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بانوراما ...من البابا
إلى ماغي محمود
معان
ق َّلما اختزنت  48ساعة كمية
ِ
تلخص ما وصلنا إليه من إجرام وفساد
وقلة قيمة وانعدام وزن.
نبدأ بالبابا فرنسيس الذي انتظرناه
في بيروت فظهر في المنامة .أرجأ
زيارتناَ ،
فنسبنا التمنع المفهوم الى
وضعه الصحي ،ثم جال مذذاك على
أكثر من قارة ملتقيا ً محبيه ومتضامنا ً
مع الضعفاء ،الى أن تابعناه أمس عبر
الفضائيات مشاركا ً في "ملتقى البحرين
للحوار" في ثاني زيارة لدولة خليجية
بعد اإلمارات ،والسابعة لدولة عربية.
أما المشهد الدرامي الذي ال يُنتسى،
فكان لرئيس حكومتنا لتصريف األعمال
َ
في "قمة الجزائر".
أدهشنا ببكائية نعَ ت
لبنان قبل أن يكسر يده ليشحد علينا
في موقف ذ ّل موصوف ما كنا لنضطر
له دولة وشعبا ً لوال شركاؤه في السلطة
الذين خسفوا بمواطنيهم األرض وحوَّلوهم
محتاجين "على باب الله".
فص ٌل آخر متزامن" .ساحة النجمة"
مسرحٌ لمناقشة "وصية" الرئيس
ميشال عون األخيرة ،وفيها تحريض
ٌّ
ضد ميقاتي
وحض للنواب على إثارة
موضوع الصالحيات ،فانشغلوا بـ"جنس
المالئكة" بدل أن يبادروا الى عقد
جلسات مفتوحة لملء الفراغ الرئاسي،
وبدل أن يتوقف أصحاب األوراق البيضاء
عن التعطيل الممجوج خدمة لفريق "8
آذار" الراغب بالظفر برئيس يتابع السيرة
المزرية لـ"العهد المشؤوم" ،أو بشبه
رئيس مهدور النخوة يُستخدم كعكاز.
ذروة البانوراما هي مأساة التلميذة
ماغي محمود التي قضت تحت سقف
المبنى الرسمي المعروف بـ"مدرسة
األميركان" في حادث جدَّد آالم كل
لبناني أُصيب أحبَّتُه جراء اإلهمال وتفكك
المؤسسات .قبل ماغي غرق مواطن
في أول شتوة ،وال يمر أسبوع من دون
ضحايا جراء حفر طرقات او تلوث مياه
أو انعدام الخدمات.
أكثر إيالما ً من مقتل ماغي محمود ذاك
الشعور بأنه جزء طبيعي من األثمان التي
يدفعها اللبنانيون جراء االنهيار العام.
وألجل شباب ماغي المخطوف ،ال يجوز
لنا االكتفاء بالتفجع عليها مرفقا ً بالدعوة
الى التحقيق والتعويض .نحن ملزمون
أخالقيا ً ووطنيا ً وانسانيا ً بأن نشير بإصبع
االتهام الى مَ ن يتسبب بهذه اآلالم كلها
ويؤخر بذرائع واهية مسار الخروج من
النفق وأولى خطواته انتخاب رأس للبالد.
لن نيأس من تكرار أن السلطة الفاسدة
التي تحكم لبنان مسؤولة عن المصائب
التي ح َّلت بكل الناس .ال يمحو جريمتها
تذرعها بشرعية منحتها لها انتخابات
أعادت ممثليها الى البرلمان ،وال وقاحة
التصريحات ،وال مهارتها في التفاوض
مع اسرائيل بواسطة األميركيين لترسيم
بحري ،هو في جوهره تنازل عن
مساحات واسعة وثروات دفينة لضمان
استمراريتها ،رغم أن "انجازاتها"
جلية في عتمة الكهرباء ونهب المدعوم
وتسييب المعابر وسرقة الودائع والتسبب
بتفجير العاصمة ومنع القضاء من كشف
الحقيقة.
دم ماغي محمود في رقبة "المنظومة"
وليس القضاء والقدر على اإلطالق.
مسؤولية المتعهد ومدير المدرسة والوزير
ِ
تفصيل بسيط أمام نهج إجرامي
متماد
ِ
على أعلى المستويات لم
يكتف بتصديع
مدرسة ماغي محمود بل صدَّع الدولة من
الرأس الى األساس ويُص ُّر على الرقص
فوق الركام.

بريجيت جيرو...
أول امرأة تحصد
 GONCOURTمنذ 2016

nidaalwatan.com

Friday 4 November 2022, Issue 976 - Year 4

 16صــفحــة

7+

 ٥٠٠٠ليرة

حب بالترسيم "السياسي" :أ ّدينا دورنا التقني كام ً
قائد الجيش ير ّ
ال

برّي أطلق "رصاصة الرّحمة"
على عون" :لبّيك" ميقاتي!
"بلطجة" عونية في استديوات "أم تي في" :تخريب وتكسير ورسائل تهديد

صدق من قال عنه "جنرال املعارك الخارسة"،
فهو كما بدأ مسريته العســكرية والسياسية أبى
إال أن يختتم ســرته الرئاســية بهــذه الصفة...
بهذه الخالصة اخترصت أوســاط حكومية نتيجة
"الرسالة" التي وجهها الرئيس السابق ميشال عون
يف نهاية عهده إىل املجلس النيابي فجاءت "ارتداداتها
عكســية" عليه ،بعدما خلصت رسالة عون نفسه
إىل تحصني جبهة الرئيس نجيب ميقاتي الحكومية
ومنحته "هديتني نيابيتــن مجانيتني" أكدتا عىل
دستورية "التكليف" و"الترصيف" يف قبضته.
ومَ ن أبرع من رئيس املجلــس النيابي نبيه
بري يف اقتنــاص "الهدايا املجانيــة" والتقاط
الفرصة التي ملحتها "عني التينة" ،ليســارع إىل
تحويل وتحوير مسار "رصاصة العهد األخرية"
لتكون بمثابــة "رصاصة الرحمــة" عىل عون
وعهده ،فرفع "مطرقته" تحت شــعار "لبيّك"
ميقاتي ،وانترص له "تكليفا ً وترصيفاً" باســم
املجلس والدســتور ،قبــل أن يختتم الجلســة
بموعظة "رئاسية" وعد من خاللها بعقد جلسة
انتخاب أسبوعية بانتظار حلحلة العقد التوافقية
بني املكونات والبلــوكات النيابية ...و"جميعكم
يعرف أين هي العقدة" ،يف إشــارة وضعها بعض
املراقبني يف خانة "التصويــب عىل عقدة جربان
باسيل الرئاســية التي تحول دون حصول اتفاق
أو توافق عىل أي مرشح رئايس ،أق ّله بني صفوف
"حزب الله" وحلفائه يف قوى  8آذار".
١٣

خالل انعقاد الجلسة النيابية في ساحة النجمة أمس (فضل عيتاني)

البابا في البحرين :الشرق والغرب من أجل التعايش اإلنساني

العاهل البحريني خالل استقباله البابا فرنسيس أمس (أ ف ب)

يف أوّل زيارة له إىل البحرين والتي ستســتم ّر  4أيّام،
اســتُقبل البابا فرنســيس يف قاعدة الصخــر الجوية
يف منطقة العــوايل جنوب اململكة عىل وقع املوســيقى
التقليديــة ،بينما كان أطفال يف محيــط القرص امللكي
املجــاور يُطلقون التحيــة والهتافــات املرحّ بة .وبُعيد
وصولــه ،دعا الحرب األعظم إىل احرتام حقوق اإلنســان
والح ّرية الدينية وتحسني ظروف عيش ماليني العمال.
وتحدّث البابا خالل خطاب أمام العاهل البحريني امللك
حمد بن عيىس آل خليفة وكبار املسؤولني وديبلوماسيني،
عن قضايا االحرتام والتســامح والح ّريــة الدينية التي
أق ّرها دســتور البحرين .وشدّد عىل أنها التزامات "يجب
ترجمتها باستمرار إىل عمل ،حتّى تُصبح الح ّرية الدينية
كاملة وال تقترص عىل ح ّرية العبادة ،وحتّى يت ّم االعرتاف،
لك ّل جماعة ولك ّل شــخص ،بكرامة متساوية ،وفرص
متكافئة ،وحتّى ال يكون تمييز وال تُنتهك حقوق اإلنسان
األساسية ،بل يت ّم تعزيزها".
١٣

واشنطن تفرض عقوبات
تستهدف "حزب الله" و"فيلق القدس"

إيران :حجارة الثوار في مواجهة
نيران النظام!
باتت تهديدات "الحــرس الثوري" اإليراني وأجهزة النظام كافة ال تُســاوي
أي قيمة بالنســبة لشابات وشباب "ثورة النســاء" املصمّ مني عىل إسقاط نظام
الجمهورية اإلســامية ولو مهما كانت الكلفة باهظة ،األمر الذي يظهر جليّا ً مع
ك ّل مراســم إحياء أربعينية محتجّ ني ُقتلوا يف حملة القمع الوحشية ،فيما ن ُ ّ
ظمت
تح ّركات احتجاجية جديدة يف كافة أنحاء البالد أمس ،حيث فتحت األجهزة األمنية
النار عىل ثوّار عمدوا إىل الدفاع عن كرامتهم وح ّريتهم عرب رشق الحجارة١٣ .

ُ
"سنقاتل ،سنموت ،سنستعيد إيران"
متظاهر يرتدي قميصًا مكتوبًا عليها بالفارسية
في كرج أمس (أ ف ب)

٢

محـــــليـــــات
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من يحدّد للحكومة حدودها الضيّقة لتصريـ

الضجيج «"القوي»" والتمديد  5أيام

غــــادة حـــالوي

ها قد انتهى أمس أحد فصول الضجيج اإلعالمي والسياسي
الذي يفتعله الفريق الرئاسي السابق ،على خيبة أخرى لهذا
الفريق الذي يعتقد ّ
أن اإلكثار من اصطناع األزمات والمشاكل
على شاكلة الرسالة التي وجهها الرئيس السابق العماد ميشال
عون إلى البرلمان قبل  24ساعة من مغادرته القصر يطالبه
فيها بسحب التكليف من الرئيس نجيب ميقاتي.
فالبرلمان طلب من حكومة تصريف األعمال أن تواصل
تصريف األعمال ،ووجّ ه صفعة جديدة لهذا الفريق الذي بلعها
واهما ً نفسه كالعادة بأنه أثبت أنه ّ
محق ألن النواب قالوا بأن
تص ّرف الحكومة األعمال في النطاق الضيق .وهو ما كان
رئيسها نجيب ميقاتي يقوله قبل الجلسة وقبل رسالة لزوم
ما ال يلزم .اعتبر صاحب الضجيج أنه انتصر بالنتيجة ،فيما
هو كان يعتبر الحكومة مغتصبة للسلطة بتواطؤ مع رئيس
المجلس نبيه بري ،الذي أفتى بما انتهت إليه جلسة األمس.
فما هذا االنتصار الباهر الذي حققه فريق الضجيج القوي
الذي ال يتقن سوى القرقعة بال طحين؟ وهو اعتبر أنه ال يحق
لهذه الحكومة أن تتسلم صالحيات الرئاسة ،فيما البرلمان أكد
حقها في تسلم تلك الصالحيات.
طلبُ عون سحب التكليف من ميقاتي تحوّل إلى مهزلة
نظرا ً إلى أنه لم يوجد من ينصح الرئيس السابق بأن يحجم
عن المطالبة به ،أوال ً ألنه أمر غير دستوري وال نص دستوريا ً
يسمح بذلك ،وثانيا ً ألنه حتى لو كان التكليف قد سقط بانتهاء
الوالية الرئاسية فإنه يحول دون تأليف ميقاتي الحكومة ّ
ألن
رئيس الجمهورية لم يعد موجودا ً كي ّ
يوقع مراسيمها معه.
ثم ّ
إن انتخاب رئيس جديد سيتطلب إعادة تكليف من يؤ ّلف
حكومة جديدة ،سواء كان ميقاتي أو غيره.
ج ّل ما حصل أمس هو ّ
أن رسالة عون للبرلمان مددت،
افتراضياً ،أو في الخيال ،استمرار صهره في موقع الرئاسة
 4أيام أخرى بعد  31تشرين األول ،إذ تليت الرسالة على أنها
مرسلة من رئيس الجمهورية ،بعد أن غادر القصر الرئاسي
بخمسة أيام.
يعيش الفريق الرئاسي السابق ضجيج أوهام االستمرار
في السلطة ،ويشحن نفسه بها لع ّله يتمكن من مبادلة ذلك
الضجيج بمكاسب ما من الرئاسة المقبلة ،يساعده «حزب
الله» على تأمينها .فالنائب جبران باسيل ما زال يعتقد أن
أختام الرئاسة ما زالت في يده وما زال بإمكانه أن يتحكم
بتوقيعها ،وأن تسليمها لخلف عمه له ثمن .ولذلك ينسب
لنفسه االنتصارات والقدرة على فرض المشيئة الرئاسية رغم
حصول العكس.
ثمة من ينقل عن قيادة «حزب الله» أنها كانت تعتقد بأن
مغادرة عون الرئاسة ستغيّر من لهجة باسيل ومن نهجه
الواهم ويصبح واقعيا ً أكثر ،لكن لقاءه األخير قبل أيام مع
األمين العام السيد حسن نصر الله أثبت ّ
أن األمر يحتاج إلى
المزيد من أيام وربما أسابيع وأشهر النقاهة ،من مرض هذا
الوهم .واضطر «الحزب» أن يكظم خيبته م ّرة جديدة بعدما
ّ
المفضل
استمع نصر الله إلى باسيل يرفض ترشيح الرجل
لدى «الحزب» سليمان فرنجية.
إلى أن يأتي أوان انتخاب رئيس للجمهورية ،ال يستبعد
بعض النواب والسياسيين المخضرمين أن يفتعل الفريق
الرئاسي السابق وباسيل ضجيجا ً جديدا ً حول أمور أخرى،
إلثبات الوجود.
وقد يكون باسيل نادما ً ألن رفضه الحوار الذي كان الرئيس
نبيه بري يعتزم الدعوة إليه ثم عدل عن الفكرة ،كان ليسمح
له بالقيام بالضجيج «القوي» اإلعالمي والطائفي حول
«مصادرة» مقام الرئاسة.
ومع ّ
أن التساؤالت التي سبقت إلغاء بري الدعوة كانت غير
متفائلة بأنه يمكن أن يق ّرب البلد من إنهاء الفراغ الرئاسي،
ّ
فإن مبادرته كانت تتوخى أن يقود البحث ولو نظرياً،
بالمواصفات الرئاسية ،إلى تشاور باألسماء في كواليس
الحوار .واألوساط التي شككت بهذا االحتمال اعتبرت ّ
أن
رئيس البرلمان يعمل عبر هذه الخطوة على تقطيع الوقت
بنوع من التواصل بين القوى المتخاصمة ليخفف من حدة
الخطاب السياسي ،في انتظار أن تنضج ظروف خارجية
وداخلية الختيار الرئيس.
وحسنو النية من بعض الفرقاء المحليين والخارجيين
رأوا في مبادرة بري استجابة لإللحاح الدولي والعربي على
تسريع انتخاب الرئيس ،ومحاولة منه إلرضاء المرجعيات
المسيحية القلقة من ّ
أن القيادات اإلسالمية ومنها هو ،باتت
تستسهل حصول الفراغ الرئاسي ،وخلو المنصب األول
للمسيحيين في الدولة من شاغله ،في سياق التوجس من
إضعاف دور الرئاسة في التركيبة اللبنانية .وبهذا المعنى
يكون بري برأ ذمته والفريق السياسي الذي ينتمي إليه ،من
هذه التهمة ،رغم أنه استخدم حجة رفض كتلتين مسيحيتين
حضوره ،بعدما كان باسيل أبلغه بنيته المشاركة في الحوار
ثم عاد فرفضه.
وفي جلسة األمس برأ بري نفسه ثانية ،بأن دعا البرلمان
الى مناقشة رسالة الرئيس رغم مغادرته الرئاسة ،لكنه حرم
باسيل من االستعراضية بعدم نقل وقائع الجلسة تلفزيونياً،
حتى ال يسترسل بالخطابات التعبوية ،ويستدرج مقابالً لها،
كما فعل في جلسة مشابهة قبل أكثر من سنة حين طالب
عون بسحب التكليف من الرئيس السابق سعد الحريري.

بعد ســتة أيام من اليــوم تكمل الحكومة
الحالية  14شــهرا ً من والية أمضــت ما يزيد
عىل تســعة أشــهر منها يف ترصيف األعمال،
أي مــا يزيد عــى نصف عمرهــا .يف التقارير
الدولية الواردة اىل الجهات الرســمية املعنية ّ
أن
هــذه الحكومة أخفقت يف القيــام بالخطوات
الرضورية إلعادة إرســاء عامــل الثقة مجددا ً
بلبنان ،أي القيام باإلصالحات املطلوبة من قبل
صندوق النقد الــدويل .حكومة أمضت عمرها
بالخالفات واإلنقســامات من دون أن تحظى
برشعيــة إقليمية كرشط أســايس لوجودها.
خالل القمة العربية حاول لبنان إضافة بند عىل
البيان الختامي للقمة العربية يف الجزائر يدعم
لكن ّ
الحكومةّ ،
تدخالت اللحظات األخرية عدّلته
بصيغ دعم فضفاضة.
ويف جلســة األمس لم تنل حكومة ترصيف
األعمــال مرادهــا بدعم نيابي يطلــق العنان
لعملهاُ .
ســيّجت بالنطــاق الضيق للترصيف
الحكومة الحالية قد تدخل كتاب «"غينيس»" لألرقام القياسية
العيص عىل التفسري.
وسيكون من الصعب عىل ميقاتي نيل موافقة
ميقاتــي وحكومته ملتابعــة ترصيف األعمال
كان يمكــن لرئيس الجمهورية الســابق
الــوزراء مجتمعــن أقله لن يكونــوا يف عداد
ومنع الجلســات الحكوميــة ّإل يف حال وقوع
العماد ميشال عون أن يغض النظر عن رسالته
املوافقني وكذلك األمر بالنســبة لوزراء الثنائي
زالزل ،حسبما قال النائب يف «القوات اللبنانية»
األخرية اىل مجلس النواب واملتعلقة بصالحيات
الشيعي.
جورج عدوان ،ما يعني إستحالة عقد جلسات
حكومة ترصيــف األعمال وســحب التكليف
أمــا لناحية حــر ترصيــف األعمال يف
للحكومة مهما طال زمن الفراغ الرئايس.
من الرئيس املكلف .لم يكــن متوقعا ً أن يعمّ ق
النطــاق الضيــق فليس مفهومــاً ،وال املعنى
إتفاق النواب حــول ميقاتي حصل نكاية
مجلس النــواب األزمة القائمــة بإتخاذ قرار
الحقيقي لإلطــار الضيق محدد وال الجهة التي
بباسيل وليس قناعة بحكومته.
مغاير لإلســتنتاج الذي خرج به
تحدده .الضليعــون يف هذا املجــال يُجمعون
يف جلســة األمــس النيابيــة
النواب .إحتكم مجلس النواب اىل
عىل ّ
أن مثل هذا املصطلــح كان أضافه املرجع
ونتيجة للمزايدات املســيحية
الدستور فأوىص رئيس الحكومة
يحتاج عقد جلسة
القانوني حســن الرفاعي يف عهد الرئيس أمني
توافقت «القوات اللبنانية» مع
املكلف نجيــب ميقاتي برضورة
حكومية إلى قرار
الجميل ،ولــم يكن له وجود قبــل «الطائف»
باســيل حول أمرين :إستحالة
املــي قدمــا ً وفــق األصول
النتفاء الحاجة اليــه .كانت املرة الوحيدة التي
الدســتورية وقيــام الحكومة سياسي قبل أي اعتبار عقد جلســة حكومية ،وعدم
عقدت فيها حكومة لتســيري األعمال جلســة
جواز انتقــال صالحيات رئيس
بمهامهــا كحكومــة ترصيف
آخر والمتّفق عليه
يف عهد رئيس الجمهورية شــارل حلو ورئيس
الجمهورية اىل حكومة ترصيف
أعمال يف النطاق الضيق.
الحكومة رشــيد كرامي إلقرار املوازنة ،وحديثا ً
لم يكــن للرســالة وقعها مسبقًا مع ميقاتي أن األعمال.
يتجنّب والوزراء إتخاذ
يف عهد الرئيس ميشال سليمان وميقاتي جلسة
يحتاج عقد جلسة حكومية
الدســتوري خصوصا ً مع نهاية
للحكومة إلقــرار أمور متعلقــة باإلنتخابات
عهد من توجّ ه بها ،آمالً أن يكون قرارات مستفزة أو تحتاج اىل قرار سيايس قبل أي اعتبار
النيابية وحصلت حولها إجتهادات دســتورية،
آخر ،واملتفق عليه مســبقا ً مع
املجلس النيابي حكما ً يف الخالف
إلى مجلس وزراء
ويف عهــد الرئيس عون تقدم الرئيس حســان
ميقاتــي أن يتجنــب والوزراء
الدستوري املستحكم بني رئيس
دياب بطلب عقد جلسة رفضها مجلس النواب.
إتخــاذ قرارات مســتفزة أو تحتاج اىل مجلس
الجمهوريــة ورئيس حكومة ترصيف األعمال.
األمر اذا ً متوقف عىل اإلتفاق السيايس غري
وزراء ،وعــدم الدعوة يف أي حال من األحوال اىل
بدا واضحا ً من الرتاشــق بني رئيــس «التيار
املتوافر حاليا ً خاصة يف ظل اإلنقسام املسيحي
جلســة حكومية وهو تعهد للثنائي الشــيعي
الوطني الحر» جربان باســيل وميقاتي وجود
الحاد الــذي ،وكما صعّ ب تشــكيل الحكومة،
وللمسيحيني بذلك.
نية لدى باسيل الســتكمال حربه عىل ميقاتي
سيجعل من املســتحيل عىل الحكومة الحالية
وخالل اجتماعه للتشاور معهم بمستقبل
يف مجلــس النواب بعدما انتهــى عهد التكليف
حتى ترصيــف األعمال .اذا صدقــت توقعات
عمل حكومة ترصيــف األعمال ،طمأن الوزراء
والتأليف .الحرص نفسه أبداه ميقاتي لكشف
ّ
باســيل ّ
املبشين بطول مدة الفراغ الرئايس فســتدخل
أن انعقاد مجلس الــوزراء يحتاج اىل
مــن وقف خلــف تعطيل تشــكيل الحكومة.
الحكومــة الحالية كتاب «غينيــس» لألرقام
موافقة الوزراء مجتمعــن ورئيس الحكومة،
أظهرت وقائع الجلسة اصطفافا ً نيابيا ً اىل جانب

قائد الجيش على رأس الئحة الترشيحات...
أالن ســـركـــيـــس
تجرى محاوالت بني الحني واآلخر من أجل
تقريب وجهات النظر بني األفرقاء السياسيني
لع ّل هذا األمــر يوصل إىل النتيجة املرجوة .وقد
رسم االستحقاق الرئايس والجلسات املتق ّ
طعة
خطوط التماس بني القوى السياســية ،فمن
جهة هنــاك الفريق «الســيادي» الذي تبنّى
ترشــيح رئيس حركة «اإلســتقالل» النائب
ميشــال معوض ،ومن جهــة ثانية يتمرتس
فريق  8آذار و»التيــار الوطني الح ّر» خلف
لعبــة األوراق البيضاء والتعطيل ،يف حني
أن «نواب التغيري» وبعض املســتق ّلني
لم يحســموا أمرهــم وال يزالون يف
حالة تخبّط يف طرح األسماء بال أيّ
وضوح يف الرؤية.
ويف الوقــت الضائع ،يحاول
البعــض القيــام بمبــادرات
رئاسية وعرض أسماء جديّة،
وهذه األسماء تصل إىل بكركي
والقوى املسيحية وبقية الكتل،
وتحاول بكركــي القيام بدور
توفيقي يوصل رئيســا ً يبارش
مشوار اإلنقاذ.
ويأتي دور بكركي الرئايس
هذا العام أكرب من الدور الذي
سيطر قبل فراغ  2014وبعده،

حينها دخل البطريرك املاروني الكاردينال مار
بشــارة بطرس الراعي اإلســتحقاق من باب
جمع القادة املوارنــة ،أما اليوم فإنه يتعاطى
باإلســتحقاق الرئــايس من زاويــة أن البالد
بحاجة إىل رئيــس ينقذ الكيان والدولة ويؤدّي
دوره الجامــع بالحفاظ عىل لبنــان الكبري.
بانتظار نضوج التسوية الكبرى
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باسيل  -فرنجية :التفاهم الحتميّ!
كــلــيــر شـــكــر

خفــايـــا
يــردد أنّه لــدى مرجع
رئــايس قائمة مواعيــد طويلة
ملواطنني يطلبون لقــاءه وأخذ
صورة معه.
يف إطــار الســعي لرتتيب
البيت الســنّي باتجاه املزيد من
الفعاليــة الوطنيــة يف مواجهة
مــروع اإلنقالب عــى اتفاق
«الطائف» ،تقدمت املساعي نحو
والدة إطار سيايس يضم فاعليات
وازنة.
من املقــرر أن يُعقد قريبا ً
اجتماع «للتيار الوطني الحر» يف
الرابية بحضور الرئيس الفخري
العماد ميشال عون.
القياســية يف ترصيــف األعمــال لكن
باإلســم ،اللهم اال اذا صدقت نبوءة احد
الوزراء القائلنيّ :
«إن من يعارض ميقاتي
لعقد جلسة حكومية اليوم سيرتجاه بعد
أشهر لعقدها».

الوطني الح ّر» جربان
حتى لو نفى رئيــس «التيار
ّ
باســيل ،خالل إطاللتــه اإلعالمية األخريةّ ،
ترشــحه
لالنتخابات الرئاســية ،فهــو يف الوقت عينه لم يقطع
الطريق نهائيا ً عىل هذا االحتمــال ،تاركا ً كوّة صغرية
لسيناريو انقالبي قد يضعه عىل حلبة املبارزة املارونية.
هو بنفســه ،يعرف جيّــدا ً ّ
أن حصوله عىل لقب
ّ
مرشــح رئايس ،دونه عقبات كثرية ،أبرزها الفيتوات
الدولية ،مع أنّه أوحى ّ
أن الخطوط مع الواليات املتحدة
األمريكية لم تعد مقفلة بوجهه ،وحاول توجيه رسالة
إيجابية باتجاه الســعودية من خالل اإلشادة بسلوك
ّ
خــص النهضة
ويل العهــد محمد بن ســلمان يف ما
االقتصادية ...والفيتوات الداخلية التي ال تق ّل ممانعة
وقساوة ،وتجعل ترشيحه رضبا ً من رضوب الخيال.
اذ ّ
إن «حزب اللــه» يكاد يكــون الحليف الوحيد
الوطني الحــ ّر» بعدما أفقدته
«التيار
لرئيس
املتبقي
ّ
الخصومــات ك ّل التفاهمات الســابقة .وهو بالتايل
ّ
يحتــاج إىل ّ
مرشــحا ً مقبوال ً أو
تدخل إلهي يجعل منه
تفاهمياً ،وإىل ســنوات ضوئية لكي يصــر جدّياً .ما
يعني ّ
ّ
أن التلميح بامكانية قفزه إىل حلبة الرتشيحات،
المفضلة لديه
معيار «"حزب الله"» قلّص الئحة الترشيحات
هو مج ّرد ورقة يسعى إىل استثمارها ال أكثر.
باالنتقال من مربّع الصمت املطبق إىل مربّع الكشــف
يف املقابل ،فقد كشف باسيل يف مقابلته هذه الكثري
ّ
مرشحه ،ين ّم عن قناعة لدى «الحزب» ّ
بأن العمل
عن
من املعطيات ،أو باألحرى ســ ّلط عليها الضوء بشكل
عىل رفع رصيد ســليمان فرنجية ،اذا ما اقتنع باسيل
واضح ال لبس فيه ،وأبرزها حســم «حزب الله» ومعه
بوجوب التفاهم معه ،سيجعل من رئيس «تيار املردة»
رئيس مجلس النواب نبيه بري ،اللغط حول مرشحهما،
منافســا ً قويا ً خصوصــا ّ ّ
وأن خطوة
وحســما هويته :رئيس «تيار املردة»
الوطنــي الح ّر»
التفاهم مــع «التيار
ّ
ســليمان فرنجية ،ربطا ً باملعيار الذي
ستحمّ س أطرافا ً أخرى عىل االقدام عىل
حــدّده «الحزب» لهوية من ســيخلف
الرئيس ميشال عون يف الرئاسة األوىل ،أمام باسيل واحد من
خطوة مماثلة ،ومنهم رئيس «الحزب
خيارين إمّ ا التفاهم
التقدمي االشرتاكي» وليد جنبالط غري
وهو حماية «ظهر املقاومة» ،ما يعني
املمانع لرتشــيح القطب الزغرتاوي،
اسقاط ك ّل الرتشــيحات الواردة يف هذا
مع فرنجية سريعًا
وعدد ال بــأس به من النواب الســنّة
السياق.
وإمّ ا استهالك مزيد
املقربني من رئيس الحكومة الســابق
وهذا ما يقود استطرادا ً إىل اسقاط
ترشيح قائد الجيش جوزاف عون ،كونه من الوقت الذي قد ال سعد الحريري .األمر الذي قد يجعل من
مصنّفا ً يف خانة الرتشيحات الوسطية ،يغيّر المعادلة ليعود
معركة سليمان فرنجية ،أمرا ً واقعا ً من
شأنه أن يح ّرك املياه الراكدة خصوصا ً
أو املســتقلة ،والتي لم تعــد مطابقة
ويتفاهم معه
وأن األخري يرصّ عــى التأكيد ّ
ّ
أن املناخ
ملواصفات الثنائي الشــيعي ،أو «حزب
الدويل غري ممانع لوصوله ،كمــا موقف البطريركية
الله» عىل شكل محدّد.
املارونية.
كما ّ
أن الســياق الذي بيّنته الجلسات االنتخابية
بناء عىل هذه املشــهدية ،يكون ترشــيحا جربان
التي صارت معقودة إىل اآلن ،ويفرتض أن تستكمل يوم
باســيل ،اذا حصل ،وســليمان فرنجيــة هما األكثر
الخميس املقبل ،يظهر ّ
أن ثمة صعوبة بالغة يف تجاوز
جدية .وطاملا ّ
أن األول مطوق بسلســلة من املعوقات،
النائب ميشال معوض «الســكور» الذي حققه .وهو
فيكون ترشيح األخري هو األكثر واقعية .وبالتايل ،كما
مصري قد يكون مشابها ً ملصري أي ترشيح مماثل.
الوطني الح ّر» يف مقابلته ،إنّه لديه
قال رئيس «التيــار
بناء عليه ،يقول املطلعــون ّ
ّ
إن قرار «حزب الله»

و»"الفيتوات"» ُتسقط األسماء
والذي يحظى بغطــاء ودعم إقليميــن ودوليني.
ويف هذا اإلطار فإن أكرب مشــكلة تواجه األســماء
لكن الســؤال الذي يُطرح :ملاذا لم يتم حتى الساعة
املطروحة هي اســتخدام «الفيتــوات» املتبادلة،
اإلتفاق عليه طاملا أنه مقبول من الجميع ويحظى
فاإلسم الذي يوافق عليه هذا الفريق يرفضه الفريق
بهذا اإلحتضان؟
اآلخر والعكس صحيح.
والجواب بحســب املعلومات هــو ّ
وتؤكد املعلومات ّ
أن الجميع
أن هناك أسماء متداولة جرت
يحاول الحفاظ عليه كمرشــح مقبول وعدم طرح
مناقشة فرص وصولها إىل سدّة الرئاسة وإمكانية
اســمه للحرق ،ويحتاج إىل إنضــاج الطبخة اكثر
دعمها من قِ بل الكتل املسيحية وبقية األفرقاء بعد
وتعديــل دســتوري ،لذلك مع الفراغ تســقط كل
سقوط أسماء -صقور املوارنة املرشحني ،وضمّ ت
املح ّرمات بما فيها تعديل الدستور ،ويبقى األمر يف
الالئحة أســماء عدّة أبرزهم الوزراء الســابقون:
انتظار اللحظة املناسبة.
جهاد أزعــور ،روجيه ديب ،زياد بارود والســفري
ويف هذا اإلطار ،يســتم ّر العمــل عىل إنضاج
الســابق جورج خوري ،لكن حتى الساعة لم يصل
تسوية رئاسية مقبولة من الجميع
األفرقاء إىل اتفاق حول اســم واحد
وفق قواعد محدّدة ،لذلك فإن طرح
لتباركه بكركــي ويصل إىل املجلس
األســماء ،عىل رغم تقدّم اسم قائد
النيابي.
يستمر ّ العمل على
الجيش ،ســيبقى جاريــا ً ألن ترك
ومن جهة ثانية ،يؤكد العاملون
ط تقريب وجهــات النظر إنضاج تسوية رئاسية
عىل خــ ّ
البالد بال رئيس هو انتحار.
ومحاولة التوفيق عىل مرشــح أن
ومن جهة أخرى ،فإن تقريب
مقبولة من الجميع
وجهــات النظــر بــن األفرقاء
اســم قائد الجيش العماد جوزاف وفق قواعد محدّدة
عون يأتي عىل رأس الالئحة املتداولة،
وخصوصا ً املســيحيني سيبقى
وليس صحيحا ً أن هناك «فيتو» عليه ،وما ع ّزز من
شغل بكركي الشــاغل ،لكن بكركي ترفض أن
فرص احتضانه هو ســلوكه كرجل دولة وحمايته
يُنتخــب رئيس بعيد عن الشــأن العام وال يعلم
للجيش اللبناني ومساعدة عنارصه وطريقة إدارته
بأوجاع الناس ويســقط بـ»الباراشــوت» ألن
السليمة للمؤسسة العسكرية يف أصعب مرحلة من
الظــروف تتط ّلب وجود رئيــس فاعل وجريء
تاريخ لبنــان ،لذلك هو مؤتمن عىل قيادة الوطن يف
ويعمــل عىل عالج مشــاكل لبنان السياســية
واألمنيــة واإلقتصاديــة واملاليــة ،وإال فحجم
هذا الظرف العصيب.
الخراب سيتســع وعندها تصبح طريق العودة
ويشدّدون عىل أن» قائد الجيش يف ضفة ،وبقية
صعبة جداً.
األسماء يف ضفة أخرى ،وذلك نظرا ً ألهمية ترشيحه

مصلحة شخصية يف ترشيح فرنجية (وهو لم يرم تلك
املعادلة عن عبث) ،حتى لو رفضه بالسياســة ،يصري
احتمال التفاهم بينهما هو خطوة متوقعة ،عاجالً أم
آجالًّ ...إل اذا أرصّ باســيل عىل ترشيح شخصية ثالثة
لالتفاق عليها ،كما طرح يف كالمه.
ولكن دون هذا الســيناريو عقدة أساسية ،وهي
املعيار الذي وضعه «حزب الله» ،أي «حماية املقاومة»
ذلــك ّ
ألن هذا املعيــار ،يق ّلص دائرة الرتشــيحات إىل
حدودها القصوىّ ،إل إذا قرر ،وعىل ســبيل املثال ،أن
يصري وئام وهاب مارونياً ،لكي يتوافق ترشــيحه مع
معيار «الحزب» .وبالتايلّ ،
إن باســيل يتحدث عن خيار
ّ
متوفر أصالً ،كما يقــول املطلعون عىل هذا
ثالث غري
املسار.
صحيح ّ
أن باســيل بــ ّرر عدم اقتناعه برتشــيح
فرنجية بكونــه ابن املنظومة التــي يرفض احياءها
من جديد ،ولكن باسيل بنفسه سبق أن خيّط تفاهما ً
رئاسيا ً مع أحد أبرز مكونات املنظومة لضمان انتخاب
ميشال عون رئيسا ً للجمهورية ،أي سعد الحريري.
بناء عليه ،يقول املتابعون ّ
إن أمام باســيل واحد
من خيارين إمّ ا التفاهم مــع فرنجية رسيعا ً لتكوين
كرة ثلج قادرة عىل فرض مرشح من هذا املحور ،وإمّ ا
استهالك مزيد من الوقت الذي قد ال ّ
يغي املعادلة ،ليعود
ويتفاهم معه.

العماد عون يُح ّ
ذر من استغالل الشغور
والمساس باألمن

رأى قائد الجيش العماد جــوزاف عون «أن إنجاز
ملف ترســيم الحدود البحريّة ســوف ينعكس إيجابا ً
عىل لبنان عىل الصعيديــن األمني واالقتصادي ،ويتيح
استثمار جزء أسايس من ثرواته الطبيعية ،وأن الجيش
أدى دوره التقني املطلــوب منه يف هذا الخصوص عىل
نحو كامل» ،مرحّ بًا بإجماع الســلطة السياسية عىل
إنجاز هذا امللف.
كالم عون جاء خالل اجتماع مــع أركان القيادة
وقادة الوحــدات الكربى واألفواج املســتق ّلة أمس ،إذ
لفــت إىل «أن دخول البالد يف مرحلة الشــغور الرئايس
وسط التجاذبات السياسية بني األفرقاء قد يرتافق مع
محاوالت الســتغالل الوضع بهدف املساس باألمن»،
مشريا ً إىل أن «الجيش غري معني بتاتا ً بهذه التجاذبات،
وال ينحــاز إىل أي طرف أو جهة ،إنما ما يعنيه بالدرجة
األوىل هو صون اإلستقرار والسلم األهيل».
وأ ّكد «أننا لن نسمح باســتغالل الوضع وتحوُّل
وطننا إىل ســاحة مفتوحــة ألي حــوادث أمنية أو
ّ
التحل
تحركات مشــبوهة» ،داعيا ً «أصحاب الشأن إىل
باملســؤولية حفاظا ً عىل املصلحة العامة ،واللبنانيني

إىل عدم السماح باســتغاللهم واالنجرار وراء عناوين
وشعارات مشــبوهة» .وتوجَّ َه إىل العسكريني بالقول:
«بفضلكم ال يزال الجيش متماسكاً .لقد ش ّكك كثريون
بقدرة املؤسسة عىل اجتياز هذه املرحلة ،ووجّ هوا إليها
اتهامات وانتقادات باطلة وراهنوا عىل سقوطها وانتزاع
محبّة اللبنانيّني لها عن طريق استغالل بعض القضايا
واألحداث .لكنّكم أثبتّــم بأدائكم واحرتافكم أنكم عىل
قدر املسؤولية ،وأه ٌل للثقة املحلية والدولية ،وقد ظهر
ذلك من معركة فجر الجرود التي خضتموها وانترصتم
فيها ،مرورا ً بأحداث  17ترشين األول  ،2019التي أثبتم
خاللها أنكم أنقذتم لبنان وحميتموه ،إىل انتشار كورونا
واألزمــة االقتصادية وانفجار مرفأ بــروت وأحداث
الطيونة ،ومواكبة االنتخابات النيابية بنجاح ،فضالً عن
حماية الحدود والتصدي للعدو اإلرسائييل واإلرهاب».
واعترب أن «مســاعدات الدول الصديقة والشقيقة
عامــل دع ٍم للجيش وســند قويّ له يف هــذه املرحلة،
وآخرها الهبة القطرية املشكورة» الفتا ً إىل أنه «يجري
العمل عىل تأمني مســاعدات أخرى وأنّها بلغت مراحل
متقدمة».

٤

محـــــليـــــات
العـــدد  - ٩٧٦السنــــة الـرابـعـة

أسـعـد بـشـارة

السعودية وفرنسا تستأنفان
مساعيهما الرئاسية
البطولي للعماد
أول ارتدادات الخروج غير
ّ
ميشال عون من بعبدا ،تح ّرك الجهود الدولية
والعربية للتوافق على انتخاب رئيس للجمهورية،
وتهدف هذه الجهود إلى تسريع هذا التوافق،
ّ
ألن الفراغ سيكون مكلفا ً في الداخل وعبئا ً على
الخارج ،ومزيدا ً من االنحدار إلى انهيار أكبر.
لم يكن العماد عون في الخروج «االوبرالي»
من بعبدا ،يهدف ّال للتغطية على انكسار
سياسي واضح مُني به ،بعد عجزه عن دفع
«حزب الله» للضغط على الرئيسين نبيه بري
ونجيب ميقاتي كي يش ّكال حكومة جديدة يكون
فيها لصهره اليد الطولى .عجز عون عن تشكيل
الحكومة فهرب إلى «الكرنفال» الشعبي الذي
ال يمكن تقريشه ،في المعادلة ،على اعتبار ّ
أن
الوقائع السياسية والتوازنات هي التي تحكم
المرحلة المقبلة ال االهازيج.
مع انتهاء «الخطة ألف» إلى فشل ذريع ،بعد
اخفاق استجداء ميقاتي في الساعات األخيرة
انتاج التشكيلة ذاتها ،انتقل عون إلى «الخطة
باء» التي ال يتوقع لها أن تلقى ّال النتائج نفسها
التي رافقت الفشل العوني في الحصول على
حكومة جبران باسيل .يريد عون في «الخطة
باء» أن يستنفر المشاعر الطائفية للمسيحيين
تحت عنوان الحقوق والصالحيات ،ويريد أن
يستفز المسلمين كي يسعّ ر الطائفية ،على
طريقة االطفائي المهووس ،الذي يشعل النار
ويقبض ثمن إطفائها.
هذه الخطة المكررة ،تعثّرت باألمس في
مجلس النواب ،وهي ستتعثر في المستقبل،
ّ
ألن القوى المسيحية والمرجعيات لم تعد تأبه
لمزايدات الجنرال وتحريضه ،خصوصا ً أنّه
وبالدليل القاطع مرغ أنف الجمهورية والرئاسة
والصالحية ،ونسف بنفسه نظرية الرئيس
القوي ،عندما مارس الحكم برعونة خلقت شرخا ً
مع المسلمين ،ولم تضف للمسيحيين ّال عداوات
جبران وفواتير مصالحه التي يعطيها عون طابع
حقوق المسيحيين.
ّ
وألن إجهاض المزايدة العونية بات في
صلب مصلحة المسيحيينّ ،
وألن هذه المزايدة
لم يعد وقعها كما كان بفعل انكشاف عون
وصهره ومصالحهما ،فقد كانت توجيهات الكتل
المسيحية المعارضة إلى النواب أن يواجهوا اي
استفزاز او مزايدة عونية بعنف وقسوة ،كي ال
يعتقد عون ّ
أن خرافة امساكه بيافطة حقوق
المسيحيين ال تزال مادة صالحة لالبتزاز.
قبل الجلسة اجتمع  27نائبا ً في بيت
الكتائب المركزي ،وقرروا مواجهة الجلسة
بموقف وطني عاقل وعابر للطوائف .شارك
في االجتماع نواب من مختلف االطياف ،بينهم
المرشح الرئاسي ميشال معوض في حضور
يتجاوز االستدراج العوني إلى القوقعة ،إلى
جانب أعضاء «كتلة تجدد» أشرف ريفي وفؤاد
مخزومي بما يمثّالن من ثقل سني شمالي
وبيروتي ،كذلك نواب مستقلون من مختلف
المناطق والطوائف ،وكان صوت هؤالء واحدا ً
في مواجهة الفتنة الطائفية.
في السياق نفسه ،لم يالق الدعوات
التحريضية للعماد عون أحد في الوسط
المسيحي ،فقد كان من الواضح ّ
أن «القوات
اللبنانية» لم تعد تأبه للتحريض العوني،
وأعطيت التوجيهات لنواب كتلة «الجمهورية
القوية» ،بأن يتجاوزوا أيّ «برازيت» ويواجهوه،
باعتبار أنّهم يمثّلون األكثرية المسيحية ،وبأنّه
ال مجال لمراعاة أيّ ابتزاز عوني يمارس في
موضوع الحقوق والصالحيات.
اذا كان ما يحدث في الداخل في مرحلة ما
بعد والية السنوات الست العجاف ،قد أصبح أكثر
وضوحاً ،فإن جهدا ً عربيا ً ودوليا ً قد بدأ يسجل
لتقصير أمد حرائق الفراغ الرئاسي .فقد سجل
تحرك سعودي فرنسي مشترك ،حيث تولى ك ّل
من الدولتين االتصال بجميع االطراف ،لمحاولة
انتاج اسم توافقي ،وفي المعلومات ّ
أن أسما ًء
بدأت تُطرح (مدنية وعسكرية) تختلف عن
التداول ببعض االسماء الذي حصل في السابق،
وتريد فرنسا والسعودية أن ّ
تقصرا فترة الفراغ
إلى الحد األدنى الممكن ،ويمكن القول ّ
إن البحث
التفصيلي باالسماء قد بدأ ،وهذا ما سيقطع
الرهان على تطويل أمد الفراغ ،وملء الشغور في
قصر بعبدا.
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ميقاتي يكشف محطات التفاوض حول التأليف :هكذا عاملوني

مجلس النواب يحسم الجدل :المضي قدمًا
أكـــرم حـــمـــدان
حسم مجلس النواب الجدل حول رسالة الرئيس
السابق ميشــال عون التي كان أرسلها إىل املجلس
قبيل ســاعات من إنتهاء واليته الرئاسية ،باتخاذ
موقف أكد فيه «رضورة املــي قدما ً وفق األصول
الدســتورية من قبل رئيس الحكومة املكلف للقيام
بمهامه كحكومة ترصيف أعمال».
وتضمن موقف املجلس إشارات واضحة لجهة
عدم مقاربة املسائل الدســتورية عندما لفت إىل أن
ً
تعديل
أي موقــف يطال التكليف وحــدوده يتطلب
دستوريا ً واملجلس ليس بصدده اليوم ،وهو ما سبق
وأكده يف جلســة  22أيار  2021عندما ناقش رسالة
مشــابهة للرئيس عون بشأن ســحب التكليف من
الرئيس سعد الحريري يف حينه.
هــذه الخالصــة ،تالها أمس رئيــس مجلس
النواب نبيه بري ونالــت إجماع النواب الحارضين،
وجاءت بعد مناقشة الرســالة وسلسلة مداخالت
من مختلف الكتــل النيابية .وقــد أجمعت عىل أن
األولوية تبقــى النتخاب رئيــس للجمهورية لكي
ينتظم عمل املؤسسات الدستورية وتنتفي الحاجة
ملناقشــة أية طروحات يف غري زمانها ومكانها وفق
توصيف الغالبية النيابية ،ال سيما ما يُمكن وصفه
باإلجتهــادات والتفســرات املختلفــة للنصوص
الدستورية.
وقد سجلت الجلســة ،سابقة جديدة من خالل
املداخلة التي قدمها رئيس حكومة ترصيف األعمال
نجيب ميقاتي لجهة تالوته نص الرســالة التي كان
وجهها لرئيس مجلس النواب بعد توقيع مرســوم
قبول إســتقالة الحكومة من قبــل الرئيس عون
وتوجيه رسالته إىل مجلس النواب.
كما شهدت الجلسة إنســحاب نواب»التغيري»
و»الكتائــب» و»تجدد» وبعض النواب املســتقلني
عىل خلفية إعتبارهم الجلســة غري دستورية وغري
قانونية وفقا ً لنص املادتني  74و 75من الدستور.
كما شهدت الجلسة كشف بعض املعطيات من
قبل الرئيس ميقاتي حول مســار محاوالت تأليف
الحكومة التي جرت بينه وبني الرئيس عون وإعالن
الرئيس بــري عن تحديد مواعيد جلســات جديدة
النتخــاب الرئيس تبدأ من يــوم الخميس املقبل يف
العارش من الجاري.
وقبيل إعالن املوقف ،لفت بري يف مداخلة له إىل
أن «الكلمات أجمعت بأن األولوية األوىل ثم األوىل ثم
اإلوىل هي النتخاب رئيس للجمهورية هذا الكالم قلته
ومنذ انتخــاب املجلس النيابي وحتى اآلن وأنا أنادي
مع كل واحد منكم أنه من املفروض أن يكون هناك

حكومة ،وأن هنــاك دوال ً عظمى أيضا ً تدعمنا بعدم
توافــق وعندما تحدثت يف خطاب انتخاب رئاســة
تشكيل الحكومة».
املجلس ،عن  128نائبا ً بنعم كان الهدف هو حصول
وأضاف« :يف  29حزيــران ،تقدمت من الرئيس
يشء من التوافق ،واآلن لن يمر أسبوع إال وسيكون
بتشــكيلة حكومية كاملة ،وبــدأ البعض من ملوك
هناك جلسة ملجلس النواب النتخاب رئيس بدءًا من
التعطيل يتحدث بمنطق «ملاذا قدم الحكومة بشكل
األسبوع املقبل».
رسيع؟» ،يومها تناقشــت مع الرئيس يف التشكيلة
وســألني عن بعض األسماء ،واعتقدت أن التشاور
جردة ميقاتي من مشاورات التأليف
يف األمر سيســتكمل ،ولكن لم يصلنــي أي جواب،
وكان مليقاتي مداخلة أ ّكد فيها «أنّه ضد سياسة
وبتاريخ  5تموز إتصل مكتبي بمكتب الرئيس لطلب
اإلســتفزاز ،وأنه عندما تكون الحكومة مستقيلة
موعد ،فكان الجواب سنعود إليكم بعد قليل ولم تتم
يبقى مجلس النواب بحال انعقاد ألننا نريد التشاور
معاودة اإلتصال ولم يتــم تحديد أي موعد ،ثم بدأنا
بــن الحكومة واملجلــس النيابــي» ،وأورد بعض
نسمع ترسيبات إعالمية من أن الرئيس أبلغني أنه ال
الوقائــع حول محاوالت تشــكيل الحكومة ومنها:
يريد تحديد موعد».
«بتاريخ  23حزيران تم تكليفي بتشــكيل الحكومة
وردًا عىل مقولة باســيل انّه سيتم إصدار بيان
وقبل خروجي من لقاء الرئيس قال يل «ليست هناك
توضيحــي قال ميقاتي« :ليصــدر بيان ،ولكن هل
تسمية مسيحية وبالتايل فإن تكليفي غري ميثاقي»،
فأجبتــه ّ
تحرتمون البيانات وتعريونها أهمية؟
أن هناك نوابا ً مســيحيني
لقد صــدر قبل أســبوعني بيان عن
قد ســموني ويف جلســة الثقة آمل
الرئيس ينفي إعداد مرســوم بقبول
أن تكون امليثاقيــة موجودة» ،من
هنــا كان إرصاري عىل أن أحوز ثقة بري يُحدد جلسة النتخاب اســتقالة الحكومة ،ثم بعد أسبوع،
أي األحد الفائــتّ ،
تغيالجو ،ويوم
مجلس النواب».
رئيس للجمهورية
اإلثنــن الذي تال صــدور البيان عن
باسيل
جربان
النائب
وهنا حاول
الخميس المقبل
املكتب اإلعالمي ،وصل النائب باسيل
مقاطعته والقول له «ملاذا لم تعتذر»
إىل القرص الجمهوري وبــدأ بالرصاخ إعرتاضا ً عىل
فأجابــه ميقاتي« :ألن رغبتــك أن أعتذر فإنني لن
أعتذر».
صدورالبيان».
وتابــع ميقاتي« :بتاريــخ  27حزيران أجريت
وتابــع ميقاتي« :يزعــم النائب باســيل أننا
إستشــارات نيابية يف مجلس النــواب ،وبدأتها مع
نســتغيب فخامة الرئيس ،ومــع كل اإلحرتام أقول
دولتك (والكالم موجّ ه للرئيس بري) وكان كالمك أن
إنه بتاريخ  11ترشيــن األول الفائت كنا يف إجتماع
مع الرئيس بحضور الوزيرعبدالله بو حبيب واملدير
تتشكل الحكومة رسيعاً ،وهذا ما يُخالف كل املزاعم
العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقري قلت
التي يتم تداولها من أن دولتك وأنا ال نريد تشــكيل

نص موقف مجلس النواب
ّ
هنا نص املوقف الــذي اتخذه مجلس النواب،
بإجماع الحضور« :إســتنادا ً إىل النص الدستوري
حول أصول تكليــف رئيس لتشــكيل الحكومة
وطريقة التشــكيل وفق املادة  53من الدســتور،
وملا لم يرد أي نص دســتوري آخر حول مســار
هذا التكليف وإتخــاذ موقف منه ،وبما أن رئيس
الجمهورية قد قام بإستشارات ملزمة وفق ما ورد
وبعد إطالعه رئيس املجلس النيابي ،أتت نتيجتها
تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشــكيل الحكومة.
وباعتبار أن أي موقف يطال هذا التكليف وحدوده

يتطلب تعديالً دســتوريا ً ولسنا بصدده اليوم ،ويف
الصفحة الرابعة من رسالة فخامته يشري إىل ذلك
وحتى ال تطغى سلطة عىل أخرى ،ولحرص املجلس
عىل عدم الدخول يف أزمات ميثاقية ودســتورية
جديدة ،وحرصا ً عىل اإلســتقرار يف مرحلة معقدة
وخطرية إقتصاديا ً وماليا ً وإجتماعيا ً تســتوجب
إعطاء األولوية لعمل املؤسســات ،يؤكد املجلس
رضورة امليض قدمــا ً وفق األصول الدســتورية
من قبل رئيس الحكومة املكلــف للقيام بمهامه
كحكومة ترصيف أعمال».

مســـاحة حـــرّة

فشل العهد "«العوني"» وهمروجة «"التيار" و»"الثنائي"»
د .المحامي محمد بسام شوكت كبارة
أبى الرئيس املنتهية واليته إال أن يودّع منصبه
بهمروجة مصطنعة ومفربكة ،لتغطية فشــله يف
تحقيق أهدافه حسب اعرتافه.
أمّ ا وقد أنهى عهد تواجده يف القرص الجمهوري
بتوقيع مرسوم اعتبار الحكومة مستقيلة ب ٕاعالم
مجلس النواب بحسب صالحياته الدستورية بهذا
التوقيع.
وبغــض النظر عن أهداف هــذا التوقيع التي
أصبحــت معلومــة للجميع .ف ٕان املرســوم رقم
 ،10943تاريــخ  2022/10/30يفتقر إىل اكتمال
دستوريته:
أوالً :عدم اكتمال دستورية املرسوم
من ناحية أوىل :يحق لرئيــس الجمهورية أن
يصدر منفردا ً مرسوم اعتبار الحكومة مستقيلة،
اســتنادا ً اىل الفقرة هـ من املادة  69من الدستور،
معطوفة عــى املادة  53فقرة  5رشط تطبيق ّ
نص
الفقرة  4باصدار مرسوم بتشكيل الحكومة.
ومن ناحية ثانية :فــ ٕان املادة  64فقرة  2من
الدســتور تعطي الحكومــة صالحياتها باملعنى
الضيق لترصيف األعمال عند اعتبارها مســتقيلة.
حسب نص الفقرة  5املذكورة أعاله.
ومن ناحية ثالثة :ف ٕا ّن تاريخ بدء والية املجلس
النيابي كان خالل شــهر أيــار  ،2022ومنذ ذلك

التاريخ أصبحت حكومة الرئيس ميقاتي حكومة
ترصيف أعمال .وتوقعنا إصدار رئيس الجمهورية
مرسوم إعتبار الحكومة مســتقيلة ،وأن يكلفها
ترصيف األعمال لحني اصدار مرســوم تشــكيل
حكومة جديــدة ً مقال منشــور  /24أيار 2022
موقع االنتشــار .ولكن مرسوم رئيس الجمهورية
تاريخ  2022/10/30ينص عىل أنه يعمل به فور
صــدوره أي بتاريــخ  .2022/10/30وليس منذ
تاريخ بــدء والية مجلس النــواب .دون أن يكلف
الحكومة املعتربة مستقيلة ترصيف األعمال.
إذ كان األجدى النــص يف املادة األوىل منه عىل
أن حكومة «الرئيس» ميقاتي اعتربت مستقيلة ال
من تاريخ صدور املرســوم بل من تاريخ بدء والية
املجلس النيابي .وأن يكلفها ترصيف األعمال حسب
نسق مراسيم قبول أو اعتبار الحكومة مستقيلة،
بحيث أصبح املرســوم حاليا ً عائقــا ً أمام النص
الدســتوري .وال يفيد أي أثر قانوني يمنع حكومة
ميقاتي من تطبيق نص املادة  /62دستور.
ثانياً :ما هو مفعول مرسوم اعتبار الحكومة
التي يرأسها ميقاتي مستقيلة؟
 - 1تصبح حكومة ترصيف أعمال (وأصبحت
كذلــك حكما منذ  21أيــار  ،)2022وتطبق عليها
نص الفقرة األخرية من املادة  69فقرة /1هـ من
الدستور معطوفة عىل الفقرة األخرية من املادة 64
من الدستور.

ومن ناحيــة رابعــة :إ ّن اعتبــار الحكومة
مستقيلة سواء منذ أيار  2022أو من تاريخ صدور
مرسوم رئيس الجمهورية بتاريخ ،2022/10/30
يفســح املجال لتطبيق نص املادة  69فقرة  3التي
تنص عىل ما ييل:
«عند استقالة الحكومة أو إعتبارها مستقيلة
يصبــح مجلس النــواب حكمــا ً يف دورة انعقاد
اســتثنائي حتى تأليف حكومة جديــدة ونيلها
الثقة» ،كما أنه يفســح املجال لتطبيق نص املادة
 75من الدستور التي توجب اجتماع املجلس فورا ً
وبحكم القانــون ألجل انتخــاب الخلف .ويعترب
املجلس امللتئم النتخــاب رئيس الجمهورية هيئة
انتخابية ال هيئة اشــراعية ويرتتــب عليه حاال ً
انتخــاب رئيس الدولة دون مناقشــة أو أي عمل
آخر.
ومن املالحظ ا ٔ ّن الدســتور لم يلحظ إمكانية
خلو سدة الرئاســة وتطبيق نص املادتني  74و75
من الدستور وبنفس الوقت تطبيق نص املادة 69
فقــرة  .3لذلك لم يعالج هذا األمــر بتاتاً ،باعتبار
أن مبدا ٔ ديمومة واستمرار املرافق العامة بانتظام
واضطــراد يمنع تزامن هذيــن الحدثني مع األخذ
باالعتبار أن حكومة ترصيف األعمال يجب عليها
أن تطبق نص املادة  62من الدستور التي تنص:
يف حال خلو ســدة الرئاســة ألي علة كانت
تناط صالحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس
الوزارء.

محـــــليـــــات

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٩٧٦السنــــة الـرابـعـة
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من الترسيم في الناقورة...
إلى «"يوم الشهيد"» في الضاحية

بتصريف األعمال

خـــاص " -نــداء الــوطــن"

المجلس رفض مقاربة المسائل الدستورية (فضل عيتاني)

لفخامة الرئيس هات مرسوم تشكيل الحكومة كما
هي بشــكلها الحايل ألوقعه ،فأجابني «لقد وضعت
املرســوم يف الدرج وأقفلت عليه ورميــت املفتاح»،
وبالتــايل فإن اإلتهام بأنني ال أريد تشــكيل حكومة
باطل».
وذ ًكر ميقاتي بأنه «خــال اإلنتخابات النيابية
عام  ،2018قال أحد نــواب «التيار الوطني الحر» يف
حملته اإلنتخابية «إن الرئيس ميشــال عون إستطاع
تعديل الدستور باملمارسة عوض تعديله بالنصوص»،
املطلوب ،كما هو واضح ،هو تعديل الدستور ،وكل ما
نشهده هدفه خلق جدلية ملنع الحكومة من ممارسة

عملها ،أنا تحت ســقف الدســتور والقوانني املرعية
اإلجراء ،وسأقوم بعميل بشكل كامل ،كما سأعمل مع
الوزراء ،ك ّل يف وزارته ،إلنجاز ما هو مطلوب».
ويف موضــوع ممارســة الحكومــة مهامها،
قال»:عندمــا تقتيض املصلحــة الوطنيــة العليا،
سأستشــراملكوّنات املشــاركة يف الحكومة التخاذ
القراراملناسب ،بدعوة مجلس الوزراء إذا لزم األمر».
وردا ً عىل مقاطعة باسيل له قال ميقاتي« :أطلب
من رئيس الجامعة اللبنانية إدخال مادة يف اختصاص
العلوم السياسية عنوانها« :كيف املفاوضة عىل شفري
الهاوية».

يبــدو أن «حــزب الله»
قــد رصف النظر عــن اقامة
مهرجان يف الناقــورة احتفاء
باتفاق ترسيم الحدود البحرية
بــن لبنــان وارسائيــل ،غدا ً
الســبت ،يف خطوة قــد أثارت
تســاؤالت جمّ ة ورسمت أكثر
من عالمــة اســتفهام حول
أســباب ذلك ،خصوصــا ً وأنّه
كان برعاية األمني العام للحزب
الســيد حســن نرصالله الذي
كان يفرتض أن يلقي كلمة يف
املناسبة يطلق خاللها مواقف
وصفت بـ»املهمّ ة».
وفيمــا لــم تعــرف بعد
طبيعة االســباب التي أدّت اىل
اتخاذ القــرار بإلغاء املهرجان
والكلمة ،وعما اذا كانت ترتبط
يف مكان ما بنتائج االنتخابات

نصرالله في «"يوم الشهيد"»

االرسائيلية التــي أدّت اىل فوز
بنيامــن نتنياهو برئاســة
الحكومــة ،وهو املتشــدد يف
مسألة اتفاق الرتسيم وقد سبق
ان تعهّ ــد يف حملته االنتخابية
بإلغائه ،قبل أن يرتاجع معلنا ً
إنه ســيتعامل معه كما تعامل
مع اتفاق «أوســلو» للسالم،
علمت»نــداء الوطــن» ّ
أن
نرصالله سيتحدث يف مناسبة

«يوم الشــهيد» يف  11ترشين
الثانــي الجــاري ،يف احتفال
يقيمــه الحــزب يف الضاحية
الجنوبية ،علما ً ّ
أن الحزب يقيم
عــادة يف  11 /11من كل عام
يف هــذه املناســبة (ويعتربها
يوم فاتح عهد االستشهاديني
الشهيد أحمد قصري) احتفاالت
تكريمية لشهدائه يف محافظات
بريوت ،الجنوب والبقاع.

مراسيم عفو خاص لثالثة محكومين جزائيًا

«"الكابيتال كونترول"
من جديد
تعقد اللجان النيابية املشــركة جلســة لها
يف الســابع من ترشين الثاني املقبل ،وعىل جدول
أعمالها ثمانية مشــاريع واقرتاحــات للدرس.
الالفــت ّ
أن البند األول هو مرشوع القانون املعجل
الوارد باملرســوم رقــم  9014الرامــي إىل وضع
ضوابط استثنائية وموقتة عىل التحاويل املرصفية
والســحوبات النقديــة ،املعــروف بـ»الكابيتال
كونرتول».

وكانت املادة قبل تعديلها بالقانون الدستوري
الصادر يف  91990/21تنص ما ييل:
«يف حال خلو سدة الرئاسة ألية علة كانت تناط
السلطة االجرائية وكالة بمجلس الوزراء».
ولن نتطرق يف هذه العجالة إىل الفرق بني رئيس
مجلس الوزراء ورئيس الحكومة ،ومجلس الوزراء،
وبني الحكومة ،فهاتان العبارتان وردتا بأشــكال
مختلفة يف الدستور دون أن يتم توصيفهما أو بيان
الفروقات بينهمــا ،اذ أنهما وجهان لعملة واحدة.
وهو ما سوف نعتمده حالياً.
ذلك أن نص املــادة  62تنيط صالحيات رئيس
الجمهورية عند خلو ســدة الرئاسة وكالة بمجلس
الوزارء وليــس بالحكومة .واملادة  64تنص عىل أن
رئيس مجلس الوزراء ،هو رئيس الحكومة الخ...
كما ا ٔ ّن رئيس مجلس الــوزراء يرئس مجلس
الوزراء (وكذلك هو رئيس الحكومة) ويكون نائبا ً
لرئيس املجلس األعىل للدفــاع (الفقرة  1من املادة
 )64من الدستور.
انطالقــا ً من التداخل يف املفاهيم الدســتورية
للحكومة ومجلــس الوزارء .يمكــن اعتبار أنهما
وجهان لعملة واحدة وإنما يمكن أن يسمى رئيس
مجلس الوزارء أنه أيضا ً رئيس الحكومة.
وال تشكل هذه التسمية الثنائية لرئيس مجلس
الوزارء مفعــوال ً قانونيا ً مختلفا ً يتعلق بتفســر
مواد الدستور التي تنص عىل كال العبارتني وألنه ال
اجتهاد يف عدم النص وال يف معرض النص.
ونخلص إىل ا ٔ ّن رئيس مجلس الوزارء املناط به
رئاسة الحكومة عند تشــكيلها ،مع الوزارء سواء
أكانت مستقيلة أو اعتربت مســتقيلة أو حكومة

قائمة ،نيط بهم صالحيات رئيس الجمهورية وكالة
باعتبارهم يشكلون مجلس الوزارء.
ثالثاً :هل يمكــن تجميد الســلطة االجرائية
(مجلس الوزارء أو الحكومة) ووقفها عن العمل يف
ظل الظروف الدستورية والواقعية املاثلة؟
والجــواب عىل ذلك هو ا ٔ ّن الســلطة االجرائية
تتألف من رئيــس الجمهوريــة ورئيس مجلس
الوزارء .الفصل الرابع من الدســتور ،وهو كغريه
من الدســاتري تبنى مبدا ٔ ديمومة عمل مؤسسات
وســلطات الدولــة .إذ ال يجوز تجميــد عمل أو
صالحيات رئيــس الجمهوريــة أو رئيس مجلس
الوزارء ،أو الوزارء .حيث عالج الدســتور املوضوع
إزاء إستقالة أو إقالة الحكومة .وكذلك املوقف إزاء
خلو سدة الرئاسة ،حيث تستمر مؤسسات سلطة
الدولة بالعمل باضطــراد وانتظام مع اختصار يف
قيامهــم بالصالحيات واملهام يف حث السياســيني
عىل اســتكمال تعيني او انتخاب رئيس الجمهورية
ورئيس مجلس وزارء وإصدار مراســيم تشــكيل
الحكومة.
رابعــاً :رئيــس مجلس الوزارء حــدد موقف
السلطة اإلجرائية بكتابه املوجّ ه إىل مجلس النواب
أعلــن رئيس الحكومة ّ
ان الحكومة ســتتابع
القيام بواجباتها الدســتورية كافــة ومن بينها
ترصيف األعمال وفق نصوص الدســتور واألنظمة
التــي ترعى عملهــا وكيفيــة إنجــاز قراراتها
واملنصوص عنها يف املرسوم رقم  2552تاريخ -8-1
 99وتعديالته ،تنظيم أعمال مجلس الوزارء( ما لم

تنرش»نداء الوطن» ّ
نص املراســيم الثالثة ملنح العفو الخاص الذي منحه رئيس الجمهورية الســابق العماد
ميشال عون ،قبل انتهاء واليته بأيام معدودة ،وهي عائدة لك ّل من محمد أحمد الحسن ،سليم جوزف نارص ،وعيل
حسن رباح .يُذ َكر أن الثالثة محكومون جزائياً ،وفق ما ورد يف نص مراسيم منح العفو .وقد تبني ان رباح محكوم
مؤبد الرتكابه جناية مخدرات.

يكن ملجلس النواب رأي مخالف) .
ورشح األسباب الدســتورية التي تكمن وراء
اســتمرار عمل الحكومة ،وهذا الكتــاب جاء ردا ً
عىل مرســوم رئيس الجمهوريــة ،املنتهية واليته
باعتبار حكومة الســيد نجيب ميقاتي مستقيلة،
والتي طمع رئيس الجمهورية بشــ ّد ا َٔ ْزر صهره يف
اللجوء إىل إنتهاك الدستور وعدم اإلعرتاف بمجلس
الوزارء وبعدم ترصيــف االعمال ،عىل أنها حكومة
لها صالحيات مختلفة حســب نص املادة  62من
الدستور.
وهذا ما خلص إليه الوزير السابق رشيد درباس
يف قوله ّ
إن حكومة ترصيف األعمال تملك الصالحية
الدستورية لتحل محل رئيس الجمهورية باستثناء
صالحيات محددة هي من اختصاص الرئيس دون
سواه.
وهذا ما خلصنا إليه أيضا ً يف دراســتنا بمقال
معنون «باالستحقاقات الدستورية التالية النتخاب
مجلس نيابي جديد يف لبنــان» .حيث انتهينا اىل ما
ييل:
«وعىل فرض أنّه لم يصدر املرســوم باستقالة
الحكومة أو اعتبارها مستقيلة سواء بوجود رئيس
مجلــس وزارء مكلف ولكن دون صدور مرســوم
تشكيل الحكومة الجديدة ملعاندة رئيس الجمهورية
توقيع مرسوم تشكيلها ،ف ٕا ّن رئيس الجمهورية ال
يســتطيع أن يصدر منفردا ً مراسيم قبول استقالة
الحكومــة أو اعتبارها مســتقيلة (الفقرة  5من
املادة  53من الدســتور) إال بعد تنفيذ الفقرة  4من
نفس املادة بــأن يصدر باإلتفاق مع رئيس مجلس
الوزارء املسمى حســب الفقرة  3ومن نفس املادة

مرســوم تشــكيل الحكومة الجديدة) ،علما ً با ٔ ّن
صالحيات مجلس الوزارء أثناء ترصيفه لألعمال ال
تتعارض مع صالحيات مجلس الوزارء (الحكومة)
باعتباره حل محل سدة الرئاسة بصالحيات رئيس
الجمهوريــة .ولكل مناطه ورشوطــه ومرجعيته
الدستورية.
انتهى االقتباس.
خامساً :الخالصة
ّ
إن رئيــس الجمهورية وبــدل أن يتجاوب مع
نواب الشــعب ويصدر قانون املوازنة ،راح يخالف
الدستور ويصدر مرسوما ً باعتبار حكومة ميقاتي
مســتقيلة ،من دون أن يوقع مرســوم تشــكيل
الحكومة مع رئيــس الحكومة ،ع ّلــه بذلك يمهد
الطريق لصهره للضغط عىل كل لبناني يف معيشته
ويف عدم تحمله للفراغ الدستوري ،ليقبل ممثلوه يف
الربملان بانتخاب الصهر يف الربيع كما رصح مختاال
فخورا ً بالهمروجة املفربكــة التي زرعها من أتباع
املتشــيطن األكرب عىل حد تعبريه ،ورشيكه الثنائي
لذ َّر الرماد يف عيون من ترضر من العتمة الشــاملة
ون ا ٔ ْ
بــدال ً مــن (ا ٔ ْ
وف  )on-offليزيــد من ظلمات
الشعب اللبناني املســكني ،ويربئ الصهر من عهر
العقوبات عليه.
وبانتظار ما سوف تسفر عنه مداوالت املجلس
النيابي بشأن الرســالتني من الرئيسني  -إن قدّر
له ذلــك  -نأمل بأن يمر لبنان من هذا القطوع غري
مرتنح وال متالش وقد اســتعاد سيادته املنقوصة
بانتخاب الرئيس العتيد ويرجــع عنفوان الفينيق
ً
محلقا بالسيادة اللبنانية.

٦

محـــــليـــــات
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"الدستوري" ير ّد  4طعون ضدّ الصايغ
والصادق والخازن واألسمر وزرازير
استكماال ً
ّ
للبت يف الطعون النيابية
املقدّمة إليه ،التأم املجلس الدســتوري
يف مقره أمس ،برئاسة القايض طنوس
مشــلب وحضور األعضــاء القضاة:
عوني رمضان ،أكرم بعاصريي ،الربت
رسحان ،رياض أبو غيدا ،عمر حمزة،
ميشال طرزي ،فوزات فرحات ،الياس
مرشقاني ومرياي نجم ،وأبقى الوضع
عــى حاله يف الدفعة الثانيــة ،إذ أعلن
مشلب عن ر ّد الطعون األربعة ا ُمل َقدَّمة
مــن زينة منــذر ض ّد النائــب فيصل
الصايــغ عن املقعد الــدرزي يف بريوت
الثانيــة والنائب ّ
وضــاح الصادق عن
املقعد الســنّي يف بــروت الثانية ،إييل
رشبيش ضــ ّد النائبة ســينتيا زرازير
عن مقعــد األقليات يف بــروت األول،

جوزيفني زغيــب ض ّد النائــب فريد
الخازن عن املقعد املاروني يف كرسوان،
والنائب السابق أمل أبو زيد ض ّد النائب
سعيد األسمر عن مقعد جزين".
وأشــار مشــلب إىل "أننــا نقوم
باجتماعات متواصلة وهناك جلسات
اإلثنني واألربعاء والخميس" ،الفتا ً إىل ّ
أن
"الكهرباء هي أكرب مشــكلة نواجهها،
وســنكمل عملنا ضمــن اإلمكانيّات
املمكنة".
وبعــد الدفعة الثانيــة يبقى عىل
طاولــة املجلس الدســتوري  6طعون
وهي:
 الطلب املقدّم من حيــدر زهر الدينعيىس ضــ ّد النائب أحمد رســتم عن
املوقع العلوي يف عكار.

 النائب الســابق فيصــل كرامي ض ّدالنواب رامي فنج ،إيهاب مطر ،فراس
السلوم ،يف دائرة الشمال الثالثة.
 جاد غصن ضــ ّد النائب رازي الحاجعن املقعــد املاروني يف املتــن والنائب
أغوب بقرادونيان عن املقعد األرمني يف
املتن.
 حيدر نارص املرشح عن املقعد العلوييف طرابلــس ض ّد النائــب إيهاب مطر
عن املقعد الســنّي يف طرابلس وفراس
السلوم عن املقعد العلوي يف طرابلس.
 سيمون صفري ض ّد نعمة أفرام وفريدهيكل الخــازن يف كرسوان  -جبيل عن
املقعد املاروني.
 واصف الحركة ض ّد النائب فادي عالمةعن املقعد الشيعي يف دائرة بعبدا.

نهاية "غير سعيدة"
لعملية اقتحام "اإلعتماد"
بعد يوم طويل من اقتحام بنك "اإلعتماد اللبناني" فرع الحازمية ،لم يُكتب النجاح
لعملية املودعني إبراهيم بيضون وعيل الساحيل ،إذ اقتحمت عنارص القوى األمنية فجر
أمــس املرصف وأوقفتهما إضافة إىل املودعة كاترين العــي ّ واملحامي رامي ع ّليق ،كما
أخرجت العنارص بســام موظفي املرصف .وت ّم اقتياد املوقوفني مع وديعتهم إىل نظارة
قرص العدل يف بعبدا يف انتظار التحقيقات وإجراء املقتىض القانوني.
يف السياق ،لفت النائب ياسني ياسني إىل أنّه "تواصل مع مدّعي عام التمييز القايض
ّ
غسان عويدات واقرتحت عليه أن أكون وسيطا ً باستالم الوديعة وتسليم املودعني للقوى
األمنية ،إال أن عويدات أرص عىل قرار النيابة العامة بتسليم املودعني وبحوزتهم الوديعة
إىل القوى األمنية ولكن مع ضمانات جديدة بإعادة الوديعة الحقاً".
ميدانيّاًّ ،
نفذت "جمعية رصخة املودعني" وقفة تضامنية أمس أمام قرص العدل يف
بعبدا ،وذلك تحت شــعار" :ال تراجع أبداً .كفانا ّ
ذلً .معا ً نستطيع .متحدون" .وح ّذرت
الجمعيــة "اإلعتماد اللبناني" من رفع أي دعوى ضــ ّد املودعني ،محمّ ً
لة صاحب البنك
جوزيف طربيه مسؤولية ردود الفعل.

هل تقفل محافظة لبنان الجنوبي أبوابها قريبًا؟
صــيـــدا  -مــحــمــد دهــشــة
صورة قاتمة عن مؤسسات الدولة
وتف ّككها اىل ح ّد التــايش التدريجي،
رسمها محافظ الجنوب منصور ضو
بحرسة وخيبة أمل .فمحافظة الجنوب
التــي تعترب أول محافظــة الكرتونية
يف لبنــان ،تفتقد اليــوم ك ّل مقوّمات
العمل ،ما يدفعها لالتجاه نحو اإلقفال
القرسي ،ما ســينعكس سلبا ً عىل أداء
البلديــات املحلية إداريــاً ،ويزيد من
معاناة املواطنني ،يف أسوأ أزمة يعيشها
لبنان.
"لم يعد لدينا القدرة عىل اإلستمرار
بالعمــل يف ظــ ّل األزمــة املعيشــية
واإلقتصادية الصعبة" ،خالصة دردشة
صباحية بني املحافــظ ضو وإعالميي
صيدا يف مكتبه يف الرساي الحكومي بعد
انقطاع فرضته "كورونــا" منذ العام
.2020
واكتسبت الدردشــة غري الرسمية
أهمية ،لكونها تشــبه اإلنذار األخري ،ملا
آلت اليه أوضاع املؤسســات الرسمية
يف ظل تفاقم األزمــات وتداعياتها عىل
سري العمل ،سواء يف محافظة الجنوب
أو اإلدارات األخرى ،ممــا يعيق إنجاز
املعامالت ويزيد األعباء عىل املواطنني.
"أ ّم املشــاكل" التي تعيق إنتظام

يف الحرب أو الطابعة أو األوراق إلنجازها
العمل هي انقطاع التيــار الكهربائي،
من دون انتظار أو تأخر.
إذ ال تســتفيد دوائر الرساي وإداراتها
وبغضــب ال يخلو مــن ألم ،يقول
الرسمية من خط الخدمات ،وسط عجز
املحافــظ ضو" :أنا أمثّــل رأس الدولة
عن تأمني املازوت لتشغيل املولدّ ،ناهيك
وال يمكن أن أســتجدي املساعدات ،ويف
عن مســتلزمات العمل من أوراق وحرب
الوقت نفســه لن أقبل بتحويل اإلدارات
وإيصاالت وصوال ً اىل النظافة.
د ّكانــة ،ولن أكون شــاهد زور أبدا ً أو
عتب املحافظ ضــو كبري :املوازنة
ّ
أغض الطرف عن السمرسة والرشاوى،
العامة شــحيحة اىل حد العجز ،نسبة
إســتنفدت كل عالقاتــي وصداقاتي
 97%تــرف عىل رواتــب للموظفني
لتأمني سري العمل خالل األعوام الثالثة
و 3%للخدمات ،بينما املوازنة الشهرية
املاضية ،ولكن لألســف وصلنا اليوم إىل
ما زالــت نحو  600الف لــرة لبنانية،
مكان ال قدرة يل عىل اإلستمرار ،وصلنا
ال تؤمّ ــن أي يشء حتــى تنكة املازوت
إىل تحــت الخــط االحمر.
لتشــغيل املولد ،مــا ينذر
أســهل عيل ّ االقفال وعدم
باإلقفال القريب.
اإلســتجداء ،واملحافظــة
واملحافظ ضو ،الخبري
يف شــؤون اإلدارية والوافد من أول محافظة التي شــهدت عرصا ً ذهبيا ً
مــن التفتيــش املركزي ،إلكترونية إلى إدارة مــن العــام  2014حتــى
 2019وكانت أول محافظة
والطامح منذ توليه ســدّة عاجزة عن تأمين
الكرتونية ،باتت غري قادرة
املســؤولية يف املحافظة اىل مقوّمات العمل
عىل تأمــن النظافة ،حيث
تطويرهــا لتواكب عرص
تنترش النفايات مــع الروائح الكريهة
الحداثة ،يحزنه أن يرى العكس تماماً،
تتح ّ
وأعقاب السجائر وعبوات املياه الفارغة
طم اآلمال ملا وصلــت إليه اإلدارات
واألوراق يف باحاتها عىل نحو مق ّزز".
الرســمية (التي له ســلطة الوصاية
إذاً ،هــي مرحلة يــأس وإحباط
عليهــا) من حالة الــردّي الكبري ،وما
تُصيــب موظفــي الدولــة بالصميم،
يرافقها من شكاوى املواطنني وتذمّ رهم
رواتبهم غــر كافية وبعضهم يتقاىض
من غياب أبســط مقوّمات العمل حتى
مليــون و 200ألــف ،فكيــف يُطلب
وصل األمــر إىل مبــادرات فردية ومن
منهم العمل مــع قلقهم وخوفهم عىل
أصحاب املعامالت لتأمني النقص ،سواء

نحو اإلقفال القسري؟!

مصريهم ومســتقبل أوالدهم أو تفعيل
خلية الكوارث ملواكبة وباء الـ"كولريا"،
وقد نجحنا بتجــاوز جائحة "كورونا"
ّ
بشق األنفس ،فـ"إصدار القرارات سهل
من داخل املكاتب وخلف الطاوالت ولكن
التطبيق عىل األرض يبدو صعباً ،إذا لم
يكن مستحيالً" ،يقول املحافظ ضو.
هذا الواقع الصعب دفع إىل املداورة
يف العمل أو فتح الدوائر يومني أو ثالثة
وفق الحاجة ،حتى بدا مشــهد الرساي
متناقضــاً ،مهجورا ً حينــا ً ومزدحما ً

حينا ً آخر ،ويف بعــض األحيان اإلعتذار
بأدب وخجل بســبب عدم التم ّكن من
إنجــاز املعامالت وســط إنتظار التيار
الكهربائي ،مقابل غضب املواطنني.
مشــهد متناقض يرســم صورة
قاتمة ملؤسســات الدولة التي تستمر
الحــي ،بخالف مــا يتمناه
باللحــم
ّ
ّ
يتوقعون أن
املحافظ واملوظفون الذين
يلتقيهم أيضا ً ملناقشــة الصعوبات بعد
اإلنذار األخري ،ليبقى السؤال هل تقفل
املحافظة أبوابها قريباً؟

األسعار ُتسابق الدوالر الجمركي...
والمواطن يستعدّ
النــبــطــية ـ رمـــــــال جــــونـــي

إعـــــالنــــات رســــميـــــة
إعالن
صادر عن محكمة صغبني املدنية
الرئيس وسيم التقي
يبلغ إىل :عادل نبيه حمود ،مجدل بلهيص،
ومجهول اإلقامة حاليا
بدعوى املالية املقدمــة يف 2018-10-5
ورقم  2022/75من فارس اســماعيل
وبتول مايض بوكالة املحامي عيل قمر بوجه
رشكة ليربتي للتأمــن واملطلوب إدخالهم
عــادل ووليد حمود وعبد اللــه عبد الله،
يبلغكم قلم محكمة صغبني لوائح -4-24
 2019و 2018-11-2و2018-11-16

وقرارات املحكمة كافة وطلب ،2022-2-4
يطلب إليكم قلــم املحكمة الحضور إليها
شــخصيا ً أو أن ترســلوا وكيــاً عنكم
لتبلغ األوراق علمــا ً أن التبليغ يتم قانونا ً
بانقضــاء مهلة عرشين يومــا ً عىل نرش
هذا اإلعالن وتعليق نسخة عنه عىل لوحة
إعالنات املحكمة ليصار بعد انقضاء هذه
املهلة ومهلة التبليغ البالغة خمســة عرش
يوما ً إىل متابعــة املحاكمة بحقك أصوال ً
حتى الدرجة األخرية.
رئيس القلم
أحمد مصطفى

الحكومة والدولة يف واد ،والشعب
يف واد آخــر ،فقبــل دخــول الدوالر
الجمركي حيّز التنفيذ يتخبّط املواطن
باألسعار التي تشــهد ارتفاعا ً وتفاوتا ً
غري مســبوق ،ما دفعه للسؤال "شو
بعد ناطرنا"؟
يتخوّف الناس من األسوأ ،فاآلتي
ّ
يبــر بالخري بــل يضعهم يف مهبّ
ال
عاصفة الغــاء املرتقبــة ،والتي لن
تكون ســهلة .حكما ً الدوالر الجمركي
ستصيب شظاياه ك ّل يشء ،ولو كانت
هذه الســلعة أو تلك ال تدخل يف اطاره،
"فتجّ ار البلد أدرى بشعاب االستغالل"،
كما يؤكــد أحدهم وهــو يبحث عن
ســلع غذائية رخيصة يحفظها لوقت
الضيق .وتقــول فريــال" :وصلنا إىل
زمن خبّــي علبة جبنة اليوم بـ 30ألفا ً
قبل أن تتجاوز الـــ 50ألفاً" ،ما يعني
يف حسابات الناس ّ
أن الهالك بات قاب
قوسني أو أدنى منهم ،فرغم تطمينات

تفاوت غير مسبوق
في األسعار
الوزارة ّال أنّهم ج ّربوا تجّ ار البلد لثالث
ســنوات من عمر األزمة ،ولم يحصلوا
منهم ّال عىل مزيد من الغالء ،فالتاجر
والدكنجــي وحتــى بائــع الخضار
وغريهم سيضيفون الـ 15ألفا ً تسعرية
الدوالر الجمركي عىل السلع والفواتري،
ما سيؤدّي اىل انفجار اجتماعي.
ربّما يكون ابراهيم يتكهّ ن باآلتي،
خب جيــدا ً جشــع التجار
غري أنّــه ِ
وســعيهم للربح" ،كثر منهم باتوا من
مالّكي األرايض والشقق ،اشرتوها عىل
حسابنا" ،واألخطر برأيه "أنّهم يدّعون
ّ
العفة".
الالفت ّ
أن التجّ ــار بدأوا يخرجون
بعض السلع املخبّأة زمن الـ 1500لرية
لوضعها عىل الرفوف تمهيــدا ً لبيعها

وفق االسعار الجديدة ،واملستغرب أيضا ً
ّ
أن صالحية معظمها ســتنتهي قريباً،
والســؤال :من كان يراقب مستودعات
التجّ ار؟ وكيــف؟ وبأي طريقة؟ وملاذا
"الكبســات" كانت تســتهدف تاجرا ً
وتستثني آخر؟
ّ
يبــر بالخــر اذاً .فعىل
ال يشء
عتبة الشتاء باتت املحروقات ك ّلها عىل
الدوالر ،حتى املدافئ ايضاً ،وقد تشهد
ارتفاعا ً بمج ّرد دخول الدوالر الجمركي
الخدمــة الفعليــة ،ما ســرتّب عىل
املواطن مزيدا ً من التدهور االقتصادي،
وصعوبة يف توفري التدفئة.
أمّ ا أصحاب االشرتاكات فيلوحّ ون
ّ
وكأن الــدوالر الجمركــي
بالزيــادة
يشــملهم ،حتى املرىض يتخوّفون من
رفع أســعار األدوية ،كل هذا الخوف
يصبــح مربّرا ً يف ظــل حكومة عاجزة
عن اتّخاذ اي قــرار يحمي املواطنني،
ما يعني ّ
أن عليهم االستعداد للعاصفة
املرتقبة والتي قــد "تطيح الجمل بما
حمل".

nidaalwatan.com
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بريجيت جيرو ...أول امرأة
منذ 2016
تحصد
حصدت الكاتبة الفرنسية بريجيت جيرو ( 56عامًا) جائزة  Goncourtاألدبية لهذا العام ،عن روايتها
«العيش سريعًا» ( )Vivre viteالصادرة عن دار «فالماريون» ،وفيها تستعيد األحداث غير المتوقعة
التي أفضت إلى مقتل زوجها في حادث دراجة نارية عام  .1999وتتسلم الجائزة خلفًا للسنغالي
محمد مبوغار سار.

ســـيـــلـــفـــانـــا أبـــي رمـــيـــا
باتت جــرو بذلك أول امــرأة تنال
املكافأة األدبية الفرنســية األرفع منذ
فوز ليىل ســليماني بها عام  ،2016عن
روايتهــا «أغنية ناعمــة» (Chanson
 ،)douceوالثالثــة عــرة منذ إطالق
الجائزة األدبية العريقة قبل  120عاماً.
وباختيارها كاتبة غــر جماهريية وال
تحقق مؤلفاتها مبيعات كبرية ،واصلت
أكاديمية  Goncourtتوجهها التجديدي.
أمــا روايتهــا الفائــزة فيمكن
وصفها بالقصة الرصينة والحساسة
التي لقيت استحسانا ً كبريا ً من النقاد،
واســتلهمت فيها جريو من مأساتها
الشــخصية املتمثلة يف مقتل زوجها
كلود يــوم  22حزيران  1999يف ليون،
إثر ســقوطه عن دراجة نارية انطلق
بها برسعة فائقة وأكرب مما يفرتض
عند إشارة املرور.
وتنافســت جريو املتحــدّرة من

مدينة ليون عــى الجائزة يف املرحلة
النهائية مع ثالثة مرشــحني آخرين،
هــم الفرنســية كلويــه كورمان
وماكنــزي أورســيل مــن هايتي،
واإليطايل الســويرسي جوليانو دي
إمبــويل الذي كان عىل وشــك الفوز
بفضل كتابه «ساحر الكرملني» (Le
 ،)mage du Kremlinالــذي يــروي
الثالثني عامــا ً املاضية يف روســيا،
ً
وخاصة نظــام الرئيــس فالديمري
بوتني .وت ّم بيع ما يقرب من 100000
نســخة من كتابه هذا منذ نرشه قبل
حواىل الستة أشــهر وحصد Grand
 Prix du Romanالتــي تُصنَّــف ،إىل
جانــب  ،Goncourtكواحدة من أقدم
الجوائز وأكثرها شهرة يف فرنسا.
لذلك كانت املنافســة شديدة بينها
وبني جوليانو ،لكنها فــازت يف النهاية،
إذ أدّى صوت رئيــس األكاديمية ديدييه
دوكوان إىل ترجيــح النتيجة لصالحها يف
الدورة الرابعة عرشة من التصويت.

من هي بريجيت جيرو

ولدت بريجيت عام  1960ونشــأت
يف  Rillieux-la-Papeيف الجزائــر قبل
أن تســتقر يف مدينة ليون رشق فرنسا.
ُرتجمة ،كتبت
بائعة كتب ،صحافية ،وم ِ
وبدأت بالنرش يف نهاية التســعينات ويف
رصيدها نحــو عرشة كتب بينها روايات
أو قصــص قصرية .ويف العــام ،2001
ّ
تلقت تنويها ً
ّ
خاصا ً بجائزة  Welperعن
روايتهــا  ،À Présentكما فازت بجائزة
 Goncourtللقصــة القصرية عام 2007
عــن مجموعتهــا L›amour Est Très
 ،Surestiméثــم جائــزة لجنة تحكيم
 Jean-Gionoلعــام  2009عــن كتابها
 .Une année étrangèreويف العام 2019
وصلــت إىل نهائيات جائزة  Médicisعن
 .Jour de courageكمــا تمّ ــت ترجمة
ُكتبها إىل حواىل عرشين دولة.
وكان لجــرو حصتهــا يف عالــم
املوســيقى ،ففــي العــام  2008أ ّلفت
قراءة موســيقية حملت عنــوان Avec

جــــــائــــــزة RENAUDOT 2022
جريا ً عىل العادة ،مُنحَ ت جائزة  Renaudotمبارش ًة بعد اإلعالن عن الفائز بجائزة  Goncourtبمطعم
 Drouantيف باريس .وكانت الجائزة من نصيب سيمون ليبرياتي عن  ،Performanceوتدور قصتها حول
ً
عالقة مع امرأ ٍة
مؤلف سبعيني يستعيد شغفه من خالل كتابة سيناريو عن فرقة  Rolling Stonesويُقيم
أصغر منه بنحو  50عاماً .وحصل عىل ستة أصوات من أعضاء لجنة التحكيم.

 les garçonsللموســيقي فابيــو
فيسكوغليوزي ،ومقطوعة Parce que
 je suis une filleالراقصــة العام 2011
مــع مصممة الرقــص برناديت غايار،
باإلضافة إىل  L›Amour ping-pongالعام
 2014مع املوسيقي ألبني دو ال سيمون.
عُ رضت روايتهــا Pas d›intérieur
عــى قناة ( France 2عــام  )2014من
إخراج تيريي بينيســتي ،وأدّى أدوارها
إيزابيل كاري وغريغوري فيتويس.
كما ملع إســمها يف مجــال التأليف
املرسحي ،فكتبت Le jour où Maud a
 sautéعام ُ ، 2016
وقدّمت عىل مرسح
 Mathurinsيف باريس ،يف كانون الثاني
 2017ضمــن فعاليات مهرجــــــان
.Paris des femmes
كذلك ترأســت الكاتبة الفرنســية
ً
ً
أدبية تحمل اســم
مجموعة
املرموقــة
 La Forêtيف دار النــر  ،Stockمــن
العام  2010حتــى  ،2016حيث نرشت
لعدد كبري مــن الروائيــن منهم فابيو

عــــــن الــــــجــــــائــــــزة
 Goncourtهي جائزة أدبية فرنسية ،أنشأها
إدمون دو غونكــور ،الذي كان كاتبــا ً ونارشاً،
ووضع أُسسها يف وصيته عام  1896بعدما اتفق
عىل ذلك مع أخيه جــول دو غونكور املتويف عام
 .1870فأُنشئت جمعية  Goncourtيف العام 1902
ومَ نحت أول جائزة يف العام  .1903واســتفادت
الجائزة مــن الرتكة املالية التــي خ ّلفها األخوان
للفائزين فيها التي كانت تساوي يف بدايتها 6000
لرية ذهبية ،وهــو مبلغ كان يكفــي مصاريف
الكاتب العادية مدى الحياة .ولكن بسبب التضخم
املايل وعدم وجود مؤسسة اقتصادية تدير الرتكة
تراجعت القيمــة املالية لتصبــح جائزة رمزية
بقيمة عرشة يورو محفوظة يف إطار.
تُمنح الجائزة م ّرة واحدة ســنويا ً يف شــهر
ترشين الثاني ألفضل كتاب نثري ظهر يف الســنة
نفســها ،وهي بمعظمها روايات أدبية .ولكن ما
يكسبه الكاتب من شــهرة نتيجة الفوز بالجائزة
املرموقة كبري بما يكفي ماليا ً ومعنوياً.
وتضمن جائــزة  Goncourtمئات اآلالف من

إختتام فعاليات «جائزة فلسطين العالمية لآلداب»
اختُتمت أعمــال النســخة األوىل من «جائزة
فلسطني العاملية لآلداب» ،بتوزيع الجوائز عىل نخبة
األعمال األدبية الفائزة ،وذلك يف مرسح «رســاالت»
يف املركــز الثقايف لبلدية الغبــري .االحتفال الذي
قدّمته اإلعالمية التونســية كوثر البرشاوي ،شارك
فيه حواليى  50شخصية سياسية ،أدبية ،ثقافية،
دول
وإعالمية داعمة للقضية الفلســطينية ،من ٍ
عدّة .وتم فيه توزيع الجائــزة عىل األعمال األدبية
ضمن أربع فئات رئيسية :قصص وأشعار األطفال،
قصص قصرية ،رواية ،مذكرات السفر والذكريات.
ويف قســم الذكريات فاز كل من «من جمر إلی
جمر صفحات من ذکریات» ملنیر شــفیق« ،رحلة
لم تكتمل محطات علی طریــق املقاومة» ألبو عال

منصور ،و»رحلة فی متاهات األرس» للكاتب األسیر
رأفت البوریني .أما يف قصص وأشعار األطفال فأتت
الجائزة األوىل لـ»أجــراس العودة» ألدریانا ابراهیم،
الثانية لـ»أنین األقصی» لفدا أحمد غازي الزمر من
األردن ،والثالثة لـ»شــامخ البطل الصغیر» للسید
عبدالعزیز عيل نجم من مرص.
ويف قســم القصص القصرية نالت «تقاسیم
الفلســطیني» لسنا کامل شــعالن الجائزة األوىل،
وكانت الثانية من نصيب «وتریات الحریة» لرائدة
عيل أحمد .ويف قسم الرواية فاز كل من «الظل املعتم
بالصورة» لهبة الحسیني« ،صور» بقلم حسین عيل
جعفري« ،تل أبیب ســقطت» لسمیة عيل هاشم،
و»أعيني يف أورشليم» ملریم مقاني.

فيســوغليوزي ،دومينيك آ ،سيباستيان
برليندي ،منى تومــاس ،كارول أالمان،
ليونيل تران ،ودينيس ميشيليس.

املبيعات للكتاب الفائز .كما تمنحه شــيكا ً رمزيا ً
ّ
يفضل املستلمون تأطريه
بقيمة  10يورو ،والذي
بدال ً من إيداعه يف املرصف.
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كـــــتـــــابـــــات تـــــســـــتـــــحـــــق الـــــنـــــشـــــر
لَ "ماغي"

نـــــعـــــمـــــان الـــــتـــــرس

هِ يِّه وعَ ا أوَّل َ
سطر
وال ِبس اإلسم تياب
بَ َّلش قرا ِيه العمر
َ
س َّكر السقف ْكتاب

متحف الخزف المصري الشهير مهدّد بالزوال

مـــتـــحـــف
منذ نحو أربعة عقــود ،تحديدا ً يف
عام  ،1983أنشــأ الفنان نبيل درويش
( )2002 1936-الــذي يُعــ ّد من أهم

فناني الخزف يف مرص ،متحفه الخاص
بمنطقة طريق سقارة ،ليصبح املتحف
الوحيد من نوعه بمــر ويضم نحو

الحكم على

 4000قطعة فنيــة من أعمال الخزف.
وإىل جانب أعماله املتميزة حصل الفنان
املبدع الراحل عىل جوائز عدة وشارك يف
كثري من الفعاليات الفنية بجميع أنحاء
العالم ،وحتى رحيله كان أستاذا ً يف كلية
الفنون التطبيقية بجامعة حلوان.
ً
أزمة كربى
وأخريا ً يواجه متحفه هذا
إذ تردّد أن هيئة املســاحة زارت املوقع
ورفعت أبعاده ووضعت عالمة عىل جداره
تعني أنه ستتم إزالته لتعارض موقعه مع
مرشوع لتوســعة جرس يم ّر يف املنطقة.

األمر أثار حاال ً من عدم الفهم واالستياء
عند أرسة الفنان الراحل ومحبّيه انتقلت
إىل الوسط الثقايف وبدأت تُالقي ردود فعل
عامّ ة من جموع النــاس ،خصوصا ً مع
تكرار مثــل هذه األزمات أكثر من مرة يف
الفرتة األخرية وآخرها الواقعة الشهرية
لوضــع عالمة عىل مقــرة عميد األدب
العربي طه حسني ،وما أثارته من سجال
وقتها لينتهي األمر باإلبقاء عىل املقربة.
الفنان نبيل درويش صاحب أول رسالة
دكتوراه يف فن الخزف عام  ،1981وكانت عن

تفاصيل صنع املرصيــن القدماء لفوهات
ســوداء لألواني الخزفية ،وكان ذلك وقتها
ً
ً
علمية كبري ًة
قيمة
موضوعا ً جديــدا ً أضاف
إىل هذا املجال .ولدرويش أعمال معروضة يف
ً
إضافة إىل إسهاماته يف
محافل فنية متنوعة،
تطوير فن الخزف بكثري من الدول العربية،
حيث اكتشــف يف قطــر والبحرين طينات
ً
صالحة للفخار والخزف ،واكتشــف أماكن
تحتوي عىل طينــات رملية صالحة لإلبداع
الخزيف بالكويت مما كان له دور يف إثراء فن
الخزف املعارص يف العالم العربي.

ورئيسها بدفع  30مليون دوالر

ّ
سيتعي عىل قناة  CBSالتلفزيونية األمريكية اململوكة
ملجموعة  ،Paramountورئيسها السابق ليزيل مونفز دفع
 30.5مليون دوالر ،بموجب اتفاق مع القضاء يف نيويورك
لح ّل قضيــة مرتبطة باتهامات بالتحــرش واالعتداءات
الجنسية .وأعلنت املدعية العامة لوالية نيويورك ليتيسيا
جيمس إنه بموجب االتفاق« ،ســيتعني عىل القناة دفع
 28مليون دوالر ،بينها  22مليونا ً ســتُدفع إىل مساهميها

وستة ماليني بهدف تعزيز آليات اإلبالغ والتحقيق بشأن
شكاوى التحرش واالعتداءات الجنسية».
ّ
وسيتعي عىل املدير العام السابق للقناة مونفز الذي
ٍ
اتهامات بارتكاب
أُقيل من مهامه يف أيلول  2018إثــر
اعتداءات جنســية ،د َْفع مليونني ونصف مليون دوالر
للمساهمني يف القناة .وبحسب املدعية العامة ،أظهرت
تحقيقــات فريقها القضائــي أن  CBSوقادتها الكبار

كانوا عىل علــم باالدعاءات الكثــرة باالعتداء الجنيس
املوجّ هة ضد مونفز لكنهم أَخفوا هذه املزاعم عمدا ً عىل
مدى أشهر ،فيما عمد شــخص آخر من الكوادر العليا
يف الرشكة إىل بيع أســهم من القناة بماليني الدوالرات يف
األسابيع التي سبقت نرش االتهامات.
ووُجّ هت إىل ليــزيل اتهامات من جانب اثنتي عرشة
امرأة بالتح ّرش واالعتداء الجنيس.

سيلين ديون في فيلم عنها

Movies
أعلنت النجمة العاملية سيلني ديون
ّ
ســتتول بطولة الفيلم الكوميدي
أنها
الرومانــي  Love againالــذي يبدأ

عرضه يف دور الســينما ســنة 2023
ّ
وتجســد فيه شــخصيتها الحقيقية.
وكتبت املغنية املتحــدّرة من مقاطعة
كيبيك الكندية عىل شــبكات التواصل
االجتماعــي« :أراكم يف الســينما!»،
ً
موضحة أنها ستشــارك يف الفيلم إىل
جانــب نجمة أفالم بوليــوود الهندية
بريانــكا تشــوبرا جونــاس واملمثل
االســكتلندي ســام هيوين املعروف
بدوره باملسلسل الدرامي .Outlander
وأشــارت ديون أيضا ً إىل أنها ستؤدي
أغنيات جديدة لهــا يف هذا الفيلم الذي
أنتجته رشكة «سوني» وسيُعرض عىل
الشاشة الكبرية يف  12أيار املقبل.
ويتناول العمل الذي أخرجه جيم

سرتاوس (The Incredible Jessica
 )Jamesقصة شابة تُواصل بعد وفاة
خطيبها إرسال رسائل نصية هاتفية
إليه .وأدّى ذلك إىل نشــوء عالقة بينها
وبني الشــخص الذي انتقل إليه رقم
الهاتف ،وهو صحايف ،بفضل ســيلني
ديون .وكانت املغنية الكندية الشهرية
أعلنت يف نيسان املنرصم أنها أرجأت
إىل العام  2023كل الحفالت املق َّرر أن
تحييها هذه الســنة يف أوروبا ضمن
جولتهــا العامليــة Courage World
 Tourبسبب مشكلة صحية تعانيها.
كما اض ُ
طــ ّرت إىل إلغاء أو تأجيل عددٍ
ألســباب طبية ونتيجة
حفالتها
من
ٍ
جائحة «كوفيد ( .»19 -أ ف ب)

شيرين خارج المستشفى
ٍ
تطورات ألزمة شــرين عبدالوهاب،
يف
كشــف املحامي يارس قنطوش أن الفنانة
خرجت من املستشــفى ،مؤكدا ً أنها بصحة
جيدة ومســتقرة ال تحتاج إىل عالج إلزامي
داخل املستشــفى ،وأنها متزنة نفســياً،
بحســب تقرير صادر عن «املجلس القومي
للصحة النفسية».
ّ
تدخل وزارة الصحة لكي
وطالب املحامي
يحمي حق شــرين يف عالجها كمــا ترغب،
وليس كمــا يرغب صاحب املستشــفى الذي
تعالج بداخله حالياً ،بعدما أبلغته األخرية أنهم
أرغموها عىل توقيع أوراق لم تعلم محتواها.

حظــــــك اليـــــوم
الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

تتمتع باملهارة التي تخولك
دخول أي مهنة تختارها
لذلك ال تقلل من أهمية ما
أنت عليه.

ال تدمّ ر عالقتك بالحبيب بسبب
أمور تافهة وغري مهمة ،فأنت ال
تتحمل فراقه.

تشعر ببعض امللل مما يجعلك
تف ّكر يف تغيري عملك بهدف
استعادة الحماسة التي فقدتها.

تثري إعجاب املحيطني بك
بطريقة دفاعك عن حقوقك
وبعدم تركها تذهب هباء.

ال تكثر الكالم عن العمل مع
الحبيب بل استبدله بكالم
رومنيس وجميل.

الفرصة متاحة لك لتنطلق يف
أعمالك وتجني أرباحا ً طائلة
كنت تحلم 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

ستجتمع باألصدقاء قريبا ً
وتميض معهم وقتا ً مميزا ً
وممتعا ً ينسيك هموم العمل.

تتلقى عروضا ً وفرصا ً كثرية يف
هذه الفرتة وسيكون النجاح
قريبا ً جدا ً منك.

استفد من الطاقة اإليجابية التي
تتمتع بها للقيام بأمور مفيدة
ومس ّلية برفقة الرشيك.

يرتاح بالك بعد أن تتخلص من
مسألة عالقة كانت تشغل بالك
منذ فرتة.

غريتك العمياء تزعج الحبيب
كثريا ً وقد تؤدي إىل تدمري
العالقة بينكما.

ستتخطى الهواجس واملشاكل
النفسية وتشعر براحة بال يف
هذه الفرتة.

مـــــدارات

nidaalwatan.com
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سياسة أميركا الجديدة تجاه الصين
محفوفة بالمخاطر
في الشهر الماضي ،أصدرت وكالة فدرالية أميركية صغيرة وثيقة تنظيمية لم تحصد تغطية إعالمية واسعة ،ال
سيما المسائل المرتبطة بتشعباتها العالمية الهائلة .أعلن مكتب الصناعة واألمن في وزارة التجارة األميركية عن فرض
قيود عالمية للحد من قدرة الصين على استيراد أشباه موصالت متقدّمة .تتجاوز هذه القواعد الصارمة الجديدة أي
محاوالت سابقة لكبح تقدّم الصين التكنولوجي وطموحاتها.
جون بيتمان

ســنوات تقريبا ً عن أحدث التطورات
يف قطاع تكنولوجيا أشباه املوصالت.
قد تحتاج الصني إىل املدة نفسها عىل
األقل ملحاولة هندســة تلك القدرات
محلياً .لكن تبقــى هذه املدة الزمنية
مبنية عىل التخمينات.

رافــــــــــــي أغــــــــــــراوال

بعد أســبوع عىل صــدور الوثيقة،
اعترب جون بيتمــان يف صحيفة «فورين
بولييس» هذه الخطوة لحظة مفصلية يف
تاريخ العالقات األمريكية الصينية ،وهي
تضمن برأيه متابعة املســرة التي تُمهّ د
لفك االرتباط التكنولوجــي بني البلدَين
عىل نطاق واسع.
بيتمان مســؤول بارز يف برنامج
الشــؤون التكنولوجيــة والدولية يف
مؤسســة كارنيغــي للســام الدويل.
ِ
مســاعدا ً خاصــا ً لرئيس هيئة
كان
األركان املشــركة الســابق ،الجنرال
جوزيف دانفــورد ،وكان مدير تنفيذ
االسرتاتيجية السيربانية يف مكتب وزارة
الدفاع .يناقــش بيتمان يف هذه املقابلة
تداعيات أحدث التغريات السياسية منذ
نرش مقالته.
ما حقيقة هذه القيود الجديدة وما
سبب أهميتها؟
ُف ِرضت قيود جديدة ومتعددة األبعاد
للحد من قدرة الصني عىل استرياد أشباه
املوصالت املتطورة ،أي الرقائق النهائية
التي تُســتعمَ ل يف الــذكاء االصطناعي
والحوسبة املتقدمة ،واملعدات املستخدمة
لتصنيع تلك االبتكارات.
تعمّ قــت الواليات املتحــدة يف املجال
التكنولوجــي لكبح تطوير تقنية أشــباه
املوصالت يف الصني بمســتوياتها الراهنة
وصوال ً إىل تجميدها بالكامل .قد يكون هذا
اإلجراء من أكثر التدابري رصامة وتأثريا ً ضد
قطاع التكنولوجيا الصيني بعد أربع سنوات
من الحروب التكنولوجيــة واالقتصادية
املحتدمة ،وهو عامل مهم جدا ً ألنه يشــر
إىل رغبة رصيحة وقوية يف احتواء التطور
التكنولوجي الصيني وتقييده.
ما الذي يدفع واشنطن إلى اختيار
هذا النهج؟
يتعلــق التربير العلنــي الوارد يف

الوثيقــة التنظيميــة بحجــة األمن
القومي الكالســيكية ،عــى اعتبار
أن الصني تســتعمل أشباه املوصالت
املتقدمة والحواسيب الفائقة لتطوير
قدراتها العسكرية.
يمكــن اســتعمال الحواســيب
الفائقة والــذكاء االصطناعي لتطوير
نماذج ديناميكية هوائيــة صاروخية،
ويمكن استخدامها لتصميم نماذج من
انفجارات نوويــة وتحقيق جميع أنواع
األهداف العســكرية .عــى صعيد آخر،
يسود نقاش حول العمليات االستخبارية
املبنية عىل الــذكاء االصطناعي وإقدام
الصــني عىل قمع شعبها.
لكن يجب أن يــدرك الجميع أن
القطاع الخاص يف الصني ســيتحمّ ل
أكرب أعباء هذه القيود ،حتى لو كانت
الواليــات املتحدة تســتهدف التطور
العســكري الصينــي عــر ضوابط
التصديــر .وعندمــا تكشــف إدارة
بايدن استعدادها لكبح تطور الصني
االقتصــادي والتكنولوجي الواســع
ونطاقاتها التجارية والعلمية املدنية،
ستثبت بذلك شــكال ً من التفاوت يف

مواقفها وتكشف نوايا تتجاوز حدود
معاقبة الجيش الصينــي .ربما يريد
األمريكيون بكل بســاطة أن يكبحوا
الصعود الصيني.

تعمقت أميركا بالمجال
ّ
التكنولوجي لكبح تطوير تقنية
أشباه الموصالت في الصين
بمستوياتها الراهنة وصو ً
ال إلى
تجميدها بالكامل
إلى أي حد قد تتضرر الصين من التدابير
األخيرة؟
عــى املدى القصــر ،قد تترضر
منها بدرجة بســيطة .تدرك الصني
اتكالهــا االســتثنائي عــى واردات
أشباه املوصالت املتقدمة ،وهي تنفق
عرشات مليارات الــدوالرات لتطوير
صناعاتها الخاصــة .لكن تُعترب هذه

َ
وشرحت أن الواليات المتحدة تستطيع أن ُتلزِم العالم بقواعدها .ما رأي بقية دول العالم
سبق
بهذا الموضوع؟
لم تكن واشنطن مستعدة النتظار موافقة حلفائها ،وهو مؤرش مهم لتحديد األولويات الدبلوماسية ،وال
مفر من أن يالحظ الناس يف عواصم العالم ما يحصل.
أدىل آلن إســتيفيز ،وكيل وزارة التجارة األمريكية للصناعة واألمن ،بتعليقات يف األسبوع املايض حيث ُسئِل عن
هذا املوضوع ،فزعم أن حلفاء الواليات املتحدة ال يرون مشــكلة يف التحركات األمريكية ،وهو يتوقع منهم أن يدعموا
تحركات واشنطن خالل فرتة قصرية ويفرضوا قيودا ً محلية موازية أيضاً .وحتى لو وافق حلفاء الواليات املتحدة عىل
مواكبة هذه التدابري ،أظن أنهم سيالحظون أن الخطوة األولية كانت أحادية الجانب وسيوافقون عليها عىل مضض.
هل سيكون إرصار واشنطن عىل ج ّر حلفائها إىل حملتها اسرتاتيجية مستدامة؟ قد تنعكس هذه املقاربة عىل الخطوات
اإليجابية التي يُفرتض أن تتخذها الواليات املتحدة ،مثل تنسيق جهود دعم الرقائق والتنظيمات التكنولوجية ،والتضامن
ً
نتيجة لذلك ،ال يمكن استعمال هذه القواعد القرسية إال يف مناسبات معينة.
ضد الصني لتشكيل جبهة موحّ دة.
إلى أي حد قد تزيد صرامة هذه التدابير ،وبأي سرعة قد تنتقل إلى قطاعات مثل التكنولوجيا
الحيوية أو صناعة األدوية؟
تتعدد الخطوات التي أصبحت قيد التطوير اآلن ،وهي تتجاوز نطاق تقييد التصدير .يف وقت قريب نسبياً،
سيظهر يف الواليات املتحدة نظام ملراقبة االســتثمارات الخارجية ،وهو تدبري حكومي غري مسبوق لتنظيم
التدفقــات املالية العابرة للحدود .يُفرتض أن يبدأ العمل به خالل األشــهر املقبلة .عىل املدى الطويل ،أعلنت
اإلدارة األمريكية أنها بصدد مراقبة قيود التصدير يف مجال التكنولوجيا الحيوية والذكاء االصطناعي الكمّ ي.
ال يم ّر أســبوع واحد من دون طرح اقرتاح جديد وبارز ،أو وضــع رشكات جديدة عىل قائمة الكيانات
التابعة لوزارة التجارة ،أو اقرتاح ترشيع يف الكونغرس .لقد أصبحت بيئة صناعة السياسة ناشطة لدرجة أن
يعجز أشخاص مثيل عن مواكبتها .كل يشء ممكن اليوم.

التقنيــات من أكثر املعــدات تعقيدا ً
وتطورا ً عىل اإلطــاق ،وتبقى كمية
القطــع ودقتها واملهــارات الالزمة
الستعمالها استثنائية بمعنى الكلمة.
لهذا السبب تشــعر الصني بالقلق.
تتعــدد التقارير التي تشــر إىل تخبّط
الحكومة والقطاع الخــاص يف الصني
لتطوير بعض خطط االســتجابة ،ومن
املتوقع أن تتمحور حــول الرتكيز عىل
تطوير الذات عىل املستوى الوطني .لكن
ستكون هذه الطريق طويلة وشاقة.
كم سنة ستستغرق جهود التطوير؟
هل نتكلم عن قدرات تصنيع
ملموسة أم رأسمال بشري؟
نحن نتكلم عن هذين الخيا َرين معاً.
تُمنَع الصني من اســترياد اآلالت املتطورة
التــي تعجز عن تصنيعها بنفســها ،وال
يُسمَح لها أيضا ً بتوظيف األمريكيني ،وال
نعني بهم املواطنني األمريكيني فحســب
بل مجموعة واسعة وأساسية من الناس
ملســاعدة بعض رشكات أشباه املوصالت
الرائدة يف الصني عىل إحراز التقدم املنشود.
يقال إن الصــن متأخرة بعرش

ما هو رد بكين المحتمل؟ ما الذي
يمكنها فعله للرد على هذه التدابير؟
م ّرت أربع ســنوات منذ أن فرض
الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب
رسوما ً جمركية ،وعرشات القيود عىل
التصدير والتأشريات ،ومجموعة من
العقوبات ،والقوائم الســوداء .وعىل
مر هذه الفــرة كلها ،حرصت الصني
عىل إطالق ما قد نعتــره ردا ً مبارشا ً
ومتبــادال ً ومتوازناً .أظــن أن الصني
تدرك أنها ســتخرس أكثر من اآلخرين
إذا أطلقــت دوامــة تصعيدية ،وهي
ّ
تفضل التمسك بالروابط التي تجمعها
بالغرب إىل أن تصل إىل املســتوى الذي
تريده مــن االكتفاء الذاتــي ويتغري
الوضع ملصلحتها.
تملك الصني بعض اإلمدادات لكنها
تختار عدم اســتعمالها .تتكل الواليات
املتحدة بشدة عىل الصني لتأمني املعادن
األرضية النــادرة لتعديــن ومعالجة
مواد تحتاج إليها جميع اإللكرتونيات،
وســيواجه البلد مشكلة كربى إذا عجز
عــن تلقي تلــك املواد .تبقــى الصني
معقالً صناعيا ً لــركات التكنولوجيا
األمريكيــة مثل «آبــل» .وتُعترب الصني
منبعا ً للمواهب يف الجامعات والرشكات
األمريكية ،وهي مصدر للرساميل أيضاً.
َ
الطرفني،
تتعــدد جوانب الرتابط بــن
وأظــن أن الصني تبقى حذرة يف طريقة
اســتعمال هذه املــوارد .لكن لن يبقى
الوضع عــى حاله .ال مفر من أن تتغري
حسابات بكني يف مرحلة معينة ويدرك
الرئيــس يش جني بينغ أنه لم يعد يملك
ما يخرسه .ال أحد يعرف متى ســتبدأ
تلك املرحلة .أنا قلق ألن الناس ال ترتقب
هذا التحوّل .هم ال يفكــرون بتوقيت
تلك املرحلة ،ويتزامــن هذا الوضع مع
زيادة الغموض يف أداء القيادة الصينية
وصعوبة ّ
توقع ترصفاتها.

مع اقتراب االنتخابات األميركية النصفية في األسبوع المقبل ،ما سيكون تأثير النتائج على
خطوات إدارة بايدن في المرحلة المقبلة برأيك؟
يتمتع البيت األبيض بســلطة تنفيذية ال يمكن تصوّرها لفرض قيود عــى التصدير وأنواع أخرى من
الضوابط ،ما يعني أنه ال يحتاج إىل أي ترشيعات يف الكونغرس وهو لم يتكل عليها يوماً.
مع ذلك ،قد تتصاعد الضغوط عــى الرئيس األمريكي جو بايدن والديمقراطيني وتزيد التكاليف املرتتبة
عليهم إذا اســتوىل الجمهوريون عىل الكونغرس .لقد الحظنا أن التعامل الصــارم مع الصني هو واحد من
أبرز الحمالت الهجومية التي يســتعملها الجمهوريون ضد إدارة بايدن منذ يومها األول يف السلطة ،ال سيما
ّ
املرشــحون املســتقبليون للرئاســة .يجب أن يتجنب بايدن ذلك الهجوم بطريقة ما ،وأظن أن قيودا ً أخرى
أصبحت قيد التحضري.
من الواضح أن أحدث نقطة تحوّل سياسية تزعجك وتثير قلقك .ما هي أكبر التكاليف المترتبة عن
َ
الطرفين وما هي وجهتنا المقبلة؟
فك االرتباط بين
أنا أشــعر بالقلق فعالً وأتســاءل :هل من نقطة ّ
توقف يف مرحلة معينة؟ هل ستُســبب هذه القيود
يوما ً أرضارا ً تفوق املنافع ا ُملحققة عىل مستوى املصالح األمريكية والعالم ككل؟ أظن أننا نقرتب من تلك
النقطة اليوم.
أنا قلق يف املقام األول عىل عالقة الواليات املتحدة مع الصني ألنها ترتبط باالستقرار العاملي العام وبقدرتنا
عىل التعاون ملعالجة تحديات كربى مثل التغري املناخي أو األوبئة ،أو حتى الحفاظ عىل اســتقرار مناســب
ملتابعــة التواصل يف زمن األزمات .كلما اتّضحت رغبة الواليات املتحدة يف احتواء التطور الصيني ،ال مفر من
التفكري بحجم التداعيات الجيوسياســية العميقة واملخاطر التي تطرحها علينا جميعاً .يشعر فريق بايدن
وعدد كبري من املســؤولني يف واشنطن بأن العوامل الخارجية تصبّ يف مصلحتهم وأن هذه التدابري الصارمة
بدأت تعطي املفعول املنشود .لكنهم يغفلون عىل ما يبدو عن املخاطر املطروحة .هذا الوضع يثري قلقي.
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تخفيض الفوائد على ودائع المصارف أول إرهاصات اإلصالح أم ضربة سيف في الهواء؟

المركزي "يكمش يده" على البنوك والمودعون يدفعون الثمن
يومًا بعد آخر تتعمق االزمة النقدية ويصبح حلّها أكثر صعوبة .جزء أساسي
من المشكلة المتفاقمة يعود إلى الخيارات التي انتهجها مصرف لبنان
قبل انفجار االزمة في نهاية العام  ،2019وبعدها .ذلك أن "الوسيلة
الوحيدة التخاذ القرار الصحيح هو االعتراف بالقرار الخاطئ" ،على حد تعبير
الكاتب والروائي باولو كويلو .وهذا ما لم يفعله "المركزي" .فعزز سياسة
االنكار ،بسلسلة ال تنتهي من التعاميم التي لم تقف عند حدود السياسة
النقدية ،إنما تعدتها إلى االقتصادية والمالية وحتى االجتماعية.
بشــكل واضح بميزانياتها املنشورة .من دون أن
خالـــــد أبــــو شقـــــرا
ننىس االنخفاض يف الذي طال محفظة القروض
املرصفية للقطاع الخاص ،بنسبة  62يف املئة منذ
مثلما عوّدنا منذ بداية االزمة ،أصدر مرصف
العام  .2019وجزء كبري من هذه املحفظة متعلق
لبنان مطلع الشــهر الحايل تعميما ً جديدا ً حمل
بالتســليفات بالعملــة االجنبية
الرقــم ( 648قرار وســيط رقم
لالفراد التي ما زالت تدفع باللرية
 )13495توجّ ه فيه إىل املصارف،
اللبنانية عىل ســعر رصف 1500
وأبرز مــا جاء فيــه :تخفيض
لــرة ،بحســب تعاميم مرصف
الفوائــد ألجَ ل وفوائد شــهادات
الودائع المدفوعة من
االيداع بالدوالر االمريكي املودعة "المركزي" للمصارف تظهر لبنان .ومحفظــة القروض هذه
التي تشكل مصدر إيرادات مهما ً
لدى مرصف لبنــان من املصارف
كأرباح في ميزانياتها
للمصارف ،تضاءلت بشكل كبري
العاملــة يف لبنان بنســبة  50يف
حتــى كادت تختفي" .ويضاف،
املئة .عىل أن يُعمــل بأحكام هذا
بحسب غربيل ،إىل هذه الخسائر "توقف املصارف
القرار ملدة ستة أشهر اعتبارا ً من تاريخ صدوره
عن االقــراض نتيجة الظروف التي لم تعد خافية
يف  1ترشين الثاني .2022
عــى أحد .وأخذ املرصف املركزي قرارا ً بتســديد
فماذا يعني هذا التعميــم؟ وكيف يمكن أن
الفوائــد عىل الودائع وشــهادات االيداع بالعملة
يؤثر عىل املصارف واملودعني؟
االجنبيــة مناصفة بني اللرية والــدوالر منذ آذار
"يطبّــق هــذا القــرار عــى كل التزامات
العــام  ."2020وهو ما عاد وأكد عليه يف التعميم
"املركزي" تجــاه املصارف ســواء كانت ودائع
االخري.
مبارشة بالدوالر ،أو شهادات إيداع مكتتب بها"،
يقول رئيس قســم البحث والتحليل االقتصادي
المودعون لن يتأثروا
يف "بنك بيبلوس" نســيب غربيل" .وهي ستؤدي
تدابــر "املركــزي" التي تــؤدي إىل تراجع
حكما ً إىل تراجــع إيرادات املصــارف من هذين
إيرادات املصارف ،ســبق لها ونشــفت املودعني
املصدرين بنسبة  50يف املئة .وستؤثر بالتايل عىل
حجم املؤونات التي تأخذها البنوك عىل ســندات
بالتكافل والتضامن مع البنوك .فاالخرية ال تسدد
"اليوروبونــدز" ،وعــى محفظة التســليفات
نصف الفوائد عىل الودائع لزبائنها بالدوالر نقداً،
إنما تضيفها عىل الحسابات املحجوزة ،ويسحبها
للقطاع الخاص ،وعىل املصاريف التشــغيلية".
املودعون عند اســتحقاقها باللرية اللبنانية عىل
وســتضاف هذه الرتاجعات برأي غربيل "عىل كل
الخســائر التي تتحملها املصــارف ،التي تعاني
أســاس التعميم  ،151أي عىل سعر  8000لرية.
أساســا ً من انعدام االرباح .وهو االمر الذي يربز
وبالتايل هي "مجرد قيود تســجل يف امليزانيات،

التعاميم في وا ٍد وصرخات المودعين في وا ٍد آخر (رمزي الحاج)

وعىل شاشــات الحواســيب" ،بحسب املستشار
املايل دّ .
غسان شماس .و"غري ذات قيمة بالنسبة
للمودعني .إنما بالنســبة للمصــارف فالودائع
املدفوعة مــن مرصف لبنان ،حتى ولو كانت عىل
شــكل قيود محاســبية ،فهي تظهر كأرباح يف
ميزانياتها .وهــي بأمس الحاجة إىل هذه االرباح
املقيدة مع اختفــاء أي مصدر آخر باســتثناء
العموالت لتحقيق املداخيل وتبقى شكليا ً عىل قيد
الحياة.

التوقف عن تدليل المصارف

مما ال شك فيه أن "املركزي" هدف من وراء
التعميم االخري ،الذي يقيض بتخفيض الفوائد عىل
ودائع املصارف بنســبة  50يف املئة ،واالستمرار
بتســديدها مناصفة بني اللرية والدوالر" ،تسكري
يده عــى االحتياطي الذي ما زال بحوزته" ،برأي
شماس .إنما االهم معرفة نسبة الفوائد الجديدة
التي يدفعها عىل الدوالر .والتي يجب أن تكون أقل

رغم التزام لبنان به في االتفاق مع صندوق النقد الدولي

"الثنائي الشيعي" يعرقل خطوات باتجاه توحيد أسعار الصرف
نقلت وكالة رويرتز عــن مصادر أمس «أن لبنان يرتاجع عن خطة خفض
سعر الرصف الرسمي» .واضافت« :ان ذلك الرتاجع يأتي وسط مخاوف من رد
فعل عنيف من الجمهور».
وأكد وزير املاليــة يف حكومة ترصيف األعمال يوســف خليل يف  28ايلول
املايض ان الدولة ســتغري ربط الدوالر من  1507اىل  15الف لرية ،يف خطوة نحو
توحيد اسعار الرصف .وكان خليل قال يف البداية ان التعديل يف االول من ترشين
الثاني ،لكن وزارته قالت يف وقت الحق ان ذلك سيعتمد عىل موافقة الربملان عىل
خطة التعايف ،وهذا ما لم يحصل بعد.
وقال مصــدر يف وزارة املالية لرويرتز امس «الخالفات السياســية اوقفت
الخطوة .ال احد يف البالد يريد تحمل املسؤولية ،ورئيس حكومة ترصيف االعمال
نجيب ميقاتي لم يكن عىل اســتعداد العطاء الضوء االخرض لتغيري ربط العملة
حتى انضمام الثنائي الشــيعي (حزب الله وحركة امل)  .واكد مصدر يف مكتب
ميقاتي إحجام رئيــس الوزراء عن التحرك دون موافقــة تلك االطراف .وقال
مصدر من احد طريف الثنائي لرويرتز «سيكون من الصعب تنفيذ ذلك اآلن».
ويف نيسان املايض ،اتفق لبنان مع صندوق النقد الدويل عىل قائمة إصالحات

يتعني تنفيذها من ضمنها توحيد أســعار الرصف ،من أجل الوصول إىل تمويل
من الصندوق.
وجرى تداول اللرية ،أمس الخميس ،يف الســوق املوازية بســعر 37500
لرية للدوالر ،وعىل منصة صريفــة البنك املركزي  30100لرية ،فيما بقي الربط
الرسمي عند .1507

المصارف تشاطر «الثنائي» موقفه؟

وقال كبري االقتصاديني يف بنك بيبلوس نســيب غربيــل إن الربط الجديد
ستكون له آثار «بعيدة املدى» عىل االقتصاد ،وينبغي تنسيقه مع البنك املركزي
اللبناني وصندوق النقد الدويل.
واشــار غربيل اىل تأثريه عىل امليزانيات العموميــة للبنوك وعملية إعادة
الرســملة وســداد القروض والقطاع الخاص واملواطنني العاديني باإلضافة إىل
تأثريه عىل التضخم وعىل األسعار.
وقال غربيل« :االعتبارات السياسية هي املهيمنة  ،هذه حقيقة ! والتكلفة
هي تأخري اإلصالحات».

من تلك التي يتقاضاها عىل توظيفاته ،خصوصا
أن الفوائــد يف العالم ما زالت رغــم االرتفاعات
بسيطة ،باملقارنة مع تلك التي تدفع محليا ً حتى
بعد تخفيضها .وهنا يسأل شماس افرتاضيا ً هل
كانت الفوائد تدفع من كيس "املركزي"؟ ليخلص
أن هذا االجــراء املتعلق بتخفيــض الفوائد كان
يجب أن يتخذه "املركزي" منذ بداية االزمة.
"يف جميع الحــاالت ال يمكن وضع تخفيض
الفوائــد عىل ودائع املصــارف إال يف خانة توقف
"املركزي" عن تدليل املصارف" ،يقول شــماس،
"وقــد أتى هذا االجــراء متأخرا ً ملــا ال يقل عن
عامني .وقد يكون أول ارهاصات االصالح املرصيف
يف لبنان".

رفع قيمة السحوبات مؤجلة

مــع كل تطور نقــدي أو مايل يعود ســؤال
املودعني عــن إمكانية رفع قيمة الســحوبات
بحســب التعميم  ،151مــن  8000لرية للدوالر
إىل رقم أعىل قد يكــون  12أو حتى  15ألف لرية.
وهذه املناسبة التي أوحت للكثريين أن "املركزي"
قد "يســتفضل" بعض االموال لم تشذ عن هذا
الســياق .وبرأي غربيل فان موضوع رفع قيمة
السحوبات مؤجل وليس ملغى بشكل كيل.
وقــد تفتحت العيون عليه بشــكل كبري مع
اتخــاذ املالية قــرارا ً بتخفيض ســعر الرصف
الرسمي إىل  15ألف لرية قبل فرتة ليست بطويلة.
االمر الذي يرفع قيمة الســحوبات بشكل تلقائي
من حيث املنطق .ويف جميــع الحاالت ،فإن قرار
تغيري ســعر الرصف من الناحية التقنية ،يُتخذ
بالتنســيق بني مرصف لبنان واملالية ،ويجب أن
تكون االجواء مهيأة له .وهو ما سيحصل ويجب
أن يحصل.
وعندها يصبح لحــاق التعميم  151به أمرا ً
مطروحــاً .إنما هــذا ال يعني ،بحســب غربيل،
"زيادة الكميــة املعطاة باللــرة اللبنانية .فاذا
كان مثــا ً الحد االقىص للســحوبات هو 3000
دوالر عىل أســاس  8000لرية للدوالر ،قد يصبح
 1600دوالر عىل سعر رصف  15ألف لرية .بشكل
أن يبقى مجمل املبلــغ باللرية  24مليوناً" .وهذا
طبعا ً يرتبط بحســابات حجم الكتلــة النقدية
باللرية وانعكاســها عىل الكثري من االمور ومنها
سعر الرصف.

صراع المهل بين المديرة العامة للنفط وهيئة الشراء العام ينتهي على خير ما يرام
عند الخامسة والنصف من بعد ظهر أمس،
أعلن املوقع االلكرتونــي الخاص بهيئة الرشاء
العام عن اجراء ثالث مناقصات عمومية لرشاء
الفيول والغاز اويل ملصلحة مؤسســة كهرباء
لبنان ،بعدما جــرى تعديل دفرت الرشوط للم ّرة
الثالثة عىل التوايل بســبب الخــاف عىل املهلة
الزمنية ،كما اشــتكت هيئة الــراء العام .اذ
تفيد مصادر املديرية العامــة للنفط ّ
أن تذ ّرع
الهيئة بعدم االلتــزام بموجبات قانون الرشاء

العام ،وتحديــدا ً باملهل الزمنيــة املتاحة أمام
العارضني ( 21يوماً) ،هو الذي تســبب بخالف
بــن الهيئة ووزارة الطاقة ،مــا أدى إىل تأخري
إعالن املناقصات ،لم يكن يف محله أبداً.
وتقــولّ ،
إن املديرية التزمــت بتوصيات
رئيس حكومة ترصيف األعمال نجيب ميقاتي
الذي طلب من هيئة الرشاء العام تقصري املهلة
لترسيع تأمــن الفيول ،لكنهــا وقعت يف املرة
االوىل يف خطــأ تحديــد تلك املهلة بـــ 12يوما ً

فقط .ولكن ارصار وزيــر الطاقة عىل التفاهم
مع هيئة الرشاء العــام دفع باملديرية إىل اعادة
تعديــل الدفرت (وفق مالحظــات هيئة الرشاء
العام) إلعادة اطــاق املناقصة من جديد وفق
مهلة  15يوماً.
وبســبب تواجد وزير الطاقــة يف الجزائر
برفقــة رئيــس الحكومة ،قام وزيــر الطاقة
بالوكالة هيكتور حجار بتوقيع الدفرت ،وقد ت ّم
ارســاله من جديد إىل الهيئة التي نفت تلقيها

الدفرت عرب الربيد االلكرتوني.
هذا التخبــط بني املديريــة والهيئة دفع
يوم الخميس إىل إجــراء تعديالت جديدة عىل
دفرت الرشوط تراعي املهلــة الزمنية الفاصلة
وإرساله ظهرا ً باليد إىل الهيئة مع الحرص عىل
نرشه.
وهذا ما لم يحصل حيث أعلن عن املناقصات
الثالث يوم أمس يف  3ترشين الثاني وحدد موعد
فض العروض يف  18الجاري.

إقــــتصـــــاد
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منظمات غير حكومية ترفع الصوت:

إرتفاع أسعار اإلتصاالت يؤثّر سلبًا في إغاثة المحتاجين

نرش موقع «ذا هيومانتاريان» تحقيقا ً عن أثر رفع
كلفة االتصاالت يف لبنان عــى الفقراء الذين يحتاجون
اعانات .وســأل التحقيق أنه مع ارتفاع كلفة املعيشة
بنســب هائلة خالل ســنوات االزمة ،كــم يبلغ عدد
األشــخاص ممن يحتاجون اىل مســاعدة طارئة ،وهم
الذين وقعــوا يف رشك الفقر؟ وأكد أن االنهيار املايل أثر يف
لبنان عىل كافة جوانــب الحياة تقريبا ً وحتى عىل طلب
املساعدة الطارئة عرب الهاتف.
منذ بداية تموز ،عندما أجــرت الحكومة اللبنانية
تغيــرا ً أدى اىل ارتفاع كبري يف تكلفة اســتخدام الهاتف
واالنرتنت ،تقــول جهات إغاثية عدة انها قد شــهدت
انخفاضــا ً كبــرا ً يف املكاملات عىل الخطــوط الهاتفية
املخصصة للمســاعدة ،مما يثري قلــق املنظمات غري
الحكومية بأن يؤثر ذلك عــى قدرتها للوصول اىل أولئك
املحتاجني ملساعدة ،ال سيما وأن اعدادهم تنمو برسعة
منذ أن بدأت العجلــة االقتصادية انهيارها الدراماتيكي
يف أواخر عــام  .2019وتفيد روز الحبيش ضاهر ،مديرة
برنامج يف جمعية «حماية» ،وهي منظمة غري حكومية
لبنانية تركز عىل حماية األطفال بما يف ذلك منع اإلساءة
اليهم واستغاللهم ،أن عدد املكاملات التي تلقتها املجموعة
قد انخفض بأكثر من  50%خالل شــهر أيلول مقارنة
بالفرتة الزمنية نفســها من العام املــايض .ويف املقابل

ارتفعت فواتــر االتصاالت الخاصة باملنظمة  20ضعفا ً
منذ تموز .2020

هواتف مجانية؟

هذا وتســعى بعض املنظمات غــر الحكومية اىل
الحصول عىل خطوط هاتفية مجانية للتخفيف من أعباء
ارتفاع التكاليف ،باالضافة اىل اجراء تعديالت عىل طريقة
عملها .وعىل ســبيل املثال ،عملت «حماية» عىل توفري
خطوط هاتفية للمعالجني النفســانيني .لكن وبسبب
ارتفاع تكلفة التخابر ،اضطــرت املنظمة اىل العودة اىل
العمل بواســطة عاملة هاتف كما كان الحال عليه قبل
جائحة كورونا ،وذلك لتخفيض التكلفة.
وقد تم تســليط الضوء عىل هذه القضية يف شــهر
آب عندما نرشت «مرييس كوربــس» ،العاملة يف لبنان
ملساعدة الالجئني السوريني واللبنانيني ،تقريرا ً عن كيف
أسفرت فواتري االتصاالت املرتفعة عن انخفاض كبري يف
املكاملات عىل خطها الســاخن ،حيث وصلت اىل  190يف
تموز مقابل  663يف حزيران.
وقال محمد نجــم ،املدير التنفيذي ملنظمة الحقوق
الرقمية  SMEXالتي تتخذ من بريوت مقرا ً لها ،إن ارتفاع
األسعار يرضب الفئات األكثر ضعفا ً بشدة ،ألن معظمهم
يتقاضون أجورا ً باللرية املنخفضة القيمة .وســيكون

الالجئون اىل املنظمات غري الحكومية هم األكثر ترضرا ً
ألن هؤالء األشــخاص ينتمون إىل مجتمعات فقرية ،ولن
يتمكنوا مــن التواصل كما اعتادوا .عالوة عىل ذلك ،تؤثر
محدودية الوصول إىل اإلنرتنت عــى حرية التعبري لدى
الناس.

تحمل العبء

وتحاول منظمــة اغاثة تحمل عــبء التكاليف
املرتفعة عن العمالء منهــا منظمة «امربايس لبانون»
التي تديــر  National،Lifelineوهو رقم اتصال يقدم
دعما ً للصحــة العقلية ومنع االنتحــار .وتقول ريف
رومانــوس ،املرشفــة يف املنظمة أنــه عندما يتصل
النــاس ويذكرون وضعهم املادي ،يعــاود العاملون يف
املنظمة االتصال بهــم لتحمل كلفة االتصال .هذا ويرد
خط املنظمــة  1564بمعدل  1000اتصال بالشــهر،
وهي ليســت مجانية كون الحكومة لم توافق بعد عىل
تحويل الخط اىل مجاني .وقالت« :خالل الشهر املايض،
ارتفعت فاتورة االتصــاالت للمنظمة بـ 200%حيث
تدفع املنظمــة حاليا ً  100دوالر بالشــهر» .بدورها،
أفادت «أبعاد» ،منظمة غــر حكومية تعمل يف مجال
املساواة بني الجنســن ،عن انخفاض يف عدد املكاملات
التي تلقتها بني تموز وأيلول مقارنة بالفرتة ذاتها من

عامي  2020و .2021وأشــارت اىل أن أحد األسباب قد
يعود اىل ان االزمات االقتصادية واالجتماعية املتفاقمة
واملتشــابكة يف لبنان ،دفعت العائالت اىل إيجاد وسائل
لخفض نفقاتها الشهرية .وهذا يعني يف بعض األحيان
تقليل عدد الهواتف املحمولة املستخدمة داخل االرسة.
بينما يمتلك العديد من العائالت هاتفا ً واحدا ً فقط ،عادة
يملكه الزوج ،فان ذلك يجعل من الصعب عىل النســاء
والفتيات التواصل مــع خط «أبعاد» .وهذا قد يعني أن
االم او االبنة لن يكون لديهما إمكانية الوصول بسهولة
اىل الهاتف لالبالغ عن قضايا ،مثل العنف املنزيل .وأضاف
سعيد اىل أنه قد تمت مالحظة املزيد من األشخاص الذي
يحرضون لطلب الدعم يف مســاحاتهم اآلمنة من دون
االتصال أوالً ،وهو ما أصبحوا مســتعدين له اآلن نظرا ً
للتغريات التي طرأت عىل االتصاالت.
بدوره أشار الكســندر هاربر ،قائد فريق تحليالت
االزمات الــذي أصدر تقرير «مــريس كوربس» ،اىل أنه
قد الحظ قلقا ً مماثالً بشــأن عدد الهواتف التي تمتلكها
االرسة .وقال بأنهم قد تحدثوا اىل العديد من املنظمات غري
الحكومية األخرى للنظر يف هذه املســألة ،حيث يستمر
العديد من الناس باالتصال باملؤسسة ،لكنها تقلل بشكل
كبري من عدد رشائح االتصال املســتخدمة داخل االرسة
حيث قد يكون هنالك هاتف واحد لدى االرسة.

كركي :تعرفة الضمان تغطي  50%من الفاتورة اإلستشفائية
باتريسيــــا جــــــالد
ّ
وقع وزيــر املالية يف حكومة ترصيف
األعمال يوســف الخليل أمس التحويالت
الخاصة برصف  400مليــار لرية لبنانية
لصالــح الصنــدوق الوطنــي للضمان
اإلجتماعي كبدل نفقــات مرض وأمومة.
وأخــذت التحويــات طريقهــا اىل تنفيذ
اإلجراءات التــي تضع املبلــغ املذكور يف
حساب الصندوق يف غضون الساعات الـ
 48املقبلة .ولن يكون للمبلغ املحوّل وقع
عىل نسبة التغطية للمنتسبني اىل الضمان،
باعتبــار انه مرصــود يف املوازنة العامة.
وكانت سدّدت وزارة املال كما أوضح مدير
عام الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي
محمد كركي لـ»نــداء الوطن» مبلغ 225
مليار لرية ســابقا ً واليوم ت ّم تحويل 400
مليار لرية ،اي بمبلــغ إجمايل  625مليار
ّ
املتبقي
لرية ،ونأمل أن يت ّم تســديد املبلغ
وهو  625مليار لرية قبل نهاية الســنة».
الفتا ً اىل أنها «املــرة األوىل بتاريخ الضمان
ّ
يحقق فيها الصنــدوق دخالً بقيمة
التي
 625مليار لــرة لألموال املرصودة له بأق ّل
من سنة».
وبذلك لن يؤدّي هــذا املبلغ اىل زيادة

تسعرية الضمان اإلستشفائية والخارجية
يف الوقت الراهن بعــد أن ت ّم رفعها مرتني
ونصف بنا ًء عىل املبلغ املرصود يف املوازنة.
وبذلــك تعرفات الضمان يجب أن تســدّد
نسبة  50%من الفاتورة اإلستشفائية ما
عدا املســتلزمات الطبية واألدوية» ،مشريا ً
اىل «الســعي لرفع التعرفة اىل  5مرات عن
التعرفة القديمة».
اما عن موضوع األدوية واملستلزمات
الطبية ،فيبحث الضمان بحســب كركي
يف «كيفيــة التعاون مع الدولــة اللبنانية
ووزارة الصحــة إليجاد حــ ّل له وطريقة
للتســعري وفق أق ّل تعرفة ممكنة ،باعتبار
ان املستشفيات تتقاىض التسعرية بالدوالر
النقدي أو بسعر السوق السوداء».
وكان الصنــدوق الوطنــي للضمان
اإلجتماعي بناء عــى األموال املرصودة يف
املوازنة ،زاد تعرفة جلسة غسيل الكىل من
 1,000,000لــرة لبنانية اىل 1,250,000
لرية من دون احتساب بدل أتعاب األطباء.
مشــدّدا ً عىل حرصه الشــديد عىل تنفيذ
سياســة الصندوق بعــدم تحميل مرىض
غسيل الكىل أيّة أعباء مالية كون هذا العمل
الطبّي يغ ّ
طيه الضمــان  .100%وطالب
ّ
كافة املستشفيات واألطباء باإللتزام التام

العالم نحو أسوأ أزمة
مالية منذ الحرب الثانية
يرى صنــدوق التحوط «إليوت مانجمنت» أن العالم يف
طريقه إىل حالة من التضخم املفرط ،وقد يتجه نحو أســوأ
أزمة مالية منذ الحرب العاملية الثانية.
ويف خطــاب اطلعت عليه «فاينانشــال تايمز» ،حذر
الصندوق ،الذي يدير أصوال ً بحواىل  56مليار دوالر ،عمالءه
من وضع صعب للغاية بالنسبة لالقتصاد العاملي واألسواق
املالية سيكون من الصعب عىل املســتثمرين خالله جني
املال.
وأشار الصندوق أنه ال ينبغي عىل املستثمرين افرتاض
أنهم رأوا كل يشء ملجرد أنهم عانوا أزمات مالية مثل السوق
الهابطة يف السبعينيات ،وصدمة أســعار النفط ،وانهيار
السوق عام  ،1987أو األزمة املالية لعام .2008
وأضاف أن العالم يسري عىل طريق التضخم املفرط ،ما
قد يؤدي إىل انهيــار مجتمعي عاملي ورصاع مدني أو دويل،
وعــى الرغم من أن هذه النتيجة غري مؤكدة ،إال أن هذا هو
االتجاه الذي يسلكه العالم حالياً.
(املصدر :أرقام)

بهذه التعرفات وعدم تقايض أيّة فروقات
مالية من املضمونني تحــت طائلة اتّخاذ
اإلجراءات املناسبة بحق املخالفني.
كمــا رفع كركي أمــس يف مذ ّكرة بدأ
العمل بها منذ  3ايام ،تعرفة عملية تنقية
الدم من الكوليســتريول من 1,395,400
ل.ل .اىل .4.200,000ل.ل .مــن دون
احتساب بدل أتعاب األطباء الذي رفع من
 25000لــرة اىل  200,000لــرة عن كل
جلسة .وزيادة التعرفات عن تلك املسجّ لة
أخــرا ً تتطلب كما اوضح تســديد الدولة
الديون املرتتبة عليها للضمان والتي تفوق
الـ  5000مليار لرية.

زيادة تعرفات الهيئات الضامنة

وكانت الجهات الضامنة زادت التعرفة
اإلستشفائية كما ييل:
 تعاونية املوظفني زادت التعرفة  4مرات. وزارة الصحة زادت بني  4اىل  6م ّرات. الجيش عادت التغطية اىل  100%بسبباملعاملة اإلســتثنائية للجيش وتم ّكن قائد
الجيش من توفري التمويل الالزم .
يبقى التعويل عىل رفــع الح ّد األدنى
ّ
املؤش التي يرأســها
لألجور من قبل لجنة

محمد كركي

وزير العمل وتضم الهيئــات اإلقتصادية
واإلتحاد العمايل العــام وجانبا ً من ممثيل
القطاع الخاص ،ما سيش ّكل دفعة جديدة
لزيادة التعرفة اإلستشفائية بسبب دخول
واردات إضافية اىل الضمان .وحول توقيت
رفع الح ّد األدنى قــال كركي إن «التوقيت
ال يزال غــر معلوم ،آمــاً ان يدعو وزير
ّ
املؤش يف
العمل اىل عقد جلســة للجنــة
هذا الســياق نظرا ً اىل التداعيات اإليجابية
التي ســتنعكس زيادة يف مداخيل الضمان
ومعها سرتفع قيمة التغطية اإلستشفائية
للمضونني ،ولكن ذلك يتطلب طبعا ً دراسة
لتفادي اي تداعيات تضخمية ناجمة عنه
وعدم « ًكرس» اإلقتصاد الوطني.

"الضمان" يوضح
جاءنا من الصندوق الوطني
للضمــان االجتماعي التوضيح
اآلتي« :ورد يف العدد  966تاريخ
 24ترشيــن االول تحت عنوان (
 43مؤسسة وادارة عامة تكتم
االفصــاح عــن موظفيها من
بينها الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي) ،حيث ان الصندوق
بادر منذ صدور التعميم املعني
(من مجلس الخدمة املدنية) عن
رئاسة مجلس الوزراء تحت الرقم
 2019/30تاريخ ،2019/9/5
والذي كان موضوع مراسلة من
وزارة العمل ســجل لدينا برقم
 3553بتاريخ  ،2019/10/7اىل
ايداع وزير العمل جداول مفصلة
تتضمــن املعلومــات املتعلقة
بالعاملني لــدى الصندوق (وتم
استالمها بتاريخ 2019/10/7
وســجلت لــدى وزارة العمل
تحــت الرقــم  3/2386تاريخ
 2019/10/7كمــا وطلبنــا
ايداعها مجلــس الخدمة املدنية
وفقا ً للتعميم رقم .)2019/30
لذا تكون ادارة الصندوق التزمت
بالتعميم املشار اليه».

بريطانيا :رفع تاريخي للفائدة وأسعار المنازل قد تدفع الثمن
رفع بنك إنكلرتا الفائدة بأكرب وترية زيادة منذ
العام  ،1989وذلك بعــد يوم من زيادة االحتياطي
الفيدرايل للفائدة األمريكية بمقدار  75نقطة أساس
للمرة الرابعة عىل التــوايل .وصوّت أغلبية أعضاء
اللجنة السياســة النقدية يف البنــك لصالح رفع
الفائدة  75نقطة أســاس إىل  ،3%يف ثامن عملية
رفع للفائدة عىل التوايل .وذلك مع ارتفاع التضخم
يف اململكة املتحدة ألعىل مستوياته يف  40عاما ً عند
 10.1%يف ايلول  ،مما يعزز ضغوط تكلفة املعيشة.
ويرى البنك أن رفع الفائدة سيجعل االقرتاض
أكثر تكلفة وبالتايل يشجع األفراد عىل عدم إنفاق
األموال ،مما يخفف الضغط عىل األسعار.
والحظت لجنة السياسة النقدية أن توقعاتها
املحدثــة للنمو والتضخم تشــر إىل رؤية صعبة
للغاية القتصاد اململكة املتحدة ،مع تطلع البنك إىل
إعادة التضخم نحو مستهدفه البالغ .2%
ويتوقع البنك اســتمرار تراجع النمو خالل
عام  2023ويف النصــف األول من عام  ،2024مع

تأثري أســعار الطاقة املرتفعة وتشــديد األوضاع
املالية عىل اإلنفاق.
عىل صعيد آخر ،توقع مقرض الرهن العقاري
«نيشــن وايد بيلدنج سوســيتي» هبوط أسعار
املنازل يف اململكة املتحدة بحواىل ً ،30%
وفقا ألسوأ
السيناريوات املتوقعة يف ظل ارتفاع الفائدة وعدم
اليقني االقتصادي .وحسبما نقلت «بلومربغ» ،قال
«كريس رودس» املدير املايل لـ «نيشن وايد» خالل
جلسة استماع للجنة الخزانة بشأن سوق الرهن
العقاري :يشري أفضل السيناريوات إىل زياة بطيئة
ألسعار املساكن ،بينما يتوقع أسوأ االحتماالت وهو
انخفاض األسعار بنسبة .30%
ويربز ذلك التناقض الواســع بني التوقعات
مدى عدم الوضوح بالنسبة لألرس الربيطانية التي
تواجه ارتفاعا ً يف أسعار الفائدة والتضخم املستمر.
يف حني توقع تقرير البوابة العقارية «زوبال»
انخفاض أســعار العقارات بنســبة  5%يف العام
املقبل ،وتشري رؤية مجموعة «لويدز» املرصفية إىل

انخفاض بنسبة  7.9%يف أســعار املنازل ،بينما
يفرتض نموذجها األســوأ انخفاضا ً بنسبة 18%
تقريبا.
هذا وأظهرت بيانات «نيشــن وايد» الصادرة
هذا األســبوع انخفاض متوسط أســعار املنازل
 0.9%إىل  268.282ألف إســرليني ( 309.5آالف
دوالر) خالل ترشين االول املايض( .املصدر وكاالت،
أرقام)
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البيد يُهنّئ نتنياهو :إسرائيل فوق أي حساب سياسي
كمــا كان منتظــراً ،أعلنــت لجنة
االنتخابات املركزية اإلرسائيلية فوز زعيم
حزب «الليكود» بنيامني نتنياهو وحلفاؤه
بغالبية مقاعــد «الكنيســت» ،فيما هنّأ
رئيس الوزراء اإلرسائييل يائري البيد نتنياهو
عىل فوزه يف االنتخابات الترشيعية.
وقال البيــد يف بيان أصــدره مكتبه:
«دولــة إرسائيل فوق أي حســاب ،أتمنّى
التوفيق لنتنياهو والنجاح لشعب إرسائيل
ودولة إرسائيــل» .وأبلغ البيد نتنياهو بأنه
أصدر تعليماته إىل مكتبه بالكامل للتحضري
النتقال من ّ
ظم للسلطة.
وأظهــرت النتائــج النهائية حصول
«الليكود» عــى  32مقعــداً ،و 18مقعدا ً
للحزبَني املتديّنَني املتشــ ّددَين« ،يهودوت
هتوراه» لليهود االشكناز الغربيني وحزب
«شــاس» لليهود الرشقيني (سفراديم)،
و 14مقعــدا ً لتحالــف اليمــن املتط ّرف
«الصهيونية الدينية» .وبذلك تكون الكتلة
اليمينية برئاســة نتنياهو قد حصلت عىل
 64مقعداً ،مقابــل حصول كتلة البيد عىل
 51مقعدا ً ( 24مقعدا ً لحزب البيد تحديداً).
تزامناًُ ،قتل  4فلســطينيني برصاص
الجيش والرشطة اإلرسائيليَّني ،أحدهم ّ
نفذ
هجوما ً يف القدس الرشقية ،فيما ُقتل آخر

يف شمال غرب القدس واثنان يف جنني خالل
عملية عسكرية للجيش اإلرسائييل ،وسط
تصاعد املواجهات وأعمال العنف.
وأعلــن الجيش اإلرسائييل أنــه ي ّ
ُنفذ
عملية اقتحام يف مدينــة جنني ومخيّمها
الــذي يُع ّد معقــاً لفصائل فلســطينية
مس ّلحة يف شــمال الضفة الغربية ،بينما
كشــفت مصادر مح ّلية لوكالة «فرانس
بــرس» أن أحــد القتىل ويُدعــى فاروق
ســامة من قادة «رسايا القدس» ،الجناح
العســكري لحركة «الجهاد اإلســامي»،
مشــر ًة إىل أنّه تع ّرض لعملية اغتيال وهو
مطلوب للجيش اإلرسائييل.
وأشــار الجيش يف بيان إىل أن «فاروق
ســامة متو ّرط يف عدد من عمليات إطالق
النار عىل جنود الجيــش اإلرسائييل ،وقتل
الضابط نعوم راز مــن الوحدات الخاصة
اليمام يف  15أيّار املايض» ،متّهما ً ســامة
بأنــه كان يُخ ّ
طــط «لهجمــات جديدة»
بالتعاون مع مجموعة «عرين األسود».
ولفــت الجيش إىل أن ســامة تبادل
إطالق النار مع الجنود الذين ردّوا بالذخرية
الحية عليه وعىل مس ّلحني آخرين ،متحدّثا ً
عن اعتقال  5فلسطينيني خالل العملية.
ويف القــدس الرشقية ،أعلنت الرشطة

عمران خان ينجو من "محاولة اغتيال"

مناصرون لخان يتظاهرون للتنديد بمحاولة اغتياله (أ ف ب)

نجا رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان من محاولة اغتيال بعد إصابته برصاصة
يف قدمه خالل تجمّ ع سيايس أمس ،يف هجوم وصفه الرئيس الباكستاني عارف عيل بأنه «محاولة
اغتيال شــنيعة» .وأوضح رؤوف حسن ،أحد كبار مساعدي خان ،لوكالة «فرانس برس» ،أن خان
أُصيب حني أُطلقت النريان من الحشد قرب مدينة غوجرانواال ،وقال« :حالته مستق ّرة ،وهذه كانت
محاولة لقتله ،الغتياله» ،مشــرا ً إىل أنه ت ّم قتل أحد املهاجمــن واعتقال آخر .وكان خان يتقدّم
«مســرة طويلة» منذ الجمعة املايض من مدينة الهور نحو العاصمة إســام أباد ،يف إطار حملة
للمطالبة بانتخابات مبكرة بعدما أُقيص من منصبه يف نيســان .ويُلقي خان ( 70عاماً) خطابات
من حاوية مفتوحة أمام الحشود يف مدن وبلدات يف طريقه إىل العاصمة.
وقال وزير اإلعالم الســابق يف حكومة خان فؤاد شودري« :كان هناك شخص أمام الحاوية
يحمل هذا املســدّس األوتوماتيكي .أطلق رشــقة ،وأُصيب ك ّل من كان يقف يف الصف األمامي»،
موضحا ً أن  6أشخاص كانوا يقفون عىل الحاوية أُصيبوا ُ
وقتل متف ّرج.
وذكر مسؤولون من حزب خان «باكستان تحريك إنصاف» أن خان نُقل إىل املستشفى يف الهور
لتلقي العالج .وظهر خان يف فيديو وهو يف املستشفى مع ضمادة ملفوفة حول رجله اليمنى.
ووصل خان إىل الســلطة يف  2018عىل أساس حملة ملكافحة الفســاد وأيّدته قاعدة ناخبة
ســئمت من السياسة املتوارثة من قبل عائالت .لكن ســوء إدارته لالقتصاد وتدهور عالقته مع
الجيش ساهما يف االطاحة به.

إطالق فاشل لصاروخ كوري شمالي
بعد وابــل قيايس من الصواريخ التــي أطلقتها بيونغ يانغ يف الســاعات الـ24
األخرية ،كشفت سيول أن كوريا الشــمالية أطلقت صاروخا ً باليستيّا ً عابرا ً للقارات
أمس ،لكنّها رجحت أن تكون هذه العملية باءت بالفشل ،فيما دانت الواليات املتحدة
ً
داعية ك ّل الدول إىل تعزيز العقوبات عىل بيونغ يانغ.
التجربة الصاروخية
ور ّدا ً عىل خطوة كوريا الشمالية ،أعلنت كوريا الجنوبية والواليات املتحدة تمديد
املناورات الجوية املشــركة بني البلدَين باسم «العاصفة اليقظة» ،التي تُع ّد األكرب من
نوعها ،عىل خلفية «االســتفزازات األخرية» لبيونغ يانغ ،يف موقف ســارعت األخرية
إىل وصفه بأنه «اختيار خطر ج ّدا ً وخاطئ» ،محــ ّذر ًة من أنه يدفع األوضاع يف اتجاه
«مرحلة ال يُمكن ضبطها».
ويف أجزاء من شمال اليابان صدرت أوامر للســكان باالحتماءّ .
لكن وزير الدفاع
الياباني ياسوكازو هامادا أوضح أن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية لم يُح ّلق
فوق اليابان ،رغم التحذيرات التي صدرت لسكان بعض املناطق باالحتماء.
وأشــارت هيئة األركان املشرتكة يف سيول يف بيان إىل أن الجيش الكوري الجنوبي
«ســيبقى يف وضعية تأهب قصوى ،فيما يتعاون بشــكل وثيق مع الواليات املتحدة
ويُع ّزز عمليات املراقبة واليقظة» .ويُح ّذر خرباء من أن اســتفزازات النظام الشيوعي
املعزول قد تُمهّ د لتجربة نووية جديدة.

أخبار سريعة
إستمرار التوتر في البرازيل

خالل تشييع أحد القتلى الفلسطينيين في جنين أمس (أ ف ب)

اإلرسائيلية مقتل مهاجم يحمل ســكينا ً
ّ
نفذ هجوم طعن أصــاب فيه  3من رجال
الرشطة يف البلدة القديمة بجروح طفيفة،
وت ّم إجالؤهم لتلقي العالج يف املستشفى.
وأوضحت الرشطــة أن املهاجم «أثار
الشــكوك» وبعد أن وجّ ه له األمر بالتوقف
للخضوع للتفتيش «طعن أحد الرشطيني يف

الجزء العلوي من جسده» ليُقتل برصاص
رشطيني يف موقع الحادث.
عىل صعيــد آخر ،رفضــت الحكومة
الربيطانيــة الجديدة اقرتاحا ً من رئيســة
الوزراء الســابقة ليز تراس بإمكان نقل
ســفارة اململكة املتحدة يف إرسائيل من تل
أبيب إىل القدس.

الوكالة الذر ّية :ال أنشطة نوو ّية
غير ُمعلنة في أوكرانيا
بعد اتهامــات روســية ألوكرانيا
بتطوير «قنبلة قــذرة» ،أعلنت الوكالة
الدولية للطاقة الذرية أمس أنها لم تجد
أي مؤرشات تدل عىل «أنشــطة نووية
غري معلنة» يف  3مواقع يف أوكرانيا خالل
عمليات تفتيــش أجرتها بناء عىل طلب
كييف .وجاءت عمليات التفتيش يف ك ّل
من «معهــد األبحاث النووية» يف كييف،
و»املنشأة الرشقية للتعدين واملعالجة»
يف جوفتــي كودي و»منشــأة بيفيدني
لتصنيــع اآلالت» يف دنيربو ،عقب طلب
خطي من أوكرانيا.
توازياً ،أكــدت وزيــرة الخارجية
األملانية أنالينا بريبوك أن دول «مجموعة
الســبع» لن تسمح لروسيا بـ»تجويع»
األوكرانيني هــذا الشــتاء ،معترب ًة أن
موسكو اختارت «أسلوبا ً جديدا ً للحرب
بالســعي لرتك الناس يتضوّرون جوعا ً
ويموتون من العطش والربد».
وكشفت بريبوك أن «حزمة الشتاء»
ملســاعدة أوكرانيا ستشــمل مولدات
وأجهزة تدفئة وحاويات للمبيت وخيما ً
وأرسة وبطانيــات ،يف حني اســتؤنف
ّ
تصديــر الحبوب األوكرانيــة بعد عودة
روسيا رسيعا ً إىل اتفاق تصدير الحبوب

عرب البحــر األســود يف أعقاب ضغوط
دولية .لكن الكرملني ذكر أن روســيا لم
تُق ّرر بعد ما إذا كانت ستُمدّد مشاركتها
يف االتفاق بعــد  19ترشين الثاني ،وهو
موعد انقضائه الــوارد يف ّ
نص االتفاق
ّ
توسطت فيه األمم املتحدة وتركيا
الذي
لتجنّب أزمة غذاء عاملية.
ويف األثناء ،استدعت روسيا السفرية
الربيطانية وحــ ّذرت لندن من «عواقب
غري متوقعــة وخطرة» ،بعــد اتّهامها
اململكة املتحدة بمساعدة كييف يف تنفيذ
هجوم عىل أسطول موســكو يف البحر
األسود يف شــبه جزيرة القرم األسبوع
املايض.
أمّ ا عىل الجبهــة ،فبقيت الخطوط
األماميــة يف رشق أوكرانيــا وجنوبها
جامــدة إىل ح ّد كبري يف األيــام األخرية،
فيما أعلنت القــوات االنفصالية املوالية
ملوســكو «تحرير»  107جنود يف عملية
تبادل أرسى مع كييف.
ويف غضــون ذلك ،أعلــن الرئيس
األوكراني فولوديمري زيلينسكي أن بالده
لن تُشارك يف قمة «مجموعة العرشين»
يف إندونيســيا يف حال حضــور الرئيس
الرويس فالديمري بوتني.

عبدالله الثاني يبحث مع الفروف الملف السوري
بحــث العاهل األردني امللــك عبدالله
الثاني مع وزير الخارجية الرويس سريغي
الفروف يف عَ مّ ان أمس األزمة الســورية،
مؤكدا ً أهمية «تثبيت االستقرار يف سوريا»،
خصوصا ً يف الجنوب السوري.
وذكــر الديــوان امللكــي يف بيان أن
الجانبَني بحثا «األعباء التي يواجهها األردن
جراء األزمة الســورية ،بما فيها محاوالت
التهريب املنظمة للمخدّرات».
وأكد امللك «أهمية تفعيل جهود التوصل
إىل ح ّل سيايس لألزمة السورية ،بما يحفظ
وحدة سوريا أرضا ً وشعباً ،ويضمن عودة
طوعية وآمنة لالجئني».
واســتعرض العاهل األردني والفروف
العالقات الثنائية بني البلدَين ،والتطوّرات
اإلقليمية ذات االهتمام املشرتك .كما تناول
اللقاء جهود ح ّل األزمة األوكرانية ومعالجة
تبعاتها.
وجرى خــال اللقــاء كذلك بحث

عبدالله الثاني خالل استقباله الفروف
في َع ّمان أمس (بترا)

القضيــة الفلســطينية ،وجهود العودة
إىل مفاوضــات جادة وفاعلــة لتحقيق
السالم العادل والشامل عىل أساس «ح ّل
الدولتني» .وأكــد عبدالله الثاني مواصلة
األردن جهــوده يف حمايــة املقدّســات
اإلسالمية واملسيحية يف القدس ،بموجب
الوصاية الهاشمية عليها.

إستم ّر التوتر في البرازيل ،حيث
دعا الرئيس اليميني جايير
بولسونارو مناصريه لرفع آخر
الحواجز التي أقاموها على
الطرقات ،عقب هزيمته في
االنتخابات الرئاسية أمام اليساري
لويس إيناسيو لوال دا سيلفا .وقال
بولسونارو« :أناشدكم :افتحوا
الطرقات .هذا ال يبدو لي جزءا ً من
التظاهرات المشروعة» ،في إشارة
إلى الحواجز التي أُقيمت في أكثر
من نصف عدد الواليات ،معتبرا ً أن
«التظاهرات التي تُقام في ك ّل أنحاء
البرازيل وفي أماكن أخرى ،جزء
من اللعبة الديموقراطية ،ومرحب
بها» .وشهد يوم التح ّركات األربعاء
أعمال عنف ،إذ دهست سيارة
متظاهرين عند حاجز على طريق
ً
موقعة  7جرحى.
قرب ميراسول،

دعوة أميركيّة لكولومبيا
دعت الواليات المتحدة كولومبيا
للدفاع عن «المعايير الديموقراطية»
بعدما التقى رئيسها اليساري
الجديد غوستافو بيترو نظيره
الفنزويلي المش ّكك في شرعيّته
نيكوالس مادورو هذا األسبوع،
في تحوّل في العالقات بين
البلدَين الجا َرين .وقال الناطق
باسم الخارجية األميركية نيد
برايس« :حضينا كولومبيا على
مواصلة العمل مع شركائها في
محافل متعدّدة األطراف للدفاع عن
الديموقراطية واالزدهار في نصف
الكرة األرضية ومحاسبة الحكومات
التي انتهكت الحقوق والمعايير
الديموقراطية» .لكن برايس لم
ينتقد مباشرة خطوة بيترو،
وأشاد بترحيب البالد بمليونَي
الجئ فنزويلي .وذ ّكر برايس بأن
وزير الخارجية األميركي أنطوني
بلينكن ناقش خالل محادثات مع
بيترو في بوغوتا الشهر الماضي
ُ
«السبل التي يُمكننا من خاللها
العمل مع كولومبيا لمحاسبة نظام
مادورو» .كما دعا مادورو إلى
التواصل مع المعارضة ،بينما أشار
إلى أن العقوبات األميركية ستبقى
مفروضة.

صفقة ضخمة
بين واشنطن وكانبيرا
وافق البنتاغون على صفقة محتملة
بقيمة  6.35مليارات دوالر لبيع
أستراليا  24طائرة نقل من طراز
«سي  130جاي ( »130سوبر
هركليز) ومعدّات أخرى .وأوضح
البنتاغون في بيان أن «الصفقة
المقترحة ستُ ّ
حسن قدرة أستراليا
على مواجهة التهديدات الحالية
والمستقبلية من خالل تزويد سالح
الجو الملكي األسترالي ببدائل
لتجديد أسطوله المتقادم من
طائرات النقل ،ما يضمن قدرات
نقل جوية موثوقة» .واعتبر أن
«عملية البيع المقترحة هذه ستدعم
السياسة الخارجية وأهداف األمن
القومي للواليات المتحدة» ،مؤكدا ً
أن «أستراليا أحد أهم حلفائنا في
غرب المحيط الهادئ» .كما وافقت
وزارة الخارجية األميركية أيضا ً
على الصفقة المحتملة ،وقدّمت
وكالة التعاون األمني الدفاعي
اإلخطار المطلوب إلى الكونغرس
األربعاء .وتحتاج الصفقة إلى أن
يق ّرها المش ّرعون األميركيون،
ولكن هذا مج ّرد إجراء شكلي في
هذه الحالة.
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العاهل البحريني خالل استقباله البابا فرنسيس أمس (أ ف ب)

برّي أطلق "رصاصة الرّحمة" على عون...

وإثر انتهاء جلســة تالوة ومناقشة رســالة عون اتخذ املجلس النيابي
موقفا ً «بإجماع الحضور» ذ ّكر فيه بأن تكليف ميقاتي تشكيل الحكومة أتى
بنتيجة «استشــارات نيابية ملزمة» قام بها رئيس الجمهورية يف حينه ،و ّ
أن
أي «موقف يطال هذا التكليف وحدوده يتطلب تعديالً دستورياً» وهذا ما أكد
املجلس أنه ليس «بصدده اليوم» وال يرغب بالتايل يف «الدخول يف أزمات ميثاقية
ودستورية جديدة» ،ليحســم املوقف النيابي من «الرسالة» العونية بإعالن
«رضورة ميض رئيس الحكومة املكلف قدما ً للقيام بمهامه كحكومة ترصيف
أعمال».
ّ
فتول مهمة تطويقه
أما رئيس «التيــار الوطني الحر» جربان باســيل،
ً
بداية عىل «سابقة» تالوة ّ
نص الرسالة املضادة
ميقاتي نفسه من خالل إقدامه
التي كان قد وجهها إىل رئيس املجلس إثر توقيع عون مرسوم استقالة الحكومة،
قبل أن يبادر إىل «فضح» املسار التعطييل للتأليف الذي سلكه رئيس الجمهورية
كاشــفا ً عن جملة معطيات ووقائع متصلة بكواليس اجتماعاته التشاورية
مع عون ،بدءا ً مــن معايرته يف اللقاء األول بتكليفه «غــر امليثاقي» ،مرورا ً
بعدم التجاوب مع طلبه زيارة بعبدا الستكمال مشاورات التأليف والترسيبات
أن «الرئيس ال يريد تحديد موعد» للرئيس املكلف ،وصوال ً
اإلعالمية التي تؤكد ّ
إىل مفاتحته رئيس الجمهورية خالل اجتماعه معه «يف  11ترشين األول الفائت
بحضور وزير الخارجية عبدالله بو حبيب واملدير العام لرئاســة الجمهورية
أنطوان شقري» باالستعداد لتوقيع مرسوم تشكيل الحكومة «كما هي بشكلها
الحايل» ،فأجابه عون« :لقد وضعت املرســوم يف الدرج وأقفلت عليه ورميت
املفتاح» ،فضالً عن التضارب الذي حصل بني نفي عون نيته إصدار مرســوم
استقالة الحكومة قبل أسبوع وبني توقيعه قبيل مغادرته بعبدا.
وكما توعد باسيل ميقاتي يف الجلســة بإصدار بيان توضيحي ردا ً عىل
كالمه ،صدر ليالً بيان باســم عون قال فيه« :بلغني ما قالهرئيسحكومة
ترصيف األعمال نجيب ميقاتي يف مجلس النواب بشــأن نقاشات جرت بيني
وبينه يف موضوع تشكيل الحكومة ،أؤكد ّ
أن ما قاله مجتزأ ويفتقد إىل الكثري
من الدقة والصحّ ة ،وأذ ّكر بما أعلنت عنه لإلعالم بعد آخر لقاء بيننا حني أتاني
مودّعا ً قبل ستة أيام من نهاية الوالية ،من انني قلت له أنتظرك لتعود إىل بعبدا
لنصدر معا ً مرسوم التشكيل ،بحسب األصول لكنه ذهب ولم يعد».
ومساءً ،اسرتعت االنتباه حادثة الشــغب التي افتعلها منارصو «التيار
الوطني الحر» ممن يطلقون عىل أنفســهم مســمى «الحــرس القديم» يف
اســتديوات برنامج «صار الوقت» عرب شاشــة «أم تــي يف» ،خصوصا ً و ّ
أن
الزميل مارسيل غانم كشف بعد إقدام العونيني عىل تخريب محتويات استديو
التصوير وسلب بعض األدوات التقنية منه ،وصوال ً إىل تحطيم األمالك العامة
والخاصة يف الخارج عىل وقع أزيز الرصاص ،عن رســالة من أحد منارصي
«التيار الوطني» كان قد توعد فيها قبــل انطالق الحلقة قائالً« :رح نفرجي
ملارســيل غانم الليلة» ،كما أبرز غانم يف ختام الحلقة فيديو ّ
يبي سيدة كانت
موجودة بني حضور الربنامج وهي تتحدث من االستديو عرب الهاتف وتقول
ألحدهم« :يال فوتوا برسعــة» وذلك لحظة افتعال منارصي «التيار الوطني»
املشكل يف االستديو.
تزامناً ،برزت الرسالة الحازمة التي وجّ هها قائد الجيش العماد جوزيف
عون خالل اجتمــاع مع أركان القيــادة وقادة الوحدات الكــرى واألفواج
املستقلة أمس ،مشــددا ً من خاللها عىل كون املؤسسة العسكرية لن تسمح
مع دخول البالد يف مرحلة الشــغور الرئايس بأي «محاوالت الستغالل الوضع
بهدف املســاس باألمن ،وتحوُّل وطننا إىل ساحة مفتوحة ألي حوادث أمنية
التحل باملسؤولية حفاظا ً
ّ
أو تحركات مشــبوهة» ،داعيا ً «أصحاب الشأن إىل
عىل املصلحة العامة ،واللبنانيني إىل عدم السماح باستغاللهم واالنجرار وراء
عناوين وشعارات مشبوهة».
ويف ملف الرتسيم البحري جنوباً ،حرص قائد الجيش يف كالمه عىل وضع
امللف يف خانة اإلنجاز السيايس ،مرحّ با ً «بإجماع السلطة السياسية» عىل هذا
اإلنجاز ،مع التأكيد يف الوقت عينه عىل ّ
أن «الجيش أدى دوره التقني املطلوب
منه يف هذا الخصوص عىل نحو كامل».

البابا في البحرين :الشرق والغرب من أجل...

وتابع« :أُف ّكر قبل ك ّل يشء يف الحق يف الحياة ،رضورة ضمانه دائماً ،حتّى
عند فرض العقوبات عىل البعض ،حتّى هؤالء ال يُمكن القضاء عىل حياتهم».
كما دعا إىل «ضمان ظروف عمل آمنة والئقة باإلنســان يف ك ّل مكان» ،مندّدا ً
بـ»العمل الإلنساني».
ويف هذا الصــدد ،قال البابا« :ال يزال هناك نقــص كثري يف العمل وعمل
الإنساني كثري .هذا ال ينطوي عىل مخاطر جسيمة من حيث عدم االستقرار
االجتماعي ،بل يُمثل انتهاكا ً لكرامة االنســان» .وأضاف« :العمل ،الثمني مثل
الخبز ،ينقص غالباً .ويف كثري من األحيان ،هو خبز مسموم ّ
ألن فيه عبودية».
وتأتي زيارة الحرب األعظم يف إطار ملتقى البحرين للحوار «الرشق والغرب
من أجل التعايش اإلنســاني» ،الذي افتتح أعماله صباح الخميس ،بحضور
مســؤولني وقادة دينيني من دول عدّة .ويُلقي البابا اليوم كلمة أمام أعضاء
«مجلس حكماء املسلمني» يف جامع قرص الصخري .ويلتقي كذلك شيخ األزهر
اإلمام أحمد الطيب ،الذي ّ
وقع معه يف أبوظبي عام  2019وثيقة تاريخية حول
«األخوّة اإلنسانية».

وقال عضو املجلس األعىل للشــؤون اإلســامية يف البحرين الشيخ عبد
اللطيــف املحمود لوكالة «فرانس برس» يف املنامــة« :إلتقاء هاتني القامتني
الدينيتني للمسلمني واملسيحيني ،أعتقد أنه رشف للبحرين» .وأقامت البحرين
عالقات ديبلوماســية مع الفاتيكان يف العــام  .2000ويقطنها نحو  80ألف
مسيحي كاثوليكي ،وفق الفاتيكان ،يتحدّرون بشكل رئييس من جنوب رشق
آسيا وأفريقيا والرشق األوسط ومن دول غربية.
وهذه الزيارة الـ 39للبابا إىل الخارج منذ انتخابه عام  ،2013والثانية إىل
منطقــة الخليج .وللم ّرة األوىل منذ انتخابه ،لم يجر البابا البالغ من العمر 85
عاما ً جولته االعتيادية عىل الصحافيني الذين رافقوه عىل متن الطائرة ،بسبب
آالم الركبة التي يُعاني منها .وقال للصحافيني بينما جلس عىل مقعدهُ « :كنت
أو ّد أن أُحييكم واحدا ً تلو اآلخر ،لكن املشكلة اليوم أنّني أشعر بألم شديد ،وال
رغبة يل بالتجوّل» ،الفتا ً إىل أنّها «رحلة مثرية لالهتمام ستجعلنا نُف ّكر ونُقدّم
أخبارا ً جيّدة».

إيران :حجارة الثوار في مواجهة نيران النظام!

وغدت مراسم أربعينية القتىل مناسبات النطالق بؤر احتجاجية جديدة
عىل امتداد مساحة البالد الشاسعة .وأفادت من ّ
ظمة «حقوق اإلنسان يف إيران»
بمشاركة محتجّ ني يف كرج الواقعة إىل غرب طهران يف أربعينية الناشطة حديث
نجفــي ،التي يقول معارضون إنّها ُقتلت بيد عنــارص من الرشطة يف أيلول.
وقطعت الرشطة الطريق الرسيع املؤدّي إىل املقربة يف محاولة ملنع حشد أكرب
من املشاركة يف املراسم.
وأظهر فيديو نرشته املن ّ
ظمة مشــاركني يهتفــون «هذا العام هو عام
الدم ،السيد عيل (خامنئي) سيُطاح به» .ونرش موقع «تصوير  »1500صورا ً
لحشود تجمّ عت يف كرج للمشــاركة يف مسرية عىل طريق رسيع وقد سجّ لت
صدامات بني املحتجني والرشطة .وأفــاد املوقع ّ
بأن قوات األمن فتحت النار
عىل محتجّ ني .ونرش املوقع تســجيل فيديو يُظهر عددا ً من املتظاهرين وهم
يرشقون سيارة للرشطة بالحجارة ،فيما عمد آخرون إىل إحراق مستوعبات
نفايات ومركزا ً للرشطة.
ُ
وقتل عنرص يف ميليشيا «الباسيج» وأُصيب  10رشطيني خالل مواجهات
عنيفة مــع متظاهرين غرب طهران ،وفق وكالة «إرنا» التي أشــارت إىل أن
 500شخص شــاركوا يف «أعمال الشغب» هذه .وتحدّثت وكالة «فارس» عن
أن العنرص تع ّرض للطعن ،مشري ًة إىل أن جثّته كانت مرمية عارية عىل قارعة
الطريق .وبحسب «فارس» ،أجرب مهاجمون رجل دين عىل الرتجّ ل من سيارته
وهدّدوه بالسالح األبيض.
ون ُ ّ
ظمت مراســم ذكرى أربعني أخرى يف عدد من املدن ،ال ســيّما أراك يف
وســط إيران ،حيث أفادت منظمة «حقوق اإلنســان يف إيران» بأن الحشود
هتفت «ح ّرية!» تكريما ً ملهرشاد شهيدي الذي ُقتل خالل قمع االحتجاجات.
ويف أصفهان من املق ّرر أن تُقام اليوم أربعينية شريين عيل زاده ( 36عاماً) التي
ُقتلت برصاصة أطلقها عنرص يف «الباســيج» خالل تصويرها عملية قمع يف
ّ
املتخصصة بشؤون إيران يف منظمة
شمال رشق إيران ،وفق ما أكدت الباحثة
«العفو الدولية» راحة بحريني لوكالة «فرانس برس».
كذلك ،أطلق كثر هتافات مناهضة للنظام يف مســرة تكريمية ملهســا
موكویى يف فوالدشــار ،يف ضواحي مدينة أصفهــان ،وفق «تصوير .»1500
وبحسب «منظمة حقوق اإلنسان يف إيران»ُ ،قتل منذ  16أيلول  176شخصاً.
كما ُقتل  101شــخص يف موجة تظاهرات منفصلــة يف زاهدان يف محافظة
سيســتان بلوشســتان عىل صلة باتّهام رشطي باغتصاب فتاة .وبحسب
املنظمةّ ،
فإن  40من القتىل أعمارهم أق ّل من  18عاماً .وأفادت وســائل إعالم
ّ
ّ
حكومية أمس بأن مهاجمني ملثمني قتلوا إمام مسجد زاهدان.
توازياً ،وجّ ه  40محاميا ً إيرانيّا ً بارزا ً يف مجال حقوق اإلنســان االنتقاد
وعبوا عن اعتقادهم ّ
علنا ً إىل حكام البالدّ ،
بأن حمالت القمع التي ســحقت
املعارضة من قبل عىل مدى عقود ،لم تعُ د تفلح ،مؤكدين أن املحتجني املطالبني
بنظام سيايس جديد سينترصون يف نهاية املطاف.
دوليّاً ،دعم وزيرا الخارجية األمريكي أنطونــي بلينكن واألملانية أنالينا
بريبــوك بقوّة االحتجاجات يف إيــران ،مؤكدين أنهما يُريــدان جعلها إحدى
القضايا خالل االجتماع الوزاري لدول «مجموعة السبع» يف أملانيا.
وعىل خ ّ
ط العقوبات األمريكية ض ّد إيران ،فرضت وزارة الخزانة عقوبات
جديدة تســتهدف أفرادا ً مرتبطني بـ»حزب الله» و»فيلــق القدس» التابع
لـ»الحرس الثوري» اإليراني .وذكرت الخزانة األمريكية أن العقوبات تستهدف
ً
موضحة أن هذه العقوبات
أيضا ً عددا ً من رشكات الشحن والرشكات النفطية،
التــي فرضت بموجب لوائــح عقابية تهدف إىل مكافحــة اإلرهاب العاملي،
تستهدف أيضا ً عددا ً من السفن.
وتطــال العقوبات شــبكة لتهريب النفط تدعم «حــزب الله» و»فيلق
القدس» .وأوضح وكيل وزارة الخزانة لشــؤون اإلرهاب واالستخبارات املالية
بريان نيلسون ّ
أن األفراد الذين يُديرون هذه الشبكة يستخدمون «مجموعة من
الرشكات الوهمية واألساليب االحتيالية ،بما يف ذلك تزوير املستندات ،للتعتيم
عىل أصول النفط اإليراني وبيعه يف السوق الدولية والته ّرب من العقوبات».
ّ
للتحل باليقظة إزاء محاوالت «حزب
ودعا نيلسون املتعاملني يف السوق
الله» و»فيلق القدس» لجمع أموال من تهريب النفط بهدف دعم «أنشطتهم
اإلرهابية يف كافة أنحاء العالم».
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عموديا :

أفقيا:

 – 1رئيس وزراء دولة أوروبية.
 - 2رئيس وزراء فرنسي سابق.
 - 3مدينة في الهند  -رجاء.
 - 4بحر  -ضمير منفصل.
 - 5ثقلة النوم  -يجري في
العروق  -لباس.
ُ - 6مسالِم ومنصرف عن القتال
إلى حين  -س ّيد القوم.
 - 7صبيان  -نعم بالروسية.
 - 8خاصتي  -حمام بري.
 - 9الموت والفناء  -تردد صوته
في صدره.

 – 1من المعادن  -جرذ باألجنبية.
مسا خفي ًفا.
يمسها ً
ّ -2
 - 3عالمات في ال َبدن  -أعطاه
باليد.
 - 4يحصل على  -برهان.
 - 5حبس  -اقترب.
 - 6متشابهان  -وشى  -ذكر
الدجاج.
 - 7صوت الكلب.
 - 8ممثل سوري.
َ - 9م ْن بلغت س ُّنه بين الثالثين
والخمسين  -يصفح عن.

سودوكو

تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3x3كل مربع
منها مقسم الى  9خانات صغيرة .هدف هذه اللعبة ملء الخانات
باألرقام الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من
مرة واحدة في كل مربع كبير وفي كل خط أفقي وعمودي.
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حلول العدد السابق
أفقيا – 1 :افروديت  - 2 -فينوس  -رال  - 3 -االد  -ألأل  - 4 -داني
بسترس  - 5 -ال  -يبس  - 6 -زالل  -سال  - 7 -يفتنها  -طب - 8 -
ويل  -انف  - 9 -سافانا  -جد.
عموديا - 1 :افاد  -زيوس  - 2 -فيالدلفيا  - 3 -رنان  -اتلف - 4 -
وودي الن  - 5 -دس  -بل  -هان  - 6 -لس  -سانا  - 7 -تراتيل 8 -
 -الرباط  - 9 -االسس  -بند.
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الريــــاضـــية

مـوند

يـــاليــات

العـــدد  - 976السنــــة الـرابـعـة

الـجـمـعـة  ٤تشرين الثاني 2022

هولندا ...مدرسة الكرة الشاملة
ن نشر حلقات خاصة عن أبرز المنتخبات
تواصل صحيفة «نداء الوط »
المشاركة في نهائيات كأس العالم  2022التي تنطلق في
العشرين من الشهر الجاري في قطر ضمن سلسلة «موندياليات»،
ومحطة اليوم ستكون مع المنتخب الهولندي العائد بق ّوة
ّ
وتتضمن:
بقيادة مدربه الجديد  -القديم لويس فان خال،
 - 1إنجازاته السابقة في كأس العالم،

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

رالـــــف شـــــربـــــل

إنجازاته السابقة في كأس العالم:
ح ّل وصيفا ً يف ثالث مناســبات سابقة يف أعوام  1974و  1978و  ،2010وهو أكثر منتخب خاض املباراة النهائية
لكأس العالم من دون أن يفوز بها.
يف العام  ،1974دخل املباراة النهائية مرشــحا ً للفوز بها ،اال ّ
أن أملانيا الغربيــة تفوّقت عىل أبناء املدرب رينوس
ميتشــيلز بنتيجة  1-2ليكتفي أفضل العب يف العالم وقتها يوهان كرويــف بامليدالية الفضية .ويف العام  1978غاب
كرويف عن البطولــةّ ،
لكن ذلك لم يمنع الربتقاليني من الوصول اىل النهائي الــذي خرسوه أمام املنتخب األرجنتيني
املضيف بقيادة ماريو كيمبس بنتيجة  .1-3أمّ ا يف العام  ،2010فنجح ويســي سنايدر بقيادة «الطواحني» الهولندية
اىل نهائي جوهانســبورغ ،إال ّ
أن املنتخب االسباني خطف اللقب األغىل بفضل هدف الرسام أندريس انييستا يف الشوط
اإلضايف الثاني.

روبن فان بيرسي الهداف التاريخي للمنتخب الهولندي

أبرز الالعبين الذين مثّلوه منذ انطالق المونديال:
* يوهان كرويف :أفضل العب يف تاريخ هولندا وأحد أعظم الالعبني واملدربني يف تاريخ كرة القدم .قاد بالده للوصول
اىل نهائي مونديال  1974وسجّ ل خالله ثالثة أهداف .يُعترب رمز الكرة الشاملة التي ّ
رسخها املدرب الهولندي الكبري
رينوس ميتشيلز .فاز بالكرة الذهبية ثالث م ّرات يف أعوام  1971و 1973و .1974سجّ ل  33هدفا ً يف  48مباراة دولية.
* جوني ريب :هو الهدّاف التاريخي للمنتخب الهولندي يف نهائيات كأس العالم برصيد ســبعة أهداف يف  13مباراة
لعبها يف مونديايل  1974و .1978
* ماركو فان باستن :أحد أبرز رؤوس الحربة يف تاريخ «الساحرة املستديرة» .قاد منتخب بالده للفوز بيورو ،1988
ٌ
هدف أسطوري يف النهائي أمام
ونال جائزة الحذاء الذهبي ألفضل هداف يف تلك البطولة برصيد خمسة أهداف ،منها
االتحاد الســوفياتي .فاز بالكرة الذهبية ثالث م ّرات يف أعوام  1988و 1989و  .1992سجّ ل  24هدفا ً يف  58مباراة
دولية.
* رود خوليت :ســاهم يف فوز بالده بكأس األمم األوروبية  ،1988حيث سجل هدفا ً يف املباراة النهائية ضد االتحاد
السوفياتي .فاز بالكرة الذهبية يف العام .1987
* رود فان نيســتلروي :أحد أبرز املهاجمني الرصيحني يف تاريخ الكرة الهولندية .تألق يف يورو  2004حيث سجل 4
أهداف ساهمت يف وصول بالده اىل الدور نصف النهائي .سجّ ل  35هدفا ً يف  70مباراة دولية.
* دنيس بركامــب :الالعب الذي كان يخاف من الصعود اىل الطائرة ،كان يــزرع الرعب يف نفوس جميع منافيس
املنتخب الربتقايل الذي قاده للوصول اىل ربع نهائي مونديال  1994واىل نصف نهائي مونديال  .1998ســجل ستة
أهــداف يف كأس العالم (ثالثة يف مونديال  1994ومثلها يف مونديال  .)1998لع ّل أجمل أهدافه بقميص هولندا كان
هدفه يف مرمى األرجنتني يف ربع نهائي مونديال .1998
* باتريك كلويفرت :فاز بالحذاء الذهبي ألفضل هداف يف يورو  2000برصيد خمسة أهداف .تألق يف مونديال 1998
حيث ســجل هدفني (األول يف مباراة ربع النهائي ض ّد األرجنتني والثاني ض ّد الربازيل يف نصف النهائي) .أحرز 40
هدفا ً يف  78مباراة دولية.
* ادوين فان در سار :أحد أبرز ح ّراس املرمى عىل م ّر العصور .شارك يف املونديال ثالث م ّرات يف أعوام  1994و 1998
و ،2006ويف اليورو أربع م ّرات يف أعوام  1996و  2000و 2004و .2008هو ثاني أكثر العب ارتدى قميص املنتخب
الهولندي برصيد  130مباراة دولية.
* ويسيل ســنايدر :أفضل هداف يف مونديال  2010بالتساوي مع توماس مولر ودييغو فورالن ودافيد فيا برصيد
خمســة أهداف ،كما فاز بالكرة الفضية لثاني أفضل العب يف تلك البطولة .شارك يف املونديال ثالث مرات يف أعوام
 2006و  2010و  .2014هو أكثر العب مثّل املنتخب الهولندي يف التاريخ برصيد  134مباراة دولية.
* أريــن روبن :فاز بالكرة الربونزية يف مونديال  2014بفضل قيادته الطواحني الهولندية اىل احتالل املركز الثالث،
كذلك ساهم بوصول الربتقاليني اىل نهائي مونديال  .2010سجل ستة أهداف يف املونديال (هدف يف الـ ،2006هدفان
يف الـ ،2010وثالثة أهداف يف الـ.)2014
* روبن فان برييس :هو الهداف التاريخي للمنتخب الهولندي برصيد  50هدفا ً يف  102مباراة دولية .ســجل ســتة
أهــداف يف نهائيات كأس العالم (هدف يف مونديال  ،2006وآخر يف مونديال  ،2010وأربعة يف مونديال  ،)2014منها
الهدف الرائع برأسه أمام اسبانيا يف مونديال  2014الذي منحه الفوز بجائزة بوشكاش ألجمل هدف يف هذه النسخة.

مشواره في التصفيات
تأهل مبارشة اىل املونديال بعدما تصدّر مجموعته يف التصفيات بصعوبة برصيد  23نقطة ،بفارق نقطتني
عن صاحب املركز الثاني املنتخب الرتكي ،حيث حقق ســبعة انتصارات وتعادلني وتج ّرع طعم الهزيمة م ّرة
واحدة فقط .سجّ ل  33هدفا ً ّ
وتلقت شباكه ثمانية أهداف.

جوني ريب الهداف التاريخي لهولندا في المونديال

يوهان كرويف أفضل العب في تاريخ هولندا

نقاط ضعفه

نقاط قوته
أوالً ،وجود املدرب لويس فان خال عىل دكة بدالئه ،فهذا املد ّرب
األسطوري سبق له قيادة هولندا الحتالل املركز الثالث يف مونديال
 ،2014دون أن ننىس قيادته أياكس للفوز بالكأس صاحبة األذنني
الكبريتني يف العام  .1995ثانياً ،الرسعة والحيوية ،فهذا املنتخب هو
منتخب شاب يمتاز بوجود العديد من الالعبني املهاريني والرسيعني
أمثال ممفيس ديباي وستيفن بريجوين ودينزل دومفريس .ثالثاً،
النتائج املميزة يف اآلونــة األخرية ،حيث تصدّر مجموعته يف دوري
األمم األوروبية متفوقا ً عىل بلجيكا ليتأهل للدور النصف النهائي.

نقــص الخربة ،فمعظــم العبي هذا
املنتخب يشــاركون للمرة األوىل يف العرس
العاملي .كذلك عــدم امتالكه رصيدا ً برشيا ً
يستطيع مقارعة أبرز املنتخبات كالربازيل
واألرجنتني وفرنسا ،فاملنتخب الهولندي أقل
جودة من ســلفه الفائز بامليدالية الفضية
يف مونديــال  2010وبامليدالية الربونزية يف
مونديال .2014

نجومه الحاليون ووضعهم خالل هذا العام:
* ممفيس ديبــاي :هو النجم األول للمنتخب الهولندي
منذ ســنوات عديدة وثانــي أفضل هــداف يف تاريخ
«الربتقاليني» برصيد  42هدفا ً يف  81مباراة دولية .فاز
مع بالده باملركز الثالث يف مونديال  2014الذي ســجل
خالله هدفني ،كما أنّه فاز بامليدالية الفضية يف النسخة
األوىل من دوري األمم األوروبية.
* فينالدوم :شارك يف مونديال  2014وسجّ ل أحد أهداف
مباراة تحديد املركزين الثالــث والرابع التي فازت بها
هولندا عىل الربازيل بثالثيــة نظيفة .كان قائد بالده يف
يورو  2020الذي تألق فيه مسجالً ثالثة أهداف .إنتقاله
اىل نادي باريس ســان جريمــان أرضّ ه كثرياً ،فهو لم
يندمج مع زمالئه وتراجع مســتواه كثرياً .تمّ ت إعارته
اىل نادي روما اإليطــايل الصيف املايض .ع ّكرت اإلصابة
تجربته الجديدة ّ
وبخرت آماله باملشــاركة يف مونديال
قطر .2022

* فريجيل فــان دايك :الفائز بجائــزة اليويفا ألفضل
العب يف أوروبا لعــام  .2019من أبرز انجازاته الوطنية
مساهمته يف قيادة الطواحني الهولندية اىل الوصول اىل
نهائي النسخة األوىل من دوري األمم األوروبية .2019
* فرنكي دي يونغ :أحد أبــرز ركائز هذا املنتخب .هو
العب وســط متكامل ،يتمتع بفنيــات عالية وبرؤية
مميّزة ،كما أنه قويّ من الناحية الدفاعية .ســاهم يف
انتزاع بالده املركز الثاني يف دوري األمم األوروبية ملوسم
.2019/2018
ّ
ســن
* ماتيــاس دي ليخت :مدافع قويّ ملع نجمه يف
مبكرة إثر قيادته أياكس أمســردام للوصول اىل نصف
نهائي دوري األبطال يف موســم  .2019/2018تجربته
ترتق اىل مستوى اآلمال الكبرية املعقودة
يف يوفنتوس لم
ِ
عليه .انتقاله يف الصيف املايض اىل بايرن ميونيخ أعطاه
زخما ً كبريا ً قبل املونديال ،فقد نجح باستعادة بريقه.

ممفيس ديباي نجم المنتخب الهولندي الحالي

حــــظــــوظــــه
وقع يف مجموعة ســهلة اىل جانب قطر والســنغال واالكوادور ،حيث سيكون مرشحا ً فوق العادة لتصدّرها.
يُرجّ ح وصوله اىل الدور ربع النهائي.

الريــــاضيــــة

nidaalwatan.com
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الـجـمـعـة  ٤تشرين الثاني 2022

السلّة األميركيّة :ميلووكي  7من  7واليكرز يتابع صحوته
قــدّم اليونانــي يانيس
أنتيتوكونمبــو أداء خارقــا ً
جديــدا ً بتســجيله  32نقطة
و 12متابعــة ،وقــاد فريقه
ميلووكي باكس لتحقيق فوزه
السابع عىل التوايل عىل حساب
ديرتويــت بيســتونز -116
 ،91ضمن الــدوري االمريكي
للمحرتفني يف كرة الس ّلة.
ويرتبــع باكــس ،الفريق
الوحيد الذي لم ّ
يتلق أي هزيمة،
عىل صدارة املنطقة الرشقية.
ويف كليفالند ،عاد داريوس
غارالند من اصابة ابعدته عن
املالعب خمس مباريات ليقود
كافاليريز إىل انتصاره السادس
عىل التــوايل ،بفوز مثري بفارق
نقطة عىل بوســطن سلتيكس
 113-114بعد التمديد.

وســجل غارالند  29نقطة
و 12تمريرة حاسمة ،وأضاف
دونوفان ميتشــل  25نقطة،
منها  11يف اللحظات الحاسمة
للوقتني األصيل واإلضايف.
وعىل ملعب «ماديســون
ســكوير غــاردن» ،ســجل
ديجونتــي موراي  36نقطة يف
فوز فريقه أتالنتا هوكس عىل
نيويورك نيكس .99-112
ويف لــوس أنجليس ،حقق
اليكرز فوزه الثاني عىل التوايل
هذا املوســم بعد سلسلة من
خمــس هزائــم ،وكان عــى
حســاب نيو أورليانز بيليكانز
 117-120بعد التمديد.
ولعب مــات رايــن دور
املنقذ بتسجيله ثالثية التعادل
لاليكرز  111-111مع صافرة

إصابة فيرنر تحرمه المونديال

أعلن نادي اليبزيغ األملاني لكرة القدم غياب مهاجمه الدويل تيمو فرينر
عن نهائيات كأس العالم املقررة يف قطر بسبب إصابة يف كاحله األيرس.
وتعرض فرينر إىل اإلصابة األربعاء يف مباراة فريقه أمام مضيفه شاختار
دانييتســك األوكراني (4-صفر) يف وارســو ،يف الجولــة األخرية من دوري
املجموعات ملســابقة دوري أبطال أوروبا والتي حجز من خاللها بطاقته إىل
ثمن النهائي.
ويعترب انسحاب فرينر خربا ً ســيئا ً ملدرب املنتخب األملاني هانزي فليك،
الذي يستعد لإلعالن عن التشكيلة النهائية من  26العبا ً للعرس العاملي املقرر
يف الفرتة بني  20ترشين الثاني الجاري و 18كانون األول املقبل.
وأصيب فرينر إثر تدخل قوي لقائد الفريق األوكراني تاراس ستيبانينكو،
وحاول بعدها مواصلة اللعب دون جدوى.
وسجل فرينر ( 26عاماً)  24هدفا ً يف  55مباراة دولية مع منتخب أملانيا،
من بينها خمسة أهداف خالل التصفيات املؤهلة ملونديال قطر.
وعاد فرينر إىل صفوف اليبزيغ هذا الصيف بعد تجربة مخيبة مع تشليس
اإلنكليزي ،وسجل حتى اآلن هذا املوسم تسعة أهداف يف مختلف املسابقات (4
يف الدوري و 3يف الكأس املحلية وهدفان يف دوري األبطال)( .أ ف ب)

النهايــة ،فارضــا ً التمديد ،يف
حني كان لونــي ووكر أفضل
املسجلني للفائز مع  28نقطة،
واضاف كل من ليربون جيمس
وأنتوني ديفيس  20نقطة.
وفاز تورونتو رابتورز عىل
سان انتونيو سبريز 100-143
يف رقم قيايس شخيص للفريق
الضيف ،الذي فاز بأكرب فارق
( 43نقطة) خارج ملعبه.
برز يف صفوف الفائز غاري
ترنت جونيــور مع  24نقطة،
والكامريوني باسكال سياكام
الذي حقق «الرتيبل دابل» مع
 22نقطة و 11تمريرة حاسمة
و 10متابعات.
وأنهى الســلوفيني لوكا
دونســيتش مبــاراة فريقه
داالس مافريكس مع  33نقطة

١٥

أخبار سريعة
شجار داخل الملعب

يانيس مسج ً
ال لميلووكي بين العبي ديترويت (أ ف ب)

و 11تمريرة حاســمة ،وقاده
للفوز عىل يوتا جاز .100-103
وســجل دونســيتش 30
نقطــة أو أكثــر يف جميــع

مباريــات مافريكس الســبع
هذا املوسم .كذلك فاز ممفيس
غريزليز عــى بورتالند ترايل
باليزرز ( .106-111أ ف ب)

باريس-بيرسي :خروج نادال وروبليف
بلغ االســباني كارلوس الكاراز املصنف أول
عامليا ً الدور ربع النهائي من دورة باريس-برييس
الفرنسية للماســرز يف كرة املرضب ،بفوزه عىل
البلغــاري غريغور ديميــروف  1-6و 3-6يف 71
دقيقة.
ويلتقي الكاراز يف الدور التايل مع الدنماركي
الشــاب هولغر رونه الفائز عــى الرويس اندريه
روبليف  4-6و.5-7
وكان اإلســباني رافايل نادال املصنف ثانيا ً
عاملياً ،ودّع الدورة يف ظهوره األول يف الدور الثاني،
بخســارته أمام األمريكي تومي بول  3-6و7-6
و.6-1
ولم يشارك نادال يف أي دورة منذ خسارته يف
ثمن نهائي بطولة الواليــات املتحدة املفتوحة يف
بداية أيلول املايض.
ويف دورة «املاســرز» الختامية للســيدات
املقامة يف تكساس االمريكية ،أحيت التونسية أنس
جابر املصنفة ثانية عامليا ً آمالها بالتأهل إىل الدور
نصف النهائي بفوزها عىل االمريكية جيســيكا
بيغوال  6-1و 3-6و.3-6
يف املقابــل ،بلغت اليونانية ماريا ســاكاري
الخامسة هذا الدور باسقاطها البيالروسية أرينا
سابالينكا السابعة  2-6و.4-6

علمت صحيفتنا ّ
أن تالسنا ً ما
لبث أن تحوّل الى شجار حصل
داخل الملعب خالل ّ
حصة
تمرينية بين رئيس نادٍ كبير
ومد ّربه على خلفية المستوى
المتواضع الذي يظهر به العب
أجنبي في المباريات الرسمية،
وكان للمد ّرب دو ٌر في إقناع
اإلدارة به والتعاقد معه في
بداية الموسم الرياضي .وقد
غادر رئيس النادي الملعب
غاضبا ً ومتجهّ ما ً فيما ُسمع
المد ّرب يقول" :اللي مش عاجبو
يجيب غيري أحسن مني".
وتتس ّرب معلومات من داخل
النادي المذكور ّ
أن اإلدارة قد
تتجه الستقدام مد ّرب معروف
لإلشراف على الفريق بنا ًء
التفاق يشمل أطرافا ً آخرين أبدوا
استعدادهم لدعم النادي ماليا ً
وفق شروط محدّدة.

دانيلز إلى بيبلوس

جابر فائزة على بيغوال (أ ف ب)

وبامكان ســابالينكا أن تحرم التونسية من
التواجد يف املربع الذهبي يف حال تغلبت عىل بيغوال
يف مباراتها االخرية يف مجموعة نانيس ريتيش.
وتســعى ســاكاري للفوز بلقبها الثاني يف
دورات املحرتفات بعــد أول يف الرباط املغربية يف
العام  2019وخسارتها ألربع مباريات نهائية هذا
العام يف سان بطرســبورغ وإنديان ويلز وبارما
وغواداالخارا( .أ ف ب)

رحّ لت إدارة نادي بيبلوس جبيل
العبها األميركي أنطوني والكر
واستبدلته بالالعب المعروف
كريس دانيلز الذي دافع عن
ألوان ناديَيي الحكمة والرياضي
بيروت في الماضي ،بينما
أبقت على األميركي اآلخر أمير
جاكسون .ويسعى الفريق
الجبيلي الذي لم يحقق أي
انتصار حتى اآلن في بطولة
لبنان لكرة السلة هذا الموسم،
الى تحسين وضعه عبر الدخول
الى المنطقة اآلمنة تجنبا ً لألسوأ
في المراحل المقبلة .يُذكر ّ
أن
بيبلوس يقوده حاليا ً المدرب
عزت إسماعيل الذي ح ّل بدال ً من
المد ّرب فرج عاد.

صراع المركز السادس

بيكيه يُعلن اعتزاله
أعلــن مدافــع برشــلونة
االســباني جريارد بيكيه بشــكل
مفاجئ امــس اعتزاله كرة القدم
عن  35عاماً ،مؤكدا ً أنه سيخوض
غــدا ً آخر مبــاراة .وقــال بطل
العالم وأوروبا عــر فيديو نرشه
عىل مواقع التواصــل االجتماعي
الخاصة به« :مباراة الســبت امام
أملرييا يف الدوري ستكون االخرية يل
يف كامب نو» .وتابع يف فيلم قصري
تظهــر فيه مشــاهد وهو طفل
يرتدي زي برشــلونة« :كرة القدم أعطتني كل يشء ،برشلونة أعطاني
كل يشء .اآلن وقد تحققت أحالم ذاك الولد ،أقول إنه حان الوقت لوضع
ح ّد لهذه الرحلة».
وصل بيكيه اىل برشلونة يف سن العارشة ،قبل أن يغادر كاتالونيا يف
العام  2004لاللتحاق بأكاديمية مانشسرت يونايتد االنكليزي ،الذي حقق
معه لقب الدوري املحيل ودوري أبطــال أوروبا يف العام  ،2008وعاد يف
العام ذاته اىل نادي الطفولة.
حقق مع برشلونة ثمانية ألقاب يف الدوري االسباني ،ثالثة القاب
يف دوري االبطال ( 2009و 2011و ،)2015كأس امللك سبع مرات إضافة
إىل ألقاب أخرى.
لعب مع املنتخب االســباني بني  2009و 2018وحقق معه كأس
العالــم  2010وكأس أوروبا  2012قبل أن يعتــزل دوليا ً بعد مونديال
روســيا االخري .خارج أرض امللعب ،ارتبط باملغنية الكولومبية اللبنانية
االصل شاكريا ولديهما ولدان ،وقد أعلنا يف حزيران املايض انفصالهما.
(أ ف ب)

بطولة البرازيل :اللقب لبالميراس

تُوّ ج باملرياس بطالً للدوري الربازييل يف كرة القدم
للعام  ،2022قبــل ثالث مراحل عىل نهاية املوســم
الحايل ،مستغالً خسارة منافسه املبارش انرتناسيونال
بورتو اليغري.
وخرس انرتناســيونال الذي يــرف عىل تدريبه
مدرب منتخب الربازيل الســابق مانو مينيزيس امام
أمريكا مينيريو صفــر ،-1وبات يتخلف عن باملرياس
بفــارق  10نقاط قبل نهاية الــدوري بثالث مراحل،
ليضمن االخري تتويجه حســابيا ً بطالً للمرة الحادية
عرشة يف تاريخه.
ثم نجح باملرياس الذي يرشف عل تدريبه الربتغايل
أبل فرييرا ،باالحتفال بتتويجه رســميا ً يف وقت الحق
بفوزه الساحق عىل فورتاليزا 4-صفر.

وع ّزز باملرياس بالتايل رقمه القيايس من االلقاب
( )11يف مقابل  8لســانتوس و 7لكل من كورينثيانز
وفالمنغو و 6لساو باولو.
وتابع باملرياس نتائجه الرائعة منذ أن ّ
تول فرييرا
االرشاف عليــه يف ترشين الثانــي  ،2020حيث قاده
ايضا ً اىل كأس ليربتادوريــس (املوازية لدوري ابطال
اوروبا) يف  2020و ،2021باالضافة اىل كأس الربازيل
 ،2020الكأس الســوبر األمريكية الجنوبية وبطولة
والية ســاو باولو خالل العام الحايل .ويضم باملرياس
يف صفوفه حارس منتخب الربازييل البديل ويفرتون،
مدافع منتخب الباراغواي وقائده غوســتافو غوميز
والعبي الوســط دانيلو وغوستافو سكاربا باالضافة
اىل املهاجم روني( .أ ف ب)

سيشت ّد الصراع على المركز
السادس في الدوري اللبناني
لكرة القدم المؤهل لسداسية
األوائل ،وذلك قبل إنتهاء مرحلة
الذهاب بثالث مراحل ،حيث
ستدور منافسات حامية بين
فرق الصفاء والحكمة (لك ّل
منهما  8نقاط) والتضامن
صور ( 7نقاط) والشباب
الغازية ( 5نقاط) ،وحظوظها
متقاربة نسبيا ً في دخول
أحدها المنطقة اآلمنة ،بينما
تبدو هناك استحالة لفرق
السالم زغرتا ( ،)4واإلخاء
األهلي عاليه وطرابلس
الرياضي ( 3نقاط) للدخول
في أجواء المنافسة .وكانت
أندية البرج والنجمة واالنصار
والعهد وشباب الساحل حسمت
تأهلها بفارق شاسع من النقاط
عن باقي األندية األخرى.
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عمــــــــاد موســــــــى
i.moussa@nidaalwatan.com

فرنجيه توافقي؟
«جوجل» المرشد األعلى أسماء
المرشحين لرئاسة الجمهورية اللبنانية،
و»غوغلهم» لي ّ
طلع على س ِيرهم الذاتية
ّ
وكفاءاتهم العلمية
وسجلتهم الوظيفية
وأعوام خبراتهم ودول إتصاالتهم ،دقق
وفتّش عن ّ
مرشح تتوافر فيه ،عدا مؤهالته،
معايير الرئيس التوافقي القادر على الجمع
ال على القسمة فلم يجد سوى النائب
السابق سليمان فرنجيه .صديق جيراننا آل
األسد وابن الخط البار .والصديق الصدوق
الصادق الصريح والواضح .
فرنجيه إكتشاف .لم يخطر قبال ً على
بال أحدّ .
مرشح توافقي بامتياز .وميشال
معوّض مرشح تحدٍّ .فرنجيه سياديّ ح ّر
ومعوّض تابع ومقيّد .قرار فرنجيه ينبع
من بحيرة بنشعي وقرار معوّض في
واشنطن دي سي.
ليس في بال السيّد سوى فرنجيه كخيار
وثان وثالث وأخير .وليس
توافقي أول ٍ
في بال «اإلستيذ» ّإل ما يقوله السيّد .وما
الهدف من الحوار الجهيض حول الرئيس
التوافقي ،سوى لملمة األصوات التائهة:
صوت نائب من عكار وصوت نائب من
بيروت .صوت من الضنيّه .صوت من
المش ّرفية .صوت من الكونغو الديمقراطية.
بأصوات نواب آخر زمن يطبش الميزان
العددي لمصلحة زعيم تيار المردة العابر
للقارات الثالث :قارة غوسطا وقارة زغرتا
التحتا وقارة أوقيانيا.
التوافقية جاكيت «دوبل فاس» .أيضا ً
تُلبس كـ «جيليه» ربيعية أو كمعطف
شتوي ،أو كسترة خريفية حتى أنها صالحة
لمشوار بحر.
التوافقية لكل الفصول.
التوافقية تُ ّ
فصل فستانا ً لتحت الركبة
بكتير ،أو إلى ما فوق الركبتين بكثير ،وأكثر
من الكثير بكتير.
التوافقية حمّ الة أوجه وصدور وتُرضي
كافة األذواق.
التوافقية تعني عدم طعن المقاومة
اإلسالمية في الظهر كما تعني عدم طعن
الدولة في البطن.
باإلذن من األخ المناضل البرت أنشتاين.
الحي
التوافقية اللبنانية هي التجسيد
ّ
للنسبية .أنا أراها بطريقة .ومعلم هاغوب
يراها بطريقة مختلفة .ومعلم ش ّليطا
يخالف كلينا.
وباإلذن من الشيف أنطوان يحتاج
إنضاج فكرة الرئيس التوافقي إلى وقت
ٍ
كاف .بين العامين والثالثة وليس أكثر.
يوضع في خاللها الناخبون على نار
خفيفة حتى «ينهنهوا» كصف «المقادم»
تحت جبل ورق عريش بلحمة .التجربة
األخيرة خير برهان .سنتان ونصف من
الضغط واإلبتزاز وحرق األصابع كانت
كافية القتناع أكثرية النواب اللبنانيين بأن
الجنرال منتج توافقي .ج ِّربوه .التسويق
لـ «مسحوق الجلي والغسيل» كالتسويق
للرئيس المُتوافق عليه .أكان فرنجيه أو
باسيل أو «برسيل».
وحتى الساعة يبدو أن أشد المتحمّ سين
النتخاب رئيس توافقي ،هم أعضاء مصلحة
تشخيص النظام .وأب النظام وإم النظام
وأخت هالنظام!

هـــــــــــــل
تعــــــــــلم

يُحكم عىل طلبة املدارس
بالسجن يف بنغالدش
إذا قاموا بالغش
يف االمتحان النهائي.

يــوميـــة ســيـــادية مســـتقلــة
تصدر عن:
الشـــركة الحـــرة لإلعـــالم ش.م.ل.
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ماغي محمود
طالبة ...الرحمة

و

لقاح جديد من
أعلنت رشكة األدوية األمريكية العمالقة «فايزر»
ورشيكتهــا األملانية «بايونتيك» عــن إطالق املرحلة
األوىل من تجربة لقاح مُعَ ــ ّد بتقنية الحمض النووي
الريبي املرسال  mRNAالذي يجمع بني الحماية ضد
األنفلونزا و»كوفيد.»-19
وقالت أنالييســا أندرســن ،كبرية املســؤولني
العلميني يف «فايزر» ،إن« :اللقاح املر َّكب قد ي ِّ
ُبســط
َ
الفريوسني التنفسيَني،
ممارسات التطعيم ضد هذين
َ
املرضني».
ما قد يؤدي إىل تغطيةٍ أفضل للتطعيم لكال

وأضافــت« :حتى مع وجــود لقاحــات األنفلونزا
املوســمية ،يظل عبء هذا الفريوس شديدا ً يف جميع
أنحاء العالم ،ما يتســبب يف وفــاة اآلالف وإدخالهم
املستشفى كل عام».
وقالت الرشكتــان إن اللقــاح التجريبي جاهز
للتقــدّم إىل املرحلــة األوىل من التجــارب يف الواليات
املتحدة مع  180متطوعاً .وتُجري رشكتا «موديرنا»
و»نوفافاكس» املنافســتان لهما تجارب كذلك عىل
لقاحات مركبة ضد االنفلونزا و»كوفيد»( .أ ف ب)

شعر القضاة المستعار يُغضب زيمبابوي
تُجــري زيمبابوي ،املســتعمرة
الربيطانية الســابقة ،مشــاورات
شعبية مكثّفة ،الستبيان آراء س ّكانها
عمّ ا إذا كان يتعني االستمرار يف وضع
القضاة يف البالد شــعرا ً مســتعاراً،

وهي عاد ٌة تُثري انقساما ً بني مؤيّدين
يَرون فيها عالمة احرتام ،ومعارضني
يعتربونها من موروثات االستعمار.
وال تزال زيمبابوي ،البلد املستقل
منذ أكثر من أربعة عقود والذي أثارت

فيه وفاة امللكــة إليزابيث الثانية يف
أيلول املنرصم ردود فعــل متباينة،
تستورد من بريطانيا الشعر املستعار
لقضاتهــا بتكلفةٍ كبــرة .وكانت
لجنة الخدمــات القضائية يف البالد،
وهي هيئة عامــة مُرشفة عىل عمل
القضاء يف البلد الواقع يف جنوب القارة
لجنة مك ّل ً
ً
فة إبداء
األفريقية ،ش ّكلت
رأيها بشأن «إبقاء الشعر املستعار أو
االستغناء عنه» يف محاكم البالد.
ونرشت هذه اللجنة الشهر الفائت
إلكرتونية موجّ ً
ً
هة للسكان،
اســتمار ًة
تسأل ســكان زيمبابوي ما إذا كانوا
يعتربون عادة وضع الشــعر املستعار
«أمرا ً أساســيا ً لــإدارة القضائية».

ودعت اللجنة األشــخاص املستطلعة
آراؤهم إىل تحديد الشكل الذي يرغبون
يف أن يكون شعر القضاة عليه.
ويك ّلف الشــعر املستعار األشقر
التقليدي الشــبيه بشعر الخيل ،والذي
تخ ّلت عنــه مســتعمرات بريطانية
ســابقة أخرى ،مبالغ تصــل إىل آالف
الدوالرات لــكل باروكــة .وتثري هذه
النفقات انتقادات ضخمة يف بل ٍد يعاني
ً
ً
اقتصادية حا ّد ًة أدّت
أزمة
منذ سنوات
إىل ازديادٍ
ري يف معــدّالت الفقر .ويف
كب
ٍ
ٌ
طلبية للحصول عىل
العام  ،2019أثارت
 64باروكة شعر مستعار بقيمة فاقت
الـ 137ألف دوالر ،اســتنكارا ً يف البالد،
خصوصا ً لدى املحامني( .أ ف ب)

يتخطى المليار دوالر
اليانصيب األميركي
ّ
للمرة التاســعة والثالثني ،أخفق أي مشــارك يف
سحب يانصيب أمريكي كبري يف الفوز بجائزته الكربى
التي ارتفعت قيمتها من  1.2إىل  1.5مليار دوالر ،عىل
ما أعلن من ّ
ظموها ،ما جعلها من أكرب الجوائز بتاريخ
اليانصيب يف الواليات املتحدة.
وراح املبلغ املجمّ ع للجائزة الكربى ينمو أسبوعا ً
بعد أسبوع ،عىل مدى  38سحبا ً لم يتم ّكن أح ٌد خاللها
من تخمني األرقام الســتة الصحيحــة ،ومعه راحت
تكرب األحالم بالثروة لدى املشــاركني ،وأُضيف إليها

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

أوّل من أمس السحب التاسع والثالثون .ويمثّل مبلغ
 1.5مليار دوالر ما ســيحصل عليه الفائز املحظوظ
َّ
تقســط جائزته عــى ثالثة عقود.
إذا وافق عىل أن
أما إذا شاء تســ ُّلم جائزته دفعة واحدة ،فلن يتلقى
سوى  745.9مليون دوالر .كما من املحتمل أن تؤدي
الرضائب إىل حســم جزء كبري من املبلغ .وبلغت أكرب
جائزة عىل اإلطالق  1.586مليار دوالر ،وحصل عليها
ً
مناصفة يف كانــون الثاني من العام
ثالثة فائزيــن
( .2016أ ف ب)
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