هــــــــكــــــــذا نــــــــــــــــــزول...
وهــــــــــــكــــــــــــذا تــــبــــقــــى
«اســـــــــــــرائـــــــــــــيـــــــــــــل»

كورون ــــــا لبن ــــــان 518 :اصاب ــــــة
جدي ـ ـ ـ ـ ــدة و  7ح ـ ـ ـ ـ ــاالت وف ـ ـ ـ ـ ــاة
أعلنــت وزارة الصحة العامــة يف تقريرها ليوم
أمس لفــريوس كورونا عن تســجيل  518إصابة
جديدة بـكورونا يف لبنان كا وتم تسجيل  7حاالت
وفاة.

نبيه الربجي
ص2
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«غضـــــب» محـــــدود فـــــي الشـــــارع وال خـــــرق حكوميـــــا « :حلقـــــة مفرغـــــة» وال اســـــتقالة
لقـــــاء عيـــــن التينـــــة  :تحميـــــل بعبـــــدا مســـــؤولية التعثـــــر وبـــــري يرفـــــض منـــــاورة باســـــيل
الوعــــــــود القطريــــــــة باملســــــــاعدة «مشــــــــروطة»  :الدوحــــــــة لــــــــن «تســــــــتفز» الســــــــعوديين !

ابراهيم نارصالدين

ية،
اغاً
ول
ىل

االســتحقاق االنتخايب الذي يعول عليه االمريكيون ،وهذا ما
يجعل املساعدة مرشوطة بتحقيق ظروف مؤاتية.

عىل وقــع العجز املتــادي سياســيا ،واقتصاديا ،تحرك
«الشــارع» لســاعات معدودة يف « ِمني يوم غضب» اعاد اىل
االذهــان التحركات غري املفيدة والتي ســصيب رضرها الناس
«املوجوعــن» حيث قطعت عدة طرقات يف العاصمة واملناطق
احتجاجــا عىل الوضع االقتصادي املــردي يف البالد ،وفيا
مل تتضــح بعد معامل هذه «الربوفة» وكيفية اســتثارها يف
املســتقبل ،ال تزال التســويات الداخلية متعرثة و»تشل» عمل
الحكومة ،تزامنا مع استمرار «الكباش» االقليمي والدويل غري
الواضح املعامل مــع عودة املفاوضن النووين اىل فيينا ،فيا
التوتر االرسائييل ينذر بخطوات متهورة تهدد استقرار املنطقة
برمتهــا .وكالعادة يبدو الداخل اللبناين عاجزا عن مواكبة هذه
التطورات املتســارعة ،وتظّهر هذا العجز يف اللقاء بن رئيس
الحكومــة نجيب ميقايت ورئيس مجلس النواب نبيه بري يف
عــن التينة ،فلم يخرج «الدخان االبيض» حكوميا ،بعدما ابلغ
بري ميقايت انه «مش مايش الحال» والتعطيل جاء من بعبدا،
فتفرملت الدعوة اىل جلســة حكومية كانت مرتقبة بعد عودة
عون من قطر ،وسط غضب مشرك بن الرئيسن من «التعطيل»
السيايس -القضايئ الذي يخوضه الفريق السيايس والقانوين
للرئيس ميشــال عون والذي حال برايهــا دون «فك االلغام»
القضائية من طريق العودة اىل جلسات الحكومة.
واذا كان رئيس الجمهورية قد ع ّول من الدوحة عىل التدخل
القطري لحل جزء من ازمات لبنان االقتصادية ،وكذلك العالقة
املتوترة مع الخليج ،فان اوساطا دبلوماسية دعت عرب «الديار»
اىل عــدم املبالغة يف الرهان عــىل نجاح قطر يف هذا االطار،
الن املعضلــة تتجاوز قدرات القطرين الذين ال يريدون اغضاب
الســعودين ،وتوتري العالقات معهم ،وهم بالتايل غري قادرين
عىل احداث الخرق املطلوب ،اال اذا عولجت االزمة .كا ال يغيب
عــن بــال احد ان ازمة الحصار «املفتعــل» ضد لبنان جزء من
اسراتيجية اكرث تعقيدا تشارك فيها اكرث من دولة ،ولن تشهد
انفراجا اال ربطا مبا ستؤول اليه االمور يف االقليم ،وليس قبل

} ال خرق يف «الجدار» }

ويف هذا السياق ،مل ينجح رئيس الحكومة نجيب ميقايت يف
احــداث خرق يف «جدار» االزمة الحكومية ،وخلص اجتاعه
مع رئيس املجلس النيايب نبيه بري اىل ابقاء جلســات مجلس
الوزراء معلقة حتى اشــعار آخــر ،وكان حديثه الجانبي مع
االعالمييــن معربا جدا ،عندما قــال رصاحة «كيف ادعو اىل
جلســة للحكومة واالمور تزداد تعقيدا؟» ووفقا الوســاط
سياســية مطلعة ،كان واضحا خالل اللقاء وجود «اســتياء»
مشــرك لدى بري وميقايت من القــرارات القضائية االخرية
يف ملــف مرفا بريوت والتي ادت اىل عودة االمور اىل «نقطة
الصفر» يف ظل قناعة مشــركة بان هذه التعقيدات مقصودة
ويقف وراءها فريق رئيس الجمهورية القانوين ،والســيايس،
جربان باسيل ،وسليم جريصايت ،كا علم ان بري ابلغ ميقايت
بان رفض الســلطات القضائية املعنية اتخاذ القرار املناســب
لفصل ملف النواب والوزراء عن مسار تحقيقات البيطار ،يقف
وراءه وزير العدل هرني خوري الذي تدخل بطلب من بعبدا لعدم
اتخاذ قرار يسهل االمور ،وفيا نفت مصادر القرص الجمهوري
هذه االتهامات ،مثة قناعة يف عن التينة ان هذا الفريق عمل
عىل نسف التفاهم مع الرئيس عون عىل معادلة ابقاء القايض
طارق البيطار يف منصبه لكن مع تحييده عن مالحقة الرؤساء
والوزراء ،واعادتها اىل مجلس النواب كا ينص الدستور.

} بري يرفض «املناورة» }

اما ما تردد عن موافقة باســيل عىل صيغة تسمح بانعقاد
جلســة نيابية تخصص للبحث يف إحالة االدعاء عىل رئيس
الحكومة الســابق حســان دياب والوزراء السابقن والنواب
الحالين اىل املحكمة الخاصة بالوزراء والنواب ،دون االلتزام
بالتصويــت ،اي فقط تأمــن النصاب ،فلم تجد قبوال يف عن
التينة التي ترفض مناورة باســيل املفضوحة ،ووفقا ملصادر
مطلعــة ،ال يريد بري منح تكتــل لبنان القوي «ورقة» ابتزاز
جديدة كا حصل يف الجلسة النيابية األخرية التي فتحت الباب

الرئيس عون مجتمعا مع أمري قطر
أمام الخالف عىل احتســاب النصاب القانوين أثناء التصويت
عىل التعديالت التي أدخلت عىل قانون االنتخاب ،ومثة ارتياب
جدي من نية مبيتة الســقاط التسوية «بالرضبة القاضية»
يف الربملان ،وبالتايل فان عدم تقديم باســيل التزاما رسميا،
وعــرب القنوات املعتادة ،للحضور والتصويت ،فهذا ســيؤدي
حكا اىل فشــل التصويت ،ولهذا لن يغامر بري بالدعوة اىل
عقد جلسة.

} ميقايت لن يستقيل }

التي املحت ايل قرب اعالن استقالته من الحكومة ،اال انه سمع
كالمــا مطمئنا من قبله حول عدم نيته ذلك يف املدى املنظور،
عــىل الرغم من الوضع الصعــب ،ولفت اىل انه مل يفقد األمل
وسيحاول مجددا كرس «املراوحة القاتلة» مع الرئيس عون بعد
عودته من الدوحة.

} «سهام» امل ضد باسيل }

وقد عكس بيان املكتب الســيايس لحركة امل حالة التوتر

(تتمة املانشيت ص)12

ووفقا للمعلومات ،استفرس بري من ميقايت عن الترسيبات

ّ
حـــــل أزمــــــــة الــــبــــيــــطــــار عــــلــــى الـــســـكـــة
فــــهــــل يـــبـــصـــر الــــــنــــــور فــــــي املـــجـــلـــس؟

ّ
حــــــــــــــــــــــــــرك الـــــــــــــشـــــــــــــارع
مــــــــــــــــن
ّ
الــــــــــســــــــــنــــــــــي فـــــــــــــي لــــــــبــــــــنــــــــان؟

ُ
«عــــــروض مـــغـــريـــة» لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة:
دورة الـ  ...94فالتحالف واقتراع املنتشرين؟!!

محمد بلوط ص 2

محمد علوش ص 5

جويل بو يونس ص 3

الـــعـــالـــم يــحــبــس أنـــفـــاســـه :أومــــيــــكــــرون يــتــفــشــى رغـــــم الــقــيــود
بـــــايـــــدن :مـــصـــدر لــــلــــقــــلــــق...وفــــايــــزر :النــــتــــاج لـــقـــاحـــات مــعــدلــة

تفـــاؤل فـــي فيينـــا بعـــد املحادثـــات النوويـــة...
و«اســـــرائيل» تكثـــــف اتصاالتهـــــا للعرقلـــــة

أعــادت املزيد من الدول أمس االثنن فرض قيود ملنع تفيش
املتحور الجديد لفريوس كورونا «أوميكرون» ( ،)Omicronالذي
تخىش منظمة الصحة العاملية انتشــاره برسعة عىل مستوى
العامل ،ويف حن دعا الرئيس األمرييك جو بايدن لتجنب الهلع
بســبب هذا املتحور ،قالت رشكة «فايزر» ( )Pfizerاألمريكية
إنه قد تكون هناك حاجة لتطعيات سنوية ضد الفريوس.
فقد أعلنت الحكومة األملانية تقييد الســفر إليها من  8دول
أفريقية  -بينها جنوب أفريقيا -بســبب املخاوف من انتشار
أوميكرون.
كا أعلنت رئيســة وزراء أســكتلندا أمس االثنن أن بالدها
ستفرض قيودا عىل السفر للحد من انتقال العدوى بعد اكتشاف
 6إصابات باملتحور الجديد.
وبعد أن بادرت باتخاذ إجراءات شملت وقف الرحالت الجوية
مــع جنوب أفريقيا ،دعت بريطانيــا أمس إىل اجتاع طارئ
لــوزراء الصحة يف مجموعة الســبع لبحث تطورات املتحور
الجديد.

زحمة يف مطار جنوب افريقيا جراء مغادرة الرعايا االجانب

(التتمة ص)12

مستشار األمن العراقي يكشف نتائج التحقيق األولي بمحاولة اغتيال الكاظمي
كشــف مستشــار األمن
القومــي يف العراق قاســم
األعرجــي أمــس االثنن أن
الهجوم بطائرات مسرية عىل
منزل رئيس الوزراء مصطفى
الكاظمــي كان يهــدف اىل
اغتياله ،مشريا إىل أن املنزل
كان يحتــوي عىل  4مخارج
وتــم إجــالء الكاظمي بعد
االستهداف.
وقال األعرجي يف مؤمتر
صحفي يف بغداد لكشــف
نتائــج التقريــر األويل
للتحقيق يف محاولة اغتيال
الكاظمــي ،إنــه «ثبت لدى
اللجنة التحقيقية أن الهجوم
عــىل منزل رئيس الوزراء تم محاولة اغتيال الكاظمي
مســريتن» ،مبينا
بطائرتن
ّ
وأكــد أن «الهجوم مبقذوفن يؤكد االســتهداف
أن «الهجوم تم بإلقاء مقذوفن،
أحدها عىل ســطح منــزل الكاظمي والثاين يف املبارش لحيــاة رئيس الــوزراء» ،موضحا أنه «تم
العثــور عىل مقذوف ثان مل ينفجر بســطح منزل
باحته».
وتابع أن «أحد املقذوفن انفجر والثاين مل ينفجر ،رئيــس الوزراء يف اليوم الثاين» ،وكان يحوي مادة
وحصلنا عىل إحداثيات موقع انطالق الطائرة التي «يس »4-شديدة االنفجار.
وتابع «تفاجأنا بقيام مفرزتن تابعتن ملكافحة
استهدفت املنزل» ،مشريا إىل أنه «تم إرسال فريقن
من مكافحة املتفجرات واألدلة الجنائية إىل مرسح املتفجرات واألدلة الجنائية بتفجري املقذوف دون رفع
البصات» ،مؤكدا أن «لجنة التحقيق قررت ســجن
الجرمية ،وتم أخذ األدلة الجرمية».

مفرزتــن مســؤولتن عن
تفجري املقذوف وتحويلها
لوزارة الداخلية».
وأشــار إىل أن «التحقيق
ســيتواصل ملعرفة األسباب
وراء عــدم رفــع البصات
وتفجــري املقذوف» ،مضيفا
أن «لجنة التحقيق تطلب من
ميلك دليال حــول الحادثة»
اإلدالء بــه ،ومؤكــدا «نحن
بعيــدون عــن أي ســجال
سيايس ،كا طلبنا من مكتب
الكاظمي تزويدنا بأســاء
زائريه يف األيام العرشة التي
سبقت الحادث».
ولفــت إىل أن «لجنــة
التحقيق تقوم بواجبها دون
أي ضغوطات ،وتنفذ واجبها
الوطنــي ،ومل تتهــم لغاية اآلن شــخصا أو جهة،
والتحقيق يحتاج ملزيد من الوقت» ،مبينا أن «رئيس
الوزراء أوىص لجنة التحقيق بالحيادية واملهنية وأن
تكون مصلحة البلد نصب األعن».
وبــن أن «لجنة التحقيق مل تســتعن بأي طرف
ّ

(التتمة ص)12

جلسات الجولة السابعة من املحادثات بشأن إحياء االتفاق النووي
انتهت يف فيينا أمس االثنن أوىل جلســات
الجولة الســابعة من املحادثات بشأن إحياء
االتفاق النووي مع إيران ،وسط إرصار إيراين
عىل رفــع العقوبات األمريكيــة ،ومطالبة
إرسائيــل القوى الكربى «بعدم االستســالم
البتزاز إيران النووي».
ونقلت رويرز عن املندوب الرويس مســاء
أمــس أن االجتاع األول من مفاوضات فيينا
النووية انتهى ،وأن الجولة بدأت بنجاح.
وأضاف أنه من الرضوري أن يكون رفع جميع
العقوبات أولوية يف مفاوضات فيينا ،معتربا
أن إحياء االتفاق ســيكون صعبا إذا استمرت
«سياسة الضغوط األمريكية القصوى».
وقال باقري أيضا «أثبتنا التزامنا بتعهداتنا

ونؤكد عزمنا عىل التوصل التفاق عادل يضمن
مصالحنا».
أما منســق االتحاد األورويب يف محادثات
فيينا إنرييك مورا فقال بعد االجتاع األول إن
«إيران مصممة عىل رفع العقوبات وسنتحدث
عــن ذلك الحقا ..هناك رغبــة لدى الحكومة
اإليرانية الجديدة يف الحوار بجدية».
وأضاف مورا «أشــعر بتفاؤل كبري إزاء ما
شاهدته يف اجتاع اليوم».
وعقــب االجتاع ،قال البيــت األبيض إن
«الدبلوماســية هي الســبيل األمثل مع إيران
وهدفنــا مــا زال العودة املشــركة لالتفاق
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عىل طريق الديار
أعلــن الرئيس عون عرب قنــاة الجزيرة
القطرية أنه مع عدم تغيري املحقق العديل
القايض طارق البيطار ،ويف املقابل الرئيس
بــري مع تغيري البيطار والســيد حســن
نرصالله أيضاً الذي وصف قرارات القايض
بيطار باالستنسابية .اثر ذلك ،قرر الثنايئ
الشــيعي عدم حضور جلســات مجلس
الوزراء ،وبالتايل اصاب الشــلل الحكومة
ومل تعــد تجتمع .خالف الرئيســن عون
وبري وترصيحات النائب باســيل بالنسبة
لحركة امل وبري جعلت الشــعب اللبناين
يدفــع الثمن والدوالر يبلــغ  25الف لرية

لبنانية وكل املواد املعيشية ترتفع اسعارها.
ان رئيس الجمهورية العاد ميشال عون
ورئيــس مجلس النواب نبيه بري وكالها
يف اعىل مراكز القرار االسايس ،مسؤوالن
عن عذاب الشعب اللبناين وتدهور احواله
وال بــد من ايجاد حــل باجتاع الحكومة
ولقــرارات املحقق العديل االستنســابية،
ألن النــاس تعيش يف الجحيم ويف الجوع
وفقدان األدوية ومصائب كثرية ،وال يحق
لعــون وبري ان يلجــأا اىل العناد بل يجب
ايجاد الحل فوراً.

«الديار»
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هكذا نزول ...وهكذا تبقى «اسرائيل»
نبيه الربجي
كراقصة بســاقي
غولدا مئــري (وكانت
أقبــح امــرأة يف
التاريــ ) ،ظهر بني
غانتس عىل الشاشة
ليقــول «ان ارسائيل
تطور قدراتها لتوجيه
رضبة عسكرية اليران
تســتهدف برنامجها
النووي».
اذ أظهرت عمليات االخراق التي قام بها «املوساد»
داخل بعض املنش ت النووية وجود ثغرات بنيوية يف
املنظومــة األمنية االيرانية ،فــان رضب تلك األهداف
البعيــدة ،والحصينة ،يحتــاج اىل امكانات عمالنية،
ولوجيستية ،ال متتلكها سوى القوى الكربى...
ماذا ميكــن «الرسائيل» أن تفعله لزيــادة قدراتها
العســكرية؟ قاذفات هي األكرث تطــوراً يف العامل.
غواصات تحمل رؤوساً نوية ،اال اذا كانت ستستجلب
كائنات فضائيــة بعدما كرست املقاومــة اللبنانية
اسطورة الجيش الذي ال يقهر.
وراء الضوء حيك عن تص ّور ملرشوع ،ولكن بتكلفة
باهظة ،جرى التداول بشــأنه مــع احدى الحكومات
العربية الرثية لتمويله ،لكنها رفضت خشية التداعيات
الكارثية ألي خطوة من هذا القبيل.
املرشوع يلح اقامة شبكة من األقار الصناعية
املزودة باشعة اليزر ،ومبدافع للجزيئيات االلكرونية،
التي ال يقترص دورها عــىل اصابة املحطات الرادارية
بالعمــى ،وا ا تدمري األهداف ،كاستنســا محدود
باقامة
لربنامج «حرب النجوم» األمرييك الذي يق
منصات فضائية باستطاعتها تدمري أي صارو عابر
للقارات يف غضون  7أو  8ثوان من اطالقه.
وحن فكر رونالد ريغــان يف تنفيذ ذلك الربنامج،
حط مديره التنفيذي الجرنال جيمس أبرامســتون يف
«تل أبيب» (صيف  ،) 1981ليوقع مع حكومة مناحيم
بيغــن اتفاقاً يعهــد اىل «ارسائيــل» تصنيع معدات
االلكرونية للربنامج.
كالم غانتس فقاعة اعالمية  .لويد أوس الذي زار
«تل أبيب» يف نيسان الفائت أبلغ زميله «االرسائييل»
بأن أي حــرب كربى يف الرشق األوســط «لن تكون
ملصلحتكــم وال ملصلحتنا» .وهذا ما كشــفه ،الحقاً،
الديبلومايس املخرضم ،والخبري يف شــؤون املنطقة،
آرون ميلر.
ميلر اعترب أن «بعض الذين ينفخون يف األبواق يف
طهــران ،ويهددون بازالة ارسائيل مــن الوجود ،ا ا
يقلدون صياح الديكة ،فقــط للتعبئة االيديولوجية،
فضالً عن االثارة السياســية ،لتغطيــة الطموحات
الجيوسياســية مــن ضفــاف قزويــن اىل ضفاف
املتوسط».
لنتذكر ما قالــه آرييل شــارون ألوريانا فاالتيش
(مجلــة «لونوفيــل أوبرسفاتور» الفرنســية) أثناء
االجتيــاح االرسائييل للبنــان ( )1982ان «جرناالتنا
يدركون أن تقهقرنا ،ولو للحظة واحدة ،ولو ملر واحد،
يعني تقهقرنا اىل األبد».
أمل يحمل األداء البطويل للمقاومن اللبنانين ،ابان
حرب  ،2006جريميي بن عامي اىل القول «لقد سقط
معطف داود عن كتفي الجرنالت يف ارسائيل»
عــىل كل ،وزيــر الدفاع االرسائيــيل ،ويف خطوة
دراماتيكية اىل الوراء ،اســتدرك ،قائالً ،يف الترصيح
نفســه»،موازاة مع الخيار العسكري ،نواصل جهود
تحســن رشوط اتفاق نــووي بن الغــرب وايران».
معلّقون «ارسائيليون» رأوا أن أي حرب ضد ايران ،دون
املشــاركة األمريكية هي مبثابة الهولوكوست اآلخر
واألخري...
املعلّقــون اياهم رأوا يف الكالم األخري لقائد القيادة
األمريكية الوســطى الجرنال كينيــث ماكنزي ،حول
الصواريــ االيرانية املتطورة ،رســالة موجهة اىل
«ارسائيــل» تحديداً .ال حرب دون أمــريكا التي ال تريد
الحرب.
االيرانيون يذهبون اىل فيينا ويف رأســهم القنبلة
النووية التــي ال بديل عنها ان للردع االســراتيجي،
أو للــدور االســراتيجي .أصحاب األدمغــة الباردة
يعتقدون أن اقرابنا من القنبلة أفضل كثرياً ،تكتيكياً
واســراتيجياً ،من صناعتها «ألننــا يف اليوم التايل
لحيازتنــا لها ســتكون حتاً بن أيدي الســعودين
واألتراك».
األمريكيون الحظــوا أن الحــرب القتصادية أكرث
جــدوى ،وأكرث فاعليــة .ال نقطــة دم واحدة .هكذا
أقنعوا حكومة نفتــايل بينيت بأن تحويلنا اىل حطام
اقتصادي الســبيل املثايل لزوالنا ولبقاء «ارسائيل»؟
كيف تر ّد البطون الخاوية؟

التقى ابو ر وسفير النمسا

مولوي بح هاتفيا م ن ير التركي
فـــــي تــــعــــزيــــز الـــــتـــــعـــــاون األمــــنــــي
تلقــى وزير الداخلية والبلديات بســام مولوي اتصاال من
وزير الداخلية الريك سليان صويلو ،تم خالله التشاور يف
مجال تعزيز التعاون األمني بن البلدين.
وأعــرب صويلو عن «تقديره لدور الوزير مولوي يف املجال
األمني وعن اســتعداد بالده تقديم املساعدات الالزمة لقوى
األمن الداخيل والقوى األمنية اللبنانية».
من جهته ،أكــد الوزير مولوي «أهمية بــذل كل الجهود
لحف أمن البلدين».
عىل صعيد آخر ،اســتقبل مولــوي ،يف مكتبه قبل ظهر
اليوم ،نقيــب اطباء لبنان الدكتــور رشف ابو رشف ،وجرى
عرض ملجمل األوضاع.
وعرض مع ســــفري النمســا رينيه أرمي للعالقات بن
البلدين.
والتقى الوزيــر مولوي رئيس اإلتحــاد الريايض العريب
للرشطة العميد خالد بن حمد العطية ،يف حضور رئيس قسم
املباحث الجنائية اإلقليمية ورئيس الفرق الرياضية يف قوى
األمن الداخيل العميد حسن خشفة ،وقدم الوفد درع االتحاد
للوزير مولوي عربون تقدير.

ســــيــــاســــة ل ــب ــن ــان ــي ــة
ّ
ُ
حــــل أزمــــــة ال ــب ــي ــط ــار ع ــل ــى الــــســــكــــة ..ف ــه ــل ي ــب ــص ــر الــــنــــور فــــي املــجــلــس؟
ُ
لــقــاء يــجــابــي بــيــن بـــري ومــيــقــاتــي ...وجــلــســة عــامــة مــرتــقــبــة االس ــب ــوع املقبل

محمد بلوط

هل سينجح الحراك الناشــط الذي بدأ أمس لحل ازمة عدم
انعقاد مجلس الوزراء؟
عىل وقع عودة االحتجاجات اىل الشــارع بسبب التدهور
الخطري عىل الصعيدين املايل واالجتاعي زار الرئيس ميقايت
أمس عن التينة واجتمع اىل الرئيس بري الســتكال البحث
حل االزمة الحكومية ومعالجة قضية القايض طارق
يف سبل ّ
البيطار يف االطار الدستوري والقانوين.
واطلع رئيس الحكومة رئيس املجلــس عىل اجواء زيارته
للفاتيــكان ولقائه قداســة البابا ،وما يتعلــق باالتصاالت
والجهــود الجارية ملعالجــة ازمة العالقات مع الســعودية
وبعض دول الخليج.
مصادر الرئيسن بري وميقايت وصفت االجتاع بانه كان
إيجابيــاً وجيداً ،الفتة اىل انه يعترب اســتكاالً للقاء الثال
الرئايس الذي انعقد يف بعبدا يف ذكرى عيد االستقالل.
ومن املتوقع ان يزور ميقايت القرص الجمهوري بعد عودة
الرئيــس عون من قطر لوضعه يف اجواء لقائه مع قداســة
البابا ومتابعة البحث يف ســبل ترجمة ما اتفق عليه يف لقاء
االستقالل.
ووفقا ملا ترسب من معلومات عــن لقاء عن التينة امس
فــان التحرك الجديــد يركز عىل مبــادرة او صيغة طرحها
الرئيس بري نتيجة ما جرى يف لقاء بعبدا وما اســتجد من
تطــورات يف االيام القليلة املاضية عىل صعيد ازمة القايض
البيطار وموقف ثنايئ حركــة «أمل» وحزب الله وتيار املردة
من املســار الذي انتهجه قايض التحقيق العديل يف انفجار
املرفــأ والذي يعتربونــه بأنه خرج عن االطار الدســتوري
واالصول القانونية.
ووفقا ملصــادر عن التينة فان هــذه الصيغة الذي يجري
العمــل عليها ال ترتبط مطلقا بأي عملية مقايضة قضائية او
غري قضائية ،وا ا تســتند اىل االلتزام باالصول الدستورية
التــي ركز عليها الرئيس بري أكرث من مرة ومنذ بدء تحقيقات
القايض بيطار.
ويف هذا السياق ،اكد املكتب الســيايس لحركة «أمل» يف
بيان له امس «ان كل حديث عن مقايضات يف الشأن القضايئ
ال أساس او قيمة له ،وهذا ما ترفضه الحركة ورئيسها».
ولفت اىل ان ما حصل مــع البطريرك الراعي خالل زيارته
االخرية اىل عن التينة وبعدها لقاء الرئيس بري مع الرئيسن
عون وميقايت« ،يؤكد الحرص عىل تصحيح املسار القضايئ
عرب عن
عرب االلتزام بنصوص الدســتور والقانــون ،وهذا ما ّ

تأييده الراعــي وعون ،وتم
استهدافه من قبل التعطيلين
الذين اصبــح كل اللبنانين
يعرفونهم».
واذا ما جــرت األمور يف
االطار املرســوم ويف اجواء
إيجابيــة فــان حــل ازمة
القايض البيطــار وموقف
الثنايئ الشيعي واملردة منه
سيســلك هذه املرة مساره
يف مجلــس النــواب مــن
خالل وضع هيئة محاكمة
الرؤساء والوزراء يدها عىل
قضية الرئيس حسان دياب
والوزراء عيل حســن خليل،
ونهــاد املشــنوق ،وغازي
زعير ،ويوســف فنيانوس ،بري مجتمعا مع ميقا
ورمبا جرى تشــكيل لجنة
تحقيق برملانية.
وتقــول املعلومات ان الرئيس بري قــد يدعو غداً او بعد غد
اىل جلسة عامة للمجلس تعقد االسبوع املقبل ملناقشة جدول
اعال حافل يتضمن سلسلة من مشاريع واقراحات القوانن
التي مل يتمكن املجلس يف جلسته السابقة اقرارها بعد تطيري
النصاب قبل استكال نصف جدول االعال ومنها التعديالت
عىل قانون البطاقة التمويلية وكذلك قانون الكابيتال ،وقانون
شبكة االمان االجتاعي.
وال يســتبعد ان يطرح امللف املتعلــق بتحقيقات القايض
البيطار لفصل موضوع الرؤساء والوزراء اىل هيئة محاكمة
الرؤساء والوزراء مع العلم ان التفاصيل املتعلقة بهذا املوضوع
هي قيد االتصاالت واملشاورات الناشطة املنتظرة بعد لقاء عن
التينة امس.
وما يبعث عىل التفاؤل النســبي يف هــذا االمر هو تعديل
موقف تكتل لبنان القوي واعالن رئيسه النائب جربان باسيل
اســتعداد التكتل لحضور الجلســة «اذا ما جرت الدعوة وفق
االصول».
وقالت مصادر نيابية يف هــذا املجال ان الدعوة هي حكا
ستكون وفق االصول وليس هناك من اي شك يف ذلك الفتة اىل
انه مل يكن باسيل بحاجة اىل استخدام هذه العبارة وان املهم
هو الحضور واملشــاركة يف الجلسة للبت بهذا املوضوع وفق
االصول الدستورية والقانونية.

حسن ابرا ي
واضافت املصادر انه يف حال شــارك تكتل لبنان القوي يف
الجلســة خالل مناقشــة هذه القضية فإن النصاب سيكون
متوافرا وميثاقيا حتى لو تغيبت كتلة الجمهورية القوية.
وباعتقادهــا ان هناك اكرثية نيابية مؤمنة للســري بحل
وضــع هيئة محاكمة الرؤســاء والوزراء او تشــكيل لجنة
تحقيق برملانية للتعاطي مع املدرجن او الذين سيدرجون يف
التحقيقات من رؤساء ووزراء.
واعتربت املصادر ان هذا الخيــار هو الخيار االوفر حظا ال
بل رمبا هــو الخيار الوحيد بعد موقف الســلطات القضائية
املختصة التي مل توافق عىل طلبات الــرد التي كان تقدم بها
الرئيس دياب والوزراء حسن خليل وزعير وفنيانوس.
ولفتت اىل انه يجب متابعة نتائــج واجواء الحراك املكثف
الذي سيتابع يف االيام القليلة املقبلة لبلورة الصورة النهائية
لفرص نجاح سلوك هذا الحل الذي سيفتح باب عودة جلسات
مجلس الوزراء.
واشــارت اىل ان االوضاع االقتصادية واملالية واالجتاعية
املتفاقمة وعودة االحتجاجات يف الشارع رمبا تشكل عامال
ضاغطا لالرساع يف بلورة وسلوك هذا الحل ال سيا ان هناك
استحقاقات كثرية تحتاج لتفعيل عمل الحكومة.
ويف ضوء ما جــرى يف لقاء بعبدا واجواء لقاء عن التينة
امس بن الرئيس بري وميقايت يطرح الســؤال هل بات الحل
عىل السكة بانتظار جلسة مجلس النواب املرتقبة؟

عــــون ل ـــ « الـــرايـــة الــقــطــريــة»  :الــعــالــم بــحــاجــة الــــى تــغــلــيــب لــغــة الــعــقــل وال ــح ــوار
ّ
قـــولـــي «لـــــن اســــلــــم الـــــفـــــرا » اســتــثــمــر بــشــكــل خـــــاطـــــ  ...وال ــت ــم ــدي ــد غ ــي ــر وارد
ان ــا م ـ فــصــل الــســلــطــات وال اتــدخــل فــي عــمــل الــقــضــاء وال اعـــر م ـ بــســات انــفــجــار املــرفـ
اكد رئيس الجمهورية العاد ميشال عون
 ،ان زيارتــه اىل قطر هي تلبية لدعوة امريها
الشــي متيم بن حمد آل ثاين لحضور افتتاح
بطولــة كأس العرب فيفا  2021وتدشــن
املالعب الرياضية ،وهي تعبري عن مدى عمق
ومتانة هذه العالقات بن البلدين املن ّزهة عن
املصالح .واشاد باملبادرا ت القطرية ملساعدة
لبنان ،خصوصاً بعد انفجار مرفأ بريوت.
واعتــرب يف حديــث لصحيفــة «الراية»
القطريــة ،ان الدبلوماســية القطرية رائدة
وحارضة دا ا يف املحافل االقليمية والدولية
أي وقت م
 ،والعامل اليوم بحاجة أكرث من ّ
لتغليب لغة العقل والحوار بدال من لغة التقاتل
والتباعد والقوة.
واوضح رئيس الجمهوريــة ان قوله «لن
اسلّم الفرا » استثمر بشكل خاطىء يف اطار
الحمالت املركزة واملربمجة لالســاءة ،وان ما
قصده كان من باب التأكيد عىل عدم حصول امري قطر يرحب بالرئيس عون
فرا بعــد انتهاء الوالية الرئاســية ،علا ان
االطار ،والدولة صاحبة القرار يف هذا السياق قد تكون قريبة
ونص
كان
سبب
الي
الدستور اللبناين لح امكان حصول الفرا
م ّنا جغرافياً وقد تكــون بعيدة ع ّنا ،ولكن األكيد هو أنّ تأثريها
اىل
الرئيس
صالحيات
عىل ان مجلس الوزراء ميارس مجتمعا
كبري جداً يف رشكات النفط.
انه
اىل
ً
ا
مشري
النواب،
مجلس
حن انتخاب رئيس جديد من قبل
واكد الرئيس عون حرصه عىل مبدأ فصل الســلطات ،وعىل
النيابية.
االنتخابات
اجراء
موعد
ال يوجد سبب منطقي لتقريب
عدم التدخل يف عمل القضاء ،مشرياً اىل ان ليس من صالحية
يتمتع
ان
رضورة
وعــىل
وارد،
غري
وشــدد عىل ان التمديد
البت يف موضوع القايض طارق البيطار ،وهذا
مجلس الوزراء ّ
متكنه
التي
املؤهالت
من
ولديه
صحيح
الرئيس املقبل بتمثيــل
األمر مــروك للقضاء حرصاً .واوضح انه مل يطلع عىل الصور
ً
اللبنانية
بالركيبة
ا
مل
ويكون
الكبرية
املسؤولية
من تويل هذه
التي وفرتها روســيا عرب اقارها الصناعية ملرفأ بريوت قبل
الرئيس
وأضاف
تفرقــة.
وليس
تالق
عنــرص
ويكون
املميزة
وبعد االنفجار ،وانه طلب تســليم الصــور اىل القضاء ملعرفة
يف
تنتهي
محددة
لوالية
النواب،
مجلس
مــن
منتخب
انه
عون
املالبسات.
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وعــن الحضور القطــري يف لبنان واملســاعدات للجيش،
م
ت
يح
الذي
املوجب
هو
مــا
بعد
افهم
مل
ثم
.
التاري
ذلك
حتى
ّ
ّ
قال «مي ّر لبنــان بأزمة اقتصادية خانقــة والجيش اللبناين
اســتقالتي؟ ان الدعوات التي تصدر من حن اىل آخر ال مربر واملؤسسات االمنية االخرى ليسوا مبنأى عنها .أسباب األزمة
واقعيا لها بل تندرج يف اطار املزايدات والشــعارات الشعبوية متعدّ دة وتبدأ بالتبعات الكارثية للحرب الســورية التي سدّت
التي لو يــدرك مطلقوها مدى خطورتهــا لكانوا احجموا عن املنافذ الربيــة إىل دول الخليج العريب وعطلت حركة التصدير
تردادها».
وارضت باالقتصــاد اللبناين  ،وأغرقت لبنان مبليون و 850ألف
الســنتن
خالل
لبنان
شــهدها
التي
االحداث
ان
اىل
ولفت
نازح سوري مل يعد منهم ســوى مجموعات قليلة ألنّ العودة
يف
تحققت
التي
االيجابيات
كل
عىل
بسلبيتها
طغت
املاضيتن
طوعية ،األمر الذي شكّل عبئاً مالياً كبرياً علينا ،س ّيا أنّ األمم
العهد لعل ابرزها إقرار مراسيم اســتخراج النفط والغاز الذي املتحدة حرصت مساعداتها املالية بالنازحن أنفسهم .وبحسب
ّ
يحتل صــدارة اإليجابيات ،مضيفاً ان لبنــان طالب بتعديالت صندوق النقد الدويل ينفق لبنان عىل النازحن ما بن  3و 4مليار
الحدود
حول
ارسائيل
مع
املبــارش
غري
التفاوض
خطوط
عىل
دوالر سنوياً .ويف العام  2019حصلت مظاهرات ساهمت يف
للوصول
ال
ً
تناز
يقدّم
أن
فريق
كل
ّ
عىل
التفاوض
ويف
البحرية،
ثم أتت جائحة كورونا لتضيق
تعميق املشكلة االقتصادية ،ومن ّ
ّ
إىل
حــل ،معترباً ان هناك اعتبــارات «جيوبوليتيكية» يف هذا الخناق أكرث عــىل اقتصادنا ،وبعد الكورونا وقع انفجار املرفأ،

عرض الع قات اللبنانية ـ الفلسطينية م عبا

ّ
رئيس الجمهورية  :املرحلة تتطلب وقو العر الى جانب لبنان
ُ
ام ــي ــر ق ــط ــر :مــســتــعــدون ملــســاعــدة لــبــنــان فـــي كـــل امل ــج ــاالت
شــكر رئيس الجمهورية ميشــال عون ،أمري قطر متيم
بن حمد آل ثاين ،عــىل وقوف بالده الدائم اىل جانب لبنان،
ورحب بأي استثار تقوم به الدوحة يف ظل الفرص الكثرية
واملتنوعة.
واتفق الرئيس عون خالل لقائه أمري قطر ،عىل أن املرحلة
تتطلب وقــوف الدول العربية اىل جانــب لبنان ،ولرضورة
تجاوز اي خلل يصيب هذه العالقات.
وأكّــد أمري قطر من جهته ،وقوف بالده اىل جانب لبنان،

واســتعدادها ملســاعدته يف كل املجــاالت ،وإيفاده وزير
الخارجية القطري قريباً لتقديم الدعم واملساعدة.
كا اســتقبل رئيس الجمهوريــة يف جناحه يف فندق
«شــرياتون» يف الدوحة مساء امس ،رئيس دولة فلسطن
محمود عباس ،واجرى معه جولــة افق تناولت التطورات
االخرية يف فلســطن يف ضــوء االحداث التي تشــهدها
االرايض الفلسطينية من اعتداءات ارسائيلية متواصلة ،كا
تناول البحث العالقات اللبنانية ـ الفلسطينية.

وهو يعد كارثة كربى أصابت رشيان االقتصاد
الرئي بانسداد».
واضــاف «ال وجود الســتثارات قطرية
اساسية يف لبنان علاً أنّ األرض خصبة يف
الوقت الحارض ،وخالل زياريت للدوحة سأدعو
األمري اىل التوجيه لالستثار يف إعادة إعار
مرفأ بــريوت ،ويف الكهرباء والبنى التحتية،
أضــف إىل التوظيف املــرصيف .ان املديونية
الكبــرية هي أحد أبرز أســباب انهيار العملة
الوطنية ،وقد ساهمت العوامل اإلضافية التي
ذكرتها آنفاً يف الوصول إىل االنهيار الشامل،
ونعمل من خــالل الحكومة عىل بلورة خطة
اقتصادية متكاملة ،تقوم عىل مبدأ التفاوض
مع صندوق النقد الدويل واجراء االصالحات
الرضورية واعادة تنظيم قطاعات عديدة منها
القطاع املرصيف وضبط االنفاق وترشــيده
وغريها من النقاط االصالحية التي سبق ان
داال ون را
طالبت باقرارها ووضعنــا يف الحكومة ما
قبل الســابقة خظة متكاملة ارشفت عليها
مجموعة « ماكينزي  ،اال ان التطورات السياسية التي تسارعت
بعد ذلك حالت دون تنفيذها».
وحول وضع الكهرباء ،اشــار الرئيــس عون اىل ان اإلهال
تم االلتزام
الحكومي «أوصلنــا إىل ما نحن عليه اليوم ،ولــو ّ
بالخطة املثالية واملتكاملة التي وضعت يف العام  2010لك ّنا اآلن
يف منأى عن هذه األزمــة ،ومعلوم أنّه قد متّت عرقلة الخطة
بقرار سيايس يدفع اللبنانيون مثنه غاليا اليوم  .انها املاحكة
السياسية واالعتبارات الشخصية التي حالت دون تنفيذ الخطة
والذين تولوا العرقلة باتوا معروفن من اللبنانين كافة».
وعن التحركات الشــعبية التي حصلت ،أجــاب انه عندما
تسقط حكومة تحت الضغط الشعبي يصار إىل تأليف حكومة
جديدة تأخذ يف االعتبــار املطالب التي من أجلها خرج الناس
إىل الشارع« .أنا دعوت الحراك لالستاع إىل مطالبه والقيام
تبن مع الوقــت أنّ املجموعات
باإلصالحــات املطلوبة ،وقد ّ
متناقضة وتفتقر إىل قيــادة موحدة ومرجعية واحدة ،ومن
ثم علمنا أنّ مشــغل هذه املجموعــات يف الخارج وليس يف
ّ
لبنان .وبالنسبة اىل االنتخابات النيابية ،ظاهرياً ال لحمة بن
للم الشــمل ،وعدم
مجموعات الحراك رغم محاوالتها املتك ّررة ّ
حدة ســيص ّعب عليها إحراز فوز يف
انتظامهــا يف لوائح مو ّ
االنتخابات».
ورأى الرئيس عون ان األزمة التي نعيشــها هي التي ستبقى
يف اذهــان اللبنانين« ،ولكن العامل اإليجــايب يف هذا الجو
السلبي هو اين استطعت املحافظة عىل االستقرار رغم الضغط
الدويل الكبري السباب عديدة ابرزها ما يتعلق بسالح حزب الله
حد الشعب اللبناين بأكمله يف النظرة اليه  .رغم ذلك
الذي ال يتو ّ
كف
رضبة
تحصل
ومل
اللبنانين
بن
ســلمية
حالة
لقد خلقنا
ّ
واحدة» .واضاف «مع االسف االحداث التي شهدها لبنان خالل
السنتن املاضيتن طغت بســلبيتها عىل كل االيجابيات التي
تحققت يف العهد لعل ابرزها إقرار مراســيم استخراج النفط
يحتل صدارة اإليجابيات».
ّ
والغاز الذي
وحول ادراج اســراليا لحزب الله عىل الئحة االرهاب ،سأل
رئيس الجمهورية ما اذا كانت اوســراليا قامت بهذه الخطوة
بقرار ذايت؟ ،مشــريا إىل أن حزب الله شــبه محارص ،وهذا
الحصار الخارجي له قد يولّد انفجاراً داخلياً إذا ما زاد عىل هذا
الحدّ  ،واالنفجار األمني يف الداخل اذا حصل ال سمح الله  -هو
إيذان بانطــالق حرب أهلية .وقال «نحن نتح ّمل راهناً النتائج
السيئة للحصار ،ولكن هذا الوضع عىل سيئاته هو أفضل بكثري
من الحرب األهلية التي اســتبعد حصولها الن ال احد ميكن ان
يدخل هذه املغامرة الخارسة».
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ســــيــــاســــة ل ــب ــن ــان ــي ــة

ّ
ُ
ّ
ـــصـــر عــلــى «االتــــفــــاق الــث ـ ثــي»
مــيــقــاتــي يُــجــمــد الـــدعـــوة لــجــلــســة ويــنــت ـ ــر عـــــودة عــــــون ...بــــري م
ُ
«عـــــــروض مـــغـــريـــة» ل ــرئ ــي ــس الـــجـــمـــهـــوريـــة :دورة الــــــــ 94فــالــتــحــالــف واقـــــتـــــراع امل ــن ــت ــش ــري ــن؟!!
جويل بو يونس
ما ان عاد مــن حراكه الخارجي ،حتى بدأ رئيس الحكومة
نجيب ميقايت حراكا داخليا ،اراد انطالقته ان تكون من عن
التينة ،حيــث التقى باالمس رئيس مجلس النواب نبيه بري،
وغادر بعدها من دون االدالء بأي ترصيح.
الالترصيح اعتربته اوســاط متابعة ابلغ من الكالم ،وان
ّ
دل عىل يشء ،فانه يؤكــد ان ميقايت مل يخرج مطمئنا ،وال
العــودة الحكومية املوعودة باتت «بالجيــب» ،فاملعلومات
تفيد من مصادر مطلعة عىل جــو االجتاع بان بري طرح
خالل اللقاء ،الذي اســتم ّر لنحو نصف ساعة ،جملة افكار
عىل ميقــايت لكنه ارص عىل وجوب تطبيــق ما كان اتفق
عليه باللقاء الثال يف بعبــدا ،اي ان يضع مجلس النواب
يده عىل ملف محاكمة الرؤســاء والوزراء والنواب ،فينتقل
من يد املحقق العديل طارق البيطار اىل الربملان عرب املجلس
االعىل ملحاكمة الرؤســاء والوزراء والنواب ،وهذا ما ينص
عليه الدستور.
اال ان اوســاطا مطلعة عىل جو بعبــدا علقت بالقول ال
يشء اســمه اتفاق ثال تم يف بعبدا ،مشــرية اىل ان ما
قاله البطريرك الراعي يف املقابلة التلفزيونية االحد واضح،
الســيا انه طرح عليه افكار عدة ،وعندما عاد واطلع عىل
بعض الدراسات ايقن ان االمور ال تستقيم بهذا الشكل.
وتكمل االوساط بان املعادلة واضحة القضاء يقرر امور
القضاء ومجلس الــوزراء امور االجــراء  ،ومجلس النواب
الترشيع ،ما يعني باختصار فصل السلطات.

وتعليقا عىل مــا قيل من ان االتجاه هــو ملقايضة ملف
محاكمة الرؤســاء والوزراء امام املجلــس االعىل ملحاكمة
الرؤساء وتعديالت قانون االنتخاب ،بحيث تحرص مالحقة
الرؤساء والوزراء والنواب باملجلس االعىل ملحاكمة الرؤساء
والوزراء والنــواب املنبثق عن املجلــس النيايب ،من خالل
اجراءات تتخــذ مبجلس النواب ،مقابل االخذ مبطالب التيار،
العودة عن بعض التعديالت التي متت عىل قانون االنتخابات،
شددت االوســاط عىل ان هذا االمر غري صحيح ،اذ ان هناك
طعنا امام املجلس الدستوري وهو من يقرر.
وفيا تشري االوساط املتابعة اىل ان رئيس الجمهورية ال
يزال يتمسك مببدأ فصل الســلطات ،كشفت مصادر مطلعة
عىل جو اللقــاء الثال الذي حصل يف بعبدا ،انه بالفعل مل
يحصل اي اتفاق ثال بالذهــاب باتجاه هذه الخطوة ،لكن
ما حصــل ان الرئيس عون ابدى عــدم مانعة يف حال تم
الذهاب القرار قانون مبجلس النواب تشــكل مبوجبه الهيئة
العليا ملحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب.
لكن املصادر تتوقف لتقول املشكلة ليست هنا ،اي ليست
بالتوافق عىل ان يضع مجلس النواب يده عىل هذا امللف ،ا ا
الخوف هو يف مكان آخر ،كاشفة ان ما يواجه املعنين الذين
يكثفون اتصاالتهم مشكلة اخرى تتمثل بالسؤال التايل ما
الــذي يضمن ان ميتثل مجلس القضــاء االعىل معه املحقق
العديل لقرار مجلس النواب اذا ما تشكلت اللجنة ،وال يعترب
بالتايل بان االمر ليس من صالحية الربملان؟ فنصبح عندها
امام منازعــة قضائية يدخل فيها مجلس شــورى الدولة،
لتختم بالقول من دون تسوية سياسية كربى تطال ملفات

عدة  ،مــن الصعب الذهاب
ملعالجة قضائية فقط عرب
القانون
وعليه ،فاالكيــد اال حل
بات باليــد ،وتقول مصادر
مطلعــة عىل جــو الثنايئ
الشــيعي « بعدنا مطرحنا،
فال خطوة عملية وال مبادرة
واضحة ،ويبدو ان ميقايت
الــذي اخذ عــىل عاتقه ان
يدور الزوايا ،مل ينجح حتى
اللحظة».
وفيا كشف بعض زوار
عن التينة انهم سمعوا من
بري ان رئيــس الجمهورية
وعده بالســري بحل ما ،ا ّما
عــرب حل قضــايئ يق
بان تصدر الهيئــة العامة
باحالة الرؤساء والنواب
ملحكمة التمييز التخاذ قرار يق
والوزراء اىل املجلس االعىل ملحكامة الرؤساء ،او عرب احالة
امللف اىل مجلس النواب ،مقابل وعــود قدمها بري للرئيس
عون اولها «الســري برقية ضباط دورة الـــ  94التي يطلق
عنها بري «دورة عــون» ،اضافة اىل الحديــث عن تحالف
انتخايب كالسابق باستثناء مناطق كالبقاع الغريب وجزين.
كا قيل ان بري وعد الرئيس عــون باعادة تصويب االمور

بقانون االنتخاب لجهة ان يقرع املنترشون للنواب الـ  6اي
للدائرة الـ  ،16اال ان رئيس الجمهورية مل يبادر بعد لرجمة
مــا وعد به ،علا ان مصادر مقربــة من الرئيس عون نفت
نفيا قاطعا هذه الرواية ،واكدت اال يشء من هذا القبيل
ويف هذا السياق ،تكشف اوساط مطلعة عىل جو ميقايت
بان ما حصل من حوادث متتالية ،ج ّمد رغبة ميقايت بالدعوة
لجلســة حكومية ،وهو سيكمل مشــاوراته عىل ان يلتقي
رئيس الجمهورية بعد عودته من قطر ،وبعدها لكل حادث

وتســأل املصادر ،عىل من يقطع «تيار املســتقبل» وبهاء
الحريري الطرقات ؟ عىل الدولــة ؟ الدولة بعد الطائف ؟ من
قاد سياستها عىل كل املســتويات؟ من ابتدع كل السياسات
االقتصادية القا ة عىل معالجــة الدين بالدين ؟ من اوصل
الدولة اىل هذه املأســاة ؟ اليس طبقة الطائف حتى العام ال
 2005مع زمرة الفساد السورية ؟ من حكم البلد منذ التسعينات
سياسيا وترشيعيا وتتفيذيا ؟ ومن كان صاحب املرشوع ؟ من
رشع سياساته املالية عىل هواه
استلم ادارة امللف االقتصادي و ّ
؟ من املســؤول عن تحويل الدين من اللبناين اىل الدوالر؟ من
رفع الفوائد عىل سندات الخزينة اىل  48؟ اين اموال باريس
 4 -3 -2 -1؟ ايــن اموال املســاعدات العربية والدولية ؟ اين
البنى التحتية ومعامل الكهرباء ؟ اين املعامل واملصانع املنتجة
لتأمن فرص العمل ؟ من ع ّمم سياســات اقتصادية مبســار
واحد قائم عىل االســتثار يف املصارف مقابل فوائد عالية ؟
رشع سياســات «تفري » املجالس الطائفية ،من مجلس
من ّ
اال اء واالعار اىل مجلس الجنوب وصندوق املهجرين و500
مليون لرية لكل نائب «ر انتخاببة « ،وانشــأ يف كل وزارة
مجلسا استثاريا ؟ من ح ّول ســعرطن «الزبالة « اىل حجم
سعر طن «النفط «؟ من اوصل الدين اىل  100مليار دوالر ؟ من
اوصل موازنة البلــد اىل معادلة  43واكرث لرواتب املوظفن
و 42لتغطية فوئد الدين العام و  15فقط للمشاريع ؟ من
رفض ساع اصوات العديد من النواب املحذرة من سياسة الدين
والرد بوصف املعرضن بالهواة واسقاطهم يف االنتخابات ؟
من راهن عىل مرشوع التســوية يف املنطقة وعرص السالم
والبحبوحة؟ وملاذا مل يعتمد سياسات مغايرة بعد موت اسحاق
رابن وتبخر التسوية ؟ من اين ثروات كبار القوم وحاشيتهم
والوزراء والنواب واملدراء العامن والقضاة واالمنين وغريهم،
ومن اين لهم هذا ؟ واصغر من اســتلم مرفقا عاما يف الدولة
ثروته تتجاوز مالين الــدوالرات ،ويحارض بالعفة واصالح
الدولة «واالحتــالل االيراين « .هل يعرف اللبنانيون بان هناك
قروضا يدفع لبنان فوائدها العالية وغري مستخدمة منذ 15
ســنة؟ هل يعرف من اللبنانين الرقم الحقيقي للدين ،الن
للمرصف املركزي ارقاما ولوزارة املالية ارقاما مختلفة ؟ وهذا
هو السبب الحقيقي لخراب لبنان ؟

وتســأل املصادر كل السياسين مبختلف
مشاربهم ،اين كان حزب الله يف تلك املرحلة ؟
والجميع يعلم انه كان خارج الدولة وسالحه
موجه نحو الجنــوب وجنوب الجنوب ،ومن
يقرأ كتاب حســن فضل الله وما مارســته
الحقبــة « الكنعانية « بحق كــوادر الحزب،
يعرف مــا تع ّرض له الحزب مــن ظلم جراء
تحريض طبقــة تلك املرحلــة عليه وتجزم
املصــادر ،ان ازمة لبنان بدأت مع التســوية
العربية-الســعودية السورية  -االمريكية،
لكن الســورين متكنوا خاللهــا من ابعاد
لبنان عن رصاعات الكبار ،وهذا هو انجازهم
الوحيد.
وتضيــف املصادر ،ان لبنــان دخل مرحلة
جديدة بعد ال  2005وخروج السورين وعودة
القوى السياســية املارونية اىل املشاركة يف
الحياة السياسية عرب عون وجعجع والجميل،
وجاء الحلف الرباعي ليك ّرس تحالفا اتتخاببا
ب «املستقبل» و»االشــرايك» و»القوات»
وحزب الله عىل حســاب حلفــاء ســوربا ،ونجح عون يف
مواجهته ب « تســونامي « ك ّرســته الزعيم االول يف البالد
والدخول اىل جنة الســلطة ،وجاءت حرب متوز وطار منها
11مليار دوالر «بربكة» فؤاد الســنيورة ،وصوال اىل الدوحة
ودخول حزب الله يف الحياة السياسية عرب حكومات الوحدة
الوطنية وبوزارات ثانوية ،وشهدت البالد اكرب بحبوحة حتى
 ،2016رغم ان هناك من يؤكد انها بحبوحة مصطنعة ؟
لكن هذه املرحلة شهدت متغريات دولية مع االزمة السورية
وخالفات عربية  -ايرانية ورصاع عىل»حد السيف».
انعكس عىل لبنــان وواجهته حكومات الحريري وميقايت
ومتام ســالم بسياســات اقتصادية مل تغادر سياســات
التسعينات ،وتفاقمت االمور ،وبالتايل اين يتحمل حزب الله
املسؤولية ؟ وتسأل املصادر ،هل الحصار السعودي عىل لبنان
«بنت ســاعته « ام يعود للعام 2014؟ اين الدعم الســعودي
للمقاصد ؟ اين املؤسســات السنية من الدعم السعودي ؟ اين

مستشفى الرببري ودار العجزة االسالمية واين..
وايــن؟ من اعتدى عىل رئيس الحكومة الســني ؟ فالقرار
السعودي بالخروج من لبنان بدأ يف عام  2014ومل يزل مستمرا
جع االتراك عىل الدخول لساحة طرابلس واللعب فيها ؟
؟ من ش ّ
من اخىل الساحة لتقدّ م النفوذ االيراين ؟ وبالتايل اين يتحمل
حزب الله املســؤولية يف م يس اللبنانين ؟ من انسحب من
لبنان اليستطيع ان يعود ساعة يشاء ،فالسياسات االقتصادية
دمرت لبنان والحصار الحايل حصار امرييك رافض الستغالل
لبنان ثرواته النفطية.
وتتابع املصادر ،ورغم ذلك يرص البعض عىل اتهام حزب الله
بانه « الدولة ضمن الدولة» ،وهو اليســتطيع ان يقيل قاضيا
يتهمه بقضية بحجم وطن .هل اســتطاع حزب الله ان يس ّوق
لالستثار االيراين يف مشاريع الدولة ؟ لكن املصادر تؤكد ان
هدف الحمالت اوال واخريا ،سالح حزب الله وهذه هي القضية
املركزية والباقي تفاصيل.

ّ
يــتــجــرأ للمهمة؟
ك ــل الــحــكــايــة «ســــ املـــقـــاومـــة» ..والــبــاقــي تــفــاصــيــل ..فــمــن
الــقــطــيــعــة الـــســـعـــوديـــة ل ــل ــب ــن ــان ولـــلـــمـــؤســـســـات ال ــس ــن ــي ــة بـــــــدأت عـــــا 14

رضوان الذيب
ســعد الحريري دعا للتحركات ،وبهاء الحريري قطفهاعىل
االرض بقطع الطرقات لســاعات معدودة يف بعض مناطق
بريوت ،وبقيت االحتجاجات دون السقف املطلوب نتيجة قلة
حجم املشاركن من الشباب يف بريوت والشال ،رغم الحشد
االعالمي ودخول جمعيات املجتمع املدين اىل بعض الوزارات.
ما حصل يف بــريوت ،ال يعني ان الشــارع اللبناين ليس
ناقاعىل مــا آلت اليه اوضــاع البالد من ارتفــاع للدوالر،
ومعلومات عن وصولــه اىل عتبة ال 100الف لرية وما فوق،
بالتزامن مع ارتفاع جنوين يف اســعار املواد الغذائية ،فيا
الحلول بعيدة ومستحيلة ،والفقر سيشمل  94من اللبنانين،
قادمة.
والفو
مرحلة ما بــن  1986و 1990تطل برأســها مجددا ومعها
املراســيم الجوالة و»قبضايات» الشوارع والخوات وامليلشيات
عىل حساب الدولة ،بانتظار تســوية اقليمية دولية تتق ّمص
الطائف او الدوحة ،وهــي غري ممكنة حاليا نتيجة الخالفات
العربية العربية ،والكباش العريب االيراين ،وارتفاع منســوب
التوترات االمريكية الروســية ،وتراجع االهتام الفرن يف
لبنان ،وهذا ما عرب عنه بوضوح مســؤول عريب زار عاصمة
اهم من
اقليمية بالقول «يدبّرو ا حالهم اللبنانين ،هناك قضايا ّ
خالفاتهم» ،مل ّمحا اىل «رضورة حصول تعديالت عىل الطائف».
وتؤكد مصادر متابعة ،ان حالة الفــرا العربية والدولية
ســتعبئها مرحلــة الالدولة لســنوات ،ورمبــا اىل ما بعد
االنتخابات الرئاســية ،وحتى ذلك التاريــ  ،فان كل الحروب
ستشهدها الســاحة اللبنانية ،وتحديدا حروب االنقسامات
الطائفية واملذهبية عىل غرار املرحلة التي سبقت االنتخابات
النيابية عام  2000الســقاط الرئيس ســليم الحص ،واليوم
لتشليح حزب الله االكرثية.
وتتابع املصــادر ،ان كل القوى تخوض حــروب الطوائف
والهيجان دون اي برنامج اقتصادي ،وتتعامل مع الناس كانهم
«قطعان» ووقودا ملعاركهم مــن اجل الحفا عىل الكرايس،
وهذا هو حال اللبنانين مع دولتهم منذ االستقالل.

بعد اجتماع لجنة املفاو ات م صندوق النقد

الــشــامــي :الــ ــ عــلــى االرقـــــا انــتــهــى ..وخـــ ل ا ــهــر نصل
الـ ــى ات ــف ــاق ن ــه ــائ ــي ..ون ــب ــدأ بــو ــ الــبــلــد عــلــى ســكــة الــحــل
تــرأس رئيس مجلس الــوزراء نجيب ميقــايت يف الرساي
الحكومي ،إجتاع لجنة متابعة املفاوضات مع «صندوق النقد
الدويل« ،مبشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي،
وزير املالية يوسف خليل وحاكم «مرصف لبنان» رياض سالمة.
بعد اإلجتاع ،رصح الشــامي «اجتمعــت اللجنة الوزارية
املكلفــة التفاوض مع صندوق النقد الــدويل حيث تم اإلتفاق
عىل توحيد الرؤى بالنســبة اىل األرقام يف القطاعن املرصيف
واملايل» .كان هناك وضــوح يف الرؤية من حيث وحدة األرقام
ووحدة التقييم للقطاع املايل ،وناقشنا كيفية معالجة الفجوة
املوجودة يف القطاع املــرصيف ،وهناك اقراحات قيد الدرس»،
الفتــاً إىل «أننا نأمل عقد اجتاع ثان خالل األســبوع الجاري
للوصول اىل رؤية موحدة ونهائية لتقدميها خالل التفاوض مع
صندوق النقد الدويل».
هل ميكن االعتبار أن التفاوض مع الصندوق مل يبدأ رســميا
بعد؟
 كا ذكرت يف الســابق بأن التفاوض قــد بدأ مع صندوقالنقد الدويل ،ا ا حاليا هناك توجه إلصدار تصور واضح حول
موضوع القطاعن املايل واملرصيف للتفــاوض مع الصندوق
بهذا الشــأن .متى ميكن أن نلمس أمورا عملية مع الصندوق؟
 كنا نأمل الوصول اىل اتفــاق مبديئ مع الصندوق يف نهايةالعام ،لكن قد يحصل بعض التأخري بحسب الظروف ،أعتقد أننا
سنتوصل اىل اتفاق يف أرسع وقت ،وبعد اإلتفاق مع العاملن
يف الصندوق ســيتم صدور تصور ملجلس اإلدارة الذي سيعطي

املوافقة النهائية لالتفاق مع لبنان.
وعن الخالف الذي كان قا ا حول األرقام ،قال « الخالف عىل
األرقام انتهى وتم توحيدها ،وهناك اتفاق واضح وجيل بن دولة
الرئيس ووزارة املال ومرصف لبنان وانا عىل كل االرقام».
أضــاف «مهمتنا أن ننجز برنامجــا إصالحيا متكامال وما
تحدثنا فيه اليوم هو جزء من الربنامج االصالحي ،وهناك أيضا
املوازنة العامة للعام  2022اضافة اىل خطة اقتصادية واضحة
سنناقشــها مع صندوق النقد الدويل ،وإن شاء الله يف األشهر
املقبلة ،نصل اىل اتفاق نهايئ ونبدأ بوضع البلد عىل سكة الحل».
وعن املوعد املتوقع لبدء ظهور بوادر التحســن ،قال «األزمة
تراكم منذ  30و 40سنة ،وبالتايل ال ميكن الخروج منها بن ليلة
وضحاها ،بل إن األمر سيستغرق بعض الوقت ،ولكن املهم أن نبدأ
بوضع البلد عىل السكة الصحيحة .بقدر ما نبذل جهودا جبارة
يف البداية ،بقدر ما نرسع عملية الخروج من األزمة .أما إذا بدأنا
ببطء فاألزمة ستطول».
هــل تــم التفاهــم عــىل االرقــام بــن وزارة املــال
ومــرصف لبنــان ،أم أن التبايــن ال يــزال قا ــا؟
أجــاب «كان االتفــاق واضحا وال خــالف يف املقاربات التي
أجريناها اليوم».
مــا املقصــود بتعبــري فجــوة الــذي تحدثــت عنــه؟
 يتم الحديث احيانا عن خسارة وفجوة ،واملقصود يف ما قلتهالفجــوة املوجودة يف القطاع املرصيف بن ما ميلكه من أصول
بالعمالت االجنبية وما عليه».

زاس ــب ــي ــك ــي ــن :نـــريـــد ت ــط ــوي ــر عــــ قــــات ل ــب ــن ــان ــــرقــــا وغـــربـــا
واملـــــطـــــلـــــو عـــــــد اســــتــــ ــــدامــــه كــــســــاحــــة لـــلـــصـــراعـــات
الســابق لدى لبنان  ،ألكســندر
الســفري الرويس ّ
لفت ّ
زاســبيكن ،إىل أنّ «الخروج من األزمــة يف لبنان ،يكمن
بالطريقة نفسها الّتي ك ّنا نبحث عنها خالل الفرة األخرية،
أ ّو ًال ،بشــكل داخيل من خالل التوافق بن الجهات الداخل ّية
واملتغريات األساس ّية حول القواسم
(األحزاب األساس ّية)،
ّ
املشــركة ملصلحة الدولة اللبنانية والشعب اللبناين ،يعني
هذا القاســم املشــرك ،ألنّه من املعروف أنّ هناك خالفات
سياس ّية حادّة ،ويف الوقت نفسه ال يوجد أحد من الجهات
األساس ّية يريد عدم االستقرار واالنزالق إىل الفتنة».
ورأى ،يف حديث صحــايف ،أنّ «بال ّت ــايل ،هناك مجال
للوصــول إىل االتفاق ،بحيث يجــب أن يعتمد عىل تحقيق
االســتحقاقات الدســتوريّة ،يعنــي االنتخابــات وعمل
الحكومة وتســوية األجواء ما بن الجميع ،وتأكيد الثّوابت
الوطن ّيــة اللّبنان ّيــة» ،مركّ ًزا عىل أنّ «يف الوقت نفســه،
املطلوب عدم استخدام لبنان كســاحة للرصاعات من قبل
الجهات الخارج ّيــة ،ويف هذا اإلطار روســيا هي الجهة
الّتي تسعى إىل تحقيق هذا الهدف ،ألنّ روسيا تتواصل مع
جميع الجهات الداخل ّية والخارج ّية ،وال تهاجم أحدً ا».
وأوضح زاســبيكن إىل أنّ «موقف روسيا من لبنان هو
يخص املنطقــة ككل ،وهناك
شــبيه مبوقف روســيا مبا
ّ
وحل
ّ
أهداف لروســيا أه ّمها تأمــن األمــن يف املنطقة،
ال ّنزاعــات ومكافحــة اإلرهاب والعــودة إىل التعاون بن
للسياســة الروس ّية يف
الدول يف املنطقة ،هذا هو الجوهر ّ
املنطقة وهذا ما يتعلّق بلبنان».

وأكّد «أنّنا نريد تطوير عالقات لبنان رشقًا وغر ًبا ،وليس
يف اتجاه واحد ،يجب أن يكون هناك تعاون ما بن الجميع
من أجل مصلحة لبنان ،وهذا ما ارســه عىل مســتوى
املنطقة ،من ناحية العالقات مع ســوريا وحلفائها ،ومن
ناحية أخــرى دول الخليج ومــرص واألردن ،يعني ذلك أنّ
روسيا تســعى لتطوير العالقات مع الجميع ،وتريد الركيز
عىل النقاط األساســ ّية وليس عىل الخالفات ،ونحن لسنا
مــع الجانب اآلخر نحــن مع الجميع ضــدّ اإلرهاب وهذا
واضح».
يخص مفاوضات فيينــا وما ميكن أن يتمخّض
ويف ما
ّ
عنها من نتائج إيجاب ّية ،ومــدى تأثريها عىل لبنان ،أعرب
زاســبيكن عن اعتقاده أنّ «موقف روسيا كان دا ًا ثاب ًتا
يف هذا املوضوع ،ال نضيف شــي ًئا إىل هذا املوقف الرسمي
نتمســك بها
النموذجي ،هناك عدة مبادئ أساســ ّية نحن
ّ
كل هذه الفرة ،وبالدّ رجــة األوىل العودة إىل تنفيذ
خالل ّ
هذه الخطّة املشــركة الشــاملة والتزام األفرقاء ببنودها،
تحســنت األجواء الدول ّية مثل العالقات بن روســيا
وإذا
ّ
وأمريكا أو الدور األورويب ،فهــذا يؤثّر إيجابيا عىل الرشق
األوسط «.
وشــدّ د عىل أنّ «الكثري مطلوب من األفرقــاء اللّبنان ّين
الداخل ّي ن ،ح ّتى إذا كانت األجــواء الدول ّية واإلقليم ّية غري
مناســبة ،ومن الرضوري تكثيف الجهود من قبلهم إليجاد
املخرج من املأزق ،وهذا سيساعد اللّبنان ّين بالدرجة األوىل
فهذا أساس للتح ّرك نحو األفضل».

فــرونــتــســكــا :االنــتــ ــابــات الــنــزيــهــة والــشــفــافــة ــمــن املــهــل الــدســتــوريــة تــض ـ لــبــنــان عــلــى طــريــق الــتــعــافــي
أعلن املكتب اإلعالمي للمنســقة الخاصة ل مم
املتحدة يف لبنــان يوانا فرونتســكا  ،يف بيان ،أن
«فرونتســكا ووكيل األمن العــام لعمليات حف
الســالم جان بيار الكروا والقائد العــام لليونيفيل
ستيفانو ديل كول أحاطوا مجلس األمن التابع ل مم
املتحدة علــا بتطبيق القــرار  1701والوضع يف
لبنان ،بناء عىل التقريــر األخري ل من العام ل مم
املتحدة أنطونيو غوترييش».
وإذ اعتربت فرونتســكا «تشكيل الحكومة تطورا

إيجابيا» ،أســفت لـ»عدم إحــراز الحكومة تقدما
يف تنفيذ أجنــدة اإلصالح يف لبنان منذ آخر إحاطة
قدمتهــا إىل مجلس األمن يف متوز  .»2021ومتنت
«أن يستأنف مجلس الوزراء اللبناين اجتاعاته التي
علقت منذ  12ترشين األول وأن يتخذ إجراءات عاجلة
ملصلحة البلد والشعب» ،وقالت «إن االلتزامات يجب
أن ترجم إىل أفعال إذا كانت القيادة اللبنانية تعتزم
التغلب عــىل األزمة العميقة يف البالد واســتعادة
االستقرار الســيايس واملؤسسايت يف لبنان وتلبية

حاجات الشعب اللبناين وحقوقه».
وشــددت عىل أن «االنتخابات النزيهة والشفافة
ضمن املهل الدســتورية هي ركيــزة الدميوقراطية
وجزء ال يتجزأ من اإلصالح وتضع لبنان عىل طريق
التعايف» ،مؤكدة «اســتعداد املجتمع الدويل لدعم
العملية االنتخابية».
وأشار البيان إىل أن «أعضاء مجلس األمن رحبوا
بجهود اليونيفيل للحفا عىل الســالم واألمن يف
جنوب لبنان وبتنسيقها الوثيق مع القوات املسلحة

اللبنانيــة .كا أكــدوا أهمية وفــاء كل األطراف
بالتزاماتها يف تنفيذ القرار  1701بالكامل واحرام
وقف األعال العدائية».
ولفت إىل أن «املنســقة الخاصة شجعت عىل مد
املزيد من الدعم الدويل اىل القوات املسلحة اللبنانية،
وأشــادت بالدور الحيوي الذي يقوم به الجيش يف
الحفا عىل أمن لبنان واستقراره ،رغم تأثري األزمة
االجتاعية واالقتصادية يف املؤسســة العسكرية
وعنارصها».
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ســــيــــاســــة ل ــب ــن ــان ــي ــة

ّ
ال ــش ــارع يــعــود ال ــى ال ــت ــح ـ ّـرك ...هــل تعقد الــحــكــومــة جلساتها الـــوزاريـــة لــحــل املــشــاكــل املــتــفــاقــمــة؟!
ّ
الــســعــوديــة ودول ال ـ ــلــيــج بــاقــيــة عــلــى تــشــددهــا مـ ـ لــبــنــان رغـــم انــفــتــاحــهــا عــلــى يـــــران وســوريــا

دوليل بشعالين

شــهد لبنان «إثنن الغضب» يف بريوت ومختلف املناطق
عىل األوضاع اإلقتصادية املتدهــورة والغالء الفاحش وغري
املسبوق ألسعار املحروقات واملواد الغذائية والسلع الحيوية
والحياتية اليومية .وجــرى قطع الطرقات وإحراق اإلطارات
لســاعات ما قبل الظهر ،تزامناً مع زيارة رئيس الجمهورية
ثم فكّ اإلعتصــام وفتحت
العاد ميشــال عون اىل قطــرّ .
جن تكلّم عن أنّها «بداية
الطرقات ،غري أنّ املتحدث باسم املحت ّ
رشارة العودة اىل الشــارع» ،يف حال مل يستجب املسؤولون
اىل مطالب الشعب ،ويعملون عىل تحسن الوضع اإلقتصادي
واملايل واملعييش ..فهل سيتط ّور الغضب الشعبي يف الشارع
وتتواصل رصخات املواطنن أليّام وأشهر بعد أن طفح الكيل،
أم ســتعود الحكومة اىل عقد جلساتها الوزارية ،وستنطلق
بتنفيذ خارطة الطريــق املوعودة ،وخطّة اإلنقاذ املنتظرة ،أم
ستبقى اجتاعاتها معلّقة ،وعملها مشلوالً ،ما قد يؤدّي اىل
تحليق سعر الدوالر الذي المس الـ  26ألف لرية لبنانية ،أكرث
فأكرث ،مقابل انهيار القيمة الرشائية للرية؟
مصادر سياسية عليمة رأت أنّ كالم رئيس الحكومة نجيب
ميقايت عن دعوة الحكومة ل نعقــاد ،ال بدّ وأن يرجم عىل
أرض الواقع ،ليك تتمكّن الحكومة من إنجاز ما وعدت به ،من
تحسن أوضاع نحو  500عائلة لبنانية،
البطاقة التمويلية التي
ّ
اىل زيادة ساعات التغذية بالكهرباء عن طريق خطّة استجرار
الغاز والطاقة من مرص واألردن اىل لبنان عرب سوريا ،وصوالً
اىل تأمن تصدير املنتوجات الزراعية وســواها اىل دول بديلة
ظل مقاطعة السعودية للبنان
مثل األردن ومرص والعراق ،يف ّ
ووقف الــواردات اللبنانية إليها .ولهذا قــام ميقايت بزيارة
لرئيس مجلس النواب نبيه ب ّري بغية معرفة إذا ما كان الثنايئ
الشيعي سيل ّبي الدعوة اىل عقد الجلسات الوزارية ،غري أنّه مل
رصح عىل أثرها لالعالمين مبا جرى التوافق عليه.
ي ّ
غــري أنّ املعلومات تحدّ ثت عــن أنّ ميقايت ي ّتجه اىل دعوة
الحكومة ل نعقاد بعد عودة الرئيس عون من زيارته الرسمية
اىل قطر ،إذ ال ميكن بقاء الوضع عــىل ما هو عليه ،وتح ّول

قطع الطري ع امل ينة الريا ية
«حكومة معاً ل نقاذ» اىل حكومــة «ترصيف األعال» من
دون أن تكون مســتقيلة .فالجميع ع ّول عىل أن تتمكّن هذه
الحكومة من تحقيق اإلصالحات ومن إنقاذ الوضع اإلقتصادي
واملايل من اإلنهيار الكامل ،وال ميكنها أن تخ ّيب آمال املواطنن
الذين باتوا بغالبيتهم ينوؤن تحت خط الفقر املدقع.
ســتتم
وتقول املصادر أنّ العودة اىل اجتاعات الحكومة
ّ
حــل لقضية القايض طارق
ّ
قريباً ،عــىل ما يبدو ،مع إيجاد
ظل اســتمرار التحقيقــات يف أحداث الط ّيونة،
بيطار ،ويف ّ
إذ ال ميكن لحكومة مشــلولة أن تعقــد اإلتفاق مع صندوق
النقد الدويل ،وتقوم باإلنجازات املطلوبة .ودعت املصادر اىل
رضورة الفصل بن القضاء والسياســة أو التســييس بشكل
دائم ،لــيك تتمكّن الحكومة من اإلنطالق مجدّ داً ،والقيام مبا
وعدت به اللبنانينّ ،
وإال فإنّ تفجري الشارع سيعود ليتواصل

حتى تحســن الوضع اإلقتصادي واملايل ،وقد يطول يف حال
مل تتخذ الحكومة اإلجراءات املناســبة حتى موعد اإلنتخابات
النيابية يف ربيع العام املقبل.
رص
ت
الخارج
دول
بعض
كانت
إذا
وتجد املصادر نفسها ،أنّه
ّ
عىل إجراء اإلنتخابــات النيابية يف مواعيدهــا ،يف الداخل
والخارج ،وتســعى إليفاد مراقبن أوروبين ودولين ملراقبتها
لضان شــفافيتها ومصداقيتها ونزاهتها ،فعليها مساعدة
لبنان عىل تحســن أوضاع اللبنانين ،ال أن تشدّ الخناق عىل
كل املعطيات تشري اىل انفتاح
أعناقهم ،كا تفعل .مع العلم بأنّ ّ
الدول الخليجية عىل ســوريا ،وبالتايل عىل إيران ،من خالل
التقارب السعودي -اإليراين ،فضالً عن إعادة إحياء العالقات
األمريكية -اإليرانية ،وبالتايل األمريكية -الروسية .وهذا األمر
ال بدّ وأن ينعكس بشكل إيجايب عىل الوضع الداخيل اللبناين،

املشـــهد الحكومـــي ملـــيء بالتناقضـــات ...ورزمـــة ســـيناريوهات وم ـــارج
احالة ملف املرف الى املجلس األعلى يُواجه تعقيدات ...ما هي ح وظه؟
ابتسام شديد
عىل الرغم مــن األجواء
التفاؤلية التي جرى ضخها
يف الوســط الســيايس
ووســائل اإلعــالم مؤخرا،
ومنها ما تم توقعه استنادا
للقاء االســتقالل الثال ،
وما رشــح من كالم لرئيس
الحكومة نجيب ميقايت عن
االقراب مــن الحل وعودة
الحكومة لالجتــاع ،فان
ال يشء ،كــا تقول مصادر
سياســية مطلعة« ،مؤكدا
او مضمونــا بعــد» ،وليس
هناك ما يوحي بان التسوية
التي يتــم الحديث عنها النعقــاد مجلس الوزراء
صارت فعال وشــيكة ،فالتسوية او املقايضة التي
يتم الحديث عنها باحالة ملف مالحقة الرؤســاء
والوزراء اىل املجلس األعــىل وفصل القضية عن
سائر امللفات وتشعباتها تواجه تعقيدات ،وميكن
ان ال تصل اىل خواتيمها.
فاالعتقاد السائد ان الحل الوحيد املتاح حاليا بعد
ســقوط املخرج القضايئ هو باللجوء اىل املجلس
األعىل ملحاكمة الرؤساء ،عىل اعتباره أفضل الحلول
بعد انســداد األفق القضــايئ ،ويف ظل ما يح
عن تأمن مشــاركة تكتل لبنان القوي يف الجلسة
الترشيعيــة ان حصلت ،اال ان هذا الحل ،كا تضيف
املصادر  ،يواجه تعقيدات فمشاركة تكتل لبنان القوي
ال تعني التصويت ،كا ان قرار التصويت غري مضمون
لكتل أخرى قد ال تساهم أيضا يف توفري النصاب.
باعتقاد مصادر أخرى ،ان خيار املجلس األعىل

ملحاكمة النــواب والوزراء لن يكتــب له النجاح،
ألن هذا الخيار قد يفقد الكتــل الكربى واألحزاب
الشعبوية التي تؤمنها من قضية املرفأ عىل أبواب
اســتحقاقات انتخابية ومفصلية ،فالتيار الوطني
الحر مثال يواجه معضلــة يف بيئته  ،وهناك من
ينتظره عند أي خطوة او زلة قدم ملحاســبته يف
اإلنتخابات النيابية ،فيا «القوات» تعتمد الخطاب
ضد حزب اللــه من بوابة انفجار املرفأ
التحري
وحادثة الطيونــة ،اال ان التعقيد األكرب يتمثل بان
طرح املجلس األعىل يعني تجزئة التحقيق وذهابه
يف مسارين مختلفن ،فاللجوء اىل املجلس األعىل
ال تعني ان املحقــق العديل ســيقدم إعتذاره عن
متابعة امللف ويوقف التحقيق.
ومع ذلك تشري املصادر  ،اىل ان الحل يبقى موجودا
اذا توفرت النوايا الداخلية وتقاطعت املصادر ،مشرية
اىل الخطــاب األخري لرئيس التيــار الوطني الحر
النائب جربان باسيل وقوله ان املكان األنسب ملعالجة

املشاكل الناجمة عن قضية
التحقيق يف انفجــار املرفأ
اضافة اىل الهيئات القضائية
هو «مجلس النواب» ،حمل
إشــارات ايجابيــة معينة.
لكن اذا أصبح األفق مسدودا
امام هذا املخرج ،فال يعني
ذلك ان املخارج األخرى لديها
فرص أفضل ،ســواء حيث
طرحت يف التــداول رزمة
من الحلــول منها مقايضة
تجمــع بن تشــكيل هيئة
ملالحقة الــوزراء والنواب،
او اســتقالة وزراء اإلعالم
والثقافة والعدل التي تحف
ماء وجه السياسين وتؤمن
حلوال هانئة للوضع السي ،
فاستقالة وزير اإلعالم جورج قرداحي تعترب املدخل
األســاس لتصحيح العالقة مع اململكة السعودية
ودول الخليج ،فيا توفر استقالة وزير العدل هرني
خوري يكون الســبيل لخــروج الفريق العوين من
أزمته القضائية وارباكاته األخرية ،اما وزير الثقافة
فصار حضوره عىل طاولة الحكومة
محمد مرت
ثقيال عىل رئيس الجمهورية ميشــال عون وغري
مريح لرئيس الحكومة ايضا.
املشهد الحكومي ميلء بالتناقضات  ،فهناك من
يعتقد ان األمور ذاهبة اىل املجهول اذا بادر رئيس
الحكومة اىل الدعوة لعقد جلســة ملجلس الوزراء
او اذا حصلت استقالة للحكومة ،باملقابل مثة من
يرى ان املوضوع الحكومي ال بــد ان يجد مخرجا
داخليا ،ألن األمور ذاهبــة نحو التفاقم واالنهيار
التام اجتاعيا واقتصاديا مع تدهور ســعر رصف
اللرية وغالء األسعار.

ا س ــت ــح ــق ــاق ال ــن ــي ــاب ــي ورقــــــة فــــي الـــــبـــــازار ال ــس ــي ــاس ــي املــفــتــو
فادي عيد
تنــذر عــودة الراشــق
والحمالت ما بــن «التيار
الوطنــي الحــر» و»حركة
أمــل» ،باملزيد مــن التأزّم
عىل الصعيدين الســيايس
والقضــايئ يف آن ،وتؤذن
بتوتر متصاعــد اعتباراً من
اليــوم ،يف الوقت الذي كان
الجميــع يرقّــب انطالق
الجلســات الحكومية بعد
طــول انتظــار ،وتتحدّ ث
معلومــات سياســية ،عن
جنوح املنا الداخيل بشكل
رسيــع إىل التصعيــد عىل
كل املحاور السياســية والحزبية ،مبا يعني أن كل
املعالجات ســواء كانت قضائية أو ديبلوماسية،
قد باتت معلّقة يف ظل انســداد األفق السيايس،
وغياب أي متابعة للوضع الداخيل الذي قد ينزلق،
يف حال بقيت
وبشــكل دراماتييك ،نحو الفو
كل األبواب مقفلــة أمام الحلول املالية يف الدرجة
األوىل نتيجة اإلرتفاع الجنــوين للدوالر ،وتأثريه
املبارش عىل وترية اإلنهيار املايل الذي بدأ يتســارع
مع تخطّي ســعر الدوالر يف السوق السوداء عتبة
ألـ  25000لرية األسبوع املايض.
وشدّ دت املعلومات نفسها ،عىل أن كل ما يطرح
اليوم ،هو مج ّرد أفــكار لتقطيع الوقت يف الفرة
الفاصلة عــن تحديد مصري اإلنتخابــات النيابية
املقبلة ،بعدما بات الجميع يتطلّع إىل هذه املحطة،

كنقطة انطــالق تحدّ د ذهاب الســاحة الداخلية
نحو الحلول ،أو نحو التصعيــد ،خصوصاً وأن أي
شــكوك بإمكانية تأجيل أو إلغاء هذا اإلستحقاق،
تصب املزيد من الزيت عىل نار اإلنقسامات
سوف
ّ
الداخلية ،وبالتايل ،ستدفع نحو املجهول مبا يعنيه
من ســيناريوهات تصعيدية ،وبأشكال مختلفة
غري مسبوقة ،ألن الوضع مل يعد يحتمل أي تأجيل
للمعالجات الجدّ ية.
لذا ،تابعت املعلومات نفســها ،يبدو واضحاً أن
الرقّب هو سيد املوقف يف املرحلة الراهنة ،بانتظار
بلورة مسار «الكباش» السيايس الحاصل بن عن
التينة ومرينا الشــالوحي ،والذي خرج إىل العلن،
وأدّى إىل سلسلة مواقف عالية النربة من قبل نواب
ومسؤولن يف «التيار الوطني الحر» ويف «أمل».
لكن املعلومات نفســها ،تح ّذر مــن أن املعطيات

املتداولــة يف الكواليــس
السياســية ،تتقاطع كلها
عنــد نقطة الذهــاب نحو
التصعيــد ،واعتاد خطاب
طائفي بامتياز ،مع انطالق
الحمــالت اإلنتخابيــة من
قبل كل القوى السياســية
التــي تبحــث عــن نقطة
ارتكاز لخطابها اإلنتخايب،
بعدما أطــاح اإلنهيار املايل
املؤسســات
وتراجــع عمل
ّ
بأي خطــاب يتض ّمن وعوداً
بغــد أفضــل للناخبن عىل
اختالف انتاءاتهم الطائفية
والسياسية.
وعليــه ،فــإن هــذه
املعلومات ،تشــري إىل قلق
واضح لدى املراجع الدينية التي تسعى للدخول عىل
خط التهدئة ملوجة التصعيد اآلتية ،ولكن من دون
أن تبدي األطراف املعنية أي استعداد ملا باتت تعتربه
تنــازالً أو تراجعاً عن الخطوط التي رســمتها يف
خطابها السيايس وغري السيايس.
ّ
التعرث يف
ولذلك ،تابعت املعلومــات عينها ،فإن
توحيد الرؤيــة وإقناع القوى املعنيــة بالتهدئة،
أو حتى بهدنة مؤقتة بانتظــار موعد اإلنتخابات
النيابية ،هو الســيناريو األكرث ترجيحاً ،خصوصاً
وأن الضغوط تتزايد بشــكل يومي ،واإلنقسامات
تتع ّمق ،فيا تســتمر األطراف السياسية «املعنية
بالحلول» يف التصعيد تحت عناوين عدة ،واضعة
اإلستحقاق اإلنتخايب كورقة يف البازار السيايس
املفتوح.

وليس العكس .ولهذا ،ال تفهم كيف أنّ السعودية ودول الخليج
باقية عىل موقفها املتشــدّ د من إعادة العالقات مع لبنان اىل
طبيعتها ،رغم انفتاحها عىل سوريا وإيران.
أ ّما الواليــات املتحدة األمريكية التــي قامت برفع جزيئ
للعقوبات عن قانون قيــرص ،أي أنّها رفعت اإلبط عنه ليك
تســمح باســتجرار الطاقة والغاز من مــرص واألردن اىل
لبنان عرب ســوريا ،فقد قامت بهذا األمر ليس بهدف إجراء
اإلصالحــات املطلوبة من قبــل الحكومة ،عــىل ما أكّدت
حل ملشــكلة ،أرس ع حزب الله
املصادر ،بقدر ما أرادت تقديم ّ
ملعالجتها عن طريق اســتقدام الوقــود من إيران عن طريق
البواخر .وهذا األمر الذي يفــرض أن يؤدّي اىل زيادة عدد
ساعات التغذية بالكهرباء ما بن  8و 12ساعة يومياً خالل
ثالثة أشهر ،ال يشكّل اإلصالح املطلوب ،فلبنان ال ميكنه أن
يستم ّر من دون تطبيق الخطّة الشاملة لتأمن الكهرباء 24
عىل  24خالل السنوات املقبلة.
وإذ تعلن الواليات املتحدة بالتايل أنّ شعب لبنان ال يقع تحت
العقوبات األمريكية كدولة ،غــري أنّ العقوبات التي فرضتها
عىل بعض املسؤولن والحزبين فيه أثّرت بطريقة أو بأخرى،
ككل،
سلباً يف قيمة العملة الوطنية ويف الوضع اإلقتصادي ّ
عىل ما عقّبت املصادر عينها ،ما ق ّيد البلد ،وقلّص من إمكانية
التوصل اىل حلول رسيعة للمشاكل التي يتخ ّبط بها.
ّ
وبرأي املصادر ،إنّ الدول التــي تدعم تقدّ م لبنان ،وتعرف
بالفرصة املوجودة فيه حال ّياً إلنقــاذه من اإلنهيار ،عليها أن
تقــدّ م لحكومته الدعم اإلقتصادي الفعــيل ،ال أن تجعل منه
ســاحة لتصفية الحســابات ،أو للرصاعات الخارجية عىل
أرضهّ ،
وإال فإنّ انفجار الشــارع ســيكون البديل عن انعقاد
الجلسات الحكومية من اآلن وحتى موعد اإلنتخابات النيابية
املقبلة ،وهذا األمر قد يــؤدّي اىل «تطيري» هذه األخرية ،واىل
بقاء املجلس النيايب نفسه.
ويف حال مل تجر اإلنتخابات النيابية املقبلة ،فإنّ البلد ،عىل
ما أضافت املصادر ،ســيدخل يف املجهــول أكرث فأكرث ،ومن
ظل تفاقم الجوع
املمكن أن يصل بالبــالد اىل حرب أهلية يف ّ
والفقر والبطالة مع استمرار ارتفاع سعر الدوالر األمرييك يف
السوق السوداء من دون أن يوقفه أحد.

ميقاتـــي بح ــ م ــ ســـليم فـــي ـــؤون وزارة الدفـــاع
بحث رئيس الحكومــة نجيب ميقايت مع
وزير الدفــاع الوطني موريس ســليم  ،يف
شؤون الوزارة وتطورات االوضاع يف لبنان .
كا التقى سفري مرص يف لبنان يارس علوي،
وبحث معه يف العالقات الثنائية بن البلدين،

واألوضاع السياسية يف لبنان واملنطقة.
كا التقى ميقايت ســفري مرص يف لبنان
يارس علوي وبحث معه يف العالقات الثنائية
بن البلدين ،واالوضاع السياســية يف لبنان
واملنطقة.

أرســــــــــ ن :م ــي ــق ــات ــي « ـــــاطـــــر»  ..وبـــــــري طـــر
ُ
ُ
حــــــــلــــــــوال يـــــمـــــكـــــن مـــــقـــــاربـــــتـــــهـــــا جـــــديـــــا

لفــت رئيــس «الحزب
الدميقراطــي اللبنــاين»
ال ّنائب طالل أرســالن ،بعد
لقائه رئي س مجلس الن ّو اب
نبيه بري  ،يف عــن التينة
الســاب ق
 ،بحضور ا لوزير ّ
صالــح الغر يــب وال ّنائب
عيل حســن خليل ،إىل «أنّنا
وضعنا ب ّري يف مخا طر ما
يحصل من إهال يف إدارة
حسن ابرا ي
مطمر الناعمة  ،وما يشكّله بري مجتمعا مع ار ن
هــذا املوضــوع مــن قلق
وخطر عىل القرى املجاورة
تم
ّ
متكاملــة،
وتحل الكثري مــن األمور إذا ّ
للمطمر ،وتناولنا مسألة تشغيل املولّدات يف التعاطي معها بإيجاب ّي ة وميقايت ســمع
املطمر وخطورة وقفها بالشّ ــكل الحاصل» ،هــذا الرأي وســيعمل عىل هــذا املوضوع
مب ّي ًنا أنّ «ب ّري قد وعد مبتابعة هذا املوضوع بشكل عام».
بشــكل جدّ ي مع وزير املال والحكومة ،ألنّ
حركات يف الشّ ارع ،فشدّ د
أ ّما بالنسبة للت ّ
حق طبيعي ،نتيجة ما وصلت
هذا األمر ال يجوز الســكوت عنه ،وال يجوز عىل أنّ «هذا ّ
أيضً ا االستمرار بهذه الفو
يف ال ّتعاطي إليه مســتويات املعيشــة يف البلد ،وهذا
مع مرفق أسايس ،يشكّل خط ًرا أساسيا عىل األمر غــري مقبول التغــايض عنه .الجوع
القوى املجاورة له».
الشــال إىل
طرق أبواب الجميع من أق
الجنــوب ،ونحن عــىل أبواب فصل
وعن الوضــع ا ل ح ك ومــي ونتائج لقاء أق
رئيــس الحكومة نجيب ميقــايت مع ب ّري ،الشتاء وهذا يشــكّل عب ًئا عىل املواطن يف
كل يشء ،وبالتايل
أكّد أرســالن أنّ «ميقايت «شاطر» ،ويعرف التعليم والطّبابــة ويف ّ
لدي ج ّو أنّه خرج االســتمرار يف حالة املراوحــة للوضعن
كيف يدّ ور الزوايا ،وليس ّ
غري مرتاح مــن لقائه ب ّري اليوم» ،وذكر أنّ االقتصادي واالجتاعــي ميثّل خط ًرا عىل
األخري «طرح أكرث مــن ّ
حل ميكن مقاربته بقاء لبنــان كدولة ،وعــىل الحفا عىل
بشــكل جدّ ي ،إلخراجنا من الحلقة املفرغة
املؤسسات الدســتوريّة وهذا يشكّل خط ًرا
ّ
الّتي نــدور فيها ،واملبادرة الّتــي تقدّ م بها جديا علينا جميعا».

«ال اسا للحدي عن مقايضات بالش ن القضائي»

ّ
«أمـــــــــــــــــــل» :لـــــضـــــبـــــ املـــــــنـــــــصـــــــات الــــتــــي
تــــــــديــــــــر تـــــســـــعـــــيـــــر وهــــــــمــــــــي لــــــــلــــــــدوالر

لفت املكتب الســيايس لـــ «حركة امل»،
خالل اجتاعه الدوري ،يف بيان ،إىل أن «كل
الحديث عن مقايضات يف الشأن القضايئ ال
اساس أو قيمة لها ،وهذا ما ترفضه الحركة
ورئيسها ،وأن ما حصل مع البطريرك املاروين
مار بشــارة بطــرس الراعي خــالل زيارته
االخرية لعن التينة وبعدهــا لقاءات رئيس
مجلس النواب نبيه بري مع رئيس الجمهورية
ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقايت،
يؤكدان الحرص عىل تصحيح املسار القضايئ
عــرب االلتزام بنصوص الدســتور والقانون،
عرب عن تأييــده الراعي وعون ،وتم
وهذا ما ّ
استهدافه من قبل التعطيلين الذين اصبح كل
اللبنانين يعرفونهم».
كا طالــب األجهزة املعنية بـــ «التحرك
الرسيع لضب ط املنصات املشبوهة التي تدير
عملية تســعري وهمية للــدوالر ،ويعترب أن
املطلوب توقيف كل من له عالقة بهذا امللف».
وتابع «فيا يتعلق بالتدقيق الجنايئ ،نطالب
املكتب بــاالرساع يف انجاز االمــر وتحديد
واضح ألي معرقل له ،حتى ال يبقى هذا امللف
شــاعة لتغطية الفشــل يف إدارة امللفات
ّ
االساســية للدولة ،وحجة للذين كانوا أول
من ساهم يف التمديد لحاكم املرصف املركزي

عندما كانت مصالحهم تلتقي معه».
إىل ذلك ،توقــف املكتب الســيايس أمام
«مسار التحقيقات يف جرمية املرفأ والقرارات
االخرية الصادرة غــب الطلب عن املتحكمن
بهذا امللف ،والتي ال تســتقيم مع كل املعايري
القانونية والدستورية ،وتشكل فضيح ًة بكل
معنى الكلمة يف وقت نرى االنفصام الفاضح
لبعض القيادات التي تتحدث عن اســتقاللية
القضاء وهي التي ســاهمت وتســاهم يف
الحايات القضائية لقيادات حكومية وأمنية
وإداريــة ،وتنظّر علناً ملنطق االستنســابية
والتسييس».
وأوضح أنه «يف هذا املجال ،إن كل الحديث
عن مســؤولية املجلس النيايب يف تصحيح
املســار القضــايئ يتطلب مــن مطلقيه أن
يلتزموا الحضور والتصويت التزاماً بهذا االمر
مبا يؤمن انتظام عمل املؤسسات الدستورية،
وبهذا وحده تســتقيم االمور وتأخذ مسارها
الصحيــح إىل جانب الزام القــايض املعني
يف التــزام حــدود صالحياتــه والنصوص
الدستورية».
وأكد املكتب «إرصاره عىل إجراء االنتخابات
النيابية وفــق القانون الذي أ قــر» ،رافضاً
«تدخل أي طرف يف عمل املجلس الدستوري».
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ســـــيــاسـ ــــــة لـــبـــنـــانـــيـ ــــــة
غضب طرابلس ...فقر وج ــوع ...أ أجندة جديدة؟
دموع االسمر
مل يكن الغضــب يوم امس يف طرابلــس ،بحجم االزمات
املعيشــية الخانقة ،والتي يعيشــها املواطنــون ،ومل تكن
التحركات يف الشــارع عىل مســتوى الدعوات التي اطلقت،
ومحاوالت حث املواطنن عىل النزول اىل الشوارع ،يبدو انها
مل تلق تجاوبا كافيا...
صحيح ان عددا من املواطنن تج ّمعوا يف ساحة عبد الحميد
كرامي وقطعوا الشــوارع الرئيسية ومداخل املدينة ،وساروا
بتظاهرة جالت عىل منازل النواب ،مح ّملن مسؤولية تدهور
االوضاع اليهم ،ومحاوالت اغالق املحالت باءت بالفشل ،الن
االغالق حسب رأي رشيحة من املواطنن كمن ينحر نفسه.
كل ذلــك مل يحقق املعنى الحقيقي للغضب ســوى بعض
يف الشوارع املنهكة معيشيا واقتصاديا...
الفو
يوم امس ،بدت شــوارع طرابلس كأنها يف معركة ،لكنها
معركة جلد الذات ،فنواب املدينة غائبون عن الســمع ،ورمبا
عاجزون عن اجراء تدبري ما يخفف من اوجاع املواطنن ...احد
املواطنن الطرابلسين ابدى اسفه لتحركات ال تغني وال تسمن
ولن تأيت بنتيجة سوى انها تزيد من العقبات والعراقيل امام
مواطنن يســعون اىل رزقهم ،وان الغضب ال يكون بتنفيسة
يف شــوارع املدينة وجلد أهلها ،فالغضب يجب أن يوجه نحو
اصحاب القرار يف السلطة والطبقة السياسية ،وهؤالء ايضا
ال آذان لهم تسمع...
ويف طرابلس مثة اوساط طرحت تساؤالت حول الجهات
السياســية الكامنة خلف هذه التحــركات ،ومدى ارتباطها
باالستحقاق االنتخايب املقبل..
يقول البعض يف هذه االوساط ،ان الدعوة فجأة اىل «يوم
غضب» جــاءت متأخرة كثريا ،فاذا كانــت الحجة ان الدوالر
عليها
تجاوز عتبة الـ  25ألف لــرية ،فان لعبة الدوالر م
أشهر مل يحرك احدا ساكنا ،فيا نزلت الحشود يف  17ترشين
حن اعلن عن زيادة  6ســنتات عىل «الواتســاب» ،فا الذي
ح ّرك هؤالء بعد كل هذه االشــهر من ت كل اللرية ولقمة عيش
املواطن يف مهب الرياح؟ وهل الدافع فعال االزمات التي اودت
اىل التهلكة ،ام خلف االكمة دوافع سياسية؟
يعتقد البعض يف املدينة ان رائحة قوى سياســية فاحت
من تحركات أمــس ،وح ّركت الغضب عن بعض الذين يعانون
فعال من الفقر والجوع ،وان يوم الغضب مل يخل من حرتقات
سياسية اســتهدفت نوابا والحكومة ،بل اشار احدهم اىل ان

«التيار االزرق» مل يكــن بعيدا عن هذه التحركات ،مضافا اىل
آخرين التقوا معهم يف تحريك الشــارع ،وان ابعادا سياسية
وانتخابية كامنة خلف هــذا الغضب املرشوع يف مضمونه،
واملستغل يف الشــكل بتوظيفه الهداف قوى سياسية بدأت
توجه اصابع االتهــام اىل ميقايت وتتهمــه باالنصياع اىل
رشوط العهد...
رمبا الن اللعبة باتت مكشــوفة ،آثرت فئات شعبية عديدة
االمتناع عن النزول اىل الشــارع يك ال تكون مطية الجندات
سياسية والهداف قوى سياســية مت ّهد للدخول اىل الشارع
الطرابل  ،لخــوض االنتخابات النيابيــة ،وان هذه القوى
تعمل عىل ركوب موجات الفقر والجوع ،ومغازلة الشــارع
بانها الحاملة لهمومه ،لكن رشائح طرابلسية باتت عىل يقن
ان تحركات الشــارع ليست بريئة ،بل دا ا هناك من يح ّركها
ويوظفها اال من هو عىل قناعة باوجاع الناس ويتفاعل معها
كونه احد املوجوعن ،وليــس من كدّ س ويكدّ س الرثوات يف
هذه الظروف العصيبة.

الثلثاء  30ترشين الثاين 2021

ّ
ّ
مــــن حـــــــرك الـــــشـــــارع الـ ــسـ ــنـ ــي فــــي ل ــب ــن ــان؟

محمد علوش
بعد فرة هدوء م ّر بها الشــارع يف لبنــان ،عاد يوم أمس
ليتحــرك عىل وقع الدعوات «مجهولــة» املصدر التي صدرت
نهاية األســبوع املايض .قطعت الطرقات لحوايل  6ساعات،
عادت بعدها الحركة طبيعية ،دون تســجيل أي احتكاك أمني
يف أي منطقة من مناطق التح ّرك.
ال يخفى عىل أحد أن التحركات كانت محصورة يف مناطق
الطائفة السنية ،يف بريوت وخارج بريوت ،إىل جانب تواجد
خجول لحراك الذوق عىل سبيل املثال ،ولكن الثقل الشعبي الذي
سارع بإقفال الشوارع ،كان يف مناطق نفوذ «تيار املستقبل»
بشكل أسايس ،لذلك كان السؤال األبرز يف الساعات املاضية،
من يح ّرك الشارع؟
قد تكون اإلجابة عىل هذا الســؤال اليــوم صعبة ،تقول
مصادر سياســية بريوتية ،مشرية اىل أن عدم تبني أي جهة
رسمية لهذا التحرك ،ال يعني بالضورة أنه يتيم االهل ،كاشفة

قطع الطري يف رابلس

تـ ــاهــرات «خــجــولــة» عصبها يــســاريّــون والــحــراك ومجموعات بــهــاء الحريري
ُ
ّ
اوسا طرابلسية :السعودية تحرك الشارع عبر «القوات» وريفي ...ونفي من الطرفين

عن وجود وجهتي نظر بشأن التحركات ،األوىل هي أن املحرك
الرئي هو «تيار املســتقبل» ،والثانية هــي أن املح ّرك هو
«غياب املستقبل».
ترشح املصادر هذا املوقف ،معتربة أن مؤيدي وجهة النظر
يحرض األرضية لعودة
ّ
االوىل يعتربون أن «تيار املســتقبل»
رئيســه ســعد الحريري اىل بريوت وإطالق عمله السيايس
االنتخــايب بعنوانن تحمــل الطابع املعــارض ،تنطلق من
األوضاع اإلقتصادية واإلجتاعية ،وحالة الشــعب الذي ي
من وقع األزمة.
وترى املصــادر أن الحريري لن يجد أفضل من هذا الخطاب
ليخوض عربه االنتخابات ،فهو املبعد حالياً عن نعيم السلطة،
وجنة املعارضة يف آن ،ويحتاج اىل موطىء قدم.
كذلــك تتوقف هذه املصــادر عند الدعوة التــي أطلقها
املكتب الربوي يف «املســتقبل» ل ســاتذة يف القطاعن
العــام والخاص ،إذ دعاهم إىل اإلرضاب املفتوح ،احتجاجا
عىل الوضع الســيىء الذي وصل إليه األســاتذة ،مهاجاً
«الواقع الذي أوصلتنا إليه هذه الســلطة الالمســؤولة»،
معتربة أن هذه الدعوة تأيت اســتكا الً للنشــاط الشعبي
الذي بدأه «تيار املســتقبل» ،ويبدو أنه سيستكمله باأليام
املقبلــة حيث توحي كل املعطيات أن التحرك يوم اإلثنن لن
يكون االخري.
أما وجهة النظر الثانية ،فتقول أن التحركات يف الشــارع
الســني جاءت نتيجة غياب أي ضابط إيقاع يف هذا الشارع،
معتــربة أن غياب الحريــري عن الصــورة ،وضعف حضور
كبرية يف الساحة السنية،
«تيار املســتقبل» ،يس ّببان فو
ومؤرشاته بدأت بالظهور من خالل تحريك هذا الشــارع من
قبل أياد خفية ،غري معروفة مــا إذا كانت تنتمي اىل جهات
سياسية أم جهات بالحراك املدين.
وترى املصادر أنه بحال ثبت عدم عالقة «تيار املســتقبل»
القا ة بالشــارع
بالتحركات ،فإن هذا االمر يؤرش للفو
السني بسبب غياب الحريري ،وهذا ما يعني بالتايل أن وضع
هذه الساحة ســيكون خطراً جداً بحال قرر الحريري رسمياً
عدم العودة اىل لبنان ،وعدم خوض اإلنتخابات.
إن غياب الحريري يجعل الساحة مكاناً خصباً للطموحات
السياسية والشعبية ،والتط ّرف يف آن ،وبدل أن يكون املستقبل
العباً وحيداً ممســكاً بزمام اللعبة ،يتعدد الالعبون ،وتصبح
اللعبة غري مرشوطــة ،بل عىل األكرث ،محكومة برشوط كل
طرف ،حتى ولو تضاربت الرشوط أحياناً.

ُ
مــــقــــاربــــة «بـــراغـــمـــاتـــيـــة»
من قو األمن لـ يو الغضب»

عيل ضاحي
ســؤال كبري عاد امــس اىل الواجهة عــن توقيت وإعادة
تحريك الشارع ،خصوصاً يف املناطق السنية وقطع الطريق
الســاحيل بن الجنوب وبريوت ،وعرقلة السري والتحرك يف
مفاصل اساسية يف العاصمة بريوت عرب مجموعات صغرية
ومنظمة.
ويربر ناشطون يف الحراك واملجموعات اليسارية املنضوية
يف  17ترشيــن االول اي تحرك بســبب االنهيار االقتصادي
واالجتاعي وفلتان سعر رصف الدوالر،يف حن يفسح عقم
الســلطة الحالية وتلهيها بالخالفات والسجاالت ومحاولة
كرس فريق سيايس وطائفي كبري وتســييس القضاء وترك
البلد «فالت» وبال سلطة تنفيذية فعلية تديره وتكبح االنهيار
وفلتان اســعار الدوالر واالحتكار وغالء االســعار والتحكم
برقاب الناس ولقمة عيشهم ،املجال واملربر ألي كان لالمساك
بالشارع والنزول اىل االرض.
وبالتايل ،تؤكد اوســاط يف الحراك ان الســلطة والعهد
و»الثنايئ الشــيعي» يعطلون البلــد والحكومة وال يقومون
بأية خطوات لوقف االنهيار ،بل يتلهون بالخالفات واملصالح
السياســية الضيقة ،لذلك مــن حق النــاس ان تخرج اىل
الشــارع،ومن دون تخوين او اتهامــات او تعليب ألي تحرك
كأنه مؤامرة.وتقول ان من خــرج امس يف الجنوب (قضاء
صور وصيدا) هم من اليســارين ،ومن حــراك  17ترشين
االول ،وعنــوان تحركهم االعراض عىل االوضاع املعيشــية
واالقتصادية وغالء االســعار وفلتان ســعر رصف الدوالر
وتأثريه عىل كل مناحي الحياة.
يف املقابل تؤكد اوســاط سنية طرابلســية ،ان من خرج
يف الشارع امس ،هم من املجموعات التابعة لبهاء الحريري
وبالتنســيق مع «القــوات اللبنانية» واللــواء ارشف ريفي،
وبتمويل مبارش من السعودية،ويهدف هذا التحرك اىل تأليب
الشــارع مرة جديدة ،ضد حزب الله والعهد ،يف ظل التصعيد
الســعودي الكبري الســيايس والديبلومايس،ومع استفحال
االوضاع االجتاعية واالقتصادية واملالية واملعيشية الصعبة
للغاية،ووصول الدوالر اىل عتبة الـ 25الف لرية.
وتقول االوساط ان مع انكفاء حالة الرئيس سعد الحريري

ّ
تــســلــم الــدفــعــة الــثــانــيــة م ــن الهبة
الصينية ملــواجــهــة تــداعــيــات كــورونــا
حة ال ّعامة فراس األبيض ،يف مطار بريوت
تســلّم وزير الص ّ
الدويل ،من سفري الصن تشــيان من جيان ،الدّفعة الثانية من
الهبة الصين ّية إىل لبنان ملواجهــات تداعيات جائحة «كورونا»،
تتض ّمن  300ألف لقاح «سينوفارم» 100 ،رسير استشفايئ و100
آلة تنفّس عىل األوكسجن.
يف هذا اإلطار ،لفت األبيض إىل «أنّنا جميعنا ندرك حجم األزمة
وبخاصة مع ظهور
الّتي مي ّر فيها العامل جراء جائحة «كورونا»،
ّ
املتح ّورات الجديــدة ،باإلضافة إىل ذلك نحن يف لبنان لنا أزماتنا
حي ،وقدراتنا عىل
األخرى ،وقد أثّرت بشكل كبري يف نظامنا الص ّ
تقديم الخدمات للشعب وأيضً ا للنازحن املوجودين عىل األرايض
اللبنانية».
وأشــار إىل أنّ «لهذا املوضوع ،تأيت املســاعدة الق ّيمة الّتي
نحصل عليها اليوم من جمهوريّة الصن الشــعب ّية ،لتساعدنا
وتساعد التحضريات ملواجهة ما يبدو أنّه ستكون موجة جديدة
خصوصا مع ظهور املتحــ ّورات الجديدة ،وهي
مــن «كورونا»،
ً
ستساعدنا أيضً ا عىل تزخيم حملة التلقيح الّتي نقوم بها ،ونع ّول

ّ
بمتحور اوميكرون في لبنان
ال اصابة

اكد املكتب االعالمي لوزيــر الصحة فراس ابيض يف
حديث صحايف« ،عدم صحة الخرب الذي يزعرم ظهور اول
حالة من متحور اوميكرون يف لبنان».
وشــدد عىل ان «ال اصابة باوميكرون مثبتة مخربيا
حتى االن يف لبنان».

قطع الطري ع الكوال
والــذي ميثل  30يف املئة من الشــارع الســني الشــايل
والطرابل  ،يجهد شقيقه بهاء لالستئثار بـ 10يف املئة من
هذا الشــارع ،والذي يحتاج اليوم اىل رعاية ومتويل وتأمن
الحياة اليومية  ،ويف ظل انكفاء ســعد الحريري ،وســحب
السعودية يدها من الساحة السنية ووضع كل ثقلها السيايس
واملايل يف عهدة رئيس حزب «القوات» سمري جعجع.
وتقول االوســاط ان هذه املجموعات تنســق ميدانياً مع
الحالة التي يقودها الوزير الســابق اللواء ارشف ريفي وهو
له خدمات عىل بعض العائالت الســنية خالل توليه املديرية
العامة لالمــن الداخيل وكذلك بعد توليــه الوزارة.وتقول ان
التنســيق بن ريفي وجعجع واضح وبدفع من الســعودية،
ولكن جعجع يتعاطى يف املقابل بحذر مع حالة بهاء الحريري
والتــي يراها متقلبة وغري ثابتة.ويظــل جعجع يراهن عىل
التحالف االنتخايب والسيايس مع سعد الحريري واالستفادة
من االصوات الســنية يف الشــال وزحلة وبريوت االوىل،
خصوصاً ان سعد الحريري هو االكرث متثيالً سنياً حالياً رغم

تراجعه السيايس والشعبي بسبب «الفيتو» السعودي عليه.
يف املقابل تنفي اوســاط قيادية يف «القوات» مشــاركة
عنارص او مؤيدين لهــا يف االعتصامات وقطع الطرق امس،
ولو صح هــذا االمر لكنا اعلنا عنه،كا تنفي االوســاط اي
تنســيق انتخايب او يف الشــارع مع بهــاء الحريري ،بينا
التواصل السيايس مفتوح مع ريفي.
بدورها تؤكد اجواء ريفي ان من يتحرك يف طرابلس ،هم
من «ثوار  17ترشيــن» وليس لدى ريفي اي حالة حزبية او
امنية او مجموعات تابعة له ،بل هو يؤيد اي حراك طرابل
يف الشــارع و»الثورة» وليس بعيداً عــن نبض الناس.كا
ينفي محيطون بريفي اي تنســيق ميــداين مع «القوات»،
بل عالقة سياســية وتواصل ســيايس ،وكل ما يح عن
متويل من بهــاء الحريري او الســعودية غري صحيح .كا
يكشف هؤالء ،ان حتى الساعة ال حديث يف االنتخابات قبل
التأكد من اجرائها اصال ،وبعدها لكل حادث حديث ترشــحاً
واقراعاً وتحالفات.

األبـــــــيـــــــض :ســــتــــســــاعــــدنــــا عــــلــــى تــــزخــــيــــم الـــتـــلـــقـــيـــ
وزيــــــــــــــادة الـــــــقـــــــدرة االســــتــــيــــعــــابــــيــــة ب ــم ــس ــت ــش ــف ــي ــات ــن ــا
عليهاالكثريمنأجلمساعدتنا
عىل درء هــذا الخطر» .وركّز
عــىل أنّ «باإلضافة إىل ذلك،
إنّ الجــزء الثــاين من الهبة
وهــو  100رسيــر وأجهزة
تنفّس ،ستســاعد كذلك عىل
زيادة القدرة االستيعاب ّية يف
مستشفياتنا ،يف حال ازدادت
اإلصابات ،ال سمح الله».
بدوره ،أكّد السفري الصيني
أنّه «يسعدين اليوم نيابة عن
الحكومة الصينية ،أن أســلّم
هبة اللقــاح املضاد لفريوس
«كورون ـ ـ ا » ا مل ســتجدإىل
الحكومة اللبنانية م ّرة أخرى»،
معل ًنــا أنّ «الصن تعمل عىل
إنصاف توزيع ال لّقاح بتكلفة
ميرسة ،إذ بادر الرئيــس الصيني يش جن بينغ إىل إعالن جعل
اللقاح كاملنفعة العا ّم ة العاملي ّة ،وطرح مبادرة تح ّركات التعاون
العامل ّية للقاحات يف قمة املجموعة العرشين املنعقدة يف روما».
وشدّد عىل أنّ «يف وجه «كورونا» ،يتعاضد الشعب الصيني مع
الشعباللبناينيفقطعمسريةمكافحةالجائحةالّتيدامتسنة
ونيف .ويصادف العام الحايل ال ّذكرى الـ 50لتأســيس العالقات
الدبلوماس ّية بن الصن ولبنان ،لذا ق ّررت الحكومة الصينية تقديم

منذ السادسة من صباح امس بدأت تتحرك بعض مجموعات
ممن يعــرف بالثورة يف عدة مناطق من شــال لبنان وصوال
ايل منطقة الناعمة مرورا ببريوت حيث كانت العاصمة املبتور
نصفها من جراء تفجري املرفأ تشــهد تســكري لعدد كبري من
الطرقات حيث قام الثوار بحرق الدواليب ومستوعبات النفايات
املروكة يف الشــوارع بسبب االنهيار املايل وعدم امكانية دفع
مســتحقات الرشكات كا يدعون ويف منطقــة الذووق أقفل
االوتسراد ايض بالدواليب املشتعلة فا كان من الجيش اللبناين
اال ان فتح االوتســراد لتعود الحركة خجولة وكان قد ســبق
االقفال دعوات من الثوار للبنانين بانهم سيقفلون ك فة الطرقات
والطلب االنضام والنزول اىل الشارع اال آن مناشدتهم مل يكن لها
اذان صاغية فكانت االعداد قليلة واقترصت عىل بعض التجمعات
واملجموعات ليكن العدد االكــرب يف تجمع املزرعة ليصار عند
الظهر آىل مســريات بالسيارات يف شوارع العاصمة وبحاية
من عنارص قوى االمــن الداخيل كا كان يوجد تواجد لعنارص
من املعلومات وامن الدولة ومخابرات الجيش اللبناين كا كان
ضباط وعنارص من االستقصاء يف قوى االمن الداخيل الذي كان
يستبق التحركات كلها مبتابعة ادق تفصيل من قائد الدرك العميد
مروان سليلتي لعدم انحراف املظاهرات والتسبب بارضار خاصة
وعامة ويف حال االنحراف كان ليعطي توجيهاته بتدخل القوى
السيارة ومكافحة الشغب لضبط الوضع اال ان االمور مرت عىل
خري دون تكسري وجوالت بن قوى االمن والثوار يف وقت كافة
املسؤولن السياسين يتابعون اوجاع ورصي املواطنن ما يحدث
معهم من خالل شاشات التلفزة «بفرح عظيم».

ّ
الجي تسلم  5اطنان من الوجبات
الغذائية الجاهزة هبة مــن املانيا

 300ألف جرعة من اللّقاح ،كهبة إىل الحكومة من أجل مساعدة
لبنان عىل مكافحة الجائحة ،عىل أساس نتائج التعاون الثنايئ
ملكافحتها».
السفري أنّ «الـ 100رسير استشفايئ والـ 100آلة تنفّس
ّ
وبن ّ
عىل األوكســجن وصلت إىل مرفأ بريوت ،ونأمل أنّ هذه الدفعة
ستصب يف جهود لبنان لتحصن ّ
خط
من اللّقاح واآلل ّيات الطب ّية
ّ
الدّفاع ،ورفــع قدرته العالجية عىل نحو أفضل ،يك يتغلّب عىل
الجائحةباكرا».

اعلنت قيادة الجيش عرب «توير» ،ان «الجيش تســلم يف
مطــار رفيق الحريري الدويل حــواىل  5اطنان من الوجبات
الغذائية الجاهزة مقدمة هبة من جمهورية املانيا االتحادية
اىل الجيش اللبناين».

الثلثاء  30ترشين الثاين 2021

مـــــــــــحـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــات

ّ
مـــــــــــا ســـــــــــقف ارتفـــــــــــاع الـــــــــــدوالر ...ومـــــــــــن يتحكـــــــــــم بـــــــــــه ؟
خبــــــــــــــــــــراء لـ«الديــــــــــــــــــــار»  :االســــــــــــــــــــتقرار السياســــــــــــــــــــي أوال..
و  1ألــــــــــــــــــــف ليــــــــــــــــــــرة للــــــــــــــــــــدوالر الواحــــــــــــــــــــد واقعــــــــــــــــــــي !
مينى املقداد
من يتحكم بســعر رصف الدوالر يف لبنان؟ وهل سيخف
جنونه؟ وما سبب قفزاته الفجائية؟
أســئلة كثرية تطرح ،واإلجابات عنها تختلف حدّ التناقض
دا اً ،وذلك تبعاً للهوى السيايس ملن يقرأ ويحلّل.
ومن يتابع أخبار السياسة يف لبنان ،يرى موجات صاخبة
من اإلســتنكارات والتنديد من السياسين إزاء تدهور القيمة
وكل يلقي كرة االتّهام
الرشائ ّية للرية اللبنانية وحالنــا معهاّ ،
يف ملعب اآلخر .أ ّما املواطن الذي أصبح أسري القلق اليومي من
تذبذب سعر رصف الدوالر ،وما يتكبدّ من قهر نف وعجز
مادي ،فيعرف اإلجابة ج ّيدا ،فالتناحر السيايس هو علّة العلل
يف لبنان منذ قيامة هذا البلد.
السيايس هو السبب ،فيا التطبيقات
واقعياً ،الالاستقرار
ّ
االفراض ّية هي اآللية العملية الضطراب الدوالر ،فأصبح عامل
من الوهم هو املسؤول عن جعل واقعنا اشبه برساب يفوق ذلك
العامل أحجاماً.

} تطبيقات املرصف }

ويف هذا املجال  ،قال األكادميي والباحث السيايس الدكتور
وسام إساعيل لـ «الديار» ان آليتن تتحكان بسعر الرصف
 األوىل ترتبــط مبــرصف لبنان وهي إراديــة عن طريقالتطبيقات اإللكرونية ،مؤكدا أنّ هناك رأسا واحدا يتحكم بها،
بدليل وجود ســعر رصف واحد للدوالرعليها يرتفع وينخفض
بالقيمة واللحظة نفســيها ،شارحا أنّ مرصف لبنان يعاين
من أزمة ســيولة ،وهو الوحيد الذي يحق له قانونيا أن يض
ويسحب الدوالر أو اللرية من واىل السوق.
 اآلليــة الثانية غري إرادية ترتبط بالظروف السياســية،فالدوالر يتأثــر بحجم الثقة واألمان عنــد الناس باملحطات
السياسية كتشــكيل الحكومة أو عدمه ،الفتا إىل أنّ الواليات
املتحدة األمريكية بامكانها أن تتحكّم بســعر دوالر لبنان عن
طريق منع التحويالت عنه ،كا اململكة العربية السعودية من
خالل التهديد مبنع تحويل الودائع إليه.
ومن تداعيات رفع الدعم عىل سعر الرصف ،أوضح إساعيل
أنّــه أدّى اىل زيادة الطلب عىل الــدوالر ،فالرشكات أصبحت
بحاجة لسحب الدوالر من السوق ،ولوح حن تحدث حاكم
مرصف لبنــان أنّ عىل رشكات النفط تأمــن  10من قيمة
النفط بالدوالر كيف أثر ذلك يف ســعره ،فاملشــكلة هي أنّ
سياســة مرصف لبنان عنوانها رفع الدعم وليس تعديل آلية

رفع الدعم ،ما معناه أن املرصف لن يض ّ الدوالر يف الســوق،
ما سينعكس عىل سعر الرصف.

} الدوالر واالنتخابات }

يتخــ ّوف الناس مــن أن يكــون إرتفاع الــدوالر مرتبطا
باإلســتحقاق اإلنتخايب ،وما إذا كان األخري سيســتمر يف
اإلرتفاع حتى موعد إجرائها ،لذلك توقع إساعيل أال تهدّ ىء
القــوى الدولية -التي تريــد كرس حزب اللــه -الوضع قبل
االنتخابات النيابية ،وأنّه ليــس ملصلحتها ،علا أنّ ليس من
مصلحتها ايضا أن ينفجر الوضع وينزل الناس اىل الشــارع
منعا لتطيري اإلنتخابات ،ولفــت إىل من يدير عملية الضغط
أي
وتأزيم االقتصاد كمن يســري عىل حافة الهاوية ،ألنّه يف ّ
لحظة ميكن اال يبقى هو املتحكم يف مسار األمور.

} من املسؤول عن جنون الدوالر؟ }

الباحث اإلقتصادي وخبري مخاطر املرصفية الدكتور محمد
فحييل إســتعرض لـ «الديار» عوامل إقتصادية وسياســية
مســــؤولة عن ارتفاع الدوالر ،األوىل تحدد ســعر الرصف
لجهة العرض والطلب ،فيا الثانية تدخل يف سياق السياسات
النقدية واإلستقرار املايل يف البالد ،ولبنان يفقد كل ذلك ،فيا
يتجاوب املواطن اليوم مع ما يتم تداوله عىل املنصات املوجودة
عىل وسائل التواصل االجتاعي وكل ما يتوافر من معلومات
عربها هو ســعر رصف ،مؤكدا عدم وجود منطق اقتصادي
يحرك سوق الرصف السوداء او السوق املوازية.
ويعيد فحييل إنشــاء سوق ملحتكري الدوالر يف لبنان ،إىل
إســتغالل خوف املواطن ،ورأى أنّه عندما يتوافر إســتقرار
سيايس يستقر سعر الرصف ،وعندما يحدث أي توتر سيايس
تحصل قفزات ،وأعطى مثاال حول انخفاض سعر الرصف إىل
 13000لرية  ،حن تشكلت الحكومة ،بالتالزم مع ترصيحات
سياســية ايجابية ،مشريا إىل أنّه حن انتفت هذه االيجابيات
بسبب التعاطي مع ملف تحقيق املرفأ بريوت وأحداث الطيونة
وعالقة لبنان بدول الخليج وترصيحات سياســية مل ترجم
عمليا كالبطاقة التمويلية وغريها ،عاد عامل الخوف فأشعل
املحتكرون سعر الرصف مجددا ،مشددا عىل أنّ املعالجة تتمثل
بالقضاء عىل عامــل الخوف ،والفتــا اىل أن لحظة الدعوة
واجتاع مجلس الوزراء سيهبط الســعر ،واألمر نفسه عند
انطالقة البطاقة التمويلية.

} هل ميكن أن يتجاوز الدوالر  30أو  50ألفا؟ }

يصح يف
يرشح فحييل أنّ الحديث عن سقف لسعر الرصف
ّ

حال وجود معطيات اقتصاديــة معينة ،فاملعطى االقتصادي
الوحيد املوجود يف الســوق اليوم هو طلب مرصف لبنان من
تجــار املحروقات تأمن  10من الفاتــورة بالدوالر لتمويل
فاتورة اســترياد املحروقات ،وهذا ال يشكل عامال قويا لتربير
اإلرتفاع املفاجىء لســعر الرصف ،متوقعــا أن تكون حدود
ارتفاع الدوالر أكرث أو أقل بقليل من  25الف لرية ،عىل أن يعود
ل نخفاض مجددا ،وليس بالرضورة هبوطه سعر الرصف لـ
 9000أو  12000لرية.
ويف رصد لحجم التأثريات اإلقتصادية لتذبذب سعر الدوالر،
يقــول فحييل إننا كنا لك اقتصادا بحجــم  60مليار دوالر،
وودائع بحدود  170مليار دوالر واســترياد بن  22و 25مليار
دوالر ســنويا ،أال أنّ كل هذه املؤسســات تضخّمت ،فأهملت
الدولــة إيراداتها وانخفضت الودائع ملــا دون الـ  100مليار،
فهبط الناتج القومي من  60اىل  18مليار دوالر ،ويف ظل هذا
الواقع ال ميكن أن تبقى هذه املؤسسات عىل حجمها ،ويجب
أن تتقلّص ،وإال لن يقدر اإلقتصاد عىل متويل ذاته.

} ماذا يريد صندوق النقد الدويل ؟ }

يوضح فحييل أنّ هدف صندوق النقد الدويل عند التفاوض
مع أي دولة ،أن يتأكد من عدم تكرار أداء الســلطة السياسية
الــذي أوصل البلد ألزمته وذلك عــرب اإلصالحات ،والتأكد من
قدرة الدولة عىل تســديد قروضها ،وأن يشهد تعزيز الدولة
اليراداتها وترشــيد نفقاتها من خالل التعاطي املسؤول مع
أمالكها البحرية واقرار نظام رضيبي وترشيد اإلنفاق ،واعترب
أنّ الوقت حــان لتبارش الدولة االصالحــات وتقدّ م انطباعا
إقتصاديا ايجابيا ،ما ســينعكس بدوره عىل ســعر الرصف
فتنطلق عجلة االقتصاد ،حينئذ يطم املجتمع الدويل ويلمس
الصندوق جدية السلطة ،فيعطيها براءة ذمة ما سيشجع دوال
كثرية عىل مساعدة لبنان .
ويؤكد فحييل أنّ » ما يف يش إســمه تثبيت أو تحرير سعر
الرصف» ،فهناك إصالحــات يجب أن تقر وتنفذ ،ما يؤدي اىل
استقرار ســعر الرصف ويعطي انطباعا وكأنّه ثابت ،الفتا إىل
أنّ تثبيت ســعر الرصف عىل  1500لرية هــو خارج التداول
أي جهة.
نهائيا سواء من جهة صندوق النقد الدويل أو من ّ
وع ّمن يقول إنّ الســعر الحقيقي للــدوالر هو بن 6000
و 7000أردف فحييل » ال اعرف مــن أين يأتون بهذه األرقام
 6000او  7000لرية كســعر دوالر؟» وتابع بأنّه اذا كان ال بدّ
من تحديد ســعر للدوالر يف ظل استقرار سيايس يكون نحو
 13000لرية أقرب إىل الواقع من  6و 7آالف لرية.

ســــــيزور منازل األطفــــــال هذا العا ؟
«بابا نويل» أعلن « ف ســــــه»!!!! هل ّ
هدايا العيــــــد قابعة على رفــــــو املح ت فقــــــ  ...واألســــــعار بالدوالر !

وما يساعد عىل هبوط ســعر الدوالر ،تبعا لفحييل ،يتمثل
باستعادة النشــاط والنمو االقتصادي وبناء الثقة بالقطاع
املــرصيف ،فاالصالحات هي املفتاح لكل يشء .وشــدد عىل
أنّ اإلستقرار السيايس هو مفتاح استقرار الدوالر ،مؤكدا أنّ
الحديث اليوم يجب أن يكون حول اســتقراره وليس هبوطه،
فإذا استقر عىل  7000أو  12000او  25000سيحمل اإليجابية
نفســها ،فذلك ســيمكن التاجر من تثبيت ســعر البضاعة
وســيتمكن املواطن من موازنة إستهالكه ليتناغم مع قدرته
الرشائية ،وستتمكن الدولة من إصالح الرواتب.
ومتنى عىل املواطن أال يدخل يف أي مضاربة ،فال يشــري
أو يبيع الــدوالر يك يربح ألنّه ال يتغــري بطريقة منطقية،
رصف دوالرات وفق حاجته لعدم تشجيع اصحاب
مؤكدا أن ي ّ
املؤسسات عىل التادي بتسعريالبضائع بالدوالر سواء كانت
محلية أو أجنبية .
وحــول احتال اســتمرار ارتفاع ســعر الرصف اىل حن
االنتخابات النيابية ،مت ّنى فحييل أال تؤجل السلطة السياسية
االصالحات حتى موعــد االنتخابات ،فهذا يعني اســتمرار
الالاستقرار عىل الساحة السياسية ،ما سينعكس اضطرابات
بسوق الرصف والساحة مفتوحة عىل كل االحتاالت

ّ
الهم املعيشــــــي يجتا الشارع البقاعي
هل يتدهور املشــــــهد نحو «ثورة رغيف» ؟

باميال كشكوريان السمراين

أي عيد م  ،لن
لن يشبه عيد هذا العام ّ
تكون ابتســامات األطفال عىل حالها بعد
اآلن ،لن يرتــدوا الثياب الجديدة ،لن يزوروا
عيدي
خشبات املسارح املخصصة لعروض
ّ
امليالد ورأس الســنة ،فلن يكون األطفال
ّإال أن يبقى فقرياً
ســوى ضحايا لوطن أ
ويزيد من حالة أهله فقراً
األزمة اإلقتصادية التي تشــتدّ يوماً بعد
ّ
تحــط رحالها يف عامل األطفال الذين
يوم،
ينتظرون سنة بعد أخرى عيد ميالد الس ّيد
املسيح ،ليعيشــوا أجواء الوالدة الجديدة،
وخاصة هدايــا العيد التي
الزينــة ،اللّهو
ّ
ســتفتقر اىل بهجتها هذا العام ،بعد رصاع
متواصــل يف العالقة بن املواطن والحالة
تحل تدريجياً ،ال
اإلقتصادية ،التي عوض أن ّ
تزال تتابع أعباء زيادة أثقالها عىل املواطنن
العاجزين عن تأمن املستلزمات األساسية
ملنازلهم ،كيف الحــال إذاً رشاء هدايا عيد
امليالد التي تســ ّعر بالدوالر ،والدوالر يف
لبنان يتابع تحليقه مفقداً اللّــرية اللّبنانية من قيمتها
يوماً بعد يوم.
يقول الياس ( 43عامــاً) ل «الدّ يار» « أنا أب لثالثة
أطفــال أكربهم يبلغ مــن العمر  11ســنة وأصغرهم
ثالثة ســنوات ،وأنا موظّف يف إحدى املديريات العا ّمة
مؤسســات الدّ ولة ،صحيح أنني مل أعتد عىل
يف إحدى
ّ
كل
البز والرف والرصف العشــوايئّ ،إال أنني كنت يف ّ
عام قادر عىل رشاء مستلزمات أطفايل كافّة من ثياب
أنيقــة وهدايا ق ّيمةّ ،إال أنّ الظــروف تبدّلت هذا العام،
فمع ارتفاع الدوالر وأزمة املحروقات ،فقد راتبي قيمته
بنسبة  100وراتب زوجتي أيضاً ،فلم نعد قادرين عىل
عيش شهر العيد كا يف السابق».
ويضيف «هــذا العام ال ثيــاب جديــدة ألطفالنا،
فسنكتفي برشاء األحذية الجديدة فقط  ،باإلضافة اىل
بعض األلعاب زهيدة الثمن إن وجدت ،فاألسبوع الفائت،
تصفّحت أنا وزوجتي إحدى صفحــات ألعاب األطفال
عىل مواقع التواصل اإلجتاعي ،لنكتشــف أنّ األسعار
تبدأ من  350 000لرية لبنانية وتأخذ منحاها التصاعدي
بحسب وضع اللعبة ،فبعملية حسابية بسيطة ،تكلفة
 3هدايا لثالثة أطفــال تتخطّى الحــدّ األد ل جور

وتجتاز نسبة  75من راتبي الذي أدفعه أصالً من أجل
تأمن البنزين للمواصالت بن عميل ومدرسة أطفايل».
وبحرسة ودموع يف العيون يقول الياس «ال أستطيع
النظــر يف عيون أوالدي ،ماذا أقول لهــم؟ أأخربهم أنّ
الوطــن الذي اعتدنــا أن نعلّمهم ح ّبــه ،يحرمهم فرح
يل
الحياة؟ أأقف أمامهم وأعرف بعجزي الذي فرضته ع ّ
دولتــي؟ أأعتذر منهم ألنني أعطيتهــم الحياة يف البلد
أصيل فقط أن تنفرج األزمة قريباً
ّ
الخطأ؟ أهذا ذنبــي؟
علّنا نع ّوض ألطفالنا عن األيام السوداء التي يعيشونها
اليوم»
يف املقابل ،ويف جولة يف شوارع جونية ،عن أنواع
ّ
فاملحالت خالية ّإال من أصحابها
األلعاب وأســعارها،
الذيــن يبكون عىل أمجــاد أزمنة األعياد ،تبدأ أســعار
اللعب مــن  15أي ما يقــارب  345 000لرية صعوداً
خاصة تلك املص ّنفة الكرونية كال
لتصل اىل املاليــن،
ّ
 play stationوغريها من األلعاب أو الدراجات الهوائية
التي تبدأ أســعارها من  125أي ما يعادل 2 875 000
لرية لبنانية ،وهو مبلغ يفوق متوســط األجور ،مروراً
بألعاب األنشــطة الدماغية التي تعترب تعليمية فتس ّعر
باليورو....
ّ
محــالت الهدايا واأللعــاب ،رشح ل
أحد أصحــاب

جار فقال
«الدّ يار» حقيقة الواقع املزري الذي يعيشه الت ّ
«نحن متواجدون يف األســواق منذ خمسن عاماً ،هذه
الرشكة أسسها أجدادي وتوارثتها عن والدي ،ومع مرور
السنن أستطيع أن أجزم أنّه مل يســبق أنّ م ّر قطاعنا
بأزمة كهذه ح ّتى يف أ ّيام الحرب ،الســوق جامد جدّ اً ،
وكأنّ الجميــع مرقّب وحذر ألمر ما ،أكرث وقعاً من هذا
األمل الذي نعيشه».
اضاف »أق ّر بأنّ معظم الســلع يف متجرنا ليســت
جديدة وعمرها ثالثة سنوات هناّ ،إال أنّه من املستحيل
أن نس ّعرها بأســعار زهيدة ،ولو ك ّنا قد اشريناها حن
كان الــدوالر الواحد يعادل  1500لــرية لبنانية ،فنحن
نبحث عن اإلســتمرارية وعن البضائع التي سنشريها
جار
وفق السعر املرتفع جدّ اً .فنطلب الرحمة للبنان وللت ّ
وللمستهلكن عىل حدّ سواء».
عيد بأيّــة حال عدت يا عيد ،م ّرت ســنتن ومل أر بك
تجديــد ....هذه هي حــال جميع اللبنانيــن الواقفن
اقتصادي هو األســوأ واألشدّ وطأة
مكّبلن أمام انهيار
ّ
عل والدة املخلّــص تأيت بوالدة
يف التاريــ اللّبناينّ ،
جديدة للبنان ،فيكون «بابا نويل» ضيف الجميع ويزور
البيوت اللّبنانية كافّة ،فاألطفال يســتحقّون الطفولة،
يستحقّون السالم...

ّ
ّ
لجنــــــة الدفاع عــــــن القضيــــــة األرمنيــــــة رحبــــــ بتبنــــــي اوســــــتراليا اقتراحا
لــــ عــــتــــرا بـــــا بـــــادة ال ــج ــم ــاع ــي ــة لــــ رمــــن واأل ـــــوريـــــيـــــن والـــيـــونـــان

حبت لجنة الدفــاع عن القضية االرمنية يف لبنان بتب ّني
ر ّ
مجلس النــواب يف الربملــان الفدرايل األســرايل إقراح
دعوة الحكومة إىل االعراف باإلبــــادة الجاعية ل رمن
واألشــورين واليونان.
وكان مجلــس النواب يف الربملان الفيدرايل األســرايل،
تبنى باإلجاع ،يف وقت سابق من هذا اليوم ،اقراحاً يدعو
الحكومة إىل االعراف باإلبادة الجاعية ل رمن واآلشورين
واليونان ،وفقاً للجنة الوطنية األرمنية يف أسراليا (-
.)AU
وقدّ م النائب ترينت زميرمــان االقراح إىل الربملان والذي
كان له أيضً ــا أعضاء يف الحكومة جون ألكســندر النائب
وجوليان ليســري كمتحدثن وانضم إليهم أعضاء املعارضة

جوش برينز النائب وســتيف جورغانــاس النائب وجويل
فيتزجيبون الذين أيدوا االقراح.
ويف هــذا اإلطار ،رئيــس اللجنة الوطنيــة األرمنية يف
أسراليا بأن «مجلس النواب تحدث ودعا املجلس الترشيعي
األكــرب واألكرث متثيــالً يف الربملان األســرايل باإلجاع،
الحكومة األسرالية إىل االعراف بعمليات اإلبادة الجاعية
ل رمن واآلشورين واليونان».
وأشار إىل أن «هذه النتــــيجة باإلجاع ترفض التدخل
الريك يف السياســة الخارجية األســرالية ،وتدعو رئيس
وزراء بالدنا وحكومته للوقوف إىل جانب املمثلن املنتخبن
من قبــل ناخبيهم ووصــف اإلبادة الجاعيــة بأنها إبادة
جاعية».

زياد العسل
تعيــش املنظومة السياســية يف
لبنان إحدى اســوأ مراحلها لناحية
ثقة القاعدة الشــعبية بها ،وإميان
جزء كبري مــن ابناء هذا الوطن بهذه
املنظومة التي أجهزت عىل اللبنانين
بكل مــا تحمله الكلمة من وقع تاثري
وأمل كبريين ،حيث بات تأمن رغيف
العيش والبحث عن أبســط مق ّومات
الحياة االنســانية ،من مأكل وطبابة
وتدفئــة ،هــو الهم االوحــد الذي
يفرض نفســه عىل بســاط البحث،
ظــل قلق جدّ ي محــيل وإقليمي
ّ
يف
أن يتمظهر الفقــر والعوز والبطالة
بشــكل انحدار يف األمن االجتاعي،
يتحــول اىل أعــال شــغب وعنف
ورسقة وما شابه ،وهذا أمر متوقع
يف ظل انهيار العملة وحالة االفالس
التي تعصف بلبنان دولة وشعباً كان
الله يف عونه.
البقاع له نصيب كبري يف املشهدية
اآلنفة الذكــر ،حيث يبــدو جلياً أن
مث ّة «قرف» من جــزء كبري جد اً من
املنظومــة التي تعــود اليوم لتفرش
الــورد للبقاعين قبل االســتحقاق
االنتخــايب ،والتي تأمــل ان يكون
بوابة لعودتها مــن جديد  ،من باب
رشاء االصــوات والذمــم ،ومن باب
الخطاب النــاري الطائفي واملذهبي.
ولكن الســؤال املطروح هل ما زال
هــذا الخطاب قــادراً عــىل تخدير
البقاعيــن؟ أو أن الجوع يرافق مع
حالة وعي حقيقية عند الناس؟
ويف هــذا اإلطــار ،قــال عضو
«كتلــة التنمية والتحريــر» النائب
البقاعــي محمد نرص الله ل «الديار»
أن االزمــة االقتصاديــة التي مير
بها البقاعيون هــي جزء من االزمة
االقتصادية الوطنيــة العارمة ،وكل
البقاعيــن واللبنانيــن اضحوا امام
واقع مأزوم بعد ارتفاع ســعر رصف

الدوالر بهذا الشــكل الجنوين ،وهذا
ما ترك تداعيات سيئة عىل كل الذين
يتقاضون رواتهبم بالعملة الوطنية
ســواء يف القطاع العام أو الخاص،
واكد ان الحل هو تحقيق حل سيايس
عام ،من خالل خلق توافق ســيايس
يــؤدي اىل وضع رؤيــة اقتصادية
لحل الوضع املــايل والنقدي ،بحيث
يتــم تثبيــت ســعر رصف الدوالر،
والتأســيس الجراءات مالية ونقدية
فيها يشء من االستقرار.
ويلفت نرص اللــه ان مثة تربعات
ومســاعدات من قبل املغربن ،وهذا
امر جعل عدد من الناس تنترص عىل
االزمات ولو يشء محدود ،وهنا ادعو
البقاعين املغربــن لدعم عائالتهم
يف هذه املرحلــة الدقيقة ،ريثا يتم
الوفاق الســيايس الذي يؤمن له آثار
اقتصاية مالية نقدية ايجابية .
وقال الناشط الســيايس البقاعي
عالء الدين الشــايل لـ «الديار» ان
عىل البقاعين معرفــة أن املنظومة
التي كانــت اصل البالء واملشــكلة
واملصيبة ال ميكن ان تكون حالً ،وال
حل جذري عند ابناء البقاع كســائر
ّ
وعمــوم اللبنانيــن ،اال باالنتفاضة
يف صناديــق االقــراع عليها والثأر
ملعاناتهــم ،ويؤكد الشــايل ان ال
حجة عند احــد ،وال اي مربر العادة
الجالّدين اىل مواقعهــم ،والبقاعي
يجــب ان يثــور لكرامتــه بعــد ان
اكتشــف كل هذا الويــل والدمار يف
مقاربــة هذه املنظومة السياســية
ملواضيع املواطن ،الــذي ال ترى فيه
ســوى رقم انتخايب ال اكرث وال أقل،
وتحــاول اليوم التقرب مــن الناس
من الباب املعيــيش  ،وهذه الخدعة
يجــب ان يتنبه لهــا الجميع ،وبناء
لبنان الحلــم ليس أمــرا محاال ،بل
هو اكرث من واقعــي وال طريق اليه
ســوى الصندوق الذي به يعاد انتاج
املشهدية برمتها.
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ا قتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــا د

اعــــــادة هــيــكــلــة املــــصــــار دونـــهـــا جـــــــــــراءات ...مــتــى تــتــبــلــور؟
«جــمــعــيــة املـــصـــار » تــتــحــرك لـــتـــدارك ّ
اي خــطــة تــتــنــاقــض وعمله

توقعــت مصادر مرصفية
مطلعــة أن «تتبلور الشــهر
املقبل ،الصيغة التي سرســو
عليها إعــادة هيكلة القطاع
املرصيف يف ضوء اتجاهن
 األول تعميــم مــرصفلبنان الرقــم 154الذي فرض
عىل املصارف زيادة رأسالها
بنســبة  20يف املئة ،وتأمن
سيولة يف حسابات خارجية
بنسبة  3يف املئة من الودائع
بالعمالت األجنبية ونتائجه ال
تزال يف أدراج مرصف لبنان.
 الثاين إدخال تعديل عىلخطــة التعايف التــي تعدّ ها
الحكومــة برئاســة نجيب
ميقايت والتي تتطرق إىل إعادة
هيكلة القطاع املرصيف .كا تدرس مع املعنين ،أي
جمعية املصارف ومــرصف لبنان وخرباء صندوق
النقــد الدويل إضافــة وزارة املــال ،إيجاد أفضل
الســبل إلعادة الثقة إىل القطاع ،وإن اعترب رئيس
الحكومــة أن املصارف غري قابلة ل صالح والبناء،
لكنه ال يحدّ د عدد املصارف التي ستتمكّن من البقاء
يف الســوق املرصفية ال سيا الصغرية واملتوسطة
الحجــم ،ولن تتدخل الحكومة يف هذا املوضوع بل
سترك لكل مرصف تقدير إمكانية االلتزام باملعايري
املرصفية العامليــة ،وأن يكون لها وجود فاعل يف
الســوق املرصفية وتخدم الودائع واملو ِدعن ،وذلك
باالتفــاق مع حاكم مرصف لبنــان ولجنة الرقابة

عىل املصــارف وجمعية املصارف التي تحاول عرب
لقاءاتها مع املســؤولن ،املشاركة يف أي إجراء قد
يتخذ يف شــأن املصارف التــي عانت كثرياً خالل
السنتن املاضيتن».
وتؤكــد املصادر أنه «ال ميكن ألي خطة أن تحدّ د
عدد املصارف القادرة عىل البقاء يف السوق املرصفية،
إ ا يفرض بدء حوار جدّ ي مع املصارف التي تبقى
العمود الفقــري ألي اقتصاد أو ألي عملية نهوض
نصت عليه خطة التعايف التي
اقتصادي ،بعكس ما ّ
أعدّ تها الحكومة الســابقة إذ حدّ دت عددها بعدما
ح ّملت القطاع مسؤولية الخسائر يف البلد».
وتعترب أن «ال ميكن إعادة هيكلة القطاع املرصيف
مبعــزل عن إجــراءات ماليــة واقتصادية مع ّينة،

حميــــــة  :اعــــــادة تفعيل قطــــــاع النقل املشــــــترك
ّ
ســــــتتم مــــــن خــــــ ل صيانــــــة  45باصا مشــــــتركا

وتحديــد ســعر رصف الدوالر
األمــرييك ،وتحقيــق التوازن
بن ميزان املدفوعات واملوازنة
العامــة ،خصوصاً أن املصارف
أصبحت أكرث إلحاحاً من غريها،
عــىل رضورة تلقــي الحلول
ألزمة القطــاع ألنها ال ميكن
أن تســتمر عىل «بركة الله» بل
يه ّمها معرفة االتجاهات التي
ستسلكها الحكومة ،خصوصاً
لجهة تحديد حجم الخســائر
التي ســيتك ّبدها القطاع ،وهي
تستعد التخاذ القرارات الصائبة
يف ما يتعلق بزيادة رأســالها
والتفتيــش عن مســتثمرين
جدد» .
وتضيف املصــادر املرصفية
املصارف كانت وال تزال عىل رغم اشــتداد األزمة،
تقــوم بكل ما أمكن لخدمة زبائنها وهي تســعى
منذ اليوم األول ،إىل إعادة املســتحقات ألصحابها.
فالدولة هي من تخلّفت عن ســداد ديونها ،فدفعت
باملصارف إىل فقدان ســيولتها واستثاراتها ،وهي
أموال املو ِدعن.
كا أدّى ته ّور الدولة إىل انهيار عمودي ومستمر
للــرية اللبنانيــة ،وبالتايل ليســت املصارف التي
دفعت بســعر الرصف إىل االنهيار ،وال هي من تضع
السياســات املالية وتحمي النقد وســعر الرصف
وتح ّرر السوق من التطبيقات املشبوهة و»مافيات»
الرصافين غري الرشعين.

وزيــــــــر الـــبـــيـــ ـــة  :تـــحـــويـــل الــقــمــ
بــــ هــــراءات امل ــرفــ الـــى «كــومــبــوس ـ »

أوضــح وزير البيئة نارص ياســن ،أنّ «موضوع االقتصاد
الدائري يركّز عىل إعادة تدوير وتصنيع مواد مع ّينة ،وحبوب
القمح الّتي تركت ألكرث من سنة يف اإلهراءات يف مرفأ بريوت
نعمل عىل تحويلها إىل «كومبوست».
ولفت ،يف ترصيح تلفزيوين ،إىل «أنّنا نريد ال ّذهاب باتجاه
أسـواق الخضار املركز ّية يف بريوت ،ألنّها تنتج موا ًد عضو ّي ًة
مــن بقايا الخضــار والفواكه ،واتّفقنا مــع بلد ّيتي الغبريي
وبــريوت عىل العمــل إليجاد طرق ملعالجتهــا وتحويلها إىل
«كومبوست».

دبــــــوســــــي ـــــــــارك فــــــي «م ــل ــت ــق ــى
لـــيـــبـــيـــا الـــــــدولـــــــي لــــ ســــتــــثــــمــــار»

حمي مع وف من نقابات النق
عرض وزير االشغال العامة والنقل الدكتور
عيل حميه مع وفد من نقابات النقل املشرك
برئاســة رميــون فليفيل أوضــاع املصلحة
والعاملن فيها وما آلت اليه االمور.
وأثنى الوفد ،بحســب املكتب االعالمي يف
الــوزارة عىل «جهود الوزيــر حميه إلعادة
تفعيــل وإحياء هذا القطاع من خالل مروحة
االتصاالت التي يقوم بها ،معتربا إذا ما قيض
لهذه الخطة التي قدمها الوزير حميه ان تنفذ،
فان سلسلة من املشكالت ميكن أن تحل بدءا
بأزمة املواطن يف التنقل مرورا بتقليل اعتاد

اللبنانين عىل وسائل نقلهم الخاصة ووصوال
اىل التخفيــف من نســبة االنفاق يف الدخل
القومي عىل اســتهالك البنزين ومستلزمات
التنقل واملواصالت».
بدوره الوزير حميه ،أكد امام الوفد «أن اعادة
تفعيــل هذا القطاع ســتتم من خالل صيانة
الـــ  45باصا املتوقفة عــن العمل من خالل
هبــة ال تكلف الخزينة شــيئا ،وخطة النقل
العام املشــرك التي اعدها عىل كامل االرايض
اللبنانية والتي كانت موضع اهتام ومتابعة
وثناء من قبل البنك الدويل».

التوينــــــي  :ملطالبــــــة العــــــراق باعــــــادة تشــــــغيل
مصفــــــاة طرابلــــــس لتصديــــــر انتاجــــــه النفطــــــي
أوضح الوزير السابق نقوال
التوينــي يف بيان أنه علم من
«مصــادر عراقية موثوقة ان
دولة العــراق ووزارة البرول
العراقية اتخذتــا قرارا برفع
االنتــاج البــرويل العراقي
ومشــتقاته ،وكلــا احتاج
العــراق اىل زيــادة االنتــاج
تواجهــه مشــكلة زيــادة
الترصيــف والتصدير والعراق
له منفذ بحري واحد عىل شط
العرب».
وقال «أرى وأرجو أن يلتقط
لبنان هذه الفرصة وان يطالب
رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة رســميا
من العراق من خالل ســفريه بإعادة تشغيل
خــط انبوب الخام العراقي اىل طرابلس لبنان
وباعادة تشغيل املصفاة اللبنانية لالستهالك
املحيل اللبنــاين وللتصدير كميات من الخام
العراقي او مشتقات املصفاة النفطية التي تم
انتاجهــا بعد تأهيلها وان يكون ذلك من خالل
وبالتعاون والتوافق مع وزارة البرول العراقية
عرب مؤسســة ســومو النفطية العراقية او
الرشكة العراقية لتوزيع املشتقات النفطية او
رشكة من القطاع الخاص العراقي يتم االتفاق
عليها بن الدولتن».

ورأى أن «إحيــاء االنبوب النفطي العراقي
واعادة نشاط املصفاة اللبنانية سيعطي للعراق
منفذا اســراتيجيا عىل رشق البحر املتوسط
املواجه الوروبا الغربية يخفض كلفة الشحن
بالنصف ويعطي الطــرف االورويب امكانية
رشاء البرول الخام او مشتقاته املعالجة من
خالل تشغيل اعال املصفاة اللبنانية واعادة
تأهيلها وتشغيلها ســوف يحيي كل منطقة
الشــال اللبناين وطرابلس ومرفأها وتكون
بدايــة انتاجية تعطــي رشارة بداية التعايف
اإلقتصادي وبداية تراكم قيم مضافة من جراء
عملية اســتجرار البرول ومعالجته وتوريده
وتعديره من الشاطىء اللبناين».

زخـــــور يُ ــط ــال ــب ب ــوق ــف االن ــه ــي ــار الـــــذي انــعــكــس
فـــــقـــــرا وجــــــوعــــــا عـ ــلـ ــى مـ ــلـ ــيـ ــون مــســتــ جــر

طالب رئيــس تجمع الحقوقين للطعن وتعديل
قانــون االيجارات املحامي أديب زخور ،مع لجان
املســــتأجرين ،يف بيــان ،الحكومة بـ «وقف
االنهيار املايل واالجتاعي الشــامل ،الذي انعكس
فقــرا وجوعا وعــوزا عىل أكرث من ملــــيون
مســتأجر وعىل عمــوم الشــعب اللبناين ،إذ ال
تســتطيع اي عائلة تأمن قوتها اليومية او دفع
بدالت االيجار واحتياجاتها االساســية ،مع بقاء
الحد االد عــىل حاله والذي ال يكفي مرصوف
يوم واحد».
وقــال «من غري املقبول القول ،بعد مرور أكرث
مــن عامن عىل االنهيار الشــامل ،إن الحكومة
ال تستطيع االســتقالة وال تقدم الحلول ألسباب

شارك رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة يف طرابلس
والشال توفيق دبويس عىل رأس وفد لبناين يف املؤمتر الـ19
ألصحاب األعال واملســتثمرين العرب ،بعنوان «ملتقى ليبيا
الدويل لالســتثار يف طرابلس الغرب» ،الذي نظمه كل من
«إتحاد الغرف العربية»« ،جامعة الدول العربية»« ،املؤسســة
العربية لضان اإلستثار وإئتان الصادرات»« ،اإلتحاد العام
لغرف التجــارة والصناعة والزراعــة يف ليبيا» و»مجموعة
اإلقتصاد واألعال» ،مبشــاركة ممثلن عن كل الغرف العربية
ورجال أعال ومستثمرين.
تخلــل حفل اإلفتتاح كلات لكل من نائب رئيس الحكومة
الليبية حسن القطراين ،وزير االقتصاد سالمة الغويل ،رئيس
الهيئة العامة لتشــجيع االستثار يف ليبيا جال الغمويش،
أالمن العام إلتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي ورئيس
إتحــاد الغرف الليبية محمــد الرعيض ،متحورت حول «رغبة
القطاع العام الليبي باالنفتاح عىل القطاع الخاص واملستثمرين
العرب واالجانب ،مبا يساهم يف تطوير ليبيا يف شتى املجاالت
االقتصادية والسياحية والزراعية والصناعية والتكنولوجية
واملعلوماتية» ،واكدت «اهمية تقديم التســهيالت وازالة كل
العوائــق والعراقيل وتجاوز الروتن االداري ،مبا يســاهم يف
تعزيز التعاون املشرك وفتح املجاالت امام الراغبن باالستثار
يف ليبيا.
وعــىل هامــش املؤمتر ،عقد دبــويس لقاءات مع رئيس
اتحاد الغرف الليبية ومســؤولن عرب مشاركن ،ورشح لهم
عن حيوية القطاع الخاص اللبناين والنجاحات التي يحققها،
الفتــا اىل ان «طرابلس الكربى تــدرس امكانية اطالق اكرب
منظومة اقتصادية يف املنطقة ،من شــأنها ان تســتقطب
الرشكات واملستثمرين من مختلف الدول ،مبا يوفر عرشات آالف
فرص العمــل يف مراحلها االوىل ويكرس طرابلس العاصمة
االقتصادية للبنان».
وختم مشددا عىل «رضورة بناء جسور التواصل من طرابلس
الكربى يف لبنــان اىل طرابلس الغرب ،ضمن رشاكة تتضمن
تصديــر املنتجات اللبنانية واقامة االســتثارات ،مبا يعود
بالفائدة عىل القطاع الخاص وعىل رشائح مجتمعية مختلفة
يف لبنان وليبيا».

باتت غــري مقبولة ،أقله يتوجب عليها
االجتاع الطــارىء والفوري وإبقاء
اجتاعاتهــا مفتوحة لوقــف انهيار
العملــة اللبنانية ،واعــادة العالقات
الطبيعية مع الــدول كافة واملبارشة
بحــوار وطني للتهدئة ،واالهم مراقبة
اســعار الســلع ومنع اي تدهور يف
سعر رصف الدوالر ،ألن املواطن يجوع
وميوت يف اليــوم الف مرة ،ومن غري
املقبول عدم االكراث إىل عذاب الشــعب بعائالته
وكباره وبشبابه وأطفاله ،واالكتفاء بتنظيم خط
العذاب واملــوت البطيء ،وهو يرص كفى جوعا
وانهيارا وموتا».

وختم «إنها مسؤولية الحكومة املطالبة اليوم
باالجتاع وتقديــم الحلول العاجلة ووقف خطر
الجــوع واملوت واالنهيار االجتاعي واالقتصادي
واملايل الشــامل عىل الشــعب ،بخاصة أن حياة
املواطنن يف خطر ويجب االرساع يف حايتها».
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ُ
املؤسســــــة العامة ل ســــــكان تقفل أبوابها ــــــهرا
ُ ّ
للب بـــــــ  1ألــــــف طلب مكدســــــة وفــــــق قدراتها

أبلغت املؤسسة العامة ل سكان «املواطنن
املقرضن الذين يقصدون مكاتبها الرئيسية
من أجل متابعة ملفاتهم ألي غاية كانت ،انه،
وبقرار من مجلس إدارتها ستضطر اىل اقفال
مكاتبها أمــام املراجعات اإلدارية واملالية يف
الفرة املمتدة من االول من كانون االول 2021
اىل االول من كانون الثاين  2022ليتسنى لها
البــت ب الف الطلبات التي تقدموا بها من أجل
التســديد املســبق لقروضهم أو ألي أسباب
أخرى .كا ستتوقف عن قبول احاالت املصارف
للطلبات التي لديها».
كا أبلغت «املعنين بهذا اإلجراء ،انها تلقت
يف الفرة االخــرية اكرث من ثالثة عرش ألف
طلب للبت بقروضهم سواء لتسديدها بشكل
مســبق أو لدى بلوغهم نهاية املرحلة االوىل
منهــا متهيدا لالنتقال اىل املرحلة الثانية من
القرض .وهــي مضطرة اىل التوقف القرسي
عن املراجعات للبت بالطلبات املكدســة وفق
قدراتها البرشية».
وأوردت يف بيان ان املؤسســة التي تعمل

يف ظروف إدارية وبرشية ولوجستية صعبة
بنصف طاقتها ألكرث من ســبب فهي تامل من
املواطنــن تفهم حجم وأهميــة اإلجراء مع
اإلشــارة التي تحرص عىل توجيهها اىل من
ينوي االقفال املسبق لقرضه اىل ان اي تعديل
عىل قيمة قروضهم الســكنية غري وارد عىل
اإلطــالق .وإن الحديث عن التحول من اللرية
اللبنانيــة إىل الدوالر امر غــري قانوين .وان
الشــائعات التي تبث باعتاد سعر الـ 3900
للــدوالر الواحد بدال من  1500لرية هو كالم ال
وجود له يف قاموس املؤسسة وال يف قوانن
اإلقــراض الخاصة بها .فالقروض هي باللرية
اللبنانيــة كا وقعت العقــود املربمة بينها
واملصارف واملقرضن وال حاجة للتداول بهذه
األمور.
وختمت املؤسســة العامــة التي تتفهم
حاجــات اللبنانين وتشــاركهم همومهم،
تدعوهــــم اىل االلتزام بهــذا اإلجراء الذي
ســيعود بالفائدة عليهم وعىل آلية العمل يف
املؤسسة.

كركــــــي  4 :مليار ليــــــرة للمستشــــــفيات واألطباء
أصدر املدير العام للصندوق
الوطنــي للضان االجتاعي
محمــد كــريك بتاريــ
 2021/11/24قــراراً حمــل
مبوجبه
الرقــم  709قــ
إعطاء املستشفيات املتعاقدة
معه ســلفات مالية عن شهر
ترشيــن الثــاين  2021بلغت
قيمتها حوايل  46مليار ل.ل.
توزّع بن املستشفيات واألطباء
وسوف تح ّول هذه املبالغ اىل
حسابات املستشفيات واللجان
الطب ّيــة فيها خــالل األيّام
القليلة املقبلة ،وذلك بحســب
مديرية العالقات العامة يف الصندوق.
ظــل األزمة
ّ
وأوضــح يف بيــان ،أن «يف
املاليــة واالقتصادية الصعبــة التي مت ّر بها
البالد ،قلّة هي املؤسســات واإلدارات العا ّمة
التي اســتطاعت أن تحافــ عىل التزاماتها
تجــاه الجهات املتعاملة معها ،ويف مقدّ متها
الصنــدوق الوطني للضان االجتاعي الذي
أبدى مصداقيــة وجدّ ية كبريتن إزاء القطاع
حــي عموماً واالستشــفايئ خصوصاً
الص ّ
من خالل الســلفات املالية الشــهرية التي
يسددها للمستشــفيات ،األمر الذي اعتربته

هــذه األخرية رضورة يك تضمن تأمن رواتب
جبة عليها».
العاملن ودفع املستحقّات املتو ّ
وأشــاد كريك «بالجهود واملســاعي التي
يبذلهــا كل من وزير العمــل مصطفى بريم
ووزير املالية يوســف الخليل ،لتأمن حوايل
 300مليــار ل.ل عىل شــكل دفعات نقدية
وســندات خزينة ،آمالً أن تصل هذه األموال
اىل الصنــدوق قبل نهاية العــام متكيناً له
من االستمرار بتأمن التقدميات للمضمونن
وبخاصة الصحية منها (االستشفاء والدواء)
واملحافظة عــىل ما تبقى من أمان إجتاعي
يف البلد».

ّ
اســـــعـــــار الـــنـــفـــ تـــســـجـــل ارتـــــفـــــاعـــــا ك ــب ــي ــرا
ّ
ّ
املـــتـــحـــورة الـــجـــديـــدة اوم ــي ــك ــرون
تــحــســبــا مـــن

ســجلت أســــعار النفط ارتفاعا حادا،
امس يف بداية األســــبوع الــذي يبدو أنه
سيكون حافال باألحــداث بن تقويم الطلب
واملفاوضات يف شأن الطاقة النووية اإليرانية
واجتــاع «أوبك» ،بعــد انخفاضها الكبري
الجمعة بســبب الكشف عن املتحورة الجديدة
أوميكــرون ،كا افادت «وكالــة الصحافة
الفرنسية».
وقرابة الســاعة  10 25بتوقيت غرينتش
( 11 25بتوقيت باريس) ارتفع ســعر برميل
خام برنت تسليم كانون الثاين  4 13يف املئة
إىل  75 72دوالرا.
يف نيويورك ارتفع ســعر برميل خام غرب
تكساس الوسيط للشهر نفسه  4 67يف املئة
إىل  71 33دوالرا.
وكان النفطــان املرجعيان خرسا أكرث من
 19يف املئة الجمعة خالل جلســة واحدة يف
ســــابقة منـــذ األشهر األوىل من تفيش
الوباء.

وقــال أفتار ســاندو املحلل يف مجموعة
«فيليبس فيوترشز»إن «النفط الخام يستعيد
قوته اليوم بعد الصدمة» الناجمة عن اإلعالن
عن اكتشــاف متحورة جديــدة لكورونا يف
جنوب أفريقيا.
واضاف أن املخاوف يف شأن هذه املتحورة
الجديــدة «التــي ميكن أن تعرقــل االنتعاش
االقتصادي وخطط بعض املصارف املركزية»،
مل يتم تبديدها.
وحــذرت منظمة الصحة العاملية اليوم من
أن املتحورة أوميكرون متثل «خطرا كبريا جدا»
عىل املستوى العاملي.
وأكــدت أن نقاطا عديدة ما زالت مجهولة،
من قدرة املتحورة عىل العدوى والحاية التي
توفرها اللقاحات الحالية املضادة لكوفيد،19-
وشدة األعراض.
يف الوقت نفسه ،اتخذت دول كثرية تدابري
تعرقل حركة البضائع واألشــخاص ،ما يزيد
من ضعف الطلب عىل النفط الخام.
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الـــــكـــــرمـــــلـــــيـــــن يــــــ مــــــل فــــــــي عـــــقـــــد لــــقــــاء
بـــيـــن بـــوتـــيـــن وبــــــايــــــدن قـــبـــل نـــهـــايـــة الـــعـــا

أعلــن املتحــدث باســم
الرئاســة الروسية ،دميري
بيسكوف ،أن الكرملن يأمل
أن يجــري اللقاء بن الرئيس
الرويس فالدميــري بوتن،
ونظريه األمرييك ،جو بايدن،
قبل نهاية العام ،موضحاً أن
اللقاء عىل األرجح سينعقد
عرب االتصال املريئ.
وقال بيسكوف للصحافين
رداً عىل سؤال حول هذا األمر
«التاري ال يزال غري معروف .نحن نأمل أن يتم
التواصل بن الزعيمن قبل نهاية العام ،ولكن
ال يوجد تاري محدد بعد».
وأشار بيسكوف إىل أنّ اللقاء بن الرئيسن
سينعقد عىل األرجح عرب االتصال املريئ.
وكانت الخارجية الروسية أعلنت يف وقت
ســابق أنها بارشت االستعدادات للقاء منتظر

بــن الرئيس الرويس فالدميري بوتن ونظريه
األمرييك جو بايدن ،الفت ًة إىل أنّ أجندة اللقاء
املرتقب «هائلة».
يذكر أنّ مدينة جنيف اســتضافت أول قمة
بــن بوتن وبايــدن يف  16حزيران املايض،
واتفق الرئيســان حينها عىل اتخاذ إجراءات
لتطبيع العالقات بــن البلدين وتخفيف حدة
التوتر بينها.

أكــد عضــو املكتــب
السيايس لحركة «حاس»
أبو مــرزوق ،أن
مــو
الحركة ســتتصدى قانونيا
لقرار بريطانيــا بتصنيف
الحركة «منظمة إرهابية»،
مضيفا أن «حاس» سرفع
قضية عرب محامن ضد هذا
القرار.
وقال أبــو مرزوق خالل
لقاء عــرب اإلنرنت نظمه
مركــز دراســات الالجئن
الفلســطينين ،إن «الحركــة تعمل مع عدد
مــن الهيئــات والتشــكيالت لتبقي خط
مواجهة القرار الربيطاين فاعال ،وتســعى
مــع محامــن بريطانيــن حتى ترســم
اسراتيجيتها ضد القرار إللغائه».
وأضاف «ســنفعل بكل جهدنا ما يخدم
الصوت الفلســطيني ،ونريد نرصة القضية
الفلســطينية واستعادة مرشوعنا ،وتقرير
مصرينا بإرادتنا وليس بإرادة إرسائيل».
وأكد أن «حــاس» مع الوحدة الوطنية،
ومع وحــدة األرايض الفلســطينية ،ومع
وحدة الهدف ،ومع مرشوع واحد للشــعب
وهو املقاومة.
ودعا أبو مرزوق حركة «فتح» والسلطة
الفلسطينية إىل التوافق عىل أسس مصلحة
الشعب الفلســطيني ،واالتفاق عىل قاعدة
الرشاكة وإعداد برنامج نضايل.
وأشار إىل أن «حاس» طالبت يف رؤيتها
األخرية للمصالحــة بدعوة األمناء العامن
لالجتــاع ،والســري يف طريــق الوحدة
الوطنيــة ،والســري يف برنامــج نضايل،

واالتفاق عىل تشكيل الحكومة.
وشدد أبو مرزوق عىل أن «حقوق الشعب
الفلســطيني غري قابلة للترصف وال ميكن
املساس بها ،وأن شعبنا ال يزال يقاتل ،وباق
ولن يعرف باالحتــالل ،ولن يقبل بوجوده
وال بحل الدولتن وال بحل الدولة الواحدة».
ويف شــأن اتفاقيات الســالم بن الدول
العربيــة وإرسائيل ،أكد أبو مرزوق أن «بؤرة
االســتهداف للقضية الفلسطينية ازدادت،
وأضعفت البيئة الحاضنة لها يف ظل تسارع
وترية التطبيع العريب مع االحتالل».
وقــال إن «التطبيــع أدى إىل ت كل الدعم
للقضيــة ،وأخرج االحتــالل من عزلته يف
الرشق األوســط ،بإقامة الــدول العربية
عالقات معه».
ونبه عضو املكتب السيايس لـ»حاس»
بــأن «العديــد من األطــراف الدولية تدعم
االحتالل ومتــده بالحيــاة ،وعلينا القيام
بواجبنا الســتنهاض الدعم لشعبنا» ،داعيا
العامل إىل «وقف انتهاكات االحتالل ،ودعم
حق الشــعب الفلسطيني يف تقرير مصريه
وإنهاء االحتالل».

ّ
ّ
«حما » :سنتصد قانونيا للقرار البريطاني د الحركة

يــــران  :تــدمــيــر خــلــيــة رهــابــيــة فــي خــوزســتــان
أعلنت الرشطــة اإليرانية ،أنهــا اعتقلت
عنارص تابعــة لخلية إرهابية كانت هاجمت
دوريــة تابعة للرشطة يف مدينة شــادكان
مبحافطة خوزســتان يف متوز املايض حيث
أدى الهجوم إىل مقتل ضابط رشطة.
وقالــت الرشطــة ،يف بيــان ،إنــه تــم
«تدمري خليــة إرهابية واعتقال عنارصها يف
محافظــة خوزســتان» موضحة أن عنارص
هذه الخلية اإلرهابية «هاجموا سيارة دورية
يف مركز رشطة يف شــادكان يف شهر يوليو
املايض وقتلوا ضابط رشطة».
وأضــاف البيــان «فور املراقبــة ،حددت

القيادة يف خوزســتان جميــع أفراد الخلية
الثالثة يف مدينة شادكان بجهود متواصلة،
وبعد التنســيق القضايئ ،وقامت باعتقالهم
يف سلســلة عمليات ومداهات منسقة عىل
مخابئهم».
وأشار البيان إىل أنه «بعد إجراء التحقيقات
الالزمــة تبن أن أفراد هذه الخلية ينتمون إىل
جاعة إرهابيــة ،وأنهم يدعمون ويوجهون
من قبــل الجاعة ،وتم العثــور عىل ثالثة
أسلحة وكميات كبرية من املتفجرات والذخرية
خالل عملية تفتيش يف مخاب أعضاء الخلية
اإلرهابية».

8

دولـــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
مـــــلـــــ املـــــــــغـــــــــر  :ســــــنــــــواصــــــل جــــهــــودنــــا
لـــــتـــــســـــويـــــة الـــــقـــــضـــــيـــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة

دعا العاهــل املغريب امللك
محمد الســادس إىل العمل
عــىل إعادة بنــاء الثقة بن
الفلسطينين واإلرسائيلين،
ملحاولة التوصل إىل تسوية
القضية الفلســطينية يف
إطار حل الدولتن ،مشريا إىل
أن بالده ســتواصل جهودها
من أجــل توفــري الظروف
املال ــة لعودة الطرفن إىل
طاولة املفاوضات.
وأكد امللك ،يف رسالة إىل
رئيس اللجنة الدولية املعنية مبارسة الشعب
الفلســطيني لحقوقه غــري القابلة للترصف
شــي نيانغ ،مبناسبة اليوم الدويل للتضامن
مع الشعب الفلســطيني «نجدد الدعوة إىل
إطــالق جهد دبلومايس مكثف وفاعل إلعادة
األطــراف إىل طاولــة املفاوضــات ،يف أفق
التوصل إىل تسوية القضية الفلسطينية يف
إطار حل الدولتن».
كا دعا يف الرسالة املجتمع الدويل ملساعدة
الطرفن عىل بناء أســس الثقة ،واالمتناع عن
املارســات التي تعرقل عملية السالم ،مذكرا
مبــرور  7ســنوات عىل توقــف املفاوضات
املبارشة بن الجانبن الفلسطيني واإلرسائييل.
وأضــاف «هي فرة زمنية تالشــت فيها
الثقة بن األطراف ،التي كان ميكن أن تستثمر
لفائدة الحل املنشود الذي تتطلع إليه املجموعة

الدولية» ،مشددا عىل أن املأزق الذي وصلت إليه
عملية الســالم يف الرشق األوسط يلقي عىل
املجتمع الدويل عبئا ثقيال ومسؤولية كبرية.
وأكد امللك محمد الســادس أنه «يف انتظار
تهيئة الظروف املناســبة لذلك ،يتعن العمل
عــىل إعادة بناء الثقة بــن الجانبن» ،مربزا
أن «املغرب ســيواصل جهــوده مــن أجــل
توفــري الظروف املال ة للعــودة إىل طاولة
املفاوضــات» ،مســتثمرا مكانته والعالقات
املتميــزة التي تجمعه بــكل األطراف والقوى
الدولية الفاعلة.
وأضاف أن «أي مجهود مها خلصت النيات،
لــن يكتب له النجاح ،إذا اســتمرت اإلجراءات
أحاديــة الجانب التي تدمر فرص الســالم،
وتذيك العنف والكراهية» ،مجددا التأكيد عىل
املوقــف الثابت للمملكة مــن عدالة القضية
الفلســطينية التي تبقــى جوهر الرصاع يف
الرشق األوسط.

التعــاون الدفاعي بن البلدين ،وهي األوىل
مــن نوعها يف تاريــ عالقاتها مع الدول
العربية.

أردوغـــــــــــــــــان يـــــعـــــتـــــز زيـــــــــــــارة ا مـــــــــــــارات
قال الرئيس الريك رجب
طيب أردوغان ،إنه ســيزور
اإلمارات يف شــباط املقبل
عىل رأس وفد كبري ،مشــريا
إىل أن أنقــرة تعتزم تحقيق
تقارب مع مرص و»إرسائيل».
ونقلــت وكالة «األناضول»
الركيــة
الرســمية
عن أردوغان ،قوله إنه يعتزم
أيضــا اإلقــدام عــىل بعض
الخطوات بقــوة عىل صعيد
العالقاتمع اإلمارات.
واعترب أردوغــان أن االتفاقيات املوقعة مع
اإلماراتخاللمحادثات أنقرة،األسبوعاملايض،
ستدشن عرصا جديدا يف عالقات البلدين.
وتابــع «كــا أقدمنا عــىل خطوات مع
اإلمارات فإننا ســنقدم عىل خطوات مشابهة
مع كل مرص وإرسائيل».
وكان الشي محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد
أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املســلحة

انا لله وانا اليه راجعون
آل الحسن وآل حداد
ينعون اليكــم مبزيد من الر
والتســليم بقضاء الله تعاىل وفاة
فقيدهم املرحوم

املهندس
محمد فؤاد الحسن

م ــنــ ــم ــة حـــقـــوقـــيـــة تـــطـــالـــب ب ــس ــح ــب رئـــاســـة
لـــــــجـــــــنـــــــة الــــــــــــقــــــــــــد مــــــــــن املـــــــغـــــــر

طالبت منظمة حقوقية ،بســحب رئاسة
لجنة القدس من املغرب بعد اتفاقية الدفاع
املشرك بن املغرب وإرسائيل.
وناشد املتحدث الرســمي باسم منظمة
العــدل والتنمية الحقوقية ،زيدان القنايئ،
منظمة التحرير الفلســطينية والســلطة
الفلســطينية وكافة الفصائل الفلسطينية
برضورة املطالبة بســحب ملف القدس من
املغرب ،بعــد اتفاقيات التطبيع األخرية بن
الرباط وتــل أبيب ،ووضعه بن أيدي دولة
إسالمية أخرى.
ويف وقت ســابق ،أعلنــت إرسائيل أنها
أبرمــت مع املغــرب مذكــرة تفاهم تحدد

وفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

اإلماراتية ،قد زار أنقرة األسبوع املايض ،حيث
أجرى محادثات مع أردوغان.
وأبرمــت اإلمارات وتركيا عىل هامش الزيارة،
اتفاقياتومذكراتتفاهمشملتعددامناملجاالت
التيتسهميفتعزيزعالقاتالتعاون،وفتحآفاق
جديدة للعمل املشرك بن أبوظبي وأنقرة.
وكان من بن االتفاقيات تأســيس صندوق
إمــارايت بقيمــة  10مليــارات دوالر لدعم
االستثارات يف تركيا.

والــده املرحوم القايض خالد بك
الحسن
والدته املرحومة هند عارف بشا
الحسن
زوجته الســيدة ســعاد الياس
الحداد
ابنــاؤه املهنــدس خالد زوجته
املهندسة ريغا يونس
املهندس راغد زوجته االســتاذة
منال فارس
اشــقاؤه الدكتــور فهد صائب
والدكتــور بــالل واملحامــي عامر
الحسن
عمه املرحوم االستاذ حسن حمد
الحسن.
عاته املرحومات نجالء وعزيزة
وفاطمة ووصال وسعاد الحسن

خاله املرحوم االستاذ اكرم عارف
باشا الحسن
اشــقاء زوجته املهندس داوود
والدكتور جان الحداد
الذي وافتــه املنية وتم دفنه يوم
االثنن يف 29ترشين الثاين 2021م
التعزيــة اليوم الثالثاء يف منزله
يف بتوراتيج الكورة
ويوم االربعاء يف  1كانون االول
 2021يف قاعــة الربغوت مســجد
الخاشــقجي يف بريوت بن صالة
العرص والعشاء.
التعزية هاتفيا
زوجتــه ســعاد -823237 70
املهنــدس خالــد -980539 78
املهندس راغد 313552 03
اشــقاؤه د.فهــد صائــب
د.بــالل
-00158656767
00447767440200
املحامي عامر 442042 76
اآلســفون آل الحسن الحداد
يونس فارس ســنو عبدالله
زيادة حمود سعادة.

نتائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــج اللوت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو اللبنان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
جرى مساء امس ســحب اللوتو اللبناين لالصدار رقم
 1957وجاءت النتيجة عىل الشكل االيت
االرقــام الرابحــة  36-35-33-23-15-3الرقــم
االضايف 29
املرتبة االوىل ستة ارقام مطابقة
عدد الشبكات الرابحة ال شيىء
املرتبة الثانية خمسة ارقام مع الرقم االضايف
عدد شبكات الرابحة ال شيىء
املرتبة الثالثة خمسة ارقام مطابقة
ـ قيمــة الجوائــز االجاليــة حســب املرتبــة
 79807275ل.ل.
ـ عدد الشبكات الرابحة  36شبكة
ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة  2216869ل.ل.
املرتبة الرابعة اربعة ارقام مطابقة
ـ قيمــة الجوائــز االجاليــة حســب املرتبــة
 79807275ل.ل.
ـ عدد الشبكات الرابحة  1254شبكة
ـ الجائزة االفرادية لكل شبكة 63642ل.ل.
املرتبة الخامسة ثالثة ارقام مطابقة
ـ قيمة الجوائز االجالية حسب املرتبة  202404000ل.ل.
ـ عدد الشبكات الرابحة  16867شبكة
ـ الجائزة لكل شبكة  12000ل.ل.
املبالــغ املراكمــة للمرتبة االوىل للســحب املقبل
 1575816008ل.ل.

نتائـــــــــــــــــــــــج زيـــــــــــــــــــــــد
جرى مساء امس سحب زيد رقم  1957وجاءت النتيجة
كاآليت
الرقم الرابح 81220
الجائزة االوىل  55493064ل.ل.
عدد االوراق الرابحة ال شيىء
االوراق التي تنتهي بالرقم 1220
الجائزة االفرادية  450000ل.ل.
االوراق التي تنتهي بالرقم 220
الجائزة االفرادية  45000ل.ل.
االوراق التي تنتهي بالرقم 20
الجائزة االفرادية  4000ل.ل.
الراكم للسحب املقبل  7500000ل.ل

نتائـــــــــــــــــــــــج يوميـــــــــــــــــــــــة
جرى مساء امس ســحب «يومية» رقم  1179وجاءت
النتيجة كاآليت
يومية ثالثة 486
يومية اربعة 9762
يومية خمسة 03343
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±∂≤π∏¥
≥¥∏∏¥∑≥
≥∞≥∏≥μ∞
±∏±μ∏μμ
≤≥π¥∏¥∑
∏∏≤≥¥
¥±≥∂±
¥∞≥±∞
≤π¥±μμ≥
≤∏∑¥π≤π
±∏≥μ∂∂
±∞∑∂∏±
¥±∑π∏∞
±≤μπ∂
±≤∏μπ
≤±∂μ∞±
≥≥±≥π∂∑
∂μ∞∞±∞
±π∞∏π∂π
±π∞π≥ππ
∑≥π∂∂
≥±±≤¥∞
≤π¥±∏≥∂
≤ππ≥π∞∑
≤∂∑¥≤≤¥
μ±π∑±
∂μπ∏π¥
±∏≤≥∏∂μ
≥≤∂±¥¥∂
≤≤±π∞μ
≤±≤πμ∞∞
≤±∑±μ∞∂
≤μ∞∏∂≤μ
≥≤≥μ∞¥≥
≥¥≤μ¥∂∂
≥∞≤≥∂≤∏
±∑∑¥∑±≤
±≤∞∑≤π≤
≤±∂≥μ≤
≤±∂≤μ¥¥
±μ∞±∂∞
≤∂±≥¥≥≥

‰ÆÂÆ‘ ULMOK dO³ «
rO¼«dÐ« wuý p«
ÂÆÂÆ‘ X½—u²¹— eO½U³O ≠X« XOÐ W dý
W¹—U−²« wKF³« dOÐË— WÝR
ÆÂÆÂÆ‘ bOŽ lÐUD
U½U¼bK ≥ÂÆ« W dý
ÂÆÂÆ‘ e dÝ —uÐUÝ ‰dMł
‰ÆÂÆ‘ UH¹œ
ÊU³O wLOý „Ë—œ W dý
Â Â ‘ XOÐ džuý W dý
©d¼U{ qOKš bL× WŁ—Ë®d¼U{ bL× tA¹Ë—œ
ÊUM³≠ WOÐdF« WŽuL:« W dý
ÊULKÝ dOM Íe —
dÐdÐ l¹bÐ ‰U³O½
ÁbNý œu³Ž vÝu
Â Â ‘ Uð«œ
wMG ·“uł Ã—uł
bL;« bOL(« b³Ž dO AL HOUDA INDUSTRIES Uberhaus S.A.L HOLDING m½bu¼ Æ‰ÆÂÆ‘ ”ËU¼dÐË«
ÂÆÂÆ‘ “ËdO Ê«d « W dý
ÆÂÆÂÆ‘ f½eÐ “—uðUMOÝ W dý
‰ Â ‘ m½dOM$« wULý
ÂÆÂÆ‘ »Ëdž —u²H½« —u−O
ÂÆÂÆ‘ —UÐ«“uÐ
d²MÝ fO dÝ fO½Ëœ«
l−Fł UMŠ VO³Š
ÂÆÂÆ‘ d²MÝ XM “uO « ÆÂ« Æ·«
w uKF'« nÝu¹ …bOÝ
‰ÆÂÆ‘ wM−¹¬ mMOM¹«dð b½« mM²U½u
Ê«Ëd lÐUD
‰ÆÂÆ‘ ©m½bu¼® œb½ËU
ÊË—UA² Ë W³ÝU× ¡«d³š≠ f²OýuÝ« gð« b½« gð«
ÂÆÂÆ‘ WŽU³D«Ë ÃU²½ö qOLł
ÂÆÂÆ‘ WŠöLK UB½« WU Ë
ÂÆÂÆ‘ 5K uJ¹«
W¹—U−²« Ê«uNý
‰ÆÂÆ‘ X½UL$U —U−O
‰ÆÂÆ‘ jÝËô« ‚dA« ≠ ‰u W dý
s¹b« eŽ bLŠ« œU¹“
PASHA
Æ‰ÆÂÆ‘ u d
„Ë— ÊUÝ qOðË«
s¹ô uJ1«
«bNF²K WHOKš WÝR
qOðË« b½ô eM¹u
WOŠUO« …—UM*« W dý
‰ÆÂÆ‘ f²³½u œu dÐb*« W dý
ÂÆÂÆ‘ “œu wÝ wÐ
ÂÆÂÆ‘ ‰U½uOÝU½d²½« —ËUÐ 5K W dý
œu ‰ËË«
ÂÆÂÆ‘ »Ëdž p¹UŠ W dý
ÂÆÂÆ‘© ÁU dýË Æ»Æ√® ÁU dýË tOÐdÞ U−NÐ bFÝ«
ÆÂÆÂÆ‘TENOR W dý
PRETTY WOMEN
—ËbMž wKŽ bL× s¹b«eŽ
w½U–ô bLŠ« lOÐ—
UL¼ƒU dýË U uð ÂUŠË ‰Ë—U T. LAYERS
—U−Š ·“uł s¹“Ë—
Æ‰ÆÂÆ‘ qÐuKž 5Ý U¹bO
ÊUOBžuÐ ÊË—U¼ …œU×ý ‰Ë—U
ÆÂ ÆÂ Æ‘ u wýuÝ W dý
b½«dÐ UGO W dý
ÂÆÂÆ‘ l¹“u²«Ë dAM«Ë W U×BK wËb« e d*«
»u²ÝË—Ë«
WM¹“ qO « Èb½
‰ÆÂÆ‘ mMJ¹U
ÆÂÆÂÆ‘ Âu¼ uJ¹« XO« W dý
‰ Â ‘ Í¬ Æb½« Æwł
ÂÆÂÆ‘ X½ »uð
hšd lzUCÐ hK w½«bOB« oO — WÝR
Â Â ‘ ¡UM³« œ«u …—U−² s(« bUš W dý
‰ÆÂÆ‘ m½bu¼ uJ¹œ« —UL¦²Ýô«Ë d¹uD²K oO u²« W dý
‰ÆÂÆ‘ m½bu¼ uJ¹œ« —UL¦²Ýô«Ë d¹uD²K oO u²« W dý
…—U−²«Ë «bNF²K W¹uOÝô« W dA«
ÂÆÂÆ‘ ”uMO
ÂÆÂÆ‘ mMOMOK u«uÝ W dý
‰ Â ‘ sýUÐ b¹dÐ
s¹b« rKŽ e¹eŽ bLŠ« WÝR
ÂÆÂÆ‘ uGO¹œ
ÂÆÂÆ‘ w*UF« dH« e d
dž«œ tOłË—
ÂÆÂÆ‘ ÁU dýË 5ÝU¹
bFÝ« ÃU(«b³Ž bLŠ«
‰U³(« ÂUÝË
U³OK wðu dOLÝ
‘«bLŠ bL× ¡öŽ
ÆÂÆÂÆ‘ eF« q³ł W dý
ÂÆÂÆ‘Brainwave W dý
Íb¹d³« ÍœU uł
W¹—U−²« ‚U¹bý WÝR
Âd ”dDÐ n¹“uł
qL'« œ«R ‰ULł
‰ÆÂÆ‘ VOËdð—√
bF ”uO½UÞ qÐdý
œ«bŠ b¹dH« qO³½
…—U−²K ”u½UOM UMŠ dOLÝ
œË«œ włdł wK¹«
‰ÆÂÆ‘ w½UM³K« 5BH'«Ë fKJ« l½UB W dý
ÂÆÂÆ‘ W UF« …—U−²«Ë WŽUMBK Í—užUý W dý
XML³¹u « ÍbF
ÂÆÂÆ‘ e¹«dÐd²½« „U Ë« W dý
‰ÆÂÆ‘ W¹—UIF« »uAOÐ W dý
—U−Š WObO
UÝuÝdH V¹œ« bL× rOKÝ
WO Ëd« WFK
OMNI PRODUCTION S.A.R.L ÂÆÂÆ‘ sA «œËdÐ wM Ë«
’ö)« WObO
DB Experts S.A.R.L ÆÂÆÂÆ‘ fðd³ «Æ»Æœ
ÂÆÂÆ‘ mMO½dO b½uOÐ
—u d ÍdOðUÐ
SIRAJ ELECTRO-MECHANICAL (S.E.M) S.A.R.L
power touch)®…—U³Þ —u½ bL× U¹d “
ÂÆÂÆ‘ ‚dA« ÊU «—U
…dBF*« W dý
ÆÂÆÂÆ‘ „«d²ÝuOł W dý
‰ÆÂÆ‘ ÊËd²Ð e¹œ W dý
ÆÂÆÂÆ‘ tO U qO «—U W dý
ÂÆÂÆ‘ Âu¼ wu³¹dð W dý
wMO(« …“u³MÞ dOM bL× dLŽ
WOðU uKF*« U b)« Ë «—UA²Ýû ”« wÐ wÝ W dý
W UF« …—U−²K wÐu¹ô« œ«R
WLOMž Ëb³Ž ·«“uł
»Ëc:« nÝu¹ bL×
≠ ôUÒIÝ ≠ WLOMž Ëb³Ž ·«“uł
ÕËb vHDB bL×
ÂÆÂÆ‘ »uK —e¹ô

ÊuLC*« b¹d³« r—
RR193869871B

nKJ*« r—
±∑≤≤∞∂∏

nKJ*« rÝ«
ÂÆÂÆ‘ uJLOł W dý

π∏± nOKJ²«

mOK³ð ÂöŽ≈
Æq¹bFð ÂöŽ≈ mOK³ð ∫Ÿu{u*«
WOLOK?ù« WOU*« W×KB*« ≠ W UF« WOU*« W¹d¹b? ≠ WOU*« …—«“Ë uŽbð
w t?L?Ý« œ—«u« nKJ*« ¨qO?B?×?²« …dz«œ ≠wÐu?M'« ÊUM³ WE U?×? w
—u?C?×K ÎU?OU?Š W? U?ù« q?×? Ë√ qL?F« e? d? ‰u?N?:« ¨ÁU½œ√ ‰Ëb?'«
a¹—Uð s ÎU?? u¹ 5ŁöŁ WKN?? ‰ö?š U½u½U?? tMŽ »uM¹ s? Ë√ ÎU?O?B???ý
Âö?Ž≈ mK³?²? «b?O? Í«d?Ý w szUJ« …d?z«b« e? d? v≈ ≤∞≤±Ø±±Ø≥∞
Æq¹bF²«
W?×?O×? …—u?BÐ ö?UŠ m?OK³²« d?³?²?F¹ —u?C(« Âb?Ž ‰U?Š w Ë
a¹—Uð ¥¥ r— Êu½UI« s ≤∏ …œU*« ÂUJŠQÐ ÎöLŽ ≤∞≤±Ø±≤Ø≥± a¹—U²Ð
Æ©W³¹dC« «¡«dłù« Êu½U® tðö¹bFðË ≤∞∞∏Ø±±Ø±±
nKJ*« rÝ«
Ëb³Ž rÝU VO$
wUŽ ‰œUŽ bL× U¹d “
wK³Š vHDB bL×
q{U wKŽ błU
wKOHD« ‰œUF« b³Ž ‰UC½
wK³Š w×³ bLŠ« bL×
ÍuDŽ tK« b³Ž sŠ
WLF½ s¹b« œULŽ 5Š
`U vHDB sŠ
ÍuOŠb« wKŽ ‰UL
nÝu¹ bOFÝ wKŽ
ÊuKOÐ rþU½ bL×
Í—UFO*« vHDB qO³½
włuÐ wKŽ s¹b« w×
œuLŠ œuL× ÍbN bL×
—uŽUH« ‚œU ÍbN
Í—e³« n¹dý bL× ¡Uł—
5Š q U bOË
bŽ— .dJ«b³Ž bŽ—
tMOMŠ ‰UL bL×
œ«dÞ bLŠ« bL×
wMO(« s;« b³Ž bL×
`U rÝU UN
Ê«d wKŽ ÍœU¼
ÍËbÐ qOLł qO³½
wKOŽ ‰öÞ ‚—UÞ
VOž“ ÍbN wKŽ
VUÞ `OLÝ ‰öÐ
s¹e« bLŠ« vHDB
tLÐ bL× ÂUÐ
·UŽ t UÝ« dB²M bLŠ«
Í—UJ*« bLŠ« s¹b« w×
Í“U−Š dOM bLŠ«
ÊULOK« bL× ‰ULł
lOÐd« nÝu¹ X−NÐ
wÐËdš bL× sŠ
p¹Ëœ 5(« b³Ž w U
5 « 5 « sŠ
rO «Ë ”uMÞ qONÝ
ÊULOKÝ `U dHFł
ÃU(« œ«R —œU½
wŽU d« vHDB bL×
©WŁ—Ë® d²MŽ wKŽ —œUI« b³Ž
W½“Ë nÝu¹ sŠ
fOIK« bL× ÊU½bŽ
—U$ bL× vHDB
ÃU(« fłdł ÍœUý
…—Ëb bL× ÂUA¼
ÍbF« UDŽ rO¼«dÐ«
V¹œ nÞUŽ œU¹“
wœd'« s¹b« bFÝ bL×
”U³Ž V¹œ vHDB
dOB ”U³Ž bL×
s¹b« ‰UL bL× …œUž
Õ“U nODK« b³Ž wKŽ bL×
s¹e« bLŠ« wKŽ
w³FB« 5Š r¼œ«
d½ wKŽ sŠ
qOŽULÝ« bL× wKŽ
dHFł wKŽ œULŽ
rOJ(« fłdł UMŠ »uIF¹ …uKŠ
”«Ëd« dCš Ê«u{—
ÍËbÐ bL× qOLł
g¹Ë—œ w½U¼ ‰öÞ
wu³« œuL× Èb¼
ÍbOý— bL× Èb¼
Xýd bL× 5Š
d(« ÂUŠ bý«— bL×
j—“ w¼«“ bL×
d¼U{ w½U¼ s¹b« —u½
pÐe¹ œuL× Âd «
…eLŠ wKŽ ”U³Ž
`U uÐ« ÷U¹— .dJ« b³Ž
—uŽU qC —u½«
‰UHł bL× qC
ÍdC)« bL× œ«œË
s¹b« eŽ 5Š lOÐ—
wJK*« fłdł ÊUł Èb½
nOU½ nÝu¹ wK «
»Ëc:« s¹b« w× tM¹“
—ËdÝ qOIŽ rK
‰UHł .dJ« b³Ž wKŽ
UÐ—uý vÝu rOF½
WHOKš vÝu …błU

nKJ*« r—
π≥≥∑∞∂
±∂ππ¥≤
≥±∑¥∑±∂
±¥μ¥∞±∞
±∑∏¥∞¥
≥±μμπ¥±
±¥¥∂≥≤∞
±μπ±±
±∏≤∏∑∏¥
±∂∞μ∑
±±≥≤≥¥∂
≤πμ∑∏∑±
≤∏±∏π∏±
±μ∏±¥∂∑
≥≥∞≤≥∑≤
≥±±∑¥μ∞
±μ∏∞±μ≥
∏μ∑≥ππ
±≥πμμ∑
≥≤∑¥∏≤¥
≤¥≤∞¥≥≤
≤≥≥≥∏μ
≥±∞ππ∞
≤±≤¥≥¥¥
≤∏π¥±≤π
≤π∏∑μ∂π
±∂π∂≤μ
≤∏μ±∂±
∑∞∏±π±
±¥≤∞≤∞∑
≤∂π∂≤∞∂
μ≥∑∞πμ
∏∑∂ππ
±≥±∑∞≥∏
±¥≥≤∞∞
≤π≤∞±∑
∂∞∑∂¥
∂∞∑∑π
±μ±∂π±≤
μ±π±π∂
±≤∂∑¥μ≥
±∂∂∑∞
∏∑μ±≥
±μπμ∞
μ≥¥∂π≥
±∂∞¥±
≤∂≥π≥∂≤
±μ≤π≤
∂∂∑±μ∞
±≤≥∞∂∞
≤±±±±∞∞
≤±≤∂±π∏
±μ∞π¥
±¥≤μ¥∞
¥∑μ±∑±
±∏≤¥∑≥
±¥±μ∏∂≤
±π≥∂≤∂∞
≤¥∞∏∏±¥
±∂¥μ∂
≤∏∏∞±∞
±∑±≤≥μ
μ∏¥≥∞≤
∑¥¥≤∂μ
±μ∏±±∑≤
±∂∏∂≥
±∂∏∞≥
≤≤∞∑±∑∞
≤±≤∞¥μ
≤±∞∂≥π
±∏≤¥∂π
±π≥∞πμ
≤≤μ≤∞∑
±¥≤¥≥∏≥
π∏¥≤μ∑
¥∏π¥∑≥
≤∂≥∞∞∏¥
≤∑μ≥∏μπ
≤±∞¥∑∞±
±∂≤∂∑≤∏
±∞∏±π¥¥
±∂∂μ∞
¥∂∑∂∑μ
±∂∑≥μ≥≤

s Î«—U³?²Ž« s¹dNA?Ð …œb;« q¹bF²« Âö?Ž≈ vKŽ ÷«d²Žù« WKN? √b³ð
w w?N???²?MðË ≤∞≤≤Ø±Ø± w Í√ m?OK³????²« a?¹—U???²? wU????²« Âu????O«
ÆÎUML{ ≤∞≤≤Ø∞≥Ø∞±
wÐuM'« ÊUM³ WOU ∫ w uJ(« Í«d« ≠ «bO ∫ Ê«uMF« ∫WFł«dLK
f U ≠ ∞∑Ø∑≤¥∞∏∂ ∫ nðUN« ≠ w½U?¦« oÐUD« ≠ qOB?×²« …dz«œ ≠
∞∑Ø∑≤±∏μπ

W¹—U?DÐ ¥∞ ¡«d????ý .e?Kð Êö????Ž≈
hFM« ‰UÝ—« e? d ÂËe ”«ÆwÐÆu¹
…—«“Ë ‡ W??O?½UM³K?« W??Ž«–ù« ‡ U??O???HJÐ
ÂöŽù«
Âu¹ s nBM«Ë WFÝU²« WŽU«
ÊËdAF«Ë w½U¦« tO l«u« ¡UFÐ—ô«
Íd?& ¨≤∞≤± ‰Ëô« Êu½U? d?N?ý s
w szUJ« U¼e d w UBUM*« …—«œ«
‡ Ëœ—uÐ Ÿ—U????ý ‡ Êu????C????OÐ W¹U?MÐ
…—«“Ë »U????( ¨ Ëd??OÐ ‡ l¹U?MB«
¥∞ ¡«d???ý .eKð W???B???UM Âö???Žù«
‰U?Ý—« e d? ÂËe ”«ÆwÐÆu¹ W¹—UDÐ
ÆWO½UM³K« WŽ«–ù« ‡ UOHJÐ hFM«
∫X??R???*« 5?? Q???????????????????????²??« ‡
W???L??š jI?? ® ‰Æ‰Øμ\∞∞∞\∞∞∞Ø
Æ©dOž ô WO½UM³ …dO 5¹ö
Æ—UFÝ« .bIð ∫.eK²« WI¹dÞ ‡
d² œ ’u?B½ o Ë ÷ËdF« ÂÒbIð
ŸöÞù« sJ1 Íc« ’U??)« ◊Ëd?A«
w Â“«uK« r? s t?OKŽ ‰u?B?(«Ë
ÆÂöŽù« …—«“Ë
rK? v« ÷Ëd???F« qBð Ê« V?−¹
WO½U?¦« WŽU?« q³ U?BUM*« …—«œ«
a¹—Uð o³¹ q?LŽ Âu¹ dš¬ s …d?AŽ
Æ.eK²« WKł
UBUM*« …—«œù ÂUF« d¹b*«

WÒOKF« ÊUł Æœ
π∏∏ nOKJ²«
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

ÊöŽ≈
WK?N?? ÊQ?Ð ÊUM³ ¡U?Ðd??N??? sK?Fð
U?ŽuL?− e?ON?−?² ÷ËdF« .b?Ið
a{ «bŠuÐ ‚Ëc« qLF w ÃU²½ù«
nOOJ² åadditivesò W¹ËU?LO? œ«u
HFO condition-ò q¹Ë« ‰u???O???H«
W¹“U?G« UŁUF?³½ù« iO?H?² åing
÷Ëd?F« Ã«—b²?Ý« Ÿu{u? ¨WŁuK*«
a????????¹—U????????ð μ∞∑πØœ¥À r????????—
Âu¹ W¹U?G œb b? ¨≤∞≤∞Ø∑Ø±μ
W¹U???N½ bMŽ ≤∞≤≤Ø±Ø∑ W??F???L??'«
q³? ±±\∞∞ W?ŽU??« wL?Ýd« Â«Ëb«
ÆdNE«
„«d????²???ýù« w? 5³????ž«dK s?J1
Áö??Ž« —u? c*« ÷Ëd??F« Ã«—b?²??ÝSÐ
d??²?? œ s? W????½ vK?Ž ‰u??B??(«
W½U « ‡ Ê«u?¹b« W×KB s? ◊ËdA«
r— lMB« WI³?*« W dG« w ‡ d«
s WOÐd?G« WN'« w WŁb×?²*« ≥∏
ÊUM³ ¡UÐdN? WÝR?* Íe d*« vM³*«
‡ ÊUM³ ¡UÐd?N? vM³? ¨t? d?Š sL?{
Á—b?? mK³?? ¡U??I p–Ë d??NM?« o¹dÞ
Æ‰Æ‰Ø¥∞∞∞∞∞Ø
o³???Ý w²« ÷Ëd???F« ÊQÐ ÎU???LKŽ
‰«eð ô s?¹œ—u*« iF?Ð U???NÐ ÂÒb????IðË
oKD w sJL?*« s Ë ‰uF?H*« W¹—U?Ý
qC? √ …b¹bł ÷Ëd?Ž .bIð ‰«u?Š_«
ÆWÝRLK
W½U?? √ v« b?O?UÐ ÷Ëd?F?« rÒKð
WI³*« W dG« w ‡ ÊUM³ ¡UÐdN ÒdÝ
WN?'« w WŁb×²?*« ≥∏ r— lMB«
W?ÝR* Íe? d*« vM³*« s W?OÐd?G«
Æt dŠ sL{ ÊUM³ ¡UÐdN
≤∞≤±Ø±±Ø≤μ w ËdOÐ
ÂUF« d¹b*« s i¹uH²Ð
WÐU½ùUÐ W d²A*« ÊËRA« d¹b

wMOMŠ n«Ë ”bMN*«
ππ∞nOKJ²«
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

ÊöŽ≈
WK?N?? ÊQ?Ð ÊUM³ ¡U?Ðd??N??? sK?Fð
W?LE½« qO¼Q² bzU?F« ÷ËdF« .b?Ið
…bzU?F« …¡«d?I«Ë r?ÒJ×?²«Ë W¹U?L?(«
w Æ·Æ„ ∂∂ wU??F« dðu??²« U¹ö??)
¡«d?ý l W?O??Ozd« W??¹d*« WD×?
Ÿu?{u ¨U?N W¹—Ëd?C« —UO?G« lD
r?— ÷Ëd????????F?« Ã«—b?????????²????????Ý«
a???????????????¹—U??????????????ð ±≤¥±±Øœ¥À
W¹U??G? œb?? b?? ¨≤∞±πØ±±Ø≤π
W¹UN?½ bMŽ ≤∞≤≤Ø±Ø∑ WF?L'« Âu¹
q³? ±±\∞∞ W?ŽU??« wL?Ýd« Â«Ëb«
ÆdNE«
„«d????²???ýù« w? 5³????ž«dK s?J1
Áö??Ž« —u? c*« ÷Ëd??F« Ã«—b?²??ÝSÐ
d??²?? œ s? W????½ vK?Ž ‰u??B??(«
W½U « ‡ Ê«u?¹b« W×KB s? ◊ËdA«
r— lMB« WI³?*« W dG« w ‡ d«
s WOÐd?G« WN'« w WŁb×?²*« ≥∏
ÊUM³ ¡UÐdN? WÝR?* Íe d*« vM³*«
‡ ÊUM³ ¡UÐd?N? vM³? ¨t? d?Š sL?{
Á—b?? mK³?? ¡U??I p–Ë d??NM?« o¹dÞ
Æ‰Æ‰Ø±μ∞∞∞∞Ø
o³???Ý w²« ÷Ëd???F« ÊQÐ ÎU???LKŽ
‰«eð ô s?¹œ—u*« iF?Ð U???NÐ ÂÒb????IðË
oKD w sJL?*« s Ë ‰uF?H*« W¹—U?Ý
qC? √ …b¹bł ÷Ëd?Ž .bIð ‰«u?Š_«
ÆWÝRLK
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الثلثاء  30ترشين الثاين 2021

ر يا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

الـــــــتـــــــصـــــــفـــــــيـــــــات ا ســـــــــــيـــــــــــويـــــــــــة لـــــــــكـــــــــ الـــــــــعـــــــــالـــــــــم فـــــــــــي كـــــــــــــــرة الـــــســـــلـــــة
ّ
لــــــبــــــنــــــان جـــــــــــــدد فـــــــــــــوز عــــــلــــــى أنــــــدونــــــيــــــســــــيــــــا وبـــــنـــــتـــــيـــــجـــــة ســــــاحــــــقــــــة ( 4-11
ويـــــــواجـــــــه األردن والـــــســـــعـــــوديـــــة فــــــي «الــــــنــــــافــــــذة الــــثــــانــــيــــة» فــــــي ـــــبـــــا خـــــــــارج ار ــــــه

ري اون للعم ق الل نا

أتري ماجو

جدّ د منتخب لبنان للرجال يف كرة السلة فوزه عىل نظريه
األندونيــ أياباً وبنتيجــة ( )64-110وبفارق  46نقطة
ضمــن املباراة الثانية من «النافــذة الثانية» يف التصفيات
اآلســيوية املؤهلة اىل نهائيات كأس العامل يف اللقاء الذي
أقيــم بعد ظهر االثنن عىل ملعب مج ّمع نهاد نوفل يف ذوق
مكايل بحضور النائب األول لرئيس االتحاد اآلسيوي ورئيس
االتحاد اللبناين لكرة الســلة أكرم حلبــي واعضاء االتحاد
وجمهور ال بأس به.
وكان منتخب األرز فاز يف املباراة األوىل وبنتيجة()38-96
عىل امللعب عينه مساء الجمعة الفائت وأنهى «النافذة األوىل»
من التصفيات (تضم املجموعة اآلســيوية الثالثة كل من لبنان
واندونيســيا واألردن والسعودية)بفوزين مستحقينوكبريين
عىل خصمه األندوني عىل ان يواجه السعودية واألردن يف
«النافذة الثانية» التي ستقام يف شباط املقبلخارج ارضه ليعود
ويلتقــي املنتخبن الســعودي واألردين يف لبنان يف حزيران
املقبل يف ختام الدور األول.
وشــهد الربع االول نوعاً من السيطرة اللبنانية عىل الفريق
الخصم وحاول الضيوف مجاراة خصومهم لكن األفضلية كانت

محاولة تسجي ل نا

لع حي ر

للبنان.واتّبــع املدرب الوطني جو مجاعص خطة ارشاك جميع
الالعبن منذ الربع األول.ونجحت اندونيســيا يف الربع الثاين
يف مجــاراة اللبنانين حتى وصل الفــارق اىل نقطة واحدة
ملصلحــة لبنان ( )28-29مع بداية الربع الثاين.وميكن القول
ان اندونيســيا صمدت يف الربعن األول والثاين وانهارت يف
الربعن الثالث والرابع رافعة «الراية البيضاء» .
ومن الواضح ان املنتخب اللبناين خاض املباراة ضامناً الفوز
بعد العرض الكبري الجمعة الفائت وهو األمر الذي أثر عىل ادائه
يف الربعن األول والثاين .

} مجريات اللقاء }

ويف العودة اىل أجواء اللقاء ،افتتح املنتخب اللبناين التسجيل
باكــراً يف الثواين األوىل ،من الربع األ ّول ،ورسعان ما فرض
الخايس هايــك قيوكجيان ،القائد عيل حيدر ،وائل عرقجي،
ّ
رسجيو درويش وإييل شــمعون الســيطرة دفاع ّياً عىل أرض
امللعــب .فتقدم لبنان ( )0-4قبل أن ينجح املنتخب األندوني
يف ثالثيتن متتاليتــن اعطته التقدم ( )5-6لثوان معدودة،
ليعود رجال األرز ويفرضوا ســيطرتهم وتقدّ مهم ()11-19

اخ ــت ــت ــا امل ـــشــــروع امل ـــدرســــي لــتــطــويــر كــــرة ال ــط ــاول ــة األنــثــويــة
اللقب ألليسيا الحاج الحكمة برازيليا وسيلين عقل عينطور وصيفتها

ماجو

ائرا فوق أح الع ي ان ونيسيا

لينتهي بعدها الربــع األ ّول لبنان ّياّ وبنتيجة ( .)21-29وكان
الفتاً مشــاركة تسعة العبن يف الشوط األ ّول بينهم املوهبة
القادمة يوسف خياط.
ويف الربع الثاين ،حــاول منتخب لبنان مواصلة تقدّ مه
بداي ًة ،وســط مقاومة مســتم ّرة من املنتخب األندوني
للبقاء يف أجواء اللقاء .قبل أن ينجح األخري يف تقليص الفارق
ين كامل فرض عىل
اىل نقطة (  )29-28وســط تراخي لبنا ّ
املد ّرب الوطني جو مجاعص طلب «تايم أوت» ،ترجمت فعال ّيته
يف تقــدّ م لبنان مجدداً (  )28-33ما أجرب املدرب األندوني
بــدوره هو اآلخر عىل طلب «تايم أوت» .فقلّص بعدها املنتخب
األندونيــ الفارق اىل ثالث نقــاط ( )40-37ليعود بعدها
ويوســع تقد ّمه ( )40-50وسط دعم جاهريي أكرث
لبنان
ّ
من رائع ،لينتهي بعدها الربع الثاين ملصلحة لبنان بنتيجة (
 )54-47وبفارق  7نقاط .وكان الفتاً توفّق املنتخب االندوني
يف الرميات الثالث ّية.
ويف الربع الثالث تابع املنتخب األندوني تســديداته عرب
الثالث ّيــات ليقلص الفارق اىل أربع نقاط ( )54-50ليأيت الر ّد
لكل من إييل شــمعون ووائل
بعدها لبنانياً بثالثيتن متتاليتن ّ

ك

االس ــتق ل ف ــي الغول ــف :اللق ــب للثنائ ــي الح ــوت وأب ــي س ــرحال

رئيس واع اء االتحاد مع الفائ ين
وب والحا نقوال يتوجان الفائ ات

تحت ارشاف االتحادين الدويل واللبناين لكرة الطاولة،وبعدما
جالت املرشفة عىل مرشوع Gender My Strength Myميساء
بصيبص مع زمالئها وزميالتها عىل عدد من املدارس اللبنانية
،وبعد مرور شــهر عىل التارين املكثفــة التي خضعت لها
الالعبات يف املدارس ،اختتم املرشوع بإقامة بطولة يف «قاعة
أمن صابر الرياضية « يف نادي األدب والرياضة يف كفرشيا.
وقد شاركت ثالث مدارس يف املسابقة وهي معهد مار يوسف
عينطــورة ،معهد الحكمة فرع القديس يوحنا برازيليا ومعهد
خالد بن وليد املقاصد.وحرض رئيس اتحاد كرة الطاولة جورج
كوبيل والرئيس الفخري لالتحاد ورئيس النادي املضيف سليم
الحاج نقوال وعضو االتحاد ريتا بصيبص وعدد من املهتمن.
افتتح الحفل بكلمة ترحيبية وشكر من ميساء بصيبص ،ثم
كلمة تشــجيعية للفتيات من كوبيل شدد خاللها عىل تكملة
التدريبات ومارســة اللعبة  .بعدها ،ألقى الحاج نقوال كلمة
ترحيبية واثنى عىل جهود املرشفن عىل املرشوع واملشاركات.
شــاركت  40العبة يف البطولة وجرت املنافسات بأجواء
حاســية وجاءت النتائج كاآليت يف النصف النهايئ االول،
فازت أليسيا الحاج (معهد الحكمة برازيليا) عىل ليان شعبان
(معهد خالد بن وليد املقاصد) (-3صفر) .أما يف النصف النهايئ
الثاين ،ففازت سيلن عقل (معهد مار يوسف عينطورة) عىل

أحــرز الثنايئ عبد الرحمن الحوت وطوين أيب رسحال لقب
فئة الزوجي ملسابقة كأس االستقالل يف الغولف التي نظمها
االتحاد اللبناين للعبة يف نادي الغولف .شارك يف املسابقة 48
العبا والعبة تنافسوا الحراز اللقب .
وحــرض رئيس اتحاد الغولف كريم ســالم واعضاء االتحاد
وعدد من محبي اللعبة.
ويف ما ييل النتائج
فئة الزوجي ()Greensome

قطع قالب الحلو

ك

رئيس االتحاد جور

وب يلقي لمت

لن شــمس الدين (معهد الحكمــة برازيليا) (-3صفر) .ويف
النهايئ ،فازت أليســيا الحاج (معهــد الحكمة برازيليا) عىل
ســيلن عقل (معهد مار يوســف عينطورة) ( .)0-3ثم وزّع
كوبــيل والحاج نقوال والشــقيقتن بصيبص امليداليات عىل
الفائزات وشهادات املشاركة عىل جميع املشاركات.
ويف الختام قطع قالب حلوى باملناسبة.
أرشف عىل تنظيم البطولة الحكم العام كميل مرعب.

ُ
بمهمــــة مزدوجــــة ...رانغنيــــ مدربــــا جديــــدا ملانشســــتر يونايتــــد

أعلن نادي مانشسر يونايتد اإلنكليزي رسميا تعين األملاين
رالــف رانغنيك مديرا فنيا جديــدا للفريق خلفا للرنوجي أويل
غونار سولشاير.
وكانت إدارة مانشســر يونايتد أقالت أويل غونار سولشاير
من منصبه األسبوع املايض بسبب سوء النتائج ،وعينت بشكل
مؤقت مايكل كاريك خلفا له.
وقال مانشســر يونايتد ،يف بيان عرب موقعه الرســمي
(اإلثنن) ،إن رانغنيك ســيتوىل تدريب الفريق كمدرب مؤقت
حتى نهاية املوسم الحايل ،وال يفصله عن تويل تدريب الفريق
إال إجراءات تأشرية العمل.
وأوضح يونايتد أن النادي واملدرب األملاين اتفقا عىل أن يعمل
املدرب يف دور استشاري ملدة عامن بعد نهاية املوسم الحايل.
من جانبه ،أعرب جون مورتو مدير الكرة بالنادي اإلنكليزي
عن سعادته بتويل رانغنيك تدريب الفريق ،حيث قال «هو أحد
املدربن املبتكرين يف كرة القدم األوروبية ،وكان املرشح األول
لدينا ملنصب املدرب املؤقت».
وواصــل «لديــه  4عقود من الخــربة يف اإلدارة والتدريب
وقدرات قيادية ال تقدر بثمن ،والجميع هنا يف النادي يتطلعون
للعمل معه كمدرب ثم يف العامن املقبلن كاستشاري».
وعلــق رانغنيك عىل توليه منصب مدرب الشــياطن الحمر
قائال «أشــعر بإثارة كبرية لالنضام ملانشسر يونايتد وأركز
عىل قيادة الفريق للنجاح يف املوسم الحايل».
وأســهب «قا ة يونايتد مليئة باملواهب وبها توازن عظيم
بن الخربة والشــباب ،سأقوم عىل مدار الستة أشهر القادمة
ببــذل قصارى جهدي من أجل مســاعدة الالعبن عىل تقديم
أفضل إمكانياتهم فردياً واألكرث أهمية عىل الصعيد الجاعي،
وعىل املدى البعيد أريد مســاعدة النــادي لتحقيق أهدافه من
خالل دوري االستشاري».
واختتم النادي بيانه بأن كاريك ســيبقى يف منصب مدرب
الفريــق األول حتى انتهاء رانجنيك من إجراءات الحصول عىل
تأشرية العمل.

} من أدار يونايتد أمام تشيل

؟}

عىل صعيد آخر ،تسببت القرارات التي اتخذها مايكل كاريك
مدرب مانشسر يونايتد يف لقاء تشيل بالدوري اإلنكليزي
يف جدل كبري يف أوساط الكرة اإلنكليزية.
وكان كاريك قرر وضع األســطورة الربتغايل كريســتيانو
رونالــدو بديال يف لقاء فريقه مع تشــيل متصدر جدول
ترتيــب الدوري اإلنكليزي املمتــاز «برميريليغ» ،قبل أن يقود
فريقه لتعادل صعب يف ملعب ستامفورد بريدج .1-1
صحيفة «إيفينينغ ستاندرد» الربيطانية كشفت يف تقرير
لها أن رالف رانغنيك املدير الفني الجديد ملانشســر يونايتد هو
مــن كان يدير اللقــاء من أرض امللعب عرب الهاتف ،وأن قرارات
كاريك مل تكن إال تعليات من املدرب املنتظر للشياطن.
وأوضحت الصحيفة نقالً عن مراســلها يف ملعب املباراة،
جيمس روبســون ،أن دارين فليترش ،املدير الريايض ليونايتد،
تواجــد عىل عكس املعتاد عىل كريس بدالء الفريق ،مضيفة
«فليترش كان يتواصل مع شخص ما  -من األرجح أنه رانغنيك
 ثم يقوم بإرسال تعليات لالعبن».رئيــس تحرير هيئة اإلذاعة الربيطانية «يب يب يس» ،فيل
ماكنولتــي ،تواجــد يف املباراة هو اآلخر ،وأكد أن فليترش كان
يتحدث لشخص ما عرب ساعة األذن.

} جدل كبري }

من جانبه يرى غاري نيفيل مدافع مانشسر يونايتد السابق
واملحلل الريايض الحايل بشــبكة «سكاي سبورتس» أن تأثري
املدرب املنتظر ليونايتد وضح خالل لقاء تشيل .
وقــال نيفيل ،يف تغريــدة عرب موقع «تويــر» للتواصل
االجتاعــي «كثريون يــرون أن مايكل كاريــك قام بإخراج
كريستيانو رونالدو من التشكيل ووضع العب وسط مدافع».
«لدي شعور بأن املدرب الجديد هو من وضع التشكيل،
وأكمل
ّ
هناك فارق كبري بن تلك التشكيلة والفريق الذي لعب األسبوع
املايض ،فمنذ الدقيقة األوىل للشــوط األول يظهر تأثري املدرب
عىل الفريق يف األسلوب وطريقة اللعب».

ليوســع رجال األرز الفارق تدريجياً ( )52-63ثم
عرقجي،
ّ
) )52-72لتمطر بعدها ثالثيات لبنان ّية ولينتهي الربع الثالث
كا سابقاه لبنان ّياً بنتيجة (  )55-86وبفارق  31نقطة.
ومل يشــ ّذ الربع األخري عن األرباع الســابقة من املباراة،
يف ظل املشــهد التايل تجانس مقنع وممتع بشكل كبري يف
ين ســاحق،
أداء رجال األرز ترجم بدفاع صامد وهجوم لبنا ّ
ّ
ليوســع رجال
هش ودفاع ضعيف،
مقابل هجوم أندوني
ّ
األرز الفــارق تصاعدياً ( )57-93ثــم ( )61-104لينتهي
بعدها اللقاء بفوز كبــري للبنان بنتيجة ( )64-110وبفارق
 46نقطة.
مثّــل لبنان ،وائل عرقجي (  19نقطــة) ،أتري ماجوك (18
نقطــة) ،هايــك قيوكجيان (  16نقطــة ) ،كريم زينون (13
نقطــة) ،عيل حيدر(قائد املنتخب) ( 12نقطة) ،أمري ســعود
وسريجيو درويش ( 10نقاط) ،إييل شمعون ( 6نقاط) ،يوسف
خياط ( 3نقاط) ،عيل مزهرو كريستوف خليل وعيل منصور
(نقطة واحدة).
براندون جواتوا
جل للمنتخب األندوني
وكان أفضل مســ ّ
ب  20نقطة.

ال ط ن الحوت وأ

حال بع تتويج

-1عبد الرحمن الحوت وطوين ايب رسحال
-2تايغر سعد ومحمد ح ّمود
ويف الختــام وزّع ســالم وأعضاء االتحــاد الكؤوس عىل
الفائزين.
ارشف عىل املسابقة أمن عام االتحاد نزار الزين.
عــىل صعيد آخر،سيشــارك االتحاد اللبنــاين يف البطولة
العربية للغولف لفئة الرجال التي ستقام يف مرص الشهر املقبل
عىل ان يعلن عن أساء البعثة الحقاً .

العــر تنطلــق اليــو  ..فكــرة لبنانيــة تبحـ عــن انط قــة جديــدة

ينتظر عشــاق كرة القدم من املحيط للخليج نسخة جديدة
من كأس العرب ،ســتمثل انطالقة جديدة للبطولة التي جاءت
فكرتها من لبنان.
عاشت البطولة العربية صعوبات كثرية منذ نسختها األوىل،
ومل تقم بشكل منتظم بسبب العديد من الظروف التي مرت بها
البالد العربية ،لكنها تبحث اآلن عن ميالد جديد.
ويف ما ييل ملخص عن تاري كأس العرب رغم قلة نسخها

} الفكرة والبداية}

قبل ســتة عقود ،انطلقت فكرة بطولة كأس العرب بدعوة
لبنانية ،ووجدت الفكرة زخا كبريا لكن البداية القوية للبطولة
ما لبثت أن واجهت بعض الصعوبات التي أدت إىل عدم إقامتها
بانتظام.
كان جــورج دباس الرئيس األســبق لالتحاد اللبناين للعبة
هو أول من دعا إلنشاء هذه البطولة ،ووجه دباس الدعوة إىل
عقــد اجتاع لجمعية عمومية لالتحادات العربية لكرة القدم
يف . 1962
جا لدى  5دول عربية هي تونس
وبالفعــل ،القت الفكرة روا ً
وســوريا ولبنان والكويت واألردن ،لتقام النسخة األوىل يف
العام التايل مبشاركة منتخبات الدول الخمس.
وبعدها أقيمت نســختان أخريان يف حقبة الستينيات لكن
ظروف الحرب واملشــاكل السياســية يف املنطقة تسببت يف
توقف البطولة ملدة  16عاما.

} االنطالقة الثانية }

تقررت عودة كأس العرب يف  1982لكن هذه النســخة التي
كانت مقررة يف لبنان ألغيت بسبب االجتياح اإلرسائييل للبالد.
وبعدها بـ 3سنوات ،عادت الحياة إىل بطولة كأس العرب من
خالل النسخة الرابعة التي استضافتها السعودية ،ثم استضاف
األردن النســخة التالية ،فيا شــهدت حقبة التسعينيات من
القرن املايض نسختن فقط من البطولة التي عانت من إقامتها
بشكل متقطع.

} األلفية الجديدة }

منذ بداية القرن الحايل ،أقيمت نسختان فقط لبطولة كأس
العرب يف  2002و 2012فيا ألغيت نســخة أخرى يف 2009
لعدم وجود رعاة.
واآلن ،ترقب جاهري الكرة العربية من الخليج العريب رشقا
إىل املحيط األطل غربا إقامة فعاليات النسخة العارشة من
البطولة ،والتي تســتضيفها قطر من  30ترشين الثاين الحايل
إىل  18كانــون األول املقبل ،ويراود األمل كثريين يف أن تكون
هذه النســخة نقطة انطالق جديدة للبطولة عىل أن تقام يف
املســتقبل بشكل منتظم ال سيا بعد اعتادها من قبل االتحاد
الدويل للعبة (فيفا ).

} النسخة األوىل }

كان هــذا رسدا رسيعا للحقب املختلفة التي مرت بها كأس

العرب ،وهنا نســتعرض ملحة من كل نسخة من النس التسع
التي أقيمت طوال تاري البطولة.
اســتضاف لبنان النســخة األوىل من كأس العرب يف عام
 ،1963وأقيمت مباريات البطولة يف العاصمة بريوت من األول
وحتى العارش من نيسان.
وشــارك يف البطولة خمســة منتخبات هي لبنان وسوريا
واألردن وتونس والكويت ،وأقيمت بنظام دوري من دور واحد
بن جميع املنتخبات املشاركة ،وتوج املنتخب التون بباكورة
ألقاب كأس العرب بعدما حصد  7نقاط يف  4مباريات.
وحل املنتخب الســوري ثانيا برصيد  6نقاط ،وفاز املنتخب
اللبناين املضيف باملركز الثالث ( 5نقاط) ،وأحرز اللبناين عدنان
الرشقي أول أهداف بطوالت كأس العرب وذلك يف مرمى منتخب
الكويــت ،بينا توج التون رشيف التلمســاين هدافا لهذه
النسخة بـ 5أهداف.

} كأس العرب { 1964

اســتضافت الكويت يف  1964النسخة الثانية من بطوالت
كأس العرب خالل الفرة من  13إىل  20ترشين الثاين ،وشاركت
فيهــا  5منتخبات (الكويــت واألردن وليبيا والعراق ولبنان)،
وأقيمت بنفس نظام النسخة األوىل.
وتــوج املنتخب العراقي باللقــب حاصدا  7نقاط ،فيا حل
املنتخــب الليبي ثانيا ( 6نقاط) ،بينا حصد العراقي هشــام
عجاج لقب هداف البطولة برصيد  5أهداف.

} كأس العرب { 1966

أقيمت النسخة الثالثة من كأس العرب يف  1966بالعاصمة
العراقية بغداد وذلك من األول إىل العارش من أبريل ،وشــهدت
طفرة يف عدد املشــاركن الذي قفز إىل  10منتخبات قســمت
عىل مجموعتن.
وتأهلت منتخبات ليبيا وســوريا والعراق ولبنان للدور قبل
النهــايئ ،وفاز منتخب ســوريا عىل لبنــان -1صفر كا فاز
منتخب العراق عىل ليبيا .1-3
ويف النهايئ ،فاز املنتخب العراقي عىل نظريه السوري 1-2
 ،ليحافــ عىل اللقب العريب ،فيا توج املنتخب الليبي باملركز
الثالث بفوزه الكبري  1-6عىل نظريه اللبناين ،وتوج الليبي عيل
البسيك بلقب هداف البطولة بعرشة أهداف.

} كأس العرب { 1985

بعد توقف دام  16عا ًما بســبب املشاكل السياسية والحرب،
تقرر أن تعود البطولة يف عام  1982بنســخة أخرى يف لبنان
الذي اســتضاف النسخة األوىل ،لكن البطولة توقفت مجددا
بســبب االجتياح اإلرسائييل للبالد بعد أن شــاركت املنتخبات
العربية يف التصفيات األولية.
وبعد  3ســنوات ،عادت البطولة مرة أخرى وأقيمت األدوار
النهائية مبدينة الطائف السعودية من  3إىل  12متوز ،مبشاركة
 6منتخبات قســمت عــىل مجموعتن ،وتأهلــت منتخبات
السعودية وقطر والبحرين والعراق للدور قبل النهايئ.
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؟

أديب وشاعر وصحايف ونارش لبناين راحل .من أركان
النهضــة األدبية يف املهجر .هاجر إىل الواليات املتحدة،
وتويف عام 1932
إسمه مؤلف من تسعة حروف ،إذا جمعت
 - 8+6+7+5مقر ومكان.
 - 9+5+3+7قائد أملاين.
 - 1+3+5+6نبات له فوائد صحية مختلفة.
 - 8+3+4من الفواكه.
 - 7+5+1حيوان مفرس.
 - 4+9+6حدث.
 - 5+9+2جبل طويل.
 - 8+4ال حلو وال م ّر.

الحل السابق
افقيا

اخترب معلوماتك

عموديا

1ـ رئيس فرن راحل.
2ـ ممثــل أمرييك من
أصــل إنكليــزي تويف
 ،1987ننفعها.
3ـ د ّرة ،أســد ،أراد
ورغب.
4ـ وزير لبناين راحل،
عاد ،غري مطبو .
يصب املــاء ،عمر،
5ـ
ّ
الــــرسور ،بلــدة يف
البقاع.
6ـ هدمها ،مادة قاتلة،
عرثوا عليه ،أمىل الكالم.
7ـ حــرف عطــف،
موسيقي أملاين ،يحصل
عليها.
8ـ دولــة آســيوية،

ضعيــف نحيــل ،مغنية
لبنانية.
9ـ موقعــة عربيــة،
أســخن ،ماركة سيارات،
يخصه.
10ـ يغلــق البــاب،
فيلسوف اغريقي ،مدينة
فرنسية.
11ـ نائب لبناين راحل،
إغتنم الفرصة.
12ـ جــواب ،مــردد
دائم إىل متجر ما ،مدينة
ايطالية.
13ـ فطنــة وذكاء،
شــاعر إنكليــزي كان
مــن شــــعراء البالط،
ص ّورين.

الحل السابق
1ـ رومانيا ،األردن
2ـ والت وايتان ،اح
3ـ رسحال ،نبدل ،جمل
4ـ سمت ،بع ،حايل
5ـ كوبــرا ،متــهّ  ،بدر،
حسن
6ـ ركيك ،أمان ،هانيدا
7ـ مــــلك ،ايــيل ،أبّب،
تسدّ

1ـ والية أمريكية ،متدرب.
2ـ رئيس فرن راحل ،ه ّذب.
3ـ وشايته ،سجن حرب.
4ـ االســــم الثاين لرئيس
وزراء يابــاين راحــل ،رئيس
فرن راحل.
5ـ ورك ،يبس اللحم ،صحيفة
عربية.
6ـ دولــة آسيــــوية ،قبح
الوجه.
7ـ مرصــف محكم ،عمل يف
صنعة ،وبّخت.
8ـ مدينــة يف أوكينــاوا،
يرافعون عن.
9ـ تبذر األرض ،مس ،االسم
الثاين ملطرب لبناين.
10ـ جانب مقدمة السيارة،

افقيا
فا

10ـ الوسب ،يد ،أمبري
11ـ أنارت ،حنيننا ،حزت
12ـ برص ،الريم ،ســك،
مليا ر
13ـ يرشــدهم ،الوالــد،
تد ّ

االبراج

الحمل
) 21آذار  20 -نيسان)

1ـ روس ،كلات ،أيب
2ـ وارسو ،النرص
3ـ ملحم بركاتّ ،
أرش
4ـ أتاترك ،لوار
5ـ نول ،أيار ،لتأه
6ـ يا ،كيوتو ،مل
7ـ أينعت ،لنكسر
تب ،ماي ،اب ،يا
8ـ ّ
9ـ أمدحهم ،مت ،حمل

الثور
) 21نيسان  21 -أيار)

الرسطان
) 22حزيران  23 -متوز)

ال تتكل كثريا عىل املقربن منك ألن بعضهم
أحوالك املادية ليســت عىل ما يرام يف هذه
اآلونة .حذار أن تفقــد القدرة عىل التمييز أو يضمر لك غري الذي يقوله .وقت مناسب للقيام
تنســاق وراء عاطفتك .التنظيم وحده ينقذك بأعال صغرية كنت أهملتها قبل أسابيع.
من القلق.

االسد
) 24متوز  23 -آب)

العذراء
) 24آب  23 -أيلول)

مساومة بسيطة مع شخص ال تعرفه جيدا
الواجبات العائلية واالجتاعية تأخذ الكثري
من وقتك يف هذه املرحلة .اســتفد من املواقف تنتهي بصداقة تكــون نتيجتها مثمرة .حدث
الجيدة الســانحة لتثبيت سعادتك عىل ركائز سعيد ينتظرك فيجعلك تن ما مررت به من
صعوبات.
متينة.

امليزان
) 24أيلول  22 -ت(1

العقرب
) 23ت21-1ت(2

شخص خجول يف محيطك يبذل جهده ليك
رصف كشــخص بالغ وحاول ايجاد قاسم
ت ّ
مشــرك لحل بعض مشاكلك املراكمة .أخبار ينال اعجابك .اترك األيام تقرر وكن سيد نفسك
جيــدة تتلقاها عن أحد أفراد العائلة تعيد اليك يف ترصفاتك ،واعمل ما يناسك ويرضيك.
البسمة.

القوس
)22ت 21 - 2ك(1

الجدي
)22ك 20 - 1ك(2

آفاق وأبواب جديدة ستفتح أمامك .أنت هذه
التخطيط ملشاريع مستقبلية بعيدة املدى قد
يجلــب لك نتائج ايجابية .اعد النظر مبا حصل الفــرة يف موضع ميكنك أن تجد حلوال جيدة
حة.
باألمس وركز عىل ذكائك ونشاطك املعهود.
ومناسبة ملتطلباتك الحياتية واملعيشية املل ّ

الدلو
) 21ك 19 - 2شباط)

10ـ الال ،الدفن
11ـ ان ،ل  ،اوديسا
نكل
12ـ جيد ،أماّ ،
13ـ دام ،رهبك ،ان
14ـ نحلة ،أبو متام
15ـ حن ،رسب ،لت
16ـ سيتي ،يحيد
يدس ،فرزان
17ـ
ّ
18ـ تاديا الجندي

1ـ ما إسم الدولة األوروبية التي أمطارها ثلوج ،وثالثة
أرباعها غابات ،وعرش مساحتها بحريات؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2ـ مــن هو املطرب العريب املقيم يف الواليات املتحدة،
واسمه األصيل جال الدين تفاحة؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3ـ ما اسم الحصن الذي يحف فيه احتياطي الواليات
املتحدة من الذهب؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4ـ ما اســم االمارة العربية الخليجية التي مساحتها
 777كم2؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5ـ يف أيــة عاصمــة دولة أوروبيــة أقيمت األلعاب
األوملبية الشتوية عام 1952؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6ـ من هو املمثل واملغني األمرييك الراحل الذي إســمه
األصيل دينو كروشيتي؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7ـ يف أية سنة أضيفت عىل جوائز نوبل الخمس جائزة
سادسة؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8ـ يف أيــة عاصمــة أوروبية أقيمــت دورة األلعاب
األوملبية عام 1936؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
9ـ ما إسم أكرب صالة للمقابالت يف العاملِ ،علا بأنه
ليس فيها أعمدة ،وتتسع لـِ  15ألف شخص؟
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افقيا

عموديا

1ـ أكــرب موســيقيي
االندلس.
2ـ فيلسوف هندي.
3ـ حرف جزم.
4ـ فتاكا شديدا.
5ـ مدينــة أمريكية يف
والية أوهايو.

1ـ فر الحام.
2ـ من أفالم سيلفسر
ستالون.
3ـ شهر مرصي.
4ـ رجع الفيء ،للنهي.
5ـ مدينة فلسطينية.

الحل السابق
عموديا

افقيا
1ـ العهد.

1ـ أسوان.

2ـ ساتان.

2ـ الزِما.

3ـ وزر.

3ـ عريس.

4ـ أميون.

4ـ ها ،وب.

5ـ ِ
ناسباً.

5ـ دنونا.

الحل السابق الخترب معلوماتك
1ـ تيودور روزفلت.
2ـ ناديا كومانتيش.
3ـ سنة .1904
4ـ الزنبقة.
5ـ شهر حزيران.
6ـ فرنسا.
7ـ نادرة أمن.
8ـ إيغل.

من خمسة حروف

قد تحقق حلا قدميا أو عمال بدأت بالسعي
تحسن حياتك
أخبار تتلقاها من أحد األنسباء
ّ
كثريا .انك حر يف أن تفعل ما تشــاء ولكن ركّز اليه منذ أشهر .عاطفيا ،عليك أن تكون رصيحا
تحب وتخربه بكل ما يجول يف رأسك .
مع من
انتباهك أكرث عىل األعال التي بدأتها.
ّ

الجوزاء
) 22أيار  21 -حزيران)

مدينة جزائرية.
11ـ للتفســري ،تصنع منه
الثاثيل ،عاصفة بحرية.
12ـ قل وجوده ،زار األماكن
املقدســة ،ينــزالن عند تحت
الرعاية.
13ـ سهل األمر ،االسم الثاين
ملمثل فرن .
14ـ دولــة افريقية ،مدينة
لبنانية.
15ـ أمطار ،أكل الطعام.
16ـ االســم الثــاين ملمثل
بريطــاين راحــل ،يقطن يف
املكان.
17ـ ينزالون عليه بالرضب.
18ـ مغنية سورية صاحبة
الصورة.

عموديا

8ـ الرون ،مدام كوري
9ـ تاتو ،تكـــاتفوا ،تس،

جورج كانغيالم

ال ــش ــب ــك ــة الــصــغــيــرة

الحوت
) 20شباط  20 -آذار)

يوم جيد عىل الصعيدين املادي والعاطفي.
من النادر أن يســتطيع املــرء التوفيق بن
العمل واألصدقاء يف آن .ظروفك الحالية تحتم تقابلك بعض العرثات ولكنك تتمكن من التغلب
عليك أن تعطي األولوية لعملك يك تســتطيع عليها واالنرصاف اىل عملك بهمة ونشاط.
االستمرار.

والية أمريكية
السودان
اثيوبيا
أزهار
إقتناء
الكامريون
الرياض
بريطانيا
بركات
بريوت
باراغواي
بزمار
بحبوحة
بروكسل
بدايات
متاثيل
تالميذ
تحري
تنورين
جنود
جهد
جوانب
ح
حدشيت
خواطر
دبابات
ذهب
روضة
زمان
زق
سلطان
سهل
سبات

S U D O K U

شص
شوبريت
شهم
ضبع

طواحن
طمع
ظاهر
عناقيد

طريقة الحل
ام املربعات باألرقام
املناســبة مــن  1اىل 9
رشط عــدم تكرار الرقم
اكــرث من مــرة يف كل
مربع صغــري (املؤلف
مــن  9خانــات) ،ويف
كل خط افقي وعمودي
يف املربعــات الصغرية
واملربع الكبري.

مناورة
نهوند
وعود
وليامس.

الحل السابق

الحل السابق
فادوز

1
تــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــات

الثلثاء  30ترشين الثاين 2021

«غضــــــــب» محــــــــدود فــــــــي الشــــــــارع وال خــــــــرق حكوميــــــــا « :حلقــــــــة مفرغــــــــة» وال اســــــــتقالة
لقــــــــاء عيــــــــن التينــــــــة  :تحميــــــــل بعبــــــــدا مســــــــؤولية التعثــــــــر وبــــــــري يرفــــــــض منــــــــاورة باســــــــيل
الوعــــــــود القطريــــــــة باملســــــــاعدة «مشــــــــروطة»  :الدوحــــــــة لــــــــن «تســــــــتفز» الســــــــعوديين !
} دعم قطري «مرشوط» }

(تتمة ص(1
مع التيــار الوطني الحر ،ويف انتقاد للوزير باســيل دون
تســميته ،طالب البيان بـ»اإلرساع يف إنجاز األمر وتحديد
ألي معرقل له حتى ال يبقى هذا امللف شاعة لتغطية
واضح ّ
الفشــل يف إدارة امللفات األساســية للدولة وحجة للذين
كانوا أول من ســاهم يف التمديــد لحاكم املرصف املركزي
عندمــا كانت مصالحهــم تلتقي معه .،من جهة ثانية ،نفى
البيــان ،وجــود مقايضات يف الشــأن القضايئ ،وتوقف
املكتب الســيايس «أمام مسار التحقيقات يف جرمية املرفأ
والقــرارات االخرية الصــادرة غب الطلب عــن املتحكمن
بهذا امللف وقال انها ال تســتقيم مــع كل املعايري القانونية
والدســتورية ،وتشــكل فضيحــ ًة بكل معنــى الكلمة يف
وقت نرى االنفصــام الفاضح لبعض القيادات التي تتحدث
عن اســتقاللية القضاء وهي التي ســاهمت وتساهم يف
الحايــات القضائية لقيادات حكوميــة وأمنية وإدارية
وتنظّر علناً ملنطق االستنســابية والتسييس.

} «مني» يوم غضب }

يف هذا الوقت ،عادت التح ّركات إىل الشــارع امس ،وشهد
عدد من املناطق اللبنانية «مني» يوم غضب ،بدا يف السادسة
صباحــا وانتهى ظهــرا ،وذلك رفضاً ل وضــاع االقتصادية
الصعبــة وارتفاع ســعر رصف الدوالر واالنقطاع املســتمر
للكهرباء .ففي العاصمة بريوت ،خرجت معظم االحتجاجات
يف املناطق املحســوبة عىل تيار املســتقبل ،فقطع محتجون
بالحجارة واإلطارات املشــتعلة وحاويــات النفايات طرقات
عديدة يف وسط بريوت أمام مسجد األمن ،والكوال ،وقصقص،
وكورنيش املزرعة ،والرببري ،وجادة األسد ،ومنطقة الزوق .كا
قطعت شوارع طرابلس الرئيسية والفرعية ،ويف صيدا ،قطع
محتجون الطريق أمام رشكة الكهرباء باإلطارات املشــتعلة
ومستوعبات النفايات .كذلك عند ساحة إيليا وساحة النجمة
وأعاقوا حركة الســري وأحرقوا اإلطارات املطاطية ،ودعوا اىل
العصيــان املدين .أما يف زحلة ،فتم قطع طرق املرج وتعلبايا
وغزة ،ويف شــكا ،قطع محتجون مسليك األوتوسراد ،كا
قطع أوتوسراد املنية باالتجاهن.

وقــد حرض امللف اللبناين ،يف الدوحة بن رئيس الجمهورية
ميشــال عون وأمري قطر الشــي متيم بن حمد آل ثاين الذي
اكد ان قطر عىل اســتعداد للمساهمة يف االستثار يف لبنان،
مشرطا انجاز القوانن املناسبة لذلك ،الفتا اىل انه «سوف يوفد
وزيــر الخارجية القطري محمد بــن عبد الرحمن آل ثاين اىل
بريوت يف الفرة املقبلة ،ملتابعة البحث يف التطورات ،وتقديم
املســاعدة الرضورية للبنان» .وأعرب االمري متيم عن امله يف
ان «تجــد االزمة القا ة بن لبنان وعدد من دول الخليج حلوال
يف القريب العاجل.

} كالم ايجايب «ولكن» }

هذا الكالم االيجايب ،لن يجد ترجمة عملية رسيعة بحســب
اوســاط دبلوماسية ،اكدت ان النيات القطرية الطيبة ال ميكن
ان تجــد ترجمتها العملية يف املدى املنظور ،الن القطرين غري
راغبن يف اعادة عقارب الساعة يف العالقة مع الرياض ،ولن
يوتروا «البيــت الخليجي» كرمى لعيون اللبنانين ،واذا مل تلن
الرياض موقفها ازاء بريوت ،فلن تستطيع الدوحة القيام باي
خطوة قد تســتفز الســعودين ،ولهذا فان ما سيقوم به وزير
الخارجية القطري بتكليف من االمري متيم ،هو محاولة جديدة
«لجس نبض» املســؤولن السعودين حيال امكان احداث خرق
يف االزمــة مع لبنان ،واذا كان الجــواب ايجابيا ،فان الدوحة
مســتعدة لوضع «خارطة طريق» ير عنها الجانبان والبدء
بتســويقها .لكن تبقى التعقيدات ال تقف عند هذا الحد ،فثمة
اســراتيجية واضحة املعامل تقودهــا الواليات املتحدة للتاثري
يف نتائج االنتخابــات النيابية املقبلة ،وهذا يعني بوضوح ان
ال حلول ســتوضع عىل «السكة» اال يف حال حصول انفراجة
مفاجئة يف االقليم ،ولن يحصل ذلك قبل االستحقاق االنتخايب

} ال متديد« ...اال اذا»؟ }

وكان الرئيــس عــون قد رحب باي اســتثار تقوم به قطر
لتنفيذ مشاريع ا ائية يف لبنان يف مجاالت الطاقة والكهرباء
والقطاع املرصيف وغريها ،حيث الفرص كثرية ومتفرعة» ،وقال
ان «الجهود قا ة حاليا لوضع برنامج للنهوض االقتصادي يف
البالد ســوف يعرض عىل صندوق النقد الدويل الطالق ورشة

عمــل متعددة الوجوه ،تعالــج الثغر التي اوصلت البالد اىل ما
هــي عليه حاليا من أزمــات» .ويف حوار اجرته معه صحيفة
«الراية» القطرية ملناســبة زيارته الدوحة ،أكد الرئيس عون،
أن قوله «لن اســلم الفرا » استثمر بشكل خاط والتمديد غري
وارد ،وهولن يبقى يف ســدة الرئاســة اال اذا طلب منه مجلس
النواب ذلك

} سباق بن باسيل وعون }

ويف ســياق متصل باالستحقاق الرئايس  ،اشارت صحيفة
«هارتــس» االرسائيليــة اىل ان حظو الوزير باســيل الذي
يخوض سباقا رئاســيا مع قائد الجيش جوزاف عون املدعوم
امريكيا وفرنســيا ،ضئيلة ،ورجحت الصحيفة اال تف نتائج
االنتخابــات النيابية اىل توصل الكتل والقوى السياســية إىل
تفاهم حول مرشــح الرئاســة ،وهكذا يستطيع الرئيس عون
مواصلــة االحتفا «بالكــريس» إىل أن يتم العثور عىل وارث
متفق عليه ،األمر الذي ميكن أن يستغرق أشهراً.

} «حبل املشنقة» }

ويف ســياق متصل ،يكشــف حجم «الهجمة» الخارجية،
وصفت صحيفة «هارتــس» املقاطعة االقتصادية عىل لبنان
بانها «حبل املشــنقة» املعلق يف رقبته ،الذي قد يفشل جهود
املســاعدات الدولية .وقالت انه «بــدون ضانات موثوق بها
تقدمها عدة دول ومنها الســعودية ،بأن لبنان يستطيع تسديد
القروض التي سيحصل عليها ،فمن املشكوك فيه أن توافق الدول
املانحة ومؤسسات التمويل الدولية عىل إعطائه هذه القروض.

} «رسالة» اىل «الجريان» اللبنانين ؟ }

ويف محاولــة لفهم ما يحصل يف لبنان ،وربطا مبا يحصل
يف سوريا ،نقلت صحيفة «معاريف» عن مصدر امني ارسائييل
تاكيــده ان ارسائيل ترى فرصة ســانحة الســتغالل الوضع
االقتصادي الصعب يف سوريا لجذب الرئيس بشار االسد الذي
يحتاج اىل 300مليار دوالر ،ال متلكها سوى دول الخليج العادة
االعار ،ولهذا تعمل «إرسائيل» عىل تشــجيع االستثارات يف
ســوريا من قبل أصدقائها الجدد يف الخليج إلخراج سوريا من
املحور الشيعي إىل حضن العامل السني ،وهذا سيحطم التواصل

الجغرايف للمحور ويقطع سلسلة التوريد لـحزب الله .وتخلص
الصحيفة اىل القول« ،إذا ما ساعدنا االسد يف العودة إىل األمة
العربيــة التي بات أجزاء مهمة منها حلفاءنا ،فإننا ســنفكك
املحور الشــيعي ،ونعطي «الجريان» يف لبنان عرضاً مقنعاً عن
جدوى إخراج اإليرانين...

} «هيسترييا» ارسائيلية }

يف هــذا الوقت يخــىش مصدر دبلومــايس غريب من ان
تؤدي «الهيسترييا» السائدة يف «ارسائيل» عىل وقع استئناف
املفاوضــات يف فيينا ،اىل خطــوات متهورة تؤدي اىل اهتزاز
االستقرار يف املنطقة ،وقد نقلت صحيفة هارتس االرسائيلية
عــن مصدر امني تاكيده ان إرسائيل تخىش فشــل املباحثات
يف فيينا ما ســيؤدّي إىل زعزعة االستقرار يف منطقة الرشق
األوسط.

} زعزعة االستقرار }

وعربت املصادر االمنية ،عن تشــاؤمها بقدرة الدول العظمى
عــىل التوصل اىل تفاهم يف املدى املنظور مع ايران ،الفت ًة إىل
أنّ الفشــل سيؤدي إىل زعزعة االستقرار يف املنطقة .وزعمت
تلك املصادر ان طهران ستعمل خالل الفرة الحال ّية عىل توجيه
رضبات عسكريّة محدودة ضدّ «إرسائيل» ودول الخليج ،بهدف
الضغط عىل الدول العظمى وإجبارها عىل تقديم تنازالت ،وهذا
ما سيفتح الباب امام مواجهة عسكرية محتملة

} نيات «مبيتة» }

ويف هذا الســياق ،تتخوف املصادر الدبلوماسية الغربية
من نيات ارسائيلية مبيتة من خالل هذه الترسيبات ،ورأت
فيهــا مقدمة الفتعال ازمات قــد ال يكون لبنان بعيدا عنها
يف املــدى املنظــور ،خصوصا ان الســيناريو األقرب إىل
باعراف
التحقق والــذي يخىش منه االرسائيليون ،يق
أمرييك باســتحالة إعادة إيران إىل االتفاق القديم ،وتقوم
بالتوقيــع عىل اتفاق مرحيل ي ّتم مــن خالله حل القضايا
التــي ال خالف حولهــا ،باإلضافة إىل تقييــد التقدّ م يف
ين  ،مقابل رفــع العقوبات .وهو
الربنامــج
النووي اإليرا ّ
ّ
ما تخشاه «ارسائيل»

الـــــــعـــــــالـــــــم يـــــحـــــبـــــس أنــــــــفــــــــاســــــــه :أومـــــــــيـــــــــكـــــــــرون يـــــتـــــفـــــشـــــى رغــــــــــــم الـــــقـــــيـــــود
(تتمة ص(1
بدورها ،فرضت إسبانيا حجرا صحيا عىل املسافرين الوافدين
من  7دول يف الجزء الجنويب من أفريقيا ،ويأيت ذلك بالتزامن
مع رصد أول حالة إصابة يف البالد باملتحور أوميكرون.
ووســط حالة من الذعر تســود العامل بعد انتشار املتحور
أوميكرون يف أنحاء بأوروبا وآسيا وأفريقيا وأسراليا ،فرضت
العديــد من الدول األوروبية قيودا ملنع تفيش هذا املتحور ،يف
وقت أعلنت فيه دول أوروبية  -بينها الدا ارك وهولندا وبلجيكا
وإسبانيا والربتغال والسويد -تسجيل إصابات باملتحور الجديد
لدى أشخاص قدموا من دول جنوب القارة األفريقية.
وتعود أوروبا للقيود مرة أخرى يف وقت تســجل فيه بعض
دولها  -خاصــة أملانيا وبريطانيا  -أعدادا كبرية من اإلصابات
جراء فريوس كورونا.
ويبحث االتحاد األورويب عقد قمة طارئة ملناقشة تداعيات
املتحور الجديد.
ويقــول باحثون إن متحــور أوميكرون قد يقاوم اللقاحات
املتوافــرة حاليا ،يف حن تقول منظمة الصحة العاملية إن فهم
قدرته عىل االنتشار وشدته سيستغرق أسابيع عديدة.
ويف آســيا ،ستغلق اليابان بداية من اليوم الثالثاء حدودها
أمام جميع الزوار األجانب من دول العامل كافة.
وأكد رئيس الوزراء الياباين فوميو كيشــيدا أمس أنه سيتم
تنفيــذ تدابري الحجر الصحي الصارمة يف مرافق محددة وفقا
للمخاطر ،مشــريا إىل أن هذه التدابري مؤقتة وغري عادية إىل
حن تتضح املعلومات بشأن سالالت أوميكرون.
وبالتزامن ،أعلن رئيس الوزراء األسرايل سكوت موريسون
أمس أن بالده علقت خططها إلعادة فتح حدودها الدولية أمام
العال والطالب مطلع الشــهر املقبل بسبب املخاوف املرتبطة

مستشار األمن العراقي ...تتمة

بظهور املتحور الجديد لفريوس كورونا.
وكشــفت وزارة الصحــة اإلرسائيلية أمــس عن  15حالة
يشتبه يف إصابتها مبتحور أوميكرون .وكانت السلطات هناك
اضطرت لفرض قيود تشــمل وقــف رحالت جوية تخوفا من
تفيش الساللة الجديدة من فريوس كورونا.
ويف كندا ،أعلنت حكومة مقاطعة أونتاريو اكتشاف حالتن
مؤكدتن ملتحور فريوس كورونا الجديد أوميكرون.
وكانت الواليــات املتحدة ودول عربية  -بينها الســعودية
واإلمــارات  -فرضت إجراءات تشــمل تعليق الرحالت الجوية
ومنع دخول املسافرين من جنوب القارة األفريقية.

} مصدر للقلق }

ويف خطاب ألقاه أمس بالبيت األبيض ،قال الرئيس األمرييك
جــو بايدن إن املتحور الجديــد أوميكرون مصدر للقلق وليس
الهلع.
وأضاف بايدن أن لدى بالده األدوات الالزمة ملواجهة املتحور
الجديد ،وأكد أن الوسيلة املثىل للوقاية هي تلقي اللقاحات.
وتوقع أن تصل هذه الســاللة الجديدة من فريوس كورونا
إىل بــالده عاجال أو آجال ،داعيا األمريكين إىل التطعيم وتلقي
الجرعات املعززة ،وارتداء الكامات داخل األماكن املغلقة.
وقــال الرئيس األمرييك إنه ال يتوقع يف هذه املرحلة فرض
قيود جديدة عىل الرحالت الدولية أو إجراءات حجر يف الواليات
املتحدة ملواجهة املتحور الجديد ،مشريا إىل أن اإلعالن الرسيع
عن متحور كورونا ساعد إدارته يف اتخاذ الخطوات الالزمة.
وأوضــح أنه «عند الحاجة لجرعــات لقاح جديدة ملواجهة
أوميكرون ســنفعل ما بوســعنا لترسيع إنتاجها وتوزيعها»،
مشريا إىل أن الواليات املتحدة أكرب متربع بلقاحات كورونا يف
العامل إذ أرسلت  275مليون جرعة إىل  110دول.
وأكــد أنتوين فاوتيش كبري املستشــارين الطبين للرئيس

(تتمة ص(1
أجنبي لغاية اآلن ،ومن املمكن االســتعانة بجهد دول شقيقة
وصديقة لكشــف الحقيقة واالســتفادة من كل اإلمكانات»،
مضيفــا « تلك خيوطا مهمــة للوصول إىل الحقيقة ويجب
منح التحقيقات الوقت الكايف توخيا للدقة».
وعرض األعرجي خالل املؤمتر الصحفي فيديو يظهر لحظة
استهداف الكاظمي.
ويف  11ترشين الثاين الجاري ،أعلنت الســلطات العراقية
نجــاة الكاظمي من هجوم بثالث طائرات مســرية مفخخة
مبتفجرات ،تم إســقاط اثنتن منها ،يف حن سقطت الثالثة
يف مقر إقامته بالعاصمة بغداد ،ما أصاب عددا من حراسه،
مشــرية إىل أن الكاظمي مل يكن موجودا يف منزله عندما تم
اإلعالن عن االستهداف املزعوم.
وأمس األول شــكك األمن العام لحركة «عصائب أهل الحق»
قيس الخزعيل يف صحة محاولــة اغتيال الكاظمي ،وطالب
لجنة التحقيق بإعالن أدلة ملموســة ،محذرا من محاولة جر
البالد إىل أزمة كبرية.
وقــال الخزعيل -يف كلمة متلفزة -إن حادثة اســتهداف
منزل رئيس الوزراء لو صحت خطرة وال ميكن الســكوت عنها
عىل اإلطالق ،ومحاولة اتهام «فصائل املقاومة» بها هي لعب
بالنار ومحاولة لجر البلد إىل أزمة كبرية .واســتغرب الخزعيل
يف حديثــه رفض الكاظمــي إرشاك فصيلن من املقاومة يف
التحقيق يف االستهداف ،وهو ما زاد الشكوك ،وفق تعبريه.
وأضاف «نوجه رســالة إىل اللجنــة املكلفة التحقيق حول
الحادثة املزعومة الســتهداف منزل الكاظمي ،يجب أن تقدموا
أدلة ملموســة وإثباتات حقيقية وليــس ادعاءات وإعالما
وفيسبوك ،ألن الوضع ال يتحمل».

النووي».
وذكرت وسائل إعالم إيرانية مساء االثنن أن الرئيس الفرن
إميانويل ماكرون اتصل بنظريه اإليراين إبراهيم رئي  ،وبحثا
لساعة ونصف سبل التوصل اىل اتفاق يف فيينا.
من ناحيته ،قال األمن العام ل مم املتحدة أنطونيو غوترييش
«أكرر دعويت لجميع األطراف إىل مارسة ضبط النفس وتجنب
التصعيد ..إن العودة إىل الحوار بشــأن التنفيذ الكامل والفعال
لخطة العمل الشــاملة املشركة (االتفاق النووي) تعد خطوة
مهمــة ،وعىل جميع األطراف ضــان بقاء هذه األداة القيمة
فعالــة» .ويف كلمة له أمام مؤمتر إنشــاء منطقة خالية من
األســلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل يف الرشق األوسط،
واملنعقــد مبقر األمم املتحدة ،دعا غوترييش كل الدول األعضاء
إىل البحث عن كل فرصة لتخفيف التوترات وحل النزاعات وبناء
سالم وأمن دا ن.

نـائـــب رئــيس التحرير  :حــنـا ايــــو
نائــبة رئــيـــس التحرير  :نــور نعمة

} تطعيات سنوية }

ومع تصاعد الجدل بشــأن مدى فعالية اللقاحات املوجودة
مــع املتحور أوميكرون ،قال الرئيس التنفيذي لرشكة «فايزر»
ألربت بورال إن مواجهة جائحة كورونا قد تحتاج إىل تطعيات
سنوية.
وأضاف أنه ميكن للرشكة إنتاج  4مليارات جرعة العام املقبل
إذا كانت هناك حاجة لذلك.
وأكــدت رشكات ل دويــة  -ومنهــا «أســرازينيكا»
( )AstraZenecaو»مودرنــا» ( )Modernaو»فايزر-بيونتك»
 - )Pfizerأن لديهــا خططا لتكييف لقاحاتها يف( e
ضوء ظهور املتحور الجديد.
وقالــت هذه الرشكات إنهــا واثقة من قدرتها عىل مكافحة
املتحور أوميكرون.

} مليار جرعة }

عىل صعيــد آخر ،أعلن الرئيس الصيني يش جن بينغ أمس
االثنن أن بالده سرســل مليار جرعة من لقاحات كورونا إىل
أفريقيا.
وأضاف يش أنه ســيتم إنشــاء مركز صيني أفريقي لتزويد
املؤسســات املالية األفريقية بخط ائتان قيمته  10مليارات
دوالر.
وقال إن الصن ستشــجع رشكائها عىل استثار ما ال يقل
عن  10مليارات دوالر يف أفريقيا عىل مدى الســنوات الثالث
املقبلة.

تـــفـــاؤل فـــي فــيــيــنــا بــعــد املـــحـــادثـــات الـــنـــوويـــة ...و«اســـرائـــيـــل» تــكــثــف اتــصــاالتــهــا للعرقلة
(تتمة ص(1

ارل ايو رئيس التحرير العا

األمرييك أنه ال توجد إجابة قاطعة بشأن مدى مقاومة متحور
أوميكرون للقاحات املضادة لفريوس كورونا ،مشــددا عىل أن
الحل األمثل يكمن يف تلقي التطعيم ضد فريوس كورونا.
وأشــار فاوتيش إىل أنه من املحتمل التوصل إىل نتيجة بهذا
الشأن يف غضون أسبوعن.
مــن جانبها ،قالت منظمة الصحة العاملية إن احتال زيادة
انتشــار املتحور الجديد لفريوس كورونــا «أوميكرون» عىل
املســتوى العاملــي مرتفع ،وإن تقييم الخطــر العاملي املتعلق
باملتحور مرتفع جدا.
وأضافت املنظمة األممية  -ومقرها جنيف -يف توصية فنية
للــدول األعضاء فيها أنه مــن املرجح أن ينترش املتحور الجديد
 الــذي رصــد أول مرة يف جنوب أفريقيا األســبوع املايض-برسعة يف أرجاء العامل ،وأنه ســتكون الرتفاع عدد اإلصابات
بكوفيد 19-عواقب وخيمة يف بعض املناطق.
وحثــت منظمة الصحة الدول األعضاء عىل اإلبال عن أوىل
حاالت اإلصابــة باملتحور الجديد والبــؤر التي يتفىش فيها،
مشــددة عىل وجود حاجــة ملزيد من األبحــاث للتوصل إىل
فهم أفضل الحتــال تغلب أوميكرون عىل اللقاحات واملناعة
املكتسبة بعد اإلصابة بالفريوس.
وكانت منظمة الصحة صنفت املتحور الجديد «مثريا للقلق»
ملا يتضمنه من طفرات كثرية ،قائلة إن األمر قد يســتغرق أياما
إىل عدة أسابيع لفهم مستوى خطورة الساللة الجديدة.
وشدد املدير العام ملنظمة الصحة العاملية تيدروس أدهانوم
غيربيسوس أمس عىل رضورة رفع سقف إعطاء اللقاحات.
وقــال خالل اجتاع الجمعية الخاصة للمنظمة إن  80من
اللقاحــات وصلت للدول الكربى يف حن ال تزال الدول الفقرية
تعاين ،مشريا إىل أن املتحور أوميكرون يظهر أن العامل يحتاج
إىل اتفاقية جديدة بشأن األوبئة.

وأيدت املستشــارة األملانية أنجيال مــريكل إطالق منظمة
الصحــة العاملية مفاوضات للتوصل إىل اتفاق دويل ملزم ملنع
األوبئة ،وقالت إن املنظمة تطلب متويال موثوقا به مع تربعات
أكرب من الدول األعضاء.

} موقف إيران }

وقبيل انطالق املحادثات ،قال وزير الخارجية اإليراين حسن
أمري عبــد اللهيان «أثبتنا جديتنا وحســن نيتنا ولدينا اإلرادة
الالزمــة للتوصل إىل اتفاق جيــد يف فيينا ..ما يهمنا يف أي
اتفاق هو تقديم ضانات حتى ال تكرر واشنطن انسحابها».
وأضاف أن نافذة التفاوض لن تبقى مفتوحة ل بد وأن عىل
واشنطن والغرب معرفة ذلك ،حسب تعبريه.
واعترب عبد اللهيان أن مواصلة إدارة الرئيس جو بايدن سياسة
سلفه دونالد ترامب تطرح تساؤال حول وفائها بالتزاماتها يف
االتفاق.
كا أكد وزير الخارجية اإليراين أن هدف بالده من املشاركة
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يف املفاوضات هو رفع جميع العقوبات التي فرضتها واشنطن
بعد انسحابها منه.
وحســب رويرز ،فإن إيران أرسلت وفدا من  40عضوا يضم
يف األغلب مسؤولن اقتصادين.
ويف وقت ســابق ،كشف املتحدث باسم الخارجية اإليرانية
ســعيد خطيب زاده عن أنه لن تكون هناك أي محادثات ثنائية
مع الوفد األمرييك.
وأضاف -يف مؤمتر صحفــي بالعاصمة طهران -أن إيران
مصممة بشدة عىل التوصل إىل اتفاق مع املجتمع الدويل بشأن
برنامجها النووي.
وأكــد زاده أن واشــنطن بإمكانها الحصــول عىل «بطاقة
العودة» إىل االتفاق النووي إن رفعت العقوبات بالكامل.
واعترب املتحدث أنه يجب عىل الطرفن االستفادة من الفرصة
املتاحة وتقييمها بشــكل جيد ،ألنها لن تكون متاحة إىل األبد،
حسب تعبريه.
وقالت الخارجية اإليرانية إن لقاء ثالثيا جمع الوفد اإليراين
املفاوض برئاسة عيل باقري مساعد وزير الخارجية اإليرانية
والوفدين الرويس والصيني ،كا التقى إنرييك مورا ،وذلك قبيل
انطالق الجولة السابعة من املفاوضات.
وأعــرب عيل باقري عن أمله أن تلعب الجولة الســابعة من
محادثات فيينا دورا فعاال لرفع العقوبات عن بالده.
مــن جهته ،قال إنرييك مورا إنه التقى مفاوضن من الصن
وروسيا وإيران األحد ،وسيلتقي الفريقن األورويب واألمرييك
قبل املحادثات يف وقت الحق .وأضاف مورا عىل توير أن «العمل
التحضريي جار عىل نحو مكثف».

} موقف إرسائيل }

هذا وقال رئيس الوزراء اإلرسائييل نفتايل بينيت -يف رشيط
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فيديو موجه إىل املجتمع الدويل -إن إيران تشارك يف محادثات
فيينا بهدف واضح وهو إزالة العقوبات مقابل ال يشء ،مبينا
أنها لن تكتفي باالحتفا بربنامجها النووي بل ستحصل عىل
املال لتمويله.
وتابع بينيت مخاطبا القوى الكربى «أدعو حلفاءنا يف أنحاء
العامل أال يستسلموا لالبتزاز النووي اإليراين».
وكان رئيس الــوزراء اإلرسائييل قال إن بالده قلقة جدا من
احتال إلغاء العقوبات عن إيران ،والساح بعودة تدفق األموال
مقابل قيود غري كافية عىل برنامجها النووي.
وأضاف بينيت أن «إرسائيل» بعثت رســائل بهذا الشــأن إىل
الواليات املتحدة والدول األخرى التي تتفاوض مع إيران.
ويف ســياق متصــل ،نقل موقع أكســيوس عن مصدرين
أمريكيــن مســاء االثنن أن «إرسائيل» تبادلت مع واشــنطن
معلومات استخبارية حول برنامج إيران النووي.
وبحســب أكسيوس ،فإن معلومات «إرسائيل» تشري إىل أن
إيران تحرض لتخصيب اليورانيوم بنسبة  ، 90وهو كاف إلنتاج
سالح نووي.
وأوضح موقع أكســيوس أن مصادر استخبارية إرسائيلية
وأمريكية تقول إن طهران تحتاج ســنة أو سنتن لتوفري هذه
املتطلبات.
ويف مقال مشرك نرشته صحيفة تلغراف أمس األول ،قالت
وزيرة الخارجية الربيطانيــة ليز تروس ونظريها اإلرسائييل
يائــري لبيــد إن بريطانيا و»إرسائيل» «ســتعمالن ليل نهار»
للحيلولة دون أن تصبح إيران قوة نووية.
ونــددت الخارجية اإليرانية  -يف تغريدة أمس -بهذا املقال،
معتربة أنه يكشف عن افتقار بريطانيا لحسن النية تجاه إحياء
االتفاق النووي.
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