
323059
477649
588281
631063
646534

RR224506392LB
RR224500956LB
RR223402189LB
RR223400917LB
RR224500783LB
RR224514368LB
RR224504224LB
RR224505352LB
RR224516426LB

697916

RR224502254LB

837692
929943
986398
1293130
1323453
1384711
1395707
1398712
1406915
1584551
1827480
1874101
1885551
1978637
1991206
2022401
2125615
2152134
2167508
2172555
2277672

RR223404511LB
RR223404193LB
RR224504480LB
RR224503011LB
RR224503073LB
RR224508889LB
RR224506640LB
RR223405432LB
RR224514969LB
RR223405790LB
RR223406035LB
RR224505936LB
RR224516315LB
RR224502461LB
RR224509249LB
RR223406322LB
RR223402864LB
RR224515641LB
RR224508169LB
RR224505065LB
RR223405698LB

RR224506123LB 2370155
2444784
2445267
2454718
2506038
2514556
2610594
2620673
2679084
2689109
2745520
2804162
2836259
2861660
2917824
2925994
3007061
3034877
3039488
3445722

RR224503657LB
RR224516151LB
RR223407671LB
RR224507906LB
RR224505247LB
RR224516219LB
RR223405035LB
RR224505984LB
RR223404644LB
RR223407141LB
RR224513637LB
RR223406755LB
RR224508380LB
RR223406645LB
RR223406680LB
RR224512486LB
RR224501877LB
RR223406720LB
RR224501642LB

RR224505057LB 3685098
RR224502237LB 3796460

التكليف 496
إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية – مديرية املالية العامة – مديرية الرضيبة عىل القيمة املضافة –
مصلحة العمليات – دائرة خدمات الخاضعني ،املكلفني الواردة أسمائهم يف الجدول
أدناه للحضور إىل دائرة معالجة املعلومات يف مديرية الرضيبة عىل القيمة املضافة،
مبنى وزارة املالية ،قرب قرص العدل  -شارع كورنيش النهر– بريوت ،لتبلغ الربيد
املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يوما ً من تاريخ نرش هذا اإلعالم ،وإال
يعترب التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله،
علما ً أنه سيتم نرش هذا اإلعالم عىل املوقع اإللكرتوني الخاص بوزارة املالية:
تاريخ الزيارة تاريخ لصق
رقم الربيد
رقم
اسم املكلف
LIBANPOST
الثانية
املضمون
املكلف
رشكة عمرب التجارية ش.م.م 21/10/2021 28/09/2021 RR195416613LB 509486

التكليف 495

تحـــت المجـــهر

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٩٧٢السنــــة الـرابـعـة
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اإلثـنـيـن  ٣١تشرين األول 2022

إنتهى عهد لم يبقَ فيه حجر على حجر

بعد "الهيصة" وسيول األوهام...
أتركوا "الجنرال" يرتاح
قبل ستة أعوام ،بالتمام والكمال ،تال خطاب القسم والعبور الى القصر:
إن من يخاطبكم اليوم ،هو رئيس الجمهورية الذي أوليتموه ثقتكم
ّ
لتحمل مسؤولية الموقع األول في الدولة ،اآلتي من مسيرة نضالية
طويلة ،ويؤمل منه الكثير في تخطي الصعاب وليس مجرد التآلف
والتأقلم معها .البارحة تال خطاب مغادرة القصر :إن من يخاطبكم
اليوم ،هو الجنرال ميشال عون ،الراجع من الحجر الى البشر...ستة أعوام

ميشال عون مغادرًا القصر

تعليق األعالم في اإلنتظار

نــــــــــوال نــــــــــصــــــــــر

شعارات شعارات

العونيون لبوا البارحة النداء .تقاطروا
هناك من اعتــاد التمتع باألوهام
نحو القــر ليقولوا له مــا ُكتب لهم:
كمدمني الحشيشــة .فهــل نقول اىل
معــك مكملني .شــعار يدغدغ مشــاعر
هؤالء تمتعوا بأوهامكم «الفوفاش»؟
من يُمســكون برقاب الناس ويفشلون.
كل من راقب البارحة ،هؤالء السارحني
فالعونيون لهم من زمان أسلوبهم .اعتاد
يف اتجاه بعبــدا ،الذين غطوا يف نومهم
هؤالء أن يرقصوا ويدبكــوا ويغنوا حتى
يف خيَم نصبوهــا عند «نصاص الليايل»
ولو كانوا مثل الطري املذبوح .هي ساعات
عىل طريق القرص ،ردد :يا حرام .نعم،
هللوا فيها لال يشء .الطريق اىل القرص بدت
أشــفق كثــرون عىل
حتى الســاعة الحادية
هؤالء .نعم نشفق عىل
عرشة فارغــة .عنارص
هؤالء الذين يعيشــون
الحرس القديم تجمهروا
يف األوهام ،التي لوالها
البارحة
اللبنانيين
كل
د
د
ر
عند مرينا الشــالوحي
ّ
لــرأوا حقيقــة هذه عبارة  The game is overبلباسهم األسود .هؤالء
الحياة التي يعيشونها،
يخالون أنهم أقوياء .هم
وكل واحد في اتجاه
التي ال يمكن احتمالها.
اعتادوا منــذ فرتة عىل
فهل لذلــك يكره هؤالء
القيام بحركات بهلوانية
وتضعهم
أوهامهم
الحقائق كونها تبدد
فيها كثري من الخفة .بدوا فرحني وكأنهم
أمام مرارة الواقع؟
خارجون من انتصــار يف بلد ليس فيه إال
من
عىل
نشفق
هؤالء.
نشــفق عىل
انكســارات وهزائم وتعــب وفقر وفاقة
يبق
لم
عهد
بانتهــاء
البارحة
احتفلــوا
ومرض وعتمة .نتفــرج عليهم يوزعون
من
منه
وخــرج
حجر،
عىل
حجــر
فيه
األعالم عىل بعضهم وبعض الشعارات التي
الدولة
يف
األول
املوقــع
مســؤولية
حمل
تتمحور حول عبارة :معك مكملني .ونتابع
ليقول :ســأخرج من الحجر اىل البرش.
طريقنا يف قلب لبنان املقهور.
فلماذا استمات ليدخل اىل قرص من حجر
أعــام العونيــن علقــت عــى
وهو عالم أنــه ،وإن أحب لقب «الرئيس
املســتديرات ،عند الصالومــي والحايك
ً
القوي» ،ضعيف جداً ،وســيكون جامدا
وعىل الجســور املعلقة يف الهواء .باعة
يف قــره كمــا الحجــر .وكل الحجج
األعالم أخــذوا مطارح لهم عىل الطريق.
عكس ذلك مجرد حجج .وكم من حجج
وعنارص الجيش إنتــروا عىل الطريق
يستحيل تفسريها.
املؤديــة اىل «قرص الشــعب» .الطريق

من الحب ما قتل (فضل عيتاني)

رئاسة .وقبلها  28عامًا عينه على الرئاسة .وقبلها أعوام «تمرّد» فيها
في القصر الرئاسي .وبعد ذلك كله وعد جدّده« :لن نهدأ قبل انتشال
الوطن من الحفرة العميقة التي وضعوه فيها» .أخبرنا ما فعلوه هم
ونسي أن يخبرنا عن قدراته هو ،وعن «الفوفاش» الذي عشنا فيه
في عهده .الترسيم؟ الله يعيشنا .هو وعد ونحن ،إذا أعطانا الله العمر،
ّ
متسمرين ،جامدين ،في قبضة األوهام!
سنبقى حتى إشعار آخر

بقيت فارغة حتى أبواب القرص .هناك،
يف موقف السيارات القريب ،وضع التيار
العوني بســطة أعالم وقبعات برتقالية.
وباصات كثرية تقاطرت تعود اىل رشكة
 connexمن نوع نيسان ،أقلت الحشود
العونيــن الذين أخرجوا مــن خزائنهم
الثياب الربتقالية ورموها عليهم مطلقني
زمامري تراتاتا .الزمور عالمة .إنه صدى
يتالىش رسيعا ً
كالبٌ تش ّم عن بعد يف ترصّ ف عنارص
الجيش .وحاجز املدخل الخارجي ،الذي
يقود اىل القرص ،يراقب ويسأل ويستفهم
ويســمح بعبور املركبات الصغرية التي
تحوز ترخيصاً .يدخل العونيون ،معززين
بوفود صفــراء حزبلالهيــة ،اىل مكان
يرقصنّ .
َ
هن
«جمهرة» الحشــود .نساء
ّ
َ
رقصن عىل نفس
كن قبل  32عاما ً شابات
الطريق .أكثر من خمســن يف املئة من
املتقاطرين بكثــر ممن دخلوا يف املقلب
الثاني من العمر .نوســتالجيا القرص ما
زالت تجتاح مشاعر نسوة ورجال هرموا
وهم ينتظرون أن تتبدد األوهام وتصبح
حقائق .أعــام «حزب اللــه» الصفراء
تالقت مع الربتقــايل العوني .هي رفعت
عن قصد لتقول الضاحية أنها مع الرابيه
حتى آخر رمق.
وأطلقــت البارحة حناجر من أرادوا
أن يقولوا لعون «معــك مكملني» وبني
كلمة وكلمات ح ّل إسم سمري جعجع .لم
يتحدثوا عن أوجاع اللبنانيني املستديمة،
وهــم يعانون منها كمــا كل اللبنانيني،
فما أرادوه النكاية ثم النكاية ثم النكاية.
وأرادوا ايضــا الــر ّد عــى  17ترشين.
فليتكلمــوا كما يشــاؤون إذا كان ذلك
يريحهــم .فالحدث لن يتكــرر .الفطور
مناقيــش .وصل متأخــرا ً قليال لكن أن
يصل متأخرا خري مــن أن ال يصل أبدا.
الصحافة تنقلت بني الربتقاليني وبعض
الصفر وراحوا يأخذون اآلراء التي أكثرت
من ذكر «الرصماية» عىل شكل «رصماية
ميشــال عون بتســوا الكل» .ظننا أننا
يف حرضة وئام وهاب وهم يســتعريون
عبارتــه «النيابة ورصمايتي ســوا» و
«املحكمة الدولية ورصمايتي سوا» .لغة
الرصامي بدت طاغية البارحة.

ّ
مكملين (رمزي الحاج)

القوي» ويعشق تصوير نفسه «غراندايزر».
نقطة وفاصلة
نحجب نظرنا عنه ونراقب خروج ميشــال
هم يف مكان وميشــال عــون كان
عون مــن القــر -الحجــر .مىش عىل
يف مكان آخــر تماماَ .فهــو كان يوضب
الســجادة الحمراء .تعثّر قليال .صعد عىل
آخــر أحالمه يف القرص الذي عشــقه قبل
ان يخرج عىل الســجادة الحمراء متأخرا ً
منــره وقال كلمته .تلخبــط مرات .وهذا
لرجل يف مثل ســنّه .نشفق عليه.
طبيعي
ٍ
ساعة كاملة .كان ،بحســب من رافقوه
كل
ننتظر أن ينهي كلمتــه التي رمى فيها ِ
يف آخر ســاعات ،يقرأ بصوت عال خطابه
الرتسبات الجهنمية يمينا ً ويساراً .نحاول
أمام جربان باسيل ،الذي وضع فواصل له
أن نلتقط معه عبارة :الجمهورية والتدقيق
ونقاطاً .إمرأة ملتحفة بالربتقايل تمنت أن
الجنائي والرئاســة وكل
يأتي من يمــأ الكريس
الكلمات التي «تلخبطت»
بعد الجنرال و»جربان هو
عىل لســانه كي ال يظهر
الوحيد القادر عىل ذلك».
وكيف ال ،وجــران هو نوستالجيا القصر ما زالت بعكس ما يفــرض أن
حبيب عمه الذي قال عنه تجتاح مشاعر نسوة ورجال يظهر فيــه رئيس لبنان
الســابق .نعم ،تمنينا لو
يف أحد مجالسه «الشجرة
هرموا على أوهام
يرتكوه يرتاح.
املثمــرة وحدهــا ترمى
بالحجــارة» .حصل ذلك
الحجر والبشر
يوم كان اللبنانيون يهتفون يف الســاحات
ميشــال عــون يصبح اليــوم ،عند
«هيال هو هيال هو جربان باســيل (.)...
الســاعة الثانية عرشة ليالً ،رئيسا ً سابقا ً
لشــخص مكروه بهــذا القدر من
فكيف
ٍ
للجمهوريــة اللبنانية .نســمعه يقول:
كثري كثري من اللبنانيني أن يطمح لرئاسة
«اليــوم نهاية مهمة ولقــاء كبري وليس
جمهورية ال يطيقه شعبها؟ الربتقاليون
وداعــاً ...اليــوم رجعنا مــن الحجر اىل
يحبونه؟ وهــل يكفي ذلك؟ طموح جربان
البرش ...البلد مرسوق ...البلد فاســد.»...
الذي ينتمي -أو كان ينتمي قبل أن يصبح
صفقت له الحشود وهتفت له ولم يسأل
صهر الجنرال -اىل فئــة الدراويش .لكنه
أحد من هؤالء جميعــا :وماذا عن الحجر
عــرف من أين تــؤكل الكتــف فتعرف يف
الرازح عىل قلوب اللبنانيني؟ هو خارج اىل
مراهقته اىل إبنــة الجنرال -قلب الجنرال-
فيال تحوط بها أشــجار الصنوبر وتزقزق
شــانتال يف إحدى حلقات الدبكة يف بعبدا.
حولها صباحــا ً العصافري وســيمارس
لقــاء فنظرة فابتســامة فإعجاب فحب
فيها هواية الزراعــة ويحيا لكن ماذا عن
فزواج .تزوجا وبدأت الحكاية.
اللبنانيني الذين وعدوا برئيس قوي؟ أسئلة
 .The game is overكل اللبنانيــن
أسئلة جوابها ليس يف خطاب الجنرال.
البارحة رددوا هــذه العبارة وكل واحد رأى
رجع الجنرال اىل الرابيه أما املحتشدون
اللعبة قد انتهت يف طريق .والعبارة يف أغنية
يف بعبدا فرجعــوا يف الباصات اىل مناطقهم.
«عونك جايي من الله يا لبنان الغايل» وحدها
رجعــوا ركضا ً قبــل أن يســبقهم الباص
غلبت فالله وحده ...وحده ...العون .األغنيات
ويضطروا اىل سداد أجرة طريق ال يحتملونها.
الحماســية تجعل اإلنتظار يهون .لذلك لم
جربان باسيل ســبقه اىل الرابيه أيضا .وكم
تهدأ مكربات الصوت عن بثّها .ولحظة أط ّل
ضحك حني ُســئل :هناك مــن يقولون اآلن
ميشال عون عىل الحشــود صدحت أغنية
أن العهد فشل .ميشال عون رجع اىل مكان
«ط ّل القائد عون الك ّل /كل ما القائد عون
يرتاح فيه أما صهره ،زوج قلبه شانتال ،الذي
يطل /عيل جبينك يا علم» .جربان باســيل
عرف منذ ريعان شــبابه كيف يرمي ألغامه
خرج قبل الجنرال بدقائق .وإحدى النساء
ويرضب بسيف ميشــال عون حيث يشاء،
راحت ترصخ بمن منعها من اإلقرتاب منه:
فانطلق يهندس طريق عبوره اىل القرص وإال
بدي شوفو ...اتركوني شوفو» .ابتسم لها
فليبق القرص شاغرا ً وليبق الحجر ثقيالً عىل
صهر الجنرال فهكذا ردات فعل تجعله يحلق
أكتاف األحياء  -األموات.
مثل النرس وكيف ال وهو يحب العملقة «أنا
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من بلدة نيحا في البقاع وصل إلى العالمية

د .إيلي النجار :أنا مثل عنقود العنب
نتاج هذه األرض
ض
هو من الشبان اللبنانيين المبدعين الذين يلمعون مثل الضوء .إبن أر ٍ
ّ
تطفح
بالحب والوطنية والتواضع ،وتصدّر إبداعًا لبنانيًا لكل ّ أنحاء العالم،
وتفيض أم ً
ّ
ال بات اللبنانيون
بأمس الحاجة له في هذه المرحلة الصعبة
التي تمرّ بها البالد .الدكتور إيلي النجار ،إبن بلدة نيحا في البقاع ،الذي
ّ
يعمل جرّاحًا في بريطانيا في أحد
أهم مستشفيات جراحة العظم

ّ
أهم ستة أبحاث
في العالم ،نجح في أن يفرض بحثه كواحد من
ألطباء عالميين في هذا المجال ،خالل المؤتمر السنوي الذي تنظمه
مؤسسة  NASSفي شيكاغو في الواليات المتحدة األميركيّة« .نداء
الوطن» تواصلت مع الدكتور النجار الذي أوضح ما يمكن أن يغيّره هذا
ّ
التمسك باألمل.
البحث في حياة المرضى ،مشدّدًا على ضرورة

ريـــــتـــــا ابـــــراهـــــيـــــم فــــريـــــد

كيف استوحيت فكرة العمل على
هذا البحث بالذات؟
يف الوقــت الحايل أنــا أعمل عىل 21
بحثاً ،وتسعة منها باتت جاهزة .معظم
أبحاثي يتمحور حول امليكانيكية الحيوية
للعمــود الفقري ،حيث نحــاول أن ّ
نغي
مفهــوم عالج الكســور يف الظهر ،وهذا
البحث هو واحــد منها .فأنا أحاول دوما ً
من خالل أبحاثــي أن أعود بالفائدة عىل
املمارسة وطريقة التعاطي مع املرىض.

ماذا يعني لك كطبيب لبناني أن
الكم من الفرح إلى قلوب
تدخل هذا
ّ
أبناء وطنك؟
حني يغادر اللبناني وطنه ،قد يشعر
يف بعــض األحيــان بأنّه ملــزم بإثبات
يأت من بالدٍ
نجاحه لآلخريــن ،وبأنّه لم ِ
ّ
رصاع
حالة
متحضة .وقد يدخل يف
غري
ٍ
بينه وبني نفســه ،وضيــاع بخصوص
النظرة إىل وطنه األمّ .ربّما ذلك يشــ ّكل
الحافز األكــر للمغرتبني كــي يعملوا
بجه ٍد أكثر من غريهم ،رغم يقينهم ّ
بأن
النجاح الذي ّ
يحققونه يعود لهم بالدرجة
األوىل .بالتايل فاملعاناة التي نعيشها اليوم
كلبنانيني ،تشــ ّكل يف مكان ما حافزا ً لنا
نحو التميّز واإلبداع.
ّ
تلقيت الكثير من
شك في أنّك
ال
ّ
التعليقات اإليجابية ورسائل التهئنة.
هل من تعليقٍ ترك في داخلك أثرًا
أكبر من غيره؟
خالل زياراتي الســنوية اىل لبنان،
ُ
اعتدت أن أفتح عيــاد ًة مجانية خالل
ُ
الحظت
املدّة التي أقيم فيها هناك .وقد
ٍ
زيــارات ملرىض لم
يف الفــرة األخرية
يرتدّدوا اىل العيادة املجانية يف الســابق،
حيث بــات يزورني مديــرو مصارف
وأســاتذة .ال أعلم إن كان السبب ماديا ً
أم الّ ،
لكن تعليقاتهــم لفتتني ،إذ كان
ّ
الشق اإلنساني
تركيزهم واضحا ً حول
تعاطــي معهم كطبيــب .هذا األمر
يف
ّ
ترك يف داخيل أثــرا ً كبرياً ،وأ ّكد يل مجدّدا ً
أهمية الرسالة األساسية للطبيب ،وهي
الرسالة اإلنسانية.
وبعــد النجــاح الــذي ّ
حققه هذا
البحث ،لفتني أيضا ً االهتمام الذي صبّ
ّ
الشق اإلنســاني يف الرسائل التي
حول
ّ
تلقيتُها ،قبل مســألة األهمية العلمية
للبحث الــذي قدّمته .فالطبيب يجب أن
يكون إنســانا ً قبل أيّ يشء آخر .حتى
العلم هو مج ّرد جرس عبور نحو الهدف
األسايس ،أي اإلنسان.

د .النجار أثناء تقديم الدراسة البحثية في شيكاغو

بالعودة إلى البحث الذي نال الجائزة.
ماذا يمكن أن يغيّر في حياة المرضى؟
أحد التعقيدات التــي نواجهها
خــال العمليــات الجراحية للعمود
الفقري ،هي إصابة النخاع الشوكي.
فأعصاب اإلنســان يحيط بها غشاء
يســمّ ى «الدورة» ،وهذه الدورة هي
التي تحمي األعصاب ،والتي تحتوي
بدورها عىل ما يسمّ ى «مياه الرأس».
جرح
وأحيانا ً تتع ّرض هذه الدورة اىل
ٍ
ّ
شق الطبيب مجرى األعصاب،
خالل
وحينها تخرج ميــــاه الــــرأس
تلقائيا ً منها ،وهــــذا بالطبــــع
يسبّب رضرا ً للمريض.
علما ً أنّه مــا من إتفاق واضح بني
األطبــاء يف العالم حول ما يجب القيام
به عنــد حصول ذلــك ،إال ّ
أن األكثرية
منهم يلجأون اىل ترك املريض  48ساعة
يف الرسير يف وضعية الجلوس من دون
أن يتح ّرك ،ويعتربون ّ
أن ذلك يســاعده
عىل الشفاء.

ّ
لكن البحــث الذي قدّمتــه أثبت
العكس .وأنه ينبغــي تحريك املريض
منــذ اليــوم األول بعد العمليــة .فإذا
نهض ومىش قليالً ،ســتنخفض نسبة
التعقيدات الصحية لديه .لهذا الســبب
نــال البحث جوائز عدة .فهو ســاهم
بتغيــر إحــدى املمارســات الطبية
ّ
وخفف عىل املريض
املتعارف عليهــا،
عبء البقاء  48ســاعة مــن دون أي

حركة .مع اإلشارة اىل أنّني ُ
نلت جائز ًة
يف بريطانيا أيضــاً .وحينها اتصلوا بي
من أحد املستشفيات الكبرية ،وأخربوني
أنّهم ق ّرروا تغيري املمارسة لـ 29طبيبا ً
يف املستشــفى بعد البحث الذي قدّمته.
بالتــايل فاألهمية العامليــة للبحث أنّه
يتيح لألطباء من مختلف أنحاء العالم
أن ي ّ
طلعوا عليهّ ،
ألن ذلك يعود باإلفادة
عىل املريض.

في ظـل ّ التخبّـط والصراعـات اإلقتصادية
والسياسية التي يمرّ بها لبنان اليوم،
برأيك أية مسؤولية تقع على المغتربين
وخصوصًا المبدعين منهم؟
قبل أن تبدأ األزمــة يف لبنان ،كانت
النظرة اىل اللبنانيني يف الخارج مختلفة.
ّ
لكن اللبناني اليوم بات بالنسبة للبعض
مج ّرد شــخص يعمل فقــط من أجل
الحصول عىل املال كي يعيش .فهو قاد ٌم
من بلد منكوب ،وبالتايل سريىض بالقيام
بك ّل ما يطلب منه حتــى لو كان األجر
زهيدا ً وأق ّل ممّ ا يســتحق .من ُهنا ،عىل
اللبناني أن ينتبه وأال يســمح بحصول
ذلك معه« ،ما حدا يبيع حاله رخيص»،
فهو لم يُعط هذا املنصب كحســنة ،بل
بفضل كفاءتــه .ال ســيّما ّ
أن اللبناني
يمكنه أن يقدّم الكثري أينما تواجد ،ألنّه
يعمل بك ّد ومن ك ّل قلبه .بالتايل عليه ّأل
يشعر أنه مســتضعف أو أق ّل من غريه
ملج ّرد ّ
أن بالده تم ّر اليوم يف أزمة.

بعد النجاح الذي ّ
حققته ،هل من رسالة الى الشباب اللبناني؟
أن والدي محا ٍم وكان رئيس بلدية ،ووالدتي مع ّلمةّ ،
أن أحد أســباب نجاحي ،هو أني إبن بلدة نيحا البقاعية .ورغم ّ
أظن ّ
ّ
لكن
حني كنت أعود من دراستي يف الجامعة األمريكية ،كان والدي يصطحبني معه للعمل يف الكروم .فجدّي ّ
فلح ونحن أبناء أرض.
وأدركت ّ
ُ
ُ
ُ
ُ
أن الذي
فهمت قيمة ذلك.
كربت
كنت أستغرب الفكرة .فأنا تلميذ طبّ  ،كيف سأعمل يف األرض؟ لكن حني
يف البداية
يعمل يف األرض عليه أن يكون متواضعاً ،ألن األرض تع ّلم التواضع .واليوم حني أنظر اىل يدي والدي ،أتذ ّكر ّ
أن ك ّل ما يمكن أن أبلغه
من مراتب ونجاحات ،هو بفضل الرتاب الذي حفر هاتني اليدين.
بشكل كبري عىل أن يكون اإلنسان ّ
خلقاً ،وأن يميض خلف فكرته اىل آخرها .وأنا أينما
هذا األمر ع ّلمني املثابرة .فالعلم يعتمد
ٍ
ذهبت ،أشــعر أني مثل عنقود العنب ،نتاج هذه األرض :بلدة نيحا .وللشباب أقول :لبناننا ليس هؤالء الزعماء الفاسدين .بل أهلنا
الطيبني ،وهذا بح ّد ذاته يش ّكل لنا حافزا ً لإلبداع .وامله ّم أال نفقد األمل.

حظــــــك اليـــــوم
الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

تف ّكر يف زواج أو يف رشاكة
أو تفرح بالتفاتة من قبل
الحبيب الذي تجنّبك كثريا ً
يف اآلونة األخرية.

قد يضغط الرشيك عليك يف سبيل
توضيح األمور املستقبلية ،فكن
جاهزا ً لذلك وحرض له األجوبة
الشافية واملقنعة.

ّ
تتلقى سيالً من العروض
وتكون لديك لقاءات واعدة ج ّدا ً
تكون بمثابة حافز مه ّم لتطوير
أدائك املهني.

تواجه بعض الصعاب يف العالقة
العاطفية وقد تترصف مع
الرشيك بشدّة أو بجفاء ،فكن
ّ
متيق ً
ظا لهذا األمر.

رشيك جديد ومغامرة عاطفية
تفرض نفسها ،لكن الصورة
النهائية لم تتوضح بعد فأنت
بانتظار األيام املقبلة.

عليك أن تنىس املايض ،وتبحث
عن رشيك جديد يفهمك ويقف
اىل جانبك ويدعمك يف كل
الظروف التي يمكن أن تمر بها.

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

تجنب النقاشات العقيمة مع
الرشيك هذا اليوم ،ألن ذيولها قد
تكون طويلة ومريرة ،وال تسمح
للخالفات بالظهور مجدداً.

ال تدخل مع الرشيك يف نقاش
عميق ألنه لن يؤدي إىل أي نتيجة
طاملا أن كل طرف متمسك
بمواقفه وال يتنازل قيد أنملة.

تشعر بالسعادة اليوم بسبب
الحب الكبري الذي تكنّه للحبيب،
فال تخش أن تصارحه بمشاعرك.

تعود األمور بينك وبني الرشيك
إىل مجاريها الطبيعية بفعل
حكمتك ونضجك ويظهر لك أنه
مخلص وويف.

جاهد وثابر يف سبيل تحقيق
خططك وأهدافك ،وال ترتك
الضغوط والعراقيل تعيق عملك
ّ
ومعقد اليوم.
وتجنّب كل عمل مهم

ما يرغب به الرشيك لن يكون
مستحيالً ،وهذه أبسط رشوط
العالقة التي تجمع بينكما والتي لم
تعرف يوما ً إال التفاهم واالنسجام.
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اإلثـنـيـن  ٣١تشرين األول 2022

أنطوان الصافي متفاجئ من منشور
غسان صليبا و "الحفلة ماشية"

برنامج الحفلة المنتظرة

المقالة على صفحة صليبا

خبر النفي على صفحة Ghassan Saliba Tribute

هــــــالــــــة نــــــهــــــرا

صليبا الرسمية عىل «فيســبوك» املقال وعمَّ مَ تْ ُه
فلقــي تفاعالً واســعا ً من متابعــي الصفحة،
ليصار بعد حــن اىل حَ ذفه كما يظهــر جليّا ً يف
الـ» »Screenshotاملرفق بالتوضيح هذا.
وللوقوف عىل ما جرى اتّصلنا مجدّدا ً بالفنان
أنطوان الصايف الذي أ ّكــد للم ّرة الثانية عىل صحّ ة
املقالة واملعلومات األوّلية التــي زوّدنا بها ،قائالً
إنه ُفوجئ بدوره بما ورد عىل صفحة «Ghassan
.»Saliba Tribute
وقال الصايف لـ «نداء الوطن» عند االتصال به
أنّه كان عىل تواصل للتو وقبل ســاعتني فقط مع
املايسرتو أندريه الحاج قائد «األوركسرتا الوطنية
اللبنانية للموســيقى الرشق-عربية» ورئيســة
الكونرسفتوار الوطنــي هبة قواس .وأ ّكد كل من
الحاج وقواس له ّ
أن «كل يش مايش بالحفلة» عىل
ح ّد تعبريه ،لكن َ
«خيْنا ّ
غســان يمكن جَ دّت عليه

ظروف وأنا بجهل ليش ما عاد جزء من هاملرشوع
ّ
الفن ولبنان وسمعتنا والثقافة
الحلو ،الذي يفيد
والكونرسفاتــوار والذوق العــام» .وأعاد الصايف
التأكيد عىل موعد األمســية املرتقبة يف الرابع من
ترشين الثاني ،علمــا ً ان الربوفات تبــدأ اليوم،
مختتما ً االتصال بالتعليــق« :ليقدّرنا الله جميعا ً
ّ
وغسان وسوانا».
عىل فعل الخري نحن
ويبدو ان الحفلة ستشهد مشاركة الضيوف
يوســف الخال ،كارين راميــا وجوزيف عيىس،
املوسيقي والفنّي الخاص سيكون
فيما الظهور
ّ
ألنطوان الصايف .هذا علما ً ّ
بأن الربنامج يتضمّ ن
تحية خاصــة ألعمال األخوين صبــاغ .تندرج
الحفلة يف إطار خطة دعم «املعهد الوطني العايل
للموســيقى» والعاملني فيه ودعم مستشــفى
بعبدا الحكومــي الجامعي وســتكون بعنوان
«.»MUSIC HEALS

عطفا ً عــى مقالة بعنــوان «أنطوان الصايف
وغسان صليبا برفقة األوركسرتا الرشق – عربية
يف حفلة مشرتكة ممهورة بالحب» يف «نداء الوطن»
رب عىل
بتاريخ  22ترشين األول  ،2022تفاجأنا بخ ٍ
صفحة « »Ghassan Saliba Tributeغري الرسمية
يف «فيسبوك» ،مفاده ّ
أن «ما ورد يف املقالة واألخبار
املتداولــة عن حفلة مع األســتاذ أنطوان الصايف
برفقة األوركسرتا الوطنية بقيادة األستاذ أندريه
الحاج الشهر القادم هو غري صحيح».
وبمــا أن جريدة «نــداء الوطــن» تتوخى
املصداقية يهمنا توضيح ما ييل :أوّ الً ،ارتكز املقال
املعني عىل مقابلةٍ مــع الفنّان واملطرب أنطوان
وديع الصايف الــذي زوّدنا بنفســه باملعلومات
واملعطيات املذكورة .ثانياً ،شاركت صفحة غسان

مــــعــــرض

إفتتاح "معرض الكتاب العربي الثامن" في صور
رعــى وزير الثقافة يف حكومة ترصيف األعمال القايض محمد وســام املرتىض ممثَّالً بالدكتور
محمد جزيني افتتاح «معرض الكتاب العربي الثامن» ،تحت عنوان «بالوعي والكتاب العربي نسقط
الغــزو الثقايف الصهيوني» ،الذي ن ّ
ظمته جمعية «هال صور» الثقافية االجتماعية يف مركز «باســل
األسد الثقايف» يف صور .يفتح املعرض من العارشة صباحا ً حتى السادسة مساءً ،ويستمر حتى 12
ترشين الثاني املقبل.

إليسا تدعم شيرين في "موسم الرياض"
ً
ً
غنائيــة مميز ًة ضمن
حفلة
أحيــت الفنانة إليســا
فعاليات «موسم الرياض  »2022بنسخته الثالثة بحضور
ً
باقة من أجمل وأشهر
جماهريي واســع .وقدمت خاللها
أغانيها ،ضمن أجواء مليئة باملشاعر واإلحساس ،ليتفاعل
معها الجمهور الــذي ردّد كلمات االغنيات أبرزها «عكس
اليل شايفينها»« ،أنا وبس»« ،كرمالك»« ،بتمون» ،وغريها.

وكان الالفت دعم إليسا للفنانة شريين عبد الوهاب عىل
طريقتها الخاصة ،يف األزمة التــي تمر بها ،إذ أدّت أغنيتها
«مشاعر» وسط هتافات شــديدة وتأثُّر من الجمهور ،كما
طلبت أن يدعم الجميع شريين ويغنّي معها ،ليتصدّر الفيديو
مواقع التواصل ويتداوله عدد كبري من املتابعني ّ
معبين عن
سعادتهم بهذا الدعم تحت هاشتاغ «#كلنا شريين».

تحسن
شيرين إلى
ُّ
طمأن يارس قنطوش مُحامي الفنانة شــرين عبد الوهاب
تحسنا ً كبريا ً
الجمهور اىل صحتها قائالً إنها« :بخري وحالتها تشهد ّ
يوما ً تلو اآلخر ،وســتعود بقوّة لجمهورها بعد تعافيها بصورة
تامة» .وأضاف أنها تخضع حاليا ً لنظام غذائي داخل املستشفى
بوزن زائدٍ ،كما أنها
الذي تُقيم فيه بعد ظهورها يف الفرتة األخرية
ٍ
تستجيب لتعليمات األطباء لرغبتها يف الخروج من هذه األزمة.
هذا وكشــف نقيب املهن املوســيقية ،الفنان مصطفى

كامل ،آخر تطورات حالتها الصحية .وقال« :شريين يف حالة
استشفاء حالياً ،ومدير أعمالها ميمي فؤاد هو من يطمئنني
دائما ً اليها» .مضيفا ً أن ميمي تحدّث مع شــرين شــخصيا ً
يف مكاملة هاتفية اســتغرقت دقيقة واحدة فقط .كما توجه
بالشكر للفنانني الذين دعموها ،عىل رأسهم أنغام التي احتوت
أرستها بشكل كبري ،ووقفت إىل جانبها ،مشددا ً عىل أنها تقوم
بدور إنساني غري عادي ،باإلضافة إىل غادة عبد الرازق.

"يا حياة قلبي" لهيفا تتصدّر
رغم مرور سنوات عىل طرح أغنية «يا حياة قلبي»
للنجمة هيفا وهبي ،اســتطاعت من جديد أن تتصدّر
املنصات املوسيقية ،وذلك بعد قيام هيفـــا بغنائهــا
يف حفلتهـا بـ»موسم الرياض» .وكانت هيفا افتتحت
املوســم برفقة الفنانة إليســا ،وقد اختــارت لهذه

ّ
ونسقته
املناسبة «جامبســوت» براقا ً باللون األسود،
مع «بوتس» بلون الفوشــيا ،وتركت شعرها منسدال ً
عىل كتفيهــا ،وبدت يف غاية الجمال ،وقدمت للجمهور
ً
باقة من أجمل
الســعودي الذي التقت به ألول مــرة،
أغنياتها القديمة والجديدة.

شـــــــربـــــــل داغـــــــر
الهدوء اللبناني ...الفظيع
لو اكتفى المتابع بأخبار بعض السياسيين
ِ
«المتحكمين» بالوضع اللبناني ،لوج َد
اللبنانيين
أن الغبار الكثيف ،الذي ال يُخفي خالفاتهم ،يعني
الهدوء ...الفظيع.
هدوء فعالً .ال شيء يُقلقهم بعد ثالث سنوات من
التدهور المالي المريع الذي لم يشهده اي بلد في العالم.
ال يقلقهم منظر اللبنانيين ،الذي يقفون
مثل المتسولين أمام فروع مصارفهم المقفلة،
فيما كان لهؤالء أن يكونوا فيها ،ليستفيدوا من
ودائعهم فيها.
ال يقلقهم انتهاء عهد رئاسي ،وفات بالتالي الموعد
الدستوري النتخاب رئيس جديد .وهذا ما يصح في
عدم تشكيل حكومة جديدة منذ الربيع المنصرم...
ال شيء يدعوهم إلى القلق ،إلى المتابعة ،إلى
تحمل مسؤولياتهم ،بدليل انهم يُمضون أوقاتهم،
واتصاالتهم ،وتصريحاتهم ،في سياسات...
المناكفة ،وعض األصابع ،في انتظار تراجع هذا
الفريق أو ذاك خطوة ما عن خط العناد والنكد.
ال شيء يقلقهم في جوع اللبنانيين ،وأمراضهم،
ونفاد منسوب األمل لدى المسنين والشباب في
آن معاً .إذ إن ما يُحركهم ،ويُحدد تنقالتهم
ومواقفهم ،يتعين في «لعبة السلطة» ،أي في
حيازة الحصة والمكانة.
ال شيء يقلقهم ،ألنهم يدركون (أكثر من
المحللين والمتابعين أنفسهم) أن لهم «عمقا ً
شعبياً» لم يتأثر بكل مفاعيل الحراك المدني قبل
ثالث سنوات .كيف ال ،وقد أتت نتائج االنتخابات
األخيرة (ايار -مايو المنصرم) ،لتُظهر أن التكتالت
السياسية (الطائفية) الكبرى بقيت على حالها مع
َ
الخفيفين في بعضها.
بعض التآكل والتراجع
هذا يعني أن ما يجري هو ...الحرب ليس إال.
ويتمثل في كونهم يعلقون العمل بما هو دستور،
وانتظام حياة برلمانية سليمة ،وحسن عمل
القضاء وغيرها من عمل المؤسسات.
وهذا يعني الحرب ،الخفيفة أو المستورة ،بأدوات
السالح والتعديل والحفاظ على الشكلية التمثيلية.
هي حرب لم تتوقف منذ العام  ،1973مهما
تعددت أسبابها ،ومجرياتها ،و»أبطالها» ،وخالفاتها
المعلنة .وفي الحرب ،ال سالح يعلو فوق سالح
المعركة ،حتى لو كانت كلفة الحرب دامية،
وباهظة ...فال ضير من حك ِم بل ٍد فقير وم َ
ُفقر ،جائع
ومج ّوع ،مستباح في دستوره وقوانينه وأمنه وأمانه.
لهذا ،كما في الحروب ،ال يهم التحقق من
«لحم المدافع» ،من كلفة الدمار واالنهيار ،ما دام
المطلوب اإلمساك األشد بالسلطة.
هكذا تلتقي الغلبة مع الفساد واالستباحة بكل
ما يعني حقوقا في السياسة والدستور ،وشراكة
في العيش.
لكن ما غاب عن هذا المقال هو الحديث عن...
فلسطين :أال يشبه بعض ما يجري في سياسات
اليوم ،ما كانت تقوم به انقالبات عسكرية (منذ
الخمسينات المنصرمة) ،وهو رف ُع شعار تحرير
فلسطين ،للتحكم بالداخل؟ أال يعني رف ُع شعار
السعي الى
تحرير فلسطين (في هذه األحوال)
َ
استالم السلطة ،والذي ال يعدو كونه حربا ً اهلية،
معلنة أو مستورة؟

عادل إمام
وشائعة الوفاة مجددًا
تصدّر خالل الســاعات املاضية مواقع التواصل
بشكل مفاجئ
اإلجتماعي خرب وفاة املمثل عادل إمام
ٍ
بعد دخوله يف غيبوبة ونقله إىل املستشفى ،إال أن نقيب
املهن التمثيلية أرشف زكي نفى هذا الخرب ،مؤكدا ً أن
النجم املرصي بصحّ ةٍ جيدة .وأشار زكي إىل أن الفنان
بخري وال يعاني من أي أمراض خطرية ،مبديا ً دهشته
من عودة شائعات الوفاة رغم أن املخرج رامي إمام
تحدّث أخريا ً عن الوضع الصحي لوالده ورغبة األخري
يف البقاء أطول ٍ
وقت ممكن برفقة أحفاده.
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جــــــــــائــــــــــزة
مُنحت الجائزة األدبية الفرنكوفونية
اإلقليميــة «خيــار غونكــور للــرق
 »2022التي تنظمها «الوكالة الجامعية
للفرنكوفونيــة» يف الــرق األوســط
و»املعهــد الفرنــي» يف لبنــان ،ضمن
مھرجــان «بیــروت ُ
كتُــب» ،إىل رواية
«الروابط االصطناعية» لناتان دوفري عن
احتفال
«دار ألبان ميشــال» ،وذلك خالل
ٍ
أُقيم أمس يف حرم املركز الفرنيس.

اإلثـنـيـن  ٣١تشرين األول 2022

"خيار غونكور للشرق" لناتان دوفير
ٍ
مــداوالت تمّ ت
جــاءت النتيجة بعد
ضمن جلسةٍ مُغلقةٍ أجرتها لجنة التحكيم
الطالبيــة الخاصة بالجائــزة ،وقد جرى
اختياره إثر الجولــة الثانية من التصويت
بعد أن حصــل عىل  19صوتــا ً من أصل
 .36وضمّ ــت لجنة التحكيــم  36عضوا ً
يمثّلون  32جامعة مــن  12بلدا ً يف الرشق
األوسط :جيبوتي ،مرص ،اإلمارات العربية
املتحــدة ،قربص ،العراق ،إيــران ،األردن،

مـــهـــرجـــان

لبنان ،فلسطني ،السودان ،اليمن واململكة
العربية السعودية .وت ّم اإلعالن عن الفائز
باللغتَــن العربيــة والفرنســية من قبل
الطالبَني األصغر ســنا ً يف اللجنة ،بحضور
ٌ
الكاتب أوليفيه روالن .وتال اإلعالن
نقاش
عام بني الطالب والكاتــب ،أدا َرتْ ُه الروائية
الفرنكوفونية السيدة سلمى كجك.
وتتواصــل األنشــطة املن ّ
ظمة يف إطار
الجائزة طيلة السنة يف بلدان املنطقة.

"طاهرة" أفضل عرض بمهرجان الكويت المسرحي
فاز العــرض املرسحي «طاهــرة» لفرقة «مرسح
متكامل يف الدورة
عرض
الخليج العربــي» بجائزة أفضل
ٍ
ٍ
الثانية والعرشين لـ»مهرجان الكويت املرسحي».
كما حصــد العرض جوائز «أفضل ممثلة يف دور أول»
للفنانة أحالم حســن ،و»أفضل أزياء» البتسام الحمادي،
و»أفضــل ديكور» لخلــود الكنــدري ،و»أفضل إضاءة»
لفاضل النصار.
وكانت ست فرق مرسحية قد تنافست عىل جوائز

هذه الدورة التي نظمها قطاع الفنون باملجلس الوطني
للثقافة والفنون واآلداب تحــــت رعايـــــة وزارة
اإلعالم والثقافة.
وأَوصت لجنــة التحكيم يف ختام املهرجان بفتح مجال
املنافســة عىل كل الجوائز للمقيمني يف دولــة الكويت أو
تحديد عددٍ
معي منهم للدخول يف دائرة املنافســة ،وكذلك
ٍّ
رضورة إعادة النظــر يف الالئحة التنظيمية بما يتوافق مع
املتغريات واملستجدات الفنية واإلجرائية.

"أيام قرطاج السينمائية" بدورته الـ33
«حل الثنية» (إفتح الطريق) هو شــعار
الدورة الـ 33لـ»أيام قرطاج الســينمائية»
التي فتحــت أبوابها لـ 72بلدا ً بينها  17دولة
عربية و 23أفريقيــة ،واجتمع نجوم ورواد
الفن الســابع من جنســيات مختلفة عىل
الســجادة الحمراء ملدينــة الثقافة يف حفل
افتتاح املهرجان ،الذي يستمر حتى الخامس
من شهر ترشين الثاني املقبل.
بعــرض أول للفيلم الروائي
إفتُتح املهرجان
ٍ

الوثائقــي «فاطمة الســلطانة التــي ال تنىس»
للمخرج محمد عبد الرحمان تازي ،ويتحدث عن
مســار الكاتبة وعاملة االجتماع املغربية فاطمة
املرنييس ،التــي حرضت من الســعودية ضيف
رشف .كما حرضت املمثلة املرصية هالة صدقي
ً
ضيفة لدورة هذا العام.
ألول مرة
ٍ
ري ،سطع
كب
إعالمي
ء
واحتفا
ترحيب
ووسط
ٍ
ٍ
ٍ
نجم الفنانــة منى واصف ،التــي قالت إن حبها
لعملهــا هو رس حب الناس لهــا و»إن التقدم يف

الســن لم يكن عائقا ً أمام مواصلتي مشــواري
الفني بحرفية» .كذلك حرضت الفنانة شــكران
مرتجى مؤكد ًة ســعادتها باستضافتها ألول مرة
وسط نجوم كبار من العالم العربي والعالم.
وعن توقعات دورة هذا العــام ،قال املمثل
التونيس مهذب الرمييل إنها «يجب أن تكون وفية
لعراقة أيام قرطاج الســينمائية وتقدم صورة
إيجابية عن تونس بأهداف واضحة وليس ألنها
عاد ًة تُقام كل سنة عندما يحني موعدها».

 Coldplayتؤدي أغنية إيرانية
قدّمت فرقة  Coldplayاملوســيقية
املشــهورة عامليا ً أغنية «باراي» للمغني
اإليراني شــرفني حاجيبــور جنبا ً إىل
جنب مــع املغنية واملمثلة والناشــطة
اإليرانيــة جولشــيفته فراهاني ،أمام
آالف املعجبني يف حفلةٍ مبارش ٍة ببوينس

آيرس األرجنتني ،وذلــك إلظهار دعمها
لجميع النساء وكل من يناضل من أجل
الحريــة يف إيران .حــر األداء اآلالف
حول العالــم وت ّم تــداول مقاطع من
الحفلة عىل مواقع التواصل االجتماعي.
وترتكز أغنية الشــاب اإليراني شريفني

ٍ
هاجيبور عىل
تغريدات كتبها إيرانيون
ّ
تعــر عــن غضبهــم وإحباطهم من
الحكومة ،لكن بعد إطالقها تم استدعاء
املغني البالغ من العمر  25عاما ً إىل مركز
الرشطة الستجوابه بســبب التشجيع
عىل االحتجاج.

هنري كافيل يتخلّى عن The Witcher
كشف املمثل ليام هيمسورث ،طليق الفنانة العاملية ماييل سايرس
أنه ســيح ّل مح ّل هنري كافيل يف دور البطولة بمسلسل The Witcher
قبل املوسم الرابع القادم.
إعالن رسمي ،قال« :بصفتي من مشجعي  ،Witcherفإنني
ويف
ٍ
ســعيد للغاية بشــأن فرصة لعب دور جريالت .كان هنري كافيل
قد ّ
جسد الشــخصية بطريقة رائعة ،ويرشّ فني أنه يس ّلمني زمام
األمور ويسمح يل بأخذ شــفرات الذئب األبيض يف الفصل التايل من
مغامرته» .وتابع متوجها ً للممثل كافيل« :لقد كنت من املعجبني بك

لسنوات واستلهمت ممّ ا قدمته لهذه الشخصية املحبوبة ،قد يكون
لدي بعض األحذية الكبرية ألمألها ،لكنني متحمس ً
حقا للدخول إىل
عالم املسلسل الشهري».
أما هنري فنرش إعالنا ً رســميا ً ليُخرب مُحبّيه أنه سيغادر العرض،
قائالً« :بعض األخبار التي يجب مشــاركتها ،كانــت رحلتي بصفتي
جريالت مليئة بالوحوش واملغامرات ،ولألسف ،سأضع ميداليتي ُ
وسيويف
ّ
سيتول عباءة
للموسم الرابع .وبدال ً مني ،السيد الرائع ليام هيمسورث
الذئب األبيض».

لوحة موندريان بالمقلوب منذ  77عامًا
ٍ
متحف يف مدينة دوســلدورف
اكتشــف مســؤولون يف
األملانيــة ،أن لوحة معروضــة يف املوقع للرســام التجريدي
الهولندي بيت موندريان ،مع َّلقة بطريقةٍ خاطئة منذ  77عاماً.
وانطلق معرض اســتعادي كبري للرســام الهولندي يف متحف
«كونســتاملونغ» ،ومن أبرز فعالياته عرض لوحة New York
 Ciry 1املنجَ زة يف العام .1941
ّ
لكن املتحف كشف أن اللوحة مع ّلقة منذ عقود يف املوقع
رأسا ً عىل عقب .وقالت مفوضة املعرض سوزان ماير بورس:
«يف صــورة تعود للعام  ،1944رأيت اللوحة معلقة يف االتجاه
املعاكس ،وقد أثار ذلك ريبتي».
اللوحة املكوَّنة مــن تقاطع خطوط حمــراء وصفراء
وزرقاء بزوايا قائمة ،عُ رضت بعد ذلك يف متحف الفن املعارص
يف نيويورك يف العام التايل ،بطريقة خاطئة؛ وعند إرسالها إىل

متحف «دوســلدورف» يف العام  1980أُعيد ترتيبها بالطريقة
نفسها .وقد يكون الخطأ عائدا ً إىل أنها ال تحمل أي توقيع ،ما
اســتوجب تحديد اتجاه عرضها وفق إسم الفنان الذي نُقش
عىل الجزء الخلفي من اإلطار من املســؤول عن الرشكة ،إبان
وفــاة موندريان يف العام  .1944ويُعد الرســام املولود العام
 ،1872من الشــخصيات الرئيسة يف الحركة الفنية الهولندية
املســماة  ،De Stijlواملعروفة بخطوطها األفقية والعمودية
وألوانها األساسية.
ويف العام  ،1940غادر الرسام إىل نيويورك؛ وقد استوحى
الشبكات املســتقيمة يف لوحاته من تخطيط املدينة األمريكية
وناطحات الســحاب فيها .وموندريان مشهور عامليا ً بفضل
لوحتــه  Victory Boogie Woogieالتي تُعترب من أهم األعمال
الفنية يف القرن العرشين( .أ ف ب)
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بوتين يخسر
حرب الغاز
على أوروبا

١٩+

سامي عطاالله المدير المؤسس لـ»"مبادرة سياسات الغد»":

لعنة النفط والغاز في لبنان ...مثل غانا والموزمبيق!؟

أكد سامي عطاالله المدير المؤسس لـ»"مبادرة سياسات الغد»" ان موضوع
تأثير ترسيم الحدود البحرية ،وبداية التنقيب عن النفط والغاز في لبنان ،هو
الموضوع الذي يشغل كل لبناني هذه األيام .مشيرًا الى ان أكثر الكالم
الذي نسمعه عن هذا الموضوع ال يتعدى التعليب السياسي واإلعالمي:
انجاز ،انتصار ،تطبيع ،افضل الممكن ...كلها مصطلحات نسمعها يوميًا في
البيانات والخطابات والتصريحات الرسمية عن ملف النفط والغاز .وبرأيه ،فان
استعمال مصطلحات عامة كهذه يؤكد ان الطبقة الحاكمة ال تتعاطى مع
الملف بشكل علمي ال من الناحية االقتصادية وال من الناحية السياسية،
وهذا ليس بجديد على اداء هذه الطبقة الحاكمة للبلد .وفي ما يلي ما
جاء في مطالعة عطالله كما هي على موقع «مبادرة سياسات الغد» تحت
عنوان «النفط والغاز ...نعمة أم لعنة»:
ليس صحيحا ً ان اكتشــاف النفط والغاز يف بلد
معني يعني تلقائيا ً ازدهارا ً اقتصاديا ً يف هذا البلد .هذه
الحقيقة ،لألسف ،ال يســمعها الشعب اللبناني من
املسؤولني.
منــذ انتهاء مفاوضات ترســيم الحدود ولغاية
اليوم ،كل ما نســمعه هو تهنئة الطبقة السياسية
لبعضها البعض وللشــعب اللبناني بانجاز تاريخي،
نحن ،يف الواقع ،لســنا بالقرب منه .والغريب أن أي
حديث علمي أو موضوعي او نقدي عن ملف التنقيب
عن النفط والغاز يتم تصويره تشــاؤما ً او مناكفة.
وهــذا دليل عىل نية الطبقة الحاكمــة بالتعامل مع
امللف بطريقتها املعهودة :ما من أحد يسأل ،وال يعلق
وال يشكك ،وال حتى يفهم كيف يمكن ان يديروا هذا
امللف!

غياب اإلطار العلمي والمنهجي
هذه املقاربة ليســت مســؤولة وال مقبولة .واذا
كان هذا هو األسلوب الذي حكم ادارة البلد يف السنوات
الثالثني املاضيــة ،فاليوم ليس لدينا ترف االســتهتار
بثروات لبنان.
وألن لبنان أبــرم اتفاقية ترســيم الحدود ودخل
مرحلة التنقيب عن النفــط والغاز ،اصبح لزاما ً وضع
امللف يف اطار منطقي ومنهجي:
اوالً :ليس لدينا اليوم أي تقدير دقيق وعلمي لحجم
وقيمة املوارد النفطية غري املســوحات الزلزالية ثالثية
االبعاد ،والتي ليســت بديالً عن االستكشــاف بالحفر
والذي لم يبدأ بعد.
ثانيــاً :بغض النظر عن القيمــة (املحتملة) لهذه
املوارد ،فلن تكفي لتســديد خســائر البنوك ومرصف
لبنان والتي تبلغ  70ملياردوالر عىل األقل.
ثالثاً :هذه الثــروات هي ملك الشــعب اللبناني
بأكمله ولألجيال املقبلة ،وال يجوز استخدامها لتسديد
خسائر سابقة سببها الهدر والفساد وطمع أصحاب
الثروات .اســتخدام هذه الثروة الجديدة يرضب مبدأ
املحاسبة واملسؤولية ،ويمهد لرسقات أكرب يف السنوات
املقبلة.
واألخطر من ذلك أن اكتشــاف هذه املوارد سيتم
اســتخدامه كحجة من الزعماء والسياسيني لتفادي
كلفة اإلصالحات الهيكلية التي يحتاجها لبنان ملعالجة
ازمته ،مثل االصــاح املايل والنقــدي واعادة هيكلة
القطاع املرصيف ،واصالح مؤسســات أساســية مثل
القضاء لجهة منحه االستقاللية.

المناكفات مستمرة
وتضييع الفرص أيضًا
ادارة هذا القطاع من الحكومات السابقة ومجلس
النواب يدل عىل مشاكل اساسية يف ادارة امللف .فبعد 15
ســنة عىل بدء املسوحات الزلزالية لم يكتشف لبنان أي
حقل نفطي بعد ،يف الوقت الذي سبقتنا ارسائيل وقربص
بأشــواط .هذا التأخري يربره املعنيون بوجود مناكفات
سياســية تعرقل تقدم هذا القطاع .لكن السؤال يبقى:
هل هــذه املناكفات اختفت اليــوم يف ظل وجود نفس

األطراف السياســية يف الحكم؟ فهذه االطراف نفسها
فشلت يف تشكيل حكومة او تنفيذ اصالح واحد جذري
يف خالل  3ســنوات من عمر األزمــة ،او حتى قبل ذلك
وتحديدا ً منذ مؤتمرات باريــس  1و 2و 3و .4وبالتايل
ليس هناك اي دليل يبرش بجدية التعاطي مع هذا امللف
يف ظل تحكم االحزاب التقليدية بمفاصل الدولة.

شوائب منذ إقرار القانون في 2010
أكثر مــن ذلــك ،ويف مراجعة لجلســات اللجنة
النيابية التي ناقشــت قانون املوارد النفطية يف ،2010
نرى ان اللجنة ناقشــت املضمــون ،لكنها لم تكن عىل
قدر املســؤولية .هذا القانون يفرتض به ان يكون اداة
لتحقيق اهداف لبنان يف سياســة شاملة للطاقة تحدد
احتياجات البلــد للمديني املتوســط والبعيد وكيفية
تلبيتها .لكن ،ولألســف ،لم يرتافــق اقرار القانون مع
سياسة شاملة.
ونرضب مثال عن كيف تمت تلك النقاشــات :قال
النائب غســان مخيرب يف جلسة عقدت يف شهر حزيران
« 2010ال يمكننا دراســة هذا القانون من دون وجود
سياســة واضحة للنفط» .وكان جــواب وزير الطاقة
آنذاك جربان باســيل «ان السياسة النفطية واضحة يف
األسباب املوجبة للقانون» ،وهذا غريب جداً ،الن هناك
فرقا ً بني «السياســة» والقانون .وبرأي النائب غازي
زعيرت آنــذاك أيضا ً «انه ليس هناك متســع من الوقت
ملناقشة السياســة النفطية» ،وطلب االرساع يف اقرار
القانون من دون اي نقاش رصيح او واضح للسياسة
النفطية يف لبنان!
إىل ذلــك ،كان يفرتض وجود قانون واحد يشــمل
املوارد البحريــة والربية ،لكن الذي حصــل هو اقرار
القانــون بصيغته األوىل برسعة تحــت ذريعة التهديد
االرسائييل ملوارد لبنان ســنة  .2010ويف نفس جلسات
نقاش ذلك القانون ،قال رئيس مجلس النواب نبيه بري
انه «ليس لدينا وقت القرار قانون واحد يشــمل البحر
والرب».

ال بد من استقاللية الهيئة

ماذا بعد الترسيم؟

ال يمكن السماح بتسديد خسائر  70مليار دوالر من اإليرادات النفطية والغازية
سيستخدمون اكتشاف الموارد لتفادي كلفة اإلصالحات الهيكلية لمعالجة األزمة
اإلستهتار بعامل الوقت وبضرورة وضع «سياسة للطاقة» مستمر منذ 2010
ليست المشكلة في الموارد بل في كيفية ادارتها بعيدًا من المحاصصة والهدر
بعامل الوقــت .هذه التجربــة يف الترشيع تربهن عىل
انعدام املسؤولية والجدية يف ادارة وتطوير هذا القطاع
من قبل االطراف الحاكمة .حتى انهم ،يف نهاية املطاف،
«ما كلفوا خاطرهم» اخــذ موافقة مجلس النواب عىل
اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع ارسائيل.

المنافع اإلقتصادية ..وإمكان هدرها
نظرياً ،للموارد آثار ايجابية عىل االقتصاد من خالل
اربع آليات اساســية .لكن واقــع البلد ،ويف ظل ضعف
مؤسســاته وغياب الرقابة واملحاســبة ،يرضب هذه
اآلليات وفعاليتها:
 –1املوارد النفطية والغازية تؤمن مصدرا ً للطاقة
يعزز النشــاط االقتصادي ويوفر للسكان حاجاتهم.
لكن املشــكلة يف ادارة قطاع الطاقــة يف لبنان لم تكن
يوما يف تأمني املوارد االولية لالنتاج ،بل يف الفشل الذريع
الدارة هذا القطاع الــذي رصفت عليه اموال طائلة من
دون اي نتيجة.
 –2يمكــن ان تؤمــن املوارد افضليــة اقتصادية
للقطاعــات الصناعيــة املعتمدة عــى الطاقة .لكن
السياسات االقتصادية الريعية يف لبنان يف مدى  30سنة
ماضية ،وصوال ً اىل االزمــة الحالية التي نتجت من تلك
السياسات ،دمرت النشاط الصناعي يف وقت غابت فيه
السياسات التي يمكن ان تحفز القطاع وتحافظ عليه.
 –3للموارد النفطية عائــدات مالية تدعم موازنة
الدولــة وقدرتها عىل االســتثمار يف مشــاريع تنفع

عالوة عىل ذلك ،ملا نوقشــت صالحيات هيئة ادارة
قطاع النفط ،التي يفرتض منحها اســتقاللية ادارية
ومالية إلبعاد ادارة القطاع عن السياســة ،قرر رئيس
مجلس الوزراء ســعد الحريري ورئيس مجلس النواب
نبيه بري عدم اعطاء هذه االدارة استقالليتها .ابقوها
يف يــد وزارة الطاقــة ،بالرغم مــن ان اكثرية النواب
املتواجدين كانوا مع اســتقاللية الهيئة .وهذا دليل عىل
مدى التأثري السلبي للمحاصصة الطائفية عىل العملية
الديمقراطية.

اإلقتراض المسبق ..وحلول اللعنة
اذا افرتضنا اكتشاف حقل كبري اليوم ،يبقى الخوف
الكبري من امكان قيام املنظومة الحاكمة بالتوســع يف
االقرتاض لزوم نفقات غري مجديــة ،بانتظار ايرادات
ليســت متوقعة قبل  5سنوات .وهكذا تحل لعنة النفط
والغاز عىل لبنان قبل وقتهــا ،كما حصل يف بلدان مثل
موزامبيق وغانا .هذا الواقع يكشــف لنا ان األساس يف
تحديد نجاح او فشــل استغالل املوارد النفطية مرتبط
بنوعية املؤسسات التي تدير هذا القطاع ،وبالسياسات
والضوابط التي تعتمدها .وعىل سبيل املثال ،استطاعت
النرويج من خالل عائدات النفــط ان تضاعف الناتج
املحيل للفرد يف مدى  30ســنة( .يف مقابل دول نفطية
أخرى انخفض الناتج املحيل للفرد فيها اىل النصف خالل
نفس الفرتة).
ما الذي يحدد مدى االستفادة من الثروة النفطية يف
اي بلد؟ الجواب بسيط :االرادة والقدرة والنية والجدية
يف التعاطي مع هذا القطاع ،واعادة نســج إطار جديد
لالدارة واملؤسسات العامة.

نريد سياسة نفطية حكومية جدية

إستهتار بعامل الوقت
اقر القانون بالرغم من الشوائب فيه ،لكنهم ماذا
فعلوا بعد ذلك؟ اســتغرقوا  4ســنوات القرار املراسيم
التطبيقية املتعلقــة بتحديد «البلــوكات» واتفاقيات
التنقيب واالستكشــاف .كان ذلك اســتهتارا ً واضحا ً

االقتصاد ،بيد أن الســلطة يف لبنان قامت بتدمري مالية
الدولة عــر تفريغ املوازنات واســتخدام السياســة
الرضيبية واملال العام لتأمني مصالح خاصة .وكل االداء
الحايل يؤكد تكرار ما سبق ذكره مع عوائد النفط والغاز
التي سرتد اىل الخزينة.
 –4يفرتض ان توضع العائدات النفطية يف الصندوق
الســيادي املحكى عنــه ،عائدات تؤمن اســتمرارية
االســتفادة منها للســنوات املقبلة .إال أن تجربة هذه
الســلطة يف بناء مؤسســات ال يطمنئ ،ممــا يدفعنا
لإلعتقاد بان هذا الصندوق سيتعرض للتحاصص ،مثل
باقي االمالك العامة ،بني الطوائف واألحزاب الحاكمة.

االستخراج يحتاج لسنوات طويلة

ما كان يفرتض ان نســمعه اليوم من املسؤولني
ليــس لغة «مشــيلنا اياها» و»تركهــا عليي» ،وكالم
فضفاض مثل «نحن حريصون عىل هــذا القطاع»...
يهمنا ان نســمع ونرى سياسة نفطية حكومية جدية
وعمالً ترشيعيا ً ورقابيــا ً فعاال ً من قبل مجلس النواب،
واستقاللية حقيقية لهيئة ادارة قطاع النفط ،وتعزير
دور االجهــزة الرقابيــة عىل هذا القطــاع .وما يهمنا
ايضاً ،وبالدرجة االوىل ،وضع كل اللبنانيني مستقبلهم
ومصلحتهم يف صلب اسرتاتيجية هذا القطاع.
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اإلثـنـيـن  ٣١تشرين األول 2022

ضياع  3سنوات ال يعبّر إال عن تضارب هائل في المقاربات
العالجية الجذرية

الشعبويات تضرب اطنابها عند البعض ...وتضارب مصالح خطير
عند البعض اآلخر

تحمل مسؤولية
كتل وأحزاب المنظومة تعيش اإلنكار وترفض ّ
ما اقترفت يداها

اإلصالح يعبر مسارات شائكة ...العقدة األكبر في توزيع الخسائر
وهيكلة المصارف

ّ
ميسر
لم يعد سرًا شبه استحالة الوصول إلى اتفاق

مجلس النواب وصندوق النقد...
حوار الطرشان!

باسمـــة عطــــوي
يزداد مشهد التفاوض الحاصل بني لبنان وصندوق النقد الدويل تعقيداً،
مع دخول البالد يف فرتة الفراغ الرئايس والحكومي ،واإلنتظار عىل قارعة
التســويات االقليمية والدولية ،إىل حني يأتي دور لبنان يف ترتيب أوضاعه
الداخلية واالقليمية .يف هذه الفرتة سرتتفع وترية النقاشات الداخلية ،حول
صالحية حكومة ترصيف األعمال يف توقيع االتفاق ،وستُستعمل كوسيلة
للرصاع السيايس ،املتفاقم بني أكثر من حزب وتكتل .علما ً أنه قبل الفراغ،
لم تكن درب التفاوض مزروعة بالورود ،بل بمماطلة هذه القوى عىل مدى
 3سنوات ،قبل القبول بإقرارهم قوانني «مفخخة» ،وخالية من املضمون
االصالحي الحقيقي .واملثال األبــرز هو قانون الرسية املرصفية وموازنة
 .2022لكن املؤرش األهم اىل أن درب توقيع لبنان ،مع الصندوق النقد قد
يصبح ســالكا ً وآمنا ،هو إقرار قانون إعادة هيكلة املصارف وما يشمله
بشكل مبارش أو غري مبارش من مبادئ خاصة بتوزيع الخسائر .مرشوع
القانون هذا الجاري تحضــره حكوميا ً لتحويله إىل مجلس النواب حاليا ً
يشكل مدار تباين حقيقي بني القوى السياسية من جهة ،وبني قسم منها
وجمعيــة املصارف من جهة ثانية ،وبني كل هــذه القوى ووفد صندوق
النقد من جهة ثالثة .بنا ًء عىل هذا املشــهد ،يصبح السؤال مرشوعا عن
فرص لبنان ،بالتوصل إىل إتفاق مع الصندوق ،بعد الهدر يف الوقت باألشهر

والسنوات ،وانعكاس ذلك سلبا ً عىل املودعني والوضع االقتصادي ككل .ويف
ظل الشــك بقدرة املجلس النيابي الحايل عىل تحقيق اإلصالحات ،يف ظل
تجنب األطراف املتنافســة تحمل أعباء «اإلصالحات البنيوية من جهة»،
و»الربامج التقشفية» من جهة أخرى ،يف ظل فكر سائد ،ينظر إىل الدولة
كـخزنة للمغانم ،أو كما اشتهرت بـ»البقرة الحلوب».
لكــن يف ظل هذه املعطيــات «ا ُملحبطة» ،يحــرص الفريق اللبناني
املفاوض برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي عىل إشاعة
أجواء من التفاؤل بأن االتفاق ممكن ،وإن كان يسري ببطء .وأن «حكومة
ترصيف األعمال يمكنها التواصل ،مــع مجلس صندوق النقد بعد إنجاز
اإلصالحات ،حتى إذا لم يُنتخب رئيس للجمهورية أو تُشــ َّكل حكومة».
ولفت الشامي النظر إىل أن «االتفاق املبدئي مع الصندوق ال يزال صالحاً.
ولكن إذا طال الوقت يمكن أن نعيد النظــر ببنود االتفاق ،مع التأكيد أن
ّ
تتغي».
العنارص األساسية فيه لن
من املفيد التذكري أن القوانني االصالحية االربعة ،املطلوبة من صندوق
النقد ،هي تعديل قانون الرسية املرصفية واملوازنة العامة (ت ّم إقرارهما)،
والباقي هو قوانني الكابيتال كونــرول (التحكم برؤوس األموال تحويالً
وسحباً) ،وإعادة هيكلة املصارف ،باالضافة إىل مجموعة من إجراءات ال بد
منها مثل توحيد سعر الرصف ،واالنتهاء من تقييم موجودات مرصف لبنان
للتأكد من أنها تتطابق مع القيم املعلنة .وبحســب الخرباء االقتصاديني،

«يف حال فشل اإلتفاق ال يعود أمام لبنان إال التوجه إىل البنك الدويل والدول
واملنظمات املانحة ال سيما انســانياً ،واملفاوضة عىل برامج الدول األكثر
فقراً ،والتي تهدف إىل البقاء عىل قيد الحياة ومنع موت املجتمع ،وليس بدء
مسار النمو واالستقرار املايل واالقتصادي».
الجولة عىل آراء الكتل النيابيــة ،حول حظوظ لبنان للتوصل إلتفاق
مع صندوق النقد ،واملســافة املتبقية قبل بلوغ خط النهاية ،تُظهر أن أيا
من الكتل ال يجرؤ عىل التفاؤل أو الجزم بقرب التوقيع ،ولكنهم يسلمون
برضورة حصول االتفاق ويستبعدون فشــله ،ألنه ليس أمام لبنان حل
آخر ،ولذلك يجب تجاوز العوائق التي ال تزال أساســية مثل إعادة هيكلة
املصارف.

كرم :المنظومة تبحث عن مصالحها في اإلتفاق ...وليس إنقاذ االقتصاد
يعتــر عضو كتلة الجمهورية القويــة النائب فادي
كرم «أن التوقيع مع الصندوق أمر رضوري جداً» ،ويرشح
لـ»نــداء الوطــن» أن»املعطيات التي تبحثهــا املنظومة
الحاكمــة يف املفاوضات هي لتأمــن مصالحها ،وليس
الســتخدام دعم صندوق النقد الدويل إلعــادة اإلقتصاد اىل
الطريق الصحيح وإنقاذ الوضع املايل» .مشددا ً عىل أنه «من
هذا املنطلق ،نحن نناقش بدقــة ككتلة مع املنظومة كي
ال يتحول دعم الصندوق للبنــان مجرد هدر وليس إلنقاذ
الوضع اإلقتصادي» .يضيف»:نحن يف مسار دراسة البنود

والرشوط ،للتأكد من أنها تصب يف مصلحة لبنان .وهذه هي
مهمة االطراف السياسية ملراقبة املنظومة الحاكمة ،ومدى
تطبيقها لإلصالحات ،عندها نكــون يف الطريق الصحيح
لتوقيع االتفاق» .ويختم« :بالنســبة يل ليس املهم توقيع
االتفاق بل عىل ماذا نوقع .واملعيار االســايس :هل سنعدل
ونضع خطة شاملة إلعادة إنقاذ الوضع االقتصادي واملايل؟
عندها نكون وصلنا إىل إتفاق جيد مع صندوق النقد .أما إذا
لم ننجح يف وضع خطة متكاملة لصالح االقتصاد والشعب
اللبناني هنا يكون التوقيع سيئا ً حتى ولو حصل».
فادي كرم

البزري :ال بد من الصندوق ...ولن يغنينا عن ذلك انتظار الغاز

عبد الرحمن البزري

يعــر النائب عبد الرحمن البزري لـ»نداء الوطن» عن «قناعتــه بأن لبنان ذاهب نحو توقيع االتفاق مع صندوق
النقــد والتأخري لن يفيد ،وليس صحيحا ً ان أي مردود للنفط والغاز ســيغنينا عن التوقيع مع الصندوق» ،معتربا ً أن»
قيمة االتفاق هو فتح الباب لعودة الفرص واالستثمارات ،واملساعدات التي تنتظر االتفاق للتحرك نحو لبنان» .
يضيــف« :االتفاق مرتبط بإإلصالحات وبالقرارات التي أقرها مجلس النــواب ،ولكن هناك إصالحات أخرى لها
عالقة بالنظام املرصيف ،والرسية املرصفية والتي يبدو أن هناك ترددا ً كبريا ً بشــأنهما لدى املســؤولني املمســكني يف
هذا امللف» .ويختم« :قناعتي أنه كان من املفروض أن نكون يف مرحلة متقدمة أكثر ،ولكن عوامل الوضع الســيايس
والشغور الرئايس والحكومي ساهمت يف التأخري .ومع تفاؤلنا ،لم نجتز اكثر من منتصف الطريق».

عالمة :كل المشكلة تكمن
سيتحمل الخسائر وبأي نسب؟
في من
ّ
يصف عضو كتلــة التنمية
والتحريــر النائب فــادي عالمة
التفاوض مع صندوق النقد بأنه
«ليس ســهالً» ،ويقول لـ»نداء
الوطن»« :بحســب ما يردنا من
معلومات نحن نقرتب من صيغة
حل معني ،وأســاس املشكلة هو
من ســيتحمل الخســائر وبأي
نســب .وعلينا أن ننتظر لنرى إذا
كان صندوق النقــد لديه حلول
أخرى حول توزيع الخســائر»،
مشــرا ً إىل أن «هنــاك من يريد
تحميلهــا إىل طــرف واحد ،أي
املصارف واملودعــن ،وهذا االمر
غري ممكن ألنه ليس هناك إتفاق
بني القوى السياســية عىل هذا
األمر .وككتلة تنمية وتحرير نحن
حريصون عىل أمــوال املودعني،
مهما كان حجمهم وليس فقط
املودعــن الصغــار» .ويرى أنه
«يجــب التفريق بــن مودعني

فادي عالمة

إستثمروا يف املصارف ،بالرغم من
معرفتهم باملخاطر العالية لجني
االرباح ،ومودعني وثقوا باملصارف
ووضعوا جنــى أعمارهم فيها،
وليس ذنبهم أن ودائعهم كبرية».
ويختم« :هناك خطوات ثابتة تمت
ولكن ال يشء محســوم ،واالمور
عالقة عند قانون هيكلة املصارف،
وتوزيع الخسائر عىل املودعني».

عبد الله :سنواجه صعوبات في هيكلة المصارف والكابيتال كونترول
يصف عضو كتلة اللقاء الديمقراطي
النائــب بالل عبــد الله « قــرار توزيع
الخســائر بني الدولة ومــرف لبنان
واملصارف ،بأنه قرار ســيادي وال عالقة
لصنــدوق النقد فيه» .شــارحا لـ»نداء
الوطن أن « املشكلة هي أن كالً من الدولة
واملصارف يريد تحميلها للمودعني ،ولهذا
لم تمر هذه القوانــن يف مجلس النواب.
وبحســب معلوماتي ،فــإن املجلس لن
يقبل ،إال بتوزيع عادل للخسائر ،وبحفظ

أموال املودعني».
يضيف»:الخطوة االوىل نحو االتفاق
مع الصنــدوق تمت عــر التوقيع عىل
مســتوى املوظفني ،ويبقى أن نستكمل
هذا املســار ولبنان لــه مصلحة يف ذلك.
ليس فقط بســبب قيمة املبلغ املرصود،
بــل أيضا ليعيــد الثقة الدوليــة بلبنان
ومؤسساته .وهذا ال يتم إال عرب االتفاق»،
الفتا إىل أن «املفاوضات جارية واملطلوب
إقرار قانون إعادة هيكلة املصارف ،لكن

العوائق لعــدم التوصل إىل إتفاق تكمن يف
عجزنا عن إقــرار االصالحات و تنفيذها،
واالستعصاء السيايس املوجود والسلطة
«العظيمة» التي نحــن يف رحابها خالل
السنوات املاضية».
ال يســتبعد عبــد اللــه أن «يكون
هناك قرار ســيايس من قبــل صندوق
النقــد بالتباطؤ يف إنجــاز االتفاق ،فهو
ليس جمعية كاريتــاس بل هو جزء من
املؤسســات العاملية ،ويمكــن أن تدخل

إليه االعتبارات السياســية .وصحيح أننا
مسؤولون عن التلكؤ يف إجراء االصالحات
منذ بداية االزمة ،لكن هناك جزءا ً مسؤوال ً
عنه صندوق النقد ،ربمــا بانتظار تغري
ســلطة او بــروز معطيات سياســية
جديدة».
ويختــم« :ال أعرف كــم قطعنا من
الشوط ،لكن قانون إعادة هيكلة املصارف
ليس سهالً إنجازه يف لبنان ،وايضا ً قانون
الكابيتال الكونرتول».

بالل عبدالله
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قضية الودائع صداع في رأس الجميع ...فيما الصندوق يرى
تضحيات كبيرة فيها

كتل نيابية ممثلة في الحكومة بقوة لكنها تهاجم خطة التعافي
الحكومية بشراسة!

أقروا الموازنة وتعديل السرية المصرفية مع كثير من األفخاخ
والمواربات والثغرات

مشروع قانون الكابيتال كونترول خير دليل على تشابك المصالح
السياسية المصرفية

مجلس ال أغلبية متجانسة فيه

حنكش :نراوح مكاننا وال تقدم ...ال بل
يفرغون اإلصالحات من مضمونها
عىل ضفة كتلة «الكتائب
النيابية» يرشح النائب إلياس
حنكــش لـ»نــداء الوطن»
أن «أي جهــة دوليــة تعتزم
توقيع اتفــاق مع لبنان ،تريد
إظهــار جدية منــه لتطبيق
االصالحات املطلوبة .يف عيون
املجتمــع الدويل ،ومســؤويل
صندوق النقد ،لبنان يف تخبط الياس حنكش
مســتمر وهرطقة دستورية
وإقتصادية» ،الفتا ً إىل «املوازنة
التي أقرت ،واالصالحات املطلوبة مثل الرسية املرصفية ،والتي
تم التعاطي معها بشــكل منفــرد ،وتفريغها من مضمونها
اإلصالحي .وهذا يعني أن ال جدية يف االداء».
ويشــدد عىل أن «االتفاق رضوري ليس فقط للحصول
عىل الدعم املادي ،بل أيضا الســتعادة الثقة الدولية .وطاملا أنه
ليس هناك حوكمة حقيقية أو رؤية واضحة ،وترصف واضح
من قبل املسؤولني اللبنانيني عن هذا امللف ،واستمرار محاوالت
الغش وااللتفاف عىل االصالحات ،فلن يحظى لبنان باالهتمام
والدعم من الصندوق ولن تمر محاوالت االلتفاف عليه».
ويختم« :نحن ال نزال مكاننا وال تقدم ،ألن االصالحات هي
ســلة واحدة ،وليست خطوات منفردة بل يجب أن تأتي ضمن
ٍ
تعاف متكاملة».
خطة

12

حاصباني :حظوظ نجاح تطبيق اإلتفاق مع الصندوق أقل من 50%
يرشح عضو كتلة «الجمهورية
القويــة» النائب غســان حاصباني
لـ»نداء الوطن» ،أنه «لم يعد معروفا ً
ما هو الهدف من توقيع االتفاق بني
لبنان وصندوق النقــد ،علما أنه أمر
إيجابي وأسايس يف مسار الخروج من
االزمة .لكن هذه الخطوة ليست الحل
لوحدها بل هي جزء منه .هي ستزيد
عامل الثقة بأن مالية الدولة اللبنانية
ســتصبح تحت مراقبــة وانتظام
عمل» ،الفتــا إىل أن «ما نراه يرضب
بعرض الحائط مفاعيل أي تفاهم مع
الصنــدوق ،ألن مضامني العمل الذي
تقوم به الحكومة حتى اليوم ،إن كان
من ناحية الترشيعات املطلوبة ،أو من
ناحية عدم وجود أي خطوة إصالحية
يف القطاع العام ،تزيد من الخسائر».
ويوضح أن «الحــل الذي يمكن
أن يأتــي عــر صندوق النقــد ،أي

إحداث توازن يف املالية العامة وتعزيز
ماليتها ،يقابله هدر ال يزال مستمرا ً يف
مداخيلها من خالل التهرب الجمركي
وتف ّلت الحدود .وهــذا يعني أنه عىل
أرض الواقع لن يُحدث االتفاق التوازن
املطلوب أو يشكل سدا ً حقيقيا ً للعجز
يف خزينة الدولة» .يضيف« :ما يحصل
هو إالتفاف واحتيــال عىل املقاربة،
التي يضعها الصندوق كرشط لتوقيع
االتفاق ،وتتم االمور بطريقة شكلية
وليس فعليــة من قبــل الحكومة.
لكن حظوظ االتفــاق ال تزال قائمة
بفعل القوانني التي يتــم إقرارها يف
مجلس النواب ،وهنــاك أوراق عمل
بني الحكومــة والصندوق قد توصل
إىل تفاهم ورقي» ،مشــرا ً يف املقابل
إىل أن «الصنــدوق لن يمنــح لبنان
االموال مبارشة ،بل بعد تطبيق املعايري
املطلوبة تدريجيــاً ،وإذا لم تُطبق لن

يستفيد لبنان وسيتحول االتفاق إىل
حرب عىل ورق» .ويشــدد حاصباني
عىل أن «ما يهمنا هو مفاعيل االتفاق
عىل االرض .واىل اليــوم لدينا املوازنة
التي كانت أرقامها وهمية وغري قابلة
للتطبيق ،ورفع الرسية املرصفية الذي
إذا لم يُستخدم ألهدافه يكون مصريه
النســيان .كما ان قانون الكابيتتال
كونرتول يتضمن بنودا ً تنسف الهدف
منه ويحتاج اىل تنقيــح» .ولفت إىل
«قانون لم يرد بعد إىل مجلس النواب
من الحكومة وهو هيكلة املصارف،
كما هناك عدة نسخ لخطة الحكومة
للتعايف وهــي غري مفصلــة .لذلك
لسنا امام ســلة متكاملة ترشيعية
وإصالحية من قبل الحكومة ،ما يعني
أن حظــوظ التوقيع مــع الصندوق
تتضاءل ،وحتى لــو حصل التوقيع
حظوظ نجاح تطبيق االتفاق ضئيلة

غسان حاصباني

إذا اســتمر هذا النهج» .ويختم« :اىل
اليوم  50%لدينا حظ بتوقيع االتفاق،
وهناك حظوظ أقل من  50%بالنجاح،
ألنه ليس هنــاك إصالحات قائمة يف
القطاع العــام ،ألن مقاربة الحكومة
يف خطتها مرتبطة بالقطاع املرصيف
واملالية العامــة ،التــي ترجعنا إىل
العام  ،2020ولكنها ال تحل املشكلة
االساسية التي سببت االنهيار».

فياض :مسار اإلصالحات شائك ومرتبك ...والتقدم بطيء وربما متعثر
من جهة كتلة الوفاء للمقاومة،
يرى عضو الكتلــة النائب عيل فياض
لـ»نداء الوطــن» أن «مســار إقرار
القوانني االصالحية واملرتبطة بخطة
التعايف ،هو مســار مرتبك ومتباطئ
 ،وال يتــم التعاطــي معــه بطريقة
طارئة تتمــاىش مع وقوع أزمة مالية
– إقتصادية (بهــذا الحجم)» ،معتربا
أن «املطلــوب التعجيــل يف إقرار هذه
القوانني ،واالمثلة هي قانون الرسية
املرصفية ،التي مىض عىل طرح نسخته
االوىل نحو سنتني حتى تم إقراره مؤخراً،
وقانون الكابيتال كونرتول الذي كان
يجب إقراره منذ ثالث سنوات» .يضيف:
«حزب الله هو الطــرف الوحيد الذي
أعلن ،أنه يجب إقرار الكابيتال كونرتول
بعد خضوعه لتعديــات جذرية ،وال
يجوز تأجيله تحت أي مسمى .بينما

هناك كتل أساســية يف الربملان تدفع
يف اتجاه عــدم إقرار هــذه القوانني.
وتم إقــرار املوازنة التي تعرضت أيضا ً
لضغوط لعدم إقرارها ،وكذلك قانون
الرسية املرصفية» .مشــرا إىل أنه «ال
يزال أمامنا الكابيتال كونرتول ،وإعادة
هيكلة املصارف وتوزيع الخسائر وهو
االهم .وهذ األخري تّم فصله إىل قانونني،
أحدهمــا تمــت تســميته مرشوع
قانون إستعادة التوازن املايل ،ولم تتم
إحالته بعد إىل مجلــس النواب ،وهو
محاولة ملعالجة الفجوة املالية وإعادة
الودائع ،وهناك مرشوع قانون إعادة
هيكلة املصارف ،الــذي يحدد كيفية
التعاطي معها وتحديد املالءة ورشوط
االستمرارية».
يصف فيــاض «مســار إقرار
القوانني االصالحية بالشائك ،علما أنه

يف خطة التعايف كان أعلن أنه يف شــهر
أيلول (املايض) ،يكون تم اإلنتهاء من
التدقيــق بوضعيــة كل مرصف عىل
حدة ،ويف آخر ترشيــن الثاني يكون
تم إنجاز هيكلة املصارف» ،معتربا ً أن
«هذا يُظهر أن املســار متباطئ إن لم
يكن متعثراً .وهناك توزع يف املسؤولية
بني الحكومة ،وبــن كتل موجودة يف
الربملان مهمتها إعاقة هذه القوانني،
بــدل االرساع يف إقرارها يف ظل االزمة،
كونها مرتبطة بخطــة التعايف .علما ً
أننا ككتلة لدينا مالحظاتنا عىل الخطة
وعىل القوانني املطروحة ،وحريصون
عىل إدخال تعديالت جذرية ،تأخذ بعني
اإلعتبار حقــوق املودعني ومكافحة
الفســاد ،وتحقيــق أعــى درجات
الشفافية يف قواعد الحوكمة» .ويختم:
«هناك كتل ال تريد مناقشة الكابيتال

علي فياض

كونرتول من دون ربطه بخطة التعايف،
ونحن نقول إنه من االفضل التالزم بني
االثنني لكن ذلك ليــس رشطا ً نهائيا ً
الن خطة التعايف هي شأن الحكومة.
والخالصة أن مسار التفاوض متباطئ
إن لم نقل متعثراً ،ولم ننجز أكثر من
 40%حتى نصل إىل توقيع االتفاق مع
الصندوق».

عطية :مافيا ال تريد الكابيتال
كونترول ...وال رفع السرية المصرفية

عون :المشكلة األصعب في توجه الصندوق
لتحميل الخسائر للمودعين والمصارف

ضو 3 :عوائق ...اللوبي المصرفي وصراع المصالح
وتموضع لبنان

يوضــح عضــو كتلة
االعتــدال الوطني ســجيع
عطيــة لـ»نــداء الوطن أن
«لبنان لديه حظوظ بتوقيع
االتفاق مع صندوق النقد إذا
طبقنا االصالحــات ،عندها
يصبــح الصنــدوق جاهزا ً
ملســاعدتنا ،يف منحنا قرضا ً
عىل  3سنوات ويف استجرار سجيع عطية
الغاز لتوليــد الكهرباء من
االردن ومرص» ،معتربا ً «أننا استغرقنا وقتا طويالً إلقرار
هذه القوانني بسبب الخالف السيايس بني الكتل النيابية.
كما أن هنــاك مافيا كبرية قد ال يكــون لها مصلحة يف
إقرار تطبيق الكابيتال كونرتول والرسية املرصفية ،ولهذا
افتعلت جدال ً سياسيا ً أدى إىل تأخر مجلس النواب يف إقرار
هذه القوانني».
ويختم« :نتمنى االتفــاق عىل صيغة إلقرار القوانني
االصالحية ،كي نتمكن من التقدم تباعا ً يف توقيع االتفاق،
ألننا ال نزال يف منتصف الطريق ولم نقطع سوى  50%من
الطريق التي توصلنا إىل توقيع االتفاق».

يرشح عضو تكتــل لبنان القوي  ،النائب
آالن عون لـ»نداء الوطن» أن «لبنان ال يزال يف
منتصف طريــق التفاوض مع صندوق النقد،
ويملك الفرصة للتوصل لإلتفاق ،لكنه يخطو
خطــوات بطيئة وغري حاســمة .وإىل اآلن لم
يتجاوز لبنان الـ % 50من مسار التفاوض».
الفتا ً إىل أن «هنــاك قناعة عند الجميع أنه ال
خيار لنا إال االتفــاق مع الصندوق .واملطلوب
الوصــول إىل حل معقول من خــال إقرار ما آالن عون
تبقى مــن قوانني من اجل إنجــاز االتفاق».
يشدد عون عىل أن «توزيع الخســائر من أهم التحديات وامللفات التي
تؤخر إنجاز االتفاق ،وهو قانون دقيق جدا ً ويُشــكل االختبار االصعب
ملجلس النواب .والســؤال عن مدى قدرة الكتــل النيابية عىل تجاوزه أم
ال» ،معتربا ً أن «هذا امللف حساس جدا ً وصعب ،وهناك امكانية لإلتفاق
حوله ،لكننا نحتاج إىل مفاوضات قاسية مع صندوق النقد ،ألن مقاربته
يف هذا البند جذرية جداً ،وال يريد تحميل الدولة أي خسائر ،وهذا يعني ان
هذه الخسائر سيتحملها املودعون» .ويختم« :هناك فجوة بـ 70مليار
دوالر يجب أن يتم توزيعها ،لكن صندوق النقد يريد تحميلها للمودعني
واملصــارف وتحييد الدولة .وهنا عىل الكتل النيابية مقاربة هذه النقطة
بشكل عادل ،كي ال تكون الخسارة كبرية عىل املودع».

يف املقابل يرى عضو تكتل النواب التغيرييني مارك ضو أن
«الحظوظ جدية جدا ً لتوقيع اتفاق بني لبنان وصندوق النقد،
ألن ال طريقة لحل االزمة اللبنانية غري التوقيع معه ،واال نكون
نحكم عىل لبنان باالعدام االقتصادي للجيل القادم» .شــارحا
أن «هنــاك  3عوائق حالت إىل اآلن دون التوصل إىل اتفاق ،األوىل
لبنان
هي لوبي القطاع املــريف ،املوزع بني حاكمية مرصف
مارك ضو
واملصارف الذي عطل بشــكل كبري جــدا ً القوانني واالجراءات
االساســية للخروج من االزمة .واهمها إعادة هيكلة القطاع املرصيف ،الذي لم يقدم حتى اآلن
بصيغته النهائية ،بالرغم من مرور  3ســنوات عىل االزمة» .ويلفت إىل أن «هذا اللوبي أجهض
إقرتاح حل االزمة يف خطة الزار ايام حكومة الرئيس حسان دياب ،وأعاق إقرار الكابيتال كونرتول،
وأســقط  3محاوالت إلقرار قانون رفع الرسية املرصفية .وهذا يعني أن هناك مصالح للقطاع
املرصيف تحاول جاهدة رضب اي حل إقتصادي يحمله املسؤولية» .يضيف« :العائق الثاني متمثل
بمصالح الطبقة السياسية مبارشة ،وله عالقة بالرصاع السيايس الحاصل يف البلد ،وبمن يتحكم
بموارد الدولة ومؤسساتها ،ويتحكم بالخسائر ،وهناك أيضا ًما يتعلق بإصالحات قطاع الكهرباء.
أي الرصاع السيايس عىل الحصص داخل الدولة والسيطرة عىل مراكز القرار» ،الفتا ً إىل أن «العائق
الثالث هو التموضع الســيايس للبنان ،ألن أي خطة لصنــدوق النقد ،بحاجة إىل عالقات دولية
قوية ،وخاصة مع الدول العربية والغربية ،كونهــا املمول الوحيد إلي خطة إنقاذ واالتفاق مع
صندوق النقد .فاالتفاق ال ينص فقط عىل تمويل الصندوق ،بل ينص أيضا ً عىل تمويل إضايف يأتي
من جهات مانحة للبنان» .ويختم»:نحن ملزمون حكما ً بتوقيع االتفاق ،مهما حاولنا املماطلة
وبنسبة مئة باملئة ،ألنه ال يمكن اإلستمرار من دون مداخيل وموارد».

16

30

27

24

21

18

15

12

العـــدد  - ٩٧٢السنــــة الـرابـعـة

يخسر
فواز :سحب الودائع
ّ
المصارف سيولة كبيرة
ويعرّضها لجفاف مالي

اإلثـنـيـن  ٣١تشرين األول 2022

بد ً
ال من تصفية الودائع يجب
وضع خطط تحرّك كل الدورة
االقتصادية

رزق :تزيد الخسائر
يوميًا وتتراجع معها
قدرة التعويض على صغار
المودعين

كيف نثق بالحلول المطروحة
مع انعدام شفافية الجهات
المعنية مثل مصرف لبنان؟

كلفتها  20مليار دوالر :تسترد مناصفة بالليرة والدوالر ...ومناصفة بين «"المركزي"» والبنوك

حماية صغار المودعين فقط خشبة خالص للمصارف؟
«ليس هناك من خطة منصفة لكل ّ المودعين ،وسيكون هناك ضرر» ،قالها صراحة سعادة
الشامي ،نائب رئيس حكومة تصريف االعمال والمكلف متابعة ملف المفاوضات مع
صندوق النقد .لكن ما لم يقله الشامي ،أو غيره من المسؤولين علنًا ،إنه على الرغم من
«تطهير» الودائع ،وفصلها بين فئة بـ»سمنة» الدوالر ،وأخرى بـ»زيت» الليرة ،و»شحم» (أو وهم؟)
صندوق استرداد الودئع ،لن يعود من ُقبعها إال الربع» ...هذا إن أعيد!

خالـــد أبـــو شقــــرا
ِّ
تقســم «االســراتيجية الوطنية
للنهوض املــايل –  ،»FSRSالتي وضعتها
حكومة الرئيــس نجيب ميقاتي الودائع
إىل فئتني:
الوىل ،تتضمن الودائــع لغاية 100
ألف دوالر .ستدفع بالدوالر أو باللرية عىل
أساس سعر السوق.
الثانية ،تتضمن الودائع التي تفوق
 100ألــف دوالر ،وســتدفع من خالل
صندوق اســرداد الودائع الذي ســيت ّم
تمويله بأصول البنــك املركزي والبنوك
التجارية ومساهمة الدولة.

الخطة وصغار المودعين

الفئــة االوىل التــي تضــم صغار
املودعني ،تمثل أهميــة قصوى لضمان
االســتقرارين االجتماعي واالقتصادي
يف البلد .وقد حرصــت كل الخطط التي
وضعت منذ انفجار االزمة عىل حمايتها.
حتى أن خطــة «الزارد» ،التــي أقرتها
حكومة الرئيس حســان دياب يف ،2020
ضمنــت حماية الودائع بشــكل مطلق
لغايــة  500ألــف دوالر ،واعــدة آنذاك
بالتعويض عىل  98%من املودعني .وعىل
الرغم من «الدفوع الشــكلية» من قبل
الكثريين عن الودائع التي تفوق قيمتها
 100ألف دوالر ،نظرا ً ألهميتها يف عملية
إعادة البناء املستقبلية واسرتجاع الثقة
بالنظــام ،فان البعــض يعتربها ودائع

«كســولة وانتهازية» ،لــم ولن تحرك
االقتصاد .وأن الصحابها مداخيل أخرى
ممكن اســتعمالها ،عىل عكس املودعني
من الفئة االوىل.
طبعــاً ،لم تبرص «خطــة التعايف –
 »2020النور .بعد محاربتها واسقاطها
من قبل «اللوبــي» املرصيف .ثم تراجعت
القدرة بالتعويض عن أكرب نســبة من
املودعني الصغار بشكل فاضح ،نتيجة:
 )1تبخر جــزء مــن احتياطيات
العمالت االجنبيــة يف مرصف لبنان عىل
الدعم ،ومن ثم صريفة اىل جانب تحويل
 7مليارات دوالر اىل البنوك.
 )2االستمرار بتهريب ودائع.
 )3خسارة ســندات «اليوروبوندز»
لقيمتها.
 )4العجــز عــن زيادة رســاميل
املصارف...
املوعــودة ،بني الودائــع «املؤهلة»
و»غري املؤهلــة» .فعدا عن ليلرة الودائع
املحولة من اللــرة إىل الدوالر تلقائيا ً بعد
ترشيــن االول  ،2019ســتُدخل الخطة
بحسب التوقعات الفئة االوىل ،أي الودائع
املؤهلــة ،يف «بــازار» حســابات البنك
املركزي واملصارف التقنية االستنسابية.
كأن يحرم مثالً كل من حرك حســابه،
أو وضع فيه شــيكات لوالر ،أو سحب
عىل أساس التعميم  ،151أو استفاد من
التعميم  158اي بعض الدوالر النقدي...
وهلم ج ّرا من اخرتاعات قد تصبح معها
أغلبية الحسابات غري مؤهلة.

إنقاذ للمصارف أم تعقيد للحلول؟

ما هو بديل
السحب؟
برأي حســن فواز فان عودة
الثقة تســاعد عىل انتفاء الحاجة
لخــروج كل هــذه االمــوال من
املصارف .وتسمح يف املقابل باعادة
توظيف املتوفر منها يف املشــاريع
الزراعيــة والصناعية واالنتاجية.
االمر الذي يحرك الدورة االقتصادية
ويؤمــن فــرص عمل للشــباب
ويســمح بدفع أجورهم بالدوالر
النقدي واعادة رصفها بالسوق.

إال أنه لو سلمنا جدال ً بان هناك نية
جدية الرجاع من كل حساب لغاية 100
ألف دوالر ،فــان املبلغ املفروض إرجاعه
ســيكون بحدود  20مليار دوالر .وهنا
يأتي االخــراع الثاني .فهــذا املبلغ لن
يعاد بالدوالر النقدي ،ولو تقســيطا ً عىل
سنوات .إنما مناصفة بني اللرية والدوالر.
أي  10مليــارات دوالر تدفــع بالعملة
االجنبية ،و 10مليارات باللرية اللبنانية
عىل سعر رصف السوق ،مبدئياً.
إذا وضعنا املبلغ الذي سيعاد باللرية
جانباً ،كونه سيتأمن من طباعة اللريات
يف مرصف لبنان ،فــان العقدة تبقى يف
املبلــغ املتبقي املقدر
بـ  10مليارات دوالر.
حيــث مــن املتوقع
أن ّ
يقســم هذا املبلغ
مناصفــة بــن
البنك املركزي
وا ملصا رف

التجارية .وبذلك تصبح حصة املصارف
 5مليارات دوالر فقط .فهل تســتطيع
املصارف تأمني هذا املبلغ ،والخروج من
االزمة مثل «الشعرة من العجينة»؟

فواز :طروحات عاجزة

الخبري االقتصادي حسن فواز يعترب
أن الحديث عن مثــل هذه الحلول يشء،
والقدرة عــى تنفيذها يشء آخر .فهناك
عجز عن امليض قدمــا ً بهذه الطروحات.
فرقــم  5مليارات دوالر ،يشــكل حواىل
 40%من رســاميل املصارف حاليا ً التي
ال تزيد بأحســن حاالتها عن  13مليار
دوالر .ولو ســلمنا جــدال بتوفره ،فان
ســحب هذا املبلغ من خزنات املصارف
إىل خزنات املنازل يخرس القطاع املرصيف
ســيولة كبرية ويعرضها لحالة جفاف
مايل .أما بالنسبة للبنك املركزي فان كل
املتبقي لديه من عمــات أجنبية يتمثل
يف توظيفــات املصــارف اإللزامية التي
ال تزيد عــن  10مليــارات دوالر .وهذا
الرقم مرشــح لالنخفاض مع استمرار
«املركزي» يف التدخل بالســوق وتأمني
التمويــل بالنقــد الصعب عــى منصة
صريفة (للتجار واملوظفني وفئات أخرى)
ولبعض حاجات الدولة .وعليه فان رقم
 5مليارات دوالر املفــروض إعادته نقدا ً
يشكل  50%من مجمل العمالت االجنبية
التي يمتلكها مرصف لبنان.

البديل لتحفيز االقتصاد

«أخطــر ما يف خطــة الحكومة هو
افرتاضها ،أو باالحرى بناؤها عىل حتمية
سحب كل الودائع من املصارف ،ولو عىل
مراحل إىل أن تجف خزنات االخرية كلياً»،
يقول فواز« ،االمر الذي ال يعزز االقتصاد
النقدي بشكل كبري فحسب ،إنما ال يقدم
أي فائدة لالقتصاد» .وعليه ســتتفاقم
الضغوط عىل سعر الرصف كون القسم
االكرب من املبالغ سيذهب إىل املضاربة أو
يهرب إىل الخارج ،ولــن يدخل االقتصاد
املنتج والحقيقي .وبناء عليه ،ستبقى كل
الحلول مجتــزأة ،ال تأخذ يف عني االعتبار
كيفية وإمكانية تطوير االقتصاد الكيل.
واستعادة الثقة».
«بــدال ً من خطط تصفيــة الودائع
يجب وضــع خطط تحــرك كل الدورة
االقتصاديــة» ،من وجهة نظــر فواز،
«وذلك يف حال أحســنت ادارتها واعطيت
فرصة املشــاركة يف االقتصاد من خالل

حسن فواز

سيبيل رزق

مشاريع صناعية أو زارعية» .خالف ذلك
نعود إىل اجرتار النظام الريعي الســابق
الذي بني عىل الودائــع غري املتحركة أو
الكسولة .بدال ً من تشجيع املواطنني عىل
رصف االموال يف قلب النظام االقتصادي
الحقيقي مما يساعد عىل تفعيل الدورة
االقتصادية.

العين على احتياطي الذهب

رزق :إعادة التكوين مستحيلة

يف الوقــت الذي يرى فيــه فواز أن
الودائع يجب أن تبقى يف النظام املرصيف
الســليم حتى لو توفرت للسحب ،تعترب
مديرة قسم السياسات العامة يف منظمة
«كلنا إرادة» سيبيل رزق أن هناك رضورة
الســتيعاب أن «الخســارة وقعــت وال
يشء يســتطيع التعويض عنها .فأموال
املودعني جرى رصفها وغالبيتها لم تعد
موجودة .ويستحيل إعادة تكوينها كما
يعتقد البعض».
رزق ترفض تقدير حجم الودائع التي
يمكن إعادتها إىل صغار املودعني .وتعترب
أن ما يطــرح من أرقام غــر دقيق وال
هو واقعي .وذلك بسبب انعدام شفافية
السلطات املعنية ،ورفضها إطالع الرأي
العام عىل املعطيــات الحقيقية وكيفية
تطورها منذ انــدالع االزمة .وهي تقول:
«حتى لــو انطلقنا بان مجمــل املبلغ
للتعويض عىل صغــار املودعني هو 20
مليار دوالر ،وانه ســيعاد مناصفة بني
اللرية والدوالر ،وســيتحمله بالتساوي
مرصف لبنان مع املصــارف التجارية،
فهناك أكثر من إشكالية ،وأهمها:
 عدم تحديد موجــودات املصارفبشكل دقيق.
 يف غيــاب التناســق بــن مبدأالتعويض ،ومبــدأ اعــادة الهيكلة كل
مــرف عىل حدة ،ال يوجــد لغاية اآلن
تمييز بني املودعني يف البنوك التي ستقفل
وتلك التي ستســتمر .بمعنى آخر ،هل
يحصل املــودع يف املرصف الــذي يعلن
افالســه عىل نفس الحصة التي يحصل
عليها مودع مماثــل يف املرصف الذي لن
يقفل؟

أكثر ما يثري الريبــة هو تطرق نائب
رئيــس حكومة ترصيف االعمال ســعادة
الشــامي من مركز االتحاد العمايل العام،
إىل موجودات لبنان من الذهب عند حديثه
عن تعويض الودائع ،إذ قال إن «احتياطي
العملة الصعبة يبلغ  30مليار دوالر يف أفضل
األحوال» .وهذا الرقم يقسم بحسب التحليل
عىل الشــكل التايل :بــن  8إىل  10مليارات
دوالر توظيفــات إلزامية 5 ،مليارات دوالر
سندات اليوروبوندز املحمولة من املركزي
(قيمتها حاليــا ً  350مليونا ً فقط) ،حواىل
 900مليون دوالر بقيت من حقوق السحب
الخاصة ،وبــن  16و 17مليار دوالر قيمة
الذهب .إال أن املشكلة بحسب رزق هي أنه
«من حيث املبدأ ،من غري املفروض تسييل
احتياطي الذهب ،ولكن يتم احتسابه كجزء
من االصول املتبقية والتي تســتخدم لردم
جزء من الفجوة املالية .عىل أن يتم ابقاؤه
يف ميزانية مرصف لبنان مقابل رفع نسبة
التعويض للمودعني .ولكن ذلك ال يعني أن
املودعني سيسرتدون أموالهم فورا».

خطورة الليلرة

إذا كنــا لغاية اللحظة نجهل ما يمكن
أن يحصــل عــى صعيد خطط الســلطة
االقتصاديــة والنقدية ،فاننــا نعلم جيدا ً
ما لن يحصل» ،تقــول رزق ،وهو «إرجاع
الودائع بالــدوالر كاملة لصغار املودعني».
فالذي ســيحصل هو تسديد جزء كبري من
ودائع الــدوالر باللرية .مع العلــم أننا لن
نعرف بعد ســعر الرصف الذي سيعتمد يف
هذه العملية .واالكيــد أنه مع كل يوم يمر
تتقلص املوجودات وتزيد املطلوبات وتكرب
الفجوة النقدية أكثر ،وترتاجع القدرة عىل
التعويض عــى صغار املودعــن» .ومما
ســيزيد الطني بلة هي السياســة الفعلية
القائمة منذ إندالع األزمة بانتهاج سياسة
الليلرة .فـ»هذه السياســة التي تؤدي إىل
تعظيم الكتلة النقدية باللرية تخلق التضخم
وتشكل رضيبة عىل كل املواطنني» ،بحسب
رزق« .وكل مــا نعطيــه باليمنى نأخذه
أضعافا ً مضاعفة باليرسى».

المحاسبة ترفع منسوب ر ّد الودائع؟
سيبيل رزق ترى أن املطالبة بحماية الودائع كاملة هو فقط تمويه سيايس يؤخر أي حل ،ومرور الوقت يزيد خسائر املودعني.
االجدى االنتقال إىل األهم ،وهو محاسبة كل من أنزل اللبنانيني وغري اللبنانيني من املودعني بهذه الحفرة العميقة .ذلك أن املحاسبة
ال تتيح إمكانية اسرتجاع جزء من االموال املهربة واملرسوقة واملنهوبة فحسب ،إنما أيضا االقتصاص من املسببني ،وضمان عدم
تحكمهم بأرزاق املواطنني مرة ثانية كما يحصل اليوم».
«املهم إذا اســتيعاب الخســارة» ،تشــدد رزق« ،ليس من أجل التوقف عن بيع االوهام فقط ،إنما لتحويل النقاش إىل املكان
الصحيح ،وحث املســؤولني عىل املبادرة وتنفيذ االصالحات» .فاملسؤولون غري املستعجلني يتجاهلون الكلفة الكبرية للوقت عىل
االقتصاد وبناء املستقبل .وهي الكلفة التي تفوق بأضعاف الخسائر املحققة لغاية اليوم.
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مقترحات جمعية المصارف ال هي قانونية وال دستورية

دور لهيئات المجتمع المدني والنقابات للمراقبة والمداعاة

هل في لبنان فائض الستثماره أم أن الغاية هي الخصخصة؟

تصويت المجلس النيابي على تعيين إدارة الصندوق وموظفيه

كي ال يخضعوه للزبائنية والمحاصصة

الصندوق السيادي ...وشروط نجاحه

الــمـحــامــي راضــي بــطـــرس
«غابت نواطري مرص عن ثعالبها
فقد بشمن وما تفنى العناقيد»
أبو الطيب املتنبي
****
من املتعارف عليه دوليا ً ان الصندوق
السيادي هو صندوق مملوك من الدولة،
يتألف من اصول كالعقارات واالســهم
والســندات وعائداتها .ويهدف اىل ادارة
الفائض املايل يف دولة معينة عرب االستثمار
يف القطاع العقاري واالقتصادي واملايل.
ســنة  2018ت ّم طرح قانون انشاء
صندوق الثروة الســيادية يف لبنان عىل
اللجان النيابية املشرتكة ،فنصت املادة 3
منه عىل انشاء صندوق للثروة السيادية
بموجب قانون خاص.
والقانون املقرتح ينشــئ صندوقني
فرعيني:
محفظــة للمدخــرات :تهــدف اىل
اســتثمار عائدات النفط لصالح االجيال
القادمة.
محفظة للتنمية :تهدف اىل تقليص
الدين العام ،تودع فيه ايرادات الرضائب
عىل رشكات النفط التي يمكن استعمالها
لتسديد الدين العام.
ويحق للحكومة ان تســتعمل جزءا ً
من الفوائد املحصلة لتمويل نفقاتها.
كما كثرت يف اآلونة االخرية االحاديث
والترصيحات عن وجوب انشاء صندوق
ســيادي الدارة امالك الدولة واستثمار
املؤسســات العامة او ذات منفعة عامة
(كهربــاء  -ميــاه  -هاتــف .)....وقد
طالبت املصارف بايداعها عائدات النفط
لتمكينهــا مــن ادارة املحفظــة املالية
وغريهــا من املقرتحات غــر القانونية
وغري الدستورية والتي يقتيض ،ويف حال
اقرارها ،وضع رشوط الدارتها بشــكل
شــفاف وحكيم بعيــدا ً عــن الزبائنية
واملحاصصة.
ما ســبق يفرض بحــث املواضيع
التالية:

 - 1شرط يسر الدولة:

من املتعارف عليه لنشــوء صندوق
ســيادي ،وجوب ان يكون لــدى الدولة
فائض يخصص لالستثمار.
اما يف لبنــان فالفائض غري متوفر،
ما يجعلنا نشــ ّك يف مــدى فعالية مثل
هذا الصنــدوق والغاية منه ،وما اذا كان

سيع ّرض امالك وعائدات الدولة اللبنانية
اىل الخصخصة واالستنسابية.

 - 2شرط الشفافية:

وهذا الرشط هو حيوي لنجاح مثل
هذا املرشوع ،فمقــررات وطريقة ادارة
هذا الصندوق يجب ان تكون علنية وفق
اطر قانونيــة محددة وشــفافة .لهذه
الغاية يقتيض ان تعطى الصفة لهيئات
املجتمــع املدني او للنقابــات للمراقبة
واملداعاة يف ما لو خرقت القوانني واصول
االدارة الشفافة والحكيمة.

 - 3علنية اإلدارة ووضع دفاتر
الشروط:

تأمينا للشــفافية وحســن االدارة
وحرصا ً للتدخــات واملحاصصات التي
اعتدناها يف لبنــان ،يقتيض فرض نرش
محــارض مجلــس االدارة ،وآلية تعيني
املدراء وكفاءاتهم ومؤهالتهم ،باالضافة
اىل فرض اعتمــاد دفاتر رشوط بمعايري
عاملية وفــرض كفاالت حســن تنفيذ،
وغريها من اآلليــات املعتمدة التي تؤمن
حسن اســتثمار عقارات ومرافق الدولة
بأجــزل الــروط وبفعاليــة ومنفعة
قصوى ملصلحة الصندوق.
هنا تجدر االشارة اىل وجوب اعتماد
املنع املعتاد يف القانون اللبناني (الدرجة
الرابعــة) ،وفرض الحظــر عىل اي من
رئيس الجمهورية او عضو يف الحكومة
الحالية او السابقة (فرتة عهد ،اي ست
ســنوات) او يف املجلــس النيابي او يف
مجلس ادارة الصنــدوق او من اعضاء
اللجان او الهيئات املراقبة او احد اقاربهم
لغاية الدرجة الرابعة ان يتقدم الستثمار
اي من املشــاريع املطروحــة للمزايدة،
او ان يكون رشيــكا ً يف اي من الرشكات
املتقدمــة مهما صغرت حصته او حصة
اقربائه.

 - 4ادارة وموظفو الصندوق:

هنا تكمن اهمية بالغة ،فهل يعتمد
التعيني (االمر الذي يؤدي اىل محاصصة
وحكمــا ً اىل عرقلة عمــل الصندوق) ام
يعتمد التوظيف والســؤال الذي يطرح
نفســه هنا :من قبل مــن ،ومن يكون
املرجع الذي يوظــف؟ وما هي الرشوط
واملؤهالت املطلوبة ومن يضعها؟
فخربتنا مــع اركان الدولــة بهذا
املوضوع اصبحت اشهر من ان نتناولها،

مــا يحملنا عــى اقرتاح نظــام هجني
للتوظيــف .لكنه يضمن الحــد االدنى
من االســتقاللية ،الذي بموجبه تعرض
النقابات اســماء اعضاء مجلس االدارة
الذين يكونــون من حملة الشــهادات
(دراســات عليا حد ادنى) و /او خربة ال
تق ّل عن الخمس سنوات يف القطاع املايل
والعقاري واالقتصادي واالســتثماري.
ويصــار اىل التصويت عليهــم من قبل
مجلس النواب ولفرتة سنتني.
يقيّد مجلــس النــواب بالتصويت
ضمن مهلة معينــة تحت طائلة اعتباره
مســتقيال من هذا الدور ،منعــا ً للفراغ
االداري يف الصندوق وتأمينا ً لحسن سري
اعماله ،واحتياطا ً للممارسات التعسفية
للسياسيني الذين يعطلون املرافق العامة
سعيا ً وراء مكسب سيايس معني.
ويف حالة االمتناع يصــار اىل انتقاء
االكرب ســنا واالكثر خــرة حكما ً دون
حاجة الصــوات املجلس النيابي املمتنع،
ما يلزمه القيام بواجباته.
االمر الذي يعالج املشكلة االساسية
التي تعانــي منها مؤسســات الدولة:
انتفاء املهل وعدم وجــود عواقب لعدم
احرتام هذه املهل.
كما يقتــي تحديد الحــد االعىل
للوظائــف التــي يمكن ان تنشــأ عن
الصندوق وآلية تســديد رواتب العاملني
وارتباطهــا باالرباح التي قــد يحرزها
الصندوق .بحيث اذا حقق خسائر تكون
الرواتب واملخصصــات بالحد االدنى ،ما
ّ
ويحفز املوظفني عىل االنتاجية و
يشجّ ع
تحقيق االرباح.
 5طبيعة الصندوق والرقابة عليه:تحديــد طبيعة الصنــدوق وكيانه
القانوني له فائدة جوهرية لناحية تحديد
القضاء املختص للبت بالنزاعات الناشئة
عن ادارته او ملخاصمته.
يضــاف اىل ذلــك ،وجــوب تحديد
الهيئات الرقابية ،وتطبيق اصول العلنية
والشــفافية لناحية امكانية الوصول اىل
املعلومات ،تمهيدا ً للممارسة الرقابة من
قبل الدولة اللبنانيــة ومن قبل الهيئات
املدنية والنقابات.
كما يقتــي اعطاء الصفــة اق ّله
لنقابة املحامــن او نقابات املهن الحرة،
ملراجعة القضاء يف ما لو تيبن لها مخالفة
ادارة الصندوق للقوانني املرعية االجراء،
دون تقييد املالحقات باذونات مســبقة
تحول دون امكانية مقاضاة هيئة ادارة

الصنــدوق عند مخالفتهــا القوانني ،او
عند تفضيل مصالح خاصة عىل املصلحة
العامة.

رفع السرية المصرفية

واهم عنرص من عنــارص املراقبة،
يكمن يف وجوب اعتبار الرسيّة املرصفية
مرفوعة حكما ً عن اعضاء مجلس ادارة
الصناديــق واملوظفني فيهــا واقاربهم
لغاية الدرجة الرابعــة ،يف ما لو تبني ان
لهم عالقة باي اســتثمار مــن اي نوع
كان مع الصندوق املستق ّل ،وذلك تأمينا
للشفافية وحسن املراقبة واملحاسبة.
من الحيــوي والجوهــري ،ترتيب
نتائــج قانونيــة مدنيــة (كالبطالن –
التعويــض – اعادة الحــال اىل ما كانت
عليه )...وجزائية (سجن – تعويض)....
واالهم هو امكانية مالحقة االموال اينما
وجدت ،وايراد عبارات يف القانون املنشئ
للصندوق السيادي يستفاد منها اسقاط
املتعاقــد معه لحقه يف االســتفادة من
احكام الرسيــة املرصفية يف اي بلد كان،
متى قرر التعاقد مع الصندوق السيادي
املرتقب انشاؤه.
وما ذكــر ينطبق عــى الصندوق
الســيادي املنوي انشــاؤه الدارة الثروة
النفطية ،هنا ايضا تربز املطامع الكثرية
للطبقة الحاكمة.

إلغاء الحصانات والمخصصات
واإلمتيازات

املشــكلة االساســية يف الدولــة

اللبنانيــة هــي اخالقيــة بامتياز.
فالسياسيون يعتربون الدولة كرشكة
خاصة بهــم يملكون كافة مقدراتها،
دون اي مخطــط يحمــي مقدرات
الوطــن لالجيال القادمــة ،فمفهوم
ّ
والحــس واالنتماء الوطني
املواطنية
منتفيان.
ما لم تلغ الحصانات واملخصصات
واالمتيازات التي يتمتــع بها النواب
والــوزراء لتصبح النيابــة والتوزير
كمن يقوم بالخدمة االجبارية بمعنى
الواجب الوطني دون مقابل؛ سيبقى
لبنان رهينة من يعترب العمل السيايس
(ترشيعيا ً كان أم تنفيذياً) كاستثمار
تجاري يــد ّر االرباح ويمنح االولويات
يف التزام املشــاريع ويعطي حصة من
مداخيل الدولة اللبنانية.

إستقاللية القضاء أو ً
ال وأخيرًا

واالهم من كل ذلك ،اســتقاللية
القضــاء الســلطة املخولــة تطبيق
القوانني والسهر عىل صحة تنفيذها.
فمــا نفــع القوانني يف ظــ ّل تعطيل
متعمــد للجســم القضائــي املولج
تنفيذهــا ،فهي اوال وأخــرا ً النقطة
املفصلية ملستقبل لبنان ،والتي اذا ما
اســتم ّرت الطبقة الحاكمة بتعطيلها
او غــض النظــر عن البــت بقانون
اســتقاللية القضــاء ســتكون اوّل
من يتحمّ ل تجاه التاريخ مســؤولية
الفــوىض وعــدم االســتقرار املايل
االقتصادي واالجتماعي.

MARKETS
دوالر المرحلة المقبلة
مــــــيـــــــشـــــال قــــــزح (*)
قد يراهن الكثري من الناس عىل رحيل الرئيس ميشــال عون ،ويراهن
البعض اآلخر عىل النفط والغاز
ملستقبل مزدهر ...لكنهم يحلمون يف النهار.
املســتقبل تصنعه القيادات الحكيمة والنظيفة ،أمثال الرئيس كميل
شمعون وفؤاد شــهاب ورياض الصلح وكامل األسعد .وكم نحن بحاجة
ألمثال هؤالء اليوم ؟!
إنّها سنوات عجاف بدأت يف عام  ،2017وبرأيي ستستم ّر طاملا ال يوجد
قيادات جديدة نظيفة.
لقد م ّر الرتســيم بهدوء .ومن دون شك ســتكون له مفاعيل ايجابية
عىل الصعيد االقتصادي .ولكن ال ب ّد من تســوية ستحصل بمجيء رئيس
للجمهورية ميوله غربية مع رئيس حكومة حريرية لإلنقاذ.
هذا الكالم هو موسيقى ألذني .لكن قبل حصول هذه التطورات ،يوجد

واقع اقتصاد مدمّ ر مع مزيج من الفساد وامليليشيات .وال يمكن حصول أي
ّ
تحسن يف
استخراج للنفط قبل التخ ّلص من هذا املزيج ،واال فلن يحصل أي
االقتصاد.
فاملافيا التي رسقت أكثر من  100مليار دوالر ودائع ،لن ترتدّد يف رسقة
ايرادات النفط والغاز.
يف هذا الوقت الضائع ،الشعب اللبناني يعاني األمرين من عدم وجود
األدوية ،ودمار القطــاع العام ،وإفالس الرشكات ،والعتمه الشــاملة،
وانهيار اللــرة .يحاولون تجميل املرحلة القادمة بجلب الكهرباء .حيث
قام مرصف لبنان بالتحضري لها ،وكان يشــري الدوالرات من السوق.
فقام بطبع أكثر من  25تريليون لــرة ووضعها يف التدوال ليموّل رشاء
الفيول لكهرباء لبنان لتغذية  8ســاعات كهرباء ،عىل أمل الجباية بعد
زيادة التعرفة ،فوصل الدوالر ملستوى  40ألف لرية.
هذا الحــ ّل مؤقت طبعاً .فعــدد كبري من اللبنانيــن من مصانع
وجمعيات وسياســيني يرسقون الكهرباء ،وال يدفعــون ،وكذلك االمر

بالنســبة للمخيمات والالجئني .بعد عدّة أشــهر سيعود مرصف لبنان
ّ
وســتجف الدوالرات
لــراء الدوالر من الســوق لتغذية رشاء الفيول،
مجدداً .وبالتايل سريتفع الدوالر أكثر ليبلغ مستويات تفوق ما شهدناه
من أســعار .فكما قفز فوق الثالثني ألف لرية ،عاد وقفز فوق األربعني
وسيقفز فوق الخمســن ألفاً .هذه الحلول بالقطعة لم تعد تنفع .وال
ب ّد من وضع خطــة لتخفيف النزيف يف ميزان املدفوعات ،تبدأ بإجراءات
فورية كفرض رســوم عىل العمال األجانب وعىل اســترياد الســيارات
واالشــياء الفخمة .ومن بعدها توزيع الخسائر (الودائع املفقودة ) بني
الدولة ومرصف لبنــان واملصارف واملودعني .إذ يوجد أكثر من  95مليار
دوالر ودائع يحاول املودعون سحب ما أمكنهم منها شهريا ً من املصارف،
مما يزيد من الضغط عىل اللرية.
اذاً ،ال مف ّر من االتفاق مــع صندوق النقد ،والعمل ضمن برنامجه
لالصالح واالنقاذ ،اذا كنا نريد أن نخرج من االنهيار االقتصادي.
(*) مستشار مايل
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ايلي قزي

قزي :رفع الدوالر
الجمركي سيمنع طبقات
فقيرة ومتوسطة من
شراء سيارة

اإلثـنـيـن  ٣١تشرين األول 2022

اقتراح قانون تسدد
بموجبه نسبة الجمارك
بين  5و 15%حسب حجم
السيارة

سعد :كان عدد
الجديدة
السيارات
المس ّجلة  3000وتراجع
إلى  300أو 400

لم تتحرك مبيعات
تحسبًا
"«الجديدة"»
ّ
الرتفاع الدوالر الجمركي
إلى  15ألف ليرة

في  2022ومقارنة مع ما قبل اندالع األزمة

مبيعات السيارات تنخفض  50%للمستعملة و 73%للجديدة
باتريسيـــــا جـــــالد
اذا كان الحد األدنى للرسم الجمركي
لســيارة صغرية مســتعملة يبلغ 7.2
ماليني لرية وفق ســعر الرصف الرسمي
 1515لرية لبنانية ،سيصبح هذا الرسم
مع رفــع الدوالر الجمركــي نحو 94.2
مليــون لرية (بما يف ذلــك الرضيبة عىل
القيمة املضافة ورسوم املرفأ.)...
هــذا اإلجــراء الذي يفــرض بدء
تطبيقه مبدئيا ً من اليوم لم يح ّرك مبيع
السيارات املستعملة بشكل كبري ،وإنما
ّ
حســنها مقارنة مع نهاية العام 2019
حني أصيبت تلك الحركة بالشــلل التام،
علما ً بأن اقرتاب ســعر صفيحة البنزين
من املليون لرية لبنانية يستدعي استبدال
السيارات الكبرية بالصغرية منها.
ويف مقاربة لحركة مبيع الســيارات
املستعملة املسجلة يف العامني املنرصمني،
ّ
تبــن األرقام كما أوضــح رئيس نقابة
مستوردي السيارات املستعملة يف لبنان
إييل قزي لـ»نــداء الوطن» أنه «بعد بدء
األزمة يف العام ّ 2019
توقف سوق املبيع
نهائياً ،وانســحب ذلك عىل بداية العام
 2020حيث انخفضــت املبيعات يف تلك
الســنة بنســبة  ،90%ويف العام 2021
ّ
تحسنت نسبة املبيعات .ومع رفع الدعم
عن أســعار املحروقات يف آب و»تحليق»
سعر صفيحة البنزين بلغت نسبة تراجع
املبيع  60%بســبب اإلقبــال عىل رشاء
ّ
«الوفرية» .أما يف العام ،2022
السيارات
ورغــم الحديث عن رفع ســعر الدوالر
الجمركــي اىل  15ألف لــرة ،فقد بلغت
نسبة تراجع املبيعات  50%فقط».
وحول جمود حركة مبيع السيارات،
عزا قزي هــذا األمر اىل «ارتفاع ســعر
رصف الــدوالر ،وعدم وجود إســتقرار
ســيايس وانعدام األفق باملستقبل ،علما ً
ان أي تح ّرك شعبي يف الشارع ،يستهدف
الســيارات باعتبارهــا الخيــار األول
واألسهل ّ
لفش الخلق».

تراجع االستيراد

وكنتيجة مبارشة لتهاوي املبيعات،
تهــاوت بدورهــا واردات الســيارات
املستعملة من  44ألف ســيارة يف العام
 2018اىل  27ألف ســيارة يف  2019فإىل
 7000سيارة مســتوردة يف سنة ،2020
قبل أن ترتفع اىل  15ألف سيارة يف العام
ّ
املتوقع أن تبلــغ يف العام
 .2021ومــن
 2022نحو  23ألف ســيارة اي بنســبة
 48%مقارنــة مع العام ( 2018علما ً أن
اإلحصاءات الدقيقة لم تصدر بعد وسيت ّم
اإلعالن عنها يف نهاية العام).
مقابل تلك املشهدية ،من املرتقب يف
العام  2023الذي تقــرب بدايته ،إعداد
موازنة جديدة حيث سيعتمد فيها سعر

«صريفة» وليــس ســعر  15ألف لرية
لبنانية للدوالر الجمركي .يف هذا السياق
يقول قــ ّزي ،نعمل كنقابة مســتوردي
السيارات املستعملة ،عىل تعديل القانون
الذي يحدّد نســب الرضائب والرســوم
املتوجّ بة عىل املستوردين بهدف خفضها.
واال ســيؤدي اعتماد الرســوم القديمة
اىل ّ
توقف املســتوردين عن العمل ،وعدم
تم ّكــن الطبقة الفقرية والوســطى من
اإلســتفادة من رشاء السيارات الجديدة
واملســتعملة .وكذلك األمر بالنســبة اىل
عائدات الدولة ،اذ لن تســتفيد الخزينة
من املردود الذي يعــود عليها من قطاع
استرياد الســيارات املستعملة ،وستتأثّر
كل القطاعات املرتبطــة بقطاعنا مثل
محــال بيــع الدواليب وقطــع الغيار
واالكسسوارات والدهان.»...

إقتراح قانون نقابة المستوردين

هذا الواقع دفع بنقابة املستوردين
اىل تقديــم اقــراح قانون تكــون فيه
نسبة الجمارك التي تسدّد عىل السيارات
الصغرية ،كما اوضح قــ ّزي 5% « ،بدال ً
من  ،50%عىل أن ترتفع تدريجيا ً إستنادا ً
اىل ســعر الســيارة وصوال ً اىل السيارات
ّ
تحسبا ً لتق ّلبات سعر
الكبرية .ويأتي ذلك
السوق الســوداء .فال يمكن رفع سعر
الرســم الجمركي واإلبقاء عىل القانون
القديم».
واستنادا ً اىل القانون القديم واملعمول
به حاليــاً ،يبلغ الرســم الجمركي عىل
ســيارة بقيمة  10و 20ألف دوالر نسبة
 50%من ســعرها .وبذلك يكون الرسم
الجمركي لسيارة بقيمة  10آالف دوالر،
عىل ســبيل املثال ،وفق ســعر الرصف
الرســمي  7.700ماليني لرية (أي نحو
 5000دوالر).
ووفقــا ً القرتاح النقابة ،ســرتفع
الرسم لسيارات الـ 10آالف دوالر اىل 10
ماليني لرية عىل اساس سعر  20ألف لرية
ّ
منصة «صريفة» وكما كان
للدوالر حسب
محدّدا ً سابقاً .وبذلك تكون نسبة الرسم
الجمركــي تراجعت مــن  50%اىل 5%
(راجع الجدول املرفق) .
أما السيارات التي تبلغ قيمتها عىل
ســبيل املثال  30ألف دوالر ،فإن الرسم
الجمركي عليها يبلغ نســبة  57%من
سعر الســيارة أي  25.875مليون لرية
 ،ووفقا ً لالقرتاح املقدم تصبح النســبة
 10%فريتفع الرسم اىل  60مليون لرية.
وبذلــك ترتفع اســتنادا ً اىل اقرتاح
نقابة مستوردي الســيارات املستعملة
نسبة الرسم الجمركي تدريجيا ً لترتاوح
بــن  5و  15%كحد أقــى من قيمة
الســيارة املســتوردة من خارج لبنان
بالدوالر األمريكي.
ولفت قزي اىل أن «النقابة جالت عىل

السيارة شر ال بد منه في لبنان في غياب النقل العام

الكتل النيابية كافة وقدّمت اإلقرتاح الذي
أعدته وحظي بموافقة الجميع .حتى أن
رئيس الحكومة اطلع عليه ورأى رضورة
تعديلــه وتشــكيل لجنة لــزوم تعديل
القوانني».
أمــا بالنســبة اىل زيادة اســترياد
السيارات املستعملة خالل الشهر الجاري
الستباق زيادة الرســ ًم الجمركي ،فقال
ق ّزي إنها «متوقفة باعتبار أن الشــحنة
تستغرق  3اشــهر ،وهناك ضبابية حول
تاريخ بدء العمل بالسعر الجديد للدوالر
الجمركي».

السيارات الجديدة

وحــول حركــة مبيع واســترياد
الســيارات الجديدة ومدى تاثرها برفع
الــدوالر الجمركي ،أوضح مستشــار
جمعية مستوردي الســيارات يف لبنان
(الجديدة) سليم سعد لـ»نداء الوطن» أن
«قطاع مبيع الســيارات الجديدة يف حال
يرثى لها».
وباألرقــام ،قال ســعد «إنخفضت
مبيعات الســيارات الجديــدة منذ بداية
األزمة لغاية اليوم بنســبة  .73%ومنذ
العــام  2007لغاية اليوم هوت بنســبة
. 81%
كان عدد السيارات الجديدة املسجّ لة
 3000سيارة يف الفرتة السابقة ،وتراجع
العدد اىل  300أو  400ســيارة» .وما زاد
من حدّة عدم اإلقبال عىل رشاء السيارات،
انهيــار العملة الوطنية وارتفاع ســعر

ال زيادة على المستورد سابقًا
واقع رفع سعر الدوالر الجمركي  10أضعاف واملرتقب مع دخول املوازنة حيّز التطبيق ،لم يرفع أسعار السيارات املباعة من
قبل املستوردين ،وأ ّكد إييل قزي أن النقابة ملتزمة يف اعتماد الرسم الجمركي الرسمي أي  1515لرية لبنانية للسيارات التي لدينا،
التزاما ً بتعهدنا أمام رئيس حكومة ترصيف األعمال نجيب ميقاتي» .مؤ ّكدا ً أن «كمية الســيارات الكبرية املتواجدة يف املعارض لم
تستقدم بهدف التخزين ،بل بسبب جمود أسواق مبيع السيارات».
وبما أن تسعرية السيارات والرســوم مرتبطة بالشهادة الجمركية ،لن يرتفع الرسم ّإل للسيارات التي تدخل البالد بعد نرش
قانون املوازنة  .حينها ،يرتفع ســعرها بموجب شهادتها الجمركية لدى الجمارك ،وتلقائيا ً ترتفع األسعار يف النافعة .فاملعَ ارض
التي استوردت ،وتعرض سياراتها حالياً ،لن ترتفع رسومها الجمركية بعد العمل بالدوالر الجمركي ،وك ّل رسم يختلف باختالف
شهادتها الجمركية.

رصف الدوالر ،وإقفــال النافعة ومعها
مصلحة تسجيل الســيارات واآلليات يف
النافعة يف غالبيــة األوقات عىل أن تفتح
أبوابهــا نادراً ،يف ظل عــدم ّ
توفر دفاتر
ونمر ولوحات ومازوت...
وا ّكــد أن مبيع الســيارات الجديدة
التي يت ّم تقايض سعرها نقدا ً أي «فريش
دوالر» ،لم يح ّرك ســاكنه جدّية الحديث
عن ارتفاع سعر رصف الدوالر الجمركي
اىل  15ألف لرية.
ويرى سعد أنه من غري املعلوم متى
سريتفع ســعر الدوالر الجمركي وما اذا
كان ســيحصل ذلك ،وكيف ستتم عملية
تقاضيه ...وانطالقا ً من هنا ال نعلم قيمة
الزيادة التي ســتلحق بأسعار السيارات
نتيجة زيادة ســعر الــدوالر الجمركي،
ولكن املؤ ّكد أن ســعر مبيع الســيارات
سيزيد وســيرضب الرســم الجمركي
بـ ،10علما ً أن سعر السيارة يبقى نفسه
بالدوالر قبل فرض الرسوم عليه».

على سبيل المقارنة

عىل ســبيل املثال ،اذا كان ســعر
الســيارة  13300دوالر اي بقيمة تعادل
وفق سعر الرصف الرسمي ( 1515لرية
)  20مليون لرية ،فإن نســبة الجمارك

املفروضة هي  ،20%أما اذا أصبح الدوالر
الجمركي  15ألف لرية عندها ســرتفع
تسعرية الســيارة باللرية اىل  200مليون
لرية ( 20مليون لرية رضب  )10وسيسدد
الرســم الجمركي البالغ  20%عىل مبلغ
الـــ 200مليون لــرة ،وبذلــك الفارق
ســيكون كبرياً .أما تداعيــات هذا األمر
عىل مبيع السيارات الجديدة فال يزال غري
معلوم لغايــة اليوم .علما ً أن اإلقبال عىل
رشاء السيارات املستعملة هو أكرب بكثري
من السيارات الجديدة» .
وبالنسبة اىل الســيارات التي يفوق
ســعرها الـ 20مليون لرية تصبح نسبة
الرسم الجمركي عىل املبلغ الزائد بنسبة
ً
 .50%فيســدّد الشاري رسوما ً
جمركية
بنسبة  20%عىل الـ 20مليون لرية وعىل
مــا هو اضايف زيادة يدفع نســبة 50%
منه.
من هنا ّ
يتبي لنا أن الرسم الجمركي
عــى الســيارات املســتعمَ لة هو أعىل
من «جمــرك» الســيارات الجديدة ،ألن
املستعملة منها تلتزم بكتاب «بلو بوك»
املعتمد يف الواليات املتحدة (كون غالبية
السيارات مســتوردة من أمريكا) ،والذي
تُسعَّ ر الســيارات املســتعمَ لة يف لبنان
بموجبه.

إقتراح نقابة مستوردي السيارات المستعملة
باعتماد رسوم جمركية تصاعدية
ّ
املحصلة بنا ًء
قيمة السيارة خارج الرسوم الجمركية نسبة الرسوم الرسوم
عىل اإلقرتاح الجديد
الجمركية
عىل دوالر
لبنان بالدوالر
ّ
منصة
عىل أساس
املقرتحة
الـ 1500لرية
«ًصريفة»  20ألف
لرية للدوالر
10,000$
20,000$
30,000$
40,000$
50,000$

 7.700,000ل.ل.
 15.400,000ل.ل.
 25,875,000ل.ل.
 36,350,000ل.ل.
 46,830,000ل.ل.

5%
8%
10%
12%
15%

10,000,000ل.ل.
 32,000,000ل.ل.
 60.000,000ل.ل.
 96,000,000ل.ل.
 150,000,000ل.ل.
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متوسط التخزين
األوروبي وصل ...90%
وفي فرنسا  99%وألمانيا
97%
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عشرات البواخر
تنتظر دورها للتفريغ
ومحطات التغويز
األوروبية قليلة العدد

األسعار انخفضت
لدرجة أن حموالت
بيعت بأسعار سلبية
األسبوع الماضي

إعتدال درجات
الحرارة والتقشف
في االستهالك ...بين
العوامل المؤثرة بقوة

األسعار تنخفض على نحو مفاجئ

بوتين يخسر حرب الغاز على أوروبا

حصل االســبوع املايض ما لم يكن
يف الحســبان مطلقاً :بيع الغاز بأسعار
سلبية يف اوروبا!!
إنها ظاهرة نادرة وال تدوم إال قليالً.
فاالثنني املــايض وملدة ســاعة ،ت ّم بيع
امليغاوات ساعة للتسليم الفوري بناقص
 15.78يورو يف ردهة التــداول «تي تي
اف» يف هولندا ،وهــي املرجع االوروبي
ملقارنات االســعار .كان عــى البائعني
الدفع للشارين لتفريغ الحموالت.

الخزانات مليئة

هذه األسعار السلبية من التداعيات
الغريبة لتوقف تســليم الغــاز الرويس.
فخوفا ً عىل أمن الطاقة يف فصل الشتاء،
اســتغل األوروبيون الصيف مللء جميع
ســعات تخزين الغــاز لديهــم تقريباً.
وكانت العملية ناجحة ،بتكلفة انفجار يف
األسعار :يف بداية ترشين االول /أكتوبر،
كانت سعات التخزين األوروبية ممتلئة
بنســبة  ،89%وهو رقم ارتفع إىل 99%
يف فرنسا.

عامل الطقس الدافئ

كان مــن املفــرض االســتخدام
مــن الخزانات بقــدوم الخريف وزيادة
اســتهالك الطاقة للتدفئة؛ لكن موجة
الحر حالت دون ذلك .يف بلدان مثل إيطاليا
وإسبانيا وفرنسا ،نشهد درجات حرارة
واستهالك [للغاز] يقرتب من مستويات

انتظار الشتاء
هــذه االوضاع هــي مربحة
للمتداولني تجار الطاقة :ملاذا عليهم
تفريغ الغاز املسال بكثافة اآلن اذا
كانت االسعار ستعود اىل االرتفاع؟
يفضلــون انتظار قدوم الشــتاء
البارد لبيع غازهم يف مرحلة الطلب
الشديد الدافع لالسعار نحو االعىل.
فبدال ً من التفريغ هذ الشهر ،يمكن
التأجيل اىل كانون االول /ديسمرب.
وبالتايل يمكن ربح عرشات ماليني
الــدوالرت مــن حمولــة الباخرة
الواحدة.

آب /أغســطس وأوائل أيلول /سبتمرب.
حتى يف بلدان الشمال األوروبي واململكة
املتحدة وأملانيا ،االستهالك أقل بكثري من
املتوسط يف هذا الوقت من العام.
واستمرت املخزونات باالمتالء بدال ً
من إفراغها .نتيجة لذلك ،ال يمكن تخزين
مزيد من الغاز الذي يصل إىل أوروبا اليوم.
وإذا اختار عــدد متزايد من ناقالت الغاز
الطبيعي املســال االحتفاظ بشــحنتها
بانتظار وصول الطقس البارد ،فإن هذا
ليس هو الحال بالنسبة للسفن األخرى
أو خطوط أنابيب الغــاز ،والتي يصعب
إغالقها تمامــاً ،وبالتايل عليها البيع بأي
سعر فوري حتى لو كان سلبياً.

غاز أكثر من الحاجة

وذكرت شبكة «يس إن إن» أن أوروبا
لديها غاز طبيعــي أكثر مما تعرف ماذا
تفعل به .فتحولت تلك األسعار الفورية
لفرتة وجيزة إىل سلبية يف وقت مبكر من
األسبوع املايض.
لعدة أشــهر ،حذر املســؤولون من
أزمــة طاقة هذا الشــتاء ،حيث قطعت
روســيا  -التي كانت يف يــوم من األيام
أكرب مورد للغــاز الطبيعي يف املنطقة -
اإلمدادات ردًا عىل العقوبات التي فرضتها
أوروبا بسبب غزوها ألوكرانيا.
اليوم ،أصبحت مرافق تخزين الغاز
يف االتحــاد األوروبي ممتلئــة تقريباً،
وتقف الناقالت التي تحمل الغاز الطبيعي
املســال يف طوابري يف املوانئ ،غري قادرة
عىل تفريغ حمولتها ،واألســعار آخذة يف
االنخفاض .وتلك املؤرشات تطرح اسئلة
عن امكان خســارة بوتني لحرب الغاز
التي شنها عىل اوروبا.

األسعار تنخفض

وانخفض سعر العقود اآلجلة للغاز
الطبيعي األوروبي القيايس بنسبة 20%
منذ الخميس املايض وأكثر من  70%منذ
أن وصل إىل مستوى قيايس يف أواخر آب/
أغسطس املايض .يوم االثنني ،انخفضت
أسعار الغاز الفورية الهولندية للتسليم
يف غضون ســاعة ،والتي تعكس ظروف
الســوق األوروبيــة يف الوقــت الفعيل،
إىل أقــل من  0يورو ،وفقــا ً لبيانات من
«انرتناشيونال اكشنج».

تطور أسعار الغاز في سنة

ناقالت الغاز تنتظر

إنه تحول مفاجــئ للغاية لألحداث
يف أوروبا ،حيــث كانت عانت ( وتعاني)
األرس والرشكات من الزيــادات الهائلة
يف أســعار أحد أهم مصادر الطاقة خالل
العام املايض والحايل.

البواخر تنتظر

أدى دفع أوروبا للحصول عىل أكرب
قــدر ممكن من الوقود قبل الشــتاء إىل
تراكم ناقالت الغاز الطبيعي املســال يف
املوانئ األوروبية ،يف ظل نقص محطات
مؤهلة السترياد الغاز الطبيعي املسال.
وزاد االتحــاد وارداتــه مــن الغاز
الطبيعي املســال من الواليــات املتحدة
وقطــر مــع انخفــاض واردات الغاز
الطبيعي من روسيا.
عــرات البواخر املحملــة بالغاز
تنتظــر حاليا ً دورهــا لتفريغ حمولتها
من الغاز الســائل عىل شواطئ عدد من
الــدول األوروبية .ودول يف االتحاد تعاني
الستيعاب هذا العرض الوفري ،علما ً بأن
مخزوناتها مليئة ،واالســتهالك اقل مما
كان متوقعاً.
فبينمــا كانــت الــدول االوروبية
تتحرض يف االســابيع واألشهر املاضية
الضطرابات يف سوق الطاقة هذا الشتاء،
فــان زحمة بواخــر تشــكلت يف املياه
االوروبية منذ اكثر من اسبوع .عرشات
البواخر محملة بالغاز املســال تتهادى
قبالة الشواطئ كما اكدت «وول سرتيت
جورنال» ،بانتظار لتفريغ الحمولة عىل
االرض اليابســة وتحديــدا ً يف محطات
التغويز االوروبية.

تخمة ناقالت غاز

نقلت «بي بــي يس» من جهتها انه
من اصــل  268باخرة يف امليــاه الدولية
كما يف منتصف ترشيــن االول /اكتوبر،
كان هناك  51باخرة تتواجد بالقرب من
اوروبــا .فالقارة العجــوز يفرتض انها
اســتقبلت  82باخرة غاز الشهر املايض
وفقــا لوكالة «بلومبــرغ « .اي بزيادة
نســبتها  19%مقارنة بشــهر ايلول/
ســبتمرب .وهذه الســفن املنتظرة ،من
املحتمل أن تستغرق شــهرا ً آخر للعثور
عىل موطن للشحنات .فهي تنقل معا ً ما
قيمته  2مليــار دوالر من الغاز الطبيعي
املســال ،نقالً عن مزود بيانات ســوق
الطاقة .Argus Media
ويف الوقــت الذي يرتاكــم الغاز يف
البواخــر قبالــة الشــواطئ ،كان نحو
ملياري مــر مكعب من الغاز املســال

تبقى األسعار متقلّبة
ال يمنع ذلك من التذكري بان اســعار الطاقة (البرتول والغاز والكهرباء) تبقى
متقلبة يف ســياق االحداث الحالية السائدة ،ويمكن ان تعود لالرتفاع اكثر ال سيما
اذا كان الشتاء قاسيا ً جداً.
وتبقى الحاجة ماســة اىل تلك البواخر الناقلة للغــاز وتنتظر اآلن يف البحار،
خصوصا ً عند اي انخفاض ملموس يف املخزونــات يف ظل ظروف مناخية صعبة.
بالنسبة ألملانيا عىل سبيل املثال ،فاملخزونات ال تكفي اال لشهرين من اشهر الشتاء
القارص ،ما يعني انه عىل اوروبــا جذب املزيد من ناقالت البواخر اليها كما اكدت
وول سرتيت جورنال.
تنتظــر التفريــغ يف  25ترشين االول/
اكتوبــر .وهو رقم قيايس يف  5ســنوات
وفقــا لرشكــة «كبلــر» املتخصصة يف
تحليل معطيــات تجارة املــواد االولية
حول العالــم .وتقول الرشكة عن امكان
حدوث اختناقــات يف املحطات واملوانئ
«انها نادرة واذا حصلت فسببها اوضاع
الطقس وفرتات الصيانة».

بالتعاون مع الواليات المتحدة

هذه الظاهــرة يف عــرض البحور
االوروبية يمكن تفسريها جزئيا ً بالصيف
الذي انرصم .ففي خضم الحرب الروسية
عــى اوكرانيا ،بحثت الــدول االوروبية
جاهدة عن مصــادر بديلة عــن الغاز
الرويس الذي تراجع تدفقــه اىل اوروبا.
ذلك البحــث املضني كان تحضريا ً لقدوم
الشتاء.
وكان اســتقدام الغاز بالبواخر من
بني افضل مصــادر التزود ،وذلك بتعاون
وثيق مع الواليات املتحدة االمريكية .ففي
حزيران  /يونيو املايض ،صدرت الواليات
املتحــدة  39مليار مرت مكعب اىل اوروبا،
اي انهــا تضاعفت  3مــرات ،كما اكد
االتحاد االوروبي يف تموز  /يوليو املايض.

تجاوز الهدف األولي

وكانت املؤسسات املعنية يف االتحاد
االوروبي طلبت من الدول االعضاء ومنذ
ايار /مايو املايض الوصول اىل اول ترشين
الثانــي /نوفمرب بمخــزون من الغاز ال
يقل عن  80%من الطاقة االســتيعابية.
واتضح الحقا ً ان ســباق التخزين خالل
الصيف تجاوز الهــدف االويل .ففي 19
ترشين االول /اكتوبــر كانت املخزونات
وصلت اكثر من  ،90%ويف فرنسا 99%
و 96%يف املانيــا و 94%يف ايطاليا .وهذا
املســتوى مرتفــع للغايــة ،إذ إن الحد
األقىص ملستوى التخزين بلغ يف املتوسط

 87%من الســعة عىل مدى الســنوات
الخمس املاضية.

هستيريا تخزين

هسترييا التخزين هذه وفقا ً لوصف
تقريــر «بي بــي يس» نقــاً عن خبري
متخصص من رشكــة «وود ماكينزي»،
تفرس ما يحصل حاليا ً عىل صعيد زحمة
البواخر التي تنتظر التفريغ.
اىل ذلك ،تضــاف عوامل اخرى مثل
خفض استهالك مصانع اوروبية للغاز،
ال ســيما يف مصانع الفوالذ واالسمدة...
حيث انخفض االنتاج (وبالتايل استهالك
الغاز) متأثرا ً بارتفاع اسعار الطاقة.
وهناك أيضا ً التقشف الذي اعتمدته
عــدة دول اوروبية ،ودرجــات الحرارة
الخريفيــة املعتدلة ال ســيما الشــهر
املايض ...وهي عوامل اضافية ساهمت
يف خفض اســتهالك الغاز .ففي فرنسا،
عىل ســبيل املثــال ال الحــر ،تراجع
االستهالك يف أشــهر قليلة بنسبة .14%
تلك التخفيضــات ســاهمت يف ابطاء
استخدام املخزونات يف مراحل معينة.

 30محطة تغويز

عالوة عــى ذلك ،يذكــر ان يف دول
االتحاد نحــو  30محطــة متخصصة
بتحويل املســال اىل غــاز (تغويز) ،لكن
العدد غري كاف ،ما يفرس انتظار البواخر
يف عروض البحار ليأتي دورها يف التفريغ
ثم تغويز حمولتها.
ان تضافر عوامل املخزونات شــبه
املكتملة وترشــيد االســتهالك ادى اىل
انخفاض االســعار .يف بداية االســبوع
املايض كان سعر امليغاوات/ساعة نحو
 100دوالر وهو االدنى منذ حزيران يونيو
املــايض ،علما ً بان االســعار تبقى اعىل
من تلك التي كانت بداية الســنة وبنسبة
.100%

٢٠

تــتــــــــمــات
العـــدد  - ٩٧٢السنــــة الـرابـعـة

"تشييع" العهد إلى مثواه األخير" :رقص عوني...

وعىل قاعدة «اليل اســتحوا ماتوا» ،بدت مســرة «تشييع» العهد من
بعبــدا إىل مثواه األخري يف الرابية بمثابة «الرقص العوني فوق القبور» يف ظل
ما شــهدته من احتفاليات استفزازية ملشــاعر اللبنانيني املنكوبني واآلباء
املقهورين العاجزيــن عن تأمني القوت اليومي ألرسهــم واألمهات الثكىل
اللواتي طمرن أوالدهن تحت أنقاض انفجار  4آب ...هذا االنفجار الذي لم يأت
عون عىل ذكره يف خطبته الوداعية إال من باب ترهيب القضاء إلطالق رساح
املحســوبني عىل العهد وتياره املوقوفني عىل ذمة التحقيق العديل يف جريمة
تفجري مرفأ بريوت ،مقابل تحييده الفاضح ملسؤولية حلفائه يف  8آذار الذين
كبلوا املحقق العديل وش ّلوا تحقيقاته وعطلوا الوصول إىل كشف الحقيقة يف
الجريمة ،ولعل أبلغ صورة عن غضــب أهايل الضحايا تجاه العهد وحلفائه
تجســدت بتمزيق والدة مفجوعة أمس صورة رئيس الجمهورية يف «ساحة
ساســن» يف األرشفية ،وهي ترصخ أمام الكامريات« :بس صور شــهدائنا
بيستحقوا ينرفعوا بالعايل».
أما يف البعد السيايس ملشــهدية األمس ،فحرص رئيس الجمهورية عىل
الخروج من قرص بعبدا «عىل صهوة» حملــة دعائية تحاكي تحقيق املزيد
من «اإلنجازات» يف مرمى الخصوم السياســيني ،فاستهل خطابه بدغدغة
منارصيه بعبارة :وجّ هت اليوم صباحا ً رســالة اىل مجلس النواب بحســب
صالحياتي الدســتورية ّ
ووقعت مرسوم اعتبار الحكومة مستقيلة» ،مؤكدا ً
بذلك خرقه العرف الدستوري الذي يقيض بتوقيع مرسوم استقالة الحكومة
بالتزامن مع مرسوم تأليف الحكومة الجديدة ،وذلك بالتوازي مع تحريضه
مجلس النــواب عىل نزع التكليف عن رئيس حكومة ترصيف األعمال نجيب
ميقاتي باعتباره ينوي أن «يؤبّد حالة الترصيف ويفاقم الفراغ فراغا ً ويسطو
عىل رئاسة الجمهورية».
أما عىل ضفة الرئيس املكلف ،فاستبق ميقاتي الرسالة العونية برسالة
مضادة إىل رئيس املجلس النيابــي نبيه بري يعلمه فيها العزم عىل «متابعة
الحكومة لترصيــف األعمال والقيام بواجباتها الدســتورية كافة» ،مقابل
استخفافه بصدور مرسوم قبول استقالة حكومته «املستقيلة أصالً» ،واضعا ً
هذا املرسوم يف إطار الخطوة التي ترتدي «الطابع اإلعالني» مع التشديد عىل
أنه «يفتقر إىل أي قيمة دستورية تنعكس سلبا ً عىل وجوب ترصيف األعمال».
والحقاًّ ،
شن ميقاتي حملة إعالمية عرب شاشات التلفزة أكد فيها عدم
ً
رغبته يف «التصادم مع أحد» يف مرحلة الشــغور الرئايس ،مجددا اإلشارة إىل
أنه ال يــرى مصلحة يف تأليف حكومة جديدة يف األيــام املتبقية انطالقا ً من
قناعتــه بأنه أصبح «من األفضل أن أكمــل يف حكومة ترصيف األعمال ألن
ّ
ســيتغي» ربطا ً بكون األولوية يجب أن تكون النتخاب رئيس جديد
ال يشء
للجمهورية.
وبعدمــا احتكم كل من عــون وميقاتي إىل بري يف مســألتي التكليف
والترصيــف ،يتجه رئيس املجلس النيابي خالل الســاعات املقبلة إىل دعوة
الهيئة العامة لالجتماع بغية مناقشة رسالة رئيس الجمهورية ،وذلك بموجب
ما تفرضه اآللية املتبعة حيال الرســائل الرئاســية إىل املجلس ،لكن عىل أن
تكون مناقشة رسالة عون ابتدا ًء من الغد بصفتها موجّ هة من رئيس سابق
للجمهورية بحكم انتهاء واليته الرئاسية عند منتصف هذه الليلة .األمر الذي
ع ّلق عليه رئيس «التيار الوطني الحر» جربان باســيل بتغريدة مسائية عرب
«تويرت» اعترب فيها ّ
أن عدم إرساع رئيس املجلس النيابي اليوم إىل دعوة النواب
إىل عقد جلسة «التخاذ قرار أو إجراء» إزاء مضمون كتاب رئيس الجمهورية
«يؤكد نية عدم التشــكيل ووضع اليد عىل صالحيات الرئيس وفرض سلطة
غري ميثاقية وال دستورية».
وكان باسيل قد سارع مع لحظة مغادرة عون قرص بعبدا باتجاه الرابية
إىل تدشــن حملته الرئاسية من خالل ترصيحات صحافية جاهر فيها بأنه
«متحمّ س للرئاسة والشباب متحمســون والرئيس عون كان متحمسا ً من
زمان لكن كل يشء بوقته» ،جازما ً بشكل قاطع بأنه لن يرىض بدعم ترشيح
«حزب الله» لسليمان فرنجية ،ليعقبه القيادي يف «التيار الوطني الحر» ناجي
حايك مساء أمس باإلعالن عن ّ
أن «باسيل سيرتشح للرئاسة الثالثاء ويعلن
العصيان ضد ميقاتي والقطيعة مع حوار بري».
ويف هذا السياق ،رأت مصادر مواكبة لحركة باسيل أنه بصدد اإلقدام يف
مرحلة الشغور عىل اتخاذ خطوات ضاغطة عىل «حزب الله» تهدف إىل وضع
قيادة «الحزب» أمام أمر واقع يحرشه من خالله بمسألة ترشحه للرئاسة عىل
قاعدة« :إما أنا مرشحك الرئايس أو ال أحد» ،خصوصا ً و ّ
أن رئيس الجمهورية
كان واضحا ً يف حديثه أمس األول لوكالة «رويرتز» بالتشديد عىل ّ
أن العقوبات
األمريكية ال تمنع جربان باسيل من الرتشح للرئاسة ،قائالً« :نحن نمحوها
رئيســا» ،وهي رسالة رأت املصادر أنها «موجهة أوال ً وأخريا ً
ً
بمجرد انتخابه
إىل «حزب الله» لدفعه إىل تبني ترشيح باسيل كثمن يجب أن يدفعه «الحزب»
مقابل خضوع باسيل لعقوبات أمريكية نتيجة تحالفه معه».

شباب الثورة يتحدّون "الحرس" :فليسقط...

ووردت أنباء عن تنظيم تظاهرات حاشدة يف جامعات عدّة ،بما فيها يف
العاصمة طهران ومازندران ومشهد ،حيث أفادت «منظمة حقوق اإلنسان يف
إيران» التي تتّخذ يف أوسلو مق ّراًّ ،
بأن الحشود هتفت «املوت للديكتاتور» ،وهو
شعار يستهدف املرشد األعىل عيل خامنئي.
وأظهرت مقاطع فيديو طالبا ً يشــتبكون مع رشطة مكافحة الشغب
وقوات «الباســيج» يف جامعات عدّة يف مختلف أنحاء البالد .وبيّنت املقاطع
عنارص من «الباسيج» وهم يُطلقون النار من أسلحتهم عىل طالب يحتجّ ون
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يف جامعات يف العاصمة وخارجها ،من بينها فرع «جامعة آزاد» يف طهران.
ويف أنحاء مختلفة من البالد ،حاولت قوات األمن محارصة الطالب داخل
مباني الجامعات بإطالق الغاز املسيّل للدموع ورضب املتظاهرين بالعيص،
ما دفع الطالب إىل الرتاجع فيما هتف بعضهم« :الباســيج العار أغربوا عن
وجوهنا» و»املوت لخامنئي» و»ليسقط النظام».
وأفادت وكالة «هرانا» لألنباء املعنية بحقوق اإلنسان يف إيران بسقوط
 283متظاهراً ،بينهم  44قارصاً ،عىل يد أجهزة النظام ،مشــر ًة إىل اعتقال
أكثر من  14ألف محتجّ  ،بينهم  253طالباً ،خالل االحتجاجات يف  132مدينة
وبلدة و 122جامعة.
ويف الغضون ،انتقد صحافيون إيرانيون توقيف السلطات عددا ً كبريا ً من
زمالئهم ،إذ كشفت صحيفة «سازندكی» اإلصالحية يف عددها الصادر أمس
أن «أكثر مــن  20صحافيّا ً ما زالوا موقوفني» يف مدن إيرانية أبرزها طهران.
وأضافت الصحيفة ،التي نرشت صور عدد من هؤالء عىل صفحتها األوىل ،أن
صحافيني آخرين ت ّم استدعاؤهم من قبل السلطات.
وبحسب وسائل إعالم مح ّليةّ ،
وقع أكثر من  300صحايف ومصوّر صحايف
بيانا ً ينتقدون فيه الســلطات عىل خلفية «توقيــف زمالئنا وحرمانهم من
حقوقهم بعد توقيفهم» .وأشــار البيان إىل أنه لم يتح للموقوفني «التواصل
مع محامني ،وت ّم استجوابهم وتوجيه اتهامات إليهم قبل عقد جلسة استماع
علنية» لهم.
ويف ترصيــح نرشته صحيفة «اعتمــاد» اإلصالحيــة ،انتقدت نقابة
الصحافيني يف طهران «املقاربة األمنية» حيال الصحافة ،معترب ًة أنها إجراء
«غري قانوني» و»يتعارض مع الح ّرية».
ويف برلني ،جُ رح  3رجال جراء اعتداء اســتهدف متظاهرين ســلميني
قرب سفارة إيران أمس ّ
نفذه ملثّمون قبل أن يلوذوا بالفرار ،وفق ما أشارت
الرشطة األملانية .وعمد عدد من املهاجمني الذين غ ّ
طوا وجوههم بأوشحة ،إىل
نزع أعالم والفتات منارصة للثورة كانت مع ّلقة عىل عربة مركونة عىل مقربة
من السفارة اإليرانية.
وبعد ذلك ،حاولوا فتح باب العربة فحصل اشتباك بني املعتدين ومن كانوا
بداخلها ،ما أدّى إىل جرح  3من املتظاهرين نقل اثنان منهم إىل املستشــفى،
وفق الرشطــة ،فيما الذ املعتدون بالفرار يف ســيارة .وكانت العربة مزدانة
بالفتات تحمل شــعار «إمرأة ،حياة ،ح ّرية» الذي يُردّده املشاركون يف «ثورة
النساء» التي تشهدها إيران حاليّاً.

كييف :موسكو أغلقت "ممرّ الحبوب"...

ويف هذا اإلطار ،اعترب الرئيس األوكراني فولوديمري زيلينسكي أن القرار
الرويس يعكس «نية واضحة» لدى موسكو «للتلويح مجدّدا ً بهاجس املجاعة
عىل نطاق واسع يف أفريقيا وآسيا» ،بينما ادّعت وزارة الدفاع الروسية أن عددا ً
ّ
املسيات التي استُخدمت ملهاجمة أسطولها يف القرم كان يض ّم «وحدات
من
ً
قائلة إنها عثرت عىل حطام بعضها يف البحر .وذكرت
مالحية كندية الصنع»،
الوزارة أن خرباءها «قاموا بفحص وحدات املالحة الكندية الصنع املثبّتة عىل
ّ
املسيات البحرية».
وكانت روسيا قد أعلنت الســبت تعليق تقيّدها باالتفاق بسبب هجوم
ّ
بمسيات اســتهدف صباح السبت سفنا ً عســكرية ومدنية تابعة
مكثّف
ألسطولها يف البحر األســود املتمركز يف خليج سيفاستوبول يف شبه جزيرة
القرم ،ما وصفتــه كييف بأنه «حجة كاذبة» .ووصف الرئيس األمريكي جو
بايدن قرار روســيا االنســحاب من االتفاق بأنه «مشني» ،فيما اعترب وزير
خارجيّته أنطوني بلينكن أن موسكو تستخدم مجدّدا ً الغذاء سالحا ً يف الحرب.
مــن ناحيته ،أعرب األمني العام لألمم املتحــدة أنطونيو غوترييش عن
«قلقه البالغ حيال الوضع الحايل املرتبط بمبادرة الحبوب يف البحر األسود»،
وفق املتحدّث باسمه الذي أوضح أن غوترييش ق ّرر تأجيل مغادرته لحضور
القمة العربية يف الجزائر ملدّة يوم «من أجل الرتكيز عىل هذه القضية».
ويف السياق ذاتهّ ،
حض االتحاد األوروبي روسيا عىل «العودة عن قرارها».
واعترب مسؤول السياســة الخارجية يف االتحاد جوزيب بوريل أن هذا القرار
«يُع ّرض للخطر طريق التصدير الرئييس للحبوب واألســمدة الذي نحتاجه
لالستجابة لألزمة الغذائية العاملية التي سبّبتها الحرب يف أوكرانيا».
وأكد مركز التنســيق املشــرك املك ّلف اإلرشاف عىل تطبيق االتفاق أن
أي حركة لسفن شــحن تنقل الحبوب األوكرانية لم تُسجّ ل يف البحر األسود
األحد ،الفتا ً إىل أن روسيا ع ّلقت مشاركتها يف تفتيش السفن املحمّ لة بالحبوب
األوكرانية يف اســطنبول «ألجل غري مســمّ ى» ،يف حني أعلنت وزارة الدفاع
الرتكية أن الســفن لن تبحر من أوكرانيا «يف هذه الفرتة» ،لكنّها شدّدت عىل
أن أنقرة ستستم ّر يف تفتيش الســفن املحمّ لة حبوبا ً أوكرانية يف اسطنبول
أمس واليوم .واتّهم الجيش الرويس خرباء بريطانيني مق ّرهم يف أوتشاكوف
يف منطقة ميكواليف األوكرانية ،بمســاعدة كييف وتدريب قواتها عىل تنفيذ
الرضبة .كذلك ،اتّهمت القوات الروســية لندن بالضلوع يف االنفجارات التي
بترسب يف خ َّ
تســبّبت
طي أنابيب «نورد سرتيم»  1و 2لنقل الغاز الرويس يف
ّ
بحر البلطيق يف أيلول ،بينما ندّدت وزارة الدفاع الربيطانية بما اعتربته «قصة
ّ
ملفقة» من روســيا تهدف إىل «تحويل االنتباه عــن إدارتها الكارثية لغزو
أوكرانيا غري الرشعي».
وسمح االتفاق الذي أُبرم يف تموز برعاية األمم املتحدة وتركيا ،بتصدير
ماليني أطنان الحبوب العالقة يف املوانئ األوكرانية منذ بدء النزاع يف شــباط.
وكان االتفــاق قد أتاح تصدير أكثر من  9ماليني طن من الحبوب األوكرانية،
وكان من املفرتض تجديده يف  19ترشين الثاني.

آالف السودانيين يتظاهرون ضدّ العسكر
تظاهر آالف الســودانيني مجدّدا ً أمــس يف العاصمة الخرطوم
وبعض الواليات األخرى ض ّد االنقالب العســكري الذي نفذ قبل عام
وللمطالبة بحكــم مدني ،بينما واجهتهم قوات الرشطة بقنابل الغاز
املسيل للدموع .وتجمّ ع اآلالف ،معظمهم من الشباب ،وهم يحملون
أعالم الســودان وصورا ً لبعض قتىل االحتجاجات يف الخرطوم ،حيث
ساروا يف اتجاه القرص الرئايس وســط العاصمة ،والذي كان ينترش
قربه جنود مســ ّلحون من الجيش .وهتف املحتجون «العســكر إىل
الثكنات» و»البلد حقتنا (لنا) ومدنية سلطتنا» ،يف إشارة إىل املطالبة
بإنهاء الحكم العســكريّ .
لكن الرشطة ردّت الحقا ً باستخدام قنابل
الغاز املســيل للدموع ملحاولة منع املتظاهرين من الوصول إىل قرص
الرئاســة .ويف غرب العاصمة يف مدينة أم درمان ،أغلق املتظاهرون
شــارع األربعني الرئييس من خالل وضع الحجارة وأغصان األشجار
وحرق إطارات السيارات التالفة ،بحسب وكالة «فرانس برس».
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تحذير من قرصنة إلكترونية ُقبيل االنتخابات اإلسرائيليّة

أخبار سريعة

مقتل فلسطيني خالل عمليّة دهس قرب أريحا
وســط تصاعــد التوتــر امليداني بني
الفلســطينيني والجنــود اإلرسائيلينيُ ،قتل
فلســطيني بنــران إرسائيليــة أمس خالل
محاولته تنفيذه عملية دهس ض ّد جنود قرب
مدينة أريحا يف الضفة الغربية.
وذكــر الجيش يف بيــان أن «مهاجم قاد
مركبته برسعة يف اتجاه جنــود من الجيش
اإلرسائييل كانوا يف محطــة حافالت مجاورة
لتقاطع النبي موىس» ،متحدّثا ً عن أن «السائق
واصل القيادة يف اتجــاه جنود آخرين» أيضاً،
وأضاف« :ر ّد رشطي ومدنــي كانوا يف مكان
الحادث بالذخــرة الحية عىل املهاجم وقاموا
بتحييده».
وأكــد متحدث باســم الجيــش لوكالة
«فرانس برس» مقتل الســائق .وفيما أحاط
جنود بســيارة بيضاء مهشمة بجوار محطة
للحافالت يف مكان الحادث ،كشــفت خدمة
إســعاف «نجمة داود الحمراء» أن مسعفيها
عالجوا  5أشخاص أُصيبوا بجروح متوسطة
وطفيفة.
ويأتي الهجوم بعد ســاعات من مقتل
إرسائييل خالل هجوم بإطــاق نار يف مدينة
الخليل جنوب الضفة الغربيةّ ،
نفذه فلسطيني
ُقتل بــدوره عىل يد حارس أمني .وعىل صعيد
آخر ،تتأهــب إرسائيل قبل أيــام من توجه
مواطنيها إىل صناديق االقرتاع تحسبا ً لوقوع
هجمات إلكرتونية أو حمالت تأثري من أعداء
أجانب ،ال سيّما إيران .ويخوض اإلرسائيليون

ّ
تفقدهم سيارة المهاجم قرب أريحا أمس (أ ف ب)
جنود ومحققون إسرائيليون خالل

الثلثــاء انتخابات هي الخامســة خالل أق ّل
من  4ســنوات .ورأى مكتب وزير االتصاالت
يوعاز هنــدل أن الثلثاء يــوم «مغر لحمالت
التأثري» ،فيما تستع ّد الوزارة واملديرية الوطنية
اإللكرتونية ملكافحــة الهجمات املبارشة عىل
البنية التحتية لعمليــة التصويت ،بما يف ذلك
جهود القرصنة التي يُمكن أن تستهدف املواقع
اإللكرتونية والخواديم التابعة للجنة املركزية
لالنتخابات .وتبقى هذه املخاوف ثانوية ،إذ إن
التصويت يحصل عن طريق االقرتاع الورقي.
لكن مســؤولني وخرباء يخشون من تقويض
الثقة يف العملية الديموقراطية يف إرسائيل من

خالل حمالت مض ّللة عىل اإلنرتنت.
وح ّذر رئيس لجنة االنتخابات إســحاق
عميت من جهود ترمي إىل «نزع الرشعية عن
النتائج» و»اإلرضار بالديموقراطية وإحداث
انقســامات وريبة» .أما الباحث يف جامعة تل
أبيب عوفر باريل ،فأشــار إىل وجود أد ّلة عىل
«جهود إيرانية تُحــاول التأثري عىل املجتمع
اإلرسائييل من خالل نرش أكاذيب ذات محتوى
ســيايس» .وأوضح باريــل لوكالة «فرانس
برس» أن «الهدف ليس اســتهداف شخصية
سياســية محدّدة ،بل تشــجيع االستقطاب
والفــوىض يف السياســة اإلرسائيلية املعقدة

أساسا ً بفعل الجمود السيايس».
من جانبه ،أجرى معهد دراســات األمن
القومي يف جامعة تل أبيب محاكاة لتهديدات
ســيربانية محتملة .وأشار مدير املعهد تامري
هيمان إىل أن املخاطر عىل عمليات التصويت
والفرز «ليســت عالية» ،لكنّه ح ّذر يف الوقت
عينه مــن أن إرسائيل «منفتحــة ومع ّرضة
لتأثريات من الخارج» بهدف تقسيم املجتمع.
واعترب هيمان أن الوقت حان لكي يكون
لدى إرسائيل «هيئة رسمية مسؤولة وتتمتع
بصالحية تحصني الديموقراطية اإلرسائيلية
من التأثري األجنبي».

يوم إنتخابي حام ٍ في البرازيل
شهدت الربازيل أمس يوما ً انتخابيّا ً حاميا ً يف ظ ّل املنافسة
الشــديدة واالســتقطاب الكبري والرصاع العميق بني اليمني
واليسار يف البالد حيث يُسمح باالقرتاع َملن تجاوز الـ 16عاما ً
وحيث التصويت إلزامي اعتبارا ً من  18عاما ً تحت طائلة غرامة
رمزية .وأكــد ك ّل من الرئيس الربازييل اليميني املحافظ جايري
بولســونارو والرئيس السابق اليســاري لوال دا سيلفا ثقته
يف الفوز لدى اإلدالء بصوتيهما يف الــدورة الثانية لالنتخابات
الرئاسية التي دُعي إليها  152مليون ناخب.
وبُعيد فتح املكاتب عند الساعة الثامنة صباحا ً يف ريو دي
جانريو ،قال بولسونارو« :ســنفوز الليلة .الربازيل ستنترص

الليلة» .ث ّم توجّ ه إىل مطار ريو دي جانريو حيث استقبل فريق
نادي فالمينغو لكرة القدم الذي فاز السبت يف اإلكوادور بكأس
«كوبا ليربتادوريس» التي توازي كأس األبطال يف أوروبا.
ووقف بولســونارو مــع الالعبني رافعا ً الكأس ورســم
بعضهــم بإصبعه الرقــم  22الذي عىل الناخبــن إدخاله يف
صناديق االقرتاع اإللكرتونية للتصويت للرئيس اليميني .وسبق
أن حاز بولسونارو تأييد نجم كرة القدم نيمار .وتوجّ ه الحقا ً إىل
العاصمة برازيليا ،حيث انتظر نتائج االقرتاع يف قرص الفورادا.
بدوره ،صوّت أيقونة اليســار لوال ،الذي ســجن سابقا ً
بقضايا فســاد ،يف مكتب قرب ســاو باولو ،مؤكدا ً «ثقته يف

بايدن يُص ّوت في انتخابات التجديد النصفي

بايدن خالل إدالئه بصوته برفقة حفيدته ناتالي في ويلمنغتون السبت (أ ف ب)

صوّت الرئيس األمريكــي جو بايدن
بشكل استباقي السبت يف انتخابات التجديد
النصفي التي قد تؤدّي إىل خسارته غالبيته
الربملانية .وأدىل بايدن بصوته يف معقله يف
ويلمنغتون يف والية ديالوير (رشق) برفقة
حفيدته ناتايل التي تصوّت للم ّرة األوىل.
ومتحدّثا ً عن الهجوم عىل زوج رئيسة
مجلس النــواب الديموقراطيــة نانيس
بيلويس ليــل الخميس الجمعــة يف منزل
الزوجــن يف كاليفورنيا ،ندّد بايدن باملناخ
السيايس يف البالد وبأولئك الذين يُواصلون
الطعن بنتيجة االنتخابات الرئاسية.
وقال« :ال يُمكن إدانــة العنف ما لم
تت ّم إدانــة جميع من يواصلــون االدعاء
بــأن االنتخابات لم تكــن حقيقية وأنها

مرسوقــة وك ّل هذا الهراء الــذي يُقوّض
الديموقراطية».
وأكد بايدن أنه «يشعر بحال جيّدة» قبل
االنتخابات ،يف حني أن غالبية استطالعات
الرأي تُرجّ ح استعادة املعارضة الجمهورية
السيطرة عىل مجلس النواب وربّما مجلس
الشيوخ أيضاً .ورأى الرئيس الديموقراطي
أن «هذا ليس استفتاء .إنه خيار .خيار بني
رؤيتَني مختلفتَني ج ّدا ً للبالد» ،فيما بدأ عدد
كبري من األمريكيني التصويت يف االنتخابات
عرب الربيد أو يف مكاتب اقرتاع.
توازياً ،قالت نانيس بيلويس إنها تشعر
مع أفراد أرستها بـ»الحــزن والصدمة»
ج ّراء الهجوم عىل زوجها بول يف منزلهما
يف كاليفورنيا.

بولسونارو حام ً
ال كأس "كوبا ليبرتادوريس" خالل
استقباله فريق نادي فالمينغو أمس (أ ف ب)

انتصــار الديموقراطيــة» .وأعرب لوال عن أملــه يف أن هذه
االنتخابات «ستُعيد السالم بني الربازيليني».

ف ْتح تحقيق بالتدافع الكارثي في سيول
تعهد الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك
يول أمس إجراء تحقيق يف شأن تدافع أسفر
عن مقتل  153شخصا ً وإصابة  134آخرين
مساء السبت يف سيول ،حيث احتشد عرشات
اآلالف ومعظمهم صغار يف الســن ،يف شوارع
ضيّقة لالحتفال بعيد هالوين ،للم ّرة األوىل بعد
جائحة «كوفيد».
وأعرب يون عن أسفه «ملأساة وكارثة ما
كان يجب أن تحدث» ،معلنا ً الحداد الوطني.
ووعد ّ
بأن حكومته ستُجري «تحقيقا معمّ قاً»
لتحديد أســباب الفاجعة ،وهــي من أخطر
الكوارث يف تاريخ كوريا الجنوبيّة ،والتأكد من
أنها «لن تتك ّرر».
وخالل خطاب متلفز ،قال الرئيس الذي
توجّ ه إىل مكان الحــادث صباح األحد مرتديا ً
سرتة إسعاف خرضاء« :قلبي مُثقل ويصعب
عيل ّ احتواء حزني» .وتحوّل الليل إىل كابوس

٢١

يف منطقة إتايوان الواقعة بالقرب من قاعدة
عسكرية أمريكية سابقة واملعروفة بأجوائها
املنفتحة وبالحانــات وأماكن الحفالت عىل
أنواعها ،يف أزقة ضيّقة.
وبينمــا انترشت عــرات الجثث عىل
رصيــف مغ ّ
طاة بمــاءات ،كشــفت وزارة
الداخلية أن التدافع الذي لم يعرف بعد سبب
حدوثه ،خ ّلف  153قتيــاً ،بينهم  20أجنبيّا ً
من جنســيات مختلفة ،مشري ًة إىل أن معظم
الضحايــا فتيات يف العرشينــات من العمر.
وبحسب السلطات يف ســيول ،ت ّم اإلبالغ عن
فقدان  2642شخصاً.
ّ
وصل البابا فرنسيس يف ساحة القديس
بطرس أمس للعدد الكبري من الناس ،خصوصا ً
الشــباب ،الذين ماتوا يف ســيول ،يف نتيجة
مأسوية لالكتظاظ املفاجئ ،فيما أعرب عدد
كبري من القادة حول العالم عن تأثرهم.

خالل تكريم ضحايا الفاجعة في منطقة إتايوان أمس (أ ف ب)

فاجعة تهز ّ الهند
ه ّزت الهند فاجعة أمس ،حيث
ُقتل أكثر من  60شخصا ً
ج ّراء انهيار جسر مُع ّلق يعود
بناؤه إلى  100عام ،بحسب
السلطات المح ّلية ،بينما قدّرت
تقارير إعالمية عدد القتلى
بحوالى  .90ونقلت وسائل
إعالم عن مسؤولين أن حوالى
 500شخص ،من بينهم نساء
وأطفال ،كانوا على جسر موربي
يؤدّون طقوسا ً مرتبطة بعيد
ديوالي حين انقطعت األسالك
التي تدعمه ،ما أدّى إلى انهيار
الهيكل بأكمله في النهر.
وأطلقت السلطات عملية إنقاذ
واسعة ،فيما نُشر غوّاصون
للبحث عن المفقودين .وأُعيد
افتتاح الجسر المعلق الذي يعود
إلى حقبة االستعمار البريطاني،
أمام الجمهور هذا األسبوع ،بعد
أشهر من اإلصالحات.

مجزرة ُتدمي مقديشو
ُقتل أكثر من  100شخص،
بينهم أطفال ،وجرح نحو 300
آخرون ،ج ّراء هجوم بسيّارتَين
ّ
مفخختَين حصل السبت عند
تقاطع زوبي المزدحم في
العاصمة الصوماليّة مقديشو،
بحسب ما كشف الرئيس
الصومالي حسن شيخ محمود
أمس ،مشيرا ً إلى ّ
أن «عدد
القتلى والجرحى يُواصل
االرتفاع» ،في وقت انشغلت فيه
عائالت منكوبة بالبحث بيأس
تحت األنقاض وفي أكياس
الجثث عن أحبائها .وانفجرت
سيارتان مفخختان بفارق
دقائق في مقديشو ،وتال ذلك
إطالق نار في هجوم استهدف
وزارة التربية .وحصل الهجوم
عند تقاطع زوبي الذي سبق أن
انفجرت شاحنة مفخخة عنده
في  14تشرين األول ،2017
ما أدّى إلى مقتل  512شخصا ً
وإصابة أكثر من  .290وقال
الرئيس الصومالي« :التاريخ
يُعيد نفسه ،لقد وقع الهجوم
في المكان نفسه وطال أناسا ً
أبرياء أيضاً».

بريطانيا :إعتداء
على مركز للهجرة
إستُهدفت مكاتب مركز دوفر
البريطاني للهجرة بإلقاء
مقذوفات حارقة أمس .وذكرت
شرطة كنت أن «اثنتين إلى
ثالث مقذوفات حارقة أُلقيت
على مكاتب» دائرة الهجرة في
وزارة الداخلية ،ما أدّى إلى
إصابة شخص بجروح طفيفة،
موضحة أنه «تم تحديد
هوية ومكان المشتبه فيه».
ّ
لكن الشرطة لم تؤكد مقتل
المشتبه فيه ،الذي أفادت
تقارير إعالمية بانتحاره.
وقالت النائبة المح ّلية ناتالي
إلفيك إنّها ُ
«صدمت بشدّة
ألحداث دوفر» ،مشير ًة إلى
أنها تحدّثت إلى سكرتير
الدولة لشؤون الهجرة في
شأنها .ويتزامن الهجوم مع
وصول حوالى  1000مهاجر
إلى السواحل اإلنكليزية
السبت بعد عبور قناة المانش.
ويرتفع بذلك عدد العابرين
بقوارب صغيرة للقناة إلى 40
ألفا ً منذ بداية العام.
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كــــــــرة قــــــــدم

ليفربول يهزم الكبار ويسقط أمام الصغار

فوز أرسنال وسيتي وخسارة تشلسي
ونقطة واحدة تفصل بين ريال وبرشلونة
إستعاد أرسنال نغمة االنتصارات والصدارة بفوزه الكاسح على ضيفه نوتنغهام فورست متذ ّيل
الترتيب 5-صفر في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري اإلنكليزي لكرة القدم.
 ،1-1لكنه اســتعاد الصدارة من غريمه اللدود برشــلونة بفارق نقطة
خاض فريق املدرب اإلسباني ميكيل أرتيتا اللقاء عىل خلفية تعادل
بعدما كان ثالث نقاط.
يف املرحلة املاضية مع مضيفه ساوثمبتون ،وخسارة الخميس يف الدوري
ودخل ريال لقاءه مــع جريونا الذي خرج منتــرا ً من املواجهة
األوروبي "يوروبا ليغ" أمام أيندهوفن الهولندي.
األخرية بني الفريقني يف  17شباط  1-2يف مدريد ،عىل خلفية هزيمة أوىل
وكان مانشسرت سيتي حامل اللقب انتزع الصدارة موقتا ً السبت بفوزه
للموسم وكانت امام اليبزيغ األملاني  3-2يف مسابقة دوري أبطال أوروبا
عىل مضيفه ليسرت سيتي  - 1صفر سجّ له البلجيكي كيفن دي بروين.
التي بلغ النادي امللكي دورها ثمن النهائي قبل هذه الجولة.
لكن أرســنال ،الحالم بلقبــه األول منــذ  2004وأيام املدرب
ومع استمرار غياب الهداف الفرنيس كريم بنزيمة لإلصابة ،بدا ريال
الفرنيس أرســن فينغر ،اســتعاد هذه الصدارة بفوزه العارش هذا
عاجزا ً عن إيجاد طريقه اىل الشباك خالل الشوط األول.
املوســم ،وســجل اهدافه الربازييل غابريال مارتينييل ( )5وريس
ومنح الربازييل فينيســيوس جونيور ريال التقدم يف الدقيقة
نيلسون ( 49و )52والغاني توماس بارتي ( )78والنروجي مارتن
من
(80
لجريونا
ستواني
كريســتيان
األوروغواياني
وعادل
،70
أوديغارد (.)78
حارس نوتنغهام متصدّيًا لتسديدة غابريال جيزوس (أ ف ب)
ركلة جزاء).
وعىل ملعب "أولد ترافورد" وبمشاركة النجم الربتغايل كريستيانو
وكان أتاالنتا مُني يف املرحلة الســابقة بالخسارة االوىل هذا املوسم
ورفــع ريال رصيــده اىل  32نقطة يف الصدارة ،بفــارق نقطة عن
رونالدو أساسياً ،واصل مانشســر يونايتد مشواره الجيد يف اآلونة
بســقوطه عىل أرضه امام الزيو صفر  .2 -ورفع الفائز رصيده اىل 27
برشلونة الفائز عىل مضيفه فالنسيا  - 1صفر ،بفضل البولوني روبرت
األخرية بتغلبه عىل ضيفه وســت هــام  - 1صفر ،بفضل ماركوس
نقطة متأخرا ً بخمس نقاط عن نابويل املتصدر.
ليفاندوفسكي (.)3+90
راشفورد الذي ســجل هدف املباراة الوحيد يف الدقيقة
وسقط الزيو عىل أرضه امام سالرينيتانا .3-1
وعزز ليفاندوفسكي موقعه يف صدارة
 ،38وهو هدفه املئــة بقميص "الشــياطني الحمر"
وقلب ســالرينيتانا الطاولة عىل الزيــو الذي أنهى
الئحة الهدافني بـ 13هدفاً.
ليصبح الالعب الرقم  22الــذي يحقق هذا األمر واألول
الشــوط األول متقدما ً بهدف ماتيا زاكانيي بعد تمريرة
وفاز قادش عــى أتلتيكو مدريد ،2-3
منذ واين روني يف العام .2009
عزز ليفاندوفسكي
شارك رونالدو أساسيًا
ورايــو فاليكانو عىل اشــبيلية  - 1صفر ،صدارته لهدّافي إسبانيا بينية من اإلسباني لويس ألربتو (.)41
عىل
يونايتد
وليــدز
،2-3
بورنموث
وفاز توتنهــام عىل
مع يونايتد
لكن الضيوف عادوا اىل اللقاء يف مســتهل الشــوط
وأملرييا عىل ســلتا فيغو  ،1-3وأوساسونا
ليفربول  ،1-2ونيوكاسل عىل استون فيال 4-صفر ،وبرايتون
الثاني بفضل العب الزيو السابق أنتونيو كاندريفا ،الذي
عىل فاالدوليد  - 2صفــر .وتختتم املرحلة
عىل تشليس  ،1-4وكريستال باالس عىل ساوثمبتون  - 1صفر،
أدرك التعادل يف الدقيقة  51بعد تمريرة من باســكوايل ماتســوكي ،ثم
اليوم بلقاء إلتيش وغيتايف.
وتعادل برنتفورد مع ولفرهامبتون  ،1-1وفولهام مع إيفرتون صفر-صفر.
اكتملت صدمة فريق املدرب ماوريتســيو ساري بتخلفه يف الدقيقة 68
عرب فيديريكو فازيو إثر ركلة ركنية ،قبل أن يحســم سالرنيتانا فوزه
إيطاليا
إسبانيا
األول عىل نادي العاصمة منذ ترشين الثاني  1998بهدف ثالث ســجله
عاد أتاالنتا اىل سكة االنتصارات بفوزه عىل مضيفه إمبويل  - 2صفر
تعثر ريال مدريد للمبــاراة الثانية عىل التوايل ،وهذه املرة يف املرحلة
البديل السنغايل بوالي دياي إثر هجمة مرتدة (.)76
ضمن منافسات املرحلة الثانية عرشة من الدوري االيطايل.
الثانية عرشة من الدوري اإلسباني بالتعادل عىل أرضه مع ضيفه جريونا

جـــــــــــــــــــورج الهـــــــــــــــــــاني
g.elhani@nidaalwatan.com

"دوري ّ السوبر" لغرب آسيا:
حلم البريزيدان الشويري
بعد النجاح الذي حققته كرة السلة اللبنانية في
السنوات األخيرة على صعيد المنتخبات الوطنية
واألندية على ح ّد سواء ،ستنطلق اللعبة الى رحاب
الفضاء األوسع من خالل "دوري السوبر" لغرب
آسيا ( )WASLالذي سيبصر النور في نسخته
األولى في  19كانون األول المقبل وتستم ّر منافساته
حتى أيار  ،2023وهي مسابقة رسمية ستقام تحت
إشراف االتحاد اآلسيوي لكرة السلة ،وفق نظام
مرحلتَي الذهاب واإلياب ،وقد ُو ّزعت فرقه على أربع
مجموعات ،إثنتان تض ّم فرقا ً خليجية ،ومجموعتان
أخريان من دول غرب آسيا ،وستؤهل بطله إلى كأس
"اإلنتركونتيننتال" ،وهي أعلى مسابقة لألندية في
االتحاد الدولي للعبة "الفيبا".
إال أنه في هذا السياق يجب أال يسهو عن بال أحد
ّ
بأن فكرة إقامة دوريّ "السوبر ليغ" ليست جديدة،
بل تعود الى نحو عشرين عاما ً مضت عندما أدرك
رئيس نادي الحكمة الراحل أنطوان الشويري باني
نهضة كرة السلة اللبنانية الحديثة ّ
أن اللعبة عندنا
تخطت حدود الوطن وانتشرت كالنار في الهشيم على
مساحة الدول العربية والخليجية بفضل االنجازات
المدوّية التي حققها النادي األخضر تحديدا ً محليا ً
وخارجيا ً وصار إسمه يتردّد على ك ّل شفة ولسان ،إال
ّ
أن العقبات واالعتراضات التي واجهت الشويري حينها
من بعض رؤساء اإلتحادات العربية ،خصوصا ً من
رئيس االتحاد السوري ممتاز ملص الذي رفض إقامة
هذا الدوريّ الذي كان سيشمل في مرحلته األولى دول
لبنان وسوريا واألردن ،من دون غطاء االتحاد اآلسيوي
لكرة السلة ،جعلته يتراجع عن الفكرة ،قبل أن يهجر
لعبة كرة السلة نهائياً.
ويبقى األمل بتحقيق حلم "البريزيدان" الشويري
بعد عقدَين من الزمن ،وتعود كرة السلة لتوحّ د
اللبنانيين من كافة المناطق والطوائف واألحزاب كما
فعل نادي الحكمة تماما ً في تسعينيات القرن الماضي،
في وقت يم ّر الوطن في أسوأ حقبة من تاريخه.

فوز األنصار على اإلخاء وتعادُل "طرابلس" والسالم
إختتمت أمس املرحلة الثامنة
من الدوريّ اللبنانــي لكرة القدم
ألنديــة الدرجــة األوىل بمباراتني،
َ
فريقــي االنصار
جمعــت األوىل
واإلخاء األهيل عاليــه عىل ملعب
مجمّ ــع فــؤاد شــهاب الريايض
يف جونيــة ،وأســفرت عــن فوز
"األخرض" بثالثــة أهداف نظيفة
تنــاوب عــى تســجيلها ك ّل من
الســنغايل أبو مالك التل يف الدقيقة
السابعة ،وهو هدفه الحادي عرش
هذا املوســم حتــى اآلن متصدّرا ً
ّ
ونصار
الرتتيب العام للهدّافــن،
ّ
نصار ( )74ومحمد حبوس (.)79
ورفــع االنصــار رصيــده اىل 20
نقطــة يف املركز الثاني خلف الربج
املتصدّر ،فيما تجمّ د رصيد الفريق
الجبيل عند ثالث نقاط يف املركــز
الـ  11ما قبل األخري.

ويف املباراة الثانية التي أجريت
عىل ملعب طرابلــس البلدي ،تعادل
السالم زغرتا مع طرابلس الريايض
بهدف واحد لك ّل منهما .سجل لالول
الربازييل فينسيوس كالماري ()81
وللثاني محمد قرحاني ( .)22ورفع
الفريق الطرابليس رصيده اىل  3نقاط
يف املركز االخري ،والفريق الزغرتاوي
اىل أربع نقاط يف املركز العارش.

النجمة  -الصفاء

وكان فريــق النجمــة ّ
حقق
الســبت فوزا ً صعبا ً عىل الصفاء
بهدف وحيــد أحرزه عــاء عزو
( )18عىل ملعــب جونية البلدي.
ورفع الفريــق النبيذي رصيده اىل
 19نقطة يف املركــز الرابع ،فيما
تجمّ د رصيد الصفاء عند  8نقاط
يف املركز السادس.

من مباراة األنصار واإلخاء أمس في جونية

سباحة :رقم عالمي لليديكي في الـ 1500م

ليديكي خالل السباق (أ ف ب)

حققت الســباحة االمريكية كايتي ليديكي رقما ً قياسيا ً
عامليا ً يف سباق  1500م حرة يف حوض قصري ( 25مرتاً) ،خالل
لقاء تورونتو الكندي ضمن منافسات كأس العالم.
ليديكي ( 25عاماً) التي كانت تشارك يف أول حدث لها هذا
العام ،فازت يف النهائي بزمن  15.08.24دقيقة ،لتحطم الرقم
القيايس السابق ( 15.18.01د) املســجل باسم االملانية ساره
ويلربوك يف برلني  .2019وحلت الربازيلية بياتريز ديزوتي ثانية
والكندية ليىل أورافسكي ثالثة.
وتملك ليديكي الرقم القيايس يف  1500م حرة يف الحوض
الطويل ( 50مرتاً) أيضا ً بزمــن  15.20.48د يف إنديانابوليس
 ،2018علما ً انها ح ّلت يف املركز الثاني يف ســباق  200م حرة
خلف سيوبهان برناديت هايف من هونغ كونغ.
وحققت ليديكي يف مسريتها سبع ميداليات ذهبية اوملبية
و 19لقبا ً عاملياً ،هو االعىل يف تاريخ سباحة السيدات( .أ ف ب)

الريــــاضيــــة

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٩٧٢السنــــة الـرابـعـة

اإلثـنـيـن  ٣١تشرين األول 2022

السلّة األميركيّة :تشارلوت يطيح ووريورز

وبهزيمته األوىل يف آخر تســع مباريات عىل الصعيدين املحيل والقاري
والثانية فقط يف "سريي أ" بعد التي تعرض لها أمام نابويل املتصدر (2-1
عىل أرضه أيضاً) يف الثالث من أيلول ،تجمد رصيد الزيو الذي اهتزت شباكه
ثالث مرات األحد بعدما تلقى  5أهداف فقط يف املباريات الـ 11الســابقة،
عند  24نقطة يف املركز الرابع بفارق األهداف أمام إنرت وثمانية خلف نابويل
املتصدر ،فيما رفع سالرينيتانا رصيده اىل  16نقطة وبات تاسعاً.
وحقق فيورنتينا فــوزه األول يف آخر خمس مراحل ،وجاء قاتالً عىل
مضيفه سبيتســيا  1-2بفضل هدف ســجله يف الدقيقة األخرية البديل
الربازيــي آرثر كابــرال ،يف لقاء أكمله صاحــب األرض بعرشة العبني يف
الدقائق الثمانــي األخرية بعد طرد اليونانــي ديميرتيس نيكوالو وتقدم
خالله الضيوف يف الدقيقة  14عرب الرصبــي نيكوال ميلينكوفيتش ،قبل
أن يعادل الفرنيس مباال نزوال ( .)35وتعــادل أودينيزي مع كريمونيزي
صفر-صفر .ورفــع أودينيزي رصيده اىل  22نقطة يف املركز الثامن ،فيما
بات رصيد كريمونيزي  5نقاط يف املركز األخري من دون أي فوز( .أ ف ب)

إصابة موراتا لن تحرمه
المونديال
يعاني املهاجم اإلســباني الدويل ألفارو موراتــا من تو ّرم يف
الكاحل ،وفق ما أعلن ناديه أتلتيكو مدريد امس ،لكنه من املتوقع
أن يتعاىف قبل نهائيــات كأس العالم يف كرة القدم التي تنطلق بعد
نحو ثالثة أسابيع يف قطر.
وجاء يف بيان عىل املوقع الرسمي للنادي" :يعاني ألفارو موراتا
من تو ّرم يف األنسجة اللينة يف كاحله ،وفقا ً للفحوصات الطبية التي
خضع لها صباح األحد".
واضطر موراتا اىل الخروج من املبــاراة التي خرسها أتلتيكو
 2-3امام مضيفه قادش الســبت املايض يف الدوري بعد مرور 10
دقائق فقط ،بعد أن دهس السنغايل مامادو مبايي عىل قدمه.
وذكرت وسائل إعالم إســبانية أن موراتا سيغيب لبضعة أيام
فقط ،وسيكون بالتايل ضمن تشكيلة املدرب الوطني لويس إنريكي
قبل انطالق البطولة ،هو الذي يعوّل عليه كثريا ً يف "ال روخا" حيث
سجل  27هدفا ً يف  57مباراة دولية.
ومن املرجح أن يغيب موراتا ( 30عاماً) عن املباراة ضد بورتو
يف الربتغال غداً ،حيث ســيحاول فريق العاصمة االســبانية أقله
ضمان مركز يف البطولة القارية الرديفة "يوروبا ليغ" بعد أن ودّع
دوري أبطال أوروبا( .أ ف ب)

أسقط تشارلوت هورنتس ضيفه حامل اللقب
غولدن ستايت ووريورز  113-120بعد التمديد يف
الدوري االمريكي للمحرتفني يف كرة الســ ّلة ،فيما
حافــظ ميلووكي باكس عىل ســجله الخايل من
الهزائم بتفوقه عىل أتالنتا هوكس .115-123
كما حقق أوكالهوما ســيتي ثاندر فوزا ً بعد
التمديد عىل مضيفه داالس مافريكس .111-117
يف تشارلوت ،سجل بي جاي واشنطن  31نقطة،
منها ست نقاط يف الوقت االضايف ،وأضاف غوردون
هايــوارد  23نقطة وكييل أوبر  18نقطة لهورنتس،
ليفسد الفريق عودة النجم ستيفن كوري اىل املدينة
التي مارس فيها كرة الســلة يف املدرسة ،فيما لعب
والده ،ديل كوري 10 ،سنوات مع هورنتس.
ولم يحقق ووريورز الفوز يف تشارلوت منذ شباط
 ،2019وحافظ أصحاب االرض عىل هذه السلسلة عىل
رغم غياب الميلو بول وتريي روزيري املصابني.
وكان كوري االفضل يف ووريورز مع  31نقطة
و 11متابعة ،لكنه أهــدر ثالثية صعبة مع نهاية
الوقت االصيل كادت تمنح ووريورز الفوز.
يف داالس ،قــاد الكنــدي شــاي جيلغوس-
ألكسندر أوكالهوما للفوز بتسجيله  38نقطة.
وعىل رغم تحقيق نجم مافريكس السلوفيني
لوكا دونســيتش تريبل دابل مــع  31نقطة و16
متابعــة و 10تمريرات حاســمة ،لكن فريقه لم

بلوك من أونييكا (أتالنتا) على يانيس (أ ف ب)

يتمكن من الحفــاظ عىل تقدم بلغ  16نقطة قبل
خمس دقائق من نهاية الوقت االصيل.
وعزز ميلووكي صدارتــه للمنطقة الرشقية
بفوز خامس عىل حساب هوكس .115-123
وفاز انديانا بايرسز عىل بروكلني نتس -125
 ،116وساكرامنتو كينغز عىل ميامي هيت -119
 ،113وفيالدلفيا سفنتي سيكرسز عىل شيكاغو
بولز ( .109-114أ ف ب)

كأس "ليبرتادوريس" :اللقب لفالمنغو
أحــرز فالمنغــو الربازييل
كأس "ليربتادوريــس" األمريكية
الجنوبية يف كرة القدم للمرة الثالثة
يف تاريخه ،بفــوزه عىل مواطنه
أتلتيكو باراناينيس بقيادة املدرب
الخبري لويز فيليبي سكــــوالري
 - 1صفر يف غواياكيل (االكوادور).
وجــاء النهائــي برازيليــا ً
للموسم الثالث عىل التوايل .وخلف
فالمنغو القادم من ريو دي جانريو
مواطنه باملرياس من ســاو باولو
الذي هزمه العام املايض  1-2بعد
التمديد ،وأقيص هذه الســنة من
نصف النهائي عىل يد باراناينيس.
وسجّ ل غابريال باربوزا هدف
املباراة الوحيــد يف آخر لحظات
الشوط األول ( ،)4+45بعد طرد
مدافع أتلتيكو بيدرو هنريكي من
قبل الحكم األرجنتيني باتريسيو
لوستو بانذار ثان (.)43
وحُ ــرم ســكوالري ،بطل
مونديــال  2002الذي ســيبلغ
الرابعة والســبعني يف  9ترشين
الثاني املقبل ،مــن لقب ثالث يف
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أخبار سريعة
فوز أنترانيك على بيبلوس

فاز أنترانيك على مضيفه
بيبلوس  -جبيل بنتيجة
 ،82-86في اللقاء الذي اقيم
مساء امس على ملعب مجمع
ميشال سليمان ضمن المرحلة
الخامسة من بطولة لبنان
لكرة السلة .وجاءت االرباع
على الشكل التالي ()30-32
و( )50-49و(.)69-64
وكان افضل مسجل للفائز
جويل عبدالله برصيد 23
نقطة ،وللخاسر األميركي أمير
جاكسون  26نقطة.
وتختتم المرحلة اليوم بمباراتين،
تجمع االولى الرياضي  -بيروت
مع دينامو في لقاء قمة على ملعب
المنارة (الساعة  ،)16.45والثانية
ليدرز مع المريميين  -ديك المحدي
على ملعب اللويزة (.)16.45

خارج التشكيلة الرسمية

العبو فالمنغو بعد تتويجهم (أ ف ب)

املســابقة املوازية لدوري أبطال
أوروبا ،بعد تتويجه مع غريميو
( )1995وباملــراس (،)1999
علما ً ان أتلتيكو متوّ ج مرة يتيمة
بلقب الدوري الربازييل (.)2001
وهذا ثالث لقب لفالمنغو ،بطل
الربازيل ســبع مرات ،يف البطولة
القارية بعد  1981و.2019
وشارك التشــييل املخرضم
أرتورو فيدال ( 35عاماً) بديالً يف
الدقيقة  71يف صفوف فالمنغو.
وأخفــق أتلتيكو باراناينيس،

نادي مدينة كوريتيبا يف والية بارانا
(جنوب) ،مرة ثانية يف النهائي بعد
 2005امام ســاو باولو .نهائيان
خاضهما املخــرم فرناندينيو،
القائد الســابق ملانشسرت سيتي
اإلنكليــزي العائد إىل نادي بداياته
والذي لعب أساسياً.
ويحمــل إندبندينتــــــي
األرجنتيني الرقــم القيايس مع
ســبعة ألقاب ،بفارق لقب عن
مواطنه بوكا جونيورز واثنني عن
بينارول األوروغواياني( .أ ف ب)

أبلغت إدارة أحد أندية كرة القدم
العبا ً مخضرما ً ومهاجما ً هدافا ً
إستقدمته هذا الموسم ضمن
صفقة كبيرة ،أنها قد تضط ّر الى
فسخ عقده إذا استم ّر بمخالفة
تعليمات الجهاز الفني للفريق
وعدم جدّيته في أدائه وتقديم
المطلوب منه على أرض الملعب.
وكان الجهاز الفني قد اتخذ
تدابير صارمة ّ
بحقه ،حيث لم
يتواجد اسمه لالسبوع الثاني على
التوالي ضمن تشكيلة الفريق.
إشارة الى ّ
ان الالعب المذكور كان
أساسيا ً في ك ّل المباريات التي
خاضها فريقه هذا الموسم ،إال انه
لم يه ّز الشباك ولو لم ّرة واحدة.

بواب يدق ّ ناقوس الخطر

كرة مضرب :لقب فيينا لمدفيديف
أحرز الرويس دانييل مدفيديف املصنف رابعا ً
عامليا ً لقبه الثاني هذا العــام والخامس عرش يف
مســرته ،بفوزه يف نهائي دورة فيينا النمسوية
الدولية لكرة املــرب ( 500نقطة) عىل الكندي
دنيس شابوفالوف  6-4و 3-6و.2-6
ّ
وتحض مدفيديف بطريقة مثالية الستحقاقيه
األخريين هــذا العام يف دورة باريــس األلف نقطة
للماسرتز التي تنطلق منافســاتها اليوم ،وبطولة
"املاسرتز" الختامية يف تورينو االيطالية (بني  13و20
ترشين الثاني املقبل) ،حيث ســيحاول انتزاع لقبه
الثاني بعد العام  .2020وعاش مدفيديف ( 26عاماً)
الذي أصبح ابا ً للمرة االوىل االســبوع املايض ،عاما ً
متأرجحا ً عىل الصعيد الريايض ،بني وصوله اىل نهائي
بطولة أسرتاليا املفتوحة يف كانون الثاني (خرس أمام
االســباني رافايل نادال) وخروجني مخيبني لآلمال
من ثمن نهائي بطولتي روالن غاروس الفرنسية يف
الربيع والواليات املتحدة املفتوحة الصيف املايض.
يف سويرسا ،اختتم الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم
شهرا ً رائعا ً عىل الصعيد الشخيص باحرازه ثالث لقب يف
ثالثة أسابيع ،بالفوز عىل الدنماركي هولغر رونه 3-6
و 5-7يف نهائي دورة بال ( 500نقطة).

مدفيديف مت ّوجًا بكأس دورة فيينا (أ ف ب)

ويبدو أن أوجيه-ألياســيم ،املصنف تاســعا ً
عاملياً ،تخلص تماما ً من عقــدة املباريات النهائية
التي سقط فيها ثماني مرات متتالية ،قبل أن يبتسم
الحظ له هذا املوسم بفوزه بأربعة ألقاب ،من بينها
ثالثة يف األســابيع الثالثة األخرية يف دورة فلورنسا
االيطاليــة وأنفري البلجيكية ،اضافــة اىل بال ،التي
اصطدم فيها باإلســباني كارلوس ألكاراز املصنف
أول عاملياً ،لكنه تخطاه يف نصف النهائي( .أ ف ب)

رأى رئيس نادي التضامن صور
صائب بواب لصحيفتنا ّ
أن على
اإلتحاد اللبناني لكرة القدم إتخاذ
تدابير صارمة وجدّية لجهة
التعاطي مع األخطاء التحكيمية
غير المقبولة .وقال :في ك ّل مرحلة
من الدوريّ هناك العديد من
الحاالت المشبوهة التي تؤثر سلبا ً
على نتائج المباريات ،وآخرها ما
حصل معنا في مباراتنا أمام فريق
العهد ،حيث احتُسبت ّ
بحقنا ركلة
جزاء مشكوك بصحتها ،كما ّ
ان
ركلة الجزاء التي حصلنا عليها كان
على الحكم رفع البطاقة الملوّنة
على األق ّل بوجه حارس العهد
مهدي خليل ،كذلك إعادة الركلة
بسبب تصدّي الحارس للكرة
بشكل غير
قانوني.
ّ
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عمـــــاد موســـــى
i.moussa@nidaalwatan.com

عون والعونيون
بين عون والعونيين عالقة ولع وعشق
(صوفي) .العونيّون يحبون الجنرال
ويؤ ّلهونه وهو أيضا ً يحبهم ويؤ ّله نفسه.
في يوم عظيم من أيام عهده العظيم
خاطب عون العونيين بكلمة وجدانية فجّ رت
الدموع في المآقي «بحبكم كلكم...يعني
كلكم» .بحبكن كلكن ،تعني الشعب العوني
المختار .صدق أحد مفكري العهد الطوال
أن بعد رئاسته «رح نبكي دم» وصدق قول
مناصر طافح وجهه بالذكاء لقناة الـ «او
تي في» الغ ّراء «ضيعان هالرئيس بهيك
شعب»؛ يقصد المواط ُن البرتقالي الشعب
الذي لم يمدّه الله بالمواصفات العونية،
وقالت سيدة ناضجة في وداع سيد القصر»
هأل ب ّلش الشغل» ولله في خلقه شؤون.
بين عون والعونيين إحساس مشترك
باإلنتصار الدائم .لم يخسر عون والعونيون
معركة عسكرية واحدة وال معركة سيادية
وال معركة اقتصادية وال معركة تنموية وال
معركة سياسية وال معركة بيئية وال معركة
وجودية .من فراغ إلى فراغ وبينهما ست
سنوات عِ جاف فارغة من معنى الحياة
الكريمة لم تنل مجتمعة من هذا الشعور
بالتفوّق والكمال .وآخر انتصار في حرب
الترسيم ووضع لبنان على الخارطة النفطية.
والمفارقة أن إسرائيل بدأت قبل ترسيم
هوكشتاين بتثمير انتصار لبنان عليها ،بضخ
كميات الغاز ويرتقب أن تبلغ  6مليارات
متر مكعّ ب في خالل سنة .العونيون عبروا
عن شكرهم للمنتصر بالله أنه أدخل لبنان
إلى نادي الدول النفطية بالتوازي مع دخول
لبنان العظيم في قائمة الدول األكثر تعاسة
وفقرا ً وفساداً« :شكرا ً وحدك الكتار وأكتر...
وأكتر من أكتر بأكتر ».وأكتر من هيك لم
ينجب العقل العوني ،وال سعيد عقل أنجب.
العونيون أشعر الشعراء ،أنظف
المدراء ،أنزه القضاة ،ألمع الفلكيين ،أذكى
المستشارينّ ،
أشف المسؤولين ،وأنور
الصحافيين .هم كل أفعال التفضيل .لذا
لم تجد دوائر القصر صعوبة في اختيار
مستحقين وسام اإلستحقاق العوني أو
«وسام األرز العوني» .ماغي فرح فريدة
عصر المرئي والمسموع والمكتوب .القاضية
سمراندا نصار فريدة .غادة عون فريدة .كبير
المستشارين فريد .إم شريف فريدة .فريد
البستاني فريد ويستأهل وساماً .بين العونيين
مرر عون مجموعة أسماء مقدّرة من كل
اللبنانيين فراحوا جميعهم «بنفس الزوم».
عون للعونيين ،كما قال الرئيس باسيل،
«حلم ال يشيخ» .يحب العونيون من يحب عون
ويكرهون من يكرهه .ويصدّقونه بكل شيء.
بكل تحوّل .يعتقد العونيون اعتقادا ً راسخا ً أن
رشيد نخلة سرق ،وهو يكتب النشيد الوطني
فكرة ارتباط شجر األرز بالخلود من الجنرال
الذي قال في إحدى مقابالته« :شجرة األرز
هي رمز للخلود» .ويشعر العونيون ،كما يشعر
عون نفسه «أن السنوات الست م ّرت بسرعة
ألنها كانت مليئة بالعمل على إيجاد الحلول».
أتخمتنا الحلول« .انح ّلينا» بأكثريتنا الساحقة
مون جنرال .شكرا ً لك ،وأكتر من الكتير بأكتر
ّ
وموفق في مجال الـ «بوتانيك» ورواية قصص
البطوالت لألجيال العونية الجديدة.
عون والعونيّون فولكلور مُستدام.

هــــــــــــــل
تعـــــــــــلم

ي َ
ُعتب Fantasmagorie
أول فيلم رسوم
متح ّركة بتاريخ
السينما وعُ رض للمرة
األوىل عىل مرسح
الجمنازيوم باريس
يف  17آب .1908

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

اإلثـنـيـن  ٣١تشرين األول 2022

الخروج المعاكس
في الزمن المعاكس

بعبدا

تشرين

تشرين
 178شخصًا باسم "هيروكازو تاناكا"
يصعب أليٍّ كان تذ ُّكر أسماء جميع
األشخاص الذين يُقابلهم يف الحفالت ،لكن
ذلك لم يكن الحــال يف طوكيو ،حيث كان
املدعوون الـ 178يحملون جميعا ً اســم
«هريوكازو تانــاكا» ،واجتمعوا لتحطيم
الرقم القيايس املسجَّ ل قبالً من  164امرأة
يحملن اسم «مارتا ستيوارت».
من «هــروكازو تانــاكا» البالغ
ثالث ســنوات ،إىل رجل ثمانيني يحمل
االســم عينه أتى من هانــوي ،إرتدى
جميع املشــاركني يف الحفلــة قميصا ً
يحمل اســمهم املشــرك ،وجلسوا يف
مرسح مزدح ٍم ملدّة  5دقائق ،بحســب
ٍ
قواعد موســوعة غينيــس ،قبل إعالم

مســؤول يف املنظمة رســميا ً تسجيل
الرقم القيايس الجديــد .ولتمييز 178
شخصا ً يتشاركون االسم نفسه ،أُسند
لك ّل منهم اسم مستعار مستوحى من
هواياتهم أو مهنتهم أو طبقهم املفضل.
وكان الرقــم القيــايس العاملــي
«ألكــر تجمُّ ــع ألشــخاص يحملون
َ
نفسيهما» ،قد سجّ لته
االسم والشهرة
ســابقا ً  164امرأة يحملن اسم «مارتا
ســتيوارت» اجتمعن يف إطــار برنامج
تلفزيوني يف نيويورك عام .2005
وخطرت فكرة تحقيــق مثل هذا
الرقــم القيايس عىل بــال القائم عليها
عام  ،1994عندما سمع يف األخبار اسم

العب البيسبول هريوكازو تاناكا ،وشعر
بـ»فرح عارم» لتشاركهما االسم عينه.
وفشــلت محاولة تحطيم هــذا الرقم

السيايس م ّرتَني ،ال سيما يف عام 2017
عندما التقى  87من أصحاب هذا االسم
فقط( .أ ف ب)

إطالق آالف السالحف المهدّدة باالنقراض
أُطلق أكثر من ستة آالف فرخ من ثالثة أنواع
من الســاحف املهدَّدة باالنقراض يف بحريات
عىل حوض األمازون يف البريو ملســاعدتها عىل
التكاثر .ولتحقيق ذلك ،يجمع مسؤولو الحياة
الربية بيض السالحف وينقلونه من الشواطئ
الطبيعيــة يف حــوض األمــازون إىل أخــرى
اصطناعية حيث يتم تحضينها صناعيا ً ملدة 60
يوما ً حتى تفقس.
وقال رئيس حديقة «كورديريا أســول ديل
سرينانب» الوطنية غوستافو مونتويا« :جرى

إطــاق أكثر من  6100ســلحفاة صغرية من
أنواع تاريكايا وتشارابا وتيبارو يف مياه حوض
األمازون» .وأضاف« :مــع إطالق هذه األنواع
املع ّرضة للخطر ،سيكون ممكنا ً إعادة توطني
البحريات واألنهار يف األمازون».
ويقول علمــاء البيئة إن الحفاظ عىل هذه
الغابــات املطرية ونظامهــا البيئي أمر حيوي
لكوكب األرض بســبب قدرتها عىل امتصاص
غازات الدفيئة.
(أ ف ب)

أطول قطار ركاب في العالم
شهدت جبال «األلب» السويرسية
تشــكيل أطول قطــار ركاب يف العالم
ً
بطول
مجموعة من مئــة عربة
يض ّم
ٍ
إجمايل يقارب الكيلومرتَين.
وأعلنت رشكــة الســكك الحديد
املحليــــــــة (Rhaetian Railway
 Company (RhBتحطيمهــا الرقــم
القيايس العاملــي ألطول قطار للركاب،
ٍ
حدث أُقيم بمناسبة الذكرى السنوية
يف
الـ 175إلنشــاء نظام السكك الحديد

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

السويرسي .واجتاز القطار الذي يبلغ
طولــه  1910أمتار ،واملكــوَّن من 25
قطارا ً مجمّ عاً ،مســافة  25كيلومرتا ً يف
أقل من  45دقيقة بني بريدا وألفانيو يف
كانتون غراوبوندن السويرسي.
وقال مدير رشكة الســكك الحديد
ريناتــو فاســياتي« :بالنســبة إيل،
ّ
يجســد ببســاطة الكمال
هــذا األمر
الســويرسي» .وأوضح ناطق باســم
 RhBأن القطار األحمر التابع للرشكة

كان أطول بمئات األمتار من ذلك الذي
سجّ ل الرقم القيايس السابق يف بلجيكا
يف تســعينات القرن املايض .وقد سافر
القطار الــذي كان فيه  150راكباً ،عىل

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 :

خط ألبوال للســكك الحديد ،أحد مواقع
الرتاث العاملي لليونســكو ،مرورا ً بـ22
نفقا ً و 48جرسا ً يف هــذه املنطقة من
جبال األلب( .أ ف ب)
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