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نجح "طائف األونيســكو" ،ليــس بحجم الحضور
وتنوعه وحُ ســن التنظيم فحسب ،بل ألن اختيار اللحظة
السياسية أيضا ً كان "رضبة معلم".
فمع بــدء الفراغ الرئايس ،وعىل وقــع االنهيار املايل
واالقتصــادي ،وبعد ثالثــة وثالثني عاما ً عــى "اتفاق
الطائــف" بل عىل االنقــاب عليه لحظــة اغتيال رينيه
معوض ،وبفضــل الحضن الذي وُلد فيــه وعمق الرؤية

الوطنية التي تضمنتها نصوصــه ،وبفعل التجارب ا ُملرة
التي عاناها لبنان جراء "املنظومة الفاسدة" التي حكمت
البالد عىل هواها منــذ ذاك التاريخ ،يرجــع "الطائف"
ليشــكل الوثيقة الوحيدة الصالحة للعــودة اىل الرصاط
ِّ
ولريسم من جديد حدود األدوار الداخلية
الدولتي املستقيم
واألطماع االقليمية.
ال يعيب املؤتمــ َر الحضو ُر النافر لبعــض  8آذار يف
الصفــوف األمامية ،أو نوســتالجيا أيــام الحرب لدى
بعض صانعيهــا ،او حمَ لة املباخر ،فاملؤتمر حقق أهدافا ً

اســراتيجية تصب كلها يف مصلحة من يريد اســتقرار
لبنان وتأكيد انتمائه العربي وقيام الدولة ووحدة أبنائها.
فم ِّ
ِّ
مؤسســة
ُعب أن يجتمع ممثلو أكثريات ثالث طوائف
(املسيحيون والسنة والدروز) عىل وجوب التمسك بوثيقة
الوفاق الوطني ،يف وقت كان فريق الرئيس السابق ميشال
عون يراهن عىل "فوىض دســتورية" تالقي رغبة دفينة
لدى حليفه "حزب الله" يف طرح مصري النظام السيايس،
ليتكرس يف النص الدســتوري حال االســتقواء ووهج
السالح وممارسات األمر الواقع.
21

ّ
يحذر من انعكاسات الشغور على "التعايش والشراكة"
الراعي

"ترشيحات  8آذار" :برّي يدفع للتسمية
و"حزب الله" محكوم بباسيل!

لم يكن مستغربا ً عىل مسامع اللبنانيني التحذير من احتمال "التف ّكك الكامل" لدولتهم
واضطرارهم إىل "تحمّ ل املزيد من األلم" حســبما جاء عىل لسان مساعدة وزير الخارجية
األمريكية لشــؤون الرشق األوســط باربارا ليف يف معرض تصويبها عــى عملية العرقلة
املمنهجة لإلصالح يف لبنان ،ال سيما وأن "التفكك" لم يعد من السيناريوات املتخيلة يف األذهان
بل باتت مشاهده حقائق مُعاشة عىل أرض الواقع ألفها اللبنانيون منذ أن وضعت قوى  8آذار
قبضتها عىل الســلطة ،ليبدأ تحت سطوتها مسار تفكك الدولة وتحلل املؤسسات ،وليصبح
"االنهيار الرسمي" رديفا ً لنموذج حكم "حزب الله" وحلفائه عىل كافة املستويات الدستورية
والسياســية والقضائية واملالية واالقتصادية واالجتماعية واملعيشية والخدماتية ...فكانت
النتيجة عىل الوجه املعاكس من الصورة اللبنانية ّ
أن "حزب الله" لم يمر عليه زمن "هو أقوى
فيه من الزمن الذي نحن فيه محليا ً وإقليميا ً ودولياً" ،حسبما تفاخر رئيس املجلس السيايس
لـ"حزب الله" السيد إبراهيم أمني السيد أمس ،مضيفاً" :ما يعني أننا لم نعد نحتاج إىل حرب
من أجل الوصول إىل أهدافنا ،يكفي أن يكون معنا السالح واملوقف الشجاع".
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دعوى في لندن ضد البنك اللبناني الفرنسي

"الكابيتال كونترول" ...كالكيت مرة أخرى مف ّخخة

تعقد اللجان النيابية املشرتكة جلســة اليوم ،وعىل جدول أعمالها مرشوع قانون "الكابيتال
كونرتول" املؤجل اقراره منذ  3سنوات .وشهد املرشوع عدة مسودات عىل مدى الفرتة املاضية ،كانت
جميعها تســقط باعرتاضات جوهرية من الجهات املعنية املمثلة للمودعني ،فضالً عن كتل نيابية
كانت تزايد عىل أخرى العتبارات شعبوية.
وأكدت مصادر متابعة لـ"نداء الوطن" ّ
أن اللحظة السياســية املحتدمة راهنا ً ال تيش بامكان
توافق كل الكتل عىل الصيغة املطروحة لضبط السحوبات والتحويالت (كابيتال كونرتول)21 .

"كوب  "27ينطلق في مصر :نضال دولي إلنقاذ البشرية

د .فادي كرم:
َعوْ د َع َلى َب ْ
د ٍء

العـــالـــم 21
ترامب ّ
يرص صفوف
اليمين لتحقيق "موجة
حمراء ضخمة"

خالل الجلسة االفتتاحية لمؤتمر "كوب "27في شرم الشيخ أمس (أ ف ب)

يف ظ ّل املساعي الدولية الحثيثة من أجل إنقاذ
ّ
التغي املناخي
مســتقبل البرشية املهدّد بفعــل
العاملي الناجم عن التلوّث بشــكل أسايس ،انطلق
مؤتمر األطراف الســابع والعرشون لألمم املتحدة
حول املنــاخ (كوب )27يف منتجع رشم الشــيخ
السياحي يف مرص أمس ،فيما ح ّذر األمني التنفيذي
ّ
لتغي املناخ يف األمم املتحدة ســيمون ســتيل من
"التقاعس" عن الح ّد من االحرتار العاملي.
وإذ أكد ســتيل خالل الجلســة االفتتاحية
للمؤتمر أنــه لن يكون "وصيّا ً عــى التقاعس"
عن هــدف خفض انبعاثــات االحتباس الحراري
بنســبة  45يف املئة بحلول العام  2030للحد من
االحتباس الحراري عنــد  1.5درجة مئوية فوق
مستويات أواخر القرن التاسع عرش ،شدّد عىل أنّه
"سنُحاســب الناس سواء كانوا رؤساء أو رؤساء
وزراء أو رؤساء تنفيذيني" ،مشريا ً إىل أن "جوهر
التنفيذ هو أن يبذل الجميع ما يف وســعه ك ّل يوم
ملعالجة أزمة املناخ".
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عمليات قتل المحت ّ
جين تتصاعد والريال اإليراني ينهار

النظام يتو ّعد الث ّوار "أعداء الله" :العين بالعين!
الريــاضــية 22
فوز أرسنال 0-1
وليفربول 1-2

8+

خابت آمال القيادة اإليرانية بإخماد
نريان "ثورة النســاء" املتقدة بقوّة يف ك ّل
منزل وحي وشارع وساحة ...إذ تتوسع
دائرة املحتجّ ني املطالبني بإســقاط نظام
الجمهورية اإلسالمية يف كافة أنحاء البالد،
حيث يزداد الســخط والغضب الشعبيني
تحت تأثري حمالت القمع الدموية العنيفة
واملواجهات البطولية التي يخوضها الثوّار
باللحم الحي ،يف مواجهة أجهزة امتهنت
القتل والســجن واالضطهــاد منذ نجاح
نظام "الثورة اإلسالمية" العام .1979

وبينمــا تواصلــت االحتجاجــات
لألســبوع الســابع تواليا ً بزخم ال مثيل
لــه يف البالد عىل اإلطــاق ،طالب غالبية
النــواب اإليرانيني ،وتحديدا ً  227نائبا ً من
أصل  ،290بأن تُطبّق السلطة القضائية
العدالة بموجب قاعدة "العني بالعني" لدى
التعامل مع املحتجّ ــن .وجاء يف اإلعالن
الذي نرشته وكالة أنباء مجلس الشورى
"إيكانا"" :ندعو جميع املسؤولني يف هذا
البلد ،بما يف ذلك القضاء ،للتعامل يف أرسع
وقت ممكن مع أعداء الله".
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خالل التظاهرات التي اندلعت عقب وفاة مهسا أميني (أ ف ب)

٢

محـــــليـــــات
العـــدد  - ٩٧٨السنــــة الـرابـعـة

ولـــيـــد شـــقــيــر

«"صار الوقت"» للعودة إلى «الطائف»
«صار الوقت» بالنسبة إلى «التيار الوطني الحر» أن
يظهر هيبته بالسالح .لم ينفع فرض الهيبة باستخدام
القضاء وأجهزة األمن وبالدعاية حول اإلنجازات ،وتغطية
الصفقات بالضجيج «القوي» ،طوال ست سنوات من حكم
الرئيس «القوي» .ولم ينفع الرهان على االنتصارات باالتكال
على الحليف المسلح ،ووهم ج ّر الدول إلى مفاوضة حليف
المحور اإلقليمي اإليراني ،وخابت الحسابات التي تتوخى
تكرار ما يشبه  7أيار ،أو انتشار «القمصان السود» والتلويح
بالشارع وتسخير القوى األمنية والجيش لقمع «ثوار 17
تشرين».
هذه هي ثمرة الذعر الذي استبد ببعض من تح ّكموا
بالسلطة خالل المرحلة السابقة ،بسبب اضطرارهم
لمغادرتها وصعوبة استخدام أختامها من أجل ابتزاز سائر
القوى السياسية للتسلط على الحياة السياسية بعد اآلن.
هذا ما أثبته على األقل إحباط تشكيل حكومة يتحكم فيها
الفريق الرئاسي بمرحلة الفراغ التي كان يطمح العهد من
خاللها إلى تأمين استمرارية عن طريق الهيمنة على التركيبة
الحكومية ،بصمود رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عند رفضه
التسليم بمطالب اإلمساك بقرارها والهادف إلى ضمان
تحقيق مكاسب نفعية ،بدءا ً بمرسوم التجنيس وليس انتها ًء
بمزيد من العقود المتع ّلقة بالطاقة...
كان المشهد معبّرا ً بمفارقاته ورمزيته .مسلحو «التيار
الحر» يقتحمون الـ»أم .تي .في» ويهددون بالويل والثبور،
بعد يومين على توزيع فيديو لفتى في أحد األحياء الشعبية
في طرابلس ،يوزع الحلوى لمناسبة انتهاء والية الرئيس
ميشال عون ،ألنه «صار الوقت» عند أكثرية اللبنانيين أن
يأملوا بتغيّر أحوالهم بعد مغادرة الفريق الحاكم السلطة،
ولو كان هذا األمل يصطدم فعليا ً بعقبات أكثر تعقيدا ً مما
يعتقدون.
هكذا يدفع جموح هذا البعض السلطوي ،والخوف من
االنكشاف ،وتناقص الوزن وتراجع الحجم المنفوخ بعضالت
الغير وال سيما «حزب الله» ،إلى مهاجمة محطة الـ»أم.
تي .في» بالسالح ،ثم باتهامها بتدبير كمين على طريقة
«ضربني وبكى وسبقني واشتكى».
إذا كان صحيحا ً أن ما حصل مع برنامج «صار الوقت»
سيبقى حادثا ً محدودا ً في الزمان والمكان ألن الجهة التي
افتعلته لن تستطيع ج ّر قوى أخرى إلى الملعب الذي أرادت
فإن الصحيح أيضا ّ
أن تستدرج اآلخرين إليهّ ،
أن ثقافة
السالح التي افترض اللبنانيون أنّهم ودعوها مع اتفاق
الطائف الذي احتفل أطياف المشهد السياسي بالذكرى
الـ 33النطالقه ،خيّب «حزب الله» أملهم ،وقبله فعلت
الوصاية السورية.
يرمز ما حصل مع برنامج «صار الوقت» ،إلى ّ
أن امتناع
«حزب الله» عن تقديم التنازالت والتواضع بالتخلي عن
االمتيازات التي اكتسبها في السلطة خالل عهد عون ،قد
يشمل استخدام السالح بطريقة مواربة وغير مباشرة ،عن
طريق حلفائه .فـ»التيار الحر» انضم بلجوئه إلى إنشاء
ميليشياه واستخدامها ،إلى تشكيالت «سرايا المقاومة» في
الوسط المسيحي ،ليصبح أكثر تسترا ً بعصبيات طائفية
وفئوية قد تخدمه أكثر من التو ّرط المباشر في تطويع
الخصوم أو إخافتهم ،لفرض «التوافق» الذي يريد على
الرئيس المقبل أو على المعادلة السياسية المقبلة.
بات يصعب على من استخدم فائض القوة للتحكم
بالحياة السياسية اللبنانية في السنوات الماضية ،وبرئاسة
الجمهورية ،وقوّض مفاهيم اتفاق الطائف والمعايير التي
وضعها دستوره لتنظيم الحياة السياسية ،وطوّ ع مؤسساتها
الدستورية وأضعف السلطة المركزية وحال دون المحاسبة
وعزز منطق اإلفالت من العقاب ،أن يعود إلى انتظام الحياة
السياسية والمؤسسات .فهذا االنتظام ،وفق «الطائف» ،بات
شرطا ً أساسيا ً لمحاولة إنقاذ االقتصاد ومالية الدولة والوضع
المعيشي من الكارثة التي يمر بها.
يوازي الذعر الذي يتح ّكم بمغادرة السلطة عند الفريق
الحاكم ،توتر حليفه القوي« ،حزب الله» ،من العودة
السعودية إلى الساحة بقوة اتفاق «الطائف» ،وبهدف إعادة
الرياض بمبادراتها وآخرها مؤتمر األونيسكو الجامع،
االعتبار الجدي التفاق «الطائف» ،الذي حالت الظروف
اإلقليمية دون استكمال تنفيذه ،بإشراف ورعاية عربية في
العام  1990كما قال األخضر االبراهيمي.
فاألخير تجنب الحديث عن األزمة الحالية التي يمر بها
لبنان ،بدلوماسيته الراقية واستعاد التاريخ .لكن إشارته إلى
تلك الظروف اإلقليمية ال تمنع إسقاط مغزاها على ما يرافق
التأزم الحالي في لبنان .وإذا كان جائزا ً الحديث عن عودة
سعودية بقوة إلى المسرح اللبنانيّ ،
فألن تجربة السنوات
الماضية كانت كافية الستخالص العبرة ّ
بأن االنشغال عن
لبنان ،أو تركه يدبر أموره بنفسه خلق مسارا ً بات شديد
األذية للعرب عموما ً وللسعودية ودول الخليج خصوصاً ،ما
يحتّم السعي إلى تكوين جديد للسلطة يرفع هذه اإلذية عن
العرب ،بإعادة التوازن إلى البلد.
«صار الوقت» للعودة إلى تطبيق اتفاق «الطائف» .ولهذا
السبب تشن قيادة «الحزب» هجوما ً متواصالً على ما تسميه
التدخل السعودي.

اإلثـنـيـن  ٧تشرين الثاني 2022

هل سيكون لتياره دور في تسمية خلفه؟

لو كان ميشال عون «"الرئيس الفعلي"» للجــ

عهد الرئيس عون كان فرصة هدرت أمام عينيه وعيون اللبنانيين (فضل عيتاني)

كــلــيــر شــكـــر
لم يم ّر وقــت طويل بعد 31
ترشين األول من العام  ،2016قبل
أن تكتشف ك ّل األطراف السياسية
يف لبنان ّ
أن الرئيس ميشــال عون
إعتــزل باكرا ً الرئاســة وفوّضها
بدورها وقراراتهــا وعالقاتها إىل
الوطني الحر» جربان
رئيس «التيار
ّ
باســيل .األرجح ّ
أن رئيس مجلس
النواب نبيه بري كان أول من وضع
اإلصبع عىل الجــرح حني رفض
تأييد عون اىل رئاســة الجمهورية
تحــت عنــوان «كــي ال ينتخب
رئيسني» ...ث ّم التحق به اآلخرون
بعدما تأكدوا باالثباتات والرباهني
صحّ ــة مخاوف رئيــس مجلس
النواب ،إىل حني أطلق رئيس حزب
«القوات» تعبريه الشــهري «قوم
بوس ترييز» يف وصفه حقيقة ما
يجري يف القرص.
أمّ ــا تجربــة رئيــس «تيار
املســتقبل» ســعد الحريري ،فلم
تكــن أكثر نجاحا ً رغم تســليمه
منذ بداية العهد «برئاسة» باسيل،
معتمــدا ً إياه كرشيــك حرصي
لتســيري كل شــؤون وشــجون
ّ
وملفاتهــا .ولكن رغم
الحكومة
خضوع الحريري بالشــكل ،عىل
حســاب هيبة الرئاســة الثالثة،
وباملضمون عرب التســليم لباسيل
بكل مطالبه الحكومية و»نزاوته»
يف التعيينات يف الدولة عىل حساب
كل اآلخرين ،مــا ك ّلفه تدهورا ً يف
عالقته بـ»القوات» وحساســية

عالية مع الرئيــس بري ورئيس
الحزب «التقدمي االشرتاكي» وليد
جنبالط ،إال أن هــذا لم يَحُ ْل دون
استهدافه من الفريق الرئايس بغية
إســقاطه ملج ّرد أن عالقته ساءت
بصهر العهد.
حال البيت الداخــي لم تكن
أفضل .فالخيبات العونية رسعان
ما طافت وتراكمت ،بسبب تنازل
عون املبكر عن رئاسته ما أجهض
الكثــر مــن اآلمال التــي كانت
معقودة عليه عنــد انتخابه .وإذ
بمــروع نهوض وطــن يتحوّل
يف نظــر الكثرييــن اىل مــروع
«توريث صهــر» فيع ّ
طل إندفاعة
الرئاســة بقدر ما يخــدم أجندة
طموحه ،وقــد كان خروج كريمة
الرئيس ،مرياي عون من موقعها
االستشــاري األول ،تعبريا ً واضحا ً
عن يأس العونيــن وخيبتهم من
تقاعد الرئاســة املبكر من دورها
وموقعها.
ّ
بأمس
وفيمــا لبنــان هــو
ّ
تتحــى بكثري
الحاجة لرئاســة
من التج ّرد والقــدرة عىل الجمع
واإلســتيعاب إنسجاما ً مع مقولة
«بي الــكل» ،أدّى إنكفاء
الرئيس ّ
عــون وتحكيــم قبضــة صهره
عىل عهــده ،اىل تســديد الرضبة
تلو األخرى بوجه العهــد ،ف ُمن َِي
بخسائر سياســية متتالية تج ّلت
بسقوط تدريجي لكل التفاهمات
التي سبقت أو واكبت وصول عون
اىل رئاســة الجمهورية ،بدءا ً من
«تفاهم معراب» ومرورا ً بسقطة

«البلطجي» مــع الرئيس بري ،اىل
حادثة «قربشــمون» مع جنبالط
واإلنقطاع املســتم ّر مــع «تيار
املردة» ،وصوال ً إىل سقوط التسوية
التاريخية مع «تيار املســتقبل».
ولوال حبل النجاة املمدود باستمرار
من «حزب الله» ،لكان العهد وجد
نفسه يف عزلة تامّ ة ومرتوكا ً وحيدا ً
عىل اإلطالق.
ّ
يخص الخســائر
أمــا يف ما
الشعبية ،فأرقامها موثّقة يف أكثر
من محطة واستحقاق ،وقد كانت
ثورة  17ترشيــن  ،2019املح ّ
طة
األكثر تعبريا ً عن الحالة املنتفضة
عىل الطبقة السياسية وعىل رأسها
ســيّد العهد وصهــره ،الذي نال
حصة األســد من الغضب الشعبي
والرفض العارم ألدائه ولشخصه
والختزاله املشــهد الرئايس خالل
السنوات األوىل للعهد عىل حساب
الرئيس الفعيل للبالد.
وما األزمة الحكومية األخرية،
ّإل حلقــة جديدة من مسلســل
 Déja vuعنــد ك ّل محطة لتأليف
حكومة ،وشــ ّكلت إســتمرارية

ال أحد من النواب يدري ما
يدور في ذهن باسيل ولكنّ
عددًا منهم لن يسايره في
خيار استبعادهم وإطالق
يديه لترك مصير الرئاسة
رهن أهوائه ومزاجه

للنهج نفســه الذي حكم رئاسة
عون منــذ بدايتهــا .وعوض أن
يســتثمر الرئيس عون ما ّ
تبقى
من فرتة يف عهــده لتحريك عجلة
ّ
التحســن االقتصــادي ووقــف
النزيف وتطويــق االنهيارات ،ما
قد ينعكس إيجابــا ً عىل رصيده
و»تركتــه» بعد إتمــام واليته،
إختــار أن يضحّ ي بما ّ
تبقى منها
يف معركة تحسني ظروف باسيل
السياســية ولــو عىل حســاب
مصلحتــه املبــارشة ،ناهيك عن
مصلحة اللبنانيني يف ظ ّل اإلنهيار
االقتصادي واملايل واإلجتماعي غري
املسبوق الذي يم ّرون به.
ماذا لــو كان ميشــال عون
رئيسا ً للجمهورية؟ كيف سيكون
عهده لو مارس دوره الفعيل عوضا ً
عن تجيريه اىل باســيل بحساباته
واعتباراته الخاصة ،التي ّ
تبي أنّها
ال تتطابق بالرضورة مع املصلحة
الوطنية العامة؟
األكيد ّ
أن عهــد الرئيس عون
كان فرصة ،هدرت أمــام عينيه
وعيــون اللبنانيني ،واملســيحيني
خصوصاً ،وقــد ال تتكرر .واألكيد
أيضا ً ّ
أن العونيني دفعوا قبل غريهم
أثمان الفرصة الضائعة ...بدليل ما
يتع ّرضون له من باسيل تحديدا ً يف
زمن االستحقاق الرئايس.
إذ لم يــردد األخري يف مقابلته
األخــرة يف اإلفصــاح عــن نيّته
برفض ترشيح أيّ من نواب تكتل
لبنان القوي طاملا هو غري مرشح،
يف وقت تتكثّف الضغوط من النواب

ّ
تحفظ
بري"« :القوات"» وضعت شرطًا تعجيزيًا و"»التيار»"
ّ
جنبالط :لن يكون هناك
مرشح تحدٍّ
أشــار رئيس مجلس النواب نبيه بري يف دردشــة مع الصحافيني،
إىل «أنني حاولت اســتمزاج آراء جميع الكتل قبل توجيه الدعوات بشكل
رســمي وبعدما أوضحت كتلتان اساســيتان هما «القــوات» و»التيار
الوطني الحر» رفضهما لفكرة الحوار تراجعت عن املوضوع».
أن «القوات وضعت رشطــا ً تعجيزيا ً وهو دعوة  128نائبا ً
ولفت إىل ّ
إىل جلسة الحوار فيما تحفظ «التيار» عىل الطرح» ،موضحا ً أن «الرتاجع
عن فكرة الحوار ال يعني نعي التوافق الســيايس ،وقد أعلنت انه سيكون
هناك جلســة انتخابية كل أسبوع وعىل األطراف أن تتشاور خالل الفرتة
الفاصلة بني الجلسة واألخرى للوصول إىل التوافق».
وكان بري التقى رئيس «الحزب التقدّمي اإلشرتاكي» وليد جنبالط يف
ّ
مرشــح
عني التينة الذي قال رصاحة إنّهما اتفقا عىل أن «ال يكون هناك
تح ٍّد وب ّري لم يرتاجع عن الحوار إنما بعض الفرقاء رفضوه وهذا خطأ».
أضاف« :التواصل مستم ٌّر مع الصديق والحليف التاريخي وأخريا ً بإمكاننا
تهنئة ب ّري عىل جهوده بالرتســيم بعد  9سنوات» .وإذ شدّد عىل «أهميّة
الوصول إىل اإلســتحقاق الرئايس» ،أشــار إىل «أننا نستعرض األسماء،
ومرشحنا هو النائب ميشال معوّض ،وهناك فرقاء آخرون ،فليت ّم التداول
بأسمائهم وقد يكون معوّض أحدهم».

محـــــليـــــات
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ـمهورية...
خفــايـــا
الحظت مصادر مراقبة
أن رئيس «تيار املردة» سليمان
فرنجية يلتــزم بعدم الرد عىل
اســتفزازات رئيــس «التيار
الوطني الحر» جربان باســيل
الــذي يكــرر جازمــا ً أنه لن
ينتخبه رئيســا ً للجمهورية،
وذلك العتقــاده أنه يحاول أن
يحرجــه ليخرجــه وليعطي
لنفسه تربيرات وحججا ً لعدم
انتخابه.
ترصّ جهات سياســية
عىل ترويــج أخبار مفادها أن
«القوات» ترشح العماد جوزف
عون لرئاسة الجمهورية عىل
رغم تأكيد رئيس الحزب سمري
جعجــع أنها ال ترشــحه وال
تضــع فيتو عليــه يف حال تم
التوافق عىل انتخابه.
إتصل محام حزبي بارز
بأحد مؤســي الحزب ،وقد
صار األخري معارضــاً ،طالبا ً
منه الحد من انتقاداته الالذعة
التي تطال مقامات رســمية
سابقة ،مؤكدا ً له أن الحزب لن
يســكت عن هكذا انتقادات يف
حال استمرارها.
العونيني باتجاه حســم موقف التكتل
يف الجلســات االنتخابية واإلقالع عن
سياسة األوراق البيضاء باتجاه تسمية
مرشح فعيل.
ولكن من هو املرشــح؟ حتى اآلن
ال كالم جديا ً يف هذا الشأن رغم تلميح
بعض النواب إىل ّ
أن سياســة األوراق
البيضاء لن تســتمر طويالً .يف الوقت
عينه ،ال أحد من النواب يدري ما يدور
ّ
ولكن عددا ً منهم لن
يف ذهن باســيل.
يســايره يف خيار استبعادهم وإطالق
يديه ،لرتك مصري الرئاسة رهن أهوائه
ومزاجه .مــن الواضح ّ
أن الضغط مع
الوقت ســيتعاظم ،وسيضطر رئيس
التيار للتعامل مع حالة «غري مساملة»
ضمن تكتله ستفعل ما بوسعها لكي
ال تبقي الرئاسة أسرية معارك باسيل
الدونكيشوتية.

اإلثـنـيـن  ٧تشرين الثاني 2022

بقرادوني لـ»"نداء الوطن"» :كأنها وضعية نهاية عهد الجميل
ومسيحيًا ...أشبه بما قبل انتخاب ميشال سليمان
غـــادة حــالوي
قد ال نحتاج إىل الكثــر من العناء
الســترشاف ما ســينتهي إليه الفراغ
الرئايس .من جلســة نيابيــة اىل أخرى
يثبــت مجلس النواب أنّــه ليس جاهزا ً
بعد ألداء دوره بانتخــاب رئيس جديد
للجمهورية .فالنواب ،وكذلك املرشحون
ينتظرون إشــارة تأتيهم من الخارج.
التقليد الذي صار متعارفا ً عليه يف لبنان،
رس .عىل
أزمة سياسية ومراوحة فكلمة ّ
مر العقود لم يثبت لبنان أهليته النتخاب
رئيسه ّإل يف حاالت محدودة .إبتدا ًء من
عهــد الرئيس اليــاس رسكيس ،اخترب
الوزير السابق كريم بقرادوني الرؤساء
باملبــارش ،خالل فرتة حكمهــم ،قبلها
وبعدهــا ،ورصد قواعد عــدة مرتبطة
بانتخابات رئاسة الجمهوريةّ ،
يلخصها
بالتايل:
 يف كل م ّرة يحصــل اتفاق داخيلحول رئيــس الجمهوريــة يصبح دور
الخارج ضئيالً ولكــن ال يختفي .عادة
الخارج ال يعكر صفو اإلتفاق يف الداخل.
 وإن يحصل خالف داخيل يصعبّ
يتدخل الخارج
ح ّله خالل املهل املحددة،
بشــكل علني ،وليس عرب الديبلوماسية
فقــط .مثال ذلك ،حــن وقعت أحداث
العام  1958انقسم البلد وصار اجتماع
القيادات مســتحيالً عــى عتبة موعد
اإلنتخابات الرئاســية ،فاتفق الرئيس
املرصي جمال عبد النــارص والواليات
املتحــدة عىل انتخاب فؤاد شــهاب .لم
ّ
مرشحا ً ولم يسبق أن ُ
طرح
يكن شهاب
اسمه لكنه عرف كقائد جيش كيف ينأى
باملؤسسة العســكرية عن اإلنقسامات
الطائفية .اذا ً جاء انتخابه بفعل عوامل
محض خارجيــة لكنّه أثبــت نجاحه
كرئيــس للجمهورية بالنظر لإلنجازات
التي حققها.
 يف الحــاالت التي ال يعــود فيهاالحل باإلتفــاق الخارجــي أو الداخيل
وتقع أزمات سياســية مفتوحة نشهد
تشــابك جهات كثرية لصناعة رئيس.
أفضل مثال عىل ذلك ،إتفاق «الطائف».
وصلنــا إىل نهاية عهــد الرئيس أمني
الجميل واإلتفاق بني املسيحيني الثالثة
املرشحني للرئاسة بالغ الصعوبة (سمري
جعجع وميشال عون والجميل الذي كان
لديه مرشــح) فأتى الحل بعقد مؤتمر
«الطائف».
 يف حالــة نادرة تتوافــق القوىالسياســية عىل عقد جلسة انتخاب من

دون التوافق مســبقا ً عىل املرشح .إبان
انتخاب ســليمان فرنجية إتفق النواب
عىل ترك األمر للنواب كــي ينتخبوا ك ّل
حسب قناعته .توقف انتخابه عىل صوت
أدىل به يف اللحظــات األخرية أحد النواب
عىل أثر اتصال تلقاه مــن عبد النارص
فعدّل خياره من رسكيــس إىل فرنجية
وأحدث فرقا ً يف النتيجة.

التدخل الخارجي

يعنــي الحديــث عــن رئاســة
الجمهوريــة يف لبنان مســؤولية أوىل
للموارنة واملســيحيني .وحني نصل إىل
وضع يختلف فيه املرشــحون املوارنة
ويصبح تالقيهــم مســتحيالً تنضج
فكرة اإلتفاق برعايــة خارجية .يروي
بقرادوني «عىل مشــارف إنتهاء والية
الجميل قصد سوريا مســتطلعا ً الح ّل
انقلب عليه ميشال عون وسمري جعجع.
كان اخرتاق اجتماعات الرئيس السوري
حافظ األســد مع ضيوفه ممنوعا ً اال يف
حالة وقوع طارئ يتعلق بالضيف .دخل
مرافق األســد اإلجتماع وســلمه ورقة
صغرية فتحهــا وتوجه إىل ضيفه قائالً:
«هول مجتمعني وعاملني إنقالب عليك،
كل الــكالم لم يعد مفيداً ،روح شــوف
شو بدك تعمل» .فهم الجميل أنها لعبة
سياســية ،عاد لكنه لم يســتطع فعل
الكثري».
وما أشــبه اليوم باألمــس ،يعترب
الوزير الســابق وع ّراب الرؤســاء ّ
أن
لبنــان أقرب إىل وضعيــة أمني الجميل
وأشــبه بالفرتة التي ســبقت إنتخاب
الرئيس ميشال سليمان مسيحيا ً «هناك
مرشحون ثالثة للرئاسة ،جربان باسيل
يهدد بالرتشــح ،وســمري جعجع أعلن
دعمه ملرشــح ولكني أعتقــد أنه بوارد
الرتشح .وســليمان فرنجية وهو أكثر
من يعمل ظاهريا ً وان لم يعلن ترشيحه
بعد بإنتظار قرار «حزب الله» .اذا بقي
هؤالء عىل وتــرة اإلنقســام ذاته وال
يعرتف أي منهم باآلخر فســنكون أمام
أزمة سياســية لن تنتهــي ّال بمؤتمر
شبيه بالدوحة أو بطائف جديد».
وهل الــدول املعنيــة بلبنان والتي
هي يف ذروة أزماتها الحادة مســتعدة
إلستضافة مؤتمر من هذا النوع؟
بــرأي بقرادوني «املوضوع يحتاج
إىل ســفري .تدخل الدول سهل ،اللهم ّإل
اذا تدخلوا ميدانياً .حينها ندخل يف القرار
االســراتيجي .يوم قــرر األمريكيون
التدخل يف لبنان عــام  1958كان قرارا ً

الراعي :ال أولوية على انتخاب الرئيس
قــال البطريــرك املارونــي
الكاردينــال مار بشــارة بطرس
الراعــي« ،ليكــن واضحــا ً أن ال
أولوية عىل أولويــة انتخاب رئيس
الجمهورية ،وليدرك ذلك املسؤولون
وكل دولــة تعترب نفســها صديقة
لبنان» ،وأ ّكد ّ
أن «لبنان ليس رشكة
تجارية يعاد تعويمها ،بل هو وطن
يعاد بناؤه وطنيا ً عىل أساس اإليمان
والوالء» ،موضحا ً أنّه «نقول ذلك ّ
ألن
البعض يعتقد أنّه مع ّ
تأخر انتخاب
الرئيــس يمكن القيام بمشــاريع،
وكأن انتخاب الرئيــس أصبح أمرا ً
ّ
ثانوياً» ،الفتا ً اىل أنّه «مع غياب رئيس
الجمهورية ،وهــو املعني بعالقات
لبنان الخارجية واملعاهدات ،يتع ّذر
االتّفاق مــع صندوق النقد الدويل أو
أن ّ
تنفذ إصالحــات وتتّخذ إجراءات
عىل صعيد القضاء واإلدارة وتقرير
املصري ،أو أن يحصل ترشيع خارج
الرضورات القصــوى ،أو أن تؤ ّلف
حكومة» ،سائالً «ما قيمة كل هذه

٣

"ما قيمة نيابتكم إذا لم تملكوا
حرّية القرار في انتخاب رئيس؟"

املقرتحــات يف غيــاب رئيس جديد
للجمهورية»؟ وقــال« :ال ،ال ،ليس
رئيــس الجمهورية لزوم ما ال يلزم،
وليس حاجــب الجمهورية ،بل هو
حاكــم الجمهوريــة واملرشف عىل
انتظام عمل مؤسساتها».

وتوجّ ــه الراعــي اىل النــواب
بالقول« :تريــدون لبنــان كيانا ً
واحداً؟ انتخبوا رئيسا ً للجمهورية.
تريــدون دولــة لبنــان الحديث؟
انتخبوا رئيسا ً للجمهورية .تريدون
استمرار صيغة الرشاكة الوطنية؟
انتخبــوا رئيســا ً للجمهوريــة.
تريــدون لبنــان أن يلعــب دوره
التاريخــي واملســتقبيل؟ انتخبوا
رئيســا ً للجمهوريــة» .واضاف:
«وأنتم أيها املسؤولون عن حصول
الشــغور الرئايس ،واملســؤولون
اليــوم عن انتخــاب رئيس جديد،
ّ
تتأخرون وتسوّفون وتته ّربون
ف ِل َم
وتع ّ
طلون؟ ولِم تحجمون وترتيثّون
وتتقاعسون؟ ربّما ال تملكون ح ّرية
القــرار ،فما قيمــة نيابتكم؟ وإذا
كنتم أحرارا ً يف قراراتكم ،فجريمة أال
تفرجوا عن قراركم الح ّر ،وتنتخبوا
رئيســا ً جديدا ً ح ّراً .ثــم ما قيمة
تمثيلكم للشــعب ،إذا لم يكن عىل
رأس الجمهورية رئيس؟».

تاريخ رئاسة الجمهورية يعيد نفسه منذ «الطائف» وحتى اليوم

حين نصل الى وضع يختلف فيه
المرشحون الموارنة ويصبح
تالقيهم مستحي ً
ال تنضج فكرة
اإلتفاق برعاية خارجية
اسرتاتيجيا ً تلقفه عبد النارص فتوافقا
عىل انتخاب فؤاد شــهاب .وحني دخل
الجيش الســوري عام  1976كان بقرار
اسرتاتيجي يف ضوء قمة الرياض».
يوافــق الصديق األقرب لرؤســاء
الجمهوريــة ّ
أن املرات التــي كان فيها
رئيس الجمهورية فخر صناعة لبنانية،
قليلة« :يجوز ّ
أن إنتخاب كميل شمعون
كان األقــرب للصناعة اللبنانية .انتخب
بفعل اتفاقه مع كمال جنبالط وصائب
سالم وعبد الحميد كرامي».

بين السابق والالحق

يف حاالت معينة وحيث ينجح عهد
الرئيس املنتهية واليته كان يلحظ تأثريه
عىل الخلــف «املثال عىل ذلك تزكية فؤاد
شهاب إلنتخاب شارل حلو من دون أن
يكون مرشــحاً .كان كاتبا ً سياسيا ً يف
صحيفة االوريون إستدعاه شهاب قبل
عرشة أيام من نهاية واليته وأبلغه أنت
مرشح رئايس وال تبلغ أحدا ً باألمر» .يف
اعتقاد بقرادوني «لو نجح عهد ميشال
عون باملعنى الشهابي للكلمة كان يمكن
لقراره أن يكون مرجحا ً النتخاب خلفه.
ولكن هذا ال يعني انتفاء دوره ألنه يبقى
رئيس جمهورية وله وزنه الســيايس،
ولكن الظروف حالــت دون أن يتمكن
من تقديم إنجــازات تجعل عهده أَقرب
إىل عهد شــهاب .كان بامكانه ان يقرر
ترشيح جربان ويؤمن نجاحه .حظوظ

ألن التيار موجود .خالفا ً
جربان موجودة ّ
لالعتقاد عهده لم يفشل بل ّ
أن الظروف
التي مر فيها كانت صعبة».

الناخب األكبر

يف الوقــت الراهــن ،هنــاك فريقان
يرجحان كفــة الرئيس الجديــد يف لبنان
وهما «حــزب الله وطبيعــي أن يخوض
معركة ويجب ان يجد حــاً لإلختيار بني
مرشــحيه والســيد نرصالله شاطر بهذه
االمــور ،واململكة الســعودية من خالل
سفريها يف لبنان ،والتي قد تتجه إىل ترشيح
سمري جعجع من دون أن يعني انها قررت
ذلك ،لكن يمكن أن تلعب لعبة ترشيحه».
منذ اإلستقالل ولعقود مضت كانت
تتقاطــع مصالح الدول عــى التدخل
يف لبنــان «مثلــث تدخــل دويل عربي
بالتعاون مع جزء من اللبنانيني» ،يقول
ّ
التدخل هو
بقرادوني ،متابعــاً« :دائما
عبارة عــن تقاطع مصالــح بني دولة
أجنبية تســتخدم معها دولــة عربية
باالتفاق مع املرشح اللبناني وفريقه».
وإســتنادا ً إىل تحليــل الواقع ،يختم
بقرادونــي« :اذا انتخب الرئيس من اليوم
وحتى شهرين يعني أننا لم نتجاوز الح ّد
املعقول واذا فشــلنا نصبح أمام مشكلة
ونحتــاج إىل «دوحــة» أو «طائف» .أيّ
تركيبة ايران والسعودية ودولة اجنبية».
وال يفوته التحذير مــن ّ
أن «الخالف هذه
املرة ليس طائفيا ً سياســيا ً بل مشكلتنا
مالية اقتصاديــة .ويف حال عدم إنتخاب
رئيس سنكون أمام مشكلتني حيث تنتهي
والية حاكم مرصف لبنان ما سيؤثر حكما ً
عىل اللرية ،والحقا ً ســتنتهي والية قائد
الجيش فيصبح أمننا يف خطر ،ولذا يجب
ان يكون عندنا رئيس ّ
وال تتفلت األوضاع
من يد الجميع وتخرج عن السيطرة».

عودة للنواب المسيحيين :إتّقوا الله
لفت مرتوبوليــت بــروت وتوابعها للروم
األرثوذكس املطــران الياس عودة ،يف عظته خالل
قداس االحد يف كاتدرائية القديس جاورجيوس اىل
ّ
أن كثريين «من الزعماء واملســؤولني قد يكونون
من املســيحيني ،إال أن كالمهــم وخطاباتهم ال
تشــفي ،وال تطرد اليأس ،بل قد تزيده ،وأعمالهم
ال تتّصف بالتج ّرد والنزاهة والنبل والجرأة يف قول
الحق ورفض كل ما ال يرىض عنه الضمري» .وسأل:
«كيف لزعماء يدّعون املســيحية ويساهمون يف
إذالل شعب الله ألنّهم ال يعرفون الله وال وصاياه؟
يتكلمون وال يفعلون .هل املسيحية وعود فارغة»؟
وعليه ،دعا عودة النواب« ،خصوصا ًاملسيحيني
منهم» اىل «أن يتّقوا الله ويسمعوا صوت الضمري،
وأن يجتمعوا حول فكــرة إنقاذ البلد ،وأن يكونوا
يدا ً واحدة تمسك بيد الشعب لتنتشله من الهاوية.
ليســمعوا أنني الشــعب ويتذ ّكروا أنه انتخبهم
لتمثيله ،والدفاع عــن مصالحه ،والقيام بكل ما
يستدعيه واجب التمثيل من ترشيع ،ومن مراقبة
ومحاسبة ،ومن حفاظ عىل الحياة الديموقراطية.

"هل المسيحية وعود فارغة؟"

فليجتمعوا ويختاروا رئيســا ً قــادرا ً عىل إطالق
ورشة اإلصالح ،رئيسا ً ال يريد شيئا ً لنفسه ويعترب
الكريس مقعدا ً ّ
موقتــا ً يغادره عند انتهاء املهمّ ة،
والرئاسة وظيفة يتمّ مها بنزاهة وصدق ومخافة
الله .ثم تش ّكل حكومة وتطلق ورشة العمل الجا ّد
يف سبيل انتشال لبنان من ركامه ،وإعادة الكرامة
املسلوبة إىل هذا البلد وأبنائه».
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محـــــليـــــات
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موسعة في األونيسكو ّ
ّ
ّ
والتمسك باالتفاق
أكدت أهمية تطبيق البنود غير المطبّقة
ندوة

تلم شمل "«الطائف" في ذكراه الـ ...33لتعيد تثبيته
السعودية ّ

في توقيت ال يخرج عن مسار األحداث الكبيرة التي شهدتها الساحة
الداخلية ،مذ انطالق انتفاضة  17تشرين ،مرورًا باالنهيار المالي
واالقتصادي واالجتماعي والنقدي ،وصو ًال إلى حالة الشغور في
الرئاسة األولى ،للمرة الثالثة على التوالي ،مقرونة بحالة من التشكيك
بشرعية حكومة تصريف األعمال في قدرتها على وراثة صالحيات رئاسة
الجمهورية ،بشكل يم ّهد لموجة اعتراض سياسي قرر التيار الوطني ّ
الحرّ قيادتها ...قررت الممكلة السعودية االحتفاء بالذكرى الـ 33التفاق
الطائف ،وسط مخاوف من أن تكبر كرة ثلج األزمات التي تهدد الوضع
الداخلي ،لتطيح باالتفاق وتأخذ اللبنانيين إلى طاولة حوار مستديرة تنتج
يف الذكــرى الـــ 33إلبــرام اتّفاق
«الطائــف» ،وبدعــوة مــن الســفري
الســعوديّ وليــد البخــاري ،عُ قِ دَت يف
قرص «األونيســكو» يوم السبت املايض
ندوة حــول االتفــاق ،يف حضور رئيس
حكومة ترصيف األعمال نجيب ميقاتي،
وزير خارجيّة الجزائر األســبق األخرض
اإلبراهيمي ،رئيس الجمهورية األســبق
ميشال سليمان ،رئيس الحكومة األسبق
فــؤاد الســنيورة ،مفتــي الجمهوريّة
عبــد اللطيــف دريان ،املطــران بولس
مطر ،املفتي أحمد قبالن ،شــيخ العقل
الشيخ ســامي أبي املنى ،رئيس «الحزب
االشــراكي» وليــد جنبالط،
التقدمي
ّ
ّ
رئيس تيار «املردة» ســليمان فرنجية،
ّ
ّ
الخاصة لألمم املتّحدة يف لبنان
املنســقة
يوانا فرونتســكا ،ونوّاب ووزراء حاليني
وسابقني ،وحشد من الســفراء العرب
واألجانــب والسياســيني واإلعالميني،
وشخصيات روحيّة وقانونيّة.

البخاري

اإلعالمي
بعد كلمة افتتاحيّة ،ألقاها
ّ
وليد عبود ،ألقى السفري البخاري كلمته
حــول توقيــت املؤتمر والرســالة منه
واملضامني الذي يحملها ،قــال فيها ّ
إن
«هــذا املنتدى يعكــس اهتمام وحرص
اململكة العربية السعودية ،وهي الرسالة
اليوم» .ولفــت إىل ّ
أن «قيــاد َة اململكة
ُ
تحرص عىل الحفاظ عىل أمن
الرشــيدة
واســتقرار ووحدة لبنان ،واألهم يف هذا
التوقيــت أن نُحافِ َ
الوطني
ظ عىل الوفاق
ّ
ا ّلذي هو تجســي ٌد ملرحلة مــ ّر بها لبنان
ُ
وشــعبه ّ
جامعة
الشــقيق ،هكذا ارتأت
الــدول العربيّة وانبثقت منهــا اللجنة
َ
حرصــت برعاية خادم
الثالثيّة التــي
الحرمــن الرشيفني رحمه الله امللك فهد
بن عبد العزيز وبدعــم وجهود ال ّرئيس
الشهيد رفيق الحريري عىل نجاحها حيث
يعكس الحفا َ
ُ
ظ عىل أمن
بمخرج
تك ّللت
ٍ
لبنان واستقراره».
وشدّد عىل «أنّنا اليوم يف أمس الحاجة
ّ
نجســد صيغة العيش املشرتك يف
إىل أن
ركائزه األساســيّة التــي عالجها اتفاق
الطائــف ،خصوصا ً يف تحديــد محوريّة
اللبناني والحفاظ عىل هوية لبنان
الكيان
ّ
وعروبته».

تعديالت دستورية على وقع موازين القوى المحلية.
ولذا يمكن اختصار الندوة التي حضرها حشد من السياسيين ،باستثناء
ممثلين عن الثنائي الشيعي ،فيما ارتأت عائلة الحريري أن تتمثّل بشفيق
الحريري ،بالخالصة التي أدلى بها السفير السعودي وليد البخاري ،صاحب
ال ّ
المبادرة ،في ختام مداخلته ،حين جزم قائ ً
إن «الفرنسيين أكدوا لنا أنه
ليس هناك أي نية في طرح لدعوة أو نقاش طائف أو تعديل دستور».
ّ
يفسر االنفجار الذاتي الذي تعرّضت له المبادرة السويسرية قبل
وهذا ما
ساعات من التئامها بمشاركة مجموعة كبيرة من القوى السياسية
والشخصيات المستقلة.

جانب من الحضور في الندوة (فضل عيتاني)

وتابع« :لقد حرصــت اململكة كما
ّ
التمســك
حــرص املجتمــع الدويل عىل
بمضمون اتفاقيّــة الطائف من منطلق
الحفاظ عــى صيغة العيش املشــرك
والبديل لن يكــون إال املزيد من الذهاب
إىل املجهول ال قدّر الله .نحن نعوّ ُل دائما ً
عىل حكمة القادة يف لبنان وعىل تط ُّلعات
ّ
اللبناني الذي يســعى دائما ً إىل
الشــعب
ّ
العيش بأمن واستقرار».
وعن املبــادرة الفرنســيّة إلطالق
لبناني مشرتك وبعد زيارة للسفري
حوار
ّ
َ
حرص
البخاري إىل باريس ،أجاب« :أؤ ّكد
الرئيــس الفرنيس ايمانويــل ماكرون
عىل الوفــاق يف لبنان ،وخــال زياراتنا
إىل االليزيه للقاء مستشــاري فخامته،
طرحنا ســؤاال ً حول احتمال نية فرنسا
وطني،
وحــوار
لدعوة القــادة إىل لقا ٍء
ّ
ٍ
فأكدوا لنا أنه ليس هناك أي نية يف طرح
لدعوة أو نقاش طائف أو تعديل دستور.

اإلبراهيمي

وتحــدث اإلبراهيمي حــول إمكان
أن يكون الطائــف «جوهرة لح ّل األزمة
اللبنانيــة» ،وقال ّ
إن «الهدف من اجتماع
ال ّ
طائف والهدف من العمل الذي أوصلنا
إىل اإلتّفــاق وا ّلذي ّ
تحقق يف الطائف كان

يعني أوّ ال ً وقبــل ك ّل يش ٍء إنهاء الحرب.
ثانيا ً ملء ُّ
الشــغور ا ّلذي ح ّل بعد انتهاء
والية الرئيــس أمني الجميــل النتخاب
رئيس جديــد للجمهوريــة .ثالثاً ،فتح
ال ّ
طريق أمــام جميــع اللبنانيني لبناء
دولتهم الجديدة وكان هناك أمل كبري ّأل
يتوقف عمل اللجنة الثالثيّة بالخروج من
الطائف ،بل أنّها ستواكب عمل لبنان من
أجل إعادة بناء الدولة وإعمار لبنان».
وختــم اإلبراهيمي« :مــا يجب ّأل
ننســاهّ ،
أن هذه اإلرادة التي كانت عند
الرؤساء الثالثة :امللك فهد بن عبد العزيز
وامللك الحسن الثاني والرئيس الشاذيل بن
جديد ،ومع األسف أصيبت إصابة بالغة
بســبب احتالل الكويت من قبل العراق
والحــرب التي أتت بعدهــا .لقد أوقفت
حرب الخليج عمــل اللجنة الثالثية التي
كانت تريد أن تســتم ّر يف مواكبة تنفيذ
الطائف وهذا لم يحصل».

السنيورة

وتحدّث الســنيورة داعيا ً إىل «تعزيز
العمل من أجل اســتكمال تطبيق اتّفاق
ال ّ
طائف وتصحيح املمارسات التي أدّت إىل
هذه األخطاء وهي ليست يف صلبه ولكنها
من خالل املمارســات واالجتهادات التي

البخاري :الفرنسيون أكدوا لنا
أنه ليس هناك أي نية في طرح
لدعوة أو نقاش "طائف"
أو تعديل دستور
شهدنا منها الكثري خالل هذه الفرتة».
واستشهد بأمرين:
 1الــكالم الذي أطلقــه البطريركالياس حويك يف مؤتمر الســام يف باريس
العام  ،1919حيث قال« :إننا نطالب بكيان
وطني وعىل أســاس الوطنيّة السياسيّة
ُ
يحدث للم ّرة األوىل يف
ال الدينيّة ،وهو مــا
تاريخ هذا الرشق» .ولفت إىل ّ
«أن الدروس
ُ
اســتخالصها من هذه
والعرب التي يُمكن
التّجربة اللبنانية القائمة عىل التنوع تفي ُد
ّ
بأن لبنان كونه بلد العيش املشرتك ال يقو ُم
ّ
ويرتقى عىل أساس موازين القوى
ويدوم
ّ
املتغية بطبيعتهــا أي عىل منطق الغلبة
وبحسب تغري املوازين ،والظروف الداخلية
أو موازيــن القوى اإلقليميّــة والدوليّة،
بل يقوم عىل قوّة التوازن املســتدام الذي
الوطني والســيايس
يحقق اإلســتقرار
ّ
واإلقتصادي والثقايف واملعييش».
« 2-إن ما بينته الوقائع وعىل مدى

ســنوات طويلــة أن ال حــ ّل طائفيا ً أو
فئويا ً ألي مشــكلة طائفيّة يف لبنان ،بل
هناك ح ّل واحد ينبغــي أن يكون وطنيا ً
وللجميع ،ذلــك ّ
أن لبنــان ،وهو وطن
الرسالة كما ســمّ اه قداسة البابا يوحنا
بولس الثاني «يقوم بالجميع أو ال يقوم،
وللجميع أو ال يكون».

جنبالط

ث ّم اســتذكر املحطات السياســية
والعســكرية التي ســبقت الوصول إىل
اتفاق «الطائف» .وأشــار إىل أنّه «يف بنود
الطائف املتعــددة التي لــم تُطبّق ،ورد
إنشاء مجلس الشيوخ .من أين أتت هذه
الفكرة؟ ورد هذا املطلب من بني مطالب
عديدة أخرى يف املذكرة التي رفعتها الهيئة
العليــا للطائفة الدرزية إىل املســؤولني
ورئيس الجمهورية آنذاك أمني الجميل يف
أيار  ،»1983وأردف« :كانت الهيئة العليا
تض ّم األمري مجيد أرسالن ،الشيخ محمد
أبو شــقرا والعبد الفقري وليد جنبالط،
حيث كان الجبل محتالًّ من قبل إرسائيل
ترافقها بعض امليليشيات اليمينية ،وقد
قررنا الوصول إىل ح ّل مقبول ،بســحب
امليليشيات وإرسال الجيش مح ّل القوات
اإلرسائيلية».

سامر سعادة يشكو تغييب دور والده :بعض الحضور عمل على إسقاط اإلتفاق
أشار النائب السابق سامر سعادة ،إىل أنّه «عندما دعا
سفري خادم الحرمني الرشيفني وليد البخاري إىل مؤتمر يف
األونيسكو ملناسبة الذكرى  33عىل توقيع إتفاق الطائف،
إســتبرشنا خرياً ،وقلنا ربما يكون هــذا املؤتمر منطلقا ً
ملعالجة موضوعية وعميقة لألســباب التي حالت وتحول
دون تنفيذ هذا اإلتفاق ّ
نصا ً وروحــاً» .وقال يف بيان« :إذ
أقدّر للبخاري مسعاه ومبادرته املشكورة ،أنتهز املناسبة،
البداء املالحظات اآلتية يف الشكل واملضمون ،آمالً أن يتسع
صدر املعنيــن لها« :كان هناك تغييــب وتجهيل صارخ،
قد يكون متعمّ ــداً ،للدور الذي اضطلــع به رئيس حزب
«الكتائب» االسبق جورج سعادة إلقرار الطائف ،فالقايص
والداني يعلمان ،أن لوال موافقة سعادة ملا كان اإلتفاق».

املسيحي األول والرئيس ،وهو
وتابع« :فهو كان ع ّرابه
ّ
الذي ســعى إىل اقناع املثلث الرحمات الكاردينال البطريرك
مار نرصالله بطرس صفــر« ،الجبهة اللبنانية» و»القوّات
اللبنانية» ،بالسري به ،وكان واجهة ودرعا ً للنوّاب املسيحيني
ونــوّاب املنطقة الرشقيــة آنذاك ،بعدما ربطــوا موقفهم
بموقفه من اإلتفاق كونه كان رئيســا ً للكتائب والجبهة،
فارتبط مصري اإلتفاق بموقفه».
وأوضح سعادة ،أنه «نتيجة الدور الذي قام به ،تعرض
لغري عملية اغتيال جســدي ومعنويُ ،
وهجّ ر من منزله ،و
ســجن مرافقوه ون ُ ّكل بهم ،واض ُ
طهــد معاونوه ومؤيّدوه
ورفاقــه ،و ُروِّع أطفاله وعائلته الذين عاشــوا حالة رعب
دائمــة ،وعىل الرغم من ذلك ظ ّل صلبــاً ،ثابتا ً عىل موقفه،

ّ
متلقيا ً بصدره سهام التخوين والتهجّ م
رافضا ً اإلستسالم،
عىل الطائف ،وحيداً ،ألنه كان مؤمنا ً بما أقدم عليه .ولو أنه
ّ
عب عن خيبته يف آخر أيامه ،من تحوير اإلتفاق وإسقاطه
عىل يد أهله».
ولفت إىل أنه «من املضحك  -املبكي أن يتصدر الحضور
يف املؤتمر من كانوا جهارا ً ض ّد الطائف ،وعملوا عىل اسقاطه،
وتخوين جورج ســعاده ،حتى يومنا هذا» .وختم سعادة:
الهنات غري الهينــات ،فإني ال أنكر
«عىل الرغم من هــذه ِ
عىل الســعودية دورها الكبري يف مساعدة لبنان ،مشكورة،
يف تلك املرحلة عىل وقف الحرب وإحالل الســام» ،مؤ ّكدا ً أن
«الطائف ال يزال يشــكل إطارا ً صالحا ً لح ّل املشكالت التي
يعاني منها لبنان ،رشط تطبيقه ّ
نصا ً وروحاً».

محـــــليـــــات
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فرنجية :لم نكن
يومًا خارجه

ميقاتي :ال يزال األصلح للبنان

أ ّكــد رئيس «تيّــار املــردة» النائب
السابق ســليمان فرنجيه يف دردشة عىل
هامش مشاركته يف الذكرى الـ 33التفاق
الطائف يف األونيســكو «أنّنا طول عمرنا
كنّا مع «الطائف» ولم نكن يوما ً خارجه».
وعــن تأثري حضوره إيجابــا ً بعالقته مع
السعودية ،قال« :لبينا الدعوة ولم نأت من
أجل الرئاسة وال من أجل أي أمر آخر ونحن
دُعينا إىل مناسبة وطنية» .وحول تأثري ذلك
عىل عالقته مع حلفائه ،ســأل فرنجيه:
«هل حلفائي ضد الطائف؟» ،مشدّدا ً عىل
«أنّهم مثيل مع الطائف».

السفير البخاري متوسطًا الرئيس ميقاتي والشيخ خلدون عريمط (فضل عيتاني)

أعلن رئيس حكومة ترصيف األعمال نجيب ميقاتي ّ
أن «إتفاق الطائف يكتسب أهميّة قصوى باعتباره ركيزة أساسيّة
إلنهاء الحرب األهلية يف لبنان قبل نحو  30عاماً» ،مؤ ّكدا ً «أن اململكة العربية السعودية لم ترتك لبنان وهي إىل جانبه».
ويف خــال ترصيحات صحافية لدى حضوره «املؤتمر الوطني يف الذكرى الـ 33التفاق الطائف» يف االونيســكو أمس
األوّل ،قال« :هذا اليوم رمزيته مهمّ ة جدا ً واملؤتمر املنعقد يؤكد مجد ّدا ً أن اململكة العربية السعودية لم ترتك لبنان ،والحضور
الكبري هنا يشــرُ إىل تثبيت مضامني الطائف الذي ال يزال اإلتفاق األصلح للبنان» .أضاف« :نحرص يف الحكومة عىل القيام
ّ
بواجباتنا وألن الدســتور والقوانني ّ
وطني ،وال
وحس
تنص عىل القيام بترصيف األعمال سنقوم بها بك ّل امانة ومسؤولية
ّ
أعتقد ّ
الوطني».
أن أيّ وزير سيتقاعس عن هذا الدور
ّ

قبالن :نحتاج لطائف
مالي  -نقدي
أكد املفتي الجعفري املمتاز الشيخ
أحمد قبالن أ ّن «اتفاق الطائف رضورة
وطن ودولــة ،ونهاية حــرب ،ومن
وقتها فتح بابا ً للبنانيني لبداية قوية
يف اإلصالح الســيايس ،والهدف دولة
املواطنة ،فالطائــف رضورة إنقاذية
لها ما بعدها ،وحمايته تبدأ وتنتهي يف
مجلس النواب ،ولكن إنتاجية الطائف
بحاجة لرشاكة دستورية نوعية وقفزة
إصالحات ،أوالها استئصال الطائفية
السياسية .»...ورأى أ ّن «لبنان اليوم يف
أمس الحاجة لطائف مايل نقدي ،وأمّا
العيش املشــرك فال يحتاج إىل طائف
جديد ،واملواقف الوطنية الرنانة ال قيمة
لها إذا لم تسهم بتكريس سيادة لبنان
ومؤسساتهالدستورية.»...

جانب من الندوة

أضــاف« :إصطدمنا مــع النظام
الســوري الذي رفض بشــكل قاطع
مجلس الشــيوخ ،وكان سبب الرفض
حينها أن الســوري لم يكن يريد إعطاء
دروز لبنان إمتيــازا ً إضافيّا ً قد ينعكس
عىل دروز جبل العرب ،إنها الحساسيات
التاريخية أو الهــوس التاريخي للنظام
الســوري من تضحيات جبــل العرب
بدءا ً من ثورة االســتقالل السوري سنة
 1927 ،1925إىل األمس القريب».
وشدّد جنبالط عىل أنّه «قبل البحث
يف تعديــل «الطائف» وحــوار من هنا
وهناك ،يجب تطبيقــه وصوال ً إىل إلغاء
الطائفية السياســية ،التــي هي كما
أســايس
وطني
ورد يف الطائف «هدف
ّ
ّ
يقتيض العمــل عىل تحقيقه وفق خ ّ
طة
مرحليّة ،وعــى مجلس النواب املنتخب
عىل أســاس املناصفة بني املســلمني
واملســيحيني إتخاذ االجراءات املالئمة
لتحقيق هــذا الهدف وتشــكيل هيئة
وطنية برئاســة رئيــس الجمهوريّة،
تض ُّم باالضافة إىل رئيس مجلس النواب
ٍ
شــخصيات
ورئيس مجلــس الوزراء
سياســيّة وفكريّة واجتماعية .مهمة
الهيئة دراســة واقرتاح الطرق الكفيلة
بإلغاء الطائفية السياســية وتقديمها

إىل مجلــي النواب والــوزراء ومتابعة
تنفيذ الخطة املرحلية» .وختم« :املعركة
الكربى ليست اآلن يف صالحيات الرئاسة
الواضحة دستوريا ً وسياسياً ،املشكلة يف
انتخاب الرئيس والحقا ً تشكيل حكومة
ذات صدقيّة تطلق اإلصالحات املطلوبة،
للبدء باالنقاذ االقتصادي واملايل .لكن ال
معنى لكل هذا اليوم إذا لم ننتخب رئيسا
للجمهورية».

مطر

وأكــد املطران مطــر يف كلمته «أننا
نعــرف ّ
أن لبنان له خصائص يف عيشــه
املشرتك والسويّ بني املسلمني واملسيحيني
وهو مثال يحتذى يف العالم كله .نجحنا يف
تركيز بالدنــا تركيزا ً حقيقياً .وما يؤ ّكد يل
إمكان لبنان ووجود هذا الوجود ،ما نقرأه
جميعا ً عن أول دســتور للدولة اإلسالميّة

جنبالط :قبل البحث في تعديل
"الطائف"» وحوار من هنا وهناك
يجب تطبيقه وصو ً
ال إلى إلغاء
الطائفية السياسية

العربيّ :
إن
يف املدينة ،حيث يقو ُل النبــي
ّ
املسلمني واملؤمنني أمّ ة واحدة .املسلمون
نعرف من هم سمّ وا باسمهم ،واملؤمنون
كانوا أهل الكتاب .أن نكون أمّ ة واحدة يف
هذا الدستور ،يعني أن نستطيع بناء لبنان
الدولة الواحدة والوطن الواحد».
ثان حــول العروبة.
أضاف« :أمــ ٌر ٍ
ُ
نعرف تاريخ العرب جميعاً ،العرب العاربة
َ
مناطق
والعرب املستعربة .العروبة دخلت
ك ّل الرشق ،ودخلت إىل حضارات تفاهمت
معها اغنتهــا واغتنت منها .والتزمنا كلنا
بهذه العروبة الحضاريّة الواسعة التي لها
رسالة خاصة بالعيش الواحد بني املسلمني
واملسيحيني ،يف كل دولة من دولنا».
ور ّدا ً عــى ســؤال حــول موقــف
الحقيقي من اتفاق
البطريركية املارونية
ّ
الطائف ،قال مطر ّ
إن «البطريرك الصفري
كان يف رومــا واتصــل به الفرنســيون
واإليطاليــون وقالوا إن اتفــاق الطائف
فرصة للجميــع ولعودة لبنــان إىل ذاته
والبطريرك اقتنع بذلــك والطائف واقع.
ربما نطمح نحو األســمى ولكن نبقى يف
الواقع .فإذا انطلقنا من الطائف حرام عىل
لبنان أن يضيعــه وعودتنا اىل اإلتفاق هي
فرصة حقيقية للبنان وليس لنا فرصة إال
باملرور به».

فرونتسكا

أمميّاً ،أ ّكدت فرونتسكا أن «املنظمة
الدوليّة حريصة عىل دعم إتفاق الطائف
التاريخي الذي يجب تطبيقه بما يضمن
اســتقرار لبنــان» .ورأت أن «الطائف
وضع نظاما ً سياســيا ً جديــدا ً يلبي
طموحــات اللبنانيني مــن خالل تبنّي
اإلصالحات وتنفيذها وتأسيس االنتماء
الوطني».

الجلسة الثانية

ويف الجلســة الثانية تحــدّث ك ّل
مــن نائب رئيــس مجلس الــوزراء
السابق غسان حاصباني الذي رأي ّ
أن
«دستورنا صالح وتطبيقه هو األساس
بالرغــم من النوايا التــي رافقت ذلك
من قوى داخليــة او خارجية او قوى
متحكمة بالوضــع يف لبنان» .بدوره،
اعترب النائب والوزير الســابق إدمون
رزق ّ
أن «جوهــر إتفــاق الطائف هو
رشاكة حضارية يف نظام ح ّر» ،مشريا ً
إىل أن «ال إكراه يف الوطنية كما يف الدين».
من جهته ،دعا النائب والوزير السابق
طالل املرعبي إىل «إنشاء مجلس شيوخ
وإلغاء الطائفية السياســية» ،منتقدا ً
«العمل بالرتويكا».

قاسم :فلنطبّق ما ورد في االتفاق أو ً
ال
قاووق :تد ّ
خالت مسمومة علنية من السعودية
أك ّد نائب االمني العام لـ»حزب الله» الشــيخ
نعيم قاســم ّ
أن «حزب الله» لم يــدع خالل هذه
الفرتة إىل تعديل أو تغيري النظام الســيايس املرتبط
َّ
وألن
بالطائف نظرا ً للحساسيات املوجودة يف لبنان،
املشكلة ليست أساســا ً يف التعديل أو عدمه ،وإنما
فلنطبق أوال ً مــا ورد يف الطائف وبعد ذلك نرى إذا
كان املطلوب إجراء تعديالت أم ال» ،وانتقد ما يقوم
به السفري السعودي وتدخله يف الصغرية والكبرية
يف لبنان قائالً «انه يريد أن يمأل الفراغ الســيايس

الذي نشأ بعد كف يد الرئيس الحريري عن العمل يف
لبنان وهو يحاول أن يتدخل يف كل األمور ،وهذا أمر
ال يتناسب مع مصلحة لبنان واللبنانيني».
كذلك رأى عضو املجلــس املركزي يف «حزب
الله» الشــيخ نبيــل قاووق أن «هنــاك تدخالت
مسمومة علنيّة من الســعودية تريد أن تُح ّرض
اللبنانيــن بعضهــم عىل بعــض ،وتمنعهم من
ّ
يحق للسعودية أن تتدخل يف
الحوار» ،سائالً« :هل
الشــؤون اللبنانية؟» ولفت إىل أن «أحدا ً لم يطرح

٥

تغيري الطائف ،ونرى أن اســتخدام هذه القضية،
هو للتغطية عــى التدخالت الخارجية التي تمنع
الحــوار بــن اللبنانيني ،وتمنــع انتخاب رئيس
توافقي ،ونحن لن نســمح ألي دولة خارجية أن
تمارس وصاية عىل لبنان ،أو أن تحدّد مواصفات
الرئيس ،الــذي من املفروض أن يكــون توافقيّا ً
ووطنيّــا ً بمواصفات وطنية مئــة باملئة ،فهكذا
نخــرج من األزمــات ،وغري ذلك ،نزيــد األزمات
تعقيداً».

جــان الــفــغــالــي

إما الطائف ّ
ّ
وإما ...الفوضى
تفحَّ صت وجوه الحاضرين في
اليونسكو ،خالل المؤتمر الذي دعا إليه
السفير السعودي في لبنان وليد البخاري،
في الذكرى الثالثة والثالثين لوضع اتفاق
«الطائف» .وبعد التفحّ ص والتدقيق تبيَّن
ّ
أن «شهوده» الصامدين كانوا ثالثة فقط،
وهم نواب سابقون ،كانوا من بين األحياء
ممن شاركوا في صياغة االتفاق ،وليسوا
نوابا ً حاليين :بطرس حرب وأدمون رزق
وطالل المرعبي .كما تبيَّن أن»شهداءه»
الغائبين اثنان :ع َّراب االتفاق الشيخ
رفيق الحريري ،ورئيس «الطائف» رينيه
معوض.
في مجلس النواب الحالي ،ليس هناك
من نائب شارك في اجتماعات الطائف .أمّ ا
الذين ما زالوا على قيد الحياة ،ولم يعودوا
نواباً ،إضافة إلى حرب ورزق والمرعبي،
فهناك رئيس المجلس النيابي السابق
حسين الحسيني والنواب ألبير منصور
ونجاح واكيم وزاهر الخطيب وميشال
معلولي.
بين «شهداء الطائف» و»شهوده»،
كانت عملية إحياء ذكراه التي ال تخلو من
التحدي ،فهذه العملية تُواجَ ه بتحديات أقل
ما يُقال فيها إنّها محاولة لنسف االتفاق
عبر القول إنّه «خدم عسكريته» .لمَ ن
ال يعرف ،ولمن فاتته مراجعة «حقبة»
الوصول إلى اتفاق «الطائف» ،ال بد من
التد ّرج في الوقائع اآلتية:
«وثيقة الوفاق الوطني» لم ِ
تأت
من فراغ ،بل هي خالصة أوراق عمل
إختصرتها واختزلتها مجموعة من الخبراء
في القوانين الدستورية وفي العلوم
السياسية ،من مختلف مكونات المجموعات
اللبنانية .هذه الوثيقة التي و ُِضعت أمام
النواب اللبنانيين في الطائف ،هي ورقة
العمل التي ناقشوها على مدى أكثر من
ثالثة أسابيع ،من الثالثين من أيلول 1989
إلى الرابع والعشرين من تشرين األول من
العام ذاته.
أق ّر مجلس النواب اللبناني وثيقة
الطائف في جلسته التي انعقدت في مطار
القليعات في تشرين الثاني  ،1989في
الجلسة ذاتها تم انتخاب الرئيس رينيه
معوض رئيسا ً للجمهورية.
بقيت الوثيقة حبرا ً على ورق إلى حين
إدخال بنود كثير ٍة منها كتعديالت على
الدستور اللبناني ،حين عُ ِّد َلت قرابة الستين
مادة من الدستور .اليوم ،من يعتبرون
ّ
أن «الطائف» أصبح من الماضي ،هم ال
يعرفون ّ
أن في توصيفهم هذا وكأنهم
يقولون إن الدستور أصبح من الماضي،
فالتعديالت التي أدخلت مأخوذة من بنود
الطائف ،بما يعني ّ
أن إلغاءه يستدعي إلغاء
أكثر من نصف مواد الدستور ،هؤالء هل
يعرفون بماذا يطالبون؟
مؤتمر «الطائف» حصل بتوافق دولي
وعربي :طبَّاخوه ومتابعوه كانوا من
واشنطن ومن الفاتيكان ومن باريس ومن
دمشق ،وكانت الراعية اللجنة العربية العليا
المؤلفة من السعودية والمغرب والجزائر،
ولم تكن السعودية الراعية فحسب ،بل
استضافت المؤتمر على مدى خمسة
وعشرين يوماً .اليوم ،أي إلغاء للطائف
يعني التفتيش عن «طائف جديد»؟ هل
الظروف مالئمة؟ هل هناك توافق بين
العواصم اآلنفة الذِكر؟ إن إلغاء الطائف
يعني رمي لبنان في المجهول .أمّ ا البديل
من االلغاء ،فيكون من خالل مستويَيْن:
المستوى األول ،تثبيت الطائف والدخول
في ورشة تطبيق ما لم يُطبَّق منه حتى
اآلن .والمستوى الثاني ،الدخول في ورشة
تفسير المواد الدستورية التي تحتاج إلى
بلورة ،من خالل الممارسة الدستورية
على مدى ثالثين عاماًّ .
إن ما انتاب
مواد دستورية من التباس في التفسير
والتطبيق ،يستدعي القيام بهذه الورشة
تجنبا ً للتعطيل بحجج دستورية.
ّ
إن مؤتمر اليونسكو فتح الطريق امام
المطالبة بهذه الورشة ،فهل يكون هذا
المطلب ال ُملِح أحد أولويات العهد المقبل؟
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قانونيون ودستوريون يجيبون على أسئلة حول نطاق

بسـام أبو زيـد

صالحيات الحكومة «"صامدة"» ...رغم الشغــ

«"التيار"» يخشى تقزيمه حكوميًا
ٍ
تحديات سياسيةٍ كبير ًة
يواجه «التيار الوطني الحر»
في المرحلة المقبلة إذا اكتملت هيكلية الدولة من رئيس
للجمهورية إلى حكومةٍ كاملة المواصفات .اذ سيكون أمام
واقع فقدان نسبةٍ كبير ٍة جدا ً من حضوره في السلطة ما سيؤثرّ
على دوره السياسي .رئاسة الجمهورية لن تكون مبدئيا ً في يد
«التيار» إال إذا حصلت المعجزة وتوافق الجميع على انتخاب
رئيسه جبران باسيل رئيسا ً للجمهورية ،ولكن في حال لم
تحصل ،فالنفوذ الذي كان يتمتع به «التيار» في الرئاسة
األولى ،سيكون مفقودا ً إن لم يكن نفوذا ً مضاداً ،وقد ال يتمكن
«التيار» من عرقلة تأليف الحكومة كي يحظى بما يطالب به
من أعداد ونوعية حقائب.
ما سيحدث في الرئاسة قد ينسحب أيضا ً على الحكومة التي
ستشكل بعد االنتخابات الرئاسية ،فهذه الحكومة يفترض إن
ً
سياسية أن تشارك فيها جميع القوى المسيحية الممثلة
كانت
في البرلمان ،أي «التيار الوطني الحر» وحزب «الطاشناق»
و»القوات» و»الكتائب» و»تيار المردة »،ويفترض أن تتوزع
ً
إضافة إلى حصة رئيس
المقاعد الوزارية المسيحية عليهم،
الجمهورية التي كرسها «التيار الوطني الحر» .فإذا وزعت
المقاعد الوزارية المسيحية على كل هذه القوى فلن يتجاوز
عدد وزراء «التيار» مع حليفه «الطاشناق» عدد أصابع اليد
الواحدة في أحسن األحوال ،وستكون حصة الفريق الممثل
بالرئيس و»القوات» و»الكتائب» اكبر من حصة» تكتل لبنان
القوي» علما ً ان حصة معارضي «التيار» قابلة للزيادة إذا
انضم مثالً النائبان المسيحيان في كتلة «تجدد» إلى تحالف
قد يحصل بين «القوات» و»الكتائب» ،كما أنه ال يمكن استبعاد
فرضية أن يطالب النواب التغييريون إذا أرادوا المشاركة في
الحكومة ،بوزير مسيحي.،
وإلى جانب انخفاض عدد وزراء «تكتل لبنان القوي» ،فإن
الحقائب التي ستسند إليهم لن تكون كالحقائب التي كانوا
يحصلون عليها من «الخارجية» إلى «الطاقة» إلى «الدفاع»
وغيرها ،فالحقائب السيادية المسيحية ستوزع بينهم وبين
«القوات» وهي أكبر كتلةٍ نيابيةٍ في البرلمان بحسب الجدول
الذي كان قد صدر عن قصر بعبدا إثر الدعوة لإلستشارات
النيابية الملزمة التي حصلت بعد االنتخابات النيابية في أيار
ً
شخصية تكلف بتشكيل الحكومة.
الماضي لتسمية
يدرك بعض من في «التيار الوطني الحر» هذه التوجهات،
ويدركها أيضا ً أخصامه ،ولكن هؤالء وحتى الساعة ال يريدون
دخول السلطة كيفما كان وال سيما إذ استمر نهج السنوات
السابقة وهذا ما يعمل عليه «حزب الله» في محاولة إلبعادهم
عن الحكومة العتيدة وبالتالي اإلبقاء على أرجحيةٍ حكوميةٍ
مسيحيةٍ «للتيار الوطني الحر» .فهل سينجح «حزب الله»
في ذلك؟ أم ّ
أن قوى المعارضة ستبدأ بتفكيك هذه المنظومة
السياسية وتعمل على تعطيل مخططاتها وسيطرتها من داخل
السلطة؟
اإلجابة لن تأتي قبل معرفة هوية الرئيس العتيد إذا سمح
دعاة ديمقراطية «تطيير النصاب» ،بإتمام االستحقاق.

كـــاريـــن عــبــد الــنــور
كما ّ
توقع كثــرون ،لم تنتهِ
والية رئيس الجمهورية الســابق
ميشال عون قبل توقيعه مرسوم
اســتقالة الحكومة .التساؤالت
حول إمكانية ممارســة حكومة
ترصيــف األعمال «املســتقيلة»
صالحيــات الرئيــس ،كثــرة،
وانقسام اآلراء إزاءها أشبه بتحديد
جنس املالئكة .البعض يرى أن ما
قام بــه الرئيس إنما يندرج تحت
خانة «الخيانــة العظمى» ،إذ ال
يحق له وقف عملية تسيري املرافق
العامة ما يش ّكل خطرا ً عىل وضع
الدولة األمنــي واإلداري والداخيل
كما عىل صورتهــا يف الخارج .يف
حني يرصّ آخــرون عىل رضورة
التزام الحكومة بترصيف األعمال
باملعنى الضيّق للكلمة ،إن لم يكن
األضيــق من الضيّــق ،بعيدا ً من
صالحيات الرئاسة األوىل.
عىل تعدّد التفسريات ،يتمثّل
الجــواب األنجــع ،كمــا يجمع
كثــرون ،بالعــودة إىل أعمــال
نصوص الدستور ،وفقا ً للقواعد
العامة يف التفســر ،التي تقيض
بإعطــاء النصــوص مفاعيلها
القانونيــة بما يجعلهــا مكمّ لة
لبعضهــا البعــض .وهذه بعض
القراءات.

الفراغ مرفوض

مدّعي عام التمييز الســابق،
القــايض حاتم مــايض ،اعترب
بداية يف حديــث لـ»نداء الوطن»
ّ
أن الحكومــة املوجودة ،كما جاء
متوافقا ً مع روح الدســتور وعند
شغور منصب رئيس الجمهورية،
تتوىل بنفســها مهمــة ترصيف
األعمال« .جاء يف النص الدستوري
عبــارة «مجلس الــوزراء» من
دون أن يضــاف إليهــا يشء.
وهو ما يسمح باالســتنتاج أنه
يمكــن لحكومة ترصيف األعمال
االســتمرار خاصة ّ
وأن الظروف
الراهنة تحول دون تأليف حكومة

جديدة» ،كمــا يجيب مايض عن
سؤال حول اســتمرار الحكومة
بالحكم بعد خلو ســدّة الرئاسة
األوىل ،أكانــت كاملة األوصاف أو
خالف ذلك.
وعــن إمكانيــة أن تحكــم
حكومة ترصيف األعمال بالوكالة
عن رئيــس الجمهورية عند خلوّ
مركزه ،يؤ ّكد حاتم ّ
أن «ذلك يحق
لها ،إذ ،إن كان يجوز لها ترصيف
األعمال َف ِمــن الطبيعي أن تتوىل
الحكــم بالوكالة عــن الرئيس،
ســيّما وأنها ال تح ّل مح ّله يف كل
صالحياتــه ،حيث ثمة صالحيات
لصيقة بشخص الرئيس وال يحق
للحكومــة أن تمارســها عنه».
ويضيف مــايض أن الدســتور
ونصوصه ،كما العرف الدستوري
السائد ،يأبيان الفراغ الدستوري.
أن آلة الحكم يجب أال تُع َّ
علما ً ّ
طل
كي ال يُع َّ
طل معهــا املرفق العام
الدســتوري الرضوري لتمكينها
مــن ممارســة ســلطتها عرب
أجهزتها املختلفة.

املجلس ال يجتمع يف ظل حكومة
مستقيلة« .لو س ّلمنا جدال ً بعقد
اجتماع اســتثنائي لسبب طارئ،
َفمَ ــن يدعو لعقد هــذا االجتماع
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هو رئيــس الجمهورية باالتفاق
مــع رئيس الحكومــة .من هنا،
ومع غياب رئيس الجمهورية ،ال
يمكن دعوة مجلس الوزراء حتى
الجتماع استثنائي».
ويف حال مواجهة البلد لوضع
خطري يســتلزم اتخــاذ قرارات
اســتثنائية ،لفت حمــادة إىل ما
يُسمّ ى مصلحة الدولة العليا التي
تحتّم عىل الفرقاء املعنيني التحرك
ّ
مصغــر يُتّخذ عىل
لعقد اجتماع
أساســه القرار بالتســيري .ور ّدا ً
عىل تخوّف البعض من «تســ ّلم»
الطائفة السنية الحكم يف مرحلة
الشغور ،ع ّلق حمادة« :يوضع هذا
الكالم يف خانة الشــحن الطائفي
الــذي يخبّــئ وراءه نوايــا غري
ســليمة .فإن كان هناك من يريد
تغذية الــراع الطائفي يف البلد،
الوقت ليس مناسبا ً لذلك».

مــن ناحيته ،أشــار الخبري
الدســتوري والقانوني ،الدكتور
خليل حمادة ،يف اتصال مع «نداء
الوطــن» إىل ّ
أن صالحيات رئيس
الجمهورية ،يف حال شــغور سدّة
الرئاسة ألي ع ّلة كانت ،تُناط وكالة
بمجلس الــوزراء ،ال بالحكومة.
«هناك فرق كبري بــن الحكومة
التي هي السلطة السياسية ،وبني
مجلس الــوزراء أي حني يجتمع
أعضاؤه .فاألخري يمكن أن يجتمع
برئاســة رئيس الجمهورية بدال ً
من رئيس الحكومة وذلك بموجب
الفقــرة األوىل من املــادة ،»53
بحسب حمادة.
ماذا عن انتقــال صالحيات
رئيس الجمهوريــة إىل الحكومة
املســتقيلة؟ جواب حمادة كان
بالنفي القاطــع ،إذ ،من وجهة
نظــره ،تنتقــل الصالحيات إىل
مجلس الوزراء مجتمعا ً يف حني ّ
أن

صالحيات إستثنائية

بين المجلس والحكومة

للمحامي الدكتور بول مرقص
رئيــس مؤسســة JUSTICIA
الحقوقية رأي مخالف .فقد رشح
يف دردشــة مع «نداء الوطن» أن
الحكومة هي التي تمارس أعمال
الســلطة التنفيذية راهناً ،حتى
لو كانت حكومة ترصيف أعمال
وبرصف النظر عن صدور مرسوم
قبول استقالتها« .ذلك يصحّ حتى
لو لم تكن مجتمعة ألن كل وزير

عطل
آلة الحكم يجب أال ُت َّ
ُعطل معها المرفق
كي ال ي َّ
العام الدستوري الضروري
لتمكينها من ممارسة
سلطتها عبر أجهزتها
المختلفة

يقوم بترصيــف األعمال إفرادياً،
من دون اجتمــاع الحكومة الذي
أصبح أمرا ً استثنائيا ً للغاية بسبب
وضعيتها الراهنة» ،عىل ح ّد قوله.
وتطبيقــا ً ملــا ورد يف املادة
 64املعدّلة بعــد الطائف ،تُحرص
مهام حكومــة ترصيف األعمال
بأعمــال اإلدارة الرضوريــة
( )Actes de Gestionمــن دون
األعمــال الترصّ فيــة (Actes de
 ،)Dispositionوذلك لضمان عدم
توقف املرافق العامة واســتمرار
الخدمــات العامــة بالحد األدنى
الرضوري لعدم انقطاعها .ويتابع
مرقص« :لكن ،يف حال طالت فرتة
ترصيف األعمال من دون انتخاب
رئيس جديــد للجمهورية ،تقوم
الحكومة بممارســة صالحيات
الرئيــس وكالــة ،إن اقتىض ذلك
بعــض األحيان ،بموجــب املادة
 62من الدستور ،وذلك استثنائيا ً
وبالحد األدنى الرضوري والالزم
فقط الســتمرار الحكم واملرافق
العامة .ويتزامن ذلك مع السعي
إىل تجنّب ممارســة أي صالحية
يمكن تفاديها حتى انتخاب رئيس
وتشكيل حكومة جديدة أصيلة».
املمارســة تلك تكــون عىل
مســتوى الوزراء يف وزاراتهم من
حيث تسيري الخدمات العامة وال
يمكــن أن تُختَــر الصالحيات
بشخص رئيس الحكومة .فاألخري
يكتفــي فقــط بالتنســيق بني
الوزارات واإلدارات من أجل تطبيق
مفهوم ترصيف األعمال باملعنى
الضيّق الذي ت ّم تفسريه.

للوكالة ضوابط

بني هذا الــرأي وذاك ،تبقى
نظرية ترصيــف األعمال نظرية
اجتهاديــة من صنــع القضاء
اإلداري ،وال تتطرق إليها الدساتري
عامــةّ .إل أن الدســتور اللبناني
أراد أن يقوننهــا بعــد التعديالت
التي أُدخلــت عليه بموجب اتفاق
«الطائف» .الــكالم هنا للباحث
القانوني ميشــال فــاح الذي

مســـاحة حـــرّة

َع ْود َع َلى َب ْ
د ٍء
د .فــادي كــرم

(*)

يُخيّل لبعض شياطني السياسة أنّهم قادرون
ُ
والخزعبالت التي تطبّعوا
عىل العــودة إىل املقالب
مأزق ســيايس
إىل
فيها
يصلون
بهــا يف كل م ّر ٍة
ٍ
أو إىل إنســدادٍ يف أفــق مناوراتهم الفســادية.
وكما ورد يف العلــم اإلجرامي «ا ُملجرم يعود دائما ً
لساحة جريمته» ،يعتقد ميشال عون ،بعقليّته
اإلستخفافية بالناسّ ،
أن العودة اىل البدء متاحة
له ســاعة يُريــد ،أي إىل إنطالقتــه حني نجح
بخداع الشعب بالشعارات التغيرييّة واإلصالحية
واستطاع تشــويه صورة مُنافسيه بالفربكات
واألكاذيب ،ونذكر قــوال ً رهبانيا ً تط ّرق لحاالت
كهذه« :الشــيطان غري خلوق ،يُك ّرر نفســه»،
فالرشّ هو ذاته يف ك ّل العصور واألزمان وما عودة
ّ
تمسك بخطيئته ورفض
ميشــال عون للبدء إال
للتوبة.
وبعود ٍة رسيعة لسرية عون السياسية نرى
بوضوح أنّه لم يعمل يوما ً
ٍ
لهدف وطني شــامل
أو لصالــح املجتمع اللبنانــي أو لحقوق الفئة
املســيحية أو للرشاكة الوطنية ،فبالنسبة له ك ّل
هذه املعايري الوطنية يعتربها أحجار شــطرنج
يُح ّركها حسبَ حســاباته الشخصية وتط ّلعاته
الســلطوية ،ويعْ تليها كمطيّةٍ للمســاومة من
موقع القوة مع زعماء البيئات اللبنانية األخرى.

فباســتخدامه الخطاب الطائفــي العصباني
املســيحي وتخويف املســيحيني مــن العددية
ا ُملسلمة ومن األنانية عند بعض الزعماء ا ُملسلمني
إستطاع فرض نفســه املتك ّلم باسمهم وا ُملمثّل
األقوى لهم ،وقد اســتكان املسيحيون له يف فرت ٍة
سابقة لشــعورهم بالحماية من خالل خطابه
العايل النربة.
ّ
ولكن عون ذهب بهــذه الثقة العمياء لعقد
ٍ
ٍ
ومســاومات لصالح تس ّلطه وتزعّ مه
تسويات
ّ
واملؤسسات ،ولدفعه
الجائر عىل املجتمع والبالد
عن ســابق تصوّر وتصميم بالدولة إىل املفهوم
الزبائني والشخصاني والقمعي ،ما أدّى إىل إيقاع
لبنان يف املســار التقهقري الــذي أصاب كافة
القطاعــات الخدماتية .عاون محــور املمانعة
مُخ ّ
ططات عون الجهنّمية ما ســاعده يف تمكني
قبضته عىل البيئة املسيحية بالتسويق لصورته،
الزعيــم الحامي لحقوق املســيحيني من خالل
تحالــف األق ّليات ،كما من خــال تقديم الهدايا
النيابية والسلطوية له عىل مدار السنوات املاضية
واإلستحقاقات الوطنية.
مع وصول عــون اىل رئاســة الجمهورية،
«ذاب الثلج وبان املرج» وظهر فورا ً عىل حقيقته
وانكشــفت مخ ّ
ططاته الخبيثة الساعية لتغيري
الدســتور باملمارســة ولفرض الحكم الرئايس
الهرمــي الخاضــع ألهوائه وآلرائــه ،وا ُملخوّن

وا ُمل ّ
كفر ملناهضيه وملنتقديه.
خرج عون من الرئاســة مهزومــا ً مذلوالً،
ّ
لكن أثمــان انفضاحه ك ّلفت الوطن والشــعب
الكثري ،وبالرغم من خســارته لزعامته وملكانته
التمثيلية وملوقعه الرســمي ،وفشــله املؤ ّ
كد يف
كافة املسؤوليات التي تس ّلمها مع فريقه النيابي
والــوزاري ،وتكبيده املاليــة والخزينة اللبنانية
خســائر ضخمة ،فقد ب ّرر ذلــك بـ»ما خ ّلونا»،
ّ
متوهما ً بأنّها الحجّ ة التي تُنقذه من ا ُملحاســبة
الشعبية الوطنية ،ولكنّه تناىس ّ
أن صورة القويّ
التي ابتدعها لنفسه قد سقطت مع «ما خ ّلونا»،
عب تماما ً عن نياته للتف ّرد بالحكم
وبهذا الشعار ّ َ
كونه ال يســتطيع التفاهم مع أحــد وال يؤمن
ً
صفة
بالرشاكة مع أحد .وقد سبقتها بالسقوط
اخرى خدمته يف البدايات وهي «نظيف الكف» إذ
ً
ّ
مشاركة
تبي للشعب اللبناني أنّه اكثر االفرقاء
ّ
وامللفات التي هدرت جنى
بالصفقات والتسويات
عمره.
مع إنكشــاف حججه الواهية وصل عون اىل
نهايات مشواره مدجّ جا ً بالفضائح ،فتاق للعودة
اىل البدء حني كان الشعب يُصدّقه من دون شكوك،
ويُربّر له من دون تردّد ويؤيّد أعماله مهما كانت
رشّ يرة .قال نيكولو ميكيافيليل يف كتابه «األمري»
الذي نرشه ســنة « 1532األمري بحاجة دائما ً إىل
حبّ الناس حتى يســتطيع السيطرة عىل البالد

مهما كانت قوة جيوشــه ،ولكي يستمر الناس
ّ
تتحقق».
بحبّه فعليه أن ال يخدعهم بآمال لن
سيطر جشع ميشــال عون لحبّ الناس له
ولرصخات الشعب باسمه ،عىل فكره وأدائه ،كما
الشــغف إللقاء الخطابات الرنّانة واملغناطيسية
مثال «يا شعب لبنان العظيم» ،مق ِّلدا ً بذلك الزعيم
اإليطايل الفايش بينيتو موســوليني الذي رصخ
من عىل رشفة قرصه امام جماهريه الفاشــية
«يا شــعب ايطاليــا العظيم» ولكــن الزعيمني
ج ّرا بلديهمــا اىل الكوارث واملصائب والفشــل،
وإن كان الشــعبان اللبناني واإليطايل عظيمني،
فإن الزعيمــن رضبا عظمة الشــعبني وعمال
لعظمتيهما الخاصة.
العَ وْد عىل البَــدْء لم يعد ينفعه ،ليس ألنّه لم
يعد يُجيد الخداع والنفاق ،بل ّ
ألن الشعب املؤمن
لــن يُلدغ من الجحر ذاته م ّرتــن» ،ورعاعه من
ّ
لحس املسؤولية
السياسيني املوتورين الفاقدين
الوطنية وألدنى مســتوى من األخالق ،والفالتني
عــى وســائل اإلعالم بــكال ٍم يُشــر لرتبيتهم
الوسخة والدنيّة ،وما يُســمّ ى بالحرس القديم
املهزوز عقلياً ،سيســتميتون يف خلق املشــاكل
واإلصطدامات واإلدّعاء بالوقت ذاته باملظلومية،
ولكنّهم لن يجدوا بوجههم إال فشال ً ُملخ ّ
ططاتهم،
والحائط« ،فلينطحوه».
(*) عضو تكتّل «الجمهورية القوية»
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عمل مجلس الوزراء

القافلة الثانية للعودة
الطوعية عبر المصنع:
عشرة نازحين فقط!

ـور الرئاسي وثغرات الدستور

زحــلــة  -لــوســي بــارســخــيــان

ثمة صالحيات لصيقة بشخص الرئيس وال يحق للحكومة أن تمارسها (رمزي الحاج)

أضــاف أن حالة الفــراغ التي
يمكن أن تحصل ما بني شــغور
املركز وإشــغاله باالنتخاب ،لم
تَغِ ب عن بال املرشّ ع الدستوري.
وكان ذلك عمالً باملبدأ العام بأن
ال فراغ يف السلطة ويف املؤسسات
الدســتورية ،فجاءت املادة 62
من الدســتور واضحة وجليّة يف
ترصيحها« :يف حال خلو ســدّة
الرئاســة ألي ع ّلة كانت ،تُناط
صالحيــات رئيــس الجمهورية
وكالة بمجلس الوزراء».
«الضوابط» هــي ما يجب
احرتامه عنــد تطبيق نص هذه
املادة .فقد حدّد املرشّ ع الدستوري
آلية ال يجــوز تجاوزها يف إناطة
صالحيــات رئيــس الجمهورية
بمجلس الــوزراء  -ونتحدث هنا
عن الوكالة .فعــى الرغم من ّ
أن
نطاق نظرية الوكالــة لم يُحدَّد
يف القانــون العام خالفا ً للقانون
الخــاصّ ،إل أنّهــا حالة مؤقتة
واســتثنائية تهــدف إىل تأمني
اســتمرارية املرافق العامة منعا ً
لحدوث أي فراغ.
ويكمــل فــاح« :تطبيقا ً
للحالة االستثنائية وإنفاذا ً لسائر

مواد الدســتور ،ليــس بمقدور
مجلس الــوزراء ،خــال فرتة
الشــغور الرئايس ،ممارسة ك ّل
صالحيات رئيــس الجمهورية.
ذلك أن بعضها يُستمد من ذاتيّته
كطلب إعادة النظــر يف قرارات
اتخذها مجلس الوزراء وفق املادة
 ،56عىل اعتبار أن هناك استحالة
يف أن ير ّد مجلس الــوزراء قرارا ً
اتّخذه بنفسه».
سندا ً لهذا املنحى ،ال تستطيع
الحكومة ،خالل فرتة الشــغور،
اتخاذ مقررات رئيس الجمهورية
التي يشــاركه يف التوقيع عليها
رئيس الحكومة والوزير املختص
وفق املادة  54من الدســتور ،إال
إذا كانت تطبيقا ً لقرار صادر عن
مجلس الوزراء .ويأتي ذلك منعا ً
لاللتفاف عىل املواد  17و 62و65
من الدستور ،وجميعها مقررات
تُستمد من موقع وذاتية الرئيس.

شماعة التعطيل

بالنســبة للحلــول ،يــرى
فــاح أن الــروع يف انتخاب
رئيــس الجمهورية ضمن املهلة
الدستورية إعماال ً لنص املادة 73

من الدســتور ،من دون تأخري،
ومنعــا ً لحصول أي شــغور يف
منصب الرئاســة ،يش ّكل أولوية
عــى أي عمل آخر .فخلو ســدّة
الرئاســة بســبب عدم انتخاب
الرئيس ضمن املهلة الدستورية،
أو ألي سبب آخر ،يضع بني يدي
املجلــس النيابي صالحية واجب
ملء هذا الشــغور فورا ً وبحكم
الدستور.
أمــا بالنســبة للحكومة،
فاالنتخاب ال يتأثــر بالوضعية
القانونيــة للحكومــة القائمة،
ســواء كانت مكتملــة الكيان
القانوني والدســتوري وحائزة
عىل ثقــة مجلس النــواب ،أو
حكومــة مســتقيلة أو مُعتَ َبة
مســتقيلة ،أي حكومة ترصيف
أعمــال .والحــال ّ
أن الحكومة
تبقى قائمــة بترصيف األعمال
حتى لــو مســتقيلة أو مُعتَ َبة
كذلــك ،وتمــارس صالحياتها
بالحد األدنــى لترصيف األعمال،
بما يف ذلك ممارســة صالحيات
رئيس الجمهوريــة وكالة ،ويف
إطار ونطــاق مفهوم ومضمون
ترصيف األعمال.

أخرياً ،ال ّ
يغي شغور منصب
رئاسة الدولة أثناء قيام الحكومة
بترصيف األعمــال من طبيعتها
القانونيــة وال مــن مهامهــا.
فانتخــاب رئيس جديــد وبدء
واليته يجعالن الحكومة ،يف ما لو
كان كيانها القانوني والدستوري
مكتمالً ،حكومة مستقيلة حكما ً
بمــا يحوّلهــا بالتــايل حكومة
ترصيف أعمال.
ّ
باملحصلة ،يشــدّد فالح عىل
أن املــرّ ع الدســتوري لم يُغلق
الباب أمام تعطيل االستحقاقات
الدســتوريّة .لكــن ال يجوز أن
تبقــى الحلول املؤقتة شــمّ اعة
إلسقاط الواجبات الكربى ا ُمللقاة
عىل املؤسسات الدستوريّة ،ألنها
وُضعــت لفرتة قصــرة لم يكن
ّ
يتوقع إطالتها .فالحاجة
املرشّ ع
إىل ذلــك ،بحســب رأيــه ،ملحّ ة
احرتاما ً ملــا ّ
تبقى من خصوصية
ٍ
ظــرف
للكيــان اللبنانــي ،ويف
اســتثنائي يقتيض أن تتداعى ك ّل
الجهود من أجــل تفعيل الدولة ال
تهشــيمها وتعطيلها باالعتكاف
عن واجب تشكيل الحكومة ،وتاليا ً
انتخاب رئيس للجمهورية.

مســـاحة حـــرّة

من الرئيس القوي ّ إلى الرئيس ال َنقيض
الــدكــتــور شـربـل عــازار

(*)

أمّ ا وقد انتهى عهد الرئيس ميشــال
عــون إىل ما انتهــى إليه مــن خيبات
ٌ
وقــت طوي ٌل قبل
وانهيارات ،ســيَميض
ّ
بفعل األرضار
يتوقف الحديــث عنها
أن
ِ
الجسيمة التي انتجتها.
فقد انتقلت املنظومــة الحاكمة اىل
الحديث عن «الرئيــس التوافقي» بعدما
وصلنا اىل جهنّم يف عهد «الرئيس القوي».
استبرشنا خريا ً بالرئيس القوي ألننا
عل قوّته وقــوّة تمثيله
اعتقدنا أنّــه ِبفِ ِ
ومِ ْن خلفيّته العسكريّة سيحرتم دستور
لبنــان ويحافظ عىل ســيادته وحدوده
ومرافقه ومؤسســاته بقــواه الذاتية
الرشعيّة ويجعل اللبنانيّني سواســية يف
الحقوق والواجبات تحت سلطة القضاء
والقانون.
العكس هو الــذي حصل ،لذلك نحن
نبحــث عــن النقيض .ســمّ وا الرئيس
النقيض ما شــئتم ،رئيس تحدّ ،رئيس
مواجهة ،رئيسا ً توافقياً ،رئيسا ً مسقالً،
رئيســا ً وســطياً ...املهم ماذا سيفعل
هذا الرئيس؟ هل هو قــادر من موقعه
الرئــايس عىل تنفيــذ البديهيّات لكي ال

يكون هنــاك مواطنون فــوق الغربال
ومواطنون تحته؟ مثالً:
 - 1هل َ
سيعمد إىل تسكري ك ّل املعابر
غري الرشعيّة ومنع التهريب منها وعدم
استباحتها باالتجاهني؟
 - 2هل َ
ســيعمد إىل تفتيش ك ّل مَ ْن
وما يدخل عرب املطــار واملرافئ واملرافق
والحدود الرشعيّة؟
 - 3هل َ
سيعمد إىل إقفال ك ّل مصانع
املمنوعات واملخــدرات والكبتاغون وما
شابَه؟
 - 4هل َ
سيعمد إىل مكافحة الجريمة
ا ُملن َ َّ
ظمــة مــن خطف األفــراد وتجارة
املخدّرات ورسقــة الســيّارات وتزوير
العمالت وغريها؟
 - 5هل َ
سيعمد إىل تحصيل الجباية يف
ك ّل املناطق اللبنانيّة من رضائب ورسوم
واشــراكات املاء والكهربــاء والهاتف
وغريها....؟
 - 6هل َ
ســيعمد إىل إخراج لبنان من
ّ
ومنصات
املحاور والرصاعات االقليميّة
التهجّ م عىل الدول الشقيقة؟
 - 7هل َ
ســيحرص عــى دور لبنان
املتعــدّد الحضارات املنتمــي إىل جامعة
الدول العربيّة واملوصول بثقافات الغرب

واملنفتح عىل ك ّل دول الرشق؟
 - 8هل َ
ســيحرص أن يطال التدقيق
الجنائــي إىل جانــب مــرف لبنــان
وحاكميّتــه واملصــارف ،ك ّل الوزارات
واإلدارات واملؤسسات التابعة للدولة؟
 - 9هل َ
ســيحرص عىل أن يُنشــئ
ل ّلبنانيّني صندوقا ً ســياديّا ً ال يمكن ِليَ ِد
األرشار أن تَ ِص َل إليه للحفاظ عىل ثروات
األجيال املقبلة؟
 - 10هل َ
ســيحرص عــى احرتام
صت عىل ّ
مقدمة الدستور التي ن َ َّ
أن لبنان
دولة سيّدة ح ّرة مستق ّلة يحميها حرصا ً
جيشها وقواها الرشعيّة؟
 - 11وأخرياً ،هل سيكون قادرا ً عىل
محاورة «حزب الله» إزاء دوره االقليمي
وانتفاء الحاجة إىل سالحه بعدما ُر ِّ
سمَ ت
الحدود مع العــدو الصهيوني بضمانات
داع
أمريكية أوروبّية أمميّة فلم يعد من ٍ
واملسيات ،ال ّلهم ّ
ّ
إل إذا كان
اىل الصواريخ
لديها أهداف مُسترتة؟
أعطونــا هكذا رئيــس ِلن َ ِ
حم َله عىل
ّ
وأكفنا إىل قرص بعبدا مهما كان
أكتافنا
اسمه .فنحن لســنا من حزب النكايات،
بل من حزب لبنان أوال ً وأخرياً.
(*) عضو «الجبهة السياديّة من أجل لبنان»

من  12نازحا ً عربوا األســبوع املايض بوابة املصنع الحدودية
يف رحلــة العودة الطوعية األوىل اىل ســوريا منذ جائحة «كورونا»،
تراجع العدد يف قافلة العودة الثانية التي جرت يوم الســبت املايض
عرب البوابة ذاتها ،ولم يغادرها إال عرشة نازحني فقط بعدما تخ ّلف
 4أشــخاص سجّ لوا أســماءهم ،عن موعد اإللتقاء الذي حدّد عند
السادســة صباحا ً يف نقطة املصنع ،وفوّتوا عىل أنفسهم الحافلة
«البوملان» املسجّ لة باسم «الرشكة العامة للنقل الداخيل بدمشق»،
والتي كانت بانتظارهــم يف الجانب اللبناني من الحدود ،من ضمن
اإلجراءات اللوجســتية التي ترشف عليها الســلطات السورية يف
اســتعادة مواطنيها الراغبني بالعودة .فغــادرت الحافلة األرايض
اللبنانية خالل دقائق ،نتيجة للتســهيالت التي ّ
وفرها األمن العام
اللبناني.
تبي ّ
باكرا ً ج ّدا ً وصل العائدون اىل نقطة املصنع ،وقد ّ
أن هؤالء
أيضا ً لــم يأتوا من أيّ من مخيمات البقاع التي تض ّم أكرب تجمّ عات
النازحني ،وإنّما من منطقة حاصبيا ،علما ً ّ
أن النازحني العائدين يف
القافلة األوىل كانوا من منطقــة النبطية .بعض من كان يف حافلة
أن ّ
العودة الثانية كان يفرتض أن يكــون يف القافلة األوىل ّإل ّ
تأخر
موافقة السلطات السورية عىل تسوية أوضاعهم جعلهم ينتظرون
اىل األسبوع الالحق.
وهكذا بات عدد النازحني الذي غادروا من لبنان عرب بوابة لبنان
ّ
يستحق التوقف عنده ،إذا
األساسية يف منطقة املصنع .22 ،عدد ال
ما قورن بأعداد النازحني الذين كانوا عربوا هذه الحدود الرئيســية
للبنان باإلتجاه املعاكس ،أي نحو لبنان ،منذ بداية األحداث السورية
يف آذار  2011وحتى ســنة  ،2015عندما اتخــذت املديرية العامة
لألمن العام قرارا ً بتنظيم دخول الســوريني اىل لبنان واإلقامة فيه،
والــذي أعقب قرارا ً آخر صدر يف حزيــران  2014ينزع صفة الجئ
عن ك ّل سوري يرتدّد اىل بالده ،ممّ ا يعني تلقائيا ً عدم استفادته من
املساعدات والخدمات التي ال تزال ّ
توفرها املفوضية العليا لالجئني
والجهات املانحة للنازحني.
وهكذا تراجع دور هذا املعرب الرسمي للبنان سواء يف استقبال
النازحني أو يف وداعهم ،من دون أن يعني ذلك إعاقة تردّد السوريني
املقيمني يف لبنان بصفة نازح ،عىل بلدهم .فقســم كبري من هؤالء
ال هواجس لديهم من دخول ســوريا طوعياً ،إال ّ
أن هاجسهم هو
أن يســجّ ل خروجهم يف دوائر األمن العام اللبنانيّ ،
ألن ذلك سيعني
خسارتهم للمساعدات املتوفرة لهم بصفة الجئ.
هذه العــودة الخجولة ،لم ّ
تغي يف املشــاهدات اليومية ألعداد
األشــخاص الذين يســلكون الطرقات الجبلية الوعرة ،ســالكني
طرقات التهريب اىل ســوريا ومنها ،حيث تؤ ّكــد مصادر أمنية يف
منطقة املصنع الحدودية إســتمرار ظاهرة تهريب األشخاص بني
الحدودين ،وتجزم ّ
بأن السبب الرئييس لذلك هو الته ّرب من مفاعيل
القــرار الصادر ســنة  2014تحديداً ،والذي ال يــزال مطبّقا ً عىل
الحدود الرشعية حتى اليوم ،وحرصا ً عىل استمرار إستفادتهم من
مساعدات الجهات املانحة للنازحني يف لبنان.
ّ
ّ
امللف يف املقابل أن يلجأ هؤالء اىل تســوية
يتوقــع متابعو
وال
أوضاعهم القانونية مع الســلطات اللبنانية والســورية من أجل
تسهيل عودتهم اىل بالدهم ،طاملا ّ
أن املساعدات اإلنسانية للنازحني
السوريني يف مناطق هجرتهم ،مستم ّرة .وهكذا سيبقى دور مركز
ّ
املصنع الحدودي يف ّ
متأخرا ً عن الدور الذي
ملف العودة ثانوياً ،ال بل
يلعبه حاليا ً معرب لبنان الجبيل من منطقة وادي حميد يف عرســال
باتجاه منطقة الجراجري عىل الحدود السورية ،حيث سجّ ل السبت
عدد أكرب مــن الراغبني بالعودة من ضمن القافلة الثانية ،عىل رغم
بســاطة أرقام العائدين أيضا ً قياسا ً اىل أعداد النازحني املقيمني يف
عرسال.
ومــع ذلك يبقى بعض مــن يرغب يف املغادرة بشــكل نهائي
يف حالة ترقب ملا ســيؤول اليه مصري العائديــن يف القوافل األوىل،
وخصوصا ً بعد أخبار أشيعت عن توقيف  3منهم األسبوع املايض،
لم ينفها وزير الشــؤون االجتماعية هكتور حجار خالل متابعته
قافلــة العودة الثانية ،موضحا ً ّ
أن هــؤالء غادروا من خارج حملة
العودة املن ّ
ّ
واملنسقة مع السلطات السورية ،ونصح بالتايل من
ظمة
يرغبون بالعودة عىل مسؤوليتهم أن يسلكوا معابر لبنان الرشعية
ومن بينها معرب املصنع.

الحافلة التي أقلّت المغادرين عن طريق المصنع السبت

٨
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يا زمان الماضي عود (فضل عيتاني)

األسبوع األخير من حياة الرئيس في القصر

" ّ
«طفوا النافورة"» ...خلص العهد
فتح الرئيس أدراج مكتبه في القصر واحدًا واحدًا ،أخرج منها كل ما يخصه من أوراق وملفات
ن ليحملها معه الى الرابية وتأكد
ومالحظات كتبها بخط يده .فتش عن نسخة من كتابه «ما به أوم »
ينس شيئًا في األدراج والخزائن ،لم يشأ أن يولي هذه المهمة ألحد سواه حتى السيدة
أنه لم َ
ناديا .تأكد من أن الشتول الخضراء على رفوف المكتبة خلفه مسقية جيدًا وانصرف ...مشاهد
من وحي الخيال حاولنا عبرها رسم صورة لألسبوع األخير من حياة الرئيس عون في قصر بعبدا.
زيـــزي إســطــفـــان
ألقى نظرة أخرية عىل املكتب الذي أمىض
فيه ستة أيام من كل أسبوع عىل مدى ست
سنوات .لم يتعلق عاطفيا ً بهذا املكتب « ،لدي
مكتب أفضل يف البيت وأنا أشــتاق اىل الرابية
أكثر» ،قالها يف مقابلته لتلفزيون املنار.
عىل هذا املكتب جلــس صباح األحد يف
الثالثني من ترشين األول ووقع مرسوم اعتبار
الحكومة مستقيلة ليقطع الطريق عىل كل
صوت يمكن أن يقول إنها حكومة مكتملة
املواصفاتوالمستندرسميا ًيثبتاستقالتها.
وعىل املكتب ذاته نص رسالة ملجلس النواب
ليدعوه اىل اتخاذ القرار املناســب ملنع األمور
من االنحراف اىل ما ليس يف مصلحة البلد ،واىل
انتخاب رئيــس او تأليف حكومة يف اليومني
املتبقيني للوالية .مستخدما ً تعابري لها موقع
خاص يف قلبه :رشعية ،شعبية ،ميثاقية...
طوال فرتة رئاسته كان الرئيس يجلس
خلف مكتبه بدءا ًمن الساعة السابعة صباحا ً
ليتابع ملفاته الكثرية ويتابع كل التفاصيل.
وال ينكر احد أن الرئيس ميشــال عون رغم
تقدّمه يف السن كان نشــيطا ً جدا ً ولم يكن
هنــاك «إضاعة للوقت يف عهــده» ،عىل حد
قوله .يف األســبوعني األخريين توزع نشاطه
عىل محورين أساسيني :األول ،محور ترسيم
الحدود البحرية وتوقيع رسالة التوافق عىل
االتفاق التاريخي بني لبنان وإرسائيل ،وهو
بال شك إنجاز يحســب للعهد ويدخل لبنان
نادي الدول النفطية ويضعه عىل سكة التعايف
االقتصادي والخروج من األزمات.
أما الثاني فمحور منح األوسمة لعدد من
«الشخصيات» التي تمثل قيمة معنوية كربى
أسدت البالد خدمات ّ
جل أو أدت أعماال ً ذات
مستوى إنساني ومعنوي رفيع ،وكانت مثاال ً
يحتذى به يف الشــجاعة والتضحية والعمل
اإلنساني وخدمة الوطن وذلك وفق األصول
املتعارف عليها يف منح األوســمة ...انشغل
الرئيس بتوزيع األوســمة حتى اليوم األخري
من واليته الذي أمضاه بعيدا ً عن قرص بعبدا.
حصة األســد لجماعة «التيار» وللدائرين يف
ّ
مستحقني وغري مستحقني ،وكان آخر
فلكه،
األوسمة لكريمة الجنرال كلودين عون التي
قلدها وسام االســتحقاق اللبناني املذهب،
تقديرا ًللمنجزات التي حققتها الهيئة الوطنية
لشؤون املرأة اللبنانية يف خالل ستة أعوام...
«ر ّك» الرئيس يف األســبوعني األخريين
عىل توزيع األوســمة رغم أنه لم يكن مكثرا ً
فيها اثناء واليتــه :الوزير إلياس أبو صعب،
املستشار والوزير السابق سليم جريصاتي،

بشارة خيرالله

وجه الخير ...هوكشتاين

آخر وسام

الذي حكي كثــرا ً عنه ،فقــد وأده الثنائي
مولوي  /ميقاتي يف مهده.

الســفري الســوري عيل عبــد الكريم عيل،
القاضية غادة عون واإلعالميتان ماغي فرح
وسكارليت حداد من األســماء التي كرمها
نجوم األسبوع األخير
الرئيس ضمن الئحــة طويلة من املكرمني.
األيام األخرية لوالية الرئيس عون كانت
حتــى أن بعض املغرضني ذهب اىل القول أنه
حافلة باللقاءات التي شاء يف كل منها الرتكيز
منح املخرج رشبل خليل وساما ً وسأله عن
عىل ما تم من إنجازات خالل العهد رغم الـ»ما
سمري صفري وأين أراضيه يف هذه األيام؟
خ ّلونــا» مع التنويه بمــا تبقى عىل طريق
لكن ما حكي عن كرم الرئيس يف توزيع
اإلنجاز .لقاءات دخل بعضها يف صلب املعاناة
األوســمة دحضه موقع «التيار» الذي نرش
اللبنانية وأخرى بقيت عىل الهامش يف إطار
أرقام األوسمة التي منحت يف العهود السابقة،
بروتوكويل .هوكشتاين ،دوروثي شيا ،إلياس
مؤكدا ً أن عون منح العدد األقل من األوسمة
ً
أبو صعب ،الوفد القربيص ،ســعادة الشامي
مقارنة بنظرائه بعد اتفاق الطائف ولم تتع ّد
كانوا نجوم اللقاءات األخرية سواء يف قضية
 ،452بينما و ّزع الرئيس الياس الهراوي 835
وســاماً ،والرئيس إميللحود  1693وساما ً
ترسيم الحدود أو التفاوض مع صندوق النقد
الدويل .واىل جانب هذه االسماء برزت لقاءات
والرئيس ميشال سليمان  593وساماً.
أخرى للرئيس بقيــت يف اإلطار االجتماعي.
ليست األرقام ما وضعت الرئيس يف عني
يف يومــه األخري يف الرابية اســتقبل االمينة
عاصفة االنتقادات فتوزيع األوســمة هي
العامة للفرنكوفونية لويز
من الصالحيات اللصيقة
موشــيكيوابو وأعرب عن
بالرئيس وليس ثمة قانون
«ســعادته لتدشني املركز
يحدد عددها إنما املعايري
الجديد للمقر اإلقليمي يف
التــي اعتمــدت يف منح
ليلة السبت ترك عون
شــارع املصارف ،مؤكدا ً
هذه األوســمة ،واندفاع
القصر ونزل بين ناس
ان لبنان ســوف يقدم كل
الرئيس يف تقديمها بشكل
الخيم تخلّى ألجلهم
التسهيالت الالزمة لتمكني
متسارع يف آخر عهده دون
العودة اىل مجلس األوسمة عن البروتوكول ولباسه
املقر من لعب الدور املنوط
واتباع اآلليــة املعهودة ،الرسمي ليصير واحدًا منهم به» (عىل أمــل بالطبع ان
يتم تأمني التيار الكهربائي
هــو ما أثــار موجة من
للمقر).
االنتقادات والتســاؤالت حول أحقية بعض
وكانت للهيئة الوطنية لشــؤون املرأة
الحاصلني عىل األوســمة عن سواهم بنيل
حصة يف لقاءات الرئيس وأكد أمام سيداتها
تقدير الدولة اللبنانية .وجاء منح الســفري
ورئيستها كلودين عون «أن الطبقة السياسية
السوري الوســام الرئايس ليذكي االنتقادات
التي حكمت لبنان منذ  32سنة أوصلته اىل ما
رغم أنه من املتعارف عليه بروتوكوليا ً أن يقلد
هو عليه ،وشدّد عىل أن الشعب اللبناني ُسق
رئيس الجمهورية كل رئيس بعثة دبلوماسية
بجميع فئاته ،وبعدما كانت العائالت املعوزة
وساما ًإثر انتهاء مهمته.
تشــكل  25%باتت اليوم تشكل  75%من
ورغم انهماكه بالنشاطني املذكورين،
اللبنانيني» ...واقع يعرفه اللبنانيون ويبكونه
أنهى الرئيس وعىل غرار كل الرؤساء يف آخر
يومياً.
واليتهم ،توقيع كل املراســيم العالقة ،منها
ومن نشاطات القرص يف اسبوع الرئيس
مرسوم العفو الخاص أما مرسوم التجنيس

األخري االحتفال ببدء أعمال اللجان املنبثقة
من «اكاديمية االنســان للتالقي والحوار»،
أعمال هي نتيجة ثمانية أشهر من التفكري
والتخطيط والبحث والنقاش والتصميم حول
الورقة املفاهيميّة التي وضعها الرئيس ،والتي
نالت موافقة الجمعيّة العامة لألمم املتّحدة
بـ 165صوتا ً عىل  167إلنشــاء «أكاديميّة
ً
جاعلة
اإلنســان للتالقي والحوار» يف لبنان،
منه ّ
منصة عامليّة حيث تلتقي جميع اإلرادات
ً
سوية ،ثقافة السالم
الطيّبة يف العالم لبناء،
واالحرتام والوئام وحضارة املحبّة!!!
وجاء يوم الجمعــة  28ليحمل طابعا ً
إنســانيا ً وجدانيا ً حيث التقى الرئيس كبار
موظفي القرص يف لقاء وداعي.

«ما جانيش» نوم

ليلة الســبت يف  29ترشيــن األول لم
يســتطع الرئيس النــوم ،كانــت أصوات
املنارصين يف الخيــم املنصوبة قرب القرص
واصوات أناشــيدهم واألهازيج تصل إليه.
ترك القــر ونزل بني نــاس الخيمّ .
تخل
ألجلهم عن الربوتوكول ولباســه الرسمي
ليصري واحدا ً منهم .جال بينهم برفقة جربان
مســتعيدا ً بفرح مصحوب بنوستالجيا أيام
بعبدا القديمة ووعدهم أن لقاءه بهم يف الغد،
أي األحــد الفائت ،لن يكــون وداعا ً ومعهم
سيكمل النضال إلنقاذ لبنان .وبعد أن ارتوى
حبا ً ووفاء ،عاد اىل رسيره يع ّد الساعات قبل
أن يرتك القرص والواليــة التي كانت حافلة
بصعاب ومعاكســات بلغت حــد الكوارث
واالنهيارات...
يوم األحد  30ترشين صباحا ً استيقظ
الرئيس قبل عادته ،هو الذي اعتاد االستيقاظ
يف الخامســة والنصــف كل صبــاح .تأكد
من أن اغراضه الخاصــة كلها قد نقلت اىل
الرابية ولم يبق يف القرص ســوى ثياب النوم
التي ارتداها يف الليلــة األخرية وأدويته وعدة
الحالقة .لــم يمارس التماريــن الرياضية

اليومية البسيطة التي اعتاد ممارستها ،نزل
باكرا ً اىل الحديقة ليودع األشجار التي يحب.
فلطاملا أحب الرئيس عون الطبيعة والزراعة
والحياة البســيطة .ومن يعرفه يقول عنه
إنه ال يحــب حياة البذخ ،حتى يف قرص بعبدا
أبقى عىل عاداته البسيطة ال سيما مع األزمة
االقتصادية التي عصفــت بالبالد« :طالتنا
الظروف التي مرت بالبلــد قالها يف حديثه
املتلفز ،إال أننا تمكنّا من التحمل والعيش بما
يحق لنا من مخصصات رشعية».
دخــل القرص ،ألقى نظــرة أخرية عىل
مكان لم يقدر له أن يكون كما حلم به .مكان
عاش فيه ست ســنوات مرت برسعة ،وفق
قوله ،لكنها كانت حافلة باملشاكل السياسية
والعائلية والرصاعات الداخلية و»تشــويه
للصورة» هو أكثر ما أحزن الرئيس.
عند حــواىل الســاعة الحادية عرشة
صافح كبار املوظفني واملستشارين رسميا ً
وأدت لــه كتيبة من الحــرس الجمهوري
التحية .لكن ال شــك انه قام قبل ذلك بوداع
كل العاملني يف القرص .عالقته بهم تميزت
باللطف والرفق ،حســبما روى لنا البعض،
وكأنما بحكم السن تخىل الرئيس الج ّد عن
تلك النزعة العدائية التي رافقت شخصيته
يف بعض املراحل وبات أكثر ليونة بالتعامل
مع من حوله .خرج بني صفني من الرماحة
ووســط هتاف املنارصين و»وعونك جايي
من الله» ،ألقى أمام الحشود الربتقالية كلمة
الوداع التي تأرجحت بني الصالبة والعاطفة.
تلعثم أكثر من مــرة وضاق به النفس من
شدة االنفعال لكنه قال ما أراد قوله ،لم يعدد
منجزات ولم يعرتف بأخطاء وال ذكر كوارث
وأزمات ،ركز عىل العيص القضائية واملالية
التي وضعت أمام دواليب العهد ...وعىل أولئك
املسجونني قهراً.
«إنتقــل من الحجــر اىل البرش» ،وعند
الساعة الواحدة ظهرا ً عاد اىل رابيته ساملاً.
«طفوا النافورة» خلص العهد...

بين عون وسليمان
ال تتشــابه بدايات عهود الرؤســاء وال نهاياتها ،كل رئيس يزرع
يف القرص شــيئا ً من ذاته ويغادره ململما ً ذكريات َ
وعب نســجها يف
الســنوات الســت ...حني دخل الرئيس ميشال ســليمان اىل القرص
الجمهوري ،وفق ما يرويه لـ»نداء الوطن» مستشاره بشارة خريالله،
وتجنبا ً للشائعات التي كانت تطلق عىل الرؤساء بانهم يحملون معهم
ّ
مفصلة
مقتنيات من القرص حني يغادرونه ،طلب إجراء جردة كاملة
عىل كل مقتنيات القرص مع أرشيف ممكنن مصوّر ليؤكد يوم مغادرته
انه ترك القــر كما وجده ويقطع الطريق عىل كل الشــائعات التي
تحيط بالرؤســاء عند خروجهم .حرص الرئيس سليمان عىل إضافة
محتويــات جديدة اىل القرص وتــرك جزءا ً من الهدايــا الخاصة التي
تلقاها أثنــاء واليته فيه .وكان أبرز هذه الهدايا طائرة هليكوبرت VIP
ت ّم تقديمها للرئيس كهدية شخصية من قبَل أمري قطر حينها الشيخ
حمــد بن خليفة آل ثاني ،لكن الرئيس تنــازل عنها إىل قيادة الجيش.
وكذلك ترك ســليمان عددا ً من الهدايا الصغرية التي ال تزال موجودة يف

القرص الجمهوري وأغنى مكتبة القرص ّ
وكبها بعدد من الكتب .وبقي
األثر األحب اىل نفســه لوحة إلعالن بعبدا الذي اعتربه سليمان ابرز ما
نتج عــن هيئة الحوار الوطني عُ ّلقت يف البهــو الرئييس للقرص .لكن
اللوحة احرتقت لألسف مع «حادثة» احرتاق شجرة امليالد التي حصلت
يف بداية عهد الرئيس عون .وككل الرؤساء عمل الرئيس سليمان عىل
منح األوســمة وفق معايري محددة ومنح أوســمة للصحافيني الذين
عملوا يف املجال ألكثر من خمسني سنة مثل أميل خوري وغريه ،ومنح
أوسمة لكبار من لبنان عىل غرار ســعيد عقل وأمني معلوف وسلوى
القطريب وغريهم ...وتطبيقا ً للربوتوكول املعمول به بني رؤساء الدول
منح الرئيس سليمان األوسمة لكل رؤساء الدول الذين منحوه أوسمة
وبلغ عددها السبعني.
يشري خريالله أن السيارة التي غادر بها الرئيس ميشال عون القرص
الجمهوري وحيّا من نافذتها اليرسى حشود املنارصين الربتقاليني هي
مرســيدس مصفحة ،كانت يف الواقع هدية شخصية ُقدمت من قبل

مغادرًا القصر (فضل عيتاني)

األمري حمد بن خليفة ثاني اىل «أخيه فخامة رئيس الجمهورية ميشال
سليمان» ،وقد قادها األمري بنفسه يومها من مطار رفيق الحريري اىل
قرص بعبدا .لكن الرئيس ســليمان اعتربها هدية للقرص وتنازل عنها
عند نهاية واليته لصالح املديرية العامة لرئاســة الجمهورية لتكون
بترصف أي رئيس جمهورية يتبوّأ سدة الرئاسة.

مـــــدارات

nidaalwatan.com
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نقطة ضعف أوروبا في قاع بحارها
كشفت االنفجارات الحاصلة على طول خطوط أنابيب الغاز «نورد ستريم» في بحر البلطيق ،في شهر أيلول الماضي،
مدى هشاشة شبكات الطاقة واالتصاالت األساسية في بحار أوروبا الشمالية ،تزامنًا مع تصاعد االضطرابات مع روسيا
غداة غزوها الشامل ألوكرانيا.
إيمي ماكينون ،كريستينا لو

يظــن املحققــون الســويديون
والدنماركيون أن «مئات الكيلوغرامات»
من املتفجــرات اســتُ ِ
عملت إلحداث
حُ َفــر ضخمة يف خطــوط األنابيب يف
قاع البحر ،علما ً أنها تمتد من روســيا
إىل أملانيا تحت بحر البلطيق .اشــتبه
الكثريون فورا ً بتورط موســكو التي
تحاول اســتغالل هيمنتها عىل قطاع
الطاقــة يف أنحاء القــارة وترغب يف
حرمان أوروبا من الطاقة خالل الشتاء
املقبل ،لكن لم تُحدد التحقيقات التي
تجريها الســويد ،والدنمارك ،وأملانيا،
الجهة املسؤولة عن الهجوم حتى اآلن.
أنكرت موســكو من جهتها أي تورط
لها يف هذه العملية.
لم تُعْ ِط تلك االنفجارات أثرا ً فوريا ً
عىل أمــن الطاقة يف أوروبــا .ع ّلقت
موســكو عمليات نقل الغاز عرب خط
األنابيــب األصيل« ،نورد ســريم ،»1
يف شــهر تموز ،طوال عــرة أيام،
ونسبت املشــكلة إىل أعطال تقنية .يف
حراسة مشدّدة على مصنع كارستو للغاز في مقاطعة روغاالند | النرويج ،في  3تشرين األ ّول ٢٠٢٢
غضــون ذلك ،ع ّلقت أملانيــا إجراءات
أن الكابــات البحرية تشــ ّكل «ركيزة
املســتهدفة صغرية .برأي جونز ،يبقى
يف غضــون ذلــك ،كثّــف حلف
عىل مصادر الطاقة الروسية ،وقد زادت
ترخيــص «نورد ســريم  »2قبل أيام
ّ
البحر الصغري نسبيا ً شاسعا ً جداً.
أساســية لالقتصاد العاملي» وتم ّر بها
الناتــو وجوده الجــوي والبحري يف
مستوى تأهبها العسكري يوم الثالثاء
لكن وقوع هذا
من بدء الغزو الرويس.
معظم االتصاالت العامليــة ،بما يف ذلك
يقــول جوليــان بافــاك ،باحث
البلطيق والبحار الشــمالية غداة تلك
املايض بعد تلقي وفرة من التقارير عن
النوع من األعمال التخريبية الواضحة
ّ
صفقات مالية بقيمة  10تريليون دوالر
مســاعِ د يف جامعة القوات املســلحة
االعتداءات ،وعرضت أملانيا وفرنســا
مسية مجهولة املصدر
تحليق طائرات
يف بحــر البلطيق املزدحــم واملحاط
يوميــاً ،لكن ال تــزال اإلدارة األوروبية
االتحادية يف هامبورغ ،أملانيا ،إن جيوش
وبريطانيا املســاعدة عىل أوســلو
بالقرب من منشــآت الطاقة البحرية.
بدول الناتو وبأعضــاء يطمحون إىل
لحماية الكابالت والحفاظ
الناتــو وقواتــه البحرية
عرب مراقبة شــبكات الطاقة يف بحر
كذلك ،اعتقلت الســلطات
االنتســاب إىل الحلف ،مثل
عىل مرونتها متأخرة ،وهي
أطلقت تحذيــرا ً تعترب فيه
الشــمال .ويف بداية شــهر ترشين
ســبعة روســيني بتهمة
فنلندا والسويد ،يؤكد عىل
ّ
تحتاج إىل التطوير.
قاع البحار يف أوروبا نقطة
األول ،تعهــدت رئيســة املفوضية
املسية
التحكم بالطائرات
صعوبة مراقبــة املمرات
وجد الجيــش الرويس
ضعف حساسة.
األوروبية ،أورســوال فون دير الين،
وتصوير مناطق حساسة،
املائية الشمالية األوروبية
صعوبــة يف إحــراز التقدّم
بعد إقدام روســيا عىل
باختبار شبكات الطاقة واالتصاالت
وأعلنت السفارة النروجية
الشاســعة التي تشــمل
يف الحرب الربيــة التقليدية
القرم
جزيــرة
شــبه
ضم
وذكرت
أمنية،
ضعف
نقاط
أي
لرصد
األمريكيــة
العاصمــة
يف
النروج اآلن أكبر
منشــآت طاقة وشبكات  %70من مجموع
ّ
يف أوكرانيــا ،رغــم تفوّقه
ــعت
توس
،2014
العام
يف
خطوط
طــول
عىل
االنفجــارات
أن
تكثيــف
عــن
واشــنطن
اتصاالت أساسية.
موردة للغاز
الطاقة في العالم
النســبي عددياً ،لكن تتكل
نشــاطات الغواصــــات
أنابيب «نورد ســريم» (تملك رشكة
التدابري األمنيــة وعمليات
يف هذا الســياق ،يقول
الطبيعي
موســكو منذ فرتة طويلة
الروســية بدرجــة كبرية
الطاقة الروسية الحكومية العمالقة
بروس جونز ،مسؤول بارز تحت البحار أو تتنقل املراقبة يف محيط منشــآت
بالقــرب مــن الكابــات في االتحاد األوروبي عىل نشــاطات استخبارية
«غازبروم» معظم األسهم يف رشكتها
يف «مؤسســة بروكينغــز» :هذه الكمية بحرًا الطاقة والبرتول.
واسعة النطاق ،منها حمالت
البحرية يف شمال األطليس.
األم) أثبتت مدى هشاشــة شبكات
قال رئيــس الوزراء
«يمكــن إيجــاد  70%من
ّ
وتدخالت سياســية ،واغتياالت،
تضليل،
خالل اجتماع لــوزراء دفاع دول الناتو
الطاقة يف القارة األوروبية.
النروجي ،جوناس غار ســتور ،يوم
مجموع الطاقة يف العالم تحت البحار أو
تتنقل هذه الكمية بحراً ،وي َ
لزعزعة أوروبا وتقسيمها.
يف العــام  ،2020خضعت نشــاطات
لم يتفاجأ الخرباء البحريون باحتمال
اإلثنني املــايض« :إنــه أخطر وضع
ُنقل  93%من
يقول مسؤول أوروبي رفض الكشف
روسيا للنقاش يف ظل تصاعد املخاوف
تع ّرض خطــوط األنابيب لهجوم متعمد
أمني نواجهــه منذ عقــود عدة .ال
مجموع البيانــات العاملية عرب الكابالت
يشء يثبت أن روســيا تُ ّ
عن هويتــه« :تُذ ّكرنا األعمــال التخريبية
من إقدام موســكو عىل قطع الكابالت
يف بحر البلطيق ،مع أن تلك املســاحات
وسع نطاق
البحرية أيضاً .تبقى الحماية املتاحة لتلك
ّ
الكربى يف وســط بحر البلطيــق وجميع
البحرية يف املنطقة أو اســتغاللها .وفق
املائية اعتُ ِبت حديثا ً «بحرية للناتو» .لكن
لكن
حربها كي تشــمل بلدانا ً أخرى،
الشبكات كلها محدودة جدا ً».
النشــاطات األخرى بأننــا نعيش اليوم يف
تقرير طلبته لجنة فرعيــة يف الربملان
يقول الخــراء أيضا ً إن االطالع املتواصل
تصاعد التوتر يجعلنا أكثر عرضـــة
أصبحت النــروج اآلن أكرب موردة
عال ٍم مختلف بالكامل عــن الظروف التي
األوروبي حول األمــن والدفاع ون ُ ِشت
عىل ما يحصــل فوق الســطح وتحته
للتهديدات ،والعمليات االستخبارية،
للغــاز الطبيعي يف االتحــاد األوروبي،
نتائجه يف شــهر حزيران املايضّ ،
كانت سائدة يف شهر كانون الثاني املايض».
تبي
شبه مســتحيل ،حتى لو كانت املنطقة
والحمالت املؤثرة».
فيما تســعى بروكسل إىل وقف اتكالها

خطوط أنابيب "نورد ستريم"

يف ظل تاليش القدرة الروســية عىل خنق قطاع الطاقــة يف أوروبا وتخبّط القارة
لتنويع إمــدادات الوقود فيها ،يتوقع الخرباء أن تلجأ موســكو إىل تكتيكات حربية
غري متكافئة أخرى ملمارســة الضغوط عىل اآلخرين .يف هــذا اإلطار ،يقول هينينغ
غلويســتني ،خبري طاقة يف «مجموعة أوراسيا»« :لم تعد «غازبروم» وروسيا تملكان
النفوذ الكايف للتسبب بأرضار اقتصادية يف قطاع الغاز .يجب أن تحرزا التقدم ملتابعة
إحداث األرضار وإضعاف األمن بدرجة معينة يف أوروبا».
تملك موســكو أكثر برامج الغواصات تطورا ً يف العالم بعد الواليات املتحدة ،ولم
يترضر أسطولها البحري عموما ً بسبب الحرب يف أوكرانيا ،مع أن هذه الحرب نفسها
أضعفت الجيش الــرويس .يوضح جونز« :يملك الروس القدرات الالزمة الســتغالل
كابالت نقل البيانات تحت البحر أو تعطيلها .هم يستطيعون تخريب خطوط أنابيب
الطاقة وأمثالها تحت البحر».
لم ترتدد روســيا يف التهديد باستعمال القوة يف بحار أوروبا الشمالية ،لكن يظن
غلويســتني أن االنفجارات عىل طول خطوط أنابيب «نورد سرتيم» وقعت يف شبكات
تملكها روســيا .هو يتساءل عن استعداد موســكو لتحمّ ل ردود قوية بعد تخريب
خطوط األنابيب يف بلــد أوروبي أو أحد أعضاء حلف الناتو .يف شــهر كانون الثاني
املايض ،حذر قائد القوات املســلحة الربيطانية ،األمريال توني راداكني ،من اعتبار أي
محاوالت لتخريب الكابالت البحرية «عمالً حربيا ً».
يتوقع غلويســتني أن يؤدي أي هجوم عىل خطوط األنابيب األوروبية إىل «تفعيل
بنود املادة الخامسة ،فيُعترب االعتداء هجوما ً مبارشا ً ضد االتحاد األوروبي أو ضد أحد
أعضاء الناتو مثل النروج .لكن يبقى هذا االحتمال برأيه مستبعدا ً حتى اآلن.
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بيتي توتل:
متحمسة للعودة إلى الخشبة
ّ

تشارك الممثلة والمخرجة والكاتبة بيتي توتل في أفالم سينمائية متن ّوعة ُ
ستعرض تباعًا في الصاالت اللبنانية،
فض ً
ال عن مشاركتها في نشاطات ثقافية فنيّة متن ّوعة .وتسعى بعد التفرّغ من هذه اإللتزامات للعودة مجددًا
إلى المسرح بعد ّ
توقف قسري بسبب األحوال اإلقتصادية والصحيّة التي ّ
ألمت بلبنان .عن نشاطاتها المختلفة بين
السينما والمسرح تحدثت إلى "نداء الوطن".

مـــــايـــــا الـــــخـــــوري
منشغلة حاليًا في مشاريع مختلفة،
ما تفاصيلها؟
ســينطلق فيلم "ع مفــرق طريق"
(كتابة جوزفني حبيش ،إخراج الرا سابا)
يف  15ديسمرب املقبل يف الصاالت اللبنانية،
بعــد عرضــه األول يف مهرجــان البحر
األحمر بني  2و 6ديسمرب ،عىل أن يُعرض
الفيلم القصري "سيدة الربمة" (سيناريو
وإخراج كابي زرازير وميشال زرازير) يف
املهرجان عينه .صودف أدائي دور الراهبة
يف الفيلمني ،إنما بشخصيتني معاكستني.
عىل صعيــد النشــاط املرسحي ،ال يشء
جديدا ً حاليــاً ،إنما أقــدّم بمعية طالب
اليســوعية مرسحية من ضمن إحتفالية
اليوم البولندي العاملي يف  7ديسمرب املقبل،
يف دير مار أنطونيوس-غزير.
تبدين راهبة مرحة وفضولية في
بوستر "ع مفرق طريق"؟
يمكنني البوح بأن األخت ماري -برنارد
هي األكثر تفننا ً بني الراهبات األخريات.
ما الذي يميّز راهبة "سيدة البرمة"
عن "ماري -برنارد"؟
بمقدار ما ســيحبّ الجمهور "ماري-
برنارد" بمقدار ما سيُســتف ّز من "سيدة
الربمة" .مع اإلشــارة إىل أننا ال نيسء أبدا ً
لصورة الراهبات يف الفيلم إنما تتميّز أعمال
ميشــال وكابي زرازير بالجنون الجميل.
أسلوب تصوير الفيلم يف الثلج غريب وكذلك
شــخصية الراهبات .أرى مستقبل ميشال
ّ
متوقعة مشــاركتهما يف
وكابي المعــاً،
مهرجانات عاملية مثل "كان" و"هوليوود".

بم يتميّز الفيلم الطويل عن القصير؟
َ
ال تميّــز بينهمــا يف التقنيــات أو
اإلحرتافيــة ،إنمــا يتخذ املخــرج قرار
ّ
النص كفيلــم طويل أو قصري
تصويــر
وفق املوضــوع الذي يفرض أســلوب
معالجته .وقد و ّ
ُسعت أفالم قصرية عدّة
وعُ دّلت لتقديمها كفيلم طويل.
ت كمدربة تمثيل في السعودية،
عمل ِ
أخبرينا عن هذه التجربة؟
لــو تمتّــع السياســيون ببعض
الدهــاء ،الســتثمروا يف الســياحة
الثقافية يف لبنان ،وبطاقات اللبنانيني
ومهاراتهم اإلنسانية.
إستقريت  5أشهر يف اململكة العربية
السعودية حيث د ّربت ممثلني سعوديني يف
مسلسل "بساتني عربستان" الذي عُ رض
عــر "نيتفلكس" ويف النســخة العربية
من " ."the officeفرحــت كثريا ً بهاتني
التجربتني ،ألنهما بمثابة تقدير ملســرتي
وعميل ،من هنا أوجّ ه تحية تقدير وشكر
لرشكة  MBCالتي وثقت بطاقتي املهنية.
يتوجّ ه فنانون لبنانيون كثر إىل الخارج
حيث يجــدون التقدير واإلحــرام ،فيما
يسعى السياسيون هنا إىل ّ
قص أجنحتنا.
يأتي التكريم يف لبنان مــن قبل مبادرات
فردية شــخصية ،عىل غرار "املوريكس
دور" ،ومهرجان" "IDAFAالذي شاركت
فيــه لتكريــم ذوي اإلرادة الصلبة .أوجّ ه
ّ
ورسام
تحية إىل كل فنان وكاتب ومخرج
وممثل يف لبنان ،ألننــا نعمل جميعنا من
دون أي دعم رســمي ،فنضطر إىل تأمني
مواز للفن ،بهدف تأمني لقمة عيشنا
عمل ٍ
واإلســتمرار ،فيما يعتــاش الفنانون يف
البلدان األخرى من مهنتهم فحسب.

ما ميزة شخصية "ليلى" في فيلم
"أرزة" ( سيناريو لؤي خريش وفيصل
شعيب وإخراج ميرا شعيب)؟
ينطلق عرض هذا الفيلم العام املقبل،
تشاركني البطولة ديامان بو عبود وبالل
الحموي وهو موهبــة تمثيلية جديدة.
يتحــدث الفيلم عن شــخصية "أرزة"
التي تعيــش مع إبنهــا وأختها "ليىل"
بأحوال متواضعة يف بــروت ،فيعانون
مثل الشــعب اللبناني من غالء املعيشة
واملشكالت اإلجتماعية.
تعتاش "أرزة" مــن خبز الفطائر،
وفيما تحلم بتوســيع إطار نشــاطها،
تحدث معاكســات ّ
تغي الجــو العام
يف العائلة .شــخصية "ليــى" فريدة
مــن نوعها ،تعاني مــن رهاب الخالء،
فنكتشف معاناتها مع هذه الفوبيا التي
تدفعها إىل مالزمة املنــزل .تتميّز هذه
الشخصية بخصوصية معيّنة بعيدا ً من
أجواء الكوميديا.
حفظك الجمهور باألدوار الكوميدية؟
رغــم أننــي نوّعــت يف األدوار،
يتذ ّ
كرني الجمهور أكثر يف الشخصيات
الكوميديــة ،وهذا مدعــاة فخر كبري
يل ،ألن التقنيــة املعتمــدة يف التمثيل
الكوميدي أصعب ،وكذلــك يف الكتابة
الكوميدية ،حيث وُجب اإلنتباه إىل عدم
الوقوع يف السخرية واإلبتذال .يجب أن
يتخىل املمثل عن شكله الخارجي وتقبّل
إطاللته بغــض النظر عن مســاحة
الدور .شــخصياً ،ال أقيّم األدوار وفق
مساحتها ،إنما بحسب مضمونها ،فال
دور صغريا ً أو كبرياً ،بالنســبة إيل ّ ،بل
أداء كبري وآخر صغري.

أي أدوار تستهويك؟
تســتهويني األدوار املر ّكبــة،
والشــخصيات الغريبــة يف الســينما
والتلفزيون التي ال تشبهني ،بينما تبقى
الشــخصية التي أقدمها عىل الخشــبة
األقرب إىل شخصيتي.
كرّست حياتك للمسرح ،تمثي ً
ال وإخراجًا
وكتابة ،فما الذي يحكم غيابك عن
الخشبة؟
متحمّ ســة حاليا ً للعــودة إىل املرسح
بعدما شــاهدت ردود فعل الجمهور تجاه
األنشطة الثقافية والفنيّة يف الفرتة األخرية،
وبعدما تلقيت رسائل من جمهوري تحثّني
عىل تقديم عمــل مرسحي .قد أكتب عمالً
جديــدا ً أو أعيد عرض مرسحية" Couloir
الفرج" مجددا ً العام املقبل .تعبت كثريا ً يف
إعداد هذه املرسحيــة التي لم تأخذ حقها

فعلياً ،ألنها تأجّ لت بســبب الثورة ومن ثم
ّ
توقفت قرسا ً بسبب كورونا واإلقفال العام
ودخولنا النفق األليــم الذي لم نخرج منه
بعد ،بدءا ً بالكوارث اإلقتصادية وصوال ً إىل
إنفجار بريوت .لطاملا ش ّكل املرسح وسيلة
تعبريي عن معاناتنا وشــ ّكلت الخشــبة
ثورتي الخاصة.
أال ترين فسحة أمل في نهاية النفق
يستحق الكتابة عنه؟
أستوحي من الواقع ألكتب بطريقة
تراجــي – كوميديــا .مــا ّ
أخرني عن
الكتابة يف الفرتة األخرية هو عدم تخ ّ
طي
املأساة التي نعيشها منذ مدّة ،لنضحك.
أرى حاليا ً حاجة ماســة لدى الجمهور
ليفرح ويضحك ويشاهد املرسح ،وأملس
من خالل الرســائل التي أتلقاها شوقا ً
جماهرييا ً للمرسح ما يحثّني للعودة.

ما تفاصيل النشاط المسرحي في العيد الوطني البولندي؟
يشارك يف هذه اإلحتفالية الكبرية فنانون كثريون من مجاالت مختلفة .نوجّ ه من خاللها تحيّة للشاعر البولندي "سلوفتسكي"
الذي عاش يف دير مار أنطونيوس يف غزير حيث كتــب نصوصه .أتوىل إخراج مقتطفات من قصيدته الطويلة "أناليل" ،التي يؤديها
طالب الجامعة اليسوعية .عىل أن يرتافق ذلك مع " "animationمن اعداد طالب األلبا ،إضافة إىل أوركسرتا ومغنية سوبرانو.
ثمة إهتمام جدي ّ من قبل السفارات في األنشطة الفنيّة في لبنان
ملســت بعد الفرتة األليمة واملوجعة التي مررنا بها والتي ال نزال نعيشــها ،تع ّ
طشــا ً للفن واملرسح والســينما ،وما األنشطة
الفرنكوفونية والثقافية سوى موقف تتخذه السفارات لتثبـــيت هوية لبنان الثقافية.

كواليس مسرحية كولوار الفرج

تفسرين هذه الحركة اإلنتاجية؟
حققت الدراما عبر المنصات الرقمية رواجًا كبيرًا وتط ّورًا الفتًا مقارنة مع المسرح والسينما ،كيف ّ
إستُكمل التصوير الدرامي يف فرتة اإلقفال العام بسبب كورونا نوعا ً ما ،بعدما اتُّخذت اإلجراءات الصحية الالزمة يف مواقع التصوير،
يف مقابل إقفال املســارح ودور السينما للحؤول دون اإلختالط .لذا ما نشهده اليوم هو نتاج األعمال التي صوّرت يف السنوات األخرية،
ومثال ذلك فيلم "عالم التلفزيون"  Tv societyالذي صوّر ســابقاً ،ولم يحالفه الح ّ
ظ بسبب تزامن عرضه مع إنطالق الثورة وبعدها
كورونــا ،فتأجّ ل .حصل العرض األول يف مهرجان القاهرة عام  ،2021ومن ثم بقي مصريه معلقاً ،إثر وقوعنا يف مطبّ اإلقفال العام يف
ّ
املنصة .أرى الحراك القوي عرب املنصات
البلد ،ومن ثم التدهور اإلقتصادي ،فلم يتشــجع القيمون عىل عرضه يف الصاالت ،ليعُ رض عرب
الرقمية نتيجة طبيعية إلعتياد الناس عىل الجلوس يف املنزل ومتابعة األعمــال بـــدال ً من إرتيــاد دور السينما واملرسح .أنا مقتنعة
بأن املنصات الرقمية لن تلغي السينما أو املرسح ،ألن ثمة حدودا ً ما بني األنواع الفنية ،التي تغذي بعضها البعض.

عادل سرحان يعود بعد  7سنوات

هبة طوجي حامل مجددًا

بعد غياب  7سنوات عن املسلســات الدرامية أكد املخرج عادل رسحان
بمسلســل درامي مشــوِّق ومختلف يتألف من 10
عودته ليفتتح عام 2023
ٍ
حلقات فقط ،من دون الكشف عن قصة العمل وأبطاله ،بنا ًء عىل طلب الجهة
اإلنتاجية ،التي تفضل إنتظار نهاية هذا العام لالعالن عن باقي التفاصيل.
كما كشــف رسحان أنه بصدد التحضري ملجموعةٍ من األعمال ســتبرص
النور قريباً.

أعلنت النجمة هبة طوجي عن حملها بطفلها الثاني من زوجها املوسيقي
اللبناني-العاملي إبراهيم معلوف .وظهرت يف الفيديو ،ا ّلذي نرشته عرب خاصية
القصص القصرية عىل تطبيق "إنســتغرام" ،وهي تُصوّر نفســها أمام مرآة
كبرية ،مرتدية فستانا ً طويالً أنيقا ً باللون األسود.
وكشــفت إطاللة طوجي خالل مشاركتها يف عشــاء خريي يعود َريعه
لـ"مركز رسطان األطفال يف لبنان  ،"CCCLأنها يف مراحل حملها املتقدم.
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...The Takeover

فيلم تشويق خفيف وتقليدي

جـــــــــــــــــــــــــاد حـــــــــــــــــــــــــداد
يتمحور الفيلم الجديد ( The Takeoverاالستيالء)،
عىل شــبكة "نتفلكس" ،حــول م ِ
ُقرصنة الربمجيات
"ميل بانديســون" (هويل ماي برود) التي تتورط يف
مشاكل كربى بعد إعاقة عمليات فريق إجرامي .الفيلم
من إخراج آن ماري فــان دي موند ،ومن كتابة هانز
إيريك كران وتيجس فــان مارل .يُع َرض العمل باللغة
الهولندية مع ترجمة إىل اإلنكليزية.
يشــمل املمثلون أسما ًء مثل هويل ماي برود بدور
ِ
املقرصنة املحرتفــة ،وجيزا وايز بــدور "توماس"،
وفرانــك المريز بدور "بــادي" ،ونورتجــي هريالر،
ولورانس شــيلدون ،ووليد بنمبارك ،وســوزان رادر.
كذلك ،يمتد عرض الفيلم عىل ساعة و 28دقيقة.
يبدأ الفيلم بظهور الشابة "ميل" البالغة من العمر
 16عامــا ً وهي تخرتق نظاما ً للعمليات العســكرية.
رسعان ما يقبض عليها "بادي" أثناء عملية القرصنة.
"بــادي" تقني محرتف آخر ،وهــو يالحظ عبقريتها
االستثنائية يف مجال الرتميز .بعد مرور سنوات ،تصبح
"ميل" نســخة معارصة وبارعة مــن "روبن هود"،
فتكشف فســاد األفراد واملنظمات عرب شبكة اإلنرتنت
تزامنا ً مع نقل أموالهم إىل مصدرها األصيل.
يف أحد األيام ،ترصد "ميل" خالل دوامها النهاري
فريوسا ً عشوائيا ً داخل حافلة تعمل بنظام التع ّرف عىل

الوجوه وتحظره فورا ً عرب شفرة "تروجان هورس".
ثــم تغادر عملها للذهاب إىل موعد غرامي مع شــاب
اسمه "توماس" من دون أن تدرك عواقب ما فعلته.
يف نهايــة املطاف ،يُر ّكز األرشار املســؤولون عن
الفريوس عىل قتل "ميل" وتشــويه ســمعتها لبقية
ً
ِ
املقرصنة لخوض سباق
نتيجة لذلك ،تضطر
حياتها.
مع الزمن وكشــف العنارص الحقيقية وراء العملية
كلها .هل ستنجح "ميل" يف مهمتها الجديدة؟ سيكون
الجواب واضحا ً لكل من شــاهد مــا يكفي من أفالم
التشويق التي تشبه هذا النوع.
يف البداية ،قــد تبدو هذه الحبكــة املرتبطة بهرب
ِ
املقرصنة مشابهة لقصص التشويق العادية التي تتطرق
منحى
إىل قطاع الرتميز ،مــا يعني أن تتخــذ األحداث
ً
مألوفاً .رسعان ما نتأكد من هذا املســار االعتيادي عند
ِ
مقرصنة تتمتع
التعمّ ق يف تطورات القصة .سنكون أمام
بمهارات استثنائية ،وشخصية أبوية لها مصري محتوم،
وشاب ال يعرف شيئا ً عن تو ّرط مختلف الشخصيات.
يحمل الفيلم أجــوا ًء تقليدية منــذ البداية ويفتقر

إىل عنارص التشــويق والغموض يف مختلف فصوله .هو
يســتعمل جميع الخصائص املعروفة يف هــذا النوع من
األعمــال ،وتبقى طريقة تنفيــذه ضعيفة .كذلك ،تطغى
أجواء املغامرة والحركة عىل موضوع القرصنة بشكل عام.
تبدو املشــاهد املتعلقة بعالم القرصنة مصطنعة
ّ
ومبســطة أكثر من اللزوم .يصبّ معظم الرتكيز عىل
املطاردات املشوّقة واألحداث الدرامية التي تبلغ ذروتها
مع مــرور الوقت .مع ذلك ،يبقــى دور "بادي" الذي
يقدّمه املمثل فرانك المــرز الجانب اإليجابي الوحيد
يف هذا الفيلم الباهت .تتّجه شــخصيته ،رغم جوانبها
املألوفة ،نحــو مرحلة الندم والتكفــر عن أخطائها
وتنجح يف تحقيق هدفها النهائي.
يف النهاية ،يحافــظ الفيلم عىل إيقاع رتيب وممل
طوال مدة عرضــه وال يبث أي أجواء تشــويق .إنها
نسخة أخرى من أفالم الغموض املعتادة ،وال يخصص
صانعو العمــل أي لحظات لتقديــم محتوىً مبتكر.
بعبارة أخرى ،يبقى الفيلم أقل من مســتوى قصص
التشويق الناجحة.

Series

 The Crownيواجه عاصفة انتقادات
أثار املوسم الخامس من مسلســل The Crown
الذي ّ
توفــره  Netflixاعتبارا ً مــن األربعاء  9ترشين

الثاني ،عاصفة انتقادات حادّة استبقت إطالق الحلقات
الجديدة منــه ،إذ اتُ ِهم هذا العمل الــذي حقق نجاحا ً
جماهرييا ً واســعا ً بأنه يتضمن أكاذيب بشأن مرحلةٍ
ساخنةٍ شهدها النظام امللكي الربيطاني ،طبعها خروج
املشاكل بني األمري تشارلز وزوجته ديانا إىل العلن.
ويف ظل الضغط الشــديد عليها نظرا ً إىل مرور
شــه َرين فقط عىل وفاة امللكة إليزابيــث الثانية،
اض ُ
طــ ّرت املنصــة إىل أن تُدرج يف أســفل املقطع
الرتويجي ملسلسلها عبار ًة توضح أنه عمل «روائي»
يســتند اىل وقائع حقيقية ،مع أنهــا كانت ترفض
باســتمرار اإلقدام عــى خطوة مماثلــة .وتتناول
الحلقات العرش من هذا املوسم ،وهو ما قبل األخري
من املسلسل ،أزمات العائلة املالكة خالل تسعينات
القرن العرشين ،ومنها املقابلة التلفزيونية الصادمة
لألمرية ديانا عرب  BBCوالتــي ّملحت فيها إىل خيانة
تشارلز وعالقته مع كاميال باركر بولز ،وطالقهما.
وكان من شأن تطرق املسلسل إىل هذه األحداث
التي ال تزال تتســم بحساســيةٍ كبــر ٍة أن ع َّر َ
ضه
النتقادات من شخصيات فنية بارزة كاملمثلة جودي

دِ نش ،أو من رئيس وزراء بريطانيا يف التســعينات
جــون ميجور .فاملمثلة دنش التــي أدّت دور امللكة
ً
واصفة
فيكتوريا يف املسلســل ،انتقدته هي األخرى
إياه بأنه «ظالم بقسوة» للعائلة املالكة .أما الرئيس
السابق ميجور فشــن هجوما ً شديدا ً عىل املسلسل
الناجح واصفا ً إياه بأنه «برميل من الهراء يهدف إىل
تحقيق أقىص قدر من التأثري الدرامي».
وقــال الناقد املتخصص يف شــؤون التلفزيون
كريستوفر ستيفنز الذي تمكن من مشاهدة ثماني
ســاعات ونصف من املوســم الجديد ان «الرضاوة
املطلقة» فيــه أصبحت «صادمة بشــكل واضح».
والحظ أن املسلســل لم تعد له عالقة باملوسم األول
الذي عُ رض عــام  .2016وكتب أن  The Crownبات
اليوم «علناً» مسلســاً «جمهورياً» ،هدفه الوحيد
إحراج العائلة املالكة .ورأى الكاتب ومؤلف الســرة
الذاتية للملكة األم ويليام شــوكروس يف كون الفيلم
يتناول وجود مؤامرة من تشارلز ضد امللكة محاولة
متعمّ دة ملهاجمــة امللكية كمؤسســة ،مذ ّكرا ً بأن
«ماليني الناس العاديني يج ّلونها»( .أ ف ب)

آندي تايلور يصارع السرطان
كان من املفرتض أن يكون االحتفال بإدراج فرقة
 Duran Duranالربيطانية ضمن قاعة مشاهري الروك
مناس ً
َ
بة للقاء
أند رول ()Rock&Roll Hall Of Fame
أعضائها مع زميلهم الســابق آندي تايلور لكنه تغيّب
عن الحــدث كونه يصارع مــرض الرسطان وقد بلغ
املرحلة الرابعة منه.
وخالل االحتفال الذي أُقيم يف لوس أنجليس،
قرأ ســايمون لوبون ،قائد الفرقــة الربيطانية

التــي حققت نجاحا ً كبــرا ً يف ثمانينات القرن
ً
رســالة من تايلور أوضــح فيها أن
العرشين،
إصابته برسطان الربوستات باملرحلة الرابعة من
انتشاره ُ
ش ِّ
خصت قبل أربع سنوات ،مشريا ً إىل أن
املرض ال يشــ ّ
كل "تهديدا ً فورياً" لحياته ،ولكن
"ال عالج له".
وقال عازف الغيتار" :رغم الجهود االســتثنائية
التي يبذلهــا فريقي ،كان عيل ّ أن أكــون صادقا ً ألن

حضوري كان يســتلزم مني جهدا ً بدنيا ً ونفسيا ً فوق
طاقتي" .ثم كتــب مغرداً" :ينبغــي أن يرصف ذلك
االنتباه عما ّ
حققته هذه الفرقة (بي أو من دوني) وما
حافظت عليه طوال  44عاماً".
ويعــود االنفصال بــن  Duran Duranوآندي إىل
العام  ،2006بسبب "فجوة ال يمكن ردمها" بينه وبني
الفرقة التي ابتكرت املوجة الجديدة.
(أ ف ب)

شــــربــــل داغــــر

ً
نكاية بالحياة
الكتابة
نفسها
ُ
تولعت بالكتابة منذ سنوات بعيدة .منذ
احترافي الكتابة ،في الصحافة بداية ،ثم
في إصدار الكتب.
كانت تستهويني منذ مراهقتي تلك
ُ
الهالة التي تحيط بالكلمات ،إذ كانت لي
مثل هيكل ،مثل وجود مادي ،لما يتعالى
أبعد من الهالة نفسها.
إال أن مشاعر ومثاالت مختلفة
ما لبثت أن حددت ونوعت عالقتي
بالكتابة ،حتى إنها بلغت  -خاصة في
فترة عملي الصحفي -مرتبة المهنة.
وهي ما يحتاج إلى مراس ،وتدبر،
وقواعد مهنية ،ومسؤوليات ،والتفكير،
بل استهداف من يقع أمام أوراق
الجريدة أو المجلة .أي القارئ نفسه
الذي ينتظر أعداد المجلة التي بلغ
توزيعها ،في مطالع الثمانينات ،المئة
وثالثين ألف نسخة.
كيف ال ،وقد بات يستوقفني ،في حي
"الشورجة" البغدادي ،أو في شارع
طنجة العريض ،من يطلب شراكة مع
ُ
ما
كتبت قبل أسبوع أو أكثر ،أو من وق َع
على مقالي بعد استعادته ونشره في
جريدة محلية.
هذا ما تحول كذلك إلى شاغل
دراسي ،بحثي ،باشتراطاته وقواعده
ومقتضياته...
إال أن ما يشدني ،في خريف
عمري ،يبقى ماثال في الحركات
التلقائية التي ألقاني اقوم بها ،في
السيارة أو الطائرة :أجدني اخطط
كلمات فوق بنطالي ،في تلك الفسحة
الضيقة التي تكفيني في نزولي
المتكرر عن السطر...
ذلك الولع القديم ألتقيه بشغف
مختلف ،بتصميم أشد ،على أنني أتجه في
مسارات مختلفة من دون قلق أو ارتباك.
ألتقيه من دون أن اعبأ بما يفاجئ
البعض في إصداراتي الكتبية المتعددة
أو المتكاثرة.
ذلك الولع القديم ال يفارقني ،بل بات
الخشبة المتبقية في لجج األيام القاسية
التي أعيشها مع غيري .في هذا التهاوي
المرعب الذي يطيح بكل ما عملنا من أجله،
بكل ما حلمنا به ،بكل ما ...كتبنا كذلك.
باتت الحياة رخيصة للغاية.
مهينة في ما نعيش ،ونحتمل،
ونكابد ،ونكافح.
في هذا التهاوي الذي يجرف معه
األمل والحلم والجهد ،كما لو أننا نعيش
الحياة بالمقلوب :أيام الولع والتهور
والالمباالة في أول حياتنا ،فيما
يبقى لنا البؤس لِما كان له أن يكون
"تقاعدنا" الهادئ.
يبدو أن النهايات ليست "سعيدة" ،كما
في األفالم أو الروايات...
لهذا يبقى الشعر ،في كتابتي ،أبلغ
وأحصن من ملجأ ،بل هو الفضاء
الذي أطير فيه ،بين غصن وصخرة،
بمتعة الفتى الذي ينقل خطاه بالخفة
التي للرغبة.
لذلك باتت الكتابة أوسع من حياة ،بل
نكاية بها أحيانا.
لتحيا الكتابة! لتحيا حياة الكتابة ،ولو
مع شقاء الحياة نفسها!
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غــــــــيــــــــاب
رحل الشاعر والرسام ،صاحب الريشة
الســاحرة كمال محمــود عرتييس (أبو
نزار) ،ونعاه وزير الثقافة القايض محمد
وسام املرتىض قائالً« :هذا زمن نفتق ُد فيه
العظماء ممّ ن غرسوا يف نفوسنا وعقولنا
قيم الحياة وجماالتها ،نفتقِ ُد األستاذ كمال
عرتيــي املكتبة املتنقلــة ،العقل األريب
واملربّي النجيب واملثقــف املرهف والفكر
الخلق والنبع ّ
ّ
الدفاق ،وصاحب الريشــة
الســاحرة والخ ّ
ط ِ
اآلس وحــارس اللغة
ومؤلف املعجم اللغــويّ الباهر؛ نفتقده يف

اإلثـنـيـن  ٧تشرين الثاني 2022

كمال عتريسي ...رحيل المربي الفاضل
هذا الزمن الضيّق الخــؤون الذي نحتاج
فيه الرجاالت والقامات العمالقة بميادين
الحياة والفكر والثقافة والعلوم واملعرفة
والريــادة والقيادة والرتبيــة ...رجاالت
سترتك عىل سجل الوجود بصمات اإلبداع».
والراحل من مواليــد  1943وانتقل
يف الخمســينيات مع والــده إىل بريوت
حيث اســتق ّر وأكمل تعليمه يف «املدرسة
العامليــة» .وعام  1963نال الشــهادة
الثانوية وع ّلم يف مدارس «املعهد العربي»
بالعاصمة كما د ّرس مادة اللغة العربية

بمدرسة الليسيه والفيزياء والرياضيات
بـ»الثانوية العربية».
ويف العــام  1975نال إجــاز ًة يف األدب
العربي والرياضيــات وت ّم تعيينه أمني عام
إدارة حــر التبــغ والتنبــاك (الريجي).
عرتييس متزوِّج من منى محمد بهيج شهاب
الدين ،وله أربعة أوالد ،وكان سابقا ً عضوا ً يف
مجلس العمل التحكيمي بوزارة العدل.
باإلضافة إىل التعليــم والوظيفة هو
شــاعر ورســام وخ ّ
طاط ،وله مقاالت
وقصائد منشورة بالصحف وقد أ ّلف كتاب

«جعلونــي مهرباً» عــام  2010ومعجم
«أخطاء الكتابة والخطابة» عام .2017
عُ ــرف عرتيــي باملربــي النجيب
واملثقــف املرهف ذي الخــط اآلرس ،إذ
كان أســتاذا ً ناجحا ً محبوبا ً من الجميع
وإنسانا ً إجتماعيا ً يحب مساعدة الناس.
بعد تقاعده يف العــام  2007عاد ليزور
بلدته التي ولــد فيها حيث بدأت أمراض
الشــيخوخة تأخذ من قوته رويدا ً رويدا ً
حتى فارق الحياة تــاركا ً أثرا ً أدبيا ً نادرا ً
دُمغ يف قلب ك ّل من عرفه.

وفاة المغني األميركي آرون كارتر
غيّب املوت عن عمــر ناهز الـ 34عاما ً مغني البوب
والهيب هوب األمريكي آرون كارتر الذي اشتهر يف مطلع
األلفية بألبومــه  .Aaron›s Party Come Get Itووُجد
آرون ،وهو الشــقيق األصغر لعضو فرقة Backstreet
 Boysنيــك كارتر ،ميتا ً بحوض االســتحمام بمنزله يف
النكسرت بوالية كاليفورنيا األمريكية.
وكان املغنّــي املولود يف العــام  1987بفلوريدا ،بدأ
ّ
بسن الســابعة .وكان عمره تسع
مســرته املوسيقية

ســنوات عندما أصدر ألبومه األول  Crush on Youعام
 .1997وبيعت ثالثة ماليني نسخة من ألبومه Aaron›s
 Party Come Get Itالصادر يف أيلول  2000ممّ ا حقق له
ً
ً
واسعة لدى الصغار واملراهقني .وشارك كارتر يف
نجومية
ٍ
جوالت مع  Backstreet Boysمع النجمة بريتني سبريز
وراح يظهر يف األقســام األوىل من حفالتهم املوسيقية.
ويف العام  ،2001فاز ألبومه  Oh Aaronالذي تشارك فيه
بالغناء مع شقيقه نيك بأسطوانة بالتينية .ورغم تراجع

شعبيته إىل ح ٍّد ما مع تقدّمه بالعمر ،واظب عىل الظهور
يف برامج تلفزيونية وإصداره أغاني جديدة عرب اإلنرتنت.
لكن حياته الخاصة املضطربة ومنها الخالفات املالية مع
أشقائه ،جعلته فريســة الصحف الشعبية .وعام 2011
لعالج من اإلدمان .وأشهر إفالسه عام 2013
بدأ يخضع
ٍ
بفعل الديــون التي أرهقته ،وخصوصــا ً تلك الرضيبية
منها .وواجه الكثري من املتاعب مع السلطات ،معظمها
بسبب حيازته املخدرات والقيادة الخطرة( .أ ف ب)

المرتضى يزور "كركلّ"
زار وزيــر الثقافــة القايض محمد وســام
ّ
«كركل» يف ســن الفيل ،وكان
املرتىض مقر فرقة
ّ
«كركل» املايسرتو
يف استقباله مؤســس مرسح
ّ
ّ
كركل
كركل ،وعميــد الفولكلور عمر
عبد الحليم
ّ
كــركل وأعضــاء الفرقة ،وذلك
واملخــرج إيفان
بحضور الشاعر طالل حيدر ،رئيسة الكونرسفتوار
الوطنــي الدكتورة هبة القــواس ،الدكتور حيان
حيدر ،الشــاعر واألديب هنري زغيب ،املستشار
الفني للفرقة الدكتور نســيب بورضغم ،املطرب
القدير جوزيف عازار ،املمثل رفعت طربيه ،املبدع

املرسحي غربيال يمني ،املمثل أليكو داوود ،الفنان
سيمون عبيد ،الشاعر سهيل مطر ،السيدة سارة
بورضغم والسيدة اعتدال حيدر .وجال املرتىض يف
أرجاء املقر ،واستمع إىل رشح عن تاريخ تأسيس
الفرقــة ،باإلضافة إىل مشــاهدة فيلم قصري عن
أعمال مرسحية شــاركت بها
محطات بارزة من
ٍ
الفرقة يف مختلــف دول العالــم .وقدّمت الفرقة
ً
ً
فنية حاكت
لوحــة
عرضا ً عىل املــرح تضمّ ن
الفلكلوري والكالسيك واملودرن.
وعرب املرتىض عن إعجابه بما شــاهده قائالً:

مــــــعــــــرض

عبد الحليم كركال والوزير المرتضى

إختتام Arab Art Fair

إختُتمت أمس يف بريوت فعاليــات الدورة الثانية
من «معرض الفن العربــي» ( )Arab Art Fairبخليج
الزيتونة وســط العاصمة ،وض ّم هذا العام خمســن
فنانا ً تشــكيليا ً عربيا ً قدِموا من عدة عواصم ،ما أ ّكد
ثقة العرب ببريوت ودورهــا الثقايف .وتضمّ ن املعرض

مــــــهــــــرجــــــان

ّ
كــركل مقدود من «جوبيتري» ،عمود
«عبد الحليم
سابع من أعمدته ،ضاقت به «القلعة» عىل رحابة
مجدها فانطلــق منها ،دون أن يهجرها ،ليخوض
غمار العامليــة» .وتابــع« :يف بعلبك رصحان من
ّ
وكــركل! األوىل ال نظــر لها يف
عظمــة :القلعة
الكوكب ،والثانية مألت الدنيــا وال ن ّد لها يف الفن
ُفرحُ القلبَ أن هذه الفرقة ســتعود قريبا ً إىل
كله .ي ِ
عرض أعمالها عىل خشبة مرسح اإليفوار» .وشكر
ّ
كركل الوزير عىل زيارتــه بتقليده عباءة مرسح
ّ
«كركل» ،عربون مودة واحرتام.

خمســن جناحا ً خاصاً ،ش ّكل ك ّل منها لونا ً فنّيا ً فريدا ً
واستثنائياً ،باإلضافة إىل مؤتمر عن الفنون شمل ندوات
مفتوحة للجمهــور العام حول تطويــر عمل الفنان
التشكييل ،اقتناء األعمال ،متاحف الفنون التشكيليّة،
مصاعبها وفرص تطويرها وكيفية تســويق الفنون.

وزار املعرض يف أيامه األوىل مئــات املقتنني ،أصحاب
الغالرييات ،الفنانون ،ومحبو الفنون الذين التقوا بعد
ً
وثقة بأن الغد
طول انتظار إيمانا ً بمســتقبل وطنهم،
ال ب ّد مــن أن يحمل كل الخري؛ علما ً بأن املعرض توقف
ثالث سنوات بسبب الجائحة واألزمات.

"مهرجان الحكواتي" ينطلق السبت
أعلنت «جمعية تريو للفنون» و»مرسح إسطنبويل»
عن إقامة الدورة الرابعة من «مهرجان طرابلس املرسحي
الدويل للحكواتــي» يف املرسح الوطنــي اللبناني بمدينة
طرابلس ،من  12حتــى  15ترشين الثاني الجاري بعدما
أُعيد افتتاح «ســينما أمبري» بعــد  28عاما ً من اإلقفال،
لتتحوّل إىل «املرسح الوطنــي اللبناني املجاني» .ويهدف
املهرجــان إىل الحفــاظ عىل املوروث الشــفوي والرتاث
والهوية والفن الحكواتي والعمل عىل نقله لألجيال املقبلة،

وإىل تبادل تجارب وممارســات تراثيــة مختلفة ،كذلك
يس ّلط الضوء عىل أهمية اللغة العربية الفصحى يف الوطن
العربي والحفاظ عليها وإعادة إحياء فن الحكاية الشعبية
والرتاث الشعبي .ويعلق املمثل واملخرج قاسم إسطنبويل،
مؤســس «املرسح الوطني اللبناني» قائالً« :إن املهرجان
يُعيد إىل طرابلــس تراثها وهويتها الثقافية كونها مدينة
الحكواتي تاريخيا ً يف األحياء واملقاهي الشعبية بمشاركة
الح ّكائني العرب ،ما يعطي الجمهور فرصة للتع ّرف عىل

ثقافات البلدان العربية يف سبيل التالقي والتبادل الثقايف».
إنطلقت الدورة األوىل من املهرجان يف العام 2019
يف «املرسح الوطني اللبناني» بمدينة صور بالتّزامن مع
فعاليات «مقهى للحكاية» ،وأقيمت الدورة الثانية عام
 2020تحت شعار»تحية إىل بريوت» ،أما الدورة الثالثة
يف العام  ،2021فأُقيمت تحت شــعار «تحية من صور
إىل طرابلس» بمشــاركة  35حكواتيا ً من لبنان والعالم
العربي وفرنسا واليونان وإسبانيا.

AGENDA
Dollarmes By Stavro

مسرحية "شي متل الكذب"

Atelier Nafas

Beirut Marathon

املكان - Rebirth Beirut :الجميزة
الزمان :من  9حتى  13ترشين الثاني  5 -مسا ًء
لالستعالم01200935 :

املكان :مرسح مونو
الزمان :من  10حتى  30ترشين الثاني  7:30 -مسا ًء
لالستعالم01202422 :

املكان :مطعم «ليزا»  -بريوت
الزمان 11 :ترشين الثاني  10 -مسا ًء
لالستعالم01208108 :

املكانBeirut Waterfront :
الزمان 13 :ترشين الثاني  6:00 -صباحا ً
لالستعالم70898151 :

١٣
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الشارقة تشارك في ترميم مكتبة "جيانينو ستوباني"
أعلن عضو املجلس األعىل حاكم
الشــارقة الشــيخ الدكتور سلطان
بن محمــد القاســمي ،تخصيص
 4.5ماليني درهــم ،لتزويد مكتبات
الشارقة العامة والحكومية بأحدث
إصــدارات دور النرش املشــاركة يف
فعاليات الــدورة الـ 41من «معرض
الشارقة الدويل للكتاب» ،بهدف إتاحة
مصادر واســعة مــن الكتب تغطي
مختلف املجاالت العلميــة واألدبية
والثقافيــة العربيــة واألجنبية ،من
جهة ،ومن جهة أخرى ،توفر املنحة
دعمــا ً مبارشا ً لصناعــة النرش عىل
املستوى اإلقليمي العربي والدويل.
مــن ناحية أخــرى ،أعلن مكتب

«الشارقة عاصمة عاملية للكتاب» عن
تربعه بمبلــغ  50,000يورو لصالح
صنــدوق ترميــم مكتبــة «جيانينو
ســتوباني» يف بولونيــا بإيطاليــا،
ً
مســاهمة منــه بإصــاح األرضار
الجســيمة التي خ ّلفها الحريق الذي
حصل يف املكتبة الشهرية يف شهر أيار
املنرصم ،والتي يعود تاريخ تأسيسها
اىل العام  1983عىل يد خمس شــابات
ّ
تخصصــن يف أدب األطفال
طموحات
أثناء دراســتهن يف جامعــة بولونيا،
ّ
وهن سيمونا كومييل ،وغرازيا جوتي،
وتيزيانا روفرييس ،وســيلفانا سوال،
وجيامباوال تارتاريني.
وكان لخرب اندالع الحريق يف املكتبة

الكائنة يف قرص «بالزو ري إنزو» ،وقع
الصدمة عــى مجتمع النرش الذي هبّ
إىل تقديــم يد العون واملســاعدة ،بعد
تعــ ُّرض املكتبة وأكثر مــن 39,000
مج ّلد
ألرضار بالغة.
ٍ
وبفضل الدعم الهائل الذي ّ
تلقته
املكتبة والجهــود املتضافــرة التي
بذلها العاملون فيها ومجتمع النرش
بشــكل عام ،تم ّ
كنت من إعادة فتح
ٍ
أبوابها جزئيا ً بعد  150يوما ً فقط من
الحريق ،تزامنا ً مع عودة الكتب التي
تم إنقاذهــا بالفعل إىل الرفوف .ومع
ذلك ،ال يزال هناك الكثري من اإلجراءات
التي يتعــن القيام بها من أجل إعادة
فتح املكتبة بالكامل.

إصـــــــــــدارات

يمين
فوزي ّ
يُطلق "إستراحة بين شوطين"

"الديوان األخير" قصائد غير منشورة لخليل حاوي
مــع حلول الذكــرى األربعني
لرحيل الشــاعر خليــل حاوي،
أصدرت «دار نلســن» هدية ملحبي
الشعر والنقاد ،القصائد التي كان
قد تركها صاحب «نهــر الرماد»
غري منشورة ،لكنها معدّة للنرش،
ومرتبة وفقا ً لنظا ٍم ارتآه الشاعر
كي تظهــر فيه أشــعاره بحلتها
النهائية .وعند انتحاره قبل أربعة
عقــود ،خ ّلف حــاوي وراءه 19
قصيدة ،لم يســبق له أن نرشها
يف ديوان ،واحــدة منها بالعامية،
وقد أُدرجــت يف آخر الالئحـــة،
ويرجح أنها آخر قصيــدة كتبها
باملحكية اللبنانية.
وبالتعــاون بــن «نلســن»
و»مؤسســة أنور سلمان الثقافية»
ســيبرص الكتاب النــور ،يف األيام
القليلــة املقبلة ،ويصبــح ما كتبه
حاوي ،وق ّرر نــره ذات يوم ،ولم

تسعفه الظروف ،قد أصبح مكتمل
الصورة ملتعة القراء ،وفائدة النقاد،
مقرونا ً بصور فوتوغرافية نادرة من
أرشيف الشاعر.
يتضمــن «الديــوان األخري»
ً
كلمة للنارش
باإلضافة إىل القصائد،

سليمان بختي عن دار النرش ترشح
ظروف نرش الكتاب واملصاعب التي
واجهها ،والقيمة الفنية والجمالية
لألشعار التي سيكتشفها القارئ.
كما يض ّم دراســة الدكتور وجيه
فانوس ،ونصــا ً للدكتور محمود
رشيح بعنــوان «خليل حاوي كما
عرفته يف ســنواته األخــرة» .ثم
تأتي القصائد مقرونة يف كثري من
األحيان بصور ٍة لها بخط يد حاوي،
وتظهــر أحيانا ً التعديــات التي
أجراها عىل القصيدة ،واســتبداله
ببعض الكلمــات أخرى ،خصوصا ً
قصيدته املحكية «شــو قولكم»،
فيما غالبية مخطوطات القصائد،
هي أقرب إىل مبيّضات ،واألشــعار
مســ ّ
طرة برتتيب وخــط مقروء
ومنتظم .واقرتنــت كل قصيدة يف
الكتاب ،برس ٍم خاص أنجزه الفنان
التشكييل شوقي شمعون.

أطلق الشــاعر فوزي يمّ ني كتابه
الجديد «إسرتاحة بني شوطني» ،بدعو ٍة
من «اللقــاء الثقايف» بزغرتــا الزاوية
الذي يتناول كرة القدم
يف الحــرب اللبنانية من
ســنة  1975إىل ســنة
 208( 1990صفحات)،
وذلك عىل املرسح البلدي
 قاعة بيار فرشــخ.وتحدّث يمّ ني عن كتابه
وما يحتويه وعن الفيلم
وما يتضمنه ،ســاردا ً
بعض ذكريات طفولته
الرياضيــة يف الحــارة
ومواهبــه باملالعــب؛
مســتذكرا ً جوالتــه
الرياضيــة ،وقائالً إنه

«اكتشف لبنان يف الحرب من وراء زجاج
باص الالعبني» .وعرض عىل شاشــة
املرسح فيلم تسجييل قصري عن املونديال
بعنــوان «شــيطان
عمره شــهر» للمخرج
غسان الخوجه ،جرى
تصويره بــن زغرتا
وإهــدن وطرابلــس
يتذكــر فيــه فوزي
يمني ويــروي ويح ّلل
الرياضة مــن املالعب
اللبنانيــة إىل األعراس
الكروية العاملية .تلت
عرض الفيلم مداخلة
للخوجه عن عملــــه
ومــا أراد قولــه عرب
صورته وتصويره.

جــــــــــــائــــــــــــزة

"الثوار" يفوز بـذهبيّة "أيام قرطاج السينمائية"
فاز الفيلم التنزاني «الثوار» (Vuta
 )N›Kuvuteللمخــرج إميل شــيفجي
بالتانيت الذهبي ،كربى جوائز مهرجان
«أيام قرطاج السينمائية» الذي اختُتِمت
دورتــه الثالثــة والثالثــون يف تونس.
ويتناول الفيلم أجواء الحب والسياســة
خالل األعــوام األخرية من االســتعمار
الربيطاني لزنجبار.
وحصل عىل جائزة التانيت الفيض
فيلــم «تحــت الشــجرة» للمخرجة
التونســية أريــج الســحريي التي
تتط ّرق فيه اىل العالقات الغرامية بني

عامالت وعمّ ال زراعيني خالل موسم
قطف التني بإحدى القرى التونســية.
وقد لفت هذا العمــل انتباه املتابعني
خالل فعاليات أســبوعَ ي املخرجني يف
مهرجان «كان».
أما التانيت الربونزي يف املسابقة
الرسمية التي ضمّ ت  12فيلما ً روائيا ً
طويال ً فكانــت من نصيــب الفيلم
املرصي «رشف» للمخرج سمري نرص،
ويتط ّرق إىل النظام الطبقي باملجتمع
عرب أحداث داخل سجن ،وهو مقتبس
عن رواية صنع الله إبراهيم الشهرية

التــي تحمــل العنوان نفســه .ويف
املجموع ،يُعــرض  170فيلما ً خالل
الحدث الذي امتــ ّد حتى الخامس من
ترشيــن الثاني ،يف  22قاعة ســينما
بتونس العاصمة ومدن أخرى ،بمعدل
 60عرضا ً كل يوم ضمــن املهرجان
الســينمائي األفريقــي األعرق الذي
انطلق عام  1966واســتحال موعدا ً
سنويا ً منذ  .2014ومثّلت األفالم نحو
أربعني بلــدا ً عربيا ً وأفريقيــاً ،بينها
السعودية ،ضيفة رشف املهرجان هذا
العام مع أربعة أعمال سينمائية.

وس ّلط الحدث الضوء عىل السينما
الفلســطينية ،من خالل عرض نحو
عرشة أفالم أُنتجــت منذ العام 1969
وتســاهم يف «تخليد نضاالت الشعب
الفلسطيني وكفاحه السرتداد وطنه».
وترأس لجنة التحكيم لألفالم الروائية
الطويلة والقصــرة ،املخرج املغربي
محمد عبد الرحمن التــازي .أمّ ا فئتا
األفالم الوثائقيــة الطويلة والقصرية
فرتأســت لجنتهما املنتجة امللغاشية
ماري كليمنس أنديامونتا بايس.
(أ ف ب)

حظــــــك اليـــــوم
الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

ال ترتدد يف حسم قضايا معلقة
لم تجرؤ عىل الخوض فيها
من قبل أيا ً كانت أسبابك وال
تضيّع الفرصة.

إما أنك ستبدأ تحالفات وصداقات
أو تدخل مرحلة من الصدام مع
شخص أو جهة معينة.

اليوم تبحث عن مفاجأة تفرح
بها أحد املقربني وتخلق ألحبائك
جوا ً من الحب والبهجة املفتقدة.

قد تحاسب نفسك عىل مال
أنفقته بغري حساب الفرتة
املاضية واملهم أن تتدارك الخطأ
وال تكرره.

مهما كانت االستفزازات ال تخرج
عن السيطرة حتى ال ترتك انطباعا ً
سيئا ً قد ال تستطيع تغيريه.

تشعر اليوم بالراحة
والطمأنينة ومشاعرك
اإليجابية ستجذب لك أفكارا ً
رائعة وحلوال ً ألزمات راهنة.

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

قد ترغب اليوم ىف االنتهاء من
إجراءات أو ترتيبات تتعلق
بأوراق ومستندات رسمية.

قد تكون بحاجة رضورية
ملصالحات وتسويات مع
مقربني والفرصة جيدة لتبدأ
من اآلن يف املحاولة.

ال ترتدد يف إظهار أفضل ما
لديك وأكرم اللئيم كي تأمن
رشه إذا فرضت عليك الظروف
أن تتعامل معه.

ال تترصف بما يرض بسمعتك
واحرص عىل أرسارك الشخصية
فهناك من يحاول تصيد أي
أخطاء لك.

من الجيد أن تشعر بأنك لست
وحيدا ً ولكن عليك أن تشارك
اآلخرين وترشكهم معك ال أن
تترصف منفرداً.

ال تهمل صحتك وال تضيّع
وقتك ومجهودك يف أمور
يمكنك تأجيلها ليوم تكون
فيه بكامل نشاطك وحيويتك.
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حقيبة جعلها «الثنائي الشيعي» حكرًا عليه

مسؤولية وزارة المالية عن االنهيار ...بين االتهام المباشر
باسمــــة عطــــــوي
ال يمكننــا مقاربة األزمة املالية التي نتخبط فيهــا ،منذ ما يزيد عن 3
سنوات ،من زاوية وحيدة هي :أن أداء الطبقة السياسية أوصلنا إىل اإلنهيار
والورطة املالية التي نغرق يف وحولها .بل يجب تحديد املسؤوليات بشكل أدق.
ومن هنا نطرح الســؤال عن مســؤولية وزارة املالية .إذ يشكل دور الوزارة
أحد الزوايا التي ال يجب تغييبها ،عند محاولة تحديد العنارص واملؤثرات التي
أوصلت اللبنانيني إىل الحضيض املايل واالقتصادي الذي نعيشــه .فدور وزارة
املالية ال يقترص عىل وضع االرقام املالية يف املكان املناســب حســب االهواء
السياسية واملصلحية ،بل يف إستعمال صالحيات ّ
نص عليها الدستور والقوانني
املرعية اإلجراء ،ال ســيما يف محطات مفصلية شهدها الوضع النقدي واملايل
واالقتصادي يف لبنان .املقاربة يجب أن تشــمل أيضا ً االبعاد السياسية التي
تحكمت بأداء الوزراء املتعاقبني عىل هذه الوزارة ،التي أريد لها أن تكون أقرب
إىل محفل مغلق يقترص الدخول إليه عىل بطانة بعض أهل النظام وحاشيته.
لذلــك ،ليس من املبالغة القول إن وزارة املاليــة (كما عدد من الوزارات
الحساسة األخرى) ،كانت عىل مدى عقود إمارة من إمارات أهل النظام الذي

نشأ بعد إتفاق الطائف ،والتي كان يتبادل من خاللها أركان الحكم املصالح
والخدمات لإلبقاء عىل عصب زعاماتهم الطائفية بتمويل من املال العام سواء
بشكل مبارش أو غري مبارش .فضالً عن جعلها اداة توزيع منافع وتوظيفات
عىل حساب الخزينة العامة ،والحقا ً عىل حساب املودعني وكل اللبنانيني .قد
تكون األمثلة عىل ما تقدم كثرية ،ولعل أبرزها ما رواه أحد املوظفني املتقاعدين
من الوزارة لـ»نداء الوطن» ،كدليل عىل أن الزبائنية السياسية تحكمت بكل
مفصل من مفاصلها .إذ ّ
عي أحد وزراء املال السابقني موظفا ً «بالفاتورة»
محسوبا ً عليه طائفيا ً وحزبياً ،وذلك يف موقع «مراقب أسايس للرضائب من
الفئة الثالثة» .علما ً أن من يستلم هذه الوظيفة يجب أن يكون أقرب إىل قاض
مايل ،وأن يجتاز إمتحان مجلس الخدمــة املدنية ،ويتلقى تدريبات ودورات
للقيام بوظيفته املهمة والحساسة.
ومن االمثلة االخرى التي يمكن إيرادها ،قضية سلسلة الرتب والرواتب
التي وضعتها الوزارة يف عهد وزير املال السابق عيل حسن خليل .والتي كانت
مبنية عىل أرقام وحســابات غري دقيقة (بسبب الشعبوية) ،أدت إىل خسائر
رسعت االنهيار .ناهيك عن
فادحة يف خزينة الدولة ،وكانت أحد العوامل التي ّ
قبول كل وزراء املال بإقرار موازنات بالرغم من العجز الهائل فيها ،من دون

صالح :بالدرجة االولى ...المسؤولية
تقع على الوزارة والبنك المركزي
يسجل املدير العام السابق للمحاسبة يف
وزارة املالية أمني صالح ،مسؤولية االزمة التي
نعيشــها ،يف خانة «مجلس الوزراء مجتمعا ً
ومجلس النواب» ،شارحا ً لـ»نداء الوطن» أن
«السياســات العامة يرسمها مجلس الوزراء
وفقا ً ألحكام الدستور ،والوزراء متضامنون
عىل وجــه االجمال ،ما يعني أن املســؤولية
جماعية .أما من ناحية توزيع املســؤوليات،
فتتحمــل وزارة املالية املســؤولية االوىل ،ثم
يليها حاكم مــرف لبنان واملجلس املركزي
للمرصف ،ثم مجلســا الوزراء والنواب الذي أمين صالح
وافق عىل مشاريع املوازنات».
ويفرس أن «املســؤولية االوىل عىل عاتق وزير املالية والحاكم ،ألن وزارة املالية هي
التي يفرتض بها أن تحدد السياســة املالية ،والحاكم واملجلس املركزي ينبغي أن يحددا
السياسة النقدية ،ولذلك يقتيض أن يكون هناك تنسيق وإنسجام بني هاتني السياستني»،
شارحا ً أن «السياســة املالية هي سياســة االنفاق الحكومي ،وتحصيل الرضائب من
املكلفني .واالنفاق والجباية هما العنرصان االساسيان اللذان يحددان السياسة املالية ،أي
حجم االقتطاع الرضيبي من االقتصاد ،وحجم االنفاق الحكومي وتخصيصه عىل أوجه
إنفاق معينة ،وهي مســؤولية أوىل تقع عىل وزارة املالية ،باعتبار أن وزير املالية هو من
يضع مرشوع املوازنة ويؤمن التوازن فيها ،ويقرتح لتحقيق هذا التوازن سواء إستعمال
االموال االحتياطية ،أو إتخاذ تدابري من شــأنها تقليص النفقات ،أو زيادة يف الرضائب
والرســوم باالشكال املختلفة ،وهو يرفع هذه املوازنة إىل مجلس الوزراء لبتها وتحويلها
إىل مجلس النواب».
يضيف« :إذا ً لوزارة املالية هنا دور أســايس .وقانون املحاســبة العمومية أعطى
وزير املالية ،حق الطلب إىل مجلس الوزراء بوقف رصف بعض االعتمادات ،وهو مسؤول
بأجهزته كافة عن متابعة تنفيذ املوازنة بعد إقرارها ،يف كل وزارة ومؤسسة تابعة للدولة
عرب مراقب عقد نفقات ،الذي هو تحت ســلطة وزير املالية» .موضحا أن «وزير املالية
هو عني السلطة السياسية عىل االنفاق يف وزارات ومؤسسات الدولة ،وتحديد املخالفات
ومكامن الهدر يف االنفاق وإيقافها ،أو إيداعها الجهات القضائية املختصة ،وال ســيما
ديوان املحاسبة والتفتيش املركزي للقيام بما يلزم قانوناً» .يرى صالح أن «وزارة املالية
كانت ترصف إعتمادات للوزارات ،لقانون املحاســبة العمومية واملادة  112منه .وتوافق
عىل االنفاق من دون موازنات ،وتم االعتماد عىل مشــاريع املوازنات ،وهذا ما حصل من
العام  2012حتى  .»2017الفتا إىل أنها «مســؤولة عن الرقابة عىل الحسابات يف الدولة
وإنجاز حســاب املهمة ،وحساب قطع الحســاب أي ميزان الحسابات العام .والجميع
يعلم أن وزارة املالية بأجهزتها املختلفة ،ومنها مديرية الخزينة لم تنجز حسابات املالية
للدولة ،وفقا ً لألصول املنصوص عليها بالتصميم املحاســبي العام ،ويف قانون املحاسبة
العمومية» .ويشــر إىل أنها «لم ترســلها يف أوقاتها إىل أجهزة الرقابة املختصة ،وديوان
املحاسبة وهذا التقصري فاضح ،ألن هذه الحسابات هي األداة الرقابية التي بواسطتها،
وزارة املاليــة تراقب االنفاق يف الوزارات .ومجلس النواب وديوان املحاســبة والتفتيش
املركزي تراقب حســن تنفيذ املوازنات ،وحسن إستخدام االموال العمومية والسهر عىل
عدم االساءة يف إستخدامها» .يضيف« :وزارة املالية هي أم الوزارات ،والتهرب الرضيبي
مسؤولية الوزارة ،وبخاصة مديرية الواردات وجهازي مراقبة التحقق والجباية» .معتربا ً
أن «مــا يحصل من تهرب هو مســؤوليتها ،وصحيح ان جهــاز التحقق يضم خربات
وكفاءات ،لكن ينقصه التدريب والتعليم املتواصل واالبتعاد عن السياسة».
ويختم« :وزير املالية يتحكم بالدولة ،وينفذ سياسات جهات سياسية معينة ونفعية
كما باقي الوزراء ،بدل تنفيذ السياسة العامة للدولة وسياسة االستقرار املايل».

أن يســتعملوا صالحياتهم للحد من هذا العجز .بل عىل العكس تماماً ،كانوا
يعمدون إىل طلب االستدانة ،لتغطية النفقات الهائلة وسد العجز يف املوازنة،
أو الرصف عىل القاعدة االثنتي عرشية.
يف هذا االطار ال بد من التذكري ،بــأن إحدى أهم صالحيات وزير املالية،
مــا أعطاه إياهــا قانون النقد والتســليف ،والتي جعلته رشيكا ً يف رســم
السياسات املالية والنقدية ،إىل جانب حاكم مرصف لبنان واملجلس املركزي،
هذه الصالحية لم يقربها أي من وزراء املالية ،بالشــكل الذي يؤمن مصالح
اللبنانيني ســواء قبل االنهيار (االعرتاض عىل الهندسات املالية التي قام بها
البنك املركزي عىل ســبيل املثال ال الحرص) ،أو بعــد االنهيار من خالل تفرد
حاكم مرصف لبنان يف إصدار تعاميــم وفقا ً لوجهة نظره ملعالجة االنهيار،
وليس ملصلحة املودعني وعموم اللبنانيني.
بنا ًء عىل ما تقدم ،يمكن القول إن وزارة املالية والوزراء املتعاقبني عليها،
يتحملون مسؤولية تقنية-سياسية عن كل ما يعيشه اللبنانيون من ويالت
عىل الصعيدين املايل واالقتصادي .ولذلك ســعت «نداء الوطن» إىل جمع آراء
مختصني ومتابعني للشــأن املايل ،لترشيح هذه املسؤولية وتحديد مكامن
الخلل ،الذي أمعنت فيه الوزارة مما أوصلنا إىل االنهيار الكبري.

يدمر المجتمع
نحاس :زعماء الطوائف أسرى نظام ّ
يقارب أمني عام حركة «مواطنون
ومواطنات يف دولة» الدكتور رشبل نحاس،
مســؤولية وزارة املالية بمفعول رجعي.
ويقول لـ»نداء الوطن»« :وزارة املالية هي
العصب االجرائي للسلطة العامة ،وهدفها
حشد موارد من خالل االقتطاع الرضيبي
لتأدية الخدمات العامة .وال يمكن الفصل
بينها وبني السياســة العامة للسلطة».
الفتا ً إىل أنــه «خالفا ً ملــا كان قائما ً من
أصولية محافظة إلدارة املالية العامة قبل
التسعينات ،فامليليشيات التي إتفقت يف ما
بينها لرتكيب نظام جديد ،قاطعت النظام
املايل السابق .وقامت يف العام ( 1992بعد
مناورة مخطط لها) ،باللعب بسعر رصف
اللرية إلســتجالب االموال ،بعدما تبخرت
وعود الصندوق العربي إلعادة االعمار».
ويشري نحاس إىل أن «النتيجة كانت
إستجالب أموال من الخارج ،وإستعمالها
إلرضاء امليليشــيات وتنفيعها ،والرهان
عىل تغيريات سياسية يف املنطقة .وتُرجم
هذا النهج بتكليــف وزارة املالية للوزير
فؤاد الســنيورة ،وت ّم القيــام بإجراءات
ضمن رهان نجاح عملية السالم بتخطيط
إقليمي ،وهــذا ما لم يحصــل .ويف آخر

التسعينات حصلت محاولة للخروج من
هذا النهج ،وشــاركت فيها عرب حكومة
الرئيس الحص ،ولــم يأخذ برأينا بإعادة
هيكلة ماليــة ونقديــة ،بعدها جاءت
مجموعة من الظــروف العرضية ،التي
أدت إىل تفاقم حجم الخسائر مع إستمرار
االوهام ،بأن االمور ستسري بخري».
يضيف« :من مفاعيــل غزو العراق
حصــل مؤتمــر باريــس  1و .2ثم بعد
 2005عــاش لبنــان فرتة إســتقطاب
للودائع يف مصارفه (بفعل إرتفاع ســعر
النفط واالزمة املاليــة العاملية) .وخالل
هــذه املرحلــة كانت هنــاك فوائض يف
ميزان املدفوعات بشــكل هائل ،ما دفع
الدولة لإلستدانة بأكثر من حاجتها (10
مليــارات) ،لدفعها للمصارف لكي تبقى
هذه االخرية قادرة عىل جلب الودائع».
يــرى نحاس أن «زعمــاء الطوائف
الذي يحكمون ،بحاجة إىل أموال لرصفها
عىل مصالحهــم وطوائفهم ،وال يأبهون
بأن هــذه االموال ترتجم بزيــادة الدين.
هم إئتالف ســلطة بحاجة إىل رئة اسمها
النظام املرصيف ،واملصــارف كانت تعلم
أن االفــاس آت ال محالــة ،لكنها كانت

شربل نحاس

مطمئنة بأن الســلطة بحاجــة إليها،
وأنه خالل ســنوات قليلة ستزيد أرباحها
باملليارات ،ولم تتفاجأ باالنهيار».
ويختم« :الطبقة السياسية لم تتخذ
أي قــرار للقيام بإصــاح إرادي للمالية
العامة ،وال نــزال يف هــذا املنطق حتى
اليوم .السلطة عاجزة عن إتخاذ أي قرار.
والزعماء أرسى لنظــام يدمر املجتمع.
وهناك حاجة وظيفيــة لتأمني الوالءات
السياسية ،عرب ماكينة الرصف واالنفاق
التي كانت تؤمنها املصارف».

قرم :لم تقم "المالية" بوقف ممارسات حاكم مصرف
لبنان غير القانونية
يــرى وزير املال الســابق جورج قرم
لـ»نــداء الوطــن» أن «هناك مســؤولية
جماعية بــن وزارة املالية والبنك املركزي.
واالخري هو املسؤول االكرب عن كل االوضاع
املأســوية التي وصلنا اليهــا ،ألنه وضع
يده عىل مدخــرات اللبنانيــن ،واملطلوب
هو إجراءات تســمح للبنان بتغيري حاكم
املركزي ،املوجود يف منصبه منذ سنوات».
يضيف« :أنا أحمّ ل «املركزي» مسؤولية
أكرب مــن وزارة املالية عما جرى ،علما ً أنها
لم تقم بأي إجراء لوقف ممارسات الحاكم

غري القانونية ،وهذا مــا يتيحه لها قانون
النقد والتسليف ،ألن يف «املركزي» مفوض
حكومي يمكنه التدخل ،ووقف السياسات
املدمرة التي اتّبعها مرصف لبنان» .يشــر
قرم إىل أن «هذه املمارســات حصلت قبل
االنهيــار ،وكان هناك عــدم متابعة من
قبل املسؤولني السياســيني لها .ويُقال أن
«املركزي» كان متواطئا ً مع السياســيني
لعدم محاسبته ،وكان عىل وزارة املال إتخاذ
إجراءات لوقف ممارساته ،لكنه كان تحت
حماية أركان النظام املايل والسيايس».

عالقة ملتبسة مع مصرف
لبنان جعلت األخير شريكًا
بأمر المال العام!

سياسات مالية وضرائبية غير
إصالحية إستسهلت العجز
المتراكم  30سنة

جورج قرم

توزيع للمال العام بشكل
زبائني وطائفي ومصلحي...
ساد منذ بعد الطائف
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سنوات طويلة بال موازنات
وال قطع حساب جعل اإلنفاق
العام مشاعًا مباحًا

داع أحيانًا كثيرة
إستدانة بال
ٍ
لزوم اإلبقاء على القطاع
المصرفي رابحًا

والتفنيد الموضوعي!
عطالله :إغفال السياسة الضريبية العادلة...
والخضوع للمحاصصة
يعترب املديــر التنفيــذي للمركــز اللبناني
للدراســات ســامي عطالله لـ»نداء الوطن» أن
«هناك مسؤولية عىل وزارة املالية عن االزمة ،لكن
ليس وحدها ومن دون تربئــة الجهات االخرى».
الفتا ً إىل أنه «مــن املآخذ التي يمكن تســجيلها
عليها يف الوقت الحــايل أي يف عز االزمة ،هو عدم
مقاربتها السياســة الرضائبية بالشكل املطلوب،
وتعديلها وفقا ً لرؤية رضائبيــة تنصف الفقراء
والطبقة الوســطى (الرضيبة عىل الثروة مثالً)».
ويلفــت إىل أن «الرضائب يف معظمها ال تزال وفقا ً
لتسعرية دوالر بـ 1500لرية .والرضائب الحالية ال
قيمة مادية لها .الهدف من إبقائها عىل هذا السعر
هو حماية ميزانية املصارف عىل حســاب الدولة.
وهذه مســؤولية تتقاســمها الوزارة مع النظام
السيايس».
يضيف« :هــذا النظام الرضيبي املرتهل يعود
بالنفع عىل الرشكات التــي تعمل وتحقق أرباحا ً
طائلة .نحــن يف حالة إنهيار وعلينا إيجاد طريقة
لتخفيف وطأة الرضائب عن الفقراء واملفلســن،
ليتحملها االغنياء بشــكل عادل» .مشــرا ً إىل ان
«السياســة الرضائبية ،مع سياســة الدين التي
تــ ّم إعتمادها من قبل الحكومــات اللبنانية عىل
مدى عقود ،رضبت الشعب اللبناني ،وقامت عىل
مفهوم ثروة عكســية واملرتكز عىل االستدانة من

سامي عطالله

املصارف ،وســندات الخزينة وفقا ً لفوائد عالية،
وتخفيــض الرضائب عىل امليســورين ،وهنا من
واجبات الوزارة ومسؤولياتها طرح هذا التعديل،
باالضافة إىل مســؤولية الحكومــات واملجالس
النيابية املتعاقبة».
ويختــم« :الوزارة وبالرشاكــة مع املرصف
املركزي ،تتحمل وزر االســتدانة أكثر من حاجة
الخزينة لالموال .ناهيك عن عــدم إقرار املوازنة
يف االوقات املحددة وإصدار قطع الحســاب ،وهذا
يعني انها لم تلعب دورها بمســؤولية وخضعت
لنظــام املحاصصــة الســيايس والــذي رضب
مؤسسات الدولة».

نعمة :الوزير مندوب غير مخ ّول بالتوقيع إال بأمر بري
يــرى الخبــر يف التنميــة
والسياسات االجتماعية ومكافحة
الفقر ،أديب نعمة لـ»نداء الوطن»،
أن «السلطة املالية لم يتم ترتيبها
بشــكل أســايس يف وزارة املالية،
بل يف مــرف لبنــان من خالل
سلوك الحاكم واملجلس املركزي».
معتربا ً أن «املشكلة الحقيقية هي
أن الســلطة ،ليســت موجودة يف
املؤسســات التي يفرتض أن يدل
اســمها عىل انها هي الســلطة.
والدليل أن وزير املالية الحايل ،قال
يف مؤتمره الصحايف االخري أنه كان
كيس مالكمة .واالداء الذي سلكه
يدل عىل أنه كان مندوبا ً غري مخول

بالتوقيــع إال بأمــر الرئيس نبيه
بري».
ويشــدد نعمة عىل أن «رئيس
املجلس ال يعرب عن نفســه فقط،
بل عن شــبكة املصالــح املتصلة
باملصــارف ،وهــو جــزء منها
باالضافة اىل غريه من السياسيني،
ويرتجمهــا الحاكــم وجمعيــة
املصارف مالياً .واملشكلة يف لبنان
أن االنهيار الــذي حصل له عالقة
برصاع عميق عىل الســلطة وهي
 3رؤوس :رأس ميليشيوي مسلح
ورأس غنائمــي ورأس الســلطة
املاليــة» ،معتربا ً أن «ما شــهدناه
يف املوضــوع املــايل واالقتصادي

يتجنب مدير عام وزارة املالية
بالوكالة جورج معراوي التطرق
إىل دور الــوزارة يف االنهيار ،لكنه
يتحدث لـ»نداء الوطن» عن دورها
الحــايل ،فيقــول« :وزارة املالية
تسعى جاهدة لتجنيب لبنان املزيد
من الخضات ،وهذا ما أريد الجزم
به منذ تويل مســؤولياتي يف العام
 .2020ومــن خــال معارصتي
لوزيــري ماليــة همــا غازي
وزني ويوســف الخليل» ،جازما ً
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بعد االنهيار ...تقاعست
الوزارة عن دورها ال سيما
في الكابيتال كونترول

تقاعس مريب للوزارة عن
الجباية ومحاربة التهري َبين
الجمركي والضريبي

منعم :السلطة مجتمعة تتحمل المسؤولية...
ومسؤولية الوزارة تقنية
ترى املديرة التنفيذية ملنظمة
«كلنا إرادة» ديانــا منعم ،لـ»نداء
الوطــن» أن مســؤولية االزمــة
جماعيــة .فصحيــح أن وزارة
املالية هي املسؤولة عن التحضري
للموازنة بمراحلهــا االوىل ،لكنها
تناقش وتقــر يف كل من مجليس
الوزراء والنواب» .وتشــر إىل أن
«هناك ثغرة كبرية يف املالية العامة،
وتتمثــل بغياب املوازنة لســنوات
طويلــة ،وغياب قطع الحســاب،
واعتماد القاعــدة االثنتي عرشية
للــرف ،وتغييــب االصالحات
االساســية يف الكهربــاء والقطاع
العام وإعــادة هيكلتــه ،وإعادة

هيكلة الدين العام وتكبيل املوازنة
بنفقات كبرية كســلف ملؤسسة
كهرباء لبنــان ورواتــب وأجور
وخدمة الديــن» .الفتة إىل أنه «من
هنا لم يعد بإســتطاعة املوازنة ان
يكون لها نفقات إستثمارية ،يف ظل
غياب االصالحات واإلســتثمارات،
لتحســن التقديمات االجتماعية
واهمها التعليم والصحة .واملشكلة
االساســية يف املاليــة العامة هي
غياب إصالحات ترافــق املوازنة،
لتحريرها من نفقات كبرية تكبلها،
ويف الوقت نفســه ليس هناك من
إنتظام للمالية العامة ،ســواء عرب
عقد النفقات أو إصدار موازنات يف

ديانا منعم

موعدها ،وغياب موازنات بشــكل
مطلق ولسنوات عديدة».
وتختم« :الســلطة مجتمعة
تتحمل املســؤولية ،باالضافة إىل
مســؤولية تقنية لــوزراء املال يف
إستعمال صالحياتهم».

شمس الدين :مجلس النواب هو المسؤول
األول ...اآلن!
يقول الباحــث يف الدولية
للمعلومات محمد شمس الدين
لـ»نداء الوطن» أن «املســؤول
االول بعــد االنهيار هو مجلس
النواب ،ألنه لم يقر الترشيعات
التــي تواكب االزمــة ،وتحمي
الودائــع وتحد من املشــاكل»،
مشــرا ً إىل أنه «من بعده يأتي
وزيــر املاليــة واملســؤولون
اآلخرون .ألنه حني بدأت االزمة
واقفلت املصارف يف ترشين أول
 ،2019أول خطــوة كان يجب
أن تتم هي إقــرار قانون ينظم
العالقة بني املودعني واملصارف،
ويحــد مــن خــروج الودائع
(كابيتال كونرتول) وهذا ما لم
يحصل».

ويــرى أنــه «هنــا بدأت
الفــوىض يف الســحوبات
والتحاويل إىل الخارج .وهذه هي
برأيي املسؤولية االساسية ،أي
عدم إقــرار الترشيعات والنظم
التي تنظــم االوضــاع ،والتي
تضاف إليها عشوائية التعاميم
من مــرف لبنان وسياســة
الدعم الفاشــلة» ،مشددا ً عىل
أنه «ال زالــت االزمة وتداعياتها
حتى اآلن من مسؤولية مجلس
النــواب .قبل االنهيــار كانت
املســؤولية جماعيــة ،ووصل
الدين العام إىل  100مليار دوالر
وتزامن مع عجــز الدولة .فهذا
يعني أن هناك طبقة سياسية،
هي املســؤولة عما وصلنا إليه

محمد شمس الدين

وليس فقــط وزارة املالية .أي
مجلــس النــواب والحكومة
ومرصف لبنــان ،وكل من كان
يعــرف أن االنهيار قــادم ،ولم
يقدم عىل أي خطوة لتالفيها او
الحد من تداعياتها السلبية».

غصن :الوزارة لم تستغل الفرص ...والقرار السياسي
عطل صالحياتها اإلصالحية
ّ
أديب نعمة

واالجتماعي ،هــو نتيجة الرصاع
بني هذه الــرؤوس ،مثل تنني بـ3
رؤوس كل رأس يريد إلتهام اآلخر».

معراوي :حاولنا مع وزني وخليل تجنيب لبنان
المزيد من الخضات
«بمحاولتهما الدائمة العمل عىل
تجنيب املواطنني االسوأ وإستيعاب
االزمة» ،ويشدد عىل أن «كل قرار
تم إتخــاذه كان محاولة لتجنيب
البلد أســوأ ،من خالل املفاوضات
مع صنــدوق النقد واالتفاق معه
عىل مستوى موظفني» .ويختم:
«حاليا ً هناك موازنة وإعتمادات
مالية مؤمنة للــوزارات ولرواتب
املوظفــن واملحروقات ،واملوازنة
بالرغم من كل االنتقادات ،ستؤمن
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جورج معراوي

االســتمرار ملؤسســات الدولة،
بالرغم من الفراغ الحاصل».

يرى الصحايف اإلســتقصائي
املتخصص جــاد غصــن لـ»نداء
الوطن» أنه «يجب تقسيم املسؤولية
إىل شــقني :االول هو املســؤولية
السياسية بإتخاذ القرارات املالية،
هذا ينطبق عــى حكومات الرئيس
الراحل رفيق الحريري وحكومات ما
بعد العام  ،2005التي اتخذت قرارات
بالسياســات املالية واالقتصادية،
وكان عــى وزارة املال تطبيقها مع
بعض الهوامش ،بإستثناء الوزيرين
جورج قرم والياس ســابا» ،الفتا ً
إىل أن النظام السيايس كان بحاجة
إىل أطــر تمويل ،والجميع إتفق عىل
تثبيت ســعر الرصف ،وإستقطاب
الــدوالرات ولــو بــأكالف فوائد
مرصفية عالية ،ال يمكن إستثمارها
إال بإعطائها للدولة عىل شكل ديون
مما يزيد املديونية العامة وبالدوالر».
يضيــف« :وزير املــال عليه
مسؤولية الرفض يف مجلس الوزراء.
واملســؤولية القانونية للوزارة بعد
العام  ،1992هــي كيفية االنطالق
بالبنية املاليــة ،بحيث قام الرئيس
الحريــري بإتخاذ قــرار بتصفري
حسابات الدولة خالل الحرب االهلية،

بدل إعــادة تكوين الحســابات».
مشــرا ً إىل أن «السياســة العامة
إلعادة االعمار التــي انتهجت هي
سياسة االرساف ،والتوزيع السيايس
(الصناديق) ممــا زاد من املديونية
بشكل كبري .وبعد وصول إحتياطي
مرصف لبنان إىل مستويات خطرة يف
العام  ،1997كان الجواب باالستدانة
بالدوالر ورفع الفوائد بالدوالر ،مما
إستقطب ودائع ،سمحت للدولة بأن
تستدين من املصارف» .يشري غصن
إىل أنــه «حني كانت تحصل خضات
يف الوضع املايل كما يف العام ،2001
كانت املعالجة تأتي عرب املؤتمرات
الدولية ،وهنا املســؤولية خارجية
لتغطيــة البنية غري املســتدامة.
باإلضافة إىل أنه بعد  2005حصلت
فوىض عامــة ،واكملنا سياســة
رفع الفوائد ،وتوقفنــا عن القيام
بموازنات .واملشــكلة االكرب بدأت
يف العــام  ،2011حني أصبح ميزان
املدفوعات سلبياً ،فكان اللجوء عرب
هندســات مالية من قبل مرصف
لبنان يف العــام  ،»2016الفتا ً إىل أنه
«بدل أن تقوم وزارة املال بإجراءات
تصحيحيــة خالل الفــرص التي

جاد غصن

أتــت إىل لبنان بــن العامني 2008
و 2012بفعل االزمة املالية العاملية
التي حصلت واستقطبت ودائع إىل
لبنان ،لم يجر القيــام بأي خطوة
إصالحية خاصة بكيفية إستعمال
الـ 40مليــار دوالر التي دخلت إىل
املصارف اللبنانية» .ويختم« :وزارة
املال يف قانون النقد والتسليف ،لديها
صالحية ضبط عمل البنك املركزي
والسياســة املاليــة واالقتصادية،
ورفع الفوائــد وتخفيضها وتثبيت
ســعر الرصف .لم تقم بهذا الدور
ألنه كان هناك قرار ســيايس متفق
عليه من قبل القوى السياسية بعدم
االقرتاب من هــذه الصالحيات ،و
لم تختلف مرة الوزارة مع مرصف
لبنان لوضع إطار لعمله».
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العـــدد  - ٩٧٨السنــــة الـرابـعـة

ما اشتراه "المركزي"
من دوالرات طلبه ميقاتي
لفيول الكهرباء

طبع المزيد من تريليونات
الليرات عبارة عن قنبلة
موقوتة

اإلثـنـيـن  ٧تشرين الثاني 2022

هوامش مصرف لبنان
تضيق...وهو يسجل المزيد
من الخسائر

اضطرابات سياسية
وإصالحات غائبة ...خلطة سيئة
لسعر الصرف

مصرف لبنان يناور ...لكن أدواته باتت محدودة األثر

دوافع صعود الدوالر أقوى من "افتعاالت" هبوطه

رمــــــاح هاشـــــم
بني «قصــور» تعاميــم مرصف
لبنان عن املعالجات النقدية واملرصفية
الجذريــة ،وبــن غيــاب اإلصالحات
الحكومية التي اتفق بشأنها لبنان مع
صندوق النقد الدويل ،فان ســعر رصف
الدوالر مســتمر يف صعــوده وفق عدد
من الخرباء .كل ما يمكن محاولته ،من
قبل مرصف لبنان ،هو عدم ترك الدوالر
يصعــد بقفزات كبرية مــن اآلن حتى
خروج رياض ســامة من الحاكمية يف
تموز املقبل ...اذا استطاع اىل ذلك سبيالً!
صدر عــن حاكم مــرف لبنان
قبل اســبوعني بيان جاء فيه «أنه بناء
عىل املادتــن  75و 83من قانون النقد
والتسليف ،سيقوم مرصف لبنان ومن
خالل منصة صريفة ببيع الدوالر حرصا ً
ابتداء من الثالثــاء  26ترشين االول،
علما ً انه لن يكون شــاريا ً للدوالر عرب
املنصة من حينه حتى اشــعار آخر».
واضاف« :كما نص عليه التعميم ،161
يستمر دفع معاشــات القطاع العام
بالــدوالر .ومن ناحية أخرى تســتمر
ســحوبات الـــ  400دوالر الصحاب
الحســابات املرصفية .كما انه يستمر
العمل بالتعميم  151والتعميم .»158
كان ذلك البيــان املقتضب كفيالً،
يف تلك الليلة التي صــدر فيها ،بهبوط
الدوالر من مســتوى فوق  40الف لرية
اىل نحــو  35الفاَ .ثم مــا لبث يف األيام
الالحقة ان عاود االرتفاع ،اىل ان وصل
مع نهاية االســبوع املايض اىل نحو 38
الف لرية.
ملاذ هبط الــدوالر؟ ثم ملاذا عاد اىل
االرتفاع رغــم أن التوقعات جميعها
كانت تشــر إىل انخفاض الفت ،حيث
تضاربت املعلومات حــول تزامن ذلك
مع انتهاء عهد الرئيس ميشــال عون،
يف مقابل رغبة البعض ببث شــائعات
عن تحسن األوضاع؟ اىل ذلك ،معلومات
متداولــة تشــر اىل ان رئيس حكومة
ترصيف األعمــال نجيب ميقاتي طلب
من مــرف لبنــان دوالرات لتغطية
رشاء فيول لكهرباء لبنان .هذا الطلب
قد يكون «فرمل» خططا ً هدفها ضخ
املزيد من الدوالرات عىل منصة صريفة
لخفض سعر الدوالر.

ضاهر :يجب خفض اإلستيراد...
ال محالة!

يسأل النائب ميشــال ضاهر «كيف
ارتفع إحتياطي مرصف لبنان من العمالت
األجنبيــة أكثر مــن  600مليــون دوالر،
خصوصا ً وأنه ال يطبــع الدوالر انما اللرية
ً
كاشــفا أن «املركزي قام برشاء
اللبنانية؟
الدوالرات االضافية من السوق املوازية لزوم
رشاء فيول لكهرباء لبنان».
من جهة أخرى ،يرى أن «إرتفاع كمية
اللــرات املتداولة يؤدي حتمــا ً إىل إرتفاع
صاروخي بسعر رصف الدوالر».
ويقول« :إذا قــ ّرر مرصف لبنان اليوم
التوقف عن إســتعمال اإلحتياطي ،فنحن
بحاجة اىل  7مليــارات للمحافظة عىل هذا
الســعر املتداول حالياً .لذلك يجب خفض
اإلســترياد اىل  11و 12مليار دوالر ،ورفع
الصادرات للمحافظة عىل مستوى الرصف،
وبالتايل الوصول إىل حل لوقف عجز ميزان
املدفوعات».
ويشــدد عــى «أهميــة التصديــر
والسياحة يف عملية ضخ الدوالر يف السوق،
َّ
وإل فإنّه ســيواصل ارتفاعــه ،وحدوده
السماء ربما.»...
ويف حال إقــرار «الكابيتال كونرتول»
الذي يعــول عليــه لضبط الســحوبات
والتحويــات كما ضبط االســترياد ،فان
ضاهر ال يرى افادة كبرية من تلك الخطوة.
ويقول «االمور ال تجري وفق عمل سحري.
لذلك املطلوب إســراتيجية متكاملة ،علما
ان كان مــن املفروض ،ومنذ زمن ،أن يقر
الكابيتال كونــرول ويتم وضــع القليل
من الضوابط عىل اإلســترياد وتشــجيع
القطاعات االنتاجية».
ويلفــت إىل ّ
أن «منصة صريفة تعمل،
ولكن ليــس هناك مــن قطــاع إنتاجي
باســتطاعته أخــذ دوالر عــى صريفة.
يجر حل مســألة العجز
والخالصة :إذا لم ِ
يف ميزان املدفوعات عرب تخفيض اإلسترياد
وزيادة الصادرات والتواصل مع اإلغرتاب،
فالــدوالر يف بلد مفلس ســتكون حدوده
السماء».

أبو سليمان :لم يعد حامل
الدوالر خائفًا من هبوطه

إىل ذلك ،يلفت الخبري اإلقتصادي واملايل
وليد أبو ســليمان إىل ّ
أن «الدوالر إنخفض
فقط ما يُقارب الـــ  4000لرية ثم عاود

ميشال ضاهر

وليد أبو سليمان

نيكوال شيخاني

اإلرتفاع» .ويشــر اىل أنّه «يجب ّأل ننىس
أننا دخلنــا مرحلة فراغ رئايس والحكومة
لترصيف األعمــال فقط .فاإلســتقرار
الســيايس مهم جدا ً ويلعب دوره بعامل
الثقة .وأي إضطرابات سياســية ستؤثر
سلبا ً عىل وضع اللرية ،وهذا أوّل عامل من
عوامل عدم استقرار سعر الرصف».
ويُضيــف إىل هذه العوامــل العامل
النفــي لــدى املواطن والتاجــر .حيث
ســبق ملرصف لبنان وقام بهذه اإلجراءات
الســابقة ولم ينخفض الدوالر .فعملياً،
املواطن «حامــل الدوالر» لم يعد لديه ثقة
بأن السعر سينخفض!
ويلفت إىل ّ
أن «كل اإلصالحات املرجوة
لم تنفذ ،إضافة لإلخفاقات السياســية.
والطلب عىل الدوالر ما زال كما هو بسبب
نمط إســتهالكنا .والرســم الجمركي لم
يرتفع من  1500إىل  ،15000واذا افرتضنا
حدوثه اليوم لكان االسترياد تراجع ،لكن
مع عدم اقرار الدوالر الجمركي حتى اآلن
بقي االسترياد كما هو».
ويــرى أن «وصول كميــات اللرية
املتداولة اىل  75تريليون لرية ســيؤدي إىل
ارتفاع التضخم وانهيار سعر الرصف».
وعن إتجاه الدوالر يف املستقبل ،يرى
الخبري أبو ســليمان انه»مــن املؤكد ّ
أن
املسار ســيكون تصاعديا ً يف ظل استمرار
الفــراغ وضمن نطــاق حكومة ترصيف
األعمال .وال أحد يستطيع التكهن إىل أين
سيصل ،ال ســيما و ان اإلجراء الذي اتخذ
مؤخرا ً لم يأت بيشء».
هــذا وينتقــد ابو ســليمان منصة
صريفة ،معتربا ً أنّها «تسري باتجاه واحد،
واملنطق يقول إنه يجــب أن يكون هناك
عرض وطلــب» .ويرى أنّه من الواضح ّ
أن

التجار واملواطنني هم املســتفيدون منها.
ويف حال أقــر «الكابيتال كونرتول» ،يلفت
أبو ســليمان إىل انّه «كان من املفرتض أن
تكون خطوة إيجابية وليس ســلبية ،لكن
لــم يتم اقراره وال بوادر تشــر اىل إقراره
قريباً.

من السوق».
ويتابــع« ،هــذا التعميــم أثر عىل
ســعر الرصف الذي انخفض إىل 35000
لرية للــدوالر .فأقدم مضاربون عىل بيع
دوالراتهم فورا ً عىل ســعر السوق العايل
لالستحواذ عىل كميات كبرية من اللريات
لرشاء الدوالر عىل سعر رصف أقل».
ويخلــص شــيخاني ،إىل القــول:
«عندما يطبع املــرف املركزي العملة
الوطنية ،ينهار ســعر الرصف .وعندما
يبيع املــرف املركزي الــدوالرات عىل
منصة صريفة يتحســن موقتا ً ســعر
الرصف عىل املدى القصري .ليعود ويرتفع
حســن هيكليا ً
مجددا ً الحقا ً (حيث ال تَ ّ
لالقتصاد) .وكل هذا يشــكل خســائر
ترتاكــم يف ميزانية مــرف لبنان من
دون أن تفيد املواطنني .ألن سعر السلع
ال ينخفض فوراً» .وبالتــايل النتيجة يف
الحالتني سلبية وهي تدني نسبة االموال
الباقية للمودعني».
ويتمنّى عىل «املركزي املحافظة عىل
الدوالرات املتبقيّة لديه ،ووضع سياسة
نقدية حقيقية رسيعــاًً ،
بدل من إصدار
تعاميــم تكتيكية موقتة تتناســب مع
مصالح الطبقة السياســية عىل حساب
الشعب اللبناني».
وي ّ
ُعب شــيخاني عن خشــيته من
«اإلنهيار التامّ ،ويُشدّد عىل «أنّنا بحاجة
إلصالح مايل ،نقدي ،رضائبي ،إداري ...
ّ
ألن البلد لم يعــد يحتمل .لذا علينا وقف
النزيف (أي الطبع الهائل للعملة) وعدم
إستعمال اإلحتياطي بالدوالر ،حتى إقرار
خطة التعايف التي تحمي أموال املودعني
أوالً ،وتعيــد الثقة والســيولة الالزمة
إلعادة العجلة اإلقتصادية».

شيخاني :تعاميم تتناسب مع
مصالح الطبقة السياسية على
حساب الشعب

مــن جهته ،يــرح الخبــر املايل
واملرصيف نيكوال شيخاني سبب انخفاض
ســعر الرصف موقتًا ،ويقــول« :كان
انخفض احتياطي مــرف لبنان من
العمالت األجنبية إىل  8.5مليارات دوالر،
ما أثر عىل قدرة املرصف املركزي عىل بيع
الدوالرات إىل مستوردي املحروقات عىل
سعر رصف منصة صريفة».
ويلفت شــيخاني ،إىل ّ
أن «املركزي،
ولحل مشــكلة إنخفاض احتياطياته،
طبــع  22تريليــون لــرة لبنانية هذا
الشهر .واشــرى من خالل هذه الكتلة
 500مليون دوالر من الســوق املوازية
لتقوية إحتياطياته بالعملة الصعبة».
ويضيــف« ،طباعة هــذه الكتلة
الكبرية من اللريات أثرت بشــكل سلبي
عىل ســعر الرصف يف الســوق املوازية،
وارتفع ســعر الرصف إىل  40500لرية
للدوالر الواحد».
ً
وتعليقا ،عىل التعميــم الذي صدر
مؤخرا ً يقول شــيخاني« ،التعميم ينص
عىل أن املرصف املركزي ســيبيع الدوالر
األمريكي حرصا ً عىل سعر منصة صريفة،
ما يعني فعليا ً أنه سيضخ من جديد عىل
املنصة النصف مليار دوالر التي اشرتاها

MARKETS
هل يعيد سالمه هيكلة المصارف قبل رحيله؟
مــــــيـــــــشـــــال قــــــزح (*)
زياد مودع عمل ك ّل حياته لجمع مــا يقارب  90ألف دوالر .نزل
بعد ثورة  17ترشين لســحب أمواله من املرصف ،فأجابه املدير بأنه
يستطيع سحب  500$بحسب سياسة املرصف .فقال له أعطني شيكا ً
بأموايل .ثم أقفل حسابه وذهب اىل مرصف آخر وأودعه.
نظريا ً انها أمواله قبل الثورة ،ولكن تقنيا ً أمواله جديدة ،وبالتايل
ال يستفيد من التعميم  ،158وال يستطيع سحب  400$دوالر شهريا ً
من حسابه.
حاليا ً زياد يسحب  5ماليني لرية شهريا ً ال تكفيه للطعام والدواء،
ويعيش بدون اشرتاك مو ّلد كهرباء.
***
أصحــاب املصــارف وحاكم املــرف املركزي والسياســيون

مســؤولون عن هذا الوضع .وهم متّفقون عــى تذويب الودائع من
خالل التعاميم ليدفع الثمن مودعون صغار أصبحوا فقراء مذلولني.
فيما بعضهم ق ّرر االنتفاضة عىل هذا الوضع فأقفلت املصارف أبوابها
بوجههم كنوع من العقاب وال تزال.
الجميــع يتحدّث عن إعادة هيكلة املصــارف .وهناك جدل كبري
قائم حاليا ً حول من لديه الصالحية إلعادة الهيكلة :مرصف لبنان أو
مجلس النواب ،ومن أين ستأتي األموال الجديدة؟
ّ
التخل
ك ّل مرصف مدعوم سياســيا ً من طرف ،وجميعهم ال يريد
عن مرصفه الذي ورثه عن أجداده .علما ً بأنه لم يعد يوجد ما يسمّ ى
بمرصف ،بل أصبح بناية مع بعض املكاتب واملوظفني ،ال تســليفات
وال اعتمادات وال ودائع جديدة !
سياسة رشاء الوقت وتأجيل املشاكل قائمة .ولن يحصل يشء يف
عهد رياض سالمه .ك ّل ما حصل مؤخرا ً هو أنّه طلب من املصارف أن

تكوّن حســابا ً خارجيا ً ال يق ّل عن 3%من الودائع بالعمالت األجنبية.
ولم يحــدّد لها كيف تقــوم بتكوين هذا الحســاب .فقامت معظم
املصارف ببيع شــيكات باللرية لتحصيل اللرية النقدية لرشاء الدوالر.
حصل ذلك بدل أن يلزمها بزيادة رأســمالها من املساهمني وبأموال
جديدة ،ويجرب من ال يلتزم بالتصفية.
بموجــب الصالحيات املعطــاة له ،هو يســتطيع تحجيم عدد
املصارف اىل عدد أصابع اليد بقرار بســيط .وذلك عرب إجبار املصارف
عىل زيادة رأســمالها اىل 15%من الودائع بالــدوالر ،وبأموال جديدة
من املســاهمني .فيضطرعندها أصحاب املصارف إلعادة األموال التي
ه ّربوها.
هو لن يفعل شــيئا ً من هذا القبيل ،بل سيرتك «زياد» وغريه من
املودعني للعناية اإللهية لتهت ّم بهم.
(*) مستشار مايل
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قروض وعطاءات وسفرات وامتيازات ...على قاعدة
"إطعم الفم تستحي العين"

صاغية :كيف لهم أن يلعبوا دور الرقيب على نظام
هم في األساس منه؟

تعيينات طائفية وفق محاصصة تجعل المعيّن رهن
الزعيم "المتفاهم" مع الحاكم

ال يمكن فصل ما أغدقه الحاكم على محظيين عن
المساومات على القرارات

المسؤولية في مصرف لبنان ال تقع على سالمة فقط

المجلس المركزي ومفوض الحكومة ...في جيب الحاكم

يحرص حاكم مصرف لبنان رياض سالمة في كل إطالالته المقتضبة منها والمطولة
اعالميًا على نسب كل القرارات التي يتخذها إلى «المجلس المركزي» .وهذا األمر يتناسب،
في الشكل ،مع مقتضيات تطبيق قانون النقد والتسليف ،فيما يهدف ،في المضمون،
إلى صبغ القرارت بألوان االحزاب األساسية النافذة في البلد والتي تعين نواب الحاكم،
وبالتالي إضفاء صفة التوافق الوطني العريض على تلك القرارات!!
خالـــد أبــــــو شقـــرا
من يــرى تركيبة املجلــس املركزي
ملرصف لبنان ،ال يتوقــع إمكانية وجود
أخطاء مقصودة يف السياسة النقدية بأي
شكل من االشكال .فقد أوىل املرشع هذا
«املجلس» يف املــادة  33من قانون النقد
والتســليف مجموعة مــن الصالحيات
أهمها :املذاكــرة يف طلبــات القروض
املقدمة مــن القطاع العــام .وهذا بيت
الداء الذي جر عىل االقتصاد كل الويالت.
ومن الصالحيات املهمــة املعطاة أيضا
للمجلس:
 تحديــد سياســة املــرف النقديةوالتسليفية.
 وضع أنظمــة تطبيق القانون وتحديدمعدالت الحسم والفوائد.
 املذاكرة يف تنظيم غرف املقاصة واالموراملتعلقة باالصدار.
 إقــرار موازنة نفقات املرصف وإدخالالتعديالت الالزمة عليها.

ممن يتألف؟

يتألف املجلس املركزي بحسب املادة
 28من قانون النقد والتسليف من:
 الحاكم ،رئيساً. نواب الحاكم االربعة. مدير عام وزارة املالية. مدير عام وزارة االقتصاد.و»ليــس للعضويــن االخريين ان
يترصفــا يف املجلــس كمندوبــن عن
الحكومة .وهما ال يمارسان لدى املرصف
سوى املهام امللتصقة بصفتهما عضوين
يف املجلس املركزي».

تناقض المصالح

من الناحية التقنية يمكن للمجلس
بحســب املــادة  32من قانــون النقد
والتســليف أن يعلق تنفيذ قرار ما ثالثة
أيــام عىل االكثــر بناء عــى طلب أحد
أعضائه .وذلك إذا مــا اعترب هذا الطلب
معلالً تعليــاً كافياً .وتجــرى يف املهلة
املحــددة مذاكرة جديدة حول املســائل
املعلقة .ويمكن وضع القــرار املتخذ يف
االجتماع الجديد موضع التنفيذ.
أما املادة  ،18فنصت عىل أن «النواب
يعينون ملدة خمس سنوات بمرسوم يتخذ
يف مجلس الــوزراء بناء عىل اقرتاح وزير
املالية واستشارة الحاكم .وهم يمارسون
الوظائف التي يعينها لهم الحاكم» .وهنا
تبدأ عملية قــص الصالحيات وتناقض
املصالح .فهم إذن يمارســون الوظائف
التي يعينها لهم الحاكم علناً ،كأن يعني
واحدا ً منهم مســؤوال ً عــن املعلوماتية
عىل سبيل املثال ،ويحرم من إبداء الرأي
يف بقية االمور االساســية .أما رساً ،وهو
االخطر ،فهم يعينون من مجلس الوزراء
بناء عىل توصية املرجعيات السياســية
االوىل ،أو االقوى ،الخاصة بطوائف النواب
االربعة .و»قد حدث يف العام  2020نقاش
مســتفيض حول تعيني النــواب ،حيث

أعيد طرح السؤال إن كان التعيني سيتم
هذه املرة أيضا ً عىل أســاس طائفي يُلزم
ٍ
وتطييف للمراكز،
بتخصيص للمناصب
ٍ
بما يتعارض مع املادة  95من الدستور»،
يقول مؤســس «املفكــرة القانونية»
املحامي والباحــث نزار صاغية« .إنتهت
التعيينات ،مع االســف ،عىل محاصصة
طائفية سياسية».

التقسيم الطائفي الضيق

خالفا للمادة  95من الدســتور التي
تنص يف الفقرة (ب) عىل تقسيم وظائف
الفئة األوىل أو مــا يعادلها مناصفة بین
املسیحیین واملســلمین ،دون تخصیص
أیة وظیفة ألیة طائفة ،مع التقید بمبدأي
االختصاص والكفاءة .اســتمر العرف
بتخصيــص نواب الحاكــم عىل طوائف
محــددة .فالنائب االول مــن الطائفة
الشــيعية ،والثاني درزي ،والثالث سني،
أما الرابع فمسيحي أرمني .فيما أصبح
العرف أن يكون الحاكم مسيحيا ً مارونياً،
مع العلــم أن الحاكم االول ملرصف لبنان
كان فيليب تقال الذي ينتسب إىل الطائفة
الكاثوليكية .وعليه أصبح نواب الحاكم
وتحديدا ً بعد الطائف ،أي مع بداية والية
رياض ســامة املســتمرة منذ  20عاما ً
لغايــة اليوم ،يــدورون يف فلك منظومة
املصالح السياسية والطائفية للمتحكمني
بمصري البلد« .فكيف لهم أن يلعبوا دور
الرقيب عىل نظام هم يف االســاس منه»،
يسأل صاغية .و»هذا هو لب املشكلة يف
املجلس املركزي .وهي املشــكلة نفسها
التي تنسحب عىل بقية االدارات واملرافق
االساســية يف البلد .إذ يستحيل ضمان
وحفظ اســتقاللية االدارات عن السلطة
السياسية .وكما تغاىض املجلس املركزي
عن الهندســات املالية قبل االزمة ،لم نر
دورا ً رادعا ً عن القــرارات الخاطئة بعد
االنهيار».

مفوض الحكومة

إذا كان نــواب الحاكــم مقيديــن
بتكليفاته ،وينصاعــون لرغباته ورغبات
السياســيني ممن أوصوا بتعيينهم ،فان
املجلس املركزي مؤلف أيضا من عضو بالغ
االهمية ،هــو مفوض الحكومة .وقد أناط
به املرشّ ع يف قانون النقد والتسليف مهمة
املراقبة االساســية عىل املــرف يف املواد
التي تقع بني  41و .46وبحســب القانون
تنشــأ يف وزارة املالية «مفوضية الحكومة
لدى املرصف املركزي» .يدير هذه املصلحة
موظف برتبة مدير عام يحمل لقب مفوض
الحكومة لدى املــرف املركزي .و يكلف
املفوض :
 السهر عىل تطبيق هذا القانون. مراقبة محاسبة املرصف .ويساعدهيف هــذا الجزء مــن مهمتــه موظف من
مصلحته ينتمي اىل الفئة الثالثة عىل االقل
من مالك وزارة املالية.
تشــمل مفوضيــة الحكومــة لدى
املرصف املركزي ،مــن جهة اخرى ،دائرة
ابحاث للشؤون املتعلقة بالنقد والتسليف،
تُبلغ فورا ً اىل املفوض قرارات املجلس .وله
خالل اليومني التاليــن للتبليغ ان يطلب
من الحاكم تعليق كل قــرار يراه مخالفا ً
للقانون ولالنظمــة ،ويراجع وزير املالية
بهــذا الصدد .واذا لم يبــت يف االمر خالل
خمســة أيام من تاريــخ التعليق يمكن
وضع القرار موضع التنفيذ .كما للمفوض
حق االطالع عىل جميع ســجالت املرصف
املركزي ،ومستنداته الحسابية ،باستثناء
حســابات وملفات الغري الذين تحميهم
رسية املصارف املنشــأة بقانون  3ايلول
ســنة  .1956ويدقق يف صناديق املرصف
املركــزي وموجوداته .وعــى املفوض أن
يُطلــع وزير املالية واملجلــس دوريا ً عىل
اعمال املراقبة التــي اجراها  ،كما يطلع
وزير املالية بعد قفل كل ســنة مالية عىل
املهمة التي قام بها خالل السنة املنرصمة،

نزار صاغية

بموجب تقرير يرســل نســخة عنه اىل
الحاكم.
هذه الصالحيات الواســعة والبالغة
االهمية جرى رضبها يف املادة  46من قانون
النقد والتسليف .فهذه املادة تركت «وديعة»
تســمح للحاكم بنقض كل ما سبق .حيث
نصت عــى أن «التعويــض الخاص الذي
سيمنح ملفوض الحكومة يكون وحده عىل
عاتق املرصف وال يخضــع هذا التعويض
للمادة  27من املرســوم االشــراعي رقم
 112تاريخ  12حزيران ســنة  .1959ما
يعني أنه كلمــا كان الحاكم «كريماً» مع
املفوض يف السفرات واملخصصات وهدايا
القروض والتسهيالت البنكية ،كلما ارتفع
احتمــال تغاضيه عن التجاوزات (اذا كان
فاســداً) .أما من الناحية السياسية فإن
تبعية املفوض لوزير املالية الذي ينتمي إىل
جهة سياسية مشــ ّكلة للمنظومة ،يجعل
مراقبته مشكوكا ً بها أحياناَ.
يف العــام  2020عينــت كريســتال
واكيم مفوضــة مراقبة( ،اســتقالت يف
العــام  .)2022وعدا عن كون تعيينها أتى
بتوصية سياســية ،فهي أساســا ً كانت
موظفة يف مرصف تجاري خاص اســتفاد
من هندســات الحاكم املالية قبل االزمة.
وهــذا ما يمثــل قمة تناقــض املصالح.
وعليه فان «املوظفــن يف املجلس املركزي
سواء أنيطت بهم أدوار رقابية أو تقريرية
يرتبطون بشبكة مصالح سياسية معقدة

وعطاءات وظيفية متداخلــة بني تحديد
الرواتب واملخصصــات ،تبقي الحاكم آمرا ً
ناهيا ً بــكل القرارات» ،يقــول صاغية.
و»هذا ينسحب أيضا ً عىل لجنة الرقابة عىل
املصارف وهيئــة التحقيق الخاصة .حيث
يعترب الحاكم ،عىل سبيل الذكر ال الحرص،
يف الهيئة االخرية رئيسا ً للمدعي العام املايل.
االمر الذي أعاق مثالً االدعاء عليه».

المساومات عند بروز الخالفات

تقاســم االدوار هــذا والتداخــل يف
املصالح السياســية والوظيفيــة ،قد ال
يعني بالــرورة بصــم كل النواب عىل
قرارات الحاكم بشــكل أعمى .وقد يكون
هناك نواب أو أعضــاء يف املجلس املركزي
يخالفــون الحاكــم اآلراء والتوجهــات
ويعارضون سياساته بشكل واضح .إال أن
إمكانية وضع ضوابط والتصدي للقرارات
تعود لتتم عن طريق املســاومات ،مثلها
مثــل أي أمور كثرية يف لبنــان .فال يمكن
بحســب صاغية فصل ما أغدقه الحاكم
عىل محظيني يتبعون لجهات سياســية
ومناطقيــة مختلفة يف ملــف الدعم عن
الضغط لفتح باب املساومات عىل القرارات
التي يتخذها .وبالتايل يمكن االستنتاج أنه
متى ما أصبح االعضاء محسوبني سياسيا ً
عىل أفرقاء مستفيدين ،ال يعود من املمكن
االرتجاء منهم القيــام بدورهم كما تنص
القوانني».

ماري كلود نجم حاولت...

مجالس عهد سالمة ...على القياس

صحيــح أن التقســيم الطائفي
للوظائــف كان موجودا ً قبــل العام
 ،1975إال أنه لم يكن بالشــكل الذي
أصبــح عليه بعــد انتهــاء الحرب.
حيث رضبت بشــكل كبري استقاللية
املوظفني عن السياسيني املخرتقني كل
املؤسسات .وأصبحت القرارات تؤخذ
مع مراعاة مصالح هؤالء السياسيني.
ورغم وجود املادة  95من الدســتور
التي تنص عىل عدم جواز تخصيص أي
مركز لطائفة معينة ،فان التقسيم لم
يتوقف منذ نهاية الحرب .وقد جوبهت
مثــل هــذه الطروحات مــن وزيرة
العدل مــاري كلود نجــم يف حكومة
الرئيس حســان دياب وال سيما يف ما

تناوب عىل املجلس املركزي منذ العام  ،1993تاريخ تعيني الحاكم رياض سالمة
 5مجالس مركزية من الناحية النظرية .ذلك أن تغيري املجالس يرتبط بشكل أسايس
ومبارش بتغيري نواب الحاكم االربعة كل  5سنوات ،كما ينص قانون النقد والتسليف.
تألف املجلس االول يف العام  1993من النواب :نارص الســعيدي ،فهيم معضاد،
محمد شــطح ،هاروت ساموئليان .انتهت والية املجلس يف العام  ،1997ولكن يف آب
من العام  1998جدد مجلس الوزارء ملدة  5سنوات للنواب نارص السعيدي نائب أول،
فهيم معضاد نائب ثاني ،هاروت ســاموئليان نائب رابعّ ،
وعي مروان محي الدين
النصويل نائبا ً ثالثا ً مكان محمد شطح ،الذي استقال يف العام  .1997استمر املجلس
لغاية العام  ،2003حيث شــكل آخر جديد مكون من :أحمد جيش ،مجيد جنبالط،
مروان نصويل وآالن باليان .انتهت والية املجلس الثالث يف عهد سالمة يف العام 2008
وعني مجلس الوزارء مجلســا ً جديدا ً يف العام  2009مكونــا ً من النواب :رائد رشف
الدين نائبا ً أول ،وســعد عنداري نائبا ً ثانياً ،ومحمد بعاصريي نائبا ً ثالثاً ،وهاروت
ســاموئليان نائبا ً رابعاً .استمر هذا املجلس من العام  2009ولغاية العام  2019أي
حواىل  10سنوات .ولم يعني مجلس جديد إال يف العام  ،2020وتألف من النواب وسيم
منصور ،بشري يقظان ،سليم شاهني والكسندر موردايان.

ماري كلود نجم

يتعلق بتعيني نواب الحاكم ،بالرفض
وتعطلت الجلســة عدة مرات .وجرى
االرصار يف النهاية عىل السري بمعايري
املحاصصة الطائفية الضيقة املعتمدة
منذ العام .1993
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العـــدد  - ٩٧٨السنــــة الـرابـعـة

الحلو :ما زالت أسعار
العقارات متراجعة بين 40
و 50%

مكارم :القطاع العقاري في
أسوأ أيامه وسنة  2022سيئة
جدًا

اإلثـنـيـن  ٧تشرين الثاني 2022

تحريك العجلة وقف
على اإلصالح اإلقتصادي
واإلستقرار السياسي

موجة تفاؤل إستطالعية
لشراء شقق وعقارات بأسعار
«لقطة»

خبراء ينفون الصعود ...مع اإلعتراف بتفاؤل ما

كلفة البناء ارتفعت  ...25%فهل سترتفع أسعار العقارات؟

أين ذهبت جاذبية عقارات لبنان؟!

باتريسيـــــا جـــــالد
تــري يف كواليس تجــار العقار
«خربيات» مفادها أن أســعار العقارات
بــدأت تتح ّرك محققة زيادة بســيطة،
ما ّ
يبش بأن األســعار قد ترتفع مجددا ً
لتصل تدريجياً ،عىل مراحل اىل االســعار
التي كانت سائدة يف العام  2019وتحديدا ً
قبل بدء مسرية اإلنهيار الكبري.
إال أن مــا يحكى يف هــذا اإلطار،
بحســب املطوّرين واملهندسني والخرباء
ّ
يمــت اىل الحقيقة بصلة،
العقاريني ،ال
بل إن نســبة انخفاض األسعار ال تزال
هي نفســها وترتاوح بــن  40و 50%
من السعر الذي كان معموال ً به يف العام
.2019
فكل مــا يحصل يف القطاع العقاري
هو عبــور «موجة تفاؤليــة اىل ح ّد ما،
أثمرت بــدء مرحلة طرح األســئلة أو
وجود طلب عىل رشاء العقارات بشــكل
خجول» ،كما أوضــح لـ»نداء الوطن»
رئيــس نقابة مقاويل األشــغال العامة
والبناء ورئيس رشكة «أبنية» للهندسة
واملقاوالت مارون الحلو .
واذا ّ
قســمنا الشــقق اىل صغرية
ومتوســطة وكبريةّ ،
يتبي ان الســؤال
منعــدم عىل الكبرية منهــا التي تتعدّى
مســاحتها الـ 200مــر إال للراغبني يف
اإلســتثمار فيها ،بســبب عدم وجود
اإلمكانيــات للســكن يف شــقق كبرية
وتسديد تكاليف الصيانة  ...فيما الشقق
الصغرية واملتوســطة الحجــم ،أي تلك
التي ترتاوح مســاحتها بني  70و و150

مرتا ً وصوال ً اىل  200مرت ،تســ ّلط عليها
األضواء يف حال وجدت الرغبة يف الرشاء
اذا وجدت ّ
شقة بسعر «لقطة» يف املدينة.

كلفة البناء بعد الحرب الروسية
على أوكرانيا

قد نشــهد بخجل يف بعض املناطق
عودة بعض الورش اىل استكمال أعمالها
اإلنشــائية وذلك قبيــل إقــرار الدوالر
الجمركي .عن تلك املشهدية وكلفة البناء
املرتقبة ،أوضح مــارون الحلو أن الكلفة
لن تتأثر برفع الدوالر الجمركي  10مرات
(اذا ما احتســب عىل  15ألف لرية) ،فذلك
الرسم باللرية اللبنانية.
لكن ســبق لكلفة البناء يف كل بلدان
العالم أن ســجّ لت زيــادة ملحوظة بعد
بدء الحرب الروســية األوكرانية ،بنسب
ترتاوح بني  20و  25%عىل اساس الدوالر،
كنتيجة مبــارشة لزيادة أســعار املواد
املســتخدمة يف البناء (مــن حديد وترابة
والومنيوم وقســاطل ) ...وارتفاع كلفة
شحن البضائع».
لذلك فــإن كلفة البنــاء ارتفعت يف
لبنــان عىل األقل بنســبة  ،25%ما يزيد
من أسعار الشــقق واألبنية الجديدة التي
يت ّم إنشاؤها .ومع بعض الطلب أو طرح
األسئلة حول أســعار الشقق بعد الجمود
الــذي كان يحكم قبضته عىل الســوق
العقارية ،يحاول املطــوّرون العقاريون
بحســب الحلو «أن يســتفيدوا من هذا
الواقع لزيادة األسعار ملن يحتاج اىل رشاء
منزل ،أو لرجــال األعمال الذين يحاولون
اقتناص فرصة الرشاء بأســعار معينة.

فللعقار والشقق السكنية قيمة يف لبنان،
وهذه نقطة جاذبة للمستثمرين لإلقبال
عىل الرشاء».
وتبقى املشــاريع اإلنشائية الجديدة
نادرة كي ال نقول متوقفة حالياً .وتنحرص
ببناء مصانع جديدة بهدف التصدير ،مع
اإلبقاء عىل تنشــيط بعــض ورش البناء
القديمة منها  ،كون املشــري يســعى
للحصول عىل «السند األزرق» ،بمعنى آخر
يشرتي شقة بعد انتهاء البناء.

العام المقبل سيكون أكثر وضوحًا

وحول البوادر التــي تقول ان الطلب
عــى العقار قد يبدأ بشــكل خجول ،عزا
الحلو سبب ذلك اىل أن «الوضع اإلقتصادي
ســيكون أكثر وضوحا ً العــام املقبل .اذ
من املرتقــب أن تق ّر خطة التعايف وإعادة
هيكلة املصارف ،وتسديد الديون القديمة
والوصول اىل مرحلــة تتضح فيها صورة
اإلســتقرار النقدي ،أي سعر الرصف .ويف
ّ
نتوقع أن يبدأ
حــال إنجاز تلك النقــاط،
الطلب عىل العقارات يف فرتة ليست ببعيدة
 ،خصوصا ً وان اسعار العقارات لم ترتفع
لغاية اليوم ،بل تتم عمليات البيع بأقل من
ســعرها الذي كان معتمدا ً يف العام 2019
بنســبة ترتاوح بني  40و  50%بالدوالر
النقدي .بنا ًء عىل تلك املعطيات نرجّ ح ان
يستتبع كل ذلك زيادة يف األسعار».

عمليات البيع خجولة جدًا

مقابل تلك املشهدية التفاؤلية اىل ح ّد
ما للمســتقبل ،والتي ّ
تؤش اىل إمكانية
ّ
تحسن يف الحركة العقارية ،رسم
حصول

الخبري العقاري ومدير عام رشكة رامكو
لالستشارات العقارية رجا مكارم ،صورة
ســوداوية عن الواقع العقاري حالياً .اذ
قال لـ»نداء الوطن» إن «القطاع العقاري
يف أسوأ أيامه .سنة  2022كانت سيئة جدا ً
وال تزال» .مشــرا ً اىل أن «عمليات البيع
والرشاء للشقق او لألرايض كانت خجولة
جدا ً وتُع ّد عىل أصابع اليد».
والوضع السيّئ الذي يعيشونه اليوم
يجعل «الوسطاء العقاريني الذين نتواصل
معهم يوميا ً
ّ
يتحسون عىل األيام املاضية
التي و ّلت».
وبرأيه أنه «بعــد اإلنخفاضات التي
شــهدتها أسعار ســوق العقارات ،قد ال
نشــهد ارتفاعا ً قريبــاً ،ولكن كل يشء
ممكن .وســتتق ّلص تلك الرتاجعات مع
استعادة األســواق العقارية الوضع الذي
عهدته .وقد تتفوّق األسعار عن القديمة
منها كلما زاد منســوب الثقة يف البالد.
فرأس املال جبان ويبحث عن اإلســتقرار
لالستثمار».
ولكن حاليا ً فان «املعروض يف السوق
العقاري ال يتــ ّم بيعه ،وما يباع يســدّد
بالدوالر النقدي ،ولم يعد الشــيك املرصيف
معموال ً به يف تــداوالت البيع والرشاء كما
كان الوضــع عليــه قبل األزمــة وحتى
بعدها» .مشدّدا ً عىل أن «حامل الدوالرات»
النقدية يبحث عن الســعر «اللقطة» ،وال
ّ
يقدم عىل خطوة رشاء ّ
يتوفر
شقة اذا لم
ذلك املعيار».
وأشــار اىل أنه «خالل العامني 2021
و ،2022كان الراغب يف االســتحواذ عىل
ّ
شــقة بـ»اللوالر» أي شــيك او
عقار أو

تبقى األسعار متراجعة

الوقت مناسب للشراء

يف ما يتعلق برتاجع األسعار ،أشار
رجا مكارم اىل إحدى الدراســات التي
قامت بها «رامكــو» والتي أكدت «أن
الشقق التي ت ّم بيعها يف العامني 2020
و  2021شــهدت إنخفاضات بالسعر
بنســبة تراوحت بــن  40و .50%أما
عمليات البيع التي ســجلت فشهدت
تراجعا ً بنســبة  42%مقارنة بالعام
 ،2019أي ان الصفقات عقدت بمعدّل
 60%مــن قيمتها .حتى أن الشــقق
املعروضة للبيع والتي انخفض سعرها
اىل  55%ال تجد من يشرتيها».

اذا اســتثمر صاحب رأس املال
حاليا ً يف القطاع العقاري ،فلعلمه أن
الوقت اليوم هو مناســب لالستثمار
والرشاء كمــا يقول مــارن الحلو.
و»يمكن لحظ ذلــك العام املقبل ،اذا
شهدنا أيضا ً اســتقرارا ً سياسيا ً وت ّم
انتخاب رئيس للجمهورية وتشكلت
حكومة جديدة .عندها سنشهد املزيد
مــن اإلقبال عىل الســوق العقارية.
ولكن حتى هــذه اللحظــة ال تزال
األسعار نفسها ما قد يزيد الرغبة يف
الرشاء».

رجا مكارم

مارون الحلو

من خالل تحويل مــريف ،يقدم عىل تلك
الخطوة مع تراجع بالسعر بنسبة 50%
مقارنة مع الســعر الذي كان معتمدا ً يف
العام .»2019

الدافع بالدوالر يريد حسمًا اضافيًا

فســعر املرت الذي كان عىل ســبيل
املثال بقيمــة  3000دوالر إســتنادا ً اىل
«حسابات الدكنجية» كان يمكن أن يجد
من يشــريه بأقل بنسبة  .50%أما اليوم
وبما أن الراغب يف الرشاء يعلم أنه يجب ان
يســدّد بالعملة الصعبة «فإنه يراهن عىل
مزيد من خفض لســعر الشقة .ويريد أن
يشرتي مع حسم بنسبة  60و  70%طاملا ً
أنه يسدّد الثمن نقدا ً بالدوالر .فيما البائع
يريد فقط أن يقترص الحســم عىل نسبة
ترتاوح بــن  30و  40%من القيمة التي
كانت معتمدة سابقا»ً إستنادا ً اىل مكارم،
الفتا ً اىل أن « من يريد الرشاء ولديه النقد
يبحث عن «اللقطة».
ويف ظ ّل هذا الكباش الحاصل ،يقول
مكارم «من ّ
يخفض ســعره يبيع ومن ال
ّ
يخفض سعره ال يستطيع ان يبيع الشقق
والعقارات التي لديه».
من هنا يــرى أن «الحديث عن زيادة
أسعار العقارات غري وارد يف السوق حاليا ً
وال يمكــن ان يحصل .ولكــن ما يجري
ليس سوى موجة تفاؤل اجتاحت البعض
وغرقوا يف شــر مياهها بعد التوقيع عىل
اتفاقية الرتســيم البحــري مع إرسائيل
وإمكانية اكتشــاف النفط والغاز» .ولم
يغفل مكارم القــول أن «صناعة البرتول
والغــاز ســتزيد الطلب مــن الرشكات
األجنبية عىل رشاء الشقق واألرايض بهدف
إنشاء مكاتب ...ولكن لم نشعر بهذا األمر
بعد».

«شهيّة» الشراء بأسعار مقبولة
مفقودة

أما ما يُحكى عن وجــود إقبال عىل
رشاء شــقق أو عقارات قبالة شــاطئ
الناقورة ،فأشــار مــكارم اىل ان «الناس
تعول عىل رشاء العقــارات هناك منذ 20
عاماً ،بانتظار حصول سلم مع ارسائيل يف
الجنوب ،فكيف بالحري اليوم بعد التوقيع
عىل اتفاقية الرتسيم؟».
الفتا ً اىل انه «لســوء الحظ دخلنا يف
نفق طويل ال نعلم كم سيأخذ من الوقت
للخروج منــه .والناس متخوفة من مزيد
من التأزم بدل اإلنفراج ،ما ينعكس سلبا ً
عىل شــهيّة اإلقبال عىل رشاء العقارات
بأسعار مقبولة».
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تسيطر الصين على معظم اإلنتاج منها

أزمة معادن حيوية تلوح في األفق
اين توجد احتياطات المعادن النادرة؟
االجمايل العاملي
الصني
فيتنام
الربازيل
روسيا
الهند
اسرتاليا
غرينالند
الواليات املتحدة
تنزانيا
كندا
جنوب افريقيا

أبرز تلك المعادن :الكوبالت والنيكل
والجرافيت والليثيوم والنحاس
***
لقد أثار اعتماد الغــرب عىل الصني يف املايض يف ما
يسمى باملعادن الحيوية مخاوف عدد قليل من الخرباء
وصُ ناع السياســة .واليوم ،أصبح هذا الشعور سائداً،
وفقا ً للباحــث االقتصادي وخبري الطاقة واملوارد دانيال
ليفتــن ،حيث يتصــدر ذلك عناوين األخبــار وأصبح
موضوعا ً لسلسلة وثائقية عىل هيئة اإلذاعة الربيطانية.
لكن ال يزال يتعني اإلجابة عىل السؤال األكثر أهمية :ماذا
يجب العمل حيال ذلك؟ يقول الباحث والخبري ليفتني ما
ييل:
***
أدركت أوروبا خالل األشــهر العديدة املاضية ،انه
ليس من الحكمة االعتماد عىل دولة مُعادية لتوفري السلع
األساســية .لكن حل أزمة الطاقــة الحالية  -لترسيع
االنتقال إىل مصــادر الطاقة املتجــددة  -يُهدد بتكرار
الوضع الحايل يف هيئــة مختلفة ،ألنه يزيد من اعتمادنا
عىل املعادن مثل الكوبالت والنيكل والجرافيت والليثيوم

والنحاس .من البطاريات الكهربائية إىل توربينات الرياح
وشبكات الكهرباء املوسعة ،تُشكل هذه املعادن رضورة
أساســية لعملية االنتقال إىل الطاقــة النظيفة .ووفقا ً
لتقديرات البنك الدويل ،قد يحتاج إنتاجها إىل زيادة بنحو
 500%بحلــول العام  2050لدعم أهداف املناخ العاملية.
وبينما تُعد روسيا مصدرا ً رئيســيا ً للوقود األحفوري،
تهيمــن الصني عىل إنتــاج وتجهيز العديــد من هذه
املعادن الحيوية .فهي تقــوم بتطهري حواىل 70%-60
من الليثيوم والنيكل والكوبالت يف العالم .كما نجحت يف
تنفيذ استثمارات ضخمة يف أغنى ودائع العالم من هذه
املوارد ،من الكوبالت يف جمهورية الكونغو الديمقراطية
إىل النيكل يف إندونيسيا ،مما يعني أنها تسيطر عىل حصة
متزايدة من املناجم التي تولد هذه املوارد.
واليوم ،تســارع الحكومات الغربيــة إىل وضع
اســراتيجيات لتعزيــز عملية انتقــال الطاقة دون
االعتماد بشــكل مفرط عىل الصــن يف إنتاج املعادن
الحيوية .ففي الواليــات املتحدة ،يتضمن قانون الحد
من التضخم الذي تــم إقراره مؤخــرا ً حوافز كبرية
لرشكات تصنيع الســيارات الكهربائية للحصول عىل
املعادن الحرجة من رشكاء موثوق بهم .وقد كشــفت
اململكة املتحدة عن «اســراتيجية املعادن الحيوية»،
والتي تشمل جهودا ً لتوســيع قدراتها املحلية يف هذا
القطاع .ويميض االتحاد األوروبي وأســراليا قدما ً يف
تنفيذ مبادرات مماثلة .تعترب هــذه الحكومات زيادة

إعادة تدوير املعادن جزءا ً مــن الحل .لكنها تُدرك أيضا ً
أن هذا الحل ال يمكن أن يســاهم إال بشــكل محدود يف
الوقت الحــايل .لذلك ،تتضمن اســراتيجياتها الرتكيز
عىل التطوير الرسيع ملزيد من املناجم ومرافق معالجة
املعادن الحيوية ،سواء عىل املستوى املحيل أو يف البلدان
«الصديقة».
ومع ذلــك ،ال تعرتف هذه االســراتيجيات تماما ً
بوجــود حاجز رئيــي ،والذي يتمثل يف السياســات
املحلية ا ُملتخوفة بشــأن فتح مناجم ومرافق صناعية
جديدة .ويف البلدان الغنية ،يعني النشاط «ليس يف عقر
داري» ،واملعارضة من قبل جماعات الســكان األصليني
ومجموعات حماة البيئــة ،وعمليات التخطيط املعقدة
أن مجرد الحصــول عىل إذن لتطويــر مناجم جديدة
عىل نطاق واسع قد يســتغرق عقودا ً من الزمن ،إذا تم
الحصول عليه عىل اإلطالق.
ويف البلدان ذات الدخــل املنخفض ،غالبا ً ما تواجه
عملية التعدين معارضة محلية قويــة ،والتي تتفاقم
بسبب الشكوك الواسعة النطاق حول رشكات التعدين
الكربى اململوكــة للغرب .يف البلدان الغنية والفقرية عىل
حد ســواء ،تم مؤخرا ً حظر أو تأخري العديد من املناجم
الجديدة املقرتحة للمعادن الحيوية  -عىل ســبيل املثال،
يف الواليات املتحدة وبريو والربتغال ورصبيا  -نتيجة ملثل
هذه املقاومة.
من املؤكــد أن هــذا النشــاط يعكس نشــاط

الديمقراطيــة املحلية يف البلــدان املتحالفة مع الغرب.
لكن يبقى الخطر قائما ً والذي يتمثل يف أنه إذا لم يتمكن
الغرب من الوصــول إىل املواد الخام التي تتطلبها عملية
انتقال الطاقة من الدول الصديقة بسعر معقول ،فسوف
ينتهي األمر ،مرة أخرى ،تحت رحمة نظام معاد .واليوم،
تنترش املخاوف يف األوساط السياســية من أن تتمكن
الصني من «تســليح» هيمنتها عىل هــذه املعادن ،كما
فعلت روسيا مع الغاز الطبيعي.
ما لم تتم معالجة املشــكلة قريبًــا ،فقد تضطر
الحكومــات الغربية يف نهاية املطــاف إىل اتخاذ تدابري
طارئة تتعارض مع املخاوف املحلية  -عىل سبيل املثال،
فتح املناجــم واملرافق املحلية كمســألة تتعلق باألمن
القومــي .ومن املحتمل أيضا ً أن تجــد هذه الحكومات
نفسها تحاول دفع البلدان النامية بقوة لتوسيع اإلنتاج،
مما يعنــي تجاهل املخاوف املحلية .كان هذا هو النمط
املحزن للجغرافيا السياسية للطاقة واملوارد منذ قرن أو
أكثر.
ســيتطلب تجنب هذه النتيجة إحراز تقدم رسيع
نحو عقد «صفقة كربى» جديدة بني مشــغيل املناجم
ً
وتحقيقا لهذه الغاية ،يجب
وأصحاب املصلحة املحليني.
إطالق برنامج طمــوح يركز عىل إعادة ضبط العالقات
بــن الجانبني عىل وجه الرسعة ،بحيث يشــمل جميع
الدول الغنية باملعادن واملتحالفة مع الغرب( .بروجكت
سنديكيت ،والنبأ املعلوماتية)

 5خصائص لألسواق الناشئة
الدخــل املنخفض ،ومعــدالت النمو
االقتصادي الرسيعــة ،والتذبذب املرتفع،
وتقلبات العملة ،والعوائد العالية املحتملة.
***
األســواق الناشــئة هي الدول التي
تستثمر يف قدرة إنتاجية أكرب ،وتبتعد هذه
الدول عن اقتصاداتها التقليدية التي تعتمد
عىل الزراعة وتصدير املواد الخام .ويرغب
قادة البلدان الناميــة يف خلق نوعية حياة
أفضل لشــعوبهم ،فيتجهون إىل التصنيع
برسعة ويتبنون نظام الســوق الحرة أو
االقتصاد املختلط.
وتعــد الربازيــل ،والصــن ،والهند،
وروســيا من أبرز األمثلة عىل األســواق
الناشئة .وهناك  5خصائص رئيسية تتسم
بها األسواق الناشئة وهي الدخل املنخفض،
ومعدالت النمــو االقتصــادي الرسيعة،
والتذبذب املرتفع ،وتقلبات العملة ،والعوائد
العالية املحتملة.

الدخل المنخفض يحفز النمو
السريع

إن الســمة املميزة األوىل لألســواق
الناشــئة هي أن دخل الفرد فيها أقل من
املتوسط .ويعد الدخل املنخفض أول معيار
مهم يف خصائص األســواق الناشئة ألنه
يوفر حافزا ً للســمة الثانيــة ،وهي النمو
الرسيع.
إن قادة األسواق الناشئة عىل استعداد

إلجراء التغيري الرسيع والتحول إىل اقتصاد
أكثر تصنيعا ً للبقاء يف السلطة ومساعدة
شعوبهم.
ويبتعد البنك الدويل عن تعريف البلدان
«النامية» ،وبدال ً مــن ذلك ،يصنف البلدان
حسب مستويات الدخل فيها.
ويبلغ دخل الفرد الســنوي يف البلدان
ذات الدخل املنخفض والبلدان ذات الدخل
املتوســط األدنى  4095دوالرا ً أمريكيا ً أو
أقل .ويبلــغ نصيب الفرد مــن الدخل يف
االقتصادات مرتفعة الدخل  12696دوالراً.
يف العــام  ،2021بلغ معــدل النمو
لالقتصــادات املتقدمة الرئيســية ،مثل
الواليات املتحــدة وأملانيا واململكة املتحدة،
 .5.4%بينمــا بلغ معدل النمو االقتصادي
يف البلدان الناشــئة والنامية يف آسيا ،مثل
الصني ،أكثر من .8%

التغيير السريع يؤدي إلى تقلبات
عالية

يــؤدي التغيــر االجتماعي الرسيع
إىل الســمة الثالثة لألسواق الناشئة ،وهي
التقلبات العالية.
يمكن أن يأتي ذلك من ثالثة عوامل:
الكــوارث الطبيعية ،وصدمات األســعار
الخارجية ،وعدم اســتقرار السياســات
املحلية.
إن االقتصادات التقليدية التي تعتمد
عىل الزراعة معرضة بشكل خاص للكوارث،

مثل الــزالزل يف هايتي ،أو تســونامي يف
تايالند ،أو الجفاف يف السودان.
لكــن هذه الكــوارث يمكن أن تضع
األساس لتنمية تجارية إضافية ،كما فعلت
يف تايالند.
وتكون األسواق الناشئة أكثر عرضة
لتقلبات العملة ،مثل تذبذب قيمة الدوالر.
كما أنها عرضة لتقلبات السلع ،مثل النفط
أو الغذاء ،ويرجــع هذا إىل أنهم ال يملكون
القوة الكافية للتأثري عىل هذه الحركات.
عىل ســبيل املثــال ،عندما دعمت
الواليات املتحدة إنتاج إيثانول الذرة يف العام
 ،2008تســببت يف ارتفاع أســعار النفط
واملواد الغذائية بشكل كبري ،وقد تسبب ذلك
يف أعمال شغب بسبب الغذاء يف العديد من
بلدان األسواق الناشئة.
عندما يقوم قادة األســواق الناشئة
بالتغيريات الالزمة للتصنيع ،يعاني العديد
من القطاعات الســكانية ،مثل املزارعني
الذين يفقدون أراضيهم.
بمــرور الوقــت ،قد يــؤدي ذلك إىل
اضطرابات اجتماعية وتمرد وتغيري النظام،
يمكن أن يخرس املستثمرون كل يشء إذا تم
تأميم الصناعات أو تخلفت الحكومة عن
سداد ديونها.

النمو يمكن أن يقود إلى تحقيق
عوائد مرتفعة

يتطلب هذا النمو الكثري من رأس

املال االستثماري ،ومع ذلك ،فإن أسواق
رأس املال أقل نضجا ً يف هذه البلدان مما
نراه يف األســواق املتقدمــة ،وهذه هي
السمة الرابعة :تقلبات العملة.
ليس لدى األســواق الناشئة سجل
قوي من االســتثمار األجنبي املبارش،
وغالبا ً ما يكــون من الصعب الحصول
عىل معلومات عن الرشكات املدرجة يف
أسواق األسهم لديها.
قــد ال يكــون من الســهل بيع
الديون ،مثل ســندات الــركات ،يف
السوق الثانوية ،وتزيد كل هذه األمور
من املخاطر ،ويعني هذا أيضا ً أن هناك
مكافأة أكرب للمســتثمرين الراغبني يف
إجراء بحث عميق.
وإذا كان هــذا البحــث ناجحاً،
يمكن أن يؤدي النمو الرسيع إىل السمة
الخامسة لهذه األسواق ،وهي عائد أعىل
من املتوسط للمستثمرين.
ويرجــع ذلــك إىل أن العديد من
هذه البلــدان تركز عىل اســراتيجية
مدفوعة بالتصدير ،فهــم ليس لديهم
طلب يف الداخل ،لذا فهم ينتجون سلعا ً
استهالكية منخفضة التكلفة للتصدير

إىل األســواق املتقدمــة .وســتحقق
الرشكات ،التــي تغذي هذا النمو ربحاً،
يرتجم هذا التفاعل إىل ارتفاع أســعار
األسهم بالنسبة للمستثمرين.
ويعني هذا أيضــا ً عائدا ً أعىل عىل
الســندات ،والتي تكلــف أكثر لتغطية
املخاطر اإلضافية لرشكات األســواق
الناشئة.

ماذا يعني هذا للمستثمرين
األفراد؟

هناك العديد من الطرق لالستفادة
من معدالت النمــو املرتفعة والفرص
املتاحة يف األسواق الناشئة ،األفضل هو
اختيار صندوق األسواق الناشئة .ويتبع
العديد مــن الصناديق مؤرش  MSCIأو
يحاول التفوق عليــه ،هذا يوفر الوقت
وكذلك الجهــد يف البحث عن الرشكات
األجنبية والسياسات االقتصادية.
كما أنــه يقلل املخاطر عن طريق
تنويع استثماراتك يف سلة من األسواق
الناشــئة املختلفة ،بدال ً من االستثمار
يف ســوق واحدة فقــط ( .املصادر»:ذا
باالنس ماني ،و»أرقام»)

٢٠

العـــــالــــم

العـــدد  - ٩٧٨الســـنة الـرابـعـة

اإلثـنـيـن  ٧تشرين الثاني 2022

يرص صفوف اليمين لتحقيق «"موجة حمراء ضخمة»"
ترامب ّ
ّ
يــرص الرئيس الجمهوري الســابق
دونالد ترامب صفــوف اليمني األمريكي،
خصوصــا ً يف الواليــات املتأرجحــة مثل
بنســلفانيا ،حيــث تجمّ ــع اآلالف من
منارصيه السبت ،إلرســال صورة شعبية
قويّة عىل أبواب انتخابات منتصف الوالية
بهــدف تحقيق «موجة حمــراء ضخمة»
جمهورية ،يف وجه مــا يصفه املحافظون
باليســار الراديكايل الذي يسعى إىل تغيري
الوجه الثقايف للواليات املتحدة األمريكية.
وبينما يُش ّكل استحقاق الثلثاء رافعة
ليُعلن ترامب ترشيحه رسميّا ً لخوض سباق
 2024نحو البيت األبيض ،قال ترامب« :بعد
وقت قصري ج ّدا ً ج ّداً ،ستكونون سعداء ج ّدا ً
ج ّداً» ،ما أشــعل الجمهور .وأكد أنه يرغب
يف تأجيل اإلعالن عن ترشحه «للحفاظ عىل
االهتمام» باملرشحني الجمهوريني.
ومن عىل مــدرج مطــار يف التروب
بالقرب من بيتســرغ ،شــدّد ترامب عىل
أنّــه «إذا كنتم تُريدون إنهــاء دمار بلدنا
وإنقاذ الحلم األمريكي ،فعليكم أن تُصوّتوا
للجمهوريــن هذا الثلثــاء إلحداث موجة
حمراء ضخمة».
وأكد الرئيس السابق يف نهاية خطاب
استم ّر أكثر من ســاعتَني أننا أمام «أهم
انتخابات يف تاريخ الواليات املتحدة» ،الفتا ً

إىل أنّه «سنستعيد مجلس النواب ومجلس
الشيوخ».
ويعتمــد ترامــب خطابــا ً مناقضا ً
َ
للرئيسني الحايل جو بايدن والسابق باراك
أوباما مع تركيزه عــى التضخم والهجرة
غري الرشعية والجريمة املتفاقمة خصوصا ً
يف املدن الخاضعة لسيطرة الديموقراطيني.
ويف املقابــل ،اعترب بايدن خالل تجمع
للحزب الديموقراطــي يف فيالدلفيا بوالية
بنســلفانيا أيضــا ً أن انتخابات منتصف
الوالية ســتكون «لحظة فارقة» يف مصري
الديموقراطيــة يف البالد .وتشــارك بايدن
ّ
املنصــة مع أوبامــا املعــروف بمهاراته
البالغية أمام الحشود.
وأق ّر أوباما بــأن «البالد م ّرت بأوقات
عصيبة يف الســنوات األخرية» ،خصوصا ً
ج ّراء «الجائحة التاريخية» .واتهم مهندس
نظــام التأمــن الصحــي «أوباماكري»،
الجمهوريــن ،بأنّهم يُريــدون «تفكيك
الضمــان االجتماعي والرعايــة الصحية
ومنح الرشكات الكبرية واألثرياء مزيدا ً من
التخفيضات الرضيبية».
ويدعم بايدن وأوبامــا الديموقراطي
جون فيرتمان يف انتخابات مجلس الشيوخ
يف بنســلفانيا ،بينما يدعم ترامب الج ّراح
محمــد أوز .ومن املحتمل جــ ّدا ً أن يعتمد

«مأساة ج ّوية» في تنزانيا

ترامب محيّيًا جمهوره من على مدرج مطار في التروب في بنسلفانيا السبت (أ ف ب)

توازن القوى يف مجلس الشــيوخ عىل هذا
املقعد بالذات.
وبعــد حملة رشســة تمحورت حول
التضخم ،يظهــر الجمهوريــون واثقني
أكثر فأكثر بفرصهــم يف حرمان الرئيس
الديموقراطي ،الذي حاول إقناع األمريكيني
بأن هذه االنتخابات هي «خيار» يف شــأن

مســتقبل اإلجهــاض وزواج املثليني ،من
غالبيّته يف الكونغرس.
وإذا حصل ذلك ،سيســتفيد ترامب
من هذا الزخم الشــعبي ليُقدّم رســميّا ً
ويف أرسع وقــت ترشــيحه لالنتخابات
الرئاسية ،ربّما اعتبارا ً من األسبوع الثالث
من هذا الشهر.

إنقطاع المياه والطاقة عن خيرسون المحتلّة
عاد الواقــع امليداني ليتصــدّر مجدّدا ً
املشهد يف الساحة األوكرانية ،حيث انقطعت
املياه والكهرباء عن مدينة خريسون املحت ّلة
يف جنوب البالد أمــس ،يف وقت تع ّرض فيه
ســد كاخوفكا إىل أرضار ،بعد قصف حمّ لت
الســلطات املوالية للكرملني مســؤوليّته
لكييف.
وكتبت السلطات املعيّنة من موسكو يف
بيان عىل «تلغــرام»« :نتيجة هجوم إرهابي
ن ّ
ظمه الجانــب األوكراني ،ترضّ رت  3أبراج
إسمنتية تحمل خطوط جهد عال عىل محور
برييســاف  -كاخوفكا» .وأضافت« :حاليّاً،
ال توجد كهرباء وال ماء يف املدينة ويف بعض
أحياء املنطقة».
ويف وقت ســابق ،تع ّرض سد كاخوفكا
الذي يقع عىل بُعد  60كيلومرتا ً من خريسون،
لقصف أوكراني آخر ،بحســب ســلطات
االحتالل .وسد كاخوفكا الكهرمائي املشيّد
عىل نهــر دنيرب ،هو مصدر املاء األســايس
لشبه جزيرة القرم التي ضمّ تها موسكو عام
 .2014واتهم الرئيس األوكراني فولوديمري
زيلينسكي موسكو قبل أسبوعَ ني بـ»تلغيم
السد» ،وهو من بني األكرب يف أوكرانيا.

مبنى تعرّض للقصف في بلدة موروم الروسية المحاذية للحدود األوكرانية (أ ف ب)

وهذا أوّل انقطاع مُعلن للكهرباء واملاء
يف خريســون التي يُســيطر عليها الجيش
الرويس منذ بدء هجومــه يف أوكرانياّ .
لكن
القــوات األوكرانية لم تســتهدف حتّى اآلن
البنية التحتية للطاقة يف املناطق املحت ّلة ،بل
ر ّكزت عىل اســتهداف خطوط إمداد الجيش
الرويس .يف املقابل ،اســتهدفت روسيا مرارا ً
البنية التحتية للطاقة يف أوكرانيا يف األسابيع
األخرية ،مــا أدّى إىل تدمري حواىل  40يف املئة
منها وانقطاع واســع يف الكهرباء واملياه يف

العديــد من املناطق ،ومــن بينها العاصمة
كييف .ويف تايوان ،أكــدت وزارة الخارجية
يف بيان مــرع املقاتل التايواني تســنغ
شنغ كوانغ الذي يبلغ  25عاما ً بمعارك ض ّد
القوات الروســية ،وهو أول ضحية معروفة
من تايوان منذ بدء الغزو .وأشــادت تايبيه
بـ»الوطني الذي ضحــى بحياته يف الحرب
يف أوكرانيا وبروح مســاعدته لألوكرانيني يف
الدفاع عن الح ّرية والديموقراطية».
ويف غضــون ذلك ،ح ّذر قائــد القيادة

البابا يختتم زيارته إلى البحرين ويؤكد قربه من لبنان
بعد زيارة تاريخية اســتم ّرت  4أيام ،غادر البابا فرنسيس
البحرين أمس ،حيــث كان العاهل البحريني حمد بن عيىس آل
خليفــة وإمام األزهر أحمد الطيب يف وداعه والوفد املرافق له يف
قاعدة الصخري الجوية امللكية ،فيما دعا الحرب األعظم إىل احرتام
حقوق اإلنسان األساسية والصالة من أجل الشعوب املتأ ّلمة يف
الرشق األوسط.
ويف كلمة ألقاها خالل لقاء مع األساقفة والكهنة والعاملني
الرعويني يف كنيسة القلب املقدّس يف املنامة ،قال البابا« :إذ أرى
املؤمنني من لبنان الحارضين ،أؤكد صالتي وقربي خصوصا ً من
ذلك البلد الحبيب واملتعب الذي يم ّر بمحنة ومن ك ّل الشــعوب
التي تتأ ّلم يف الرشق األوسط».
وجدّد البابا صالته من أجل أوكرانيا ،داعيا ً إىل إنهاء الحرب
فيها ،مع دخول الغزو الرويس شــهره التاسع .كما دعا رجال
الكنيسة إىل أن يكونوا «ح ّراســا ً وبنّائي وحدة» ،وقال« :لنفعل
ذلك أيضا ً يف املجتمع املتعدّد األديان والثقافات الذي نعيش فيه:
دائما ً من أجل الحوار وناســجني للرشكة والوحدة مع اإلخوة يف
املعتقدات والطوائف األخرى».
وشكر البابا فرنسيس السلطات البحرينية وامللك حمد بن
عيىس آل خليفة عىل حسن الضيافة واالستقبال وك ّل من ساهم

أخبار سريعة

العاهل البحريني مو ّ
دعًا البابا فرنسيس أمس (أ ف ب)

يف نجاح زيارته ،وهي األوىل لحرب أعظم إىل البحرين .وترأس البابا
صباح السبت قدّاسا ً حاشدا ً يف استاد البحرين الدويل ،شارك فيه
قرابة  30ألف شخص ،استقبلوه بالتصفيق والدموع.
والزيارة هي الثانية للحرب األعظم إىل شبه الجزيرة العربية
منذ رحلته التاريخية إىل اإلمــارات عام  .2019وجاءت يف إطار
ملتقى البحرين للحــوار «الرشق والغرب مــن أجل التعايش
اإلنســاني» ،الذي حرضه قرابة  200شــخص من مسؤولني
ورجال دين بارزين من الرشق األوسط.

االســراتيجية األمريكية األدمريال تشارلز
ريتشــارد من أن الحــرب يف أوكرانيا التي
نم ّر بهــا اآلن «مج ّرد إحماء» ،مشــرا ً إىل
أن «الحرب الكربى قادمــة ،ولن يم ّر وقت
طويل قبل أن نُختــر بطرق لم نعرفها منذ
زمن بعيد» ،بحسب صحيفة «وول سرتيت
جورنال».
ويف الســياق ذاته ،تعهّ د رئيس الوزراء
الياباني فوميو كيشــيدا تعزيــز القدرات
البحرية والعســكرية لبالده ،مح ّذرا ً من أن
الدول يجب أن تستع ّد للتعامل مع املعتدين.
وندّد بالحرب الروسية ض ّد أوكرانيا وبكوريا
الشــمالية إلجراء تجــارب صواريخ ،ح ّلق
أحدها فوق اليابان للمــ ّرة األوىل منذ العام
.2017
وخالل مناسبة اســتعراض األسطول
البحري الياباني الدويل ،قال كيشيدا« :يجب
أن نستع ّد لعرص يظهر فيه العبون يُخالفون
القواعد ويســتخدمون القوة أو التهديدات
لتدمــر الســام واألمــن يف دول أخرى»،
رسع املناقشات الواقعية حول
مضيفاً« :سن ُ ّ
ما هو مطلوب للدفاع عن شــعبنا من خالل
إبقاء ك ّل الخيارات مطروحة».

قصف دموي
للنظام السوري
ُقتل  10أشخاص ،بينهم  3أطفال ،وأُصيب
 77آخرون بجــروح متفاوتة جــ ّراء قصف
لقوات النظــام بالصواريخ طــال مخيّمات
عشــوائية للنازحني يف شــمال غرب سوريا
أمس ،وفق «املرصد الســوري» الذي أفاد عن
سقوط أكثر من  30صاروخا ً عىل مناطق عدّة
غرب مدينة إدلب ،بينها املخيمات الخمسة.
وأشار املرصد إىل اســتمرار القصف عىل
مناطق عدّة يف املنطقة ،بعدما ردّت الفصائل
الناشــطة فيها مســتهدفة مواقــع لقوات
النظام .وبحسب وكالة «فرانس برس» ،طالت
الصواريخ يف ســاعات الصباح األوىل مخيّما ً
وتجمّ عات للنازحــن يف منطقة كفر جالس
غرب مدينة إدلب ،فيما ســارعت فرق الدفاع
املدني والسكان إىل إغاثة الجرحى ونقلهم إىل
مستشفيات قريبة.
وأتى القصــف الصاروخي ،وفق املرصد،
غداة مقتل  5عنارص من قوات النظام يف قصف
شنّه فصيل تابع لـ»هيئة تحرير الشام» ض ّد
مواقعهم يف جنوب غرب إدلب.

تح ّ
طمت طائرة تق ّل  43راكبا ً في
بحيرة فكتوريا في تنزانيا أمس،
ما أدّى إلى مقتل  19شخصا ً
كانوا في الرحلة «بي دبليو
 .»494وبعد وصوله إلى مطار
بوكوبا ،حيث كان من المق ّرر
أن تهبط الطائرة اآلتية من
دار السالم ،قال رئيس الوزراء
قاسم مجاليوا« :ك ّل التنزانيين
يُشاركونكم الحزن على 19
شخصا ً لقوا حتفهم خالل
هذا الحادث» .وأظهر تسجيل
مصوّر الطائرة وقد غمرت
المياه جزءا ً كبيرا ً منها ،فيما
سعى عناصر إنقاذ وصيادون
إلخراج األشخاص إلى بر األمان.
وحاول عمال اإلغاثة رفع الطائرة
من المياه مستخدمين الحبال
ورافعات ،وبمساعدة أهالي
المنطقة .والطائرة من طراز
«إيه تي آر  »42ومن صنع شركة
«إيه تي آر» الفرنسية  -اإليطالية
ومق ّرها تولوز.

البرهان ُي ّ
حذر
«المؤتمر الوطني»
وجّ ه رئيس مجلس السيادة
السوداني وقائد الجيش عبد
الفتاح البرهان خالل لقاء مع
ضباط من الجيش في قاعدة
بشمال الخرطوم أمس ،تحذيرا ً
إلى «المؤتمر الوطني» ،حزب
الرئيس السابق عمر البشير،
والحركة اإلسالمية ،من المساس
بالجيش ،مؤكدا ً أنّه «عليهم أن
يرفعوا يدهم عن الجيش» .وشدّد
على أن «الجيش ال ينتمي إلى أي
حزب ولن نسمح بتفكيك الجيش
أو السودان ّإل على أجسادنا.
ونقول للقوة التي تستهدف
الجيش سنحميه بأرواحنا» .ور ّد
الحزب على الفور على خطاب
البرهان قائالً له« :إنّك تعلم يقينا ً
حقيقة والء القوات المس ّلحة
للتنظيم» .وأضاف« :لن نسمح
لك بالمضي قدما ً في تسليم البالد
لمرتزقة وعمالء السفارات».

مطلقا الصواريخ
بقبضة «حماس»
أفاد مصدر أمني بحركة «حماس»
في قطاع غزة وكالة «فرانس
برس» أمس ّ
بأن قوات األمن
التابعة للحركة اإلسالمية اعتقلت
مواطنَين لتو ّرطهما بإطالق
صواريخ من غزة على إسرائيل،
َ
الشخصين
مشيرا ً إلى أن اعتقال
جاء بعد أن «تبيّن لجهاز األمن
الداخلي أن لهما عالقة مباشرة
بإطالق  4صواريخ يوم الخميس»
على إسرائيل .كما شدّد على أن
«الفصائل الفلسطينية ال عالقة
لها بهذه الصواريخ التي تهدف
إلى إعطاء االحتالل ذريعة
لمواصلة العدوان» ،مؤكدا ً أن
«الفصائل ملتزمة باتفاق الغرفة
المشتركة بتنسيق أي ر ّد على
العدوان اإلسرائيلي» .وأوضح أن
المتّهمَين ينتميان لجماعة سلفية
في القطاع ،مشيرا ً إلى أنّهما من
سكان بلدة بيت حانون شمال
القطاع .وكشف أن «الصواريخ لم
تكن محشوّة بالمتفجرات ...أي
أنها لو سقطت في مستوطنات
االحتالل لم تكن ستؤدّي إلى أي
أضرار» ،فيما سقط  3منها داخل
حدود القطاع واعترض الجيش
اإلسرائيلي صاروخا ً واحداً.

تــتــــــــمــات

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٩٧٨السنــــة الـرابـعـة

"طائف األونيسكو" ...الفرصة األخيرة

ق َ
طع الســفري الســعودي الشــك باليقني حني أكد ان باريس لن تسري
بمرشوع مؤتمر «سان كلو» جديد او تشجع عىل اي تعديالت تسبق انتخاب
رئيس للجمهورية ،ما يوجب ان ينعكس عىل سياق انتخابات الرئيس ،فيتنبّه
أصحاب األوراق البيض ومرشحو الكواليس اىل عقم إضاعة الوقت ،مثلما أدرك
ٌ
الرئيس نبيه بري ان الحوار خارج قاعة الربملان حَ ٌ
مكلف
رف للمسار االنتخابي
لكل اللبنانيني.
هذا يف الوقائع السياسية الراهنة ،أما يف نقاش األزمة التي يعانيها النظام،
ٌ
فالفت أن يُجمع املتحدثون يف األونيســكو عىل وجوب استكمال تطبيق بنود
الطائف معتربين االمتناع عن ذلك سببا ً يف نشوء االختالالت .وهو كالم صحيح
وخاطئ يف الوقت نفسه .حتى لو وضعنا كل النصوص الجميلة موضع التنفيذ
فال أحد يضمن كيفية التطبيق يف ظل منظومة مقفلة يتبادل املنافع داخلها
أهل السياسة وحيتان املال وأصحاب السالح.
ذهب استوىل عليه قراصنة أرشار.
تجربة اللبنانيني مريرة مع دستور من ٍ
وإذ إن مَن دمروا اتفاق الطائف ال يزالون هم أنفسهم يف مواقع السلطة والقرار
وال تزال كتل مؤيديهم الصمّ اء تعيد انتاجهم ،فمَن يتعهد-عىل ســبيل املثال-
إجراء انتخابات ال تطيح بتمثيل املــرأة واألقليات املذهبية واإلتنية اذا ألغيت
الطائفية السياســية يف اختيار نواب الربملان؟ ومن يضمن عدم تعمُّد إفشال
رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية يف املهل الدســتورية اذا جرى تحديدها؟
ومن يكفل أال تكون املحاصصة والزبائنية أبشع مما شهدناه؟ وكيف ألي بند
إصالحي أن يتحقق يف ظل عدم التطرق اىل بند حل امليليشيات؟
لو ُقيِّض للطائف األسايس الذي ضمنته الرياض والجامعة العربية وأيدته
األمم املتحدة أن يطبق لربما كنا بأفضل األوضاع وبارشنا ورشة تطوير نحو
نظام ديموقراطي علماني يعطي «ما لقيرص لقيرص وما لله لله» .عىل أي حال
يبقى «الطائف» الوعاء األنسب الستيعاب التناقضات واإلصالحات إذا صفت
النيات وعاد املنقلبون عليه اىل مرشوع الدولة .هي الفرصة األخرية ،وتستحق
أن تعطى فرصة قبل الدخول يف مجهول املشاريع واالقرتاحات واملغامرات.

"ترشيحات  8آذار" :برّي يدفع للتسمية...

ّ
وألن التعطيل والتنكيل بالدستور من «ترسانة» األسلحة املمانعة لقيام
الدولة واستنهاض مؤسســاتها ،تضع قوى الثامن من آذار ثقلها الستمرار
ترجيح كفة الشغور يف ميزان االســتحقاق الرئايس ،عرب االستمرار يف وضع
جلسات انتخاب رئيس جديد للجمهورية بني ف ّكي كماشة «الورقة البيضاء»
و»تطيري النصاب» من دون اإلقدام عىل تســمية أي مرشح والتصويت له يف
الهيئــة العامة ،األمر الــذي بات رئيس املجلس النيابــي نبيه بري «ال يحبذ
اســتمراره ويعتزم القيام بمروحة مشــاورات بينية مــع مكونات فريقه
السيايس للدفع باتجاه االنتقال إىل مرحلة طرح األسماء وفتح الباب تاليا ً أمام
النقاش والتوافق مع الفريق اآلخر» ،كما نقلت مصادر واسعة االطالع لـ»نداء
الوطن»ّ ،
لكن جهود ب ّري يف هــذا االتجاه ال تزال تصطدم بتمهّ ل «حزب الله»
وتريثه يف االنتقال إىل مرحلة التسميات والرتشيحات ألنه باختصار «محكوم
بعقدة جربان باسيل».
وأوضحت املصادر ّ
أن قيادة «حزب الله» ال تزال تراعي «حسابات باسيل
الرئاسية» وليست مستعجلة للقيام بأي خطوة نحو تجاوز هذه الحسابات
ربطا ً بحســابات «حارة حريك» االســراتيجية التي تفرض عدم املخاطرة
بخسارة «الغطاء» الذي يمنحه «التيار الوطني الحر» لـ»حزب الله» يف الشارع
املســيحي ،ولذلك ّ
فإن «الحزب» يعمل عىل إبطاء حركة املشاورات التي يدفع
بري إليها يف سبيل التوصل إىل مرشــح توافقي لرئاسة الجمهورية بانتظار
«إيجاد املخرج املناسب الذي يحفظ ماء وجه باسيل وال يهدد تحالف «حزب
الله» معه».
وكان رئيس املجلس النيابي قد شدد يف دردشة مع الصحافيني أمس عىل
ّ
أن «الرتاجع عن فكرة الحوار ال يعني نعي التوافق السيايس» ،مؤكدا ً الحاجة
إىل رضورة أن «تتشاور األطراف خالل الفرتة الفاصلة بني الجلسة (الرئاسية)
واألخــرى للوصول إىل التوافق» .ولفتت االنتباه مســا ًء املواقف التي أطلقها
رئيس «الحزب التقدمي االشرتاكي» وليد جنبالط من عني التينة مجددا ً التأكيد
عىل االستمرار يف ترشيح النائب ميشال معوّض «لكن لسنا فريقا ً واحدا ً يف البلد
فليتم التداول بأسماء أخرى وعندها نرى».
وبحسب املعلومات التي رشــحت لـ»نداء الوطن» حول أجواء لقاء عني
التينة بني بري وجنبالط ،فإنه أتى بشكل أساس بغية تظهري األخري «محورية
الدور» الذي قام به األول يف الوصول إىل اتفاق الرتســيم الحدودي البحري مع
إرسائيــل عىل مدى عقد من الزمن ،وذلك يف ســياق الرد عىل محاولة الفريق
العوني «خطف هذا اإلنجاز» وتجيريه ملصلحة العهد الســابق وتياره .وخالل
اللقاء ،تطرق جنبالط مع رئيس املجلــس إىل رضورة مغادرة مربع املراوحة
يف ملف االستحقاق الرئايس بدءا ً من اإلقدام عىل خطوة طرح «مرشح رئايس
للفريق اآلخر» ،عىل قاعدة« :نحن لدينا مرشــحنا وعليكم طرح مرشــحكم
للوصول إىل التوافق».
تزامناً ،وبينما برزت أمس مناشدة البابا فرنسيس السياسيني اللبنانيني
«تنحية مصالحهم الشــخصية» قائــاً خالل رحلة عودته مــن البحرين:
«ســاعدوا لبنان كي يخرج من هذا الوضع السيئ ودعوه يستعيد عظمته»،
كانت للبطريرك املاروني بشارة الراعي مواقف عالية السقف يف قداس األحد يف
بكركي أمس حذر فيها من تداعيات الشغور السلبية عىل «التعايش والرشاكة
الوطنية» يف البلد ،مؤكدا ً ّ
أن انتخــاب رئيس الجمهورية هو «باب» التعايش
والحفاظ عىل الكيان «بوجه الذين يبحثون عن كيانات أخرى سياسية وحزبية
ومذهبية وشــخصية لهم ال للبنان» ،وتوجه الراعي باملبارش إىل النواب الذين
يعطلون االســتحقاق الرئايس بالقول« :تريدون لبنان كيانا ً واحداً؟ انتخبوا
رئيسا ً للجمهورية ،تريدون استمرار صيغة الرشاكة الوطنية؟ انتخبوا رئيسا ً
للجمهورية».

"الكابيتال كونترول" ...كالكيت مرة أخرى مف ّخخة

وبني البنود العالقة من دون اتفاق نهائي حولها حتى تاريخه ما ييل:
أوالً :ال يأتي املرشوع ضمن ســياق ترشيعات اصالحية متكاملة .فعىل
ســبيل املثال ال الحرص ،لم يقر بعد مرشوع قانــون إعادة هيكلة املصارف.
ويطرح ذلك تخوفــا ً مرشوعا ً مفاده إمكان اإلبقاء عــى اوضاع البنوك كما
هي (أشبه بالزومبي) ،اذا اعطيت لها الحماية القانونية من دعاوى املودعني
الواردة كبند يف «الكابيتال كونرتول».
ثانياً :ال اتفاق حول املفعول الرجعي لتلك الحماية ،والتي توقف متابعة
الدعاوى القائمة اىل جانب الحؤول دون رفع اي دعوى جديدة.

٢١

اإلثـنـيـن  ٧تشرين الثاني 2022

ثالثاً :ترفض رشائح واسعة من املودعني تصنيفات (دوالر قديم /دوالر
جديد) كما وردت يف املرشوع .فذلك التمييز يعني ضمنا ً بالنسبة إليهم تأجيل
البت بمصري حقوقهم املرشوعة بودائعهم .خصوصا ً وأن ما سمي بمرشوع
قانون إعادة التوازن املايل ،املتداول حاليــاً ،يحمل يف طياته أيضا ً ما هو غري
قانوني وغري دستوري لجهة اعتماد تصنيفات للودائع بني مؤهلة وأخرى غري
مؤهلة!
رابعاً :ثمــة اعرتاضات عىل اللجنة التي نص عليها املرشوع ،والتي يقرر
فيها بشكل أسايس مرصف لبنان بأحقيات السحب والتحويل .فمرصف لبنان
بالنســبة لكثريين بات طرفاً ،وال يمكن أن يلعب دور الحكم العادل بعد كل
املمارســات غري القانونية التي طبقها منذ بداية االزمة ،وتحديدا ً عىل صعيد
تقنني الســحوبات وتحديد أســعار منخفضة جدا ً لها تفرض عىل املودعني
اقتطاعات قرسية تصل أحيانا اىل .80%
خامســاً :أكدت املصادر املتابعة ان الصيغة املطروحة للنقاش ال تحظى
بموافقة صندوق النقد الدويل .ما يرجح تكرار ســيناريو إقرار تعديل قانون
الرسية املرصفية ،ثم رده اىل الربملان إلعادة تعديله من جديد ...وهلمّ!
عىل صعيد متصل ،علمت «نداء الوطن» أن محكمة يف لندن ستستأنف غدا ً
النظر يف دعوى أحد املودعني ضد البنك اللبناني الفرنيس .وكانت دعوى املودع
جورج بيطار محل مطالبة بعدة ماليني من الدوالرات من البنك املذكور ،بعدما
سبق وربح دعوى ضد بنك بريوت لتحصيل وديعة بقيمة  7.7ماليني دوالر.

"كوب  "27ينطلق في مصر :نضال دولي إلنقاذ...

وأوضــح أن  29دولة فقط من أصل  194قدّمت خططا ً محســنة عىل
النحو الذي دعا إليه مؤتمر «كوب »26يف غالســكو العام املايض .لكنّه رأى أن
إدراج «الخسائر واألرضار» عىل جدول األعمال بعد  3عقود من النقاش حول
هذه القضية أظهر تقدّما ً وي ّ
ُبش بالخري .وتُشــر «الخسائر واألرضار» التي
ّ
للتغي
أُدرجت رسميّا ً عىل جدول أعمال املؤتمر إىل التداعيات التي ال مف ّر منها
ّ
ويتوقع أن تصل إىل
املناخي التي تُقدّر من اآلن بعرشات مليارات الــدوالرات
مبالغ خيالية.
مــن ناحيته ،اعترب رئيس الدورة الســابعة والعرشيــن للمؤتمر وزير
الخارجية املرصي سامح شــكري أنه «حان الوقت لالنتقال من املفاوضات
والتعهدات إىل مرحلة يحظى فيها التنفيذ باألولوية» ،مح ّذرا ً من «أننا ال نملك
ترف االســتمرار عىل هذا النهج» .وأوضح شكري أن «الحالة الراهنة لجهود
حشد وتوفري تمويل املناخ تُثري الكثري من الشواغل» ،كاشفا ً أن «تعهّ د توفري
 100مليار دوالر سنويّا ً لم يجد بعد سبيله للتنفيذ».
كما أعرب عن أسفه ّ
ألن معظم التمويل املناخي يعتمد عىل القروض .ويف
كلمته االفتتاحية ،قال رئيس النسخة الـ 26للمؤتمر الوك شارما« :أتفهم ما
واجهه الزعماء يف كافة أنحاء العالم هذا العام من أولويات مختلفة ،يجب أن
نكون واضحنيّ ،
فإن التقاعــس عن العمل يُمكنه فقط إرجاء كارثة املناخ»،
مضيفاً« :كم يحتاج العالم وقادة العالم من نداءات لالستيقاظ بالفعل».
وأفــاد تقرير لألمم املتحدة أمس تناول االرتفاع الرسيع يف وترية االحرتار
العاملي عىل مدى السنوات الثماني األخرية ،بأنه يف حال ثبتت التوقعات يف شأن
العام  ،2022فســيكون أكثر ح ّرا ً من أي عام سابق لسنة  .2015وقال األمني
العام لألمم املتحدة أنطونيو غوترييش مع ّلقا ً عىل التقرير« :مع انطالق مؤتمر
األطراف حول املناخ «كوب »27يواجه كوكبنا نداء استغاثة» ،واصفا ً التقرير
بأنه «رسد لفوىض مناخية».
وتُشارك حواىل  200دولة يف املؤتمر ،بعد عام قاس شهد كوارث طبيعية
مرتبطة بتق ّلبات الطقس جعلت الحاجة ماسة إىل إجراءات ملموسة .ويلتقي
أكثر من  100من قادة الدول والحكومات يف قمة من شأنها إعطاء دفع لهذه
املفاوضات التي تســتم ّر أســبوعَ ني .ويغيب عن القمة الرئيس الصيني يش
جينبينــغ ،يف حني يحرض الرئيس األمريكي جو بايــدن يف محطة رسيعة يف
 11ترشين الثاني ،بينما التعاون حيوي بــن أكرب دولتَني ملوّثتَني يف العالم،
اللتَني تشهد عالقتهما توترا ً جيوسرتاتيجيّا ً شديداًّ .إل أنهما قد يلتقيان يف بايل
األسبوع املقبل عىل هامش قمة «مجموعة العرشين».

النظام يتو ّعد الث ّوار "أعداء الله" :العين بالعين!

كما ّ
حض النواب السلطة القضائية عىل «التعامل بحزم مع مرتكبي هذه
الجرائم والتعامل مع أولئك الذين ح ّرضوا مثريي أعمال الشــغب ،بمن فيهم
سياسيون معيّنون» ،يف حني اعترب رئيس مجلس الشورى اإليراني محمد باقر
قاليباف أن األحداث األخرية أظهرت أن وكالة االستخبارات املركزية األمريكية
واملوســاد اإلرسائييل وما وصفها باملجموعات التابعة لــه ،ال يبحثون عن
تحقيق مطالب املحتجني« ،بل يسعون لصنع «داعش جديد» من خالل تحويل
االحتجاج إىل «أعمال الشغب والجريمة».
ميدانيّــاً ،أطلقت قوات األمن اإليرانيــة الرصاص الحي عىل محتجني يف
مدينة مريوان الكردية يف محافظة كردستان بعدما خرجت تظاهرات حاشدة
يف املدينة حيث بدأ األهايل احتجاجات غاضبة وإرضابا ً يف األسواق وأغلقوا عددا ً
من الشوارع ،بحسب شبكة «إيران إنرتناشيونال».
واندلعت هذه االحتجاجات عىل اثر وفاة الطالبة الكردية نرسين قادري
يف طهران الســبت .وقادري التي تتحدّر من مريــوان توفيت بعدما رضبتها
الرشطة عىل رأســها ،بحســب ما أفادت منظمة «هنكاو» .وأظهرت صور
وفيديوات محتجّ ني قاموا بإلقاء الحجارة عىل مبنى اإلدارة الرســمية ،كما
أنزلوا علم الجمهورية اإلســامية وأحرقوه وسط هتافات «املوت للديكتاتور
خامنئي» .ون ّ
ظم الســكان ،بمَن فيهم نساء بال حجاب ،مسرية يف الشوارع،
بينما أرسلت السلطات تعزيزات إىل املنطقة.
كذلك ،أظهرت مقاطع مصوّرة مهاجمة محتجّ ني أفراد أمن يف مدينة كرج
غرب طهران ،وإشــعال النريان يف لوحة إعالنية تحمل صورة املرشد اإليراني
عيل خامنئي يف مدينة يزد (وسط) .وذكرت «منظمة حقوق اإلنسان يف إيران»
طلبا ً يف جامعة رشيف يف طهران ن ّ
أن ّ
ّ
ظموا اعتصامات أمس دعما ً لزمالئهم
املعتقلني ،فيما سجّ لت مواجهات بني طالب وأفراد من «الباسيج» يف جامعات
عدّة.
ويف هذه األثناء ،أزال ّ
طلب داخل جامعة يف بابل يف شمال إيران الحواجز
َ
الجنســن التي نُصبت يف املقهى وفق القانون ،بينما تشــهد
الفاصلة بني
االحتجاجات تكتيكات كثرية ومختلفة ،حيث أشــار مراقبون إىل تزايد نزعة
تتمثّل يف إزالة الشباب للعمائم من عىل رؤوس رجال الدين يف الشوارع.
وقال مدير «منظمة حقوق اإلنســان يف إيــران» محمود أمريي مقدم:
«اإليرانيون يواصلون النزول إىل الشــوارع وهم مصمّ مون أكثر من أي وقت
مىض عىل إحداث تغيريات جوهرية» ،الفتا ً إىل أن «الر ّد من
الجمهورية اإلسالمية هو املزيد من العنف».
توازياًُ ،قتل  4أفراد مــن الرشطة اإليرانية يف إطالق
نار بدوافع «شخصية» يف محافظة سيستان بلوشستان،
ّ
محل .ويف حادث منفصل ،تحدّث
وفق ما ادّعى مسؤول
«الحرس الثــوري» اإليراني عن مقتل شــخص «معا ٍد
للثورة» اإلسالمية حاول مهاجمة مركز عسكري يف مدينة
ماهشهر يف حافظة خوزستان.
وعىل وقع رصخات الثوار يف الساحات ،عانت أسواق
الرصف يف إيران شلالً تاما ً يف التعامالت ،بعد تجاوز سعر
رصف الدوالر يف الســوق املفتوحــة للعملة يف العاصمة
طهران أكثر من  360ألف ريال ،وســط شحّ ملحوظ يف
العملة الخرضاء ،فيما أفادت تقارير عن وقف بيع الدوالر
ورشائه .وبــدأ االنهيار األخري يف قيمــة العملة اإليرانية
الثلثاء املــايض ،عندما انخفضت بنحو  10يف املئة مقابل
الدوالر األمريكي.
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الريــــاضـــية

العـــدد  - 978السنــــة الـرابـعـة

اإلثـنـيـن  ٧تشرين الثاني 2022

كـــــــــرة قـــــــــدم

نيمار يتألّق في فوز سان جرمان 1-2

فوز أرسنال  0-1وليفربول 1-2
وسقوط يونايتد  1-3ويونيون برلين 0-5
تغلّب ارسنال متصدّر الدوري االنكليزي لكرة القدم ،على تشلسي  - 1صفر في المرحلة الخامسة
عشرة ،التي شهدت قيادة المصري محمد صالح لفريقه ليفربول لفوز على توتنهام  ،1-2وبداية
رائعة للمدرب اإلسباني أوناي إيمري مع أستون فيال بالفوز على مانشستر يونايتد .1-3
ليون باييل ( ،)7ثم وبعدما أضاف الفرنــي لوكا دينيي الثاني ( ،)11أعاد
راميس األمل ليونايتد حني تحولت الكرة منه اثر تسديدة من لوك شو وخدعت
حارس مرمــاه األرجنتيني إميليانو مارتينيز ( ،)45قبل أن يعيد بنفســه
الفارق اىل هدفني يف مستهل الشوط الثاني بعد تمريرة من أويل واتكنز (.)49
وفاز نيوكاسل عىل ســاوثمبتون  ،1-4وكريستال باالس عىل وست هام
 ،1-2وليــدز يونايتد عىل بورنموث  ،3-4وبرايتــون عىل ولفرهامبتون ،2-3
وليسرت عىل ايفرتون  - 2صفر ،وتعادل نوتنغهام فوريست مع برنتفورد .2-2

رفع أرسنال ،الذي سجل هدفه الوحيد عرب الربازييل غابريال (،)63
رصيده اىل  34نقطة متقدما ً بفارق نقطتني عن مانشسرت سيتي الفائز
عىل فولهام .1-2
وخاض املدرب اإلســباني ألرســنال ميكيل أرتيتا مباراته الـ150
كمدرب للفريق ،وهو نفس عدد املباريات التي خاضها معه كالعب.
غابريال (باألحمر) مسج ً
ال هدف أرسنال في مرمى تشلسي (أ ف ب)
وعادت الحيــاة اىل ليفربول بعد هزيمتني امــام نوتنغهام وليدز،
بتغلبه عىل توتنهام يف معقل األخري  ،1-2بفضل هدافه صالح الذي سجل
المانيا
الهدفني ( 11و ،)40فيما سجل هاري كاين لتوتنهام (.)70
صب باير ليفركوزن جام غضبه عــى ضيفه أونيون برلني عندما
اسبانيا
وعاد هداف مانشسرت سيتي النروجي إرلينغ هاالند بعد غياب عن
أكرم وفادته بخماســية نظيفة وأهدى صدارة الدوري األملاني إىل بايرن
واصــل أتلتيكو مدريد نتائجــه املخيبة بســقوطه يف فخ التعادل
مباراتي فريقه االخريتني ،فســجل هدف الفــوز  1-2لفريقه من ركلة
ميونيخ يف ختام املرحلة الثالثة عرشة.
اإليجابي أمام ضيفه إسبانيول  1-1يف املرحلة الثالثة عرشة من الدوري
جــزاء يف الرمق االخري ( )5+90ضد فولهام ليمنحه ثالث نقاط ثمينة يف
وصمد قطب العاصمة ومفاجأة املوســم وصاحب أقوى دفاع قبل
اإلسباني.
رصاعه مع أرسنال عىل اللقب.
املرحلــة ( 9أهداف دخلــت مرماه فقط) ،طوال الشــوط األول قبل أن
وفشل القطب الثاني للعاصمة يف استغالل النقص العددي يف صفوف
وكان االرجنتينــي جوليان الفاريز منح ســيتي هدفه االول (،)19
يستسلم يف الثاني وتهتز شباكه خمس مرات.
ضيوفه الذين تلقوا رضبة موجعة مبكرة بطرد مدافعهم األوروغواياني
فيما سجل الربازييل اندرياس برييرا ( 26من ركلة جزاء) لفولهام.
وهي ثاني أقىس خسارة للنادي يف "البوندسليغا" بعد األوىل بالنتيجة
لياندرو كابريرا يف الدقيقة  28لعرقلته
وحقق إيمري بداية رائعة مع فريقه الجديد أستون
ذاتها أمام بوروسيا دورتموند يف شباط .2020
املهاجم ألفارو موراتــا الذي كان يف
فيال كخلف لســتيفن جريارد ،بقيادته لفوزه األول عىل
وأرغمت الخســارة أونيون برلني عىل التخيل عن
طريقه إىل االنفراد باملرمى.
أرضــه يف الدوري امام مانشســر يونايتد منذ  19آب
الصــدارة لبايرن حامل اللقــب والفائز بصعوبة عىل
وعــى العكس من ذلــك ،نجح غاب ميسي عن سان جرمان
خاض أرتيتا مباراته الـ150
 1995بتغلبه عليه .1-3
القطب اآلخر للعاصمة هرتا  2-3السبت يف برلني.
بسبب اإلصابة
كمدرب ألرسنال
اســبانيول يف افتتاح التســجيل عرب
ويف مباراة بدأها يونايتد بــارشاك النجم الربتغايل
يف املقابل ،حقق باير ليفركوزن فوزه الثاني فقط
سريجي داردر ( ،)62قبل أن يتمكن
كريســتيانو رونالــدو أساســيا ً مع ارتدائه شــارة
يف الدوري بقيادة مدربه الجديد العب الوسط اإلسباني
الربتغايل جواو فيليكس من إدراك التعادل ألتلتيكو (.)78
القائــد أيضاً ،خطف جايكوب راميس األنظــار بعدما بات وفق "أوبتا"
الدويل السابق تشابي ألونســو ،بعد االول يف أول مباراة بقيادته عندما
وأهدر ريال سوسييداد فرصة االرتقاء اىل املركز الثالث بسقوطه يف
لالحصاءات ،رابع العب فقط يف تاريخ الدوري املمتاز يســجل لفريقه
سحق ضيفه شالكه برباعية نظيفة يف املرحلة التاسعة.
فخ التعادل أمام ضيفه فالنسيا .1-1
ويف مرماه عن طريق الخطأ ويقوم بتمريرة حاســمة يف نفس املباراة،
وكان مصري ألونسو عىل املحك بعد خسارتني وتعادل واحد يف الدوري
سجل لسوســييداد هوغو غيامون ( 10خطأ يف مرماه) ،ولفالنسيا
بعد كيفن ديفيس (كانون األول  )2008والويلزي غاريث بايل (ترشين
وتعادلني وخســارة واحدة يف مســابقة دوري أبطال أوروبا ،التي أنهى
الربازييل صامويل دياز لينو (.)18
الثاني  )2012وواين روني (ترشين األول .)2012
دور مجموعاتها يف املركز الثالث وسيواصل مشواره القاري يف مسابقة
وتختتم املرحلة اليوم بلقاء رايو فاليكانو مع ريال مدريد.
ولعب راميس دور املمرر يف الهدف األول لفيال الذي ســجله الجامايكي
الدوري األوروبي "يوروبا ليغ".

جـــــــــــــــــــورج الهـــــــــــــــــــاني
g.elhani@nidaalwatan.com

اللجنة األولمبية وخصومها
تحت سقف واحد
ال يبدو ّ
أن األجواء التي ستُحيط باجتماع الجمعية العمومية
للجنة األولمبية اللبنانية التي ستُعقد بعد ظهر اليوم في فندق
بادوفا في ّ
سن الفيل ستكون مُريحة في أحسن األحوال ،فهي
قبل ك ّل شيء الجلسة األولى للجمعية العمومية منذ انتخاب
اللجنة التنفيذية الحالية في شباط العام الفائت ،وهذا يعني
أنّه للم ّرة األولى سيجلس الموالون والمعارضون تحت سقف
واحد ،وستكون فرصة سانحة لكي يدلي ك ّل اتحاد بدلوه في
المواضيع الشائكة التي سبّبت طوال هذه الفترة تباعدا ً وفتورا ً
بين الفائزين والخاسرين في اإلنتخابات ،وجرحا ً في الجسم
الرياضي لم يلتئم لألسف حتى الساعة.
إال ّ
أن ما قد يكون مفاجئا ً اليوم هو بعض البنود الواردة
على جدول األعمال التي قد تبدّل وجه التحالفات الرياضية
في هذه الجلسة ،ولو بصورة آنية ،من دون أن يعني ذلك
ّ
أن اللجنة األولمبية ستكون عرضة له ّزات داخلية قد تؤثر
على وحدتها ومسيرتها ،بل ّ
ان كل ما ستشهده المناقشات
سيكون عنوانه العريض الديمقراطية التي يجب أن تسود
عمل المؤسسات والجمعيات الرياضية وسواها ،مع ّ
أحقية
ك ّل طرف بأن يطرح وجهة نظره من الزاوية التي يراها
صائبة ،والتي على جميع الحاضرين بحثها بهدوء ورويّة
تمهيدا ً التخاذ القرار المناسب بشأنها.
ّ
إن التحدّي األكبر الذي تواجهه هذه الجلسة هو إلتزام
كافة اإلتحادات المنضوية تحت جناح اللجنة األولمبية
بوقف المقاطعة والحمالت اإلعالمية التي لم تجلب إال
التشرذم واإلنقسامات،
وبطي صفحة الخالفات الماضية
ّ
الى غير رجعة ال إعادة فتحها اليوم أو غدا ً لمصالح ضيقة
أو لتصفية حسابات شخصية ،وأن يدرك الجميع من دون
استثناء ّ
بأن ال غالب وال مغلوب في الوسط الرياضي،
ّ
وأن ك ّل المشاكل يمكن التوصل الى حلول بشأنها في
حال صفت النوايا وتوحّ دت اإلرادات واإلمكانات ووُضعت
المصلحة الرياضية العامة فوق ك ّل اعتبار.

دردشـــــــــــــة

ط ّحان لـ"نداء الوطن":
ُسداسية األوائل هدفنا
فــــــادي ســــــمــــــعـــــان
أمل العب كرة القدم الدويل السابق محمد
زين طحّ ان لصحيفتنا بأن يعود فريقه الصفاء
اىل السكة الصحيحة والسليمة كما إعتاد عليه
الجميع يف السابق ،كاشــفا ً ّ
أن الهدف الحايل
هو دخول ُ
سداسية األوائل ،معربا ً عن إعتقاده
ّ
بأن الوقت قد حان لذلــك بعدما قدّم الفريق
املســتوى املقبول عىل عكس املوسم الفائت،
حيث جاءت نتائجه متواضعة وال تليق بإسم
هذا النادي العريق.
وعن نتائج الصفاء غري الثابتة هذا املوسم،
قال" :فريقنا متجدّد ،إذ هناك اكثر من  16العبا ً
إنضمّ وا اىل التشكيلة الحالية ،لذا من الطبيعي
ان نرى املستوى الفني غري مستق ّر حتى اليوم،
ونحن بحاجة اىل مزيد من التأقلم عىل رغم اننا
خضنا مباريات جيدةّ ،
لكن الحظ لم يســعفنا
يف التسجيل وإال كنا حصدنا نقاطا ً أكثر ،وعىل
العموم ّ
فإن الالعبني يقدّمون ك ّل ما عندهم عىل
أرض امللعب بروح قتالية عالية ،وهذا ما يدعو
اىل الثقة واالطمئنان".
وعن املشــاكل التي تعاني منهــا اللعبة،
خصوصا ً املنتخبات الوطنيــة ،رأى طحان ّ
أن
الحل الوحيد للوصول اىل املستوى الفني املرتفع
أسوة باملنتخبات العربية واآلسيوية األخرى هو
االحرتاف الحقيقي والجــدّي .وتابع" :معظم
العبينا موظفون ،يستيقظون صباحا ً للذهاب

اىل عملهم ،قبل االنتقال اىل التمارين أو املباريات
بعد الظهر أو عند املســاء ،وهــذا ما يؤدي اىل
إرهاقهم ،فضالً عــن ّ
أن هناك العبني يعملون
يف مجــال التدريــب يف األكاديميات ويمضون
أوقاتا ً طويلــة يف االرشاف عليها ،فال يكونون
بالتايل بكامــل لياقتهم البدنية خالل التمارين،
هذه بإختصار حياة الالعبني يف لبنان حيث كرة
القدم ال تكفيهم للعيش الكريم".
وأردف" :غيــاب اإلحرتاف ليــس وحده
املشــكلة ،بل املطلوب ان نعيــد تأهيل املالعب
العشــبية الطبيعية كمدينة كميل شــمعون
الرياضيــة وبــروت البلدي وصيــدا البلدي،
ّ
الصناعــي ال تفيد
الن املالعــب ذات العشــب
ّ
منتخباتنا ،فمن الصعب ان تلعب طيلة املوسم
عىل هذه املالعــب ثم تنتقل مبــارشة مع ك ّل
رسمي لخوض املباريات يف
استحقاق خارجي
ّ
املالعب العشبية".
وعن ترشــيحاته للقــب ،ر ّد طحان:
"القانون الجديد املعتمد هذا املوســم الذي
ّ
ينص عىل إحتســاب نصف النقــاط التي
يحصدها الفريق مع انتهاء مرحلة الذهاب
يمنع َك مــن تحديد الفريق الذي ســيحرز
اللقــب ،حيث نجد ّ
أن الفريــق الخامس يف
الرتتيــب قد يصبح يف املرتبة األوىل من خالل
مباراة واحدة ،لكن يبقــى األنصار والربج
من أكثر الفرق املستق ّرة فنياً ،باالضافة اىل
العهد حامل اللقب ،أمــا النجمة الذي يملك

محمد ط ّ
حان

أكــر قاعدة جماهريية تمــدّه باملعنويات
وتعطيــه الحافز ،فهو قــادر عىل تحقيق
أهدافه ،من دون ان ننىس شــباب الساحل
الذي يقدّم مســتوى الفتــاً ،لكنه يفتقد اىل
الالعبني االحتياطيني".
وختم" :ســأنهي مســرتي الطويلة مع
الصفاء الذي دافعت عــن ألوانه منذ أكثر من
خمس عرشة سنة ،وســأبقى فيه بعد إعتزايل
اللعب ملمارســة مهنة التدريب فيه ،وأنا حاليا ً
اتابــع دورات عــدّة ألحصل عىل الشــهادات
الرسمية املطلوبة".

الريــــاضيــــة
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رونه يُت ّوج في باريس  -بيرسي

وفرض املهاجم الدويل الفرنيس موىس ديابي نفســه نجما ً للمباراة
بتسجيله الهدفني الثاني والثالث يف الدقيقتني  56و ،58بعدما افتتح العب
أونيون برلني الســابق روبرت أندريخ التسجيل ( ،)46وأضاف التشيكي
آدم هولييك الرابع ( ،)68واختتم الهولندي ميتشل بيكر املهرجان (.)76

فجّ ر الدنماركي هولغــر رونه ،الثامن عرش
عاملياً ،مفاجأة من العيار الثقيل وتوّ ج بطالً لدورة
باريس برييس الفرنســية لأللف نقطة للماسرتز
يف كــرة املرضب ،بفــوزه عىل الرصبــي نوفاك
ديوكوفيتش الســادس وحامل اللقب  6-3و3-6
و 5-7يف املباراة النهائية.
ونال رونه ( 19عاماً) ،ثالث لقب يف خامس مباراة
نهائية يف مسريته االحرتافية جميعها هذا العام.
وسيصبح رونه اليوم أول دنماركي ينضم إىل
نادي العرشة األوائل منذ إنشــاء رابطة الالعبني
املحرتفني يف العام  ،1973وبالتايل ســيكون أول
بديل لبطولة املاسرتز الختامية املقررة يف تورينو
االيطالية بني  13و 20ترشين الثاني الجاري.
وأطاح رونه بخمســة من بني أفضل عرشة
العبني يف العالــم :البولوني هوبــرت هوركاش
(العارش) ،الــرويس أندري روبليف (التاســع)،
اإلســباني كارلوس ألكاراز (األول ،باالنسحاب)،
الكنــدي فيليكــس أوجيه-ألياســيم (الثامن)
وديوكوفيتش (الســابع) .وأصبح رونه أول العب
منذ إنشــاء رابطة الالعبني املحرتفني يتفوق عىل
خمســة من أفضل  10العبــن يف العالم يف دورة
واحدة (باستثناء املاسرتز الختامية).
كما أصبــح أصغر متــوّ ج يف دورة باريس-
برييس منذ األملاني بوريس بيكــر الذي نال لقب
النسخة األوىل بعمر  18عاما ً يف .1986

رونه حام ً
ال درع دورة باريس-بيرسي (أ ف ب)

ويف بطولة "املاسرتز" الختامية للسيدات ،املقامة
يف تكســاس االمريكية ،تغلبت الفرنســية كارولني
غارســيا السادسة عىل الروســية داريا كاساتكينا
الثامنة  6-4و 1-6و ،6-7لتبلغ نصف النهائي.
وجاءت املبارزة عىل آخــر البطاقات املؤهلة
إىل نصف النهائي حامية ومشــوّقة ،حســمتها
الفرنســية بشــق النفس ،لتــرب موعدا ً مع
اليونانية ماريا سا ّكاري ،فيما يجمع ثاني نصف
نهائي البولونيــة إيغا شــفياتيك ،األوىل عاملياً،
والبيالروسية أرينا سابالينكا السابعة( .أ ف ب)

فرنسا

تابع النجم الربازييل نيمار تألقه هذا املوسم يف صفوف باريس سان
جرمان فســجل هدفا ً وصنع آخر لفريقه ليفوز عىل لوريان  1-2خارج
ملعبه يف املرحلة الرابعة عرشة من بطولة فرنسا.
ورفع سان جرمان رصيده اىل  38نقطة متقدما ً بفارق  5نقاط عن
منافسه املبارش لنس.
وغاب النجم االرجنتينــي ليونيل مييس عن صفوف فريق العاصمة
الفرنســية الصابة بالتهاب يف وتر اخيل ،ولعب املهاجم الشــاب هوغو
ايكيتيكي بدال ً من مييس يف خط املقدمة.
ورفع نيمار رصيده من االهداف يف الدوري اىل  11هدفا ً ليتساوى مع
زميله كيليان مبابي يف صدارة ترتيب الهدافني .كما ساهم نيمار يف تسع
تمريرات حاسمة ايضا ً هذا املوسم.
وفاز موناكو عىل تولوز  - 2صفر ،ونيس عىل بريســت  - 1صفر،
ورينس عىل نانت  - 1صفر ،وتعادل كلريمون فريان مع مونبلييه .1-1
(أ ف ب)

"موتو جي بي":
بانيايا يت ّوج بط ً
ال
ت ّوج الدراج االيطايل فرنشيســكو بانيايا (دوكاتي) بطالً للعالم
للدراجات النارية يف فئة "موتو جي بــي" ،عىل رغم حلوله يف املركز
التاسع يف جائزة اسبانيا الكربى عىل حلبة فالنسيا ،يف السباق االخري
لهذا املوسم الذي كان من نصيب االسباني اليكس رينس (سوزوكي).
وخاض بانيايا ،الذي تخ ّلف يف منتصف املوسم بفارق  91نقطة
عن بطل العالم املوســم املايض الفرنيس فابيو كورتارارو ،السباق
وهو يحتــاج للحلول يف املركز الرابع عرش يف الســباق لكي يتوج
بطالً ،ونجح يف اجتياز خط النهاية تاسعاً.
وقال بطل العالــم الجديد" :بطل العالم ،انــه امر جيد .كان
هذا السباق االصعب يف مســرتي" .وأضاف" :عانيت كثرياً ،اردت
التواجد يف املراكز الخمســة االوىل لكني عانيت بعد القيام ببعض
اللفات ،لكن االهم بأننا ابطال للعالم".
وبات بانيايــا اول دراج ايطايل يتوّ ج بطــاً يف هذه الفئة منذ
"االسطورة" فالنتينو رويس يف العام  ،2009واالول لدراج من دوكاتي
منذ تتويج االسرتايل كاييس ستونر بطالً يف العام ( .2007أ ف ب)
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السلّة األميركيّة :ميلووكي يتابع انتصاراته
حقق ميلووكي باكس فوزه التاسع عىل التوايل يف
الدوري االمريكي للمحرتفني يف كرة الس ّلة منذ مطلع
املوســم الحايل ،حتى يف غياب نجمه اليوناني يانيس
انتيتوكونمبو املصاب ،بتغلبه عىل اوكالهوما سيتي
ثاندر  ،94-108يف افضل انطالقة للفريق يف التاريخ.
ويف غياب يانيس ،تألق العب االرتكاز بروك لوبيز
الذي سجل  25نقطة.
يف املقابل ،تغلب بروكلني نتس عىل تشــارلوت
هورنتس  ،94-98وتألق يف صفــوف الفريق الفائز
كيفن دورانت وسجل  27نقطة.
وثأر فينيكس صنز لخسارته امام بورتالند ترايل
باليزرز  108-106قبل يومني وتغلب عليه ،82-102
لينفرد بصدارة املنطقــة الغربية رافعا ً رصيده اىل 7
انتصارات يف  9مباريات.
وســجل ديفن بوكر  24نقطة للفائز ،واضاف
كريس بول  15نقطة.
وحقق بوسطن سلتيكس رقما ً قياسيا ً يف مباراة
واحــدة يف تاريخ النادي بنجاح العبيه يف  27محاولة
من الرميات الثالثية يف طريقه اىل الفوز عىل نيويورك
نيكس .118-133
وتألق جالني براون يف صفوف بوســطن مع 30
نقطة ،من بينها  6رميات ثالثية ،واضاف جايسون
تاتوم  26نقطة منها  6ثالثيات.
وسجل صانع العاب ساكرامنتو كينغز دي ارون

إيباكا مسج ً
ال لميلووكي أمام وليامس ودينغ (أ ف ب)

فوكس رمية ثالثية من منتصف امللعب ليمنح فريقه
الفوز يف الرمق االخري عىل اورالندو ماجيك 123-126
بعد التمديد يف مباراة تعملق فيها مسجالً  37نقطة.
وتغلب اتالنتا هوكس عىل نيو اورليانز بيليكانز
 121-124بعد التمديد بفضل  34نقطة لنجمه تراي
يانغ ،ودنفر ناغتس عىل سان انتونيو سبريز -126
 ،101ومينيســوتا تمربوولفز عىل هيوستن روكتس
( .117-129أ ف ب)

أخبار سريعة
الحكمة قدّم الخطيب

عقد نادي الحكمة الرياضي -
بيروت أمس مؤتمرا ً صحافيا ً في
فندق "سوفيتيل غابرييل" في
األشرفية بمناسبة توقيع نجم كرة
السلة فادي الخطيب على كشوفاته.
وحضر الرئيس الفخري للنادي
جهاد بقرادوني ،رئيس النادي إيلي
يحشوشي وأعضاء اللجنة اإلدارية،
الرئيس األسبق للنادي إيلي
مشنتف ،أمين الس ّر السابق والمدير
الفني لفريق كرة القدم إميل رستم،
المدير الفني جو غطاس والعبو
فريق كرة السلة ،بعض رؤساء
اللجان في النادي ،المد ّرب الوطني
غسان سركيس ،ممثلون عن
الشركات الراعية للنادي .وتحدّث
يحشوشي والخطيب في المؤتمر
وأجابا على أسئلة الصحافيين.

خوري مدرّبًا للمريميين

َ
بات في حكم المؤكد أن يتولى
المد ّرب جورج خوري اإلشراف
على فريق المريميين ديك
المحدي خلفا ً للمد ّرب الوطني
إيلي نصر الذي قدّم استقالته
رسميا ً من منصبه أمس االحد
ألسباب شخصية ال عالقة للنادي
بها .وسبق لخوري الذي كان هذا
الموسم مساعدا ً لنصر ،أن أشرف
على العديد من الفرق ،أبرزها
أطلس الفرزل واستطاع تحقيق
نتائج الفتة معه .يُذكر ّ
ان الفريق
المتني يحت ّل حاليا ً المركز الثامن
في الترتيب العام لبطولة لبنان
لكرة السلة برصيد  6نقاط من
إنتصا َرين وخسارتين.

"طاولة" سامي كالرك

تشيلويل يغيب عن كأس العالم
ســيغيب بن تشيلويل ،ظهري أيرس منتخب إنكلرتا ،عن مونديال قطر
 2022يف كرة القدم املقرر بعد أســبوعني ،بعد تعرضه الصابة يف عضالت
باطن الركبة ،بحسب ما أعلن الالعب.
وقال العب تشليس يف حسابه عىل "تويرت"" :بعد اصابتي بالرباط
الصليبي يف ترشين الثاني من العام  ،2021قاتلت كثريا ً للعودة قبل
كأس العالم .كان أحد أحالمي .لألســف لن تكون األمور ممكنة
بحسب نتائج الفحوص".
أضاف الالعب الذي عرج يف املباراة امام دينامو زغرب
الكرواتي ضمــن دوري أبطال أوروبــا األربعاء املايض:
"سأقوم بكل يشء كي أعاود اللعب مع تشليس قريباً".
وغاب تشــيلويل ( 25عاما ً و 17مباراة دولية) عن قسم كبري من
املوسم املايض بسبب االصابة ،قبل ان يعود أخرياً.
وكان من املتوقع ان يشارك تشيلويل يف تشكيلة منتخب إنكلرتا،
التي افتقدت ايضا ً زميله يف تشــليس ريس جيمس املصاب بركبته
يف ترشين االول املــايض ،يف املباراة امام ميالن اإليطايل يف دوري
أبطال أوروبا.
وتعاني إنكلرتا من اصابة كايل ووكر ظهري مانشســر
ســيتي بطل الدوري ،والعب الوسط كالفن فيليبس وهما
شاركا يف تشكيلتها ضمن كأس أوروبا االخرية عندما بلغ
منتخب "األسود الثالثة" املباراة النهائية( .أ ف ب)

أقيمت أمس النسخة األولى من
دورة "سامي كالرك" في كرة
الطاولة في نادي مار يوسف
– بيت الك ّكو بمشاركة عشرات
الالعبين الهواة من مختلف
المناطق اللبنانية ،وذلك تحت
إشراف اإلتحاد اللبناني للعبة ومن
تنظيم " ."Go Starsوفي ختام
المباريات التي استم ّرت طوال
النهار واتّسمت بالتحدّي والندّية،
ُو ّزعت الجوائز المالية والشهادات
على الفائزين .ولفت سامي كالرك
جونيور لصحيفتنا الى ّ
ان هذا
المشروع هو بمثابة ّ
منصة للكشف
عن المواهب الصاعدة في اللعبة
ودعمها وإلقاء الضوء إعالميا ً على
قدراتهم ومهاراتهم الفنية ،على أن
يشمل في المستقبل مواهب في
رياضات أخرى.
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عمـــــاد موســـــى
i.moussa@nidaalwatan.com

فرنجية
في األونيسكو

رسالة إلى بري
مع الوقت ،سيفقد نواب «الجمهورية
القوية» ونواب اللقاء الديمقراطي» ونواب
«الكتائب» و»تجدد» رغبتهم في النزول إلى
مجلس النواب للتصويت لميشال معوّض،
مقابل مجموعات «الورقة البيضاء» وكتلة
كل جلسة ّ
مرشح ،وتجمّ ع «لبنان الجديد»،
ويُسجّ ل أن من ال ّ
مرشح لديه هو أكثر
المتحمّ سين النتخاب رئيس اليوم قبل الغد.
والطريف أن الملك المتوّ ج على عرش
البرلمان منذ ثالثة عقود أبدى أخيرا ً
رغبته في عقد جلسة أسبوعية النتخاب
الرئيس على مراحل .في األسبوع األول
ننتخب قدميه (قياس  )43ثم يصوت
النواب لبنيته التحتية ،ثم ليديه ،ثم لرئتيه
وقلبه .قبيل عيد رأس السنة يصبح لدى
اللبنانيين رئيس بال رأس .هذه الفرادة
اللبنانية :رئيس بالتقسيط المريح.
السيد رئيس مجلس النوّاب
بشرفي ،صارت جلسات انتخاب رئيس
الجمهورية مملة ومن دون نكهة .الكالم
نفسه .الطعم نفسه .السيناريو نفسه .لذا
اقترح كـ»شيف» عليكم اإليعاز لمن يلزم
لتركيب
سيخي شاورما ،واحد دجاج وواحد
ّ
لحمة إلى يمين مقاعد الوزراء ويسارهم.
فلتحاصرهم رائحة الدهون «تسقسق»
وتنزل فوق رأس بندورة منهنه .بوجود
الشاورما ،تقدمة من الرئاسة الثانية ،أي
نائب سيفرط النصاب؟
وأقترح على الـ»إستيذ» ،لضمان ديمومة
نصاب الثلثين ،مد «بوفيه» في صف الوزراء
األخير كناية عن  canapéمن األجبان
الفرنسية والسومو االسكتلندي والقريدس
الخليجي .وكصاحب خبرة بتأثير الشوكوال
على النفوس الحائرة أدعو أمين عام مجلس
النواب إلى تركيب une fontaine à
 chocolatبجوار صندوقة اإلقتراع ،فيأتي
النائب ويدلي بصوته ثم يختار شرحة
أناناس أو كيوي أو حبة فراولة ويغطسها
في حوض الشوكوال .ومن ال يضع ورقة في
الصندوق لن ينال من الشوكوال السائل ّإل
رائحته .ويقيني أن آالن عون ،تحت تأثير
الشوكوال ،سيقترع لميشال معوّض.
السيد رئيس مجلس النواب
اُصدقك القول .يجب أن تحفز النواب على
عدم فرط النصاب .عِ دْهم أن النجمة هيفاء
ستحضر الـ  part 2من الجلسة ،ويمكنهم
أن يتصوّروا معها إذا فعلوا ما يجب فعله.
وفي حال تع ّذر حضور هيفاء ،كيم
كاردشيان ال تمانع بالمجيء إلى البرلمان
اللبناني .وإذا مش كيم كورتني وإذا مش
كورتني كلوي .عندها يتأمن النصاب
في التاسعة صباحا ً ويستمر إلى ما بعد
منتصف الليل.
عِ دْهم بسفرة مجانية إلى قطر
لحضور نهائي المونديال.
عدهم بـ  Bonusبالفريش دوالر إن
إنتخبوا رئيساً.
ومن جهتي أعدك ،إن أجبرت علي
حسن خليل وإخوانه على عدم االنسحاب
والقيام بواجبهم الدستوري ،أن أكتب
عنك بالمنيح وأن أحمل شخصيا ً دعوى
تطويبك ،كقديس عابر للطوائف ،إلى
حاضرة الفاتيكان وذلك فور عودة البابا
فرنسيس من البحرين.

هــــــــــــــل
تعـــــــــــلم

أعلنــت الحكومة الربيطانيــة أن اململكة املتحدة
ستشهد يوم عطلة رسمية بمناسبة تتويج امللك تشالز
الثالث يف أيار ا ُملقبل ،بعد مرور ثمانية أشهر عىل وفاة
امللكة إليزابيث الثانية.
وأعلنت رئاسة الوزراء الربيطانية أن يوم العطلة
ســيكون يف الثامن مــن أيار  ،2023بعــد يومَ ني من
االحتفال الذي ســيُن َّ
ظم يف دير «ويستمنسرت» .وقال
رئيس الــوزراء رييش ســوناك ّ
إن «تتويج ملك جديد
هو لحظة فريدة لبالدنــا» ،مُعربا ً عن أمله يف أن يك ّرم

الشعب «تشارلز الثالث عرب املشاركة بالفعاليات عىل
املستويَني املحيل والوطني يف كافة أنحاء البالد» .وسبق
أن شهدت بريطانيا يوم عطلة رسمية بمناسبة تتويج
امللكة إليزابيث الثانية يف الثاني من حزيران عام 1953
وكذلك عند دفنها يوم  19أيلول املنرصم.
يُشار إىل أن تتويج تشــارلز الثالث سيكون أقرص
ً
تكلفة من تتويج والدته ،نزوال ً عند رغبة امللك ،وقد
وأق ّل
اســتغرق تتويج امللكة إليزابيث أكثر من ثالث ساعات
وجرى أمام  8251مدعوا ً احتشدوا يف الدير( .أ ف ب)

"كيبك" الكندية تسجل درجة حرارة قياسية
تجاوزت الحرارة يف مقاطعــة كيبيك الكندية 23
درجــة مئوية يف مدينــة مونرتيال ،وهــو معدل غري
مسبوق يزيد  15درجة عن املتوســط .وسجّ ل املعدل
القيايس السابق يف  10ترشين الثاني  2020عندما بلغت
الحــرارة  22.4درجة .وقال خبــر األرصاد الجوية يف
وزارة البيئة الكندية دومينيك مارتل إن «هذه هي املرة
األوىل التي نســجّ ل فيها درجة حرارة مماثلة يف ترشين

كهوف مرّيخية صالحة للسكن
اكتشف عدد من علماء الفلك تسعة كهوف
عىل ســطح املريخ تبــدو يف اعتقادهم املواقع
األكثــر قدرة ربما عىل توفــر مقومات العيش
لبعثات فضائية مأهولة تنوي استكشاف املريخ
يف املســتقبل .وجد البحث الذي قدّمه العلماء يف

تناول نحو 1000
حرشة يف الساعة.

تصدر عن:
الشـــركة الحـــرة لإلعـــالم ش.م.ل.

ط ّلعلي «بخاري»
من راسي

تشارلز الثالث يُت ّوج ملكًا في أيار 2023

ّ
الخفاش
يستطيع

يــوميـــة ســيـــادية مســـتقلــة

اإلثـنـيـن  ٧تشرين الثاني 2022

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

مؤتمر  Connects 2022الذي عقدته «الجمعية
الجيولوجية األمريكية» ،أن هذه الكهوف تصلح
لبناء مالجئ يسكنها رواد الفضاء املستقبليون
حيث يمكنهــم االحتماء من البيئة القاســية
عىل «الكوكب األحمر» ،واالســتفادة من املوارد
الطبيعية املتوفرة يف تلك املوائل.
ويشتهر املريخ ببيئته الشــديدة الخطورة
حيــث درجات الحرارة املتق ّلبة جــدا ً بني النهار
والليل ،واإلشــعاع الحاد ،فضــاً عن القصف
املتكرر للكوكب بنيازك وصخور فضائية.
منذ اكتشــاف الكهف األول من هذه الكهوف
عىل ســطح املريــخ ،ســاعدت Mars Odyssey
 ،Orbiterمركبة الفضاء الروبوتية التابعة لوكالة
الفضــاء األمريكية «ناســا» ،يف تحديد أكثر من
 1000مساحة فارغة محتملة عىل املريخ .وومن
ّ
املرشــحة ،ركز الباحثون عىل حفر
بني الكهوف
امتدت حتى مسافة شاسعة تحت سطح الكوكب
واختاروا تسعة كهوف .يبقى أن هذه الحفر التي
يتخطــى حجم أكربها مســاحة ملعب كرة قدم
تستحق النهوض بمزيد من البحث الستكشافها.

الثاني منذ بدأنا تســجيل البيانات ،إنه معدل قيايس».
ويعود املعدل القيايس قبل األخري إىل شهر ترشين الثاني
من العام  1948عندما بلغت الحرارة  21.7درجة.
وارتفعت درجــات الحرارة تدريجــا ً منذ بداية
األسبوع ،بســبب كتلة هواء دافئ من جنوب الواليات
املتحــدة .وأكد خبري األرصاد باتريك دوبليســيس أن
موجة الحر لن تستمر طويالً»( .أ ف ب)

ملجأ للحماية
من الضربات النووية للبيع
عُ ــرض ملجــأ أملاني
مخصــص للحماية من أي
رضبات نووية ،يعود لحقبة
الحرب البــاردة ،للبيع عىل
موقــع  .Ebayيمتد امللجأ
عــى مســاحة  850مرتا ً
مربعاً ،ويقع يف والية شمال
الراين ،غربــي أملانيا ،وهو
مدعّ م بجدران خرســانية
بســماكة  3أمتــار .وتم
عرضه مقابــل  1.6مليون
يورو .ويقــع امللجأ تحت
األرض ،وقد اســتُخدم من
القوات املســ ّلحة األملانية،
وهو مزوّد بمو ّلد كهربائي
وخزانــات ميــاه ووقود
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ونظــام رصف صحــي،
باإلضافة إىل أبواب فوالذية
عمالقة ،ومستودع لألغذية.
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