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"الدولة المدنية"
َّ
العلة
وأصل
ساحرة عبارة "الدولة المدنية"
ومثيرة آلمال
عراض لدى لبنانيين
ِ
كثيرين سئموا النظام الطائفي
َّ
البغيض
وتوسموا في ثورة المواطنية
في  17تشرين بشائر تغيير يك ّرس
عالقة الفرد بدولته ،بعيدا ً عن سطوة
الطائفة أو ترهيب بعض رجال الدين
المتعصبين وغير المتبحِّ رين بالدين.
المهم ّأل يغرق "نواب التغيير" في
طرح "الدولة المدنية" جاعلين منه
عنوانا ً للمرحلة ومفتاحا ً سحريا ً ينقذ
من حفرة االنهيار ،لئال ينجح من يدعو
الى "هدنة" سنتين بإخفاء موضوع
السالح عن رادار اللبنانيين ،ولئال
يتمكن من حرف األنظار عن التناقض
الرئيس المانع قيام دولة حد أدنى من
المقومات الكيانية السيادية.
مهم أن يشعر المواطن -المتابع
بشغف بدايات "نواب التغيير"-
بنواب
باالرتياح الختراق المنظومة
ٍ
أتوا بأصوات خارج "القيد الطائفي"
حاملين هموم اللبنانيين بال تفريق،
لكن "النقاوة الثورية" ال يجب أن
تعني سذاجة الوقوع في فخ دعاة
الحوار العبثي حول استراتيجية دفاع
أو المشجعين على إلغاء الطائفية
البغيضة لتسود مكانها المذهبية
المقيتة.
لبنان حاليا ً دولة مدنية وليست
دينية تيوقراطية .مدنيتُها على قياس
قدرة نسيجها االجتماعي على استيعاب
تحديث القوانين باتجاه المساواة التامة
في المواطنية حقوقا ً وواجبات وفرصاً.
غير ان نقص "المدنية" ليس ع ّلة
النظام السياسي في مجتمع تعددي
تتضاءل فيه نقاط االلتقاء وصوال ً
الى اقفال طائفة كاملة باب االندماج،
ً
مؤدلجة
مستأثر ًة بالتمثيل الشيعي،
جمهورها ومحوّلة الخصوصية الى
نهج عام وثقافة مستقلة وفسطاط
كامل المواصفات.
ليس ضروريا ً أن يشكل موضوع
الزواج المدني تحديا ً وإحراجا ً للنواب
التغييريين .ففي المبدأ يُفت َرض أن
يكون الزواج الديني اختياريا ً وليس
العكس .والر ّد على المسيحيين
والمسلمين الرافضين ال يجب أن
يتجاوز السجال التبسيطي السخيف:
ِ
المحتضنة
لستُم أكثر ايمانا ً من روما
الحبر األقدس وتاريخ البابوات ،وال
من اسطنبول وارثة الصدر األعظم
وآخر الخلفاء المسلمين .أما االستسالم
لإلستعصاء فغير مفيد ،وبديله التفكير
خارج الصندوق الحديدي واالعتراف
بأن مركزية الدولة باتت عائقا ً أمام
تطلعات معظم اللبنانيين.
"نواب التغيير" مثل األكثرية النيابية
والشعبية يعرفون بأن قضية السالح
غير الشرعي معقدة ولن تح ّل بالقوة
بل -إذا أمكن -تدريجا ً
ٍ
وبتقسيط
مريح ،فال غرابة لو سار المبدأ
نفسه على "تمدين" القوانين أيضاً،
بدعم المركزية موسعة تنتقي عبرها
"المكونات الالمركزية" قوانين عيشها
وأساليب اجتماعها بما ال يتعارض
مع روح دستورنا المدني وال يتجاوز
ميثاق العيش المشترك.
إستنفدت "الجمهورية الثانية"
مركزيتها الشديدة ،فلم تنتج سوى
هيمنة وكوارث على كل صعيد .لنقلُب
اآلية فنج ِّرب الالمركزية وإدارة التنوع
داخل الوحدة ،وليهنأ بخياره من يفضل
التشدّد الديني أو السالح غير الشرعي.
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في مخيّم
مار الياس حيث ال تأشيرة نجاة
للفلسطيني وليد إال الى القبر

برّي رئيسًا للمجلس بـ"تكليف شرعي" ...و"حزب الله" يمهل األكثرية "بضعة أيام"

بكركي ترصد تط ّورات "مشبوهة":
لتشكيل "اتحاد السيادة والحياد"

المواطنون يترقبون صدور جدول التسعيرة الجديدة لالتصاالت واالنترنت مطلع األسبوع الجاري (فضل عيتاني)

بــدأت والية املجلس النيابي الجديــد ودخلت حكومة
الرئيس نجيب ميقاتــي يف غياهب "ترصيف األعمال" عىل
وقع احتدام التوترات السياسية بني أركان السلطة ،وتزاحم
األزمات املعيشــية واالقتصادية بشــكل ينذر بقرب دويّ
انفجار اجتماعي يصيب بشــظاياه مختلف نواحي حياة
اللبنانيني ،بما يشمل انهيار أمنهم الغذائي والصحي ليجدوا
أنفسهم محارصين بني خطر املوت ،إما من شدة الجوع عىل
أبواب األفران أو من شدة املرض عىل أبواب املستشفيات!

وأمام االنحدار الدراماتيكي املتسارع يف البلد ،رصدت
بكركي تطورات "مشــبوهة" عقب انجاز االســتحقاق
النيابي لتقويض ما أفرزته صناديــق االقرتاع من "مناخ
وطني جديد أعطى املواطنني جرعــة أمل بحصول تغيري
إيجابي والخروج من أزمة لبنــان الوجودية" ،األمر الذي
أثار ريبــة البطريرك املاروني بشــارة الراعي إزاء "اندالع
االضطرابات واألزمات" بمجرد انتهاء االنتخابات ،ما ييش
ّ
بأن هناك "من يريد تعطيــل واقع التغيري النيابي وحركة

خطة إقتصادية "إنشائية" يعوزها المنطق
وتنقصها النيّة
خـــــالـــد أبـــو شـــــقـــرا
متأخرة نحو  6أشهر عن موعد إطالقها ،أبرصت
"خطة التعــايف اإلقتصادي" النور يف الوقت الضائع،
لتُدخل البلد رســميا ً يف نفق مجهول .الحكومة التي
أعلنت عىل لسان رئيســها من "املجلس االقتصادي
واالجتماعي" يف ترشيــن االول  2021عن جهوزية
الخطة ،تعمــدت عدم اعتمادها ،مفضلة أســلوب

"يا هم روح مني لغريي" .وهــو ما "يتناقض مع
مفهــوم وبديهيات العمل الحكومــي التي تقتيض
وضع الخطط لتطبيقها" ،بحســب أستاذة القانون
ّ
املتخصصة يف الشــأن املرصيف ،ســابني الكيك" ،ان
إقرارها يف الجلســة االخرية من عمــر الحكومة ال
يوحي إال برغبــة للتنصل منها ،وهــذا ما تربع به
حكومات الرئيس ميقاتي؛ وسلسلة الرتب والرواتب
خري شاهد عىل ذلك".
20

أوكرانيا ُتمدّد العمل باألحكام العرفيّة

موسكو مستعدّة الستئناف
المفاوضات مع كييف
يف الوقت الذي تُكثّف فيه موسكو رضباتها خصوصا ً عىل رشق
أوكرانيا يف محاولة منها العطاء زخم لجيشــها يف عمليّته الحتالل
دونباس ،بعدما تعثّر يف شمال البالد وانسحب منها بطريقة مذ ّلة،
أبدى املفاوض الرويس فالديمري ميدينســكي خــال مقابلة مع
التلفزيون البيالرويس أمس اســتعداد بالده الســتئناف محادثات
الســام مع أوكرانيا ،مشــرا ً إىل أن كييف وراء تعليقها و"الكرة
أصبحت يف ملعبهم" ،إذ إن "روسيا لم ترفض يوما ً التفاوض" ،فيما
كشف رئيس السنغال ماكي سال أنه ســيزور روسيا وأوكرانيا يف
وقت قريب باسم االتحاد األفريقي الذي يرتأسه حاليّاً.
ور ّكزت القوات الروسية جهودها منذ آذار عىل رشق أوكرانيا،
حيث يشــت ّد القتال .واستهدف القصف الرويس ليل السبت  -األحد
مدن ميكوالييف وخاركوف وزابوريجيا ،بحسب الرئاسة األوكرانية،
يف حني أُصيب رئيس بلديّة مدينة إنرغودار أندريه تشيفشيك ،ا ُمل ّ
عي
من روســيا ،بانفجار .وأعلن رئيس بلديّة املدينة ا ُملنتخب ديميرتو
أورلوف عرب "تلغرام" أنّه يملك "معلومات مؤكدة ّ
أن تشيفشــيك
ومرافقيه أُصيبوا خالل اإلنفجار إصابات متفاوتة الخطورة"ّ ،
لكن
املالبسات ال تزال غامضة.
20

التغيري السيايس واالنقالب عىل نتائج االنتخابات والهيمنة
عىل االستحقاقات" ،مستنفرا ً يف املقابل اللبنانيني "املؤمنني
بالتغيري والســيادة ووحدة الســاح" ليكونوا عىل أهبة
االســتعداد يف "مواجهة االلتفاف عىل اإلرادة الشــعبية"،
ومناشدا ً القوى التغيريية الفائزة املسارعة إىل تشكيل اتحاد
نيابي "متعدد الطوائف حول مبادئ الســيادة واالستقالل
والحياد والالمركزية" بوصفها "ثوابت تاريخية ومرتكزات
الهوية ومنطلقات التغيري".
20
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في الملحق
اإلقتصادي:

شمبور :مصرف
الشامي :شاوول:
بدارو :شروط
لبنان :انحرافات
صندوق النقد أنجزنا ما لن تفلتوا
من العقاب  ...انحرافات!
دوامة تخريبية علينا

١٩-١٣ +

ّ
خطط لخطف إسرائيليين واغتيالهم في الخارج

تصفية عقيد في "الحرس الثوري" في طهران

خدائي مضرّجًا بالدماء داخل سيارته أمس (إرنا)

يف عملية تصفية الفتة يف شــكلها
وتوقيتها هي األبرز عىل األرايض اإليرانية
منذ ترشين الثاني  ،2020حني ُق ِت َل العالم
النووي محســن فخري زاده بإطالق نار
اســتهدف موكبه قرب العاصمــةُ ،ق ِت َل
العقيد يف "الحرس الثوري" صياد خدائي
بإطــاق نار عليــه من قبل مســ َّلحَ ْي
يستقالن د ّراجة نارية يف شارع "مجاهدي
اإلسالم" يف رشق طهران أمس.
وإذ أعلــن "الحــرس الثوري" يف
بيــان أن خدائي "أحــد املدافعني عن
املراقد املقدسة (مدافع حرم) ،تع ّرض
إىل جريمــة اغتيــال إرهابيــة" ،أفاد
التلفزيون الرسمي اإليراني ّ
بأن خدائي
"معروف يف سوريا" ،من دون تفاصيل
إضافية ،بينما تحدّثت وســائل إعالم
إيرانية عن أنّه كان ضالعا ً بنقل املعدّات
العسكرية إىل سوريا.
20

2

محـــــليـــــات
العـــدد  - ٨٤١السنــــة الثــالثــة

ولـــيـــد شـــقــيــر

رئيس حكومة لـ»"سلعاتا"»
أسقط الفريق الرئاسي ورئيس «التيار الوطني الحر» جبران
باسيل خطة الكهرباء مرة أخرى ،ضاربا ً عرض الحائط بمعاناة
اللبنانيين ،من دون أن ّ
يرف لرموز هذا الفريق جفن أو يتردّد
للحظة.
بعد أن جرى االتفاق على مباشرة إجراءات قبول العرض الذي
قدمه تحالف «جنرال إلكتريك» و»سيمنز» إلنشاء معملين في
الزهراني ودير عمار ،كل منهما بقوة  900ميغاواط ،لتشغيلهما
على الغاز ،على أن يستغرق بناؤهما بين  16و 18شهرا ً يسدد
لبنان كلفتهما بالتقسيط على مدى  12سنة بقيمة تناهز الـ120
مليون دوالر سنوياً ،أُح ِبط األمر.
بصرف النظر عن التفاصيل التقنية الكثيرة ،يؤدي هذا العرض
إلى جعل كلفة الكيلوواط الواحد على لبنان والمستهلك اللبناني ما
يناهز الـ  7سنتات ،مقابل الكلفة الحالية عليه والتي تناهز الـ30
سنتا ً التي يدفعها اللبناني ،مقابل الطاقة المقننة التي تزوده بها
شركة كهرباء لبنان ،والمولدات الخاصة التجارية...
إثر تقديم العرض لوزارة الطاقة ،وتب ّلغ رئيس الحكومة نجيب
ميقاتي بنسخة منه ،اتُفق على وضع دفتر شروط الستدراج
العروض ،بهدف التعاطي بشفافية ،ووفق األصول ولو كان
العرض ت ّم على أساس التوصل إلى اتفاق بالتراضي ،على أن
تدخل بالمنافسة شركتان إضافيتان ،هما ألستوم الفرنسية
وميتسوبيشي اليابانية( .ألستوم شريكة مع جنرال إلكتريك).
االتفاق مع «الفريق الرئاسي» كان أن يت ّم تكليف شركة كهرباء
فرنسا ( ) E.D.Fبعقد رسمي معها ،وضع دفتر الشروط ،وتقييم
العروض ومراقبة التلزيم والتنفيذ .قيمة العقد مليون وستمئة ألف
يورو ،وأن يتم إقرار تفويض وزارة الطاقة بتوقيع العقد وإعالن
استدراج العروض عند جهوزية دفتر الشروط في مجلس الوزراء.
لكن األمور تعثرت وأدّت إلى سحب وزير الطاقة البند المتعلق
بهذين األمرين من جدول أعمال مجلس الوزراء بعد طول عناء
من البحث واألخذ والر ّد بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وبين
«الفريق الرئاسي» ،أثارها األخير تباعا ً وفي كل مرة يتم فيها تذليل
إحدى العقبات التي أثارها ،لتأخير البت بالملف الذي يعاني منه
البلد منذ أكثر من  12سنة.
بداية اعتبر هذا الفريق أن العقد مع شركة كهرباء فرنسا
مرتفع ،وجرى التفاوض معها فخفضته إلى مليون وأربعمئة
ألف يورو .ثم طرح هذا الفريق أن يكون استدراج العروض لبناء
 3معامل كل منها بـ 650ميغاواطاً ،بإضافة معمل في سلعاتا.
ومع أن تقنية بناء المعامل األصغر ،تزيد الكلفة عند احتسابها
على كل كيلواط ،فإن اإلصرار على معمل سلعاتا عاد بالبحث إلى
نقطة الصفر ،قياسا ً إلى االتفاق األول مع ميقاتي ببناء معملي
الزهراني ودير عمار .روى ميقاتي في الكلمة التي وجهها إلى
اللبنانيين يوم الجمعة جزءا ً من الوقائع الكثيرة التي تتصل بما
جرى في شأن هذا الملف ،والذي وصفه بأنه «علة العلل» ،وقال
«لن أكون شاهد زور إزاء محاوالت رهن البلد مجددا ً بمصالح
شخصية ،أو التعاطي مع الملفات الحيوية بمنطق الشخصانية
الذي كلف الخزينة أعباء باهظة منذ سنوات ...ولن أقبل بدفع
البلد إلى االنتحار ،ألن هناك من يريد مصلحته قبل أي أمر آخر.
سأقول كفى كلما لزم االمر وسأصارح اللبنانيين بكل أمر» .وهو
ما استدعى ردا ً من وزير الطاقة...
خلفية كالم ميقاتي بحسب العارفين ،أنه حين اجتمع إلى
الرئيس ميشال عون قبل جلسة مجلس الوزراء ،أبلغه أنه حاول
التعاون في شأن هذا الملف ،لكن األمور لم تسلك المسار
اإليجابي ،وأنه طالما لم يتمكن من تحقيق أي إنجاز في الكهرباء
نتيجة اإلصرار على بناء معمل في سلعاتا ،فإنه لن يستطيع إكمال
الطريق في رئاسة الحكومة بعد االنتخابات ،وأنه يفضل «أن يتم
التفتيش عن غيري في المرحلة المقبلة».
ومع أن الكثيرين يعتبرون ،أنه إذا صح اتخاذ رئيس الحكومة
هذا الموقف في مداوالته مع عون فإنه ليس موقفه النهائي وأنه
يناور ،فإن حسم أمر رئاسة الحكومة في المرحلة المقبلة ما زال
مبكراً .واألرجح أن ما أثار ميقاتي أنه ساير الفريق الرئاسي في
تمرير بعض البنود على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء،
ومنها نقل اعتمادات من االحتياطي إلى وزارات لزوم تنفيذ
مشاريع في البترون وغيرها من األمور التي تهم «التيار الحر»،
مقابل بند تلزيم الكهرباء الذي جرى سحبه بتعليمات من باسيل.
فميقاتي ،على رغم إطالته الئحة اإلنجازات التي حققتها حكومته
في بيانه ،كان قرر أهدافا ً متواضعة منذ تسميته تختصر بثالثة:
تلزيم إنشاء معملين إلنتاج الكهرباء بأقصى سرعة (استنادا ً إلى
خريطة الطريق التي وضعها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون،
والتي تنص على المعملين) ،إجراء االنتخابات النيابية ،واالتفاق مع
صندوق النقد الدولي على خطة التعافي .وأُضيفت إليها البطاقة
التمويلية بعد أن كان ميقاتي مترددا ً في اإلقدام عليها .لم يتمكن
ميقاتي سوى من تنفيذ االنتخابات ،ونصف اتفاق مع صندوق
النقد ،على رغم موافقة مجلس الوزراء المبتورة على خطة
التعافي التي سيترك للبرلمان الحسم النهائي في شأن قوانينها.
ولهذا حديث آخر يطول .فالصندوق ينتظر تمرير جردة القوانين
اإلصالحية المعروفة التي طلبها قبل اإلقرار النهائي لالتفاق.
تسمية رئيس الحكومة المقبل باتت مرهونة بإقرار تلزيم أو
عدم تلزيم معمل سلعاتا .وفي كواليس القصر الرئاسي تسريبات
عن السعي تارة إلى ترشيح شخصية مقيمة في الخارج ،وأخرى
عن شخصية من الصف الثالث في الداخل ،فيما ينتظر المتابعون
تبلور مواقف الكتل النيابية من انتخاب الرئيس نبيه بري لرئاسة
البرلمان ،وتموضعها ليبنى على الشيء مقتضاه.
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الناخبون لباسيل وفرنجية...
ّ
«"كش رئيس»"

خفــايـــا
ربطت مصــادر مراقبة بني
دعوة الوزير األســبق وئام وهاب
باســم قوى  8آذار الرئيس سعد
الحريري للعودة وترؤس الحكومة
وبني حديثه عن  8نواب مخفيني
يف األكثريــة الجديــدة ،واعتربت
أن هذه الدعــوة كانت ممكنة لو
أن «حزب اللــه» وحلفاءه فازوا
بأكثرية واضحة.

أالن ســركــيــس
ال تزال تداعيات اإلنتخابات
النيابية مدار بحث عىل الساحة
اللبنانية نظــرا ً إىل ما حملته من
تغريات وتغيري لألكثرية.
إنقلب املشــهد الســيايس
رأســا ً عىل عقب بعد  15أيار ،إذ
إن «حــزب الله» فقــ َد األكثرية
النيابية ،وبالتايل فإن تأثريه عىل
مجريات اإلنتخابات الرئاسية ق ّد
ّ
خف حكماً.
كان البطريــرك املارونــي
الكاردينال مار بشــارة بطرس
الراعــي أكثر من رأى املشــهد
العام إنطالقا ً من استحقاق 15
أيار ،فقد دعــا الناس إىل النزول
لإلقرتاع واختيار نواب سياديني
وإصالحيني ألن هؤالء سينتخبون
بدورهم رئيس الجمهورية الذي
يجب أن يكون سياديا ً هو اآلخر.
إذاً ،وضــع البطريــرك
الراعــي أهم صفة للرئيس وهي
الســيادية ،من هنا فإن املعركة
والــراع اللذيــن كان يفرض
«حزب الله» إيقاعهما ،بأنه علينا
اإلختيار بني رئيس تيار «املردة»
سليمان فرنجية ورئيس «التيار
الوطنــي الحــ ّر» النائب جربان
باسيل ،ذهبا إىل غري رجعة.
وقد زاد من هــذا اإلحتمال،
ً
إضافة إىل فقدانه األكثرية ،إرصار
الكتل املنتخبة باســم السيادة
والتغيــر والثــورة عــى عدم
التهاون يف الخطــوط العريضة
وخصوصــا ً يف اإلســتحقاقات
املصريية.
ويف الســياق ،فقــد خرج
فرنجية مهزوما ً من اإلنتخابات،
وفاز بنائب واحد هو نجله طوني
الذي ح ّل ثانيا ً يف عقر داره زغرتا

باتــت هناك قناعة شــبه
كاملــة بأن «حــزب الله» ضحى
برمــوز  8آذار وبحزبي «البعث»
و»القومي» من أجل تعويم «التيار
الوطني الحر» ألن عدد نواب التيار
كان أولوية بالنسبة إليه.
الناخب أسقط أكثرية "حزب الله" (فضل عيتاني)

الخارج لن يرضى
باختيار رئيس ّ
ينفذ
سياسات "««حزب الله"»
بعد رئيس حركة «اإلســتقالل»
النائب املنتخب ميشال معوّض،
وبذلك فقــ َد فرنجيــة الغطاء
املســيحي ولم يعــد باإلمكان
تصنيفــه تحت خانــة الزعماء
املوارنة وهو نفسه قال معربا ً عن
هذا الوضع ومعرتفــا ً بالنتيجة
«نفدنا بريشنا».
ومن جهة ثانية ،فإن «حزب
الله» الذي أهدى باســيل  5نواب
مســيحيني ،ال يمكنه القول إن
باســيل يمثّل أكثرية املسيحيني
حتــى لو تــ ّم «نفــخ» كتلته،
وخصوصا ً أن حلفاء «حزب الله»
الدروز أهدوه أيضا ً ثالثة نواب يف
الشــوف وعاليه بأصواتهم ،كما
أعلن الوزير السابق وئام ّ
وهاب،
وبالتــايل فإن باســيل موضوع
تحت «نري» العقوبات األمريكية

وال يمكن انتخابه رئيســا ً بهذه
الحالة ،كمــا أنه يحظى برفض
داخيل كبري مــن مجمل القوى،
حتى القوى التــي تحالف معها
إنتخابيا ً ال تريده رئيساً.
وبذلــك ،وانطالقا ً من نتائج
اإلنتخابات النيابية ،فإن الشعب
قــال ملرشــحَ ي «حــزب الله»
الرئاســيَّني ،فرنجية وباســيل،
ّ
«كش رئيس» ،ولــن نقبل بأي
منكما رئيسا ً يغ ّ
طي «الدويلة»،
يف وقت عــاد إىل الواجهة طرح
أســماء جديدة وعىل رأسها قائد
الجيــش العماد جــوزاف عون
وميشــال معوّض وشخصيات
أخرى قد تكــون لديها حظوظ
للوصــول إىل القرص الجمهوري
وتحظى بــرىض لبناني وعربي
وأمريكي ودويل.
ومــن جهــة ثانيــة ،فإن
العام َلني اإلقليمي والدويل يلعبان
أيضا ً لعبتهمــا يف تحديد بوصلة
اتجاه اإلنتخابات الرئاســية ،وال
ب ّد من ذكر أن املجتمعَ ني العربي
والــدويل قد رحّ بــا بنتائج هذه

من املرجــح أن تتفق قوى
األكثريــة الجديــدة بمختلــف
مكوناتهــا عــى حكومــة
اختصاصيني مســتقلني يوحون
بالثقة مع الرئيــس املكلف وذلك
تلبية ملطالب ثورة  17ترشين األمر
الذي لم يكــن ممكنا ً مع األكثرية
الســابقة التابعة لـ»حزب الله»،
مع علمهم أن رئيس الجمهورية
ال يمكنه رفض من تســمّ يه هذه
األكثريــة وإن كان يمكنــه عدم
املوافقــة عــى التشــكيلة التي
يقدمها الرئيس املكلف.
اإلنتخابــات وأثنيا عــى نجاحها وعىل
اختيار الشعب اللبناني ممثليه يف الندوة
الربملانية.
واألكيد أن الخارج لن يرىض باختيار
رئيس ّ
ينفذ سياسات «حزب الله» ،كذلك
فإن الشعب الذي قال كلمته يف صناديق
اإلقرتاع لن يرىض بواقع يفرضه «حزب
الله» بقوة السالح والتعطيل ،مثلما فعل
يف آخــر انتخابات وع ّ
طل البلد ســنتني
ونصف الســنة ،لكي يضع الجميع أمام
أمر واقع ليقبلوا بانتخاب العماد ميشال
عون رئيسا ً للجمهورية.

دعا إلى اليقظة واإلستعداد لمواجهة االلتفاف على اإلرادة الشعبيّة

الراعي :هناك من يُريد تعطيل التغيير
واإلنقالب على النتائج والهيمنة على اإلستحقاقات
شــكر البطريرك املارونــي الكاردينال مار
بشــارة بطرس الراعي الله «عــى ّ
أن اللبنانيّني
َ
مختلف
اقرتعوا واختاروا مجلِسا ً نيابيّا ً جديدا ً يُمث ِّ ُل
االتّ
ِ
جاهات السياســيّةِ املوجــود ِة يف لبنان وبالد
ُ
وطني
ُناخ
م
إىل
،
االنتخابات
هذه
ّت
د
فأ
االنتشــار.
ٍّ
ٍ
جدي ٍد أعطى املواطنــن جُ َ
ري
أمل
ِ
رعة ٍ
بحصول تغي ٍ
ووطني من شأنِه أن يُشجِّ َع املجتم َع الدُويل َّ،
إيجابي
ٍّ
ٍّ
العربي ،عىل مساعد ِة لبنان ِجدّياً ،ال رمزيّاً،
بما فيه
ّ
الخروج مــن ضائقتِه االقتصاديّةِ ومن أ ْزمتِه
عىل
ِ
الوجوديّة».
اال ان ما اســتوقف الراعــي يف عظته خالل
إعالن
قداس االحد ،وآمله هــو «أن تَند ِلعَ ،غــدا َة
ِ
اضطرابات أمني ٌ
ٌ
ّــة ،وأن تعو َد
نتائــج االنتخابات،
ُ
ُ
َنقط َع الخب ُز ،وتُ َ
أزمة املحروقــات ،وي ِ
األدوية،
فق َد
وتَرتفع األســعار ،ويَت َّم التالعبُ باللري ِة والدوالر»
سائال»:ألم يكن من َ
َ
عكس ذلك
املفت ِض أن يحصُ َل
فيَتأمّ ُن مــا كان مفقودا ً وي ُ
َرخ ُ
ص ما كان غالياً»؟
واعترب أن «هذا التط ّو َر املشبوه يؤ ّك ُد م ّر ًة أخرى أ َّن
َ
وحركة
النيابي
ري
ٍّ
هناك من يُريد تعطي َل واق َع التغي ِ
ِ
االنتخابات
نتائج
السيايس ،واالنقالبَ عىل
ري
ِّ
التغي ِ
ِ
ِ
االستحقاقات اآلتية» ،معلنا رفضه
والهيمنةِ عىل
هذا األمر وداعيا ً جمي َع املسؤولني والقادة إىل تحمل
املسؤوليّة ،كما دعا الشعب إىل التصدي له.

توقيف طوني خوري

وتطرق الراعي يف عظته اىل توقيف الناشط
ّ
نتوقع أن يبدأ التغيري
طوني خوري وقال« :كنّا

بإصالح أداء بعــض القضاة ،واإللتزام بأصول
ّ
تتوقــف «فربكة» امللفات
املحاكمــات ،بحيث
ولصق «تهمة» التعاون مــع العدوّ  ،والتوقيف
ّ
ظلما ً
وتشفيا ً ألســباب سياسيّة وحزبيّة .وقد
زارنا مســاء أمس عدد غفري من املستنكرين
الرافضني توقيف الســيّد طونــي خوري لدى
املحكمة العســكريّة منذ أســبوعني لسبب ال
ّ
يستحق هذا اإلجراء .فإنّنا نطلب من السلطات
القضائيّة املعنيــة رفع الظلم والتقيّد باألصول
الديمقراطي إىل
القضائيّة ،لئال يتحوّل نظامُنا
ّ
قمعي توتاليتاريّ واســتبداديّ  .فيا حبّذا
نظام
ّ
لو يقوم القضاء بواجباته بشــأن تفجري مرفأ
بريوت ،وتجاه الذين نهبوا املال العام وأفلســوا
الدولــة ،وزجّ ونا يف العتمــة ،والذين يخ ّزنون
األدوية ويتالعبــون بالــدوالر ويح ّ
طون من
قيمة اللرية اللبنانيّةّ .
لكن هؤالء ،وبك ّل أســف،
محميّون من النافذين املستفيدين .فيا للعار!».
َ
«قيمة القِ وى الفائز ِة
وشدد الراعي عىل أن
باألكثريّةِ ليســت بعددِ نوّا ِبها ،بل ُ
بقدرتها عىل
تل نيابيّةٍ متجانِسةٍ ومتَّحد ٍة ومتعدّد ِة
تشكيل ُك ٍ
ِ
الطوائف حو َل مبادئ الســياد ِة واالســتقالل
والِحياد والالمركزيّة .عىل أن تصبح هذه املبادئ
تالق ي ِ
ُجم ُع عليها جمي ُع النوّاب
الوطني َّة نقاط ٍ
ُ
ُ
ٌرتكزات الهُ ويّةِ
ثوابت لبناني ٌّة تاريخي ٌّة وم
ألنّها
ط ُ
اللبنانيّــةِ ومن َ
تقدمي يشــمل
ري
ّ
لق أيِّ تغي ٍ
قطاعات حياتِنا الوطنيّةِ واالجتماعيّةِ
ِ
مختلِف
حركــة وطني ً
ً
ّــة
واالقتصاديّــة ،ويشــ ّكل

وحضاري ًّة» .واكد الراعــي َّ
أن انتخابَ
مجلس
ٍ
نيابّي جدي ٍد «هو بَــد ُء مرحلةٍ مصرييّةٍ يتوقف
عليها مُستقب ُل لبنان وشــك ُل الدولةِ اللبنانية.
ٍ
رئيس
بانتخاب
اســتحقاقات تبدأ
فنحن أمام
ٍ
ِ
النيابي الجديد عىل ُ
الدستور
ــس
للمجلس
أس ِ
ِ
ِّ
ِ
ِ
بتأليف حكومــةٍ وطنيّةٍ عىل
وامليثاق ،وتَمــ ُّر
ُ
أس ِس التفاه ِم املســب َِق عىل املبادئ والخِ يارات
واإلصالحات فال تَتع ّ
طل مــن الداخل ،ث ّم تَصل
رئيس جدي ٍد للجُ مهورية عىل ُ
أس ِس
انتخاب
إىل
ٍ
ِ
األخالق والكفاء ِة والتج ّردِ والشجاعةِ واملوق ِ
ِف
ِ
الوطني».
ّ
االنتخابات النيابيّةِ
ِ
واضاف« :ليس الفو ُز يف
َ
النضــال بل بدايتَه .لذلــك ندعو جمي َع
نهاية
ِ
ري
املواطنني ،ال ســيّما أولئك املؤمنــن بالتغي ِ
السالح
وبوحد ِة
ِّ
اإليجابي وبالســياد ِة الوطنيّةِ ِ
ِ
وبالحيادِ وبالالمركزيّةِ إىل اليقظةِ واالســتعدادِ
ملواجهةِ
ِ
االلتفاف عىل اإلراد ِة الشــعبيّةِ حتى ال
ُ
الشعب الصارخ يف وجهِ املصالح
صوت
يَضي َع
ِ
السياسيّةِ
ِ
ِ
واملساومات وتقاسم
والتســويات
حساب املبادئ».
املناصب عىل
ِ
ختم الراعي بالقــول« :فيما نرفع صالة
الشــكر لله عىل إجراء اإلنتخابــات النيابيّة،
نســأله تعاىل أن يقود ذوي اإلرادات الحســنة
إىل اســتكمال هذه املرحلة الدستوريّة بتأليف
ّ
تتول مســؤوليّاتها العديدة
حكومة جديــدة
والرضوريّــة لكي تســتعيد البــاد حيويّتها
اإلقتصاديّة واملاليّة واإلجتماعيّة».

محـــــليـــــات

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٨٤١السنــــة الثــالثــة
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النواب الكاثوليك ...بين "الزعامة" و»"الهدايا"»
كــلــيــر شــكــر
أربعة نواب كاثوليك أعــادوا تجديد نيابتهم ،ثالثة
منهم بفضل قوّتهم التمثيليــة مقرونة بـ «عضالت»
األحــزاب التي ينتمــون إليها ،أما الرابــع فاتّكل عىل
«الرافعة» التي تشــكلها الئحته التي ســتدخل كتاب
«غينيس» لألرقام القياسية بكونها أكثر اللوائح عصيّة
عىل الخرق.
النواب جورج عقيص ،ميشــال ضاهر ،ميشــال
موىس ،ونيكوال صحناوي استعادوا اللوحة الزرقاء ،ك ّل
عىل طريقته .واألرجح ّ
أن ضاهر هو األكثر قدرة بينهم
ّ
يتحصن
عىل تأمــن حضوره التمثييل ،فيمــا عقيص
بحزب «القوات» الذي يقدّم له ماكينة انتخابية حديدية،
الكاثوليك والدور المطلوب نيابيًا
أما الصحنــاوي فال يزال ،كما الدورة املاضية يحتاج إىل
نحو  50ألف صوت تفضييل كاثوليكي سجّ لت يف الدوائر
جرعة دعم لكي يتخطى الحاصل االنتخابي ،فيما موىس
حيث توجد النســبة األكرب من أبنــاء الطائفة ،أي ما
يتكئ عىل نفوذ رئيس مجلس النواب نبيه بري وحركة
نسبته  ،23%ما يعني أقل من ربع األصوات التفضيلية
«أمل» لكي ال يحال إىل التقاعد النيابي.
الكاثوليكية.
يف مقارنة بني محصول العامــن  2018و،2022
األربعة الجــدد هم ملحم ريايش عــن دائرة املتن
يتبي ّ
ّ
أن عقيص تقدّم يف رصيده من  11300إىل 11900
الشــمايل ليخلف ادي معلوف ،غسان عطالله عن دائرة
صوت تفضييل ،فيما تراجع ضاهر من  9700إىل 9200
الشــوف  -عالية ليح ّل مح ّل نعمة طعمة ،سامر التوم
صوت تفضييل .أمّ ا الصحنــاوي فلم يتحرك عن عتبة
عن دائرة بعلبك -الهرمل ليخلف ألبري
الـ 4700صوت تفضييل ،فيما موىس
منصور ،وغادة أيوب عن دائرة جزين
تراجــع مــن  4100إىل  1300صوت
لتح ّل مطرح سليم خوري.
فقط.
ل اآلخرين
ال يمكن تحمي ُ
يتبي ّ
ّ
أن ريايش
وفق لغة األرقام،
وبذلك يكــون قد دخــل برملان
مسؤولية تراجع حضور
سجّ ل رقما ً غري مســبوق يف األصوات
 ،2022أربعــة وجــوه جديدة تمثل
الطائفة الكاثوليكيــة ،التي صارت الزعامات الكاثوليكية ألنّ التفضيلية مقارنة مــع أبناء طائفته
من النواب واملرشحني ،ليتجاوز سقف
واحدة من الطوائــف األقليات ،حيث العلّة فيها ال في غيرها
الـ 15ألــف صوت ،فيما جمع خصمه
أظهرت أرقــام «الدولية للمعلومات»
معلوف عرشة آالف صوت (حصل يف الدورة املاضية عىل
ّ
أن عدد الناخبني الكاثوليك املسجّ لني عىل لوائح الشطب
حواىل  5900صــوت تفضييل) ،يف معركة حملت عنوانا ً
للعام  ،2018بلغ  167288ناخبا ً أي ما نسبته  4%من
كاثوليكيا ً بامتياز لكنها غرفــت من معجن املوارنة يف
إجمايل الناخبني اللبنانيني ،اقرتع منهم نحو  65ألفا ً أي
األصوات ،وغ ّ
طت بالنتيجة عىل معركة املقاعد املارونية
ما نسبته  4.4%من اجمايل املقرتعني.
األربعة واملقعدين األرثوذكســيني اللذين لطاملا تصدرا
يومها ،أي يف االســتحقاق املــايض ،حصل النواب
عنوان معركة املتن الشمايل .األهم هو ّ
أن خوض ريايش
الكاثوليك عىل نحو  11200صــوت تفضييل من أصل

املعركة رفع حاصل «القوات» يف هــذه الدائرة مقارنة
باالستحقاق املايض ،ليجعل منه «زعيماً» كاثوليكياً ،من
خارج النادي التقليدي الذي لطاملا تبوأ زعامة الطائفة.
ْ
عاملي ،األول خروج
أما عطالله فقد اســتفاد من
نعمة طعمة من الحلبة وثانيا ً سقوط ك ّل من وئام وهاب
وطالل ارسالن ما حوّل كل ناتج الحواصل ملصلحة النواب
العونيني ،وبينهم نائب الشــوف الكاثوليكي الذي جمع
حواىل  5100صوت تفضييل ،فيما كان لطعمة يف الدورة
املاضية  7200صوت بدعم مبارش من الحزب التقدمي.
يف جزين التي شهدت «مجزرة» بحق النواب العونيني،
كان سليم خوري من بني من تع ّرضوا «للتصفية» وهو
الذي نجح يف االستحقاق املايض بحواىل  700صوت .أما
غادة أيوب فح ّلقت بحواىل  7900صوت تفضييل.
أمــا يف بعلبك  -الهرمل فالفضــل يعود إىل «حزب
الله» الذي قرر هذه الدورة إهداء «التيار الوطني الحر»
النائب الكاثوليكي ليكون من نصيب ســامر التوم مع
حواىل  11300صوت تفضييل بينما لم يُمنح سلفه ألبري
منصور ّإل حواىل  5800صوت تفضييل .ومع ذلكّ ،
فإن
هذا الكم من األصوات ال تمنحه ميثاقية كاثوليكة.
وفق التصنيف الحزبي ،ستة نواب كاثوليك يحملون
بطاقات حزبية أو محســوبني ،إمّ ا عىل «التيار الوطني
الحــر» وإمّ ا عىل «القوات» ،فيمــا اثنان منهم فقط ال
يتبي ّ
يدينان بالوالء ألي حزب .وبالتفصيــل أكثرّ ،
أن
لـ»التيار الوطني الحــر» ثالثة نواب كاثوليك ،وللقوات
ثالثة أيضاً ،بينمــا للرئيس بري نائب واحد يف الطائفة،
وميشــال ضاهر يغ ّرد منفرداً .وهــذه نتيجة طبيعية
للنظام النسبي يف قانون االنتخابات الذي حوّل األحزاب
املسيحية إىل مصنع للنواب الكاثوليك .ومع ذلك ،ال يمكن
تحمي ُل اآلخرين مســؤولية تراجــع حضور الزعامات
الكاثوليكيةّ ،
ألن الع ّلة فيها ال يف غريها ،حيث فشلت هذه
القيادات ،يف الحفاظ عىل ثقلها السيايس.
وهذا ما ســيؤدي حكمــا ً إىل «عملية مناصفة» يف
التوزير بــن «التيار الوطني الحــر» و»القوات» حني
ستطرح مسألة تمثيل الكاثوليك عىل طاولة البحث ،إال
إذا قررت «القوات» البقاء خارج الحكومة.

بازار رئاسة الحكومة ُفتح:
نواف سالم مجددًا مع فارق جوهري
غـــادة حــالوي
إنطالقا ً من استحقاق انتخاب رئيس
مجلس نواب يمكن التنبؤ أن االستحقاقات
املقبلة ويف ضوء ّ
تغي موازين القوى النيابية
لن تكون ســهلة بعد اليوم .وان املناكفات
والنكايات السياسية ستتقدّم اي اعتبارات
أخرى بدليل أن النواب التغيرييني ومن خالل
مواقفهم حيّدوا قضايا الناس واالزمة املالية
وامــوال املودعني ووضعــوا نصب أعينهم
ملفات سياســية اكرب من قدرة لبنان عىل
ح ّلها منفــرداً .وليس العنــاد يف مقاربة
انتخــاب نبيه بري رئيســا ً للمجلس وهو
املرشح الوحيد الشيعي يف الربملان إال مؤرشا ً
لكيفية مقاربة امللفــات املتبقية بعيدا ً عن
العرف واملسلمات املتعارف عليها.
ال مرشح لرئاسة املجلس إال بري .الكل
يف حرية من أمره خاصــة مع رفع رئيس
حزب القوات سمري جعجع لهجة التحدي
تجاه رئيــس التيار الوطنــي الحر جربان
باســيل يف حال انتخابه ونواب تياره بري
هادفا ً إىل زيادة الرشخ بني الطرفني .رئاسة
املجلس النيابي عينة فماذا عن الحكومة؟
مســتدركا ً اآلتي من األيام ،نبّه رئيس
التيار الوطني الحر جربان باسيل من وجود
نية لعدم تشكيل حكومة وتجاوز الدستور
باعتبار هذه الحكومة كاملة الصالحيات.
خالل اليومــن املاضيني تكوّنــت قناعة
سياســية أن الحكومة الحالية وبســبب
اســتحالة االتفاق عىل تعيني البديل لتغيري
موازين القــوى يف الربملان ،فــإن الرئيس
الحــايل نجيب ميقاتي ســيكون رئيســا ً
لحكومة ترصيف االعمال حتى نهاية العهد.
واملرتقب ان يكون تشكيل الحكومة عنوانا ً
للرصاع الســيايس املقبل .ليست معروفة
بعد هوية الرئيس العتيد الذي سيقبل تلقف
كرة النار يف ظل غياب تســوية تؤمن توليه
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والخسارة الجسيمة التي مني بها يف بريوت
محصنا ً بحماية داخلية او خارجية ،وكيف
وصيدا عىل حســاب حضور انتخابي وازن
ســيتم تشــكيل حكومة يف ظل االنقسام
للنائب املنتخب عبد الرحمن البزري يف صيدا.
والســجال املتفاقم حول سالح املقاومة يف
املتوقــع يف ضوء نتائــج االنتخابات
مواجهة «حزب اللــه» .وكيف للقوى التي
النيابية ان يعود طرح اســم السفري نواف
تخوض مواجهتها ضده أن ترىض بتمثيله
ســام اىل التداول مجدداً .حظي يف املايض
يف الحكومة ،ام انها ســتقبل حكومة من
بتأييد كتلة القوات اللبنانية وســمّ اه نواب
دون مشــاركة مكون اسايس فيها ،وكيف
مستقلون ومن خارج الربملان اعترب سالم
ســيمكن الخروج ببيان وزاري لحكومة
مرشح السنيورة املبارش وهو الذي تجمعه
لن يزيد عمرهــا عىل أشــهر قليلة وهي
به صلة قربى وثيقة .املرشــح الذي تصدى
الفرتة الفاصلة عــن انتخاب رئيس جديد
«حزب الله» يف املرة املاضية لرتشــحه قد ال
للجمهورية خلفا ً للرئيــس الحايل الجنرال
يعرتض عىل وصوله اليوم ليلتقي بشأنه مع
ميشال عون.
حليفه التيار الوطني الحر ولكن هل سيقبل
بالنظر اىل إرصار افتعال فريق االكثرية
النيابية مشكلة يف ما يتعلق بانتخاب رئيس
ســام التكليف يف ظل الظــروف الصعبة
مجلس النواب ،يمكن تصور الكباش الذي
محليا ً واقليميا ً وعىل كل املستويات؟
ســيدور حكما ً حول تكليف رئيس جديد
وبينما بــدأ البعض تلمس اشــارات
للحكومة .يمكن للمراقب
ايجابية بني بعض االسماء
ان يتســاءل اذا كان
املرشحة وقوى سياسية
التعاطي مع انتخاب رئيس
معنية باالســتحقاق يف
مجلس نواب يتم بالشكل تقول المعلومات إن طرح لبنان ،تقــول املعلومات
الحــايل اي بالقفــز فوق سالم هذه المرة سيكون إن طرح ســام هذه املرة
ال وقد ال يصطدم ســيكون مقبوال ً وقد ال
االجماع الشــيعي فكيف مقبو ً
ســيكون اختيــار رئيس برفض مطلق أقله من يصطدم برفــض مطلق
للحكومة من السنّة يف ظل
أقله من الثنائي الشــيعي
غياب مرجعية سنية وازنة الثنائي الشيعي العتبارات العتبــارات عدة ومنها ان
وقد افــرزت االنتخابات عدة ومنها أن سالم لن ســام لن يشــكل حلقة
شخصيات ليســت ذات يشكل حلقة تصادم معه تصــادم معه عــى وجه
ثقل من حيث قوة التمثيل
التحديد وهو لن يســعى
والحضور وسط البيئة السنية.
بأي حال اىل ان يكون رئيســا ً تصادميا ً مع
يف املداوالت الجاريــة خلف الكواليس
اي جهة .الســفري املخرضم سيكون من
عوامل وصوله عىل رأس السلطة التنفيذية
فتح بازار رئاسة الحكومة عىل مرصاعيه.
ان حصل االزمة املالية .كما أن انسداد افق
ستتحكم يف هذه التسمية هذه املرة عوامل
الحلول قد يكون سببا ً اضافيا ً لعدم التصدي
عدة من بينها االزمــة االقتصادية ودخول
لوصوله فضالً عن ان اختيــاره يعني فك
نواب التغيري ككتلة وازنــة اىل الربملان واىل
الحصار االقتصادي عن لبنان عىل اضعف
جانبهم القوات اللبنانية مقابل فشل رئيس
االيمان.
الحكومة الســابق فؤاد السنيورة يف اثبات
قوى سياســية وازنة لها رأي مغاير
حضوره عىل مســتوى الزعامة الســنية

نواف سالم والتسمية الصعبة

يقول إن ســام ال يمكن ان يكون رئيســا ً
للحكومة حتــى ولو وافق «حــزب الله»
واكتفى بالتخلف عن تســميته ،لتؤكد ان
اســمه ليس مطروحا ً بقوة حتى الساعة
بينما ســيكون اســم البزري األكثر قبوال ً
من الجميــع وهو مطــروح يف الكواليس
انطالقا ً من ســنيته ورشعيته السياسية
ولكونه شــخصية غري مستفزة للمقاومة
وال للمعارضة وله تجاربه الناجحة سواء يف
رئاسة البلدية أو يف لجنة كورونا.
قائمة املرشــحني لن تكــون طويلة
ومعقدة بالنظر إىل غياب تيار املســتقبل
وتردد اي مرشــح يف قبول التحدي يف ظل
غياب دعم ســعودي خليجــي واضح واال
واجهت حكومته الفشل .موقف السعودية
الذي لــم تتوضح معامله بعد ســيكون له
الكلمة الفصل فهل سيكون قراره بمرشح
مواجهة او بتسوية ما تخرج اسم مرشح
من خارج التوقعات.
يأتــي يف اول التنبــؤات ان البلد مقبل
عىل ازمة عميقة ،مســتندا ً اىل ان بري غري
مستعد ألي خطوة إيجابية قبل نهاية عهد
عون ،ورفضه تغيــر حاكم مرصف لبنان
ما جعل التيار الوطني الحر يســتنتج بعد
االســتحقاق االنتخابي ان التعاون معه ال
أمل منه ،انتخابه رئيسا ً يعني نهاية التيار
سياسياً ،بينما هذا ال يعني عدم التعامل مع
املؤسسة .أمامنا ايام صعبة وقد يكون الحل
بمؤتمر دويل رشع الفرنسيون يف استمزاج
اآلراء يف شأنه منذ فرتة.

بسـام أبو زيـد

حسم الطعون في
المجلس الدستوري
«نواب التيار الملتزمون كانوا
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يزيدوا بالطعون» ...هذه العبارة
قالها رئيس «التيار الوطني
الحر» النائب جبران باسيل في
مهرجان «النصر» وهو يجزم
فيها أن عدد نواب التيار سيرتفع،
نتيجة للطعون التي سيتقدم بها
ضد مرشحين فائزين في بعض
الدوائر.
هذا الجزم لم يأخذ بعين االعتبار
ما قد يقرره المجلس الدستوري
في أي طعن والذي قد يكون
مخالفا ً لنتيجة الطعون التي أعلنها
النائب باسيل باعتبار أن هذه
المخالفة تبقى احتماال ً وارداً ،كما
أن هناك احتماالت أخرى منها أال
يتوصل المجلس الدستوري إلى
قرار في بعض الطعون إلنقسام
أعضائه ،خاصة وأن القرار يحتاج
لـ 7أصوات من أصل عشرة ،كما
أن احتمال عدم اكتمال النصاب
يبقى قائما ً فهو بحاجة لـ8
أعضاء من أصل  .10يضاف إلى
ذلك إمكانية أن يسقط المجلس
الدستوري الطعن من أساسه إذا
رأى أنه غير مستوفي الشروط.
ومن البديهي أيضا ً أن ال يقبل
أعضاء المجلس الدستوري
بإمالءات تفرض عليهم ،فتقديم
الطعن أمامهم ليس مسألة شكلية
فقط ألن نتيجة الطعن محسومة
من خارج المجلس وعليهم البصم
عليها ،فهم بالتأكيد لم ولن يقبلوا
بأن يلعبوا دور الكومبارس عند أي
جهة سياسية قررت كيفية إدارة
المسرحية.
مسألة إصدار المجلس
الدستوري قرارات بالطعون
النيابية التي ستقدم أمامه ليست
مسألة سهلة فهي تحتاج إلى
تحقيقات موسعة ومسار يضمن
شفافيتها بمصداقيتها ،وقد أرسى
رئيس المجلس الدستوري السابق
عصام سليمان أسس هذا المسار
عندما قرر تعيين مق ّرريْن لكل
مراجعة ،على أال يكونا من ذات
طائفة الطاعن والمطعون وليسا
من الدائرة االنتخابية ذاتها منعا ً
ألي انحياز ،كما أن التوصل إلى
نتيجة نهائية قد يستغرق أكثر
من  3أشهر وسط استحقاقات
سياسية داهمة تبدأ من تشكيل
حكومة وصوال ً إلى انتخاب رئيس
للجمهورية.
في الطعون باالنتخابات النيابية
سيكون المجلس الدستوري هذه
المرة تحت المجهر بقوة من قبل
الطاعن والمطعون ،واألهم من
قبل من حملوا لواء التغيير وقيام
الدولة ووصلوا بقوة إلى البرلمان،
فهؤالء يحملون بجدية مشروع
استقاللية القضاء وال ب ّد لهذه
االستقاللية أن تع ّزز أيضا دور
المجلس الدستوري وتخرجه نهائيا ً
من تحت أي تأثير سياسي أو
ارتهان سياسي إذا وجد .خصوصا ً
أن باسيل وضع بكالمه المجلس
الدستوري أمام تحد كبير في حال
تقدم نواب ساقطون من «التيار
الوطني الحر» بطعون في الدوائر
التي ترشحوا فيها بحيث يصير
من الواجب على المجلس دراستها
جيداً ،حتى ال يقال في حال قبلها
وأبطل نيابة المنافسين أنه قد
خضع لقرار باسيل الذي كان
يعرف مسبقا ً بما سيفعله المجلس
الدستوري.

٤

محـــــليـــــات
العـــدد  - ٨٤١السنــــة الثــالثــة

اإلثـنـيـن  ٢٣أيـــــــار 2022

حجر األبونا رزق يخلق جد ً
ال في زحلة

مع أو ضد أن يشارك كاهن برشق الحجارة؟
ككاهن لهــا يف زحلة ،ما اعتربه «ترصفا ً مشــيناً»
زحــلــة  -لــوســي بــارســخــيــان
من قبل الكاهن ،مســتذكرا ً «تاريخ أساقفة ورجال
دين عُ رفوا باإلعتدال واإلنفتاح وتعلقهم باإلنســان
تفاعلت عرب وسائل التواصل اإلجتماعي املواقف
والعيش املشرتك والقضايا املرشقية العادلة» .وتوجه
املتناقضة حيــال الفيديو الذي ظهر فيه األب طوني
شبيب اىل قداســة البابا يف كتابه محذرا ً «من مغبة
رزق من مدينة زحلة وهو يشــارك برشق الحجارة
مشــاركة رجال دين مســيحيني يف تأجيج مشاعر
مع شــبان من محلة حوش األمراء عىل آخرين ،عىل
خلفية إشكال بني الطرفني إثر دخول أحدهم حامالً
الحقد والكراهية بني اللبنانيني ومحاولة إعادة أجواء
الحــرب األهلية» ،ويأمل مــن البابا
راية «حــزب الله» اىل حــرم ثانوية
«إتخاذ اإلجراءات الالزمة من أجل منع
حوش األمراء ،التي تشكل واحدة من
تكرار هذه التجاوزات».
أكرب األقالم اإلنتخابية يف مدينة زحلة ،تحوّل فيديو الكاهن
هذا الكتاب الذي انترش عىل نطاق
والتي تستقطب املقرتعني من فئات
تواجهت إنتخابياً ،وال سيما «القوات وكتاب الطبيب ومن ثم واسع ،إستدعى موجة من اإلنتقادات
اللبنانية» و»حزب الله» ،محاوال ً خلق تعليق األب رزق عليه والــردود ،التي لم تتــوان يف البحث
د إضافية لتعليقات بالخلفيــات السياســية لنارشها،
اإلستفزازات يف القلم.
موا ّ
معلقــة عىل صــورة  profileله عرب
أثاره
الــذي
الجــدل
فمــا كاد
وتعليقات مضادة
فايسبوك يظهر من خاللها مع النائب
الفيديو يهدأ بعد أيام من إنتشــاره،
جربان باسيل ،ما سهل وضع كتابه يف إطار الخالف
وينرصف الزحليــون مجددا ً إىل أمورهــم الحياتية
السيايس.
الضاغطة ،حتى أشــعله مجددا ً كتــاب موجه اىل
وفيمــا لفت نأي الســلطة الكنســية يف زحلة
حــارضة الفاتيكان ،نــره الدكتور بيار شــبيب
بنفسها عن وضع حد للنقاش الدائر بني أبناء املدينة
عىل صفحة فايســبوك كما بدا من الصور املتداولة
الواحدة ،جاءت محاولة وقــف الجدل من قبل األب
عنه ،ونرش أيضــا ً عرب صفحة «جريــدة الروابي»
رزق نفسه ،الذي طلب من وسائل التواصل واإلعالم
املحلية عرب موقع فايســبوك ،يســتنكر فيه كأحد
عدم التداول بعد اآلن بهذا الخرب .وذلك بعد أن انضم
أبناء الطائفــة الكاثوليكية التي يخــدم األب رزق

عودة للنواب الجدد :ال تسكروا
بالسلطة وال تخذلوا من انتخبوكم

الفتداء الوقت والعمل على اإلنقاذ الفوري لبلد يحتضر

الحظ مرتوبوليت بريوت وتوابعها
للــروم األرثوذكــس املطــران الياس
عــودة ،يف عظته خالل قــداس االحد
يف كاتدرائيــة القديــس جاورجيوس
ان «معظــم الزعماء يتســابقون عىل
الخطابات والوعود وعىل الرصاخ أيضا ً
الذي ال يجــدي نفعا ً بــل يظهر حالة
الضعف عند املتكلــم ،أما الجوهر الذي
هو خدمة الشــعب فمفقود» ،الفتا ً اىل
ان «حتى النواب الذين انتخبهم الشعب
يتسابقون إىل العد والتنافس ،متناسني
أن النائب املنتخب يمثل الشــعب كله،
ال فئة محــددة منه فقــط ،مثلما لم
يتجسد املسيح لخالص فئة محددة من
الناس بل كل الخليقة .وكما أن خالص
املسيح هو للجميع ،كذلك يكون النائب
املسيحي أو غري املسيحي للجميع.
وأعرب عودة عن امله يف «أال يتلهى
املســؤولون باملظاهر والقشور ،فيما
يجب افتــداء الوقت والعمل عىل اإلنقاذ
الفوري لبلــد يحتــر» ،متمنيا ً «أن
يكونوا يــدا ً واحدة تعمل بجهد وبخطى
سديدة من أجل الخروج من الظلمة إىل
النور ،ومن التعثر إىل النهوض».
وتابــع عودة« :أمــا يف لبنان ،وقد
حصلت االنتخابات وقال الشعب كلمته،
ومع أننا كنا نتمنى أن تكون الحماسة
لالنتخابات بمستوى الكارثة التي أملت
باللبنانيني ،ويكون اإلقبال عىل التعبري
عن الــرأي بحجم الغضــب واليأس،
فينبغي أن يعمل الجميع بحســب قلب
الله ،أن يعملوا للرب من خالل شــعبه،

إخوته هــؤالء الصغار ،الذيــن أوكلوا
مهمــة رعايتهم أربع ســنني .أملنا أال
يضيعوا الوقــت ويشــحنوا النفوس
بذبذبات الكــره والحقد ،بل أن يتخطوا
أنانيتهم ويحاولوا إرساء مفاهيم املحبة
املسيحية.»...
وقال« :فيــا أيها النــواب ،أملنا أن
تعملوا وفق الدســتور عــى بناء دولة
ديموقراطيــة عادلــة تحــرم جميع
الحقوق وتلــزم الجميــع بالواجبات،
وعىل فصل الســلطات وتحصني القضاء
ليكون مســتقالً وفاعالً ،وعىل التصدي
لتعطيل املؤسسات ،وعىل معالجة النزف
االقتصــادي واالهتمام بوجــع الناس
وآالمهــم ،وعىل كشــف حقيقة تفجري
بريوت بعيدا ً من املساومات والتسويات
وطمس الحقائق .ال تســكروا بالسلطة
وال تدعوا مرض التسلط يصيبكم .كونوا
صوت من انتخبكم ويعلق عليكم اآلمال».
وشدد عودة عىل رضورة ان يكون
العمل حثيثــاً« ،مــن دون أي تضييع
للوقــت يف خطابات رنانــة فارغة من
النتائج العملية ،أنظار الشعب اللبناني،
والعالــم أجمــع ،شــاخصة نحوكم
ونحو طريقة عملكــم ،فال تخذلوا من
انتخبوكم .شــعبنا عــر إن بصمته أو
بصوته ،فاســمعوا اإلثنني وكونوا عىل
مســتوى املســؤولية ،من أجل بلدكم
لبنان ،ال مــن أجل حزبكم أو تياركم أو
حركتكــم ،أو طائفتكم ألن الشــعبية
تخفت أو تزداد ،لكــن الوطن هو الذي
يبقى ملجأ لجميع أبنائه».

اىل صفــوف من ردّوا عــى كتاب شــبيب اىل البابا
قائالً« :املشــن هو عدم الدفاع عن ديانتنا املسيحية
وعقيدتنا وكرامتنا االنســانية ممــن يهاجمونها
بإســتمرار ،ألننا لســنا أبناء جاريــة وال ذميني»،
مضيفــاً« :انا اليوم أعلن أمــام الجميع أني لم أقم
سوى بما أماله عيل ضمريي وكهنوتي ،وعليه أعلن،
وأنت الضعيف أمام ما تتعرض له من ردات فعل قام
بها أبناء وبنات الرشف والكرامة ،أني قد ســامحتك
كما أســامح من جاراك برأيك ،وتوجه يل باإلساءة.
وأشــكر كل من تضامن معي واطلب منهم االكتفاء
بما ردوا به عليك حتى اآلن».
وهكذا تحول فيديو الكاهن وكتاب الطبيب ومن
ثــم تعليق األب رزق عليه ،مــوا ّد إضافية لتعليقات
وتعليقات مضادة ،أســقطت أرضية التشارك حول
رؤية وموقف واحد مما جرى ،وأقحمت النقاشــات
يف مضامني الخالفات السياسية اإلسرتاتيجية حول
مفهوم املواطنة واملواجهــة ،ومن هم األحرار ومن
يترصفون كذميني .ما يو ّلد خشــية من تحول ميزة
التنوع املســيحي تحديدا ً يف عاصمــة الكثلكة ،اىل
رشوخ داخليــة بني أبناء مدينة واحدة ،هي من أكرب
املدن املسيحية يف الرشق .وهذا ،ربما ،ما لم تحسب
له بعض األفعال واألقوال والردود عليهما الحسابات
الدقيقة.

األب طوني رزق :لم أقم سوى بما أماله علي ّ
ضميري وكهنوتي

إنفجار األزمات دفعة واحدة في الشمال
والدوالر إلى واجهة األحداث
طــرابــلــس  -مــايــز عــبــيــد
«خلصت اإلنتخابــات ...راحت
ّ
تسل الناس
السكرة وإجت الفكرة»،
ألكثر من شــهرين بهــا وبأحداثها،
كان الــدوالر وقتها يرتفــع ببطء
قبل أن يهبّ هبّتــه الكربى فريتفع
 5آالف لــرة بعــد اإلنتخابات بيوم
واحــد ،إذ كتــب خبــر اقتصادي
شــمايل عــى «الفايســبوك»...« :
وكأنها كانــت مرسحية متفق عليها
لتمريــر اإلســتحقاق اإلنتخابي من
دون خضات شــعبية ،تم يف خاللها
تأجيل اإلنهيار املــدروس إىل ما بعد
اإلنتخابات ثم حصل مرة واحدة ،ويف
كل اتجاه».
يف الشــمال كل األزمــات ح ّ
طت
دفعة واحــدةُ .فقد الخبز من األفران
وصار يباع يف السوق السوداء ،بعدما
تخ ّ
طى ســعر الربطة الواحدة الـ 30
ألف لرية.
إنقطعت أدويــة عديدةُ ،
وفقدت
مادة البنزين مــن املحطات؛ مع أن
سعر الصفيحة قد المس الـ  600ألف
لرية لبنانية .إنقطع التيار الكهربائي
ّ
وتوقفت مولدات اإلشرتاك
لعدة أيام،
عن تزويد النــاس بالكهرباء .بعض
النــواب ما زالــوا يف غمــرة الفرح
منشــغلني ،وإذا كان عدد من نواب

تهافت على األفران في طرابلس

طرابلــس أبدوا نوعا ً مــن التغيري يف
اإلتصاالت .مــارس وزير اإلتصاالت
الصورة النمطية واجتمعوا عىل أداء
جوني قــرم نوعا ً من الخــداع الذي
ينطل عــى أحد .فرفع أســعار
لم
صالة ولــو يف صورة ،لكنها صورة ال
ِ
اإلتصاالت قرار متّخذ وكان قد تأجل
ولن تكفي مدينة عطىش إىل الخدمات
إعالنــه إىل ما بعــد اإلنتخابات ،أي
واملشاريع ،ومنطقة تعاني الحرمان
آلخر أيام حكومــة ميقاتي عىل مبدأ
منذ زمن بعيد.
ّ
كــر قبايح».
«يــا رايح
أكثــر هــؤالء النواب
قبل يــوم عــى تحوّلها
الجدد ال يــدري بالفعل ما
حكومة ترصيف أعمال،
هي الخطــوة التالية ،ما
يقومون بــه منذ أكثر من تهافت على شراء هــدد وزيــر اإلتصاالت
أســبوع؛ حركات روتينية بطاقات التشريج باإلســتقالة إذا لم تعتمد
الحكومة خطته الجديدة
من تقبّل التهاني والزيارات
مسبقة الدفع
لقطــاع اإلتصــاالت .ما
واألمــور الشــكلية ،فيما
هي هذه الخطة الرائعة؟
مطالــب النــاس منهم يف
مثلها مثل أي خطة للدولة اللبنانية،
مكان آخر ،فهــي تطالب بمرشوع
إنها زيادة التعرفــة عىل اإلتصاالت
إنقاذي حقيقي يعيد للبلد استقراره
السيايس واإلقتصادي ،ويضبط تفلت
من جيب املواطــن .تهافت عدد كبري
ســعر رصف الدوالر وقد أطاح بكل
من املواطنني إىل محالت بيع بطاقات
يشء .حديث الــدوالر يف اإلجتماعات
الترشيج لرشاء عدد منها عىل السعر
الحقيقية واإلفرتاضية اآلن هو حديث
الحايل قبل أن تعتمد األسعار الجديدة
الســاعة ،فقد تغ ّلب عــى أحاديث
املرتفعة يف شــهر تمــوز املقبل ،ما
تســبب بانقطاعها ،فيمــا عمدت
اإلنتخابــات فح ّلت يف مراتب متدنية،
ّ
بعض املحالت إىل رفع أسعارها خالفا ً
املرشــح الذي نجح،
ونيس املواطن
للواقع.
ومن الذي خرس ،واملفتاح اإلنتخابي
عــى وقع كل هــذه الرتاكمات،
الذي قبض ذاك املبلغ ،من دون تقديم
األصوات املوعودة.
أنهت حكومة ميقاتي مهامها بشكل
أزمة جديــدة ظهرت إىل الواجهة
رسمي ،وســعيا ً لتشــكيل حكومة
لتضــاف إىل حقيبة األزمــات التي
جديدة ،يطالب بعض النواب بتحقيق
يحملها اللبناني عىل كتفه هي أزمة
ذلك رسيعا ً ألن الفراغ مكلف.
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إعادة العالقة إلى سابق عهدها بين صيدا وجزين تحتاج إلى جهد مضاعف

أيوب لـ»"نداء الوطن"» :سأدافع عن المرأة والمشروع األول
الالمركزية اإلدارية
صـــيـــدا  -مــحـــمـــد دهـــشــــة
لم تهــدأ االحتفاالت يف مدينة صيدا
وال يف منطقة جزين بفوز النواب اسامة
ســعد وعبد الرحمن البــزري ورشبل
مســعد من جهة والنائبني غادة ايوب
وسعيد االســمر املدعومني من «القوات
اللبنانية» مــن جهة اخرى ،وقد حملت
مواقف سياســية الفتة وتبادل رسائل
عقب نتائج االنتخابــات النيابية التي
ســجلت مفاجــآت مدويــة بالجملة
وابرزها خسارة «التيار الوطني الحر»
ملقعديه يف جزين.
وأبرز التطــورات ،قيــام النائب
الســابق أمل أبو زيد عىل رأس وفد من
جزين بتهنئة سعد والبزري ،واستكمال
الثنائي الشــيعي ترطيــب االجواء ،اذ
قدم عضــو املكتب الســيايس لحركة
«أمل» بسام كجك التهاني بعدما سبقه
وفد من «حزب الله» برئاســة مسؤول
منطقة صيدا الشيخ زيد ضاهر ،بينما
اتصل الرئيس فؤاد الســنيورة بالبزري
مهنئاً.
يف املقابــل ،تقبّل النائبــان ايوب
واالســمر التهاني يف صالون كنيســة
عني املــر يف رشق صيدا ،بمشــاركة
املرشــح عىل الئحــة «وحدتنا يف صيدا
وجزين» املهندس يوسف النقيب ،الذي
لم يحالفه الحظ بالفوز ،ورئيس تجمع
 11آذار مرعي ابو مرعي وحشــد من
الشخصيات ورؤساء البلديات واملخاتري

مــن منطقتي صيدا وجزيــن ،قبل ان
يشاركا يف مهرجان جزين.
وتعهدت أيــوب ان تدافع عن املرأة
اللبنانيــة بكل قوة وتحمــل قضاياها
وتجعلهــا يف ســلم اولوياتهــا ،قائلة
لـ»نداء الوطن»« :سأهتم بكل مشاريع
املــرأة وقضاياها ،وبالنســبة يل فان
التحدي االكرب اليوم هو اســتعادة قرار
الدولة من اجل ان نبني ونؤسس عليه،
ولكي استطيع حماية املرأة واملعنفات
وغريهن يجب الذهاب اىل اســتقاللية
القضــاء ،وهــذا املرشوع ســنعاود
التصويت عليه من اجل حماية حقوق
املرأة وكل االشخاص الذين تغيب عنهم
العدالة» ،مؤكدة ان «اول املشاريع التي
سأحملها اىل قبة الربملان هو الالمركزية
االدارية».
وأكدت ايوب اعتماد سياســة اليد
املمدودة ،وقالت« :لقد انتهت االنتخابات
وســنطوي صفحتها اليوم وسنعتمد
سياســة اليد املمدودة التي ســتكون
عنوانــا ً للمرحلــة املقبلة بــن صيدا
وجزين ،ونواب جزيــن اليوم هم لكل
جزين ولصيــدا ايضا ً والعكس صحيح،
يجب ان نكــون فريق عمل واحد رشط
ان يكون العنوان االســايس الســيادة
والحياد والحفاظ عىل هوية لبنان ،واليد
ممدودة مع كل الســياديني يف مجلس
النواب لنستطيع تحقيق كافة تطلعات
الشعب الذي انتخبنا».
وشــددت ايوب عــى «ان اعادة

أيوب واألسمر يتقبّالن التهاني

العالقة اىل ســابق عهدهــا بني صيدا
وجزين تحتاج اىل جهد مضاعف ونحن
اليوم بدأنا التعاون مع املهندس النقيب
قبل االنتخابات وسنكمله يف اطار لقاء
عمل كبري وموسع بني جزين وصيدا،
من اجل وضع االولويات واملشــاريع
التــي تفيد املنطقة وتقــرب وجهات
النظر وتزيد من التنمية واالنماء ،وهو
املوضوع ســنكمل فيه وليس مرتبطا ً
فقط يف فــرة االنتخابــات ونريد ان
نســتفيد من هذه العالقة واملشاركة،
والفضل اليوم لفوزنا يعود اىل املهندس
يوسف النقيب والخطوة الريادية الذي

قام بها من اجــل التحالف يف ظل كل
التحديات والضغوطات».
وشددت ايوب عىل «ان ال تسويات
بعد اليــوم ،وال تنــازالت وال احتكار
مــن طوائف معينــة لحقائب وزارية
وال تعطيــل يف أي مؤسســة يف الدولة
اللبنانيــة» ،قائلة ان كتلــة «القوات
اللبنانية» اتخذت قرارا ً بعدم التصويت
او التجديــد لرئيس مجلــس النواب
نبيه بري وقد حددت املواصفات الذي
يجــب ان يتمتع بها رئيــس املجلس
ليتــم التوافق عليه ،ومنهــا ان يلتزم
بتطبيق بالنظــام الداخيل والتصويت

في كلمة خالل مهرجان احتفالي في جزين

جعجع :لن ننتخب بري...
هل ينتخبه رئيس «"تيار الكذب»"؟

أكــد رئيس حزب «القوات اللبنانية» ســمري جعجع
أننــا «يف صدد مواجهة كبــرة ألن الوضع الراهن يتطلب
ذلك إلخراج لبنــان مما يتخبط به بغيــة وضعه عىل بر
االمــان ،والخطوة االوىل أمامنا تبدأ يف انتخابات رئاســة
املجلــس النيابي التي أظهرنا من خاللها انســجامنا مع
كل طروحاتنا ووعودنــا االنتخابية ،فمع طرح موضوع
تســمية الرئيس قلناها رصاحة لن نسمي الرئيس نبيه
بري وســنختار من يتمتع بمواصفات معينة ،وهذا االمر
ينطبق أيضا ً عىل نيابة الرئاسة».
ويف كلمــة له من معــراب عــر «زوم» يف مهرجان
احتفايل لـ»القوات» تحت عنوان «ما فينا إال ما نشكركن»
يف ســاحة بلدية جزين  -عني مجدلني ،يف حضور النائبني
غادة ايوب وســعيد االســمر ،لفت جعجــع اىل انه «بعد
اعالن القوات جهارة موقفهــا من هذا املوضوع ،االنظار
تتجه نحو رئيس تيار الكذب والخداع والغش لنرى كيفية
تعاطيه معه ،إذ انه استمر طيلة السنوات االربع املاضية
بالقول إن الرئيس بري وجماعته «ما خلوه يشتغل» وانهم

فاســدون و»بلطجية» ،وبالتايل حان الوقــت ان تتبلور
الحقائق وتعلن مواقف كل االطراف لنرى مدى صدقيتها».
وشــدد جعجع عىل «أهمية التنسيق بني املجموعات
املعارضــة من افراد ومســتقلني ومجموعــات صغرية
واحزاب اليجاد الطريقــة املالئمة لتفعيــل معارضتنا،
بعدما بتنا كمجموعة فرقاء معارضني االكثرية يف املجلس
النيابي» ،وعىل «وجوب أال نحذو حذو فريق «ما خلونا وما
قدرنا» بل الترصف كأكثرية ،بعدما وضع الشعب ثقته بنا
ّ
لنحصل له حقوقه بدءا ً مــن إظهار حقيقة انفجار مرفأ
بريوت اىل إعــادة حقوق املودعني وكل االمــور الحياتية
االخرى».
وأكد «ان «القوات» ستتابع هذا املسار الصعب ،الشاق
والطويل حتى النهاية ،ألنه السبيل الوحيد نحو الخالص،
وال سيما أن املسار األسهل ليس األفضل دائماً ،ففي بعض
االوقات يكون كذلك ولكن يف أوقات أخرى يبقى املســار
االصعب والشاق هو االفضل ،وبالتايل سنسلكه مهما كان
متعرجاً».

االلكرتونــي ،واهم نقطــة ان يكون
قرار الحرب والســلم بيــد الدولة كما
السياسات الخارجية».
وختمــت ايــوب« :قضيتنا كانت
اســتعادة جزين كمنطقة ســيادية
بعدما وضعوها لســنوات وســنوات
خــارج الخــط الســيادي ،تركوها
مهمشــة ومظلومــة ،وكأن أهلها يف
جزيرة معزولة عــن لبنان ال قرار وال
صوت لهم ،وأوالدهــا مرشوع هجرة
وبيوتها مقفلــة وتحولت مدينة كهلة
تفرغ من أهلها ،ورصختي هي رصخة
كل أم جزينية ولبنانية».

مســـاحة حـــرّة

«"تثبيت حقيقتين"»
الـدكــتـور شــربــل عــازار

(*)

َ
خ َ
طــبَ رئيس التيّــار الوطني الح ّر
النائب جربان باسيل يف «مهرجان النرص
!!!» فاعرتف بالحقائق التالية:
 -١بالنســبة إىل قانون االنتخاب قال
النائب باسيل حرفيّاً« :انا ما بستحي إني
ُس ِ
م َ
اهم أسايس بقانون االنتخابات الحايل
املعمول عىل قياس لبنان ،القانون هو عىل
قياس نظامنا وتركيبتنــا الطائفية وانا
ّ
إتخل عنّو ،ونحنا متمسكني
مش مستعد
بهالقانون».
يعنــي ،ك ّل ما كان يقولــه ويدّعيه
التيّاريّــون من أنّهم كانــوا مع القانون
االرثوذكــي الذي أفشــله الغري ،خاصة
بكركي والقوات اللبنانيّة ،هو كال ٌم باط ٌل
وغري صحيح من اآلن واىل األبد.
 -٢بالنسبة إىل التحالفات االنتخابيّة
قال النائب باســيل حرفيّاً« :بالشــكر،
ّ
ّ
يــي عطيتنــا  4نواب.
بخصــص عكار
ّ
بخصص الطائفــة العلويّة
وبالشــكر،
ّ
يل عطيتنا أربعــة آالف صوت .ما بجوز
التعاطي مع الوضع العلوي بدونيّة وبأق ّل
من حقــوق كاملة .نحنــا معهم متل ما
هنّي رح يكونوا معنا .بالنســبة للشيعة
نحنا ســاهمنا بمنع االخــراق وتحديدا ً
باملقعد الشــيعي بجبيل ،وهنّي ساهموا
بمنع حصارنا انتخابيّــاً .وبعض الناس
هربوا منّا بسبب تحالفنا مع حزب الله».
يعني النائب باســيل يؤ ّكد بشــكل
مبارش ما رصّ ح به الوزير الســابق وئام
ّ
وهاب عىل تلفزيون الجديد من أنّه واألمري
طالل ارســان اعطوا ثالثة نوّاب للنائب
باسيل ( ،)3و»حزب الله» أعطاه خمسة

نواب ( ،)5والبعثي والقومي وبمســاعدة
تيّار املستقبل أعطوه ثالثة نواب ( .)3ما
يعني أنّه بَقِ ي لديه ستة نواب (.)6
عىل ك ّل النائب باســيل أ ّكد يف خطابه
حرفيّــاً« :أكيد إنّو أرقــام التيّار والتكتّل
انخفضت».
إذا ً الحقيقتان أصبحتا ثابتتني:
 النائب باســيل مع هــذا القانوناالنتخابي عكس ما كان يروّ ج منارصوه.
 والتيّــار مدين بوصول أغلبية نوّابهملحور املمانعة.
أمّ ا يف موضوع تعديل الدســتور فقد
رصّ ح النائب باســيل حرفيّاً« :نحن مع
انتخاب الرئيس مبارشة من الشعب وعىل
دورتني» .يعني النائب باســيل يريد تغيري
الدستور اللبناني بشكل جذري والخروج
عىل النظام الديمقراطي الربملاني الح ّر.
ملــاذا يا تُــرى ولصالح مــن؟ ومن
استشــار ومــن اســتفتى؟ وهل درس
ســلبيات هذا الطرح يف وطــن تك ّلم هو،
يف كلمتــه ذاتها ،عن نظامــه وتركيبته
الطائفية ؟
نظامنا بموجب دستورنا هو األفضل
ملجتمعنا التعــدّدي ،فلنعمل عىل تطبيقه
أوال ً ِبدءا ً مــن مقدمته التي ّ
تنص رصاحة
عىل ّ
أن لبنان ،دولة ســيّدة ح ّرة مستقلة
تحمي حدودها وشــعبها بقواها الذاتية
فقط ،خارج أيّ سالح غري رشعي لبناني
أو غري لبنانــي ،دولة ملتزمــة بمواثيق
جامعة الــدول العربية وقــرارات االمم
ٌ
رس
املتحــدّة.
دولــة ،الحيا ُد فيهــا هو ّ
استقرارها وازدهارها.
(*) عضو «الجبهة السياديّة من أجل لبنان»
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قهوة ونرجيلة ومنجيرة أبو حسين من أجل جرعة صمود

ّ
متنفسهم الوحيد
الناس إلى البراري...
الـنـبــطــيــة  -رمــال جــونــي
خضات اقتصادية ارتدادية بالجملة
تصيب املواطــن هذه االيــام ،أحالهما
م ّر ،مــن أزمة الرغيــف اىل أزمة الدوالر
واالتصاالت ومن خلفهــا االنرتنت وهلم
ج ّرا من شــلة الغالء الكــرى .غري أنه
يقابلها بابتســامة وكوب قهوة ،ضاربا ً
عرض الحائط بكل مفاعيلها القاســية
عىل حياته ،فهمّ ــه األوحد كيف يعيش.
كثر لم يتخلوا عن عاداتهم االســبوعية،
رغم كل االنهيارات املعيشــية ،مع تعديل
بسيط يف املستلزمات الرضورية للنزهة،
تخ ّلوا عن حفلة املشــاوي وملحقاتها،
لكنهم لــم يتخ ّلوا عــن النرجيلة وكوب
القهوة ،فهي متنفسهم الوحيد يف الحياة
وهي التي تمدّهم بجرعة دعم ألســبوع
حافل باالزمات وهزات االقتصاد االرضية.
صحيح ان عادة رشاء اللحوم للشواء
تراجعت بنســبة  80يف املئة ،عىل حد ما
يقوله اللحام محمد حــرب واقتصارها
عىل أصحاب رأس املــال ،بينما األكثرية
تشــري اللحم بالوقية ،غــر ان ما لم
يرتاجع هو «ضهرات» النــاس للرباري
واألنهــر والبحار ،وإن بنســب أقل من
املعتاد« ،فالناس بدّا اوكســيجني» يقول
محمــد« ،لتتمكن من الصمــود أمام ما
يواجهه املواطن هذه االيام».
يف حديقة ســهل امليدنة يف كفررمان
تجلس سلمى مع بناتها يرتشفن القهوة

تخلّوا عن حفالت الشواء لكنهم لم يتخلّوا عن النرجيلة

«"ما بدنا نحط الحزن بالجرن بدنا نعيش"

ويدخــن النرجيلة ،اخــرن مكانا ً قريبا ً
ّ
لســكنهن لتوفري للبنزين الــذي ع ّ
ّ
طل
ّ
مشــاريعهن املعتــادة ،فهو يحتاج
كل
ميزانية مرتفعة ،ناهيك عن أن االســعار
ّ
ففضلن القهوة عىل ما عداها تقول
نار،
ســلمى مردّدة «بدنا نعيش ما بيسوى
نض ّلنا حا ّ
طني الحزن بالجرن».
ِّ
تدخن نرجيلتهــا ،وكأنها تنفث كل
معاناتها اليوميــة ،ترفض أن تنزوي يف
زاوية االزمات او تستســلم لكل املآيس،
ما يهمّ ها هو أن تفرح ولو لوقت قصري،
وعىل ما تقول «خنقونــا كثرياً ،يريدون
تدمرينا وتحطيمنا ،ولكننا لن نستسلم».
اختــار كثر مــن النــاس االبتعاد
عن أزماتهــم اليومية ولــو ليوم واحد،
خرجوا اىل الــراري والحدائــق العامة،

قــ ّرروا مواجهة كل يشء ولو بجلســة
«عاملايش» .تخلــت فاطمة عن رحالتها
االســبوعية مع رفاقها ،فاالزمة الراهنة
ال تســمح باإلرساف« ،قررنــا االقتصاد
قدر املستطاع» تقول ،وهي ترتشف كوب
قهوتها امل ّرة وتردد «اقترصت جلســاتنا
عىل القهوة والنرجيلة ،لكن االهم الجلسة
بعيدا ً من جدران املنــزل» .تدرك فاطمة
صعوبة الوضع ،تتأمــل ابنها وهو يلهو

تد ِّخن نرجيلتها وكأنها تنفث كل
معاناتها اليومية وترفض أن
تنزوي في زاوية األزمات
أو تستسلم لكل المآسي

رعد :ما زلنا ق ّوة نيابية وازنة
تستطيع الحضور والتصرّف
أعلــن رئيس كتلــة «الوفــاء للمقاومة»
النائــب محمد رعد ،أنّه «ليس من شــيمنا وال
من سياســتنا أن نخوّن أحدا ً أو أن نطعن أحدا ً
من الخلف لكن نحــن حريصون عىل تنبيه من
يغفل ومن يَســ َكر أثناء ّ
السري يف الطريق حتّى
يستفيق ،فال يأخذنا إىل الهاوية واإلنهيار فقط
نقص لديه».
إلشباع نزو ٍة أو لس ّد عقدة
ٍ
وقــال رعد من النبطية« :لألســف ،بعض
اللبنانيني ممّ ن نريدهم رشكاء لنا يف هذا البلد،
هؤالء عندما حصلــت اإلنتخابات بدأوا يدّعون
أنهم يملكون األكثريــة النيابية ،ونحن نقول
إننا ما زلنا قوّة نيابية وازنة تستطيع الحضور
والترصّ ف بما يحفظ مصلحة شعبنا ،وإذا كنتم
تدّعــون أنكم تملكون األكثريــة النيابية نحن
ّ
والقصة بضعة أيام
ســننتظر ولن نســتعجل
وســنرى ما هي أولويّاتكم وكيف سترصفون
هذه األكثرية يف الســلطة وعندها سنبني عىل
اليشء مقتضاه».
وأضاف»:ســنرى كيــف ســتترصّ فون
إزاء تشــكيل الحكومة وإدارة شــؤون البلد
والسياسات التي ستعتمد ،أمّ ا مسألة سنشارك

أو ال نشــارك ،أيضا ً ال نريد أن نستعجل األمور
لكــن ما يعنينا أن نقوله ونؤ ّكده لشــعبنا أننا
منفتحون عىل التعاون اإليجابي مع ك ّل ما نراه
مناسبا ً لتحقيق مصالح الناس ومصالح بلدنا،
وما دون ذلك يخرج عن إطار القواعد املشرتكة
التي تجعلنــا ملزمني بأن نتعاون مع اآلخرين،
إذا كان اآلخرون ال يريدون التّســليم بالحقائق
وبالوقائع».

قبالن :خيارنا بري ونقطة على السطر
إعتــر املفتي الجعفري املمتاز الشــيخ أحمد قبالن ان
«الحريص عىل لبنان يالقي اآلخر بحكومة وفاق وطني ،وأي
خالف فليكن عىل طاولة الحكومة ،والفراغ عدو السلم األهيل
ومرشوع الدولة ،وواقع البلد يفرتض املسارعة ملالقاة بعضنا
البعض وليس رفع املتاريس السياسية والشعارات مدفوعة
األجر ،وخيارنا املحسوم لرئاسة املجلس النيابي الرئيس نبيه
بري ونقطة عىل السطر».
وقال قبــان يف بيــان« :الــرورة الوطنية تفرتض
إعطاء املجلس النيابــي أكرب زخم لحماية القاعدة التمثيلية
واإلستحقاقات الدستورية الداهمة ،وإذا كان ال بد من وصية
بحجم بقاء وطن أنصحكم باإلرساع بتشكيل حكومة وفاق
وطني وعدم اللعب بالحسابات الضيقة ،ألن الفراغ الحكومي
سيضعنا أمام أســوأ فراغ بمركز رئاسة الجمهورية ومعه
سيبدأ تسونامي األزمات.»...

فـ»من حقه أن يلعب ويلهو ويفرح ،شو
ذنبو من كل ما نعانيه»؟ ما تريده «راحة
نفسية» تبحث عن الطمأنينة والسكون
يف الطبيعة ،ألنه «شبعنا خطابات وازمات
وغريها ،نريد أن نتنفس لنواجه».
يبــدو أن كل واحــد اختــار منحى
مختلفا ً لعطلته ،فمنهم من قرر الخروج
للطبيعة ومنهم من قرر مزاولة العمل الن
اللقمة صعبة ،فأبو حســن يميض نهار
االحد مع منجريته ،يعزف ويرندح العتابا،
باتت مهنته منذ توقف عرص الرسفيس،
فهي عطلته كما يقــول ،واكثر «تبدلت
الظروف رأسا ً عىل عقب ،وباتت الرحالت
االسبوعية حكرا ً عىل فئة من الناس ،البال
مش فايض» ،يؤكد ابو حسن ان «منجريته
باتت صديقتــه يف زمن االزمات ،يدوزنها

حسب مزاجه ،يرندح همومه كي يتمكن
من مواجهتها ،اختارها بديالً من الحزن
والعتــب ،وان كان ما يريــده هو ضمان
اقتصادي واجتماعي ،وكما يقول «زمان
الدوالر بـ 1500لرية كنا نعيش بســام،
اليوم نرضب أسداسا ً بأخماس اذا قررنا
ان نقوم بجولة صغرية فالبنزين هدّنا».
رغم كل املآيس واملناكفات السياسية،
ما زال هناك باب للرتويح عن النفس عند
مواطن قرر عدم الرضوخ ملا يحيطه من
ازمات وانفجــارات اقتصادية مرتقبة،
ّ
دخن نرجيلته ،ارتشــف كــوب قهوته،
التقط «الســيلفي» ،فمــا يعنيه هو ان
يبتســم ولو لبضع ساعات قبل أن يغرق
مجددا ً يف وحول االزمات التي لن تنتهي،
بل ستزيد تباعاً.

حدة من "القوات"
عقيص :كتلة مو ّ
و"»االشتراكي"» والسياديين السنّة
أوضح النائب جورج عقيص يف حديث اذاعي ،أن «السياديني السنة
الذين خاضوا االســتحقاق االنتخابي والحزب «التقدمي االشــراكي»
و»القوات» سيشكلون كتلة موحدة يف مجلس النواب» ،متمنيا ً ان ينضم
اىل هذه الكتلة نواب الثورة.
وعن اســتحقاق انتخاب رئيس مجلس النواب ،قال عقيص« :إننا
أمام سابقة دستورية وتاريخية ،واملعركة هي معركة األوراق البيضاء،
وإذا صدق كل من يقول إنه لن ينتخب الرئيس نبيه بري فســيكون لنا
رئيس ملجلس النواب ال يحظى بأكثرية املجلس الذي هو يرأســه ،وهذا
يعني الكثري يف السياســة ويجب أن يكون محط تفكري من قبل الفريق
الشيعي» .واعلن أن «القوات» لن تقبل املناقشة بأي تعديل دستوري قبل
تطبيق اتفاق الطائف ،وأضاف« :نحن لن نقبل أن نناقش بأي إصالحات
دستورية وهناك فئة مسلحة ووهج سالحها فوق الطاولة وتحتها ،بل
نريد تطبيق ما لم يطبق يف اتفاق الطائف أوالً» .وأكد عدم وجود اســم
مرشح حتى اآلن لرئاسة الحكومة لدى «القوات».

إستنكرت جريمة قتل وضاح الرفاعي ومحمد بيان

فاعليات بعلبك:
لمحاسبة َ
الق َت َلة ودرء الفتنة
اســتنكرت الفاعليات البلدية واالختيارية
والنقابية واالقتصادية واالجتماعية يف بعلبك،
«الجريمة التي أودت بالشابني وضاح الرفاعي
ومحمــد بيــان» ،وطالبت بـ»الحــق وعدم
االنجرار إىل الفتن».
وجدد مجلس البلدية اســتنكار الجريمة،
ونوه بـ»الوعي الــذي تحىل به أهلنا فترصفوا
بحكمة وفوتوا الفرصة عىل املصطادين باملاء
العكر» .وناشد األجهزة االمنية «التي كان لها
الدور يف وأد الفتنــة ،متابعة اتخاذ اإلجراءات
املناسبة ومعاقبة املعتدين».
ويف بيان مشــرك ،اســتنكرت «جمعية
تجــار بعلبــك» ونقابة أصحاب املؤسســات
واملحال التجارية يف البقاع ،والنقابات يف بعلبك
«الجريمة املروعة بحق الشــابني ،ونتقدم من
العائلتــن الكريمتني بأســمى آيــات العزاء،

ســائلني الله لهــم الصرب والســلوان» .ودعا
التجار وأصحاب املحــات يف بعلبك إىل «إقفال
محالتهم اليــوم (أمس) مــن الثالثة عرصا ً
واملشــاركة يف تشييع محمد بيان ،متمنني عىل
الجميع تغليب لغــة الحكماء والعقالء ،وعدم
االنجرار إىل الفتن».
وتقدمت رابطة مختاري قضاء بعلبك من
آل الرفاعي وآل بيان «بأحــر التعازي لرحيل
ولديهما شهداء الغدر ،إثر الحادث األليم الذي
طاول كل أهل بعلبك ،ونسأل الله أن يتغمدهما
برحمتــه الواســعة ويلهم ذويهمــا الصرب
والسلوان ويمن عىل الجريح بالشفاء العاجل».
وطالب األجهزة األمنية بأن «تبقى سدا ً منيعا ً
لدرء أي فتنة يراد منها تخريب الســلم األهيل
والعيش الواحد يف مدينتنا ،واالقتصاص العادل
من املجرمني».

محـــــليـــــات
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مســـاحة حـــرّة

انحدار الخطاب السياسي في لبنان وخطاب الكراهية
(*)
ســيايس ،تنذر بخطر نســبة كراهية الخطاب
ّ
الـبـروفـسـور أنـطـونـيـوس أبــو كـسـم
والعبــارات الطائفيّة التي تُــردّد .فتظاهرات
لم نشــهد انحدارا ً أو انحطاطا ً يف الخطاب
املوبيــات واملوتســيكات وإطــاق الرصاص
واملفرقعات والحجــارة وصوال ً إىل إطالق قذائف
الســيايس كالذي رافق االنتخابات النيابية للعام
ّ
مؤشات عــى خطورة انحدار الخطاب
الـ ،B7
 .2022لم نشهد خطابا ً سياسيا ً منافيا ً للدستور
الســيايس وعــى املســتوى املرتفــع لخطاب
ومناقضا ً األعراف الدســتورية كالخطاب الذي
ّ
يمس
الكراهية .مســتوى الخطاب املتّبــع ،قد
ينتهجه عد ٌد من املرشــحني الفائزين .لم نشهد
ٍ
بسيادة الدولة ويهدّم عمليّة بناء السالم.
شعارات مستهلكة
خطابا ً سياســيا ً قائما ً عىل
يضاف إىل خطاب الكراهية ،الخطاب املنح ّ
أصابهــا العفن كشــعارات الســيادة والعدوّ
ط
سياســيا ً وأخالقيا ً وبيئياً .ولألســف وبفضل
واالحتالل واإلرهاب والفســاد وحماية حقوق
وسائل التواصل االجتماعي املتاحة لجميع فئات
الطوائف.
املجتمع العمريّــة واالجتماعية،
هــذا املســتوى الســطحي
دخلت العبارات املشينة إىل معجم
والحاقــد واملتكابر وغري األخالقي
الخطــاب الســيايس ناهيك عن
والتخويني من الخطاب السيايس
هل يتجرّأ المجلس
الكالم البذيء ،حتّى أصبح الحذاء
يهدّد الســلم األهيل يف لبنان .هذه
مصطلحــا ً سياســياً ،لينافس
الخطابات املمنهجة للسياســيني الدستوري على إلغاء
مصطلحات التشبيه بالحيوانات.
وقياداتهــم ،تصــبّ يف تحفيــز نتيجة انتخاب مقعد
ووصل األمــر بانحطاط الخطاب
خطــاب الكراهيــة مهمــا كان
ّ
اتجاههّ .
الحض عىل نيابي ّ بسبب تأثير خطاب الســيايس إىل التنمّ ــر وخطاب
إن خطــورة
الكراهية؟
السخرية والخطاب الجندري ،ما
خطــاب الكراهية أكان بســبب
ّ
حاسة السمع وأش ّد
يش ّكل تلوثا ً يف
املوقف الســيايس ،أو املذهبي ،أو
رضرا ً من تلوّث الهواء نتيجة حرق اإلطارات.
الديني أو الفئــة املهنية أو االقتصادية قد تؤدّي
ومن أشــكال انحدار الخطاب الســيايس،
إىل تهديد االنتظام العام الســيادي واالجتماعي
واالقتصادي ،وإىل نشوب نزاع مسلح – حيث ّ
دغدغة مشــاعر جمهور املجتمــع املدني ،عرب
إن
أحداث الطيّونة أبلغ مثالّ .
االقرتاح اإلعالمي ملشــاريع قوانــن أو اإلعالن
فإن الشحن بواسطة
خطاب الكراهيــة يف روندا قــد أدّى إىل تهييج
عن الرتشــح إىل اســتحقاقات دستورية بشكل
الشــارع ض ّد فئة أخرى من املواطنني وصوال ً إىل
مناقض للدستور اللبناني العريف واملكتوب ،وعرب
ّ
تمس
الكالم عىل ترشيع ســلوكيات اجتماعية
االقتتال وارتكاب إبادة جماعية.
باالنتظام العام املجتمعي اللبناني.
ولخطورة املوضــوع ،لقد اعتمدت الجمعية
العامــة لألمم املتحــدة يف تمــوز  2019القرار
ومن أشــكال انحدار الخطاب الســيايس،
 328/73بشأن «النهوض بالحوار بني الديانات
الخطاب االســتخفايف والســخيف ،املنتَهَ ج من
والثقافات وتعزيز التســامح من أجل مناهضة
قبل مســؤولني حكوميني ،يجيبون عىل أسئلة
خطــاب الكراهيــة» ،والــذي يدعــو إىل منع
الصحافيــن والشــعب ،عرب األغانــي ،واملزاح
بأســلوب ال يخلو من السخرية حتّى
املبتذل ،أو
التحريض عىل العنف املحتمل أن يؤدي إىل جرائم
ٍ
من املسؤولني والديبلوماسيني األجانب.
وحشــية ،التي تعرف أيضا ً باســم خطة عمل
ومــن أوجه انحــدار الخطاب الســيايس،
فاس ،وخطة العمل ملناهضة خطاب الكراهية،
الخطاب الكاذب واملض ّلــل ،حتّى يصبح الزعيم
وســائر املبادرات التي تشــجّ ع عىل التسامح
شبيها ً بجحا فيصدّق كذبته ج ّراء اقتناع الرعيّة،
والتفاهم.
ّ
التي تنتيش أنّها تمتلك الحقيقة.
إن ردّات فعــل الشــارع بعــد ك ّل خطاب

ومــن أوجه انحــدار الخطاب الســيايس،
ومن أوجــه انحدار الخطاب الســيايس يف
الخطاب التأليهــي وامليغالوماني ،والذي يختلف
لبنان ،هو انحدار مســتوى الســلوك السيايس،
سيايس ميلء
عن الخطاب الســلطوي .خطاب
حيث عمــدت أغلبية الفائزيــن باالنتخابات إىل
ّ
بالتبجّ ح واالســتعالء وحبّ العظمة ،تعكســه
إقامة الحفالت ،ومنها املح ّرضــة ،أو الراقصة
حركات اليد واألصابع ونربة ّ
الصوت.
أو ال ّزاجلة ،دون احــرام األغلبية الصامتة من
الشــعب التي ت ّ
نئ وجعا ً وتتقيّأ السياسة بسبب
ومن أوجــه انحدار الخطاب الســيايس يف
طعم املرارة.
لبنــان ،الخطاب الفتنــويّ والتحرييض ،والذي
عــى مســتوى القانــون الــدويل لحقوق
يهدف إىل املحافظة عىل موقع الزعيم ،عرب إثارة
اإلنسان ،تكمن املشــكلة يف رشعية االنتخابات،
جمهوره عرب خلق معركــة وهميّة مع الخصم
حيث ّ
إن انتهاج اسرتاتيجية الكراهية والتشهري
ليحوّله إىل عــدوّ ما يعيل شــأن املعركة .ومن
ّ
املحفز األكرب لنتائجها .هل يتج ّرأ
باآلخر ش ّكلت
مظاهــر إفالس الخطاب الســيايس ،اللجوء إىل
املجلس الدســتوري عــى إلغاء
هذا الخطاب الفتنوي والذي يذ ّكر
نيابي
نتيجــة انتخــاب مقعــد
بالحرب األهليّــة ،وتكراره ،وكأنه
ّ
بسبب تأثري خطاب الكراهية عرب
عنوان املعركة الوحيد.
ومن أوجه انحــدار الخطاب دخلت العبارات المشينة تطبيق املواثيــق الدولية وتحديدا ً
العهد الدويل الخــاص بالحقوق
الســيايس يف لبنــان ،خطــاب
إلى معجم الخطاب
السياسية واملدنيّة ،والذي يح ّ
ظر
التحريض ضــد الجيش ،والهجوم السياسي ناهيك عن
أية دعاية للحــرب ،أو أيّة دعوة
الكالمي عــى قيادتــه وضباطه
الكالم البذيء حتّى
إىل الكراهية التي تشكل تحريضا ً
وجنوده فقط بهدف تسجيل نقاط
سياســية أو بهــدف رضب هيبة أصبح الحذاء مصطلحًا عىل التمييز أو العداوة أو العنف؟
إنّها «خطابــات غري جديرة
الدولة وإحداث الفوىض ،ومحاولة
سياسيًا لينافس
باالحرتام»  -عبارة مقتبسة من
رضب مؤسســة األمن األوىل التي
مصطلحات التشبيه
خطاب رئيس الجامعة اليسوعية
ال تــزال تعمل عــى كافة األرايض
بالحيوانات
اللبنانيــة .تجدر اإلشــارة اىل ّ
األب املرحوم سليم عَ بُو يف  19آذار
أن
 ،2001وأنا أضيف أنّه بعد إحدىإسقاط النظام يختلف عن مفهوم
وعرشين ســنة عىل خطابه ،أصبحت خطابات
إسقاط السلطة.
غري جديرة باإلنســانية وغري جديرة باملواطنة،
ومن أوجــه انحدار الخطاب الســيايس يف
وقد تخ ّ
طت بأشــواط أنماط الخطابات الثالثة
لبنان ،خطاب بعــض القيادات الروحية ورجال
غري الجديرة باالحرتام  »-الخطاب اإليديولوجي،
الدين املناقض للدســتور وامليثــاق ،وخطابها
الخطاب املــزدوج ،والخطاب الرباغماتي واللغة
الذي يهاجم القضاء والقضاة وخطابها املطالب
الخشبيّة» ،-والتي أدرجها يف دراسته.
بحمايــة املجرمني والســارقني ومنع املحاكمة
ّ
ّ
بأمــس الحاجة إىل خطاب عقالني
إن لبنان
عنهم.
يحــارب التطــ ّرف ،ويك ّرس احرتام اإلنســان،
أليس بســبب مســتوى الخطاب السيايس
ويك ّرس تطبيق الدســتور وفصل الســلطات،
املتدني وشبه الفارغ املبني عىل الكراهية امتنع
ســلمي يرتقي من املستوى
وبحاجة إىل خطاب
حواىل تســعة وخمسون باملئة من املواطنني عن
ّ
الطائفــي إىل املســتوى الوطني حيث تشــ ّكل
املشــاركة باالنتخابات النيابيــة؟ أي أكثر من
الطوائفيّــة تثقيفــا ً للخطاب بعــد أن كانت
نصف الشــعب اللبناني يرفض خطاب الطبقة
الطائفية مذ ّلة له.
السياســية املتنافســة ومن ضمنها فئة الثورة
(*) محا ٍم دويل ّ وأستاذ جامعي
التي انتهجت لألسف خطاب الكراهية.

ال شرعية لدولة بسالح غير شرعي
(*)
اللجوء إىل «العدِّ» عندنا قد يُطيحُ بلبنان باتجاه مشــاريع أخرى.
الحر ،من قبــل دويلة داخلية تقضم من ســيادتها كل يوم .لذلك
الـعـمـيــد الـركــن وهـبــي قــاطـيــشــه
ٍ
ويف هذه الحالة ،ال ســمح الله ،قد يكون «حزب الله» وبيئته أول
بحث يف اإلسرتاتيجية الدفاعية قبل التخيل عن الحزب
فكل محاولة
أما وقد ح ّ
وأكــر الخارسين؛ فأوقف لنا التهديد بـ»العــد» ليبقى لنا جميعا ً
طت «حروب» اإلنتخابات النيابية أوزارها ،عىل نتائج
لســاحه ،يبقى ملهاة للتهرب من معالجة املسألة األساسية ،أي
هذا الوطن الجميل لبنان.
الســاح غري الرشعي للحزب ،ومحاولة مستجدة إليجاد مربرات
واضحة بانتصار الفريق اللبناني الرافض للســاح ،وسط املآيس
واهية لإلحتفاظ بالســاح ووهجه بأغطية جديدة ،واســتكماال ً
لكن الســيد حسن بعد يومني من خطاب «العدّ» ،عاد ليطالب
والنكبات التي يعيشــها اللبنانيون ،يف الشحّ اإلقتصادي واإلنهيار
بحكومة وفاق لح ِّل امللفات املســتعصية ،كما طالب بالتعايش مع
لتدمري الدولة وتهجري اللبنانيني بهدف تغيري هوية لبنان.
املايل والتهجري القرسي ،يف غياب املقومات األساسية للحياة :ماء،
ســاحه ملدة عامني قبل أن نبحث يف قضية الســاح .وهنا نسأل
خطاب السيد حســن نرصالله بعد صدور نتائج اإلنتخابات
كهربــاء ،رغيف ،...بحثا ً عن جواز ســفر يُث ِبت هويتهم ،يم ِّكنهم
السيد حســن :أوال ً ملاذا تطالب بحكومة وفاق وطني ،واللبنانيون
النيابية يف لبنان ،كان هادئا ً نســبيّا ً عما عرفناه عنه ســابقا ً من
من اســتجداء تأشرية «خروج» من لبنان ،إىل أية أرض مأهولة؛ أو
يعرفــون أن حكومات الوفاق كانت لتغطية الســاح والفســاد
تهديد ووعيــد بالكالم واإلشــارات؛ إذ بدا فيه م ُِّقــ ّرا ً بنتيجة ما
ركوب أول زورق موت ،واإلرتماء عىل أقرب شاطئ غريب ،يحرقون
وإنهــم ال يريدون العــودة إىل هكــذا اختبارات
اختارته مكوِّنات الشــعب اللبناني،
«كإنجاز تاريخي» ،كل مستند أو ورقة قد
فوقه،
ٍ
من جديد ،فاشــلة وقاتلة؟ وثانيــا ً ملاذا حكمت
التــي أجمعت عىل رفض ســاحه،
تفضح هويتهــم الوطنية تعيدهم إىل جهنم التي
لوحدك بأغلبيتك آلخر ثالث ســنوات (وهذا حقك
بعد أن تحقــق اللبنانيون من دور
فروا منها .فلقد بات من غري املســموح متابعة
نسأل السيد حسن :أو ً
هذا الســاح يف تدمري الدولة وهدم بالرغم من الهدوء الظاهري الديموقراطــي) ،بينمــا تريد حرمــان األغلبية
«الرغو» بالكالم عن الفســاد واملحاصصة ونهب
ال
الحالية من ممارســة هذا الحــق؟ وأخريا ً يطلب
واإلقتصادية
املاليــة
مؤسســاتها
الدولة وانهيار املؤسســات ...التــي تُعترب كلها
لخطابه يبدو أن األمين
لماذا تطالب بحكومة
السيد حســن منا التعايش مع ســاحه للعامني
والسياســية ،...وأدى إىل تحويلهم
نتائج حتمية ملا وصلت إليه الدولة ،دون الدخول
العام لـ"حزب الله" لم
وفاق وطني واللبنانيون
املقبلني قبل بــدء البحث يف قضية ســاحه وقد
إىل متســوّلني عىل أبواب ســفارات
يف مواجهة األسباب الحقيقية التي أوصلت لبنان
يعرفون أن حكومات
املحســنني .لكن بالرغم من الهدوء يتراجع عن التهديد "الناعم" يطول البحث لعقود .وهنا نســأل :هل تريد خالل
واللبنانيني إىل هذه الكارثة.
هذين العامني تفكيك «فــخ» الغجر الوهمي ،أو
الظاهــري للخطاب ،يبدو أن األمني
يُجمــع اللبنانيون عىل اإلقرار بأن الســبب
هذه المرة للّبنانيين
الوفاق كانت لتغطية
تحرير مزارع شــبعا؟ أم أنك تريد عىل إبقاء ورقة
العام لـ»حزب الله» ،لم يرتاجع عن
الحقيقي يف املأســاة الحالية هــو ضعف الدولة
السالح والفساد
الســاح رهينة بيد إيران ملدة عامني إضافيني ،قد تطلب بعد هذين
التهديد «الناعم» هذه املــرة للبنانيني .فالقبضات
وتفككها .واملسؤول عن هذين الضعف والتف ُّكك
العامني تمديدهما ،لخدمة مشــاريعها اإلسرتاتيجية يف املنطقة؟
الحديدية أخفاها مؤخرا ً بقفازات حريرية عندما طرح مبدأ «العدَّ»
هو الســاح غري الرشعي لـ»حزب الله» ،الــذي بنى دويلته عىل
من جديد ،يف إشــار ٍة إىل عدد املواطنني الشيعة يف لبنان ،متجاهال ً
وماذا يتبقى من لبنان الدولة والكيان بعد هذين العامني إذا وافقنا
قضم الدولة ،وفــق املعادلة الحتمية :كلمــا ازدادت الدويلة قو ًة
عىل هذا الطرح وعىل أي أساس؟
يف هذا الخطاب حجــم املقاطعني من أبناء الشــيعة لإلنتخابات
ازدادت الدولــة تفككا ً وانحــاالً .لذا يجب اإلقــرار بأن أي ح ٍّل
يف الخالصــة ال رشعية لدولــة بوجود ســاح غري رشعي.
النيابيــة ،احتجاجا ً عىل األوضاع الكارثيــة يف لبنان ،والتي يعاني
لألزمــة اللبنانية ،يجــب أن ينطلق من ح ِّل قضية ســاح «حزب
فاإلســتمرار يف الرشعية الدولة يقود إىل تف ُّك ِّكها وتح ُّل ِّلها ،ليبقى
منها شــيعة لبنان كغريهم من املواطنني؛ وما يعانون وحدهم من
الله» واإلحتالل اإليراني املقنَّع للبنــان .من هنا تبدأ مهمة النواب
الخارس األكرب فيها من تســبب بهذا التح ُّلــ ّل؛ و»العدُّ» وصفة ال
عزلة يف الخارج ،تنعكس سلبا ً عىل أوضاعهم اإلقتصادية واألمنية
«السياديني» يف الرتكيز عىل ح ّل مســألة هذا السالح ،الذي تعتربه
ِّ
تنطبق عىل الكيان اللبناني؛ والتهديد ال يخيف أحدا ً يف لبنان (نحن
يف بلدان اإلنتشــار ،بســبب الصورة النمطية يف كثــر من بلدان
للبت
غالبية اللبنانيــن واجهة لإلحتالل الغريب ،كأفضلية مطلقة
ُو ِلدنا بيتنا الخطر)؛ واملرض القاتل ال يســمح بإعطاء املهل .لذلك
اإلغرتاب عن «حزب الله اإلرهابي» وشبكاته الخارجة عن القانون
ببقية امللفات.
فالح ُّل الوحيد للحفــاظ عىل لبنان لجميع أبنائــه ،يفرض علينا
داخل هــذه البلدان ،ليصبحوا كمغرتبــن موضوع رصد ومراقبة
قد يعمد البعض إىل تخدير الرأي العام بإعادة طرح البحث يف
جميعا ً التســليم بنتائــج اإلنتخابات وتطبيــق الديموقراطية يف
أمنية وإقتصادية ...ومساءلة دائمة يف هذه الدول.
ملهاة اسمها« :اإلســراتيجية الدفاعية» .لكن إثارة املوضوع من
«العدُّ» يا ســيد حسن قد يصلُح يف البلدان التي تحتضن شعبا ً
جديد ،والــذي كان هدفا ً مأموال ً قبل عقد ونيف ،يُعترب اليوم تهربا ً
تشكيل الحكومات والحكم ،لتســرجع الدولة رشعيتها املصادرة
من الدولة .وإال ّ فنحن ذاهبون نحو املجهول األخطر.
متجانســاً ،أي شــعبا ً يعتنق نفس اللغة والدين واملذهب والعرق
من إمكانية قيام الدولة الحقيقية .فاإلسرتاتيجية الدفاعية توضع
(*) نائب سابق
والحضــارة ...لكن «العــدّ» ال يمكن تطبيقه يف بلــد كلبنان؛ ألن
عاد ًة للبلدان ذات الســيادة ،وليس لدولة منتهكة السيادة والقرار
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"هنا حدودي وأفقي وعالمي ومساحتي المسموح بها"»

في مخيّم مار الياس حيث ال تأشيرة نجاة
للفلسطيني وليد إال إلى القبر
«جميل أن يكون لك قلب أنت صاحبه واألجمل أن يكون لك
وطن أنت قلبه» .عبارة ،د ّونت على أحد جدران مخيم مار الياس
لالجئين الفلسطينيين ،محت العوامل الطبيعية بعض أحرفها.
هنا يعيش ابن قرية الخالصة في قضاء صفد وليد األحمد
الذي بحث كثيرًا عن «المساواة» ،في حدوده المرسومة في
مخيّم مساحته كيلومتر مربع واحد ،فلم يجدها إال في اسم
ّ
وتنمر وعجزٌ عن الحصول
جمعية عمل فيها .والبقية؟ تهميش
على تأشيرة «تغيير» إال الى القبر!
محصورا ً ضمن املؤسسات الفلسطينية يف
نـــوال نــصــر
املخيم ال خارجه .لذا عملت يف املجال الطبي
بعيدا ً عن أبيات الشــعر والوجدانيات
مع جمعية الهالل األحمر الفلســطيني يف
وعن األغنيات الوطنيــة ومحمود درويش
البداية .هنا كانــت حدودي وأفقي وعاملي
ألرض خلقت للسالم وما رأت يوما ً
واملساحة املسموح يل بالحراك فيها».
و»سالم ٍ
نتعاطف مع وليد .فليس سهالً أن يقال
ســاماً» و «زهرة املدائن» لفريوز ...يش ّكل
إلنســان :هذا نطاقك وتلــك حدودك ضمن
الوجود الفلســطيني يف لبنــان ،من جهة،
مساحة كيلومرت مربع واحد .وصعبٌ أن ال
حساسيّة ألشخاص ويجد ،من جهة أخرى،
يُسمح إلنســان أن يعمل يف اختصاصه ألنه
تعاطفا ً معه من أشــخاص آخرين .وعىل
فلســطيني .يف السياسة ،هناك من سيثور
مسافة من املواقف اإلستباقية ،إلتقينا وليد
قائالً :هو الجئ ،والســماح له بالعمل هو
يف مخيّم لجوئه الطويــل ،وهو املولود فيه
توطني ومخالفة دستورية،
منذ  58عاماً .أطفال يلعبون
وسيؤثر ذلك حتما ً عىل لقمة
«الك ّلة» وآخرون الســبعة
اللبناني املغمسة بالدم .ويف
حجار» و»طاق طاق طاقية
ركب الفلسطيني موج
الوقائع ،هناك من سيتذكر
رن رن يــا جــرس» وبنات
ّ
وفضل الموت
يقفزن عىل الحبل أو يلعبن البحر
بدايــات األحــداث يف لبنان
والبندقيــة الفلســطينية
«بيت بيــوت» ...هي ألعاب
هربًا من التهميش
إنتهى تاريخ صالحيتها إال يف وبحثًا عن ملك عادل و»طريــق فلســطني تمر
يف جونيــة» .بعيــدا ً عن كل
املخيمات والحارات القديمة.
تفاصيل الحرب البشعة ،هناك بشاعة أيضا ً
يميش وليد بني أهل املخيم ،يلقي التحية عىل
يف التهميش الذي يتعرض له الفلسطينيون.
طفل وال ينتظر إجابــة «فالطفل أخرس».
فلنتعــرف عىل ذلك من خــال تجربة وليد
قطط كثرية تجول «بســام» يفتقده أهل
املتعلم واآلدمي.
املخيم منذ  75عاماً.
يخرج وليد األحمد مــن مق ّر جمعية
فاقد األمل
«مســاواة» حيث يعمل« .هي جمعية تهتم
ّ
قرر الالجئ الفلســطيني يف مخيّم مار
بغض
باألطفال ذوي اإلحتياجات الخاصة
الياس التنازل عن كل إختصاصاته والعمل
النظر عــن جنســياتهم أو أديانهم .إنها
يف أي فرصــة تتاح لــه .لبنانيون كثريون
تتعامل مع الجميع عىل قاعدة املســاواة».
يفعلون ذلك اليــوم أيضا لكنهم يأملون أن
يُخربنا بحماسة عن ذلك وكأنه يريد أن يُحدد
يكــون ذلك موقتا ً أما الفلســطيني ففاقد
إطار املوضوع منذ البداية بني «املســاواة»
األمل .يم ّر طفالن يحمــان نراجيل ونارة.
و»الالمساواة».
يناديهمــا أحدهم :نارة يا ولــد .فيهرعان
يبدو وليد أنيقاً .هو ســافر اىل أملانيا
نحوه .نرتكهما لحالهما ونســأل وليد :هل
الرشقية ،حيــث درس ،بمنحــة تلقاها،
تشعر بنفسك منكرساً؟ يجيب «الفلسطيني
اإلتصــاالت .الحظ يومها إبتســم له لكن
ينحني للعواصــف لكنه ال ينكرس .إنه مثل
«ليس ألح ٍد حظ كل األيــام» .عاد وليد اىل
املخيم حامالً شهادة وأمالً بأن «بكرا أحىل»
ويقول« :لألســف كانت طموحاتي كبرية
واختصايص كان مطلوبــا ً يف لبنان ،لكن،
ُ
أردت دخول معرتك العمل أتاني الجواب
حني
ُ
كررت
رسيعاً :ال يمكننا توظيف فلسطيني.
ُ
بدلت إختصايص
املحاولة وتكرر الجواب.
مرات بحثا ً عن مهنة مسموح أن أمارسها
يف البلد الذي لجأ أهيل إليه .عبثاً .وفوجئت
كثريا ً يــوم علمت بوجود قانــون لبناني
يمنعني من العمــل يف عرشات املهن ،يزيد
ُ
شعرت يف حينها وكأنني
عددها عىل ستني.
إنســان «ناقص» .واقتنعــت يف النهاية
بأن عيل ّ تدريب نفيس بأن عميل ســيكون
همومهم همومنا

أجيال محكومة بالتهميش

تسلية األطفال

في ّ
أزقة المخيّم

مدخل المخيّم (تصوير رمزي الحاج)

موج البحر ّ
واحدا ً فال نعود نعرف كيف نخرج .دراجات
وفضــل املوت غرقا ً بدل العيش
طائر الفينيق لدى اللبنانيني ،يعود ليقوم من
نارية تروح وتجيء وأطفا ٌل يكربون يف بيوت
حيث المساواة وتهميش».
املوت يف كل مرة ويح ّلق».
مبعثرة ،مبنية عشــوائياً ،يظنون أنفسهم
وليد هو أب لشــاب ،بلغ سن الثامنة
يستعري وليد عبارات كثرية استخدمت
فرحني .نخالهم كذلك .اىل أن نتحدث معهم
عرشة ،وهو يُخربه صبحا ً ومســاء بأن هذا
كشــعارات .عبارات كانــت جميلة قبل أن
فنعرف أن الطفل بحاجة اىل خيال كي يكرب
البلد ،لبنان ،هو محطة لجوء موقت ويقول
يكتشــف كثــرون أن كثريا ً مــن األفكار
ســليما ً معاىف وهؤالء يعيشون واقعا ً مريرا ً
«لم أقل له يوما ً إن هذا املخيّم هو بلدك ولبنان
والشعارات السياســية مثلها مثل األحذية
وإذا رسحوا بخياالتهــم ال يرون إال بندقية
بديل فلسطني بل أخربته دائما ً أنه ابن قرية
التي تُستبدل بحسب املناســبة .بعيدا ً عن
«الخالصة» ووجوده هنا ّ
وحجارة وعد ّوا ً يف املرصاد.
موقت وإذا توفيت
العموميــات ،نطلب منــه أن يُخربنا عن
كلمة الجئ ال تســتف ّز وليــد لكن ما
قبل عودتنا عليه أمانة أن ينقل هذه الحقيقة
نهاراته يف حــدود الكيلومرت املربع الواحد؟
يزعجه هو استخدامها من البعض للتحقري
اىل أوالده» .ويســتطرد «أتوقع أال يجد إبني
يجيب« :أســتيقظ صباحــا ً يف املخيّم ،عىل
ويقول «كلمة الجــئ مأخوذة من تصنيف
مثيل وظيفة تتناسب مع شهاداته يف لبنان
صوت راديو الجريان ،وشجار الجار والجارة،
وكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني-
وعندها ســأقول له :الله معك ...حاول أن
وأنتقل اىل عمــي أيضا ً يف املخيّم ،وأقوم بعد
الظهر بنشاطات إجتماعية يف املخيم أيضا ً
األونروا .أحب أن أحتفظ بها لتذكرني دائما
تسافر بحثا عن ملك عادل».
بأنني أنتمــي اىل أرض اخرى يجب أن اعود
وأيضاً .ازور األقــارب واألصحاب والجريان
إليها .إنها داللة اىل أن يل بلدا ً يفرتض أن اعود
التنمر الحق اإلبن
وأتحدث مع جييل ومع أجيال أخرى تجمعنا
ّ
إليه ذات يوم».
إبن وليد تع ّرض ،مثلما تعرض أباه من
نفس الهموم .واألزمة اإلقتصادية يف لبنان
لبنانيــون كثــرون يحلمــون بأن
قبله ،اىل تهميش وتنمر من أناس ال يفقهون
حدّت من تنــوع دورة حياتنا اليومية أكثر
يغادروا اىل بــاد أخرى يبــدأون فيها من
من األخالقيات شــيئاً .هناك أطفال كانوا
فأكثر .أصبحنا نُفضل رشاء ربطة الخبز عىل
جديد .ولبنانيون كثــرون ينظرون اىل ذاك
يقولون له :أنت ال تملك هوية مثلنا ،هويتك
الخروج يف نزهة».
الفلســطيني الذي أطلــق رصاصته األوىل
زرقاء ولونك شديد السمرة وشعرك مختلف
يقطع حبل أفــكار وليد رصاخ «جار»
يف عني الرمانة .أما الفلســطيني ،املتعلم،
عن شعرنا .ويرشح وليد :كان يسألني إبني:
عىل ابنه .نضطر اىل الســكوت ريثما يهدأ
الصخــب ثم نتابع بســؤال :أال تحلم ٍ
الواعي ،فيتمنى لو حصلت
ملــاذا يقولــون يل ذلك؟ هل
ببيت
مصارحــة ومصالحة مع
كوني فلسطينيا ً معناه أنني
يحوطه ســكون ويطل عىل وا ٍد وتلة ال عىل
اللبنانيني حول مســؤولية
لست إنساناً؟ أجبته :أنظر اىل
أبو رياض وابو رضوان وأبو زكريا؟ يجيب
ّ
نفسك جيدا ً هل تنقصك عني كلمة الجئ ال تستفز الفلســطينيني يف الحــرب
«كل مــا أحلم بــه هو العــودة اىل بيتي يف
أو أذن أو بصرية؟ ما يُحددك الفلسطيني لكن ما
األهلية يف لبنان معتربين أن
فلسطني ،اىل البيت الذي أخربني عنه والدي،
هو ســلوكياتك وأخالقياتك يزعجه هو استخدامها اإلنســان الفلسطيني كان
املبني مــن الحجر الصخــري ،وارى منه
مثله مثل اإلنسان اللبناني
ســهل الحولة والحدود اللبنانية من قريتي
تبال ِ
فال ِ
بكل محاوالت التنمر من البعض للتحقير
ضحيّة ملؤامرة كبرية .بعيدا ً
من سفهاء .فليحاسبوك عىل
الخالصة ،التي أقيمت عىل أنقاضها مدينة
عن كل ما ســبق وحصل ،هناك ،بحســب
أخالقك ال عىل شكلك ولونك ولهجتك واسمك
كريات شــمونة .ال طموح آخر يل يف لبنان.
األحمد ،أمنية لدى فلسطينيني كثريين أيضا ً
وجنســيتك» ويســتطرد بالقول «أحاول
وكل ما يُقال عكس ذلك مجرد أوهام .إسأيل
بــأن يغادروا «لكن ليــس أمامهم إمكانية
اليوم ،من خالل عميل يف «مســاواة» إقامة
أي فلسطيني عن خياراته فيقول لك إنه أمام
خيارين :يرجع اىل فلسطني أو يهاجر بحثا ً
للحصول عىل فيزا (تأشرية) إال اىل القرب».
محارضات توعية ألطفال يتعرضون للتنمر،
وهذا ال يجوز يف كل األعراف واألخالقيات».
عن ملك عادل ال يظلم أحداً .ركب شــعبُنا
نغادر املخيّــم .نخرج من الكيلومرت
أزقــة ضيقة كثرية يف املخيّم ،نســلك
الفلســطيني ،مثله مثل بعض اللبنانيني،
املربع الواحد الذي يضم أعىل نسبة كثافة
سكنية يف بريوت .هنا ،هذه األرض ،هي
وقف لكنيسة الروم األرثوذكس ،قدمتها
لالجئني الذين كانوا ينتمون ،بنســبتهم
األكرب ،اىل الطائفة املسيحية الالجئة من
شمال فلسطني ،من إبل القمح بالتحديد.
ناس املخيّم يأكلــون ويرشبون ،أفضل
ربما مما هو متــاح لكثري من اللبنانيني
اليوم ،لكن ،ما ينقصهم هو املســاواة.
فليس ســهالً أبدا عىل رجــل تع ّلم ونال
شــهادات عليا لكنه يعيش يف «مرطبان
ضغط» ،ممنوع عليه أن يتنفس خارجه.
هــي السياســة التي تســاهم أيضا يف
التهميش.
مع طفل فاقد حاسة النطق

اللعب بالكلة

مـــــدارات

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٨٤١السنــــة الثــالثــة

٩

اإلثـنـيـن  ٢٣أيـــــــار 2022

نحو تجديد الناتو وردع عدوان بوتين
أوضح الرئيس الروسي فالديمير بوتين ،في ذكرى يوم النصر حديثًا ،أن الحرب في أوكرانيا ستستمر لسنوات.
وحتى لو انسحبت روسيا في نهاية المطاف ،ال يمكن إرساء سالم دائم هناك .خالل الحرب الباردة ،كانت
أوروبا الغربية تتّكل بكل ثقة على قوة الجيش األميركي لردع العدوان السوفياتي .لكن لم يعد الوضع
كذلك .سيتابع بوتين وكل من يخلفه استغالل هذا الواقع ،إال إذا أعاد حلف الناتو تنظيم نفسه بطريقة
جذرية .من المبرر أن تتردد الواليات المتحدة وأوروبا في التورط في صراع مباشر مع روسيا ،لكن يجب أال
تكتفيا بتقديم مساعدات قصيرة األمد إلى أوكرانيا .حان الوقت التخاذ الخطوات الالزمة لترسيخ مكانة
الناتو كقوة جديرة بالثقة للدفاع عن الديمقراطية الغربية في القرن الواحد والعشرين .تبرز الحاجة إلى
فرض تدابير جريئة مثل مراجعة معاهدة الناتو ،وإنشاء جيش في أوروبا ،أو حتى طرد الدول التي خانت
التزاماتها الديمقراطية .إنها أفضل طريقة لردع الكرملين وتجنّب حروب أكثر وحشية مستقب ً
ال.
الكونغــرس الرئيس بايــدن .يف الوقت
بـــــــــروس أكـــــــــيـــــــــرمـــــــــان
نفســه ،يســتطيع وزيــر الخارجية
األمريكــي ،أنتوني بلينكــن ،وفريقه
تقديم مساعدات ملموسة إىل ماكرون
قاومت الديمقراطيات األوروبية هذا
وفون دير اليــن يف حملتهما الطموحة
املسار يف املايض ،لكن يقيض الرد الواقعي
لكسب دعم ســيايس واسع إلعادة بناء
الوحيد عىل الهجوم ضــد أوكرانيا اليوم
الناتو عىل الجانب اآلخر من األطليس.
ببناء جيش أوروبي قــوي وجعله جزءا ً
لكن لن يكون نجاحهما مضمونا ً
من الناتو بعد إعادة تنظيم الحلف .أدت
حتى لو حصال عىل مساعدة واشنطن.
املأساة األوكرانية األخرية إىل زيادة الفتة
يف أفضل األحوال ،ال يمكن أن يكســب
يف ميزانيات الدفاع األوروبية ،لكنها أول
قــادة االتحــاد األوروبي أي ســلطة
خطوة لبناء قوة قتالية واســعة ودائمة
قانونية لتطوير برنامج عمل وتطبيقه
وقــادرة عىل التصــدي ألي غزو رويس
يف جميــع دول االتحاد قبل ســنة أو
مستقبيل ضد أعضاء الناتو يف البلطيق،
سنتني من التبادالت واملناوشات .لكن
أو ضد فنلندا أو السويد بعد انضمامهما
تقــدّم املرحلة الراهنــة أفضل فرصة
إىل الحلف .قــد يتابع األوروبيون االتكال
لبذل هذا النوع من الجهود ،وسيواجه
عىل القوة الجويــة والبحرية األمريكية،
بوتني ومن يخلفه نظام ردع حاسما ً إذا
لكن يجب أن يســتعدوا أيضا ً ألداء دور
نجحت هذه املساعي.
قيادي دفاعا ً عن أرضهم.
لكن رغم الدعم القوي لهذه الجهود
لن يتحقق هذا الهــدف ما لم يلتزم
األوروبية ،يجب أن يُرصّ بايدن ومجلس
األوروبيون رسيعا ً بخطة عمل ملموسة
الشــيوخ عىل بقاء النسخة املتجددة من
تفرض عىل كل عضــو يف الناتو أن يُتمّ م
الناتو أمينة ملبادئ الحلف التأسيســية.
بشكل
واجبات عسكرية قوية ومحددة
عند التوقيع عىل املعاهــدة للمرة األوىل
ٍ
قواتها
الحكومات
سنوي .يجب أن تضع
يف العــام  ،1949أضاف أعضــاء الناتو
الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي واألمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ في مؤتمر صحافي | مقر الناتو 16 ،كانون األول 2021
العســكرية أيضا ً تحت ســيطرة قيادة
رشطــا ً أساســيا ً إىل وعدهــم بتقديم
الدمــاء يف أوكرانيــا إىل تغيري الوضع
يُعترب الرئيس الفرنيس الزعيم الذي
االتحاد األوروبــي راهنا ً ال تمنح االتحاد
موحّ دة .إذا أرســل كل بلــد مقاتليه إىل
مساعدات عسكرية متبادلة ،فأوضحوا
الســيايس بطريقة جذرية .فيما يطلق
يملك أقوى تفويض ديمقراطي يف القارة
أي سلطة لشن الحروب .قبل أن تتمكن
ســاحة املعركة مع قائد وطني ،يسهل
أنهم مستعدون للدفاع عن أي بلد رشط
ّ
ّ
ماكرون وفون دير الين جهودا ً مكثّفة
األوروبية لتوســيع معاهــدات االتحاد
التدخل ،يجب أن
املفوضية األوروبية من
املنسقة
أن تتفوّق االعتداءات الروســية
أن تبذل حكومته جهــودا ً كربى لتقوية
إلعادة بناء الناتو ،ســيصبح بايدن يف
األوروبــي وتكثيف التعــاون مع الناتو
يقرتح مجلــس وزراء االتحاد األوروبي
عىل القوات الوطنية املنفصلة ،ال سيما يف
مؤسســاتها الح ّرة ،وإال لن يتمكن ذلك
موقع قوي يسمح له بكسب الدعم من
ملواجهــة التهديد الرويس العســكري.
مراجعات محــددة لزيــادة صالحيات
عرص األسلحة فائقة الرسعة.
البلد من االتكال عــى دول الناتو للدفاع
ٍ
الحزبَني الجمهــوري والديمقراطي ،ال
ســبق وأعلن ماكرون ما يــي" :خالل
املفوضية وتفعيل مطالبها املتزايدة من
يطرح هذا الوضع تحديات حقيقية
عنه ضد أي هجوم محتمل.
األسابيع املقبلة ،يجب أن نطرح اقرتاحا ً
سيما بعد إعالن األوروبيني
الدول األعضاء.
عىل القادة السياســيني
لكن بعد مرور  75سنة،
أخريا ً اســتعدادهم لتحمّ ل
أوروبيا ً إلرساء نظام جديد يضمن األمن
يتألف هــذا املجلس
يف أوروبا عىل مســتوى
من الواضح لألسف أن بعض
حصتهــم مــن الجهــود
واالســتقرار .ويجب أن نبنيه وســط
من الرؤســاء التنفيذيني
بناء املؤسسات .وحده
دول الناتو يحــاول تدمري
الدفاعيــة اإلجماليــة.
األوروبيني ،ثم نتقاســمه مع حلفائنا يف
يف كل بلد .لكن يرأســه
االتحــاد األوروبي يملك
الحرية بدل تقويتها .تُعترب
ســيكون تطوير برنامج
إطار عمل حلف الناتو".
اليوم لألســف إيمانويل
املؤهالت الالزمة لتنظيم
تركيا خري مثــال عىل ذلك،
يستطيع الرئيس األمريكي جو بايدن
جهود عسكرية واسعة يُعتبر الرئيس الفرنسي ماكرون الذي بنى حملته
عمل ملموس إلنشاء جيش تحوّلت تركيا خالل فقد تحوّلت خــال العقد
ّ
العقد الماضي
أوروبي جديد واســتعماله
أن يــؤدي دورا ً محوريا ً يف هــذا املجال
املرشحة
النطاق ،إذ يتم انتخاب الزعيم الذي يملك أقوى الرئاســية ضد
املايض إىل دولة اســتبدادية
بالذات .يجب أال يكتفي بتشجيع ماكرون
مارين لوبــان عىل رؤية
برملانــه مــن جانــب
بأفضل الطرق يف كل دولة إلى دولة استبدادية بقيادة رجب طيب أردوغان.
تفويض ديمقراطي
وفون دير الين علنا ً عىل إطالق املحادثات
قارية ترتبط بمســتقبل
املواطنني يف جميع دول
من االتحاد األوروبي عمالً بقيادة رجب طيب األســوأ من ذلك هــو قرار
في القارة األوروبية
شــاقاً .وإذا لم تبدأ جهود
الشاقة التي تُمهّ د ملراجعة قانون االتحاد
فرنســا .اســتخف عدد
االتحاد مبــارش ًة .وبعد
أردوغان بإرســال جيشه
أردوغان
لتوسيع معاهدات
جدّيــة لتحديد األســس
األوروبي بطريقة جذرية قبل أن يصبح
كبري من املحللني باإلنجاز
كل استحقاق انتخابي،
ملســاعدة النظام السوري
االتحاد األوروبي
القانونيــة لهــذه العملية
الجيش األوروبي املنشود واقعا ً ملموساً.
الذي حققه ماكرون عىل
يختار معظم ا ُملنتَخبني
االســتبدادي عىل محاربة
وبما أن إعادة تنظيم الناتو تتطلب أيضا ً
فوراً ،لــن تحصل أوروبــا عىل فرصة
اعتبــار أن لوبان نجحت
لجنة تنفيذية (تقودها
قوات الناتو ،ما يعني أنه يحارب الحلف
واقعية لنرش قوة قتالية ميدانيا ً بحلول
موافقة الواليات املتحــدة عىل مراجعة
يف كسب دعم شــعبي واسع لربنامجها
اليوم أورســوال فون دير الين) التخاذ
الذي تعهد ،هو وأسالفه ،بدعمه .وبما أن
العام .2030
املعاهدة ،يجب أن يعلن بايدن فورا ً دعمه
القومــي اليميني املتطــرف .لكن يبقى
قرارات سياســية محوريــة .تتمتع
أنقرة ال تُعترب حليفــة جديرة بالثقة أو
وحتى لــو خــر الديمقراطيون
القوي إلحداث التعديالت الالزمة.
ماكــرون يف مطلق األحــوال أول رئيس
هذه الهيئة بالرشعيــة الديمقراطية
مدافِ عة عن "املؤسسات الح ّرة" ،يُفرتض
ســيطرتهم عىل مجلس الشــيوخ يف
بشكل عام ،يستحيل أن يفوز أحد
فرنيس يفوز بوالية ثانية يف آخر عرشين
الالزمة إلطالق هذا النوع من املبادرات
أن يرفــض بايــدن ومجلس الشــيوخ
العام  ،2022ســتبقى هذه املســألة
بأغلبية الثلثَني يف مجلس الشيوخ لتأييد
ســنة ،وقد حقق هــذه النتيجة بفارق
العسكرية غري املسبوقة.
التوقيع عىل معاهدة ال تزال تعترب تركيا
ّ
من املواضيع النــادرة التي يدعم فيها
مراجعة املعاهدة .لكن أدت حملة سفك
حاسم ( 59مقابل .)41
لكن املعاهدات التي تُحدد صالحيات
جزءا ً من الحلف.
تطرح املجر مشــكلة أكثر تعقيداً .عىل غرار أردوغان ،اســتغل
ّ
تكف عن
فيكتور أوربان منصبه إلنشاء "ديمقراطية غري ليربالية" ال
إضعاف التزام الناتو بالحرية .وعندما ّ
ترشــح إلعادة انتخابه يف أوىل
أيام الحــرب األوكرانية ،اعترب أوربان الرئيــس األوكراني فولوديمري
زيلينســكي "عدوا ً لألمة املجرية" وخاض حملته عىل أساس برنامج
انتخابي يعارض أي عقوبات يفرضها االتحاد األوروبي عىل روســيا
بعد غزوها ألوكرانيا .ثم استعمل سيطرته عىل وسائل اإلعالم لحرمان
ً
نتيجة
خصومه من فرصــة االعرتاض عىل احتفاله بعــدوان بوتني.
لذلك ،يش ّكل فوز أوربان "الساحق" يف االنتخابات انعكاسا ً لنجاحه يف
ترسيخ مبادئه غري الليربالية يف دستور البلد.
ُص بايــدن عىل تعليق عضوية املجر يف
يف الحد األدنى ،يجب أن ي ِ ّ
الناتو إىل أن تعيد التأكيد عىل تغيري مسارها وتتجه إىل بناء "مؤسساتها
الح ّرة" .تكثر األســباب التي تنذر برتحيب قادة بروكســل وباريس
بهذه املبادرة األمريكية .بدأت فون دير الين أصالً تقود املفوضية التي

مسار نادر قد يحرم املجر من إعانات بمليارات الدوالرات
ترأسها نحو
ٍ
كان االتحاد األوروبي يقدّمها إىل حكومة البلد ،علما ً أن أوربان يستعمل
مال الرشوة راهنا ً لتمويل طموحاته الدكتاتورية.
عىل صعيد آخر ،تف ّكر املفوضية األوروبية باتخاذ خطوات مشابهة
ضد بولندا ردا ً عىل تحدّيها املســتمر لقرارات محكمة العدل األوروبية
التي أعلنت أن الحكومة الراهنة تنتهك املبادئ األساسية للديمقراطية
الدستورية التي يلتزم بها االتحاد األوروبي .وإذا حصدت فون دير الين
الدعم الالزم لتعليق تصويت بولندا يف الربملان إىل حني التزامها بمطالب
املحكمة ،يجب أن يدعم بايدن تعليق عضويتها يف الحلف أيضاً.
يف مطلق األحوال ،تبدو التحديات املرتقبة استثنائية بمعنى الكلمة.
ّ
لكــن بناء حلف الناتو من جديد هو أفضل فرصة يملكها الغرب ملنع أي
عدوان رويس آخر مستقبالً ،حتى أنه قد يسمح للواليات املتحدة وأوروبا
بإعادة إحياء تقليد الديمقراطية الليربالية املســتنرية العظيمة يف وجه
الديماغوجيني القوميني الذين يحاولون تدمريها عىل جانبَي األطليس.
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 ...Hard Cellكاثرين تيت تتعثّر
في أول سيتكوم بمسيرتها

جـــــــــــاد حــــــــــداد
األفكار الجديدة معدومــة ،واملفاهيم النمطية
طاغية ،والشخصيات الســطحية مفرطة :تخترص
هذه النقــاط محتوى املسلســل الكوميدي الجديد
( Hard Cellنساء يف زنزانة) امليلء بالشوائب .حتى
أن غياب الحبكة قد يكون أصغر مشاكله!
تشــارك املمثلة الكوميدية كاثرين تيت يف هذا
الوثائقي الهزيل املؤلف من ســتة أجزاء عىل شبكة
«نتفلكــس» .ال يلتزم العمــل بمعايري واضحة وال
يصل إىل نهاية نموذجية .تدور األحداث يف ســجن
النســاء حيث تؤدي تيت البارعــة يف تقديم أدوار
متنوعة ست شــخصيات مختلفة :مديرة السجن
«لــورا» التي تُر ّكز عىل تطوير قدرات الســجينات
اإلبداعية (تعــرض خطابا ً لها حول هذا املوضوع)،
والحارســة التافهــة والالذعة «ماركــو» ،وثالث
ّ
إحداهن.
سجينات أخريات ،ووالدة
مــن الواضح أن هذه األدوار تناســب تيت عىل
أكمل وجه ،فهي تنغمس يف معالم الشخصيات التي
تقدّمها (كان تحوّلها إىل شــخصية «ماركو» مقنعا ً
عىل نحو مريب!) .هي تستعمل نربة صاخبة ومرحة
ومزعجة أحياناً ،فتبدو األجواء العامة بمثابة خليط
َ
مسلسل ( Orange Is the New Blackالربتقايل
بني
هو األســود الجديــد) وSummer Heights High
(مرتفعــات الصيف عالية) .لكــن يف هذا النوع من
األعمال ،ال نتساءل عموما ً عن األخطاء املحتملة (لن

تكون هذه القصص الكوميدية املبنية عىل شخصيات
ّ
محصنة ضد األخطاء يومــاً) بل عن
غري سلســة
احتمال أن يصيب املسلسل هدفه يف نهاية املطاف.
لألسف ،تتعدد املشاكل التي يواجهها العمل منذ
البداية .قد ال يزول تأثري املسلسل الشهري The Office
(املكتب) عىل الكوميديا الربيطانية ،لكن من الواضح
أن نائب «لورا»« ،دين» (كريستيان براسينغتون) ،هو
نسخة من شخصية «تيم كانرتبري» :يستمتع «دين»
طوال الوقت بغبــاء ربّة عمله املتباهية ،لكنه مُصمّ م
أيضا ً عىل اكتشــاف املعاني الكامنــة وراء كل تعبري
ساخر أو خدعة ممتعة .ال فرق بني الشخصيتَني! هو
يلجأ إىل خدعة معينة يف تعاملــه مع «لورا» ،فيعترب
نفســه «رجلها الثاني» ويدفعها إىل تكرار سلســلة
من املواقف التــي تحمل معاني مزدوجة حول دخول
الحمّ ــام .تتكرر هذه املزحة خــال الحلقات القليلة
منحى رسياليــا ً وقريبا ً من
األوىل لدرجــة أن تتخــذ
ً
الهلوسة .لكنها تصبح مزعجة بعد فرتة لدرجة عدم
معرفتنا إذا كان املوقف مضحكا ً أو مُبكياً.
التكرار هو أساس املسلســل الذي يتوقف عىل
أشهر شــعارات كاثرين تيت .تتمسك الشخصيات
بنكتة واحدة عمومــا ً وال تكف عن تكرارها .ينطبق
بشكل
ذلك تحديدا ً عىل السجينة االسكتلندية العنيفة
ٍ
مَ َريض« ،بيغ فيــف» .تكون هذه املرأة مهووســة
بتقليد أفــراد عائلة كارداشــيان ،ويمكن اختصار
مواقفها بعبارة «أشــعر بالحمــاس» التي تقولها
تيت بالنربة نفســها يف جميع املشاهد .لكن يعطي
التكرار املتواصل ثماره أحياناً .تماشــيا ً مع الحبكة
األساســية ،تقوم املمثلة شرييل فريغيسون (قدّمت
شــخصية «هيذر» يف مسلسل ( EastEndersسكان
الطرف الرشقي)) بتدريب السجينات عىل مرسحية
موســيقية ،وتصبح األجواء مضحكــة يف كل مرة
تعتربها «لورا» واحدة من السجينات.
بعيدا ً عن شــخصية مديرة السجن التي تعترب
نفســها مثقفة لكنها يف الواقع امرأة غري مسؤولة
ومعتدّة بنفسها ،تبدو معظم الجوانب الكوميدية يف

املسلســل رجعية عىل نحو مزعج يف معظم األوقات.
تكثر اللحظات املثرية لالشــمئزاز ،بما يف ذلك مشهد
تح ّ
طم نظام الرصف الصحي يف السجن .كذلك ،يتكل
العمــل بدرجة مفرطة عىل أفــكار نمطية مألوفة:
تكون ســجينة إيرلندية (تلعب تيــت دورها أيضاً)
مهووسة بوالدتها عىل نحو مريب ،ويناديها الجميع
بسجينة «ويلز»« ،سيان» ،وال تفهم «لورا» ما تقوله
دوماً .إنها شــخصية مزعجة وسخيفة ألنها تجعل
بشكل
«ســيان» تُتَمتِم كالمها وتُشوّه نربة صوتها
ٍ
غريب كي ال يفهم املشاهدون شيئا ً مما تقوله.
يتوقف تقبّل بعض األفكار املطروحة عىل أذواق
النــاس ،وال مفر من أن تصيب النكات الهدف أحيانا ً

نظرا ً إىل وفرتها عىل مر املسلسل .لكن يفتقر العمل
عموما ً إىل حبكة حقيقية ملواكبة األحداث املعروضة
(لن يكون التســاؤل عن قدرة السجينات عىل تقديم
املرسحية املوســيقية كافياً!) .ولــن تفي بالغرض
الحبكة التي تتّضح يف آخر خمس دقائق من املسلسل.
تبدو التطورات والتحوالت التي تحملها تلك اللحظات
األخرية صادمة بمعنى الكلمة :كان يمكن أن يصبح
العمل أكثر إقناعا ً لــو وقعت تلك األحداث يف مرحلة
أبكر .قد تكون تيت كوميدية مخرضمة ،لكن يبقى
هذا املسلســل أول محاولة لها يف عالم الســيتكوم.
يتّضح غياب خربتها يف هذا املجال لألســف بســبب
السيناريو الباهت ووفرة الشخصيات السطحية.

ليليان نمري لمر ّوج شائعة وفاتها :بال ضمير وهبيلة

شجار حاد بين نجمات مصر أثناء تشييع سمير صبري

ّ
عبت املمثلة ليليان نمري عن استيائها الشديد
من ترويج شــائعة وفاتها ،والتي انترشت بشكل
كبري عرب املواقع بعد أن قام أحد الناشطني بفربكة
الخرب ونرشه.
ً
معلقة" :حدا يتواصل
وأعادت نمري نرش الخرب،
مــع هالبال ضمري من اي نــوع هالبرش .مفكر ما
ً
مضيفــة" :الظاهر
يف ورايــي اخــوة ومحبني؟"،
عاميل بلوك اترصفوا ،انا مــش زعالنة انو موتني
انا مقهورة عا رفيقتي الــي ركضت متل املجنونة
عالبيت .الله يصطفل فيك يا اشــباه البرش ،وحاط
انك من املغرب وكاتب :نفســك بالسما يا ليلو؟ ولو
عيب ولو .آه يا هبيلة".

شهدت الساعات القليلة املاضية خالفا ً حادا ً بني املمثلةغادة
إبراهيم واملمثلةإلهام شــاهني واإلعالميةبويس شــلبي ،خالل
تشــييع جثمان املمثل الراحلســمري صربي .وأثناء توجه غادة
إبراهيم إىل الباص املخصص لنقل الفنانني إىل مكان تشييع جثمان
الراحل ،تفاجأت بأحد مــا يناديها قائالً" :خالص مفيش أماكن
واألتوبيسات دي لفئة معينة من الفنانني" .وأكدت غادة أن بويس
شلبي وإلهام شاهني هما من منعاها من الصعود ،وهاجمتهما
الحقا ً من خالل الوسائل اإلعالمية التي تغطي الجنازة.
وأصدرت نقابة املهن التمثيلية ،برئاســة الفنان أرشف زكي
بيانا ً تضمن قرار توقيف غادة إبراهيم عن العمل ،وجاء فيه" :قرر
مجلس إدارة نقابة املهن التمثيلية إيقاف غادة إبراهيم عن العمل
وتحويلها اىل لجنة التحقيق للنظر يف ما بدر منها من مخالفات".

حظــــــك اليـــــوم

الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

ابتعد عن األنانية التي لن ترتك
يف عالقتك مع الرشيك إال اآلثار
السلبية ،فكن حذراً.

اصرب عىل املصاعب التي
تواجهك الستعادة ثقة الرشيك
بك .ال تخف إذا تأخر األمر
بعض اليشء.

تلقى عىل عاتقك الكثري من
املسؤوليات العائلية الصعبة وال
تعرف كيف تتعامل معها.

عليك أن تفكر مع الرشيك بقلبك
ال بعقلك ،وهذا وحده يضمن لك
النتائج املرجوّة.

العالقة املتأرجحة التي تقف عىل
شفري الهاوية تصبح يف منأى
عن الخطر ،والعالقة املتينة تشت ّد
متانة وتفانياً.

تميل إىل التغيري والتقدم
والتطور ،تساعدك الظروف
عىل ذلك ،وتبدو واثقا ً بنفسك.

المــــيزان

العقــــرب

القــــوس

الجــــدي

الدلــــو

الحــــوت

 23أيلول -
 23ترشين األول

 24ترشين األول -
 21ترشين الثاني

 22ترشين الثاني
 -21كانون األول

 22كانون األول -
 19كانون الثاني

 20كانون الثاني -
 18شباط

 19شباط -
 20آذار

ال تدع األخطاء السابقة
تؤثر يف مستقبلك ،وحاول أن
تنهض مجدداً ،فأنت تمتلك
األسلحة الالزمة لذلك.

قد تم ّر بكل أنواع االنفعاالت من
غرية وغضب وشكوك ،ما يهدّد
االستقرار يف حياتك العاطفية.

تصل إىل وقت تجد نفسك عاجزا ً
عن تلبية طلبات الرشيك ،وهذا
ما يصعّ ب األمور بينكما.

عواطف الرشيك الجياشة ترتك
آثرها الواضح يف العالقة بينكما،
فحاول أن تستعيد املبادرة إذا
كنت مهتماً.

ال تبالغ يف ردة فعلك تجاه
ترصفات الحبيب .هذه
الترصفات تسبب االحراج له،
فكن حذرا ً بما تقوم به.

ال يجوز تحميل نفسك أكثر
مما تستطيع تحمّ له .قد
تشعر بالحزن أو اإلحباط.

١١

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٨٤١السنــــة الثــالثــة

اإلثـنـيـن  ٢٣أيـــــــار 2022

وأحب كل ٌّ منهما
السميران ...وُ لِدا ورحال معًا
ّ
ً
امرأة تصغره بـ 23سنة

سمير صبري

سمير غانم

الراحالن في أحد األفالم التي جمعتهما

جـــــوزفـــــيـــــن حـــــبـــــشـــــي

 2021والثانــي يف  20أيــار .2022
الســمريان توفيا يف  20أيار ،وسمري
صــري كان قد جاء اىل هــذه الدنيا
قبل ســمري غانم بـ 20يوما ً فقط،
فاالول من مواليــد  27كانون االول
سنة  ،1936والثاني  15كانون الثاني
 .1937السمريان أحبا ،كل من جهته،
ً
ممثلة تصغره بـ 23عاماً ،ولكن غانم
لم يقاوم ارصار حــب حياته املمثلة
الراحلة دالل عبد العزيز عىل االرتباط
بــه ،فعاشــت معه حياة ســعيدة
وانجبت منه ابنتيهــا املمثلتني دنيا
وايمي ،ورحلت إليه بـ 3أشــهر من

وفاته .أما ســمري صربي فلم يجرؤ
عىل الزواج بغرامــه االوحد ،املمثلة
سماح انور بسبب فارق السن ،رغم
أنه كان قد اشرتى خاتمي الخطبة.
الســمريان لم يفارقا ايضا ً هذا
العالم عىل فراشــهما املنزيل ،فغانم
تويف يف املستشفى نتيجة مضاعفات
اصابته بفــروس "كورونا" والفطر
االسود ،وصربي رحل يف غرفة رقم 46
داخل فنــدق ماريوت حيث كان يقيم
منذ  20نيسان املايض ،أي بعد خروجه
من املستشــفى إثر جراحة يف القلب
ومضاعفات بسبب مرض الرسطان.

يف مــر أم الدنيــا وهوليوود
الرشق ،السم "سمري" مكانة كبرية
يف قلوب الجماهري العربية .إنه اسم
اثنني من كبار نجوم التمثيل ،سمري
غانم وســمري صربي .االســم االول
وحب التمثيل ليســا العامل املشرتك
الوحيد بينهما ،فالسمريان من مواليد
بحر االسكندرية ،واالثنان صديقان
منذ الصغر والشــباب ،وهما عاشا
للفن وماتا يف اليوم نفســه مع فارق
عام واحد بينهمــا ،االول يف  20أيار

الســمريان رحــا ،ولكنهمــا
ســيظالن حارضين يف ذاكرتنا ،كلما
شــاهدنا واحدا ً من افالمهما الـ30
املشــركة ،وضحكنا من قلبنا عىل
طرافتهما يف افالم مثل "اقتل مراتي
ولك تحياتــي"" ،أهال يــا كابتن"،
"العيــال الطيبــن" 13" ،كدبــة
وكدبة"" ،جنس ناعم"" ،شــفاه ال
تعرف الكذب"" ،شبان هذه األيام"،
"بنت اســمها محمود"" ،يف الصيف
الزم نحب"" ،لسنا مالئكة" 30" ،يوم
يف السجن"" ،شــباب مجنون جداً"
و"إرضاب الشحاتني".

SOCIAL MEDIA

توفر حرية االبتكار للمخرجين المبتدئين
باتت "تيك توك" التي تحظى بشــعبية واســعة لدى الشــباب تستهوي
املخرجني الســينمائيني املبتدئني ،إذ إن مقاطع الفيديو القصرية عىل الشبكة
الرشيكــة ملهرجان كانّ ،
توفر "حرية ابتكار" وال تســتلزم امكانات ضخمة،
وتُريس بلقطاتها العمودية قواعد برصية جديدة.
ونظمت املنصة للمرة االوىل مســابقة لألفالم القصــرة بعنوان "تيك توك
شــورت فيلم" ( )#TikTokShortFilmوزعت جوائزها الجمعة ضمن مهرجان

كان ،إال أن األعمال التي شــاركت فيها "مشغولة بشكل أكرب بكثري من مقاطع
الفيديو التي ينرشها عادة مســتخدمو الشــبكة" ،بحسب عضو لجنة تحكيم
املسابقة املخرجة السنغالية أنجيل ديابانغ.
وفازت كلوديا كوشــيه ،وهي مستخدمة "تيك توك" مثابرة ولكنها قبل كل
يشء ممثلة ،بجائزة "أفضل ســيناريو" ،عن عمل يقــع يف ثالث دقائق .وقالت
عضو لجنة التحكيم املخرجة الفرنســبة كامي دوسوليه خالل توزيع الجوائز:
"قد يرى البعض أن ثالث دقائق وقت قصري ،لكن حاولنا تقييمها عىل أنها أفالم
مدتها  120دقيقة".
وأبدت دوســوليه املعتادة أكثر عىل الشاشة الكبرية إعجابها بشكل الصورة
العمودي الذي تفرضــه "تيك توك" اذ "يتيح التحرر من ثقل اإلطار األفقي الذي
ســاد عقودا ً ويريس تاليا ً قواعد برصية جديدة بالكامــل" .ورأت أن "لعبة هذا
النمط من اإلطار التصويري ال توحي فقــط بالهاتف الذكي ،بل كذلك بالنافذة
والباب ،وهي تشبه أيضا ً اللوحات الفنية".
وأفاد مدير "تيك توك" يف فرنسا إريك غاراندو يف ترصيح لوكالة بأن "عرشات
اآلالف شاركوا يف املسابقة ينتمون إىل  44دولة".
واختار إريك غاراندو لهذه الدورة األوىل من املسابقة لجنة تحكيم "ذات
تنوع كبــر" ،من نجم "تيك توك" كابي المي (الــذي يحتل املركز الثاني يف
العالم من حيث عدد املتابعني عىل الشــبكة) إىل املخرج الفرنيس الكمبودي
ريثي بان الذي يرتأس اللجنة وامللتزم جدا ً باألشكال التقليدية للسينما.
(أ ف ب)

شـــــــربــــل داغـــــــــر

موتى غرقى في المتوسط
موتى ،غرقى ،في المتوسط.
بالمئات وأكثر .اسبوعا ً تلو اسبوع .لكنهم
يعاودون الكالم عن المتوسط ،عن لزومه ،عندما
يعجزون عن الحوار السياسي او الدبلوماسي.
المتوسط كذبة .ورقة مهملة متروكة لكي
ِ
المتخاصمين.
ال يحدث فراغ بين الجيران
اعيش المتوسط لشهور في السنة،
وأنساه في الشهور المتبقية.
اعيشه في شهور االقامة الشتوية ،ويختفي
المتوسط عن ناظري في أشهر الصيف.
المتوسط ،هنا ،لكنني ال أراه .أجاور وأحاور
من هم الى جانبي ،من دون أن ألتقيهم.
أشبههم ،ويشبهونني ،من دون أن نلتقي
في مرآة.
لو جلس غيرنا معنا حول المتوسط ،لكنا
وجدنا أنفسنا نحيط به ،كما لو أننا عق ٌد في عنقه.
أعيش في موازاة البحر ،لكنني أدير
ظهري له ،أو أكتفي بغسل أقدامي فيه.
لو اقتربنا أكثر منه ،لوجدنا أن هذا
البحر" ،بحرنا" (حسب العبارة الالتينية
القديمة  ،)- nostra mare-يشبه ،في
تكوينه الجيولوجي ،انشقاقا ً لما كان
منبسطا ً واحداً ،وأصبح في ضفتَين.
هذا االنشقاق انتهى إلى أن يكون بحيرة
دامية ،معتكرة األمواج ،على الرغم من
ٍ
عادات وأشجار وتقاليد
وألوان بيوت تشترك
ِ
فيها مدن المتوسط وجباله أيضا.
هذا البحر المشت َرك يتحول إلى بحيرة
ذات ضفتَين ،بين شمال وجنوب ،ما يستنفر
العداء والغلبة.
أو ما يستنفر القربى ،واالشتهاء،
والمالمسة ،والحسد ،والغيرة ...أي مشاعر
الجيران المتقار ِبين ،المتباعدِين .هكذا ال
تبتعد تونس عن إيطاليا ،في إحدى تخومها،
عن  130كيلومتراً ...هذا ما جعل القراصنة
(مثل برباروسا في الجزائر) يتسيدون
أحيانا في دولة.
المهاجرين (كما في أيامنا
أو ما يجعل
ِ
الحالية) يَركبون قوارب بسيطة للوصول
إلى الضفة األخرى.
لعل المتوسط حل ٌم لبعضهم ،بل
"مستقب ٌل" للثقافة ،مثلما نظر إليه طه حسين
في كتابه البرنامجي الشهير" :مستقبل
الثقافة في مصر".
لعل المتوسط أسطورة ،ال تكفيه
حكاية هنيبعل الخارقة ،التي تبعَ ها حريق
عاصمته ،قرطاج.
هذا التجوال الفينيقي ،الذي بنى مواطئ
لتجارة وتفاعل في العهود القديمة ،ما لبث أن
دخل في عهد القرابة الصعبة :قرابة الغلبة.
هذه الكثافة :في التاريخ ،في
االعتقادات التأسيسية ،في فلسفات وعلوم
وآداب ،تحتمل التفاعل في قليلها ،والتنابذ
في كثيرها.
لعل المتوسط بط ُن العالمّ ،
وولدتُه،
وخروجُ ه الدامي من مضيق الجغرافية إلى
تيه اإلنسان في التاريخ.

CANNES

أفالم مغربية في كان :ناسنا يختنقون
يرسم عدد من املخرجني املغاربة يف
أفالمهم املعروضة ضمن مهرجان كان يف
فرنسا هذه السنة صورة جيل شاب عىل
حافة االنفجار ،وتقــول املخرجة أريج
الســحريي بهذا الصدد" :بلداننا جميلة
جدا ً ّ
لكن الناس فيها يختنقون".
اختارت املخرجة الفرنسية التونسية
حقــاً مزروعا ً بأشــجار التني يف الريف
التونــي غالبية العاملني فيه نســاء،
مرسحا ً ألحــداث فيلمها الروائي الطويل
األول "تحت أشــجار التني" الذي عُ رض
السبت ضمن قسم "أسبوعَ ي املخرجني"
يف مهرجان "كان".
ورغم إحساس الحرية الذي يوحي به

مشهد أشجار التني املمتدة عىل مد البرص،
يخرج املشاهد من الفيلم بانطباع مختلف
تماماً ،عن مكان مغلق ضاغط يطبق عىل
النساء من غري أن يجدن سبيالً للخروج
منــه .ويظهــر الفيلم نســاء يتعرضن
للمطاردة واملضايقة ،بل حتى العتداءات
ّ
بعضهن.
جنسية بالكاد ينجو منها
من جهتهــا ،تناولت املخرجة مريم
التوزاني موضوع استحالة عيش املثلية
الجنسية يف املغرب يف فيلمها "القفطان
األزرق" الــذي يعــرض الخميس خارج
املسابقة ضمن قسم "نظرة ما".
يف املقابل ،يقول املمثل آدم الذي يؤدي
دور عيل يف فيلم "حرقة" للمخرج لطفي

ناثان الذي عرض الخميس ضمن املسابقة
الرســمية ،وكذلك خارجها إن" :املشكلة
هي أن من املستحيل العيش كما نودّ".
تونيس
يــروي الفيلم مصري عــي،
ّ
شاب يعتاش من بيع البنزين امله ّرب عىل
حافة الطريق ،ليطرح تســاؤالت حول
إرث الثورة التونسية التي شكلت رشارة
لحركــة الربيع العربــي .فبعد أكثر من
عرش سنوات عىل قيام محمد البو عزيزي
بإحراق نفســه احتجاجــا ً عىل ظروفه
البائسة مطلقا ً بذلك ثورة الياسمني ،هل
تبدل الوضع؟
ال تزال الحال عىل ما هي بحســب
الفيلم الذي يفضح الفساد وانعدام األفق

ّ
والفقر
املتفيش .وينقل الفيلم بكثري من
الواقعية مفاصــل مجتمع يمنع األفراد
من التحرر ويكبّلهــم .ويوضح املخرج

لطفي ناثان أن "الفيلم يكشــف بصورة
خاصة يأس جيل يشعر بأنه ممنوع من
العيش"( .أ ف ب)
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الخرف ...نحو انحسار أم تصاعد؟
قد تبدو البيانات الطبية حول الخرف مربكة ،لكن في ما يلي تفسير بسيط آلخر المستجدات...
في المعركة المستمرة ضد الخرف ،يصعب أن نتأكد من أننا سنربح الحرب أو نخسرها .تنذر عناوين األبحاث أحيانًا بتراجع
معدالت الخرف ،لكن تحذر أنباء أخرى من تصاعد اإلصابات بوتيرة متسارعة .ما هي استنتاجات الدراسات وكيف تنعكس
على المخاطر المطروحة؟

معدالت متراجعة

تكشف دراســة أجراها باحثون من
جامعة "هارفارد" ونرشها موقع مجلة
"علم األعصاب" يف  1تمــوز  ،2020أن
حاالت الخرف بدأت ترتاجع بوترية ثابتة
منذ فرتة الثمانينات.
ح ّلل العلماء سبع دراسات واسعة
وطويلــة األمد كانت قــد راقبت أكثر
من  49ألف شــخص يف عمر الخامسة
والســتني وما فوق يف الواليات املتحدة
وأوروبا .أشــارت تقديرات الباحثني إىل
تراجع معدل اإلصابات الجديدة بنسبة
 13%كل عرش ســنوات ،بني العامني
 1988و .2015إذا تابعت هذه املعدالت
انخفاضها ،يتوقــع العلماء أن يرتاجع
عدد املصابــن بالخــرف يف الواليات
املتحــدة وأوروبا بمعــدل  15مليون
ً
مقارنة
شــخص بحلول العام 2040
بالتقديرات املتوقعة.
ّ
بتحســن
قد يرتبط هذا الرتاجع
أسلوب حياة الناس وتطور عالجات
تصلــب الرشايني (تراكم رواســب
خطرية يف الرشايــن) يف آخر أربعني
ســنة .تقول املرشفة الرئيســة عىل
الدراســة ،لوري شــيبنيك ،خبرية يف
ِ
مساعدة يف
اإلحصاء الحيوي وأستاذة
كلية "تي إتش تشان" للصحة العامة
يف جامعة "هارفــارد"" :نحن نعالج
ارتفــاع الكولســرول وضغط الدم
يف عمر أبكر اليوم ،كما أننا نُشــجّ ع
الناس عــى تغيري أســلوب حياتهم
الصحي .ويبــدو أن جميع الخطوات
التي تسمح بتخفيف تصلب رشايني
القلب تسهم أيضا ً يف تراجع الرشايني
املتصلبة يف الدماغ".

مرض أكثر شيوعًا

رغم تراجــع معــدالت الخرف يف
الواليات املتحدة وأوروبا ،تتوقع دراسة
أخرى نرشتهــا مجلة "ذا النســيت"

للصحة العامــة ،يف  6كانــون الثاني
 ،2022أن يرتفــع إجمــايل املصابــن
بالخرف بدرجة كبرية حول العالم خالل
املرحلة املقبلة.
استعمل العلماء نزعات متوقعة
يف بعض عوامل الخطر ا ُملسببة للخرف
(العمر ،البدانة ،ارتفاع ســكر الدم،
التدخني ،مســتوى التعليم الذي يؤثر
عىل الدماغ) لتخمــن حاالت الخرف
املســتقبلية يف  195بلــدا ً ومنطقة،
فاستنتجوا أن عدد من يتعايشون مع
الخرف ،يف عمر األربعني وما فوق ،قد
يرتفع بثالثة أضعــاف خالل العقود
الثالثة املقبلة ،ال سيما يف دول أفريقيا
والرشق األوســط .يتعلق الســبب
بزيادة العدد الســكاني عىل مستوى
العالم بحلول تلك املرحلة ،ال ســيما
فئة األشــخاص فوق عمر األربعني،
ّ
وتوســع العادات غــر الصحية يف
أســلوب الحياة (قلة الحركة ،تدهور
نوعية الحمية الغذائية).

أين الحقيقة؟

من جهــة ،يبــدو أن معدالت
الخرف بدأت ترتاجــع بوترية ثابتة.
ومن جهة أخرى ،توشــك إصابات
الخرف عىل االرتفاع بدرجة قياسية
عىل مســتوى العالم .كيف يمكن أن
يكون هذان االستنتاجان حقيقيَّني؟
عملياً ،هما يعكسان نوعَ ني مختلفني
من النزعات.
تذكر الدراســة الواردة يف مجلة
"علم األعصاب" أن معدالت اإلصابة
بالخــرف بــدأت ترتاجــع .توضح
شيبنيك" :يشــر معدل اإلصابة إىل
الحاالت الجديدة املتوقعة ســنوياً،
من أصل كل  100ألف شــخص من
الســكان .يبدو أن معدل اإلصابات
يرتاجع لدى كل  100ألف شخص ،ما
يعني انخفاض األعــداد التي تصاب

ً
باملرض عىل ما يبــدو.
نتيجة لذلك،
بدأ خطر اإلصابة بالخرف ينحرس".
أما الدراســة الــواردة يف مجلة "ذا
النســيت" ،فهــي ال تقيــس خطر
اإلصابة باملرض بل تقدّر بكل بساطة
عدد الحاالت اإلجمالية يف عال ٍم يشهد
نموا ً سكانيا ً متسارعاً.
يربز أيضا ً اختالفــان آخران :ر ّكزت
الدراســة األوىل عىل الواليــات املتحدة
وأوروبا وراجعت الحاالت الســابقة قبل
أن تســتنتج تراجع املعدالت املســجّ لة،
بينما شــملت الدراســة الثانية مناطق
العالم أجمــع وتوقعت عــدد الحاالت
املرتقبة مستقبالً.

ما معنى هذه النتائج؟

التقدم يف السن يزيد خطر اإلصابة
بالخــرف .لتقليص نســبة الخطر،
تقيض أفضل طريقة باختيار أسلوب
حياة صحي.
يشــر تقرير مجلة "ذا النسيت" يف
 8آب  2020إىل احتمــال تجنب  40%من
حاالت الخرف أو تأخريها عرب استهداف
 12عامل خطر قابل للتغيري:
• تراجع مستوى التعليم.
• ارتفاع ضغط الدم.
• ضعف السمع.
• التدخني.
• البدانة يف منتصف العمر.
• االكتئاب.
• قلة الحركة الجسدية.
• مرض السكري.
• العزلة االجتماعية.
• فرط استهالك الكحول.
• إصابات الرأس.
• تلوث الهواء.
إذا بدا لــك تعديل هذه العوامل كلها
مخيفا ً وبالغ الصعوبة ،تذكر دراســات
أخــرى أن معالجــة عدد منهــا تكفي
لتقليص مخاطر الخرف.

حـــــلـــــول عـــــمـــــلـــــيـــــة
حاول أن تُ ّ
حســن أســلوب حياتك الصحي تدريجاً .اخرت خطوة أو اثنتني من
بشكل يومي:
القائمة التالية ور ّكز عىل تطبيقها
ٍ
• مارس امليش الرسيع طوال  30دقيقة.
• تع ّلم مهارة جديدة.
• ّ
حسن حميتك الغذائية.
• حاول أن تنام لسبع ساعات عىل األقل.
• خفف استهالك الكحول.
• خصص الوقت لزيارة األصدقاء (شخصيا ً أو عرب الهاتف).
• ّ
حسن توازنك (لتجنب حوادث السقوط وتقليص مخاطر إصابات الرأس).
• سيطر عىل ضغطك النفيس عرب ممارســة نوع من التأمل مثل اليوغا ،أو التاي
تيش ،أو االسرتخاء الهني.
• أقلع عن التدخني.
أخرياً ،تعاون مع طبيبك ملعالجة أي مشــاكل صحية كامنة قد تزيد خطر إصابتك
بالخرف ،ال سيما أمراض القلب ،وارتفاع الضغط وسكر الدم ،والكولسرتول ،والبدانة،
واالكتئاب ،وضعف السمع .هذه العوامل كلها مرتبطة بالخرف ،بما يف ذلك آخر عام َلني.
يف النهاية ،تستنتج شــيبنيك" :قد نتمكن من ترسيخ االتجاه التنازيل ملعدالت
الخرف عرب تحسني طريقة التحكم بأســلوب الحياة .إذا زادت أعداد من يجيدون
تحقيق هذا الهدف ،أتوقع أن نشهد عىل تغيري بارز".

ASTRONOMY

أدلة جديدة حول الهدف من األثر الصخري "ستونهنج"
لطالما ُ
اعت ِبر األثر الصخري "ستونهنج" تقويمًا قديمًا نظرًا إلى توافقه
مع انقالب الشمس في الصيف والشتاء ،لكن بقيت طريقة عمل ذلك
التقويم غامضة.
يكشــف تحليل جديد اآلن أنه كان يعمل عىل
األرجح مثل التقويم الشــميس املستعمل يف مرص
القديمة ،بنا ًء عىل سنة مدتها  365.25يوماً .يقول
املرشف عىل الدراســة ،تيم دارفيــل ،من جامعة
"بورنموث" الربيطانية" :إنه تقويم دائم يُستعمَ ل
إلعادة ضبط غروب الشمس مع كل انقالب شتوي".
اتّضح نظام التقويم هذا بعدما اكتشف العلماء
يف العام  2020أن حجارة "سارســن" يف هذا األثر
خرجت من املكان عينه ،عىل بُعد 25
الصخري استُ ِ
كيلومرتاً ،وو ُِضعت يف موقع "ستونهنج" يف الوقت
نفسه تقريباً.
كانت حجارة "سارســن" مرتّبة عىل شكل
ثالث تشكيالت مختلفة يف "ســتونهنج" يف العام
 2500قبــل امليالد ،وكانت ثالثــون منها تحتوي
عىل الدائرة الحجرية الكبرية التي تطغى عىل األثر
الصخــري ،فيما تقبع أربعة حجــارة مركزية يف

تشكيلة مســتطيلة خارج هذه الدائرة .أما بقية
الحجــارة ،فكانت مبنية يف خمســة هياكل تقع
داخل الدائرة الحجرية.
لتعديــل التقويم وجعله يتماىش مع الســنة
الشمسية ،تربز الحاجة إىل إضافة يوم كبيس آخر
كل أربع سنوات ،ويظن دارفيل أن الحجارة األربعة
استُ ِ
عملت عىل األرجح لتعقب هذه اإلضافة .يف هذا
النظام ،يشــر زوج الحجارة نفســه إىل االنقالب
الصيفي والشتوي كل سنة.
يقــول ديفيد نــاش من جامعــة "برايتون"
الربيطانية" :نظام التقويم يف "ستونهنج" منطقي
جداً .أنا أحب بساطته األنيقة".
لكن ال يؤكد باحثون آخرون هذه املعلومة.
يوضــح مايك باركر بريســون مــن جامعة
"كوليدج لندن"" :إنه اســتنتاج مثري لالهتمام
طبعاً ،لكنه غري مقنع يف نهاية املطاف .األرقام

ليست دقيقة :ما الذي يجعل عمودَين حجريَني
مساويَني لدائرة من حجارة "سارسن" للداللة
عىل يوم واحد"؟
قد ال يكون التقويم الذي يشمل أشهرا ً مؤلفة
من  30يوما ً وشــهرا ً مضافا ً آخر يمتد عىل خمسة
أيام أمرا ً مألوفا ً لنا اليوم ،لكن استُ ِ
عمل هذا النظام

يف مرص القديمة يف سنة  2700قبل امليالد ،وتطورت
تقويمات شمســية أخرى يف رشق منطقة البحر
األبيض املتوسط.
قد يثبت التشــابه بني تقويم "ســتونهنج"
املحتمل والتقويم املســتعمل يف مرص القديمة أن
فكرة نظام "ستونهنج" اشتقت من مكان بعيد.
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ضاهر :مشروع
لتمويل
الصناعيين

الفراغ السياسي...
دمار اقتصادي

14+

روسيا تشن
حرب قمح

17+

١6+

مؤسسات دولية تجهل خصوصية لبنان وتتعاطى معنا بوصفات جاهزة من كتب جامدة

روي بدارو

بدارو :تطبيق شروط صندوق النقد ...دوامة تخريبية
@ roba2010

أفرزت االنتخابات موجة سيادية واضحة
نتوسم فيها بداية الخروج من أزماتنا
ّ

ال إصالح اقتصاديًا من دون إصالح
سياسي ...وكل التعويل على الرئيس المقبل

يؤكد الخبير االقتصادي المخضرم روي بدارو ان االنتخابات النيابية
تمخضت عن موجة شعبية رافضة لكل ما هو خارج الدولة وسيادتها.
كل من يمثل ،في مكان ما ،خروجًا عن الدولة تلقى صفعة أو وصلته
اشارات تحذير قوية .في قراءته للنتائج ايضًا يوضح بدارو أن هناك
من نجح باألصوات وآخرون نجحوا بقوة السالح والترهيب والترغيب.
يضيف بدارو يف حوار مع «نــداء الوطن» أنه يجب
انتظار االصوات الصافية لكل طائفة ،وهذا مؤرش مهم.
فعند جمع األصوات الســيادية ســنجد أنها تتفوق يف
قراءتها عىل القــراءة املحدودة لعدد املقاعد النيابية .ويف
ما ييل نص الحوار الذي تناول الشأنني االقتصادي واملايل:

ما قراءتك االقتصادية األولية لنتائج
االنتخابات النيابية؟

اقتصاديا ً  ،تؤرش النتائج اىل بداية اطمئنان اىل امكان
عودة االقتصاد اللبناني اىل الصعود والشفاء من أزماته،
وذلك بغض النظر عن الوقت املســتغرق سواء  3او  5او
 15سنة .لكني استطيع القول ان رحلة التعايف بدأت ألن
الركيزة الســيادية باتت موجودة .لكن املسألة بحاجة
ماســة ورسيعة اىل رؤية وخطــة وبرنامج عمل .وهذا
يحتاج اىل اصحاب اختصاص وخربة اقتصادية ومالية .
باالنتظار ،نحن باتجاه تشكيل بيئة حاضنة لالستقرار
الســيايس مع رؤية ووضوح يف التوقعات املرجوة  .ومن
األمثلة عىل النتائج املمكنة ،زيادة التحويالت اىل الداخل
واستثمارات تخلق وظائف وصناعات بقدرات تصديرية
أعــى  .يضاف اىل ذلك وجوب ضبــط االنفاق الحكومي
وترشــيد حجم الدولة او القطاع العام ،واعادة االعتبار
للقدرة الرشائية خصوصا للطبقات الفقرية.

هل سيفي المجتمع الدولي بوعوده؟

بالنسبة للمجتمع الدويل وخصوصا بعض املؤسسات
التمويلية الدولية فانها تجهل الواقع اللبناني وتتعاطى
معه من خــال وصفــات جاهزة من كتــب جامدة،
متجاهلة خصوصية لبنان .خصوصية اننا لسنا يف دولة
بل يف شــبه دولة تنقصها استقاللية القضاء وحدودها
غري مضبوطة ،اىل جانب آفة التسلط التي يمارسها بعض
القوى سواء سياســيا ً او اقتصادياً .وال عجب إذا وجدنا
ترابطا ً ما بني املتسلطني سياسيا ً واملتسلطني اقتصاديا ً .

لكن المشهد النيابي الجديد ال يبشر بتوافق
ما .اال ترى ذلك؟

املسألة ليست متعلقة باملشهد النيابي الجديد ،ألن
لبنان محكــوم بالتوافق .أي ترشيــع يمكن ان يعرقل
اقراره ،واذا أقر يصعب تطبيقه .يمكن مثالً اقرار قانون
للكابيتال كونرتول او استقاللية القضاء ،ثم ترتبص به
جهة نافذة ال تريد تطبيقه ،فال يطبق .
لكن تبني ان الديمقراطيــة التوافقية انتهت .نحن

متجهون من حيث املبدأ اىل حكــم أكثرية مقابل أقلية
معارضة ،مع االنتباه اىل قضيــة امليثاقية .من الجانب
املســيحي هناك كتلتان كبريتان ،واحدة تحكم واألخرى
تعارض ،وكذلك األمر عند الســنة .تبقى املشــكلة عند
الشيعة حيث االلتزام الكامل يف ثنائي شبه واحد وبقرار
واحد  .هل ســنخرج من امليثاقية كليا ً اىل حكم أكثرية
بغض النظر عن ألوانها الطائفية؟ يف كل االحوال ،لبنان
يجب أن يخرج من مأزق قرارات تتخذ عنوة وبفرض من
مكون واحد.

ما االستحقاقات المفصلية المقبلة؟

أح ّ
يدمر الفقراء
ذر من اعتماد سعر صرف ّ
أكثر ،ويدفع الناس الى الهجرة الكثيفة

ترغيب ،برأيه ،غير مقتصر فقط على المرحلة االنتخابية انما عبر سنوات
من شراء الذمم والمساعدات المالية والعينية المعتمدة لدى بعض
االفرقاء .وفي السنتين الماضيتين شمل الترغيب استعمال الدعم
وتطويع الموارد اللبنانية لمصالح داخلية وخارجية ،وهنا نتحدث عن 12
مليار دوالر ،كما يقول.
كيف ترى مشروع رد الودائع بالليرة كما
يخطط مصرف لبنان؟

ليس املهم رد الودائع او جزء منها بالدوالر او اللرية
او اي عملة جديدة يمكن اخرتاعهــا .األهم هو القدرة
الرشائية لتلك االموال .لذا نعود اىل االســاس وهو سعر
الرصف الخالق للتوازن الداخــي بني العرض والطلب .
فضمن كتلة االجور الحالية يفرتض بســعر الدوالر ان
يساوي  9آالف لرية لحصول التوازن بني العرض والطلب
عىل السلع والخدمات .مع ســعر رصف بـ  9آالف لرية
يتحقق هدف خفض االسترياد نســبيا ً ونعيد تدريجيا ً
خلق طبقة وسطى .ما هو فوق  9آالف يعرب عن السوق
الســوداء ،والفارق هو تقدير سيايس بسبب عدم وجود
اســتقرار ،لذا تلعب املافيات يف هذا الهامش او الفارق
الكبري.

انــا مــن املعتقدين ان االمــور معلقــة بانتظار
االســتحقاق الرئايس .واقول أن ال تغيــر اقتصاديا ً يف
مسار واضح اال مع رئيس جديد متوافق عليه داخلياً ،مع
عدم ممانعة من العنرص االقليمي .اذا حصلنا عىل رئيس
توافقي قائم عهده عىل مــروع نهوض نحقق نتائج
اقتصادية جيدة  .لكن ال اصالح اقتصاديا ً من دون اصالح
سيايس مع الرتكيز دائما ً عىل رؤية واستقرار واسترشاف
توقعات قابلة للتنفيذ .وبالنسبة للمرشوع االقتصادي ال
مفر من قرارات غري شــعبية ،علما ً بأن الشعب اللبناني
غري مهيأ بعــد لقراءة االقتصاد بحقائقه الرقمية ،وذلك
بغــض النظر عما اذا كان النــواب مهيئني لتلك القراءة
أم ال .ســننتظر بضعة اشهر لتتضح الرؤية مع اتضاح
شخصية الرئيس/ة الجديد/ة.

ال حديث حقيقيا ً عن ســعر رصف مقنع من دون
استقرار سيايس داخيل  .لذا ال يمكن الحديث عن اصالح
اقتصادي عميق من دون معرفة ســعر الرصف املالئم
لبقاء طبقة وسطى ،وحد ادنى لالجور يرتاوح بني 125
و 150دوالرا ً بني داخل املدن وخارجها مع فصل سلسلة
رواتــب القطاع الخاص عن نظريتهــا يف القطاع العام،
واعادة النظر بنظام التعويضات العائلية واالستشفائية
ونهاية الخدمة ...لم أ َر حتى اآلن اي برنامج مرتابط عىل
كل االصعدة.

ما رأيك بما اقترحه صندوق النقد الدولي من
شروط على لبنان في ورقة التفاهم معه؟

أال يبدو ان المشهد النيابي معقد لدرجة عدم
االتفاق على شيء؟

اختاروا السهولة وتغاضوا عن الكلفة االجتماعية
واالطار الســيايس االقليمي ،يجهلون او يتجاهلون ان
اقتصاد لبنان يغذي بلدين عىل االقل :لبنان وسوريا .ومع
سوء فهم الواقع يصعب وضع خطة فاعلة ،كما ان ورقة
التفاهم هي اقرب للمعالجــة املالية منها لالقتصادية
الشاملة .ليس واضحا ً يف ذلك االتفاق االطار االقتصادي
العام مع وضع توقعات لنســب النمــو متواضعة بني
 2و 4%ال تسمح لشــعب كامل بالتقاط انفاسه اال يف
غضون  15ســنة .خالل هذه الفرتة الطويلة قد يهاجر
نصف السكان مع كلفة انسانية واجتماعية ومجتمعية
لم يدخلها صندوق النقد يف حساباته وكذلك يفعل البنك
الــدويل .فذلك باالضافة اىل كلفة العمل ...ســيدخلنا يف
دوامــة تخريبية اذا طبقت خطــة الحكومة/صندوق
النقد.

تجاهل صندوق النقد الكلفة االجتماعية
الباهظة وأغفل اإلطار االقتصادي للنهوض
د  100الف دوالر لكل مودع غش
في وعد ر ّ
وكذب ...وانتقاص كبير من الحقوق
ال مفر ّ من استخدام اصول الدولة الملموسة
منها وغير الملموسة لتحفيز اإلقتصاد

كيف نثبت سعر الصرف؟

يمكن للمشهد النيابي الجديد ان يكون اكثر او اقل
تعقيدا ً مما نتصور .الســؤال األهم يبقى عمن ســيدير
املرحلة املقبلة ،املتمثل بثنائي رئيس جمهورية ورئيس
حكومة ،ثنائي يقرر اين سيتجه لبنان .هذا ممكن بعدما
اصبح لدينــا اآلن حظوظ للتغيري ،قبــل  15ايار كانت
الحظوظ معدومة .
اذا حصلت االنتخابات الرئاســية وتشكلت حكومة
بناء عىل مــروع ،يمكن البدء بالعد العكيس من أواخر
ترشين املقبل للخروج من هذه االزمة العميقة.

كيف تنظر الى مسألة ضمان رد الودائع حتى
 100الف دوالر؟

مسألة الـ  100الف دوالر ليست أكيدة ،انها متعلقة
بكل مرصف عىل حدة .فاذا وجدنــا مرصفا ً بالتزامات

اكثر من املوجودات لديه فلن نستطيع الحصول منه عىل
 100الف دوالر لكل مودع لديه .لذا قد نكون امام عملية
غش كبرية  .ولنفرتض الحصــول عىل تلك الـ  100الف
دوالر عىل مدى فرتة  10ســنوات عىل االقل ،فان القيمة
الحقيقية لها اليوم قد تكون بحدود  50الفا ً فقط ،وهنا
أيضا نحن امام كذبة كبرية  .بكالم آخر ،اذا كان ذلك الوعد
يساوي  22مليار دوالر ،فانه بقيمة اليوم ال يساوي اكثر
من  11مليــار دوالر ،اي ما تبقى من دوالرات يف مرصف
لبنان .هذه هي اللعبة التي يجب التنبه ملخاطرها وكشف
مالبســاتها .واذا حصلنا عىل الـ  100الف  ،ماذا سنفعل
بها وما هي قدرتها الرشائيــة؟ قد يتبخر ذلك املبلغ يف
خدمات صحية وتعليمية فقط .ومن يبلغ عمره  64سنة
وتقول له انتظر  10او  15ســنة ،كأنك تقول له انتظر
موتك وحســب  .لذا علينا االعرتاف بان املطروح يفتقد
البسط مقومات الخطط االقتصادية السليمة.

ما البديل؟

البديل هو فتح باب االصالح من باب الرؤية وسعر
الرصف  .ثم نبحث عن افضل نمو اقتصادي من رقمني
ال يستطيع تحقيقه اال ثنائي رئيسني متفقني عىل خطة
مقنعة للشعب .عندئذ ال نحتاج اىل  15سنة من االنتظار،
ربما نحتاج اىل  4او  5ســنوات فقط ،او خالل  6سنوات
من العهد الجديد املنتظر

هل يجب استخدام اصول الدولة الطفاء
الخسائر؟

وفق محاكاة اجريناها ،ال يمكن اال استخدام اصول
الدولة ،لكن تبقى املشكلة يف كيفية استخدامها.
لدينا  5افرقاء :املصارف ومرصف لبنان والحكومة
واملودعون باالضافة اىل غري املودعــن الذين ال دخل او
مدخول لهم اال يوميا ً او شهرياً ،وعلينا خدمتهم باطالق
العجلة االقتصادية لهم ومعهم.
وعلينا ان نعلم ان موجودات الدولة ليست فقط تلك
العينية امللموســة بل هناك غري امللموسة ايضا .ابسط
مثال عىل ذلك هــو ان الجو الســيايس العام اصل غري
ملموس ،فاذا اســتقر فسيزيد تقييم ما لدينا من اصول
من واحد اىل عرشة .
مثال آخر :هناك عقارات لرشكــة انرتا يف منطقة
رومية يمكن استخدامها القامة مدينة ذكية تكنولوجية
او اعالمية .وهنا ال نتحدث عــن قيمة االرض بل قيمة
الفكرة املقامة بمرشوع مبتكرعىل االرض.

دولة سالح فقيرة أم دولة سيادة مزدهرة؟
هل يمكن بناء رؤية اقتصادية واســترشاف مستقبل للنمو بوجود السالح؟ يقول روي بدارو ما ييل« :مع السالح ال
يمكــن بناء رؤية وتوقعات اقتصادية .لذا ،وبقراءة لنتائج االنتخابات ،تبني اننا امام مجتمعني مختلفني عىل مســتقبل
البالد بالنسبة لكل منهما .فهل ســندخل يف نفق فقر متفاقم ،او مرشوع ازدهار متعاظم ليس فقط للسياديني بل لكل
اللبنانيني؟ هنــاك من يرى املعادلة ويفهم لغة األرقام مقابل آخرين ال يــرون وال يفهمون تلك املعادلة .يف كل التجارب
العاملية الســابقة وجدنا كيف تتقهقر الدول مع طغيان االيديولوجيا عىل الحقيقة الرقمية ( السوفيات وفنزويال وايران
وكوريا الشــمالية .)..واذا بقينا يف لبنان عىل هذا املنوال ســنجد ان البالد تتصحر ديموغرافيا ً بالهجرة وتراجع الوالدات
والخصوبة وانقالب هرم االعمار بارتفاع الشيخوخة  ...وبالتايل ترتاجع املوارد البرشية بشكل كبري ،وترتفع كلفة العمل
ونخرس امليزة التفاضلية االساسية للبنان».
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الشامي :أنجزنا ما علينا
ويبقى ما على مصرف
لبنان ومجلس النواب

نحاس :ال يمكن تقييم
خطة صندوق النقد
في هذا الجو السياسي
الصعب
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جابر :في حال الفراغ ،ما
على اللبنانيين سوى الدعاء
لحصول تسوية إقليمية

سرّوع :أتوقع عقوبات
أميركية أوروبية على
معرقلي تشكيل الحكومة
المقبلة

نتائج االنتخابات ُتنذر بانقسامات أفقية وعمودية حادة

الفراغ السياسي أقصر الطرق إلى الدمار االقتصادي الشامل

باسمة عطوي
ً
صدفة االضطراب الحاصل يف
ليس
تأمني الكهرباء أو ظهور شــبح الشح
يف املحروقات والخبــز وأدوية االمراض
املســتعصية واالرتفاع املضطرد لسعر
الدوالر يف الســوق الســوداء .فكل ما
يشــهده اللبنانيون بعــد طي صفحة
االنتخابات النيابية أمر متوقع ألن لبنان
مســتمر يف مرحلة «الســقوط الحر»
نحو الهاوية منذ نحو أكثر من ســنتني
ونصف ،ولم يعد أمامه ســوى االرتطام
الكبري نتيجة االنهيارات الحاصلة يف كل
القطاعات .لكن قوى سياسية بالرشاكة
مع مرصف لبنــان ونافذين وأصحاب
كارتيالت وتجارا ً أخفوا نسبيا ً معالم هذا
الســقوط االضايف خالل فرتة التحضري
لإلنتخابات ،كي ال تؤثر جذريا ً عىل نتائج
صناديق االقرتاع.
اليوم ،لم يعد باإلمكان اإلختباء خلف
إجراءات ترقيعية .دقت ساعة الحقيقة
وبات اللبنانيــون أمام مفرتقي طريق،
االول إتخاذ قرار سيايس توافقي عريض
(من قبــل املجلس الجديــد والحكومة
املقبلة) إلستكمال االجراءات االصالحية
مع صندوق النقد الدويل كمعرب للخروج
من االزمة التي نتخبــط فيها .والثاني
االستمرار يف املشاحنات السياسية بني
القوى واالحزاب حول االستحقاقات ،وال
سيما تشكيل الحكومة وإنتخاب رئيس
جديد للجمهوريــة ،ما يعني الدخول يف
فرتة فراغ ســيايس طويل عىل غرار ما
حصل بعد إنتهاء والية الرئيس ميشال
سليمان وإستمر أكثر من عامني .فهل
يحتمــل اللبنانيون دفع ثمــن الفراغ
السيايس ألشــهر وربما سنوات مقبلة،
وعدم إستكمال املفاوضات مع صندوق
النقد؟ وما هي كلفته؟ وكيف سيتجىل
االرتطام عــى أرض الواقع االجتماعي
واملعييش للبنانيني؟

وجهتا نظر

هناك وجهتا نظر لإلجابة عىل هذه
االســئلة .األوىل تقنية تقول إنه يمكن
تجنب االرتطام من خالل تنفيذ رشوط
صندوق النقد وإســتمرار املفاوضات
معه والوصول إىل إتفاق ،حتى ولو كانت
حكومة الرئيس نجيــب ميقاتي هي

نتائج االنتخابات فاجأت أكثر من طرف

سعادة الشامي

نقوال نحاس

ياسين جابر

جو سروع

حكومة ترصيف أعمال ولم يتم تشكيل
حكومة جديدة .أما وجهة النظر الثانية
فهي سياسية وتعترب أن سبب حصول
االنهيار اإلقتصادي واملعييش هو غياب
القرار السيايس ملعالجة األزمة بطريقة
علمية ،وهذا القرار يبدو أنه غري متوفر
حتى بعد إنتخاب مجلس نيابي جديد.
وســيتجىل أكثر بالعراك الذي بدأ بني
القوى السياســية حول االستحقاقات
الدستورية وأولها تشــكيل الحكومة
املقبلة.

رشط تطبيق االصالحات» ،مشددا ً عىل
أنه «علينا البدء بخطوات إصالحية كي
نتمكن مــن تحفيز املجتمع الدويل عىل
مســاعدتنا ،وإذا لم يحصل هذا االمر
فإننا أمام وضع إقتصادي غري مريح،
والجميع يعلم أن الوقت له قيمة كبرية
يف هذه املرحلة».
ويختم« :يف حال لم نتفق ،ال أعتقد
أن املجتمع الدويل سيمد لنا يد املساعدة
ألننا لم نســاعد أنفســنا ،وأعتقد أن
جميع القوى تعي ذلــك ،وإال ما كنت
موجودا ً يف املكان الذي أنا فيه».

سنعيش الحالة العراقية

من باب الرتقيع لتأمني حاجات الناس
االساسية وليس الحل الجذري».
ويختــم« :اليــوم الوضع مختلف
عن العــام  .2015والفراغ الذي حصل
يف  2015 2014-ال نســتطيع تحمله
إقتصاديا ً وإجتماعياً».

يف الشق التقني يرشح نائب رئيس
مجلس الوزراء سعادة الشامي لـ»نداء
الوطن» أنه «يمكننا الوصول إىل إتفاق
مع صندوق النقــد إذا أُقرت القوانني
املطلوبــة يف مجلس النــواب الجديد.
فحكومــة الرئيس ميقاتــي أنجزت
معظم الخطــوات املطلوبة منها ،ويف
حال أقر مرصف لبنان ما هو متوجب
عليه يمكن الســر يف االتفاق النهائي.
وحاليا ً هنــاك قانون إعــادة هيكلة
املصارف الذي يتم العمل عليه ،ويف حال
أُقر تكون الحكومــة قد أنجزت كل ما
هو عليها ( 3مشاريع قوانني موجودة
يف مجلس النواب منها مرشوع قانون
املوازنة والكابيتال كونرتول)».
يتمنى الشــامي «عــى املجلس
النيابي الجديــد أن يوافق عىل جميع
النقاشــات التي تم التفاهم عليها مع
صندوق النقد للخروج من االزمة .ألن
عدم التوصل إىل إتفاق معه يعني مزيدا ً
من العواقب عىل لبنان خصوصا أن كل
دول املانحة تُبدي إستعدادها ملساعدتنا

ترابط السياسة مع االقتصاد

ال بديل عن الصندوق

يف املقابل يقف النائب نقوال نحاس
يف ضفــة القائلني إن تــايف االرتطام
االقتصــادي واإلنفجــار اإلجتماعي
يحتــاج إىل قرار ســيايس موحد حول
االزمــة والحكومة واالســتحقاقات
الدســتورية القادمة ،وهــذا أمر لم
تظهر معاملــه إىل اآلن .ويرشح لـ»نداء
الوطن» أن «اإلنقســام السيايس الذي
إزدادت حدته بعــد االنتخابات النيابية
سيُرتجم مزيدا ً من التدحرج واالنهيار
من دون االسرتســال يف تعداد أوجهه،
وهــذا الوجع االقتصادي ســيتجىل يف
كل املؤرشات املعيشــية التي ســتزيد
صعوبتها عىل املواطنني».
ويشــدد عىل أنه «ال يمكن تقييم
الخطة التي إقرتحهــا صندوق النقد
الدويل للخــروج من االزمة يف هذا الجو
الســيايس الصعب الذي يعيشه لبنان،
هــذا االمر غــر ممكن ألن املشــهد
االقتصادي يف لبنان مرتبط باملشــهد
السيايس».

يؤيد النائب ياســن جابر وجهة
النظر القائلة إننــا مقبلون عىل فراغ
سيايس ســيرتجم مزيدا ً من االزمات
املعيشــية ،ويرشح لـ»نــداء الوطن»
أنــه «أمامنــا إســتحقاقات عديدة
ستُدخلنا يف دوامة الفراغ .أولها تأليف
الحكومة وثانيها إنتخاب رئيس جديد
للجمهوريــة .وكالم الوزيــر جربان
باسيل حول الحكومة يعني أن حكومة
الرئيس ميقاتي ستســتمر يف ترصيف
االعمال إىل أن نصل إىل شــهر ترشين
االول ليتظهــر االتفــاق عىل رشوط
إنتخاب رئيس جديد للجمهورية» ،الفتا ً
إىل أنه «يمكن أن نعيش التجربة نفسها
التي عشناها بعد إنتهاء والية الرئيس
ميشال ســليمان ،وما عىل اللبنانيني
سوى الدعاء ان تحصل تسوية إقليمية
حول امللــف النووي حتــى يكون له
نصيب من االنفراجات اذا حصلت».
ويوضــح أنه «يف حال إســتكمل
املجلس النيابي الجديد إنجاز القوانني
املطلوبــة لإلصالح مــن دون القرار
السيايس بتنفيذها هو أشبه برتقيعة.
والســؤال هل هناك توافــق كيل عىل
االصالحات املطلوبة مــن الصندوق؟
ال أعتقد ذلك ،وهناك خالف يف املجلس
حــول املوازنــة وقانــون الكابيتال
كونرتول» ،معتربا ً أن «كل ما يحصل ال
يوحي بأننا نخرج من املأزق ،والدليل ما
يحصل يف موضوع الكهرباء والطحني
وسعر الدوالر يف السوق السوداء».
يرى جابر «أننا اآلن نعيش الحالة
العراقية ،لكن وضعنا االقتصادي أسوأ
ونحو مزيد من االنهيــار ألن املعالجة
تحتــاج إىل قــرار ،وألن صندوق النقد
أعطانا الوصفة للعالج لكن السري به هو
قرار لبنانــي .وحتى اليوم نحن نعيش
يف دوامة سياســية يف جــزء منها هي
إنعكاس لرصاع دويل -إقليمي» ،الفتا ً إىل
أن «املطلوب هو تشكيل حكومة رسيعا ً
وإتخاذ القــرارات الالزمة ألن القوانني
االصالحية املطلوبة موجودة وال تحتاج
إال إىل تطبيقهــا (تعيني هيئات ناظمة
لقطاعات الكهرباء وطريان وســامة
غذاء وإتصاالت)».
ويتوقــع أنه «إذا إســتمرينا عىل
هذه الحــال ،فاإلرتطام الكبري حاصل
بالتأكيد وســيعكس عىل شــكل أزمة
إجتماعية كبرية ،وأشــكاله ستكون
فلتــان لســعر رصف دوالر الســوق
الســوداء و من ثم تضاؤل إحتياطيات
يف البنك املركــزي ،وربما قد يضطرون
للجوء إىل بيع الذهب» ،مشددا ً عىل أنه
«يف حال دخلنا يف فراغ رئايس وحكومي
ســنصل إىل تدهور وإنهيار رسيع ولن
يعود بإمكان حكومة ترصيف االعمال
حتى تنفيذ قراراتها التي تتخذها ،ولو

ال حكومة يعني عقوبات!!

يتوقع الخبري االقتصادي الدكتور
رسوع لـ»نــداء الوطن» أن «يتم
جو ّ
فرض عقوبات عىل معرقيل تشــكيل
الحكومة املقبلة ،مما ســيزيد الوضع
اللبناني تعقيداً .ألن هناك متابعة جدية
من قبل االتحاد االوروبــي والواليات
املتحدة ،والعقوبات جاهزة عىل عرشات
االشــخاص يف حال لن تتم االستجابة
للمبادرة الفرنسية القادمة» ،موضحا ً
أن «ترجمــة الفــراغ عــى يوميات
اللبنانيني ســيعني أن ال سقف للدوالر
يف الســوق السوداء وســيحصل مزيد
من التفلت االمني واالجتماعي ،وأشك
يف أن يســتمر مرصف لبنــان بتمويل
املنصة وتغطية النزف من االحتياطي
االلزامي ،مــا يعني أن دور الســوق
السوداء سيتعاظم يف إدارة لعبة الدوالر
يف البالد وسيتفاقم الرضر املعييش عىل
اللبنانيني».
يرشح رسوع أننــا «يف إنهيار تام
وفوىض إقتصادية كاملة ،وكل امللفات
املعيشية للمواطن اللبناني مستباحة
ســواء مرصفيا ً أو غذائيا ً أو صحيا ً أو
كهربائياً ،وهذا ناتج عن انه لم يحصل
أي إصالح جدي يســاعد عىل الخروج
من االزمة منذ تشكيل حكومة الرئيس
حسان دياب».
ويختم« :املجتمــع الدويل يطالبنا
باإلصالح ،فهل يمكننا تنفيذه يف مرحلة
الفراغ القادمة؟ أشك يف ذلك».

لعبة عض األصابع

يف الخالصة ،يمكن القول إن اتجاه
القوى السياســية املتصارعة اىل عدم
التوافق عىل الحد االدنى املطلوب للسري
ببعض املعالجــات املخففة من وطأة
االنهيار ،ما هــو اال لعبة عض أصابع
بانتظار من يرصخ اوال ً طالبا ً تســوية
ما مع اآلخــر بقرار يرجــح اتخاذه
داخليا ً وخارجيــاً .ويف االنتظار ،يبقى
الوضع املعييش رهينة التجاذبات ،مع
ما يعنــي ذلك من انهيــارات اضافية
ال ســيما عــى صعيد ســعر رصف
الــدوالر بعدما بدأ مرصف لبنان تقنني
الرصف مــن االحتياطــي لديه .فهل
سنشهد يف االســابيع واالشهر املقبلة
انفالتا ً لالوضــاع وتعود التظاهرات اىل
الشــوارع؟ هكذا انفالت هذه املرة لن
يكون كما انتفاضة  17ترشين حتماً...
ان غدا ً لناظره قريب!
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فرص تطبيق شروط صندوق النقد أقرب
الى "الصفر" ...وسالمة يصر على الليلرة المدمرة

ليس على الدولة ان تدخل طرفًا في عالقة تعاقدية
بين المصارف والمودعين ...وترك القضايا تأخذ مجراها

لبنان أمام خيارين :تطبيق شروط الصندوق او
العيش على إعاشات برنامج الغذاء العالمي

منظومة عجزت عن توفير خدمة كهرباء بسيطة...
كيف ستدير صندوقًا سياديًا ضخمًا؟

لمحاسبة كل المسؤولين عن األزمة واإلنهيار المالي

شاوول :يجب أل ّ ندعهم يفلتون من العقاب
يؤكد الخبير المالي والمصرفي هنري شاوول في حديث مع «نداء الوطن»
ان فرص تطبيق االتفاق مع صندوق النقد الدولي شبه معدومة ،ألن
المنظومة الحاكمة ال تريد اجراء االصالحات المطلوبة .ويشير ،بإلحاح
الحريص على سيادة مبادئ القانون والعدالة ،الى ضرورة تشكيل قوى
ما تقييمك لورقة التفاهم مع صندوق
النقد الدولي؟

هناك جملــة مالحظات بعضها متعلق بالكابيتال
كونرتول وبعضها اآلخر متعلق بالشــق االقتصادي غري
املشغول كما يجب باالضافة اىل نقاط أخرى .ذلك التفاهم
يتقاطع بنســبة  95%مع الخطة التي وضعت يف 2020
وكنت يف فريق معديها ،علما ً بأن االتفاق املبدئي الجديد
ذهب أبعد من خطة  2020يف قضية الحوكمة ال ســيما
طلب تعديل الرسية املرصفية.

ماذا جاء في االتفاق عن قانون الكابيتال
كونترول؟

هذا البند وارد يف آخر ســطور االتفاق ويف ســياق
توحيد اســعار الرصف لحماية ما تبقى من دوالرات يف
مرصف لبنان الســتعمالها كأصل اسرتاتيجي يف خدمة
االقتصاد .وال يمكن توحيد ســعر الرصف اال بعد تنفيذ
جملة رشوط مسبقة مثل اعادة هيكلة املصارف .علما ً
انــه يف بلد اقتصاده حر وحــدوده غري مضبوطة وفيه
تعويل كبري عىل ريادات االعمال يصعب تطبيق الكابيتال
كونرتول .لكننا مضطرون العتماده اقتصاديا ً وماليا ً اذا
كان الهدف هو الحصول عىل قرض من صندوق النقد .اال
ان املشكلة هي يف املادة  12من مرشوع القانون .البعض
يقول انها حماية للمصــارف ،مقابل آخرين يعتربونها
حماية للمودعني من فوز أثرياء (قادرين عىل دفع أتعاب
محاماة باهظة) بقضايا تحكم لهم باسرتداد اموالهم
مقابل آخرين ال يستطيعون ذلك .اقرتح حالً عىل الدولة
باقــرار قانون خاص لحماية ما تبقــى من دوالرات يف
مرصف لبنان .وليس عىل الدولة الدخول طرفا ً يف العالقة
التعاقدية بــن املصارف ومودعيها .مــن االفضل ترك
القضايــا تأخذ مجراها حتى لو وصــل األمر اىل الحجز
عىل موجودات وثروات أصحاب البنوك .اذا ،ال اعرتاض
جوهريا ً عــى االتفاق لتبقى العربة يف التطبيق .لكننا ال
نعرف ما هي الخطة الشاملة .وما يتم تداوله عبارة عن
خطة تذكر ان النمو االقتصادي هو  2اىل  ، 3%وســعر
رصف الدوالر عند  20الف لرية عىل مدى  5سنوات .كما
ان اعــادة هيكلة املصارف تنتظر التدقيق يف كل بنك عىل
حدة .إذا ً ملاذا االســتعجال يف اقرار كابيتال كونرتول من
خارج الســياق الذي ورد به يف االتفاق املبدئي اي توحيد
اسعار الرصف؟

ما هي فرص تطبيق االتفاق مع الصندوق؟

يقول الفرنسيون املعنيون بامللف اللبناني انه ليس
امام لبنان اال صندوق النقــد أو برنامج الغذاء العاملي.
ويتوقعون ان ال يشء جوهريا ً سيحصل قبل  2023بسبب
جملة االستحقاقات النيابية والحكومية والرئاسية.
فــرص تطبيق هــذا االتفاق حاليا ً هــي اقرب اىل
«الصفر» .الطبقة السياسية الحاكمة ال تطبق هكذا نوع
من االصالحات الجذرية .كل ما يفعلونه هو رشاء الوقت
كما فعلوا مع املبادرة الفرنسية التي قبلوها اىل حني ثم
انقلبوا عليها بعد تعويم انفسهم.

هل صحيح ان مصرف لبنان مستمر في مسار
مختلف عن الحكومة؟

هذا ما تبني يف الكتاب املوجــه مؤخرا ً من مرصف
لبنان اىل جمعية املصــارف .يف الكتاب ليلرة يف مرصف
لبنان أوالً ،ويقول للبنوك :لم يعد لدي مشكلة يف ميزانيتي،
اعــرف بالدين ،او اعرتف بان لديكم شــهادات ايداع يف
البنك املركزي ،لكن لدي خيار أن اسدد هذا الدين باللرية
اللبنانية مــن دون تحديد الســعر .يف مقابل ذلك باتت
املصارف امام وضعية صعبة جدا ان لم نقل مســتحيلة
الفهم .ففي ميزانياتهــا (جانب املطلوبات)  100مليار
دوالر ودائع للناس .كيف ستخرج من هذا املأزق؟
ان دور البنك املركزي يقوم عىل تأمني االســتقرار
وســامة القطاع املرصيف ،اما يف الكتــاب املذكور فقال

ضغط فاعلة تحول دون افالت المسؤولين عن االزمة من العقاب .الى
ذلك ،يتوقع شاوول المضي قدمًا في الليلرة التي يريدها حاكم مصرف
لبنان رياض سالمة والتي ستورث كوارث مالية ونقدية اضافية .وفي ما
يلي نص الحوار:

ال تصدّقوا من يدّعي طلب
تغيير سالمة!
يؤكد هنري شاوول انه وحتى اليوم «حاكم
مرصف لبنان رياض سالمة حاجة للمنظومة
والعكس صحيح .وذلك عىل الرغم من الشبهات
التي تحــوم حوله والقضايا التــي تالحقه يف
الداخل والخــارج» .ويضيــف« :كل كالم عن
تغيريه ليس اال لالستهالك السيايس من جانب
الفريق الذي يدعي انــه يريد تغيريه .وال ننىس
ان رئيس لجنة املــال واملوازنة ،وبالتعاون مع
ســامة ،رضب الخطة السابقة وهو من نفس
الفريق الســيايس الذي يدعــي رضورة تغيري
سالمة ومالحقته».
إلى متى سيبقى الفساد أساس الحكم في لبنان؟

للمصارف واملودعني «كرسوا رؤوس بعضكم البعض».
علما ً بأن لليلرة مشــكالت لها أول وليــس لها آخر يف
االقتصاد وســعر الرصف .نحن امام اعالن غري مبارش
الفالس مرصف لبنان باالضافة اىل افالس املصارف .انها
ســابقة يف تاريخ البنوك املركزيــة العاملية إذ لم يحصل
وبشــخطة قلم قلب معادلة بهذا الشــكل الذي قام به
مرصف لبنان.

ما هو انعكاس ذلك على الخطة التي التزموا
بها مع الصندوق؟

كتاب مرصف لبنان املذكورعبارة عن نسف لتقييم
الوضع .فلبنــان وفقا ً لورقة التفاهــم املبدئي يعرتف
بالخسائر ويحاول املعالجة بالشطب وهيكلة املصارف
باالضافة اىل العناوين األخــرى .كيف يمكن توفيق هذا
مــع ذاك ،يف حني مــرف لبنان يؤكد مــرة أخرى انه
يختار مســارا ً آخر غري الذي تريد الحكومة السري به؟
هو يف الطرق الجبلية الوعرة والحكومة يف االوتوســراد
 .انه منسجم مع ما كان يريد وهذا ما يطبقه عىل ارض
الواقع ،انه الخط االصعب للمواطن واألهون للسياسيني.
الليلرة تشرتي لهم وقتا ً علما بانها ستخلق تضخما ً هائالً
وتنسف سعر اللرية عىل نحو هستريي .لكنهم ال يعبأون
بذلك ألن املسؤولية غري واضحة وال محاسبة ألحد.

هل ستمر مشاريع القوانين المطلوبة في
البرلمان الجديد؟

ال اعتقد ان مشــاريع القوانني املطلوبة ســتقر يف
الربملان .ألن ما يحصل من ممارســات عمليا ً يف الواقع
هو خالف ما تــم االتفاق عليه مع صنــدوق النقد .اذا
ارادوا اللحاق بما قاله مرصف لبنان يف كتابه اىل جمعية
املصارف يمكن ان نتوقع اقرار قانون يرمي اىل رد الودائع
ألصحابها ولو باللرية اللبنانية .واذا كان األمر كذلك ،فال
توقف عند ســقف الـ  100الف دوالر لكل حساب مودع

كما جاء يف ورقة التفاهم مع الصندوق .فالليلرة السائدة
منذ نحو سنتني يمكن ان تستمر لسنوات طويلة قادمة،
هذا هو مســتقبل لبنان وفقا ً ملا يريــده مرصف لبنان
واملنظومة الحاكمة .وهذا يشبه ما حصل يف االرجنتني
وأورث أزمات متتالية لم تنته فصولها بعد منذ أكثر من
 20سنة .والسري بهذا املخطط يعفي الطبقة السياسية
من اجراء االصالحات التي عليها واجب القيام بها سواء
كان هناك اتفاق مع صندوق النقد أم ال.

أال ترى ضرورة الستخدام أصول الدولة
لتعويض المودعين؟

انــا من الرافضني الســتخدام أصــول أو موارد
الدولة لتعويض املودعني .أصول وموارد ربما تذهب يف
معظمها اىل كبار املودعني .وال ننىس ان الشمول املايل
كان قبل األزمة يشري اىل وجود  50اىل  55%من الناس
هم اصحاب حســابات مرصفيــة ،اقفل نصف هذه
الحسابات خالل سنتني ونصف تقريباً .نحن نتحدث
اليوم عن نســبة  35%فقط من اللبنانيني واملقيمني
لديهم حســابات مرصفية ،مقابل  65%ال عالقة لهم
بأزمة الودائع .ملاذا نبيع موارد الدولة واصولها للدخول
كطرف بــن املودع والبنك وهي عالقــة تعاقدية بني
طرفني محددين؟ يف املقابل انا مع اســتخدام املوارد
النعاش االقتصــاد .للدولة دور كبــر لتلعبه ،وهذا
ما كنا لحظناه يف خطــة . 2020كما ان نائب رئيس
مجلس الوزراء سعادة الشامي تناول ذلك ايضا .لدى
الصندوق مشكلة يف الربط بني أصول الدولة ومواردها
من جهة وبني الودائع من جهة أخرى .ويعارض رهن
تلك االصول ومســتقبل لبنان فقــط لهدف واحد هو
ارضاء املودعني .كما ان انشــاء صندوق سيادي تعني
املنظومة نفسها الدارته أمر مرفوض .هذه املنظومة
غري قادرة عــى توفري الكهرباء فكيف ســتدير هذا
الصندوق االســراتيجي والضخم .كمــا ال ننىس ان

لدينا مواطنني غري مودعني ويشــكلون  60اىل 70%
من الشــعب اللبناني ،وهؤالء يدفعون يوميا ً أخطاء
املنظومة السياســية واملرصفية واملالية ،ونطلب من
هؤالء التنازل عن أمالك عامة او دفع رضائب ورسوم
اضافية وتحمل انهيار ســعر الرصف  ...لهؤالء يجب
ان نقول اين تتجه البالد واين هي خطة التعايف والنمو
املنشود وكيف نوفر لهم فرص العمل.

ماذا عن شبه انعدام المحاسبة؟

لم نعد نســتطيع االســتمرار يف نظام االفالت من
العقاب .بــات لدينا يف املجتمع كمــا يف الربملان الجديد
رشيحة مقتنعة بذلك وترفض الحلول التســووية كأن
شــيئا ً لم يكن .سبق الحظنا عندما حاول الربملان تمرير
الكابيتال كونرتول كيف انتفضت تلك الرشائح وعطلت
التمريــر .اعتقد انه بات صعبا ً جــدا ً تمرير يشء تحت
الطاولة .علينا ان نســمع اصوات كل املضحني والذين
يدفعون اثمانا ً باهظة سواء من ودائعهم او معيشتهم.
علينا ايقاف الحصانة التي يتمتع بها املسؤولون عن هذه
األزمة .والرشوع يف ســلوك طرق املساءلة وصو ًل حتى
املحاكمة.
اذا لم يكن لدينا مرشوع العادة االموال املنهوبة،
واذا لم ننجــح يف اجراء تدقيق جنائي يشــمل كل
صفقات وعمليات الدولة مــن  1993اىل اليوم ،واذا
لم نجر تدقيقــا ً جنائيا ً يف املصــارف ملعرفة كيف
تراكمت ثــروات وودائع البعض والتي فيها ما يجب
شــطبه فعال  ...اذا لم يحصل كل ذلك كيف سنطلب
من املودعني اصحاب الحقوق الحقيقية واملرشوعة
التضحية بجزء من مالهم؟ ال بد من الشطب يف نهاية
املطاف ،لكن فليكن ذلك مقابل محاسبة .كيف يمكن
لنائب رئيس الوزراء ان يتحدث اىل حملة اليوروبوندز
من دون ذكر كلمة واحدة عن املحاســبة .ال يمكن
القبول بفكرة ّ
عفى الله عما مىض.

المودعون يُحرجون المنظومة ...وسيستمرون

الفرنسيون ضد حماية المصارف

عن امكان قيام املنظومة بمحاولة تكييف رشوط صندوق النقد بطريقة تسووية
ما ،يقول هنري شاوول« :ســيحاولون اجراء تكييف ما .لكن كيف سيتقبل املجتمع
ذلك التدوير للزوايا وعىل حســابه؟ كما ال ننىس كيف ان املودعني عندما بدأوا التحرك
مؤخرا ً اســتطاعوا احراج املنظومة .ويجب اكمال هذا املســار .ال يمكن الخروج من
الدمار املايل او الخسائر التي تســاوي أكثر من  4مرات الناتج املحيل االجمايل كما لو
ّ
وعفى الله
اننا نخرج من مرض خفيف طارئ .وال يمكن القبول بان الجميع استفاد
عما مىض الن السؤال الحقيقي هو من استفاد أكثر ،وكيف؟».

عن قضية حماية املصارف من الدعاوى املرفوعة ضدها كشف
هنري شــاوول رسا ً إذ قال« :بالعــودة اىل االتفاق مع الصندوق ال
نجد اي بنــد خاص بحماية املصارف ،وفيهــا ما يفرض التدقيق
بالجرائم املالية الســرداد االموال املنهوبة»  .واضاف« :سأكشف
رسا ً عن ان الفرنسيني املعنيني بمتابعة التطبيق عربوا عن رفضهم
ملا يجري من محاوالت لحماية املصارف خصوصا ً يف مرشوع قانون
الكابيتال كونرتول».
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اإلنهيار فرصة لبناء جديد ...ونظيف

كبيرة هي اآلمال المعقودة على النواب الجدد والتغييرين ،ال سيما
االقتصاديين منهم .فعدا عن أن كل واحد منهم يمثل قصة نجاح
فردية في مسيرته العلمية والمهنيةُ ،ينتظر منهم أن يكونوا صوت
الثوار الرافض لخطط تحميل المواطنين عبء االنهيار ،والخروج بقوانين
تصب في مصلحة البلد واالقتصاد .يعلمون أن طريق ساحة النجمة لن
تفرش لهم بالسجاد االحمر ،ومع هذا عليهم التحدي نزو ًال عند صرخات
المقهورين ،التي تحولت أوراق ثقة في صناديق االقتراع.
خالــــد أبــــو شقــــرا
إستكمال االستحقاقات الدستورية من انتخاب
هيئة مكتب الربملان ،مرورا ً بتسمية رئيس للحكومة،
ووصوال ً إىل إعطاء الثقة أو حجبها عن الحكومة هي
أوىل التحديات .يليها أخذ القرار من مشاريع القوانني
املحالة إىل مجلس النواب ويف مقدّمها موازنة 2022
و»الكابيتــال كونرتول» ،ومصري الســلفات وخطة
التعايف ،وكيفية التعامل مع الفجوة النقدية الهائلة.
ومن ثم مراقبة عمل الوزراء ومســاءلتهم ،إن ُقدّر
وتشــكلت حكومة أصيلة .والتصدي لكل محاوالت
تمرير الصفقات عىل حساب املواطن واالقتصاد.

العودة إلى لغة العلم والمنطق

املطلوب أوال ً «نبــذ اإلرتجــال يف التعاطي مع
األزمة» ،بحسب النائب د .رازي الحاج« ،ذلك أن إدارة
األزمة كانت أسوأ بما ال يقاس من األزمة بحد ذاتها.
وقد بدد هذا السلوك املستمر منذ نهاية العام 2019
كل الوسائل واألدوات التي كان من املمكن استعمالها
بحكمة للتخفيف من حدة االزمة ومعالجتها».
أمّ ا وقد وصلنــا إىل ما نحن عليــه اليوم ،فان
«مســؤوليتنا كنواب متخصصني أن نعيد لغة العلم
إىل خطة التعايف االقتصادي» ،برأي الحاج .بشــكل
أن تتوافق الصورة «املاكرو-اقتصادية» مع تطلعات
مختلف املعنيني بها ،من الدولة ،والدائنني ،واملودعني،
واملصارف ،وصــوال ً حتى صندوق النقــد .لذا فان
االقتصاد الــكيل بحاجة إىل خطة متكاملة تقوم عىل
ثالثــة أعمدة وهي :الخطة النقديــة ،الخطة املالية
والخطــة االقتصادية .هذا عىل املدى املتوســط .أما
عىل املدى القريب فهناك حاجــة إىل القيام بأمرين
أساسيني:
االول ،يتمثل بمعالجة األزمة النقدية التي تتطلب
إعادة الــدورة االقتصادية إىل طبيعتها لنســتطيع
إعادة تكون النقد الصعب أو استقطابه .وهذا الحل
يبدأ باعــادة هيكلة املصارف من خالل الحل االرسع

واالســهل ،وهو بان تقوم مصــارف أجنبية لديها
املالءة املالية باالســتحواذ عىل املصــارف املحلية أو
عىل جزء منها .االمر الذي يساعد عىل تأمني التمويل
الالزم لتيســر االقتصاد وعودة حلقة التسليف التي
تعترب أهم وظائف املصارف ،وال ســيما للمؤسسات
والصناعيني وحتى االفراد».
الثانــي ،ويتثمل يف االتفاق مــع صندوق النقد
لنتمكن مــن اســرجاع الثقة وتمكــن املرصف
املركزي من العودة إىل مكانــه الطبيعي كناظر عىل
ســوق القطع ،واالنتقال إىل سعر رصف مدار ومرن
يســتطيع أن يلحق التضخم ويرده إىل مســتويات
مقبولة ،إفساحا ً يف املجال أمام تنشيط القطاع املنتج
وتمكــن املواطنني من الصمود .ذلك أنه طاملا االزمة
النقدية مســتمرة ،طاملا االقتصاد يسري فقط عىل
االساسيات وال يستطيع تحقيق أي نمو وال يستطيع
خلق فرص عمل جديدة».
أمّ ا عىل مستوى السياسة املالية فيعترب النائب د.
رازي الحاج أن املطلوب تبني موازنة جديدة بطريقة
حديثة تختلف عن الطريقة التي تحرض أو تبنى بها
املوازنات .بمــا يعني أن تكون مبنية عىل القطاعات
وليــس موازنة وزارات .وترتكز عــى دعم وتطوير
خطة التحول الرقمي .فبدال ً من تخفيف مشــاريع
الربامج والغائها من املوازنة أو تأجيلها لســنوات،
يمكن الدفع إىل االمام بمشاريع وبرامج استثمارية.
حتى لو كانت هذ املشــاريع تك ّلف إنفاقا ً استثماريا ً
كبريا ً راهناً ،وعجزا ً أوليا ً يف املوازنة ،إال أنه ال يلبث أن
تتحول مســتقبالً إىل فائض وتخلق انعكاسا ً إيجابيا ً
عىل املــدى الطويل ،خصوصــا ً إن كان هذا االنفاق
االســتثماري له عالقة بالتحول الرقمي األسايس يف
عملية االصالح االداري ،أو يف خطة النقل العام التي
توفر مليارات الدوالرات التي ترصف عىل املحروقات
سنوياً».

االولوية لجريمتي المرفأ والودائع

تأكيد النواب الجدد املنتخبني عىل أن معارضتهم
لن تكون كيديــة ،يقابلة موقف حاســم وجازم ال

رازي الحاج

وضاح الصادق

الصادق :حماية المودعين وتطوير القطاع
الصناعي وزيادة التدفقات النقدية

الحاج :إلستحواذ مصارف أجنبية على
المصارف المحلية أو على جزء منها

مســاومة عليه عىل قضيتي تفجــر مرفأ بريوت
وحمايــة أموال املودعــن من قبــل النائب وضاح
الصــادق .فـ»القضيتان تمثالن جريمة قتل ورسقة
شــعب بأكمله» ،برأيه .وإظهــار الحقيقة بهما ال
يحقق العدالة للضحايا وال ينصف املودعني فحسب،
إنما يؤسس ملحاسبة شاملة تطال الجزء االكرب من
الطبقة السياسية الفاسدة التي تسببت بهذه املآيس.
وعليه فان مالحقة هاتني الجريمتني هي قضية حياة
أو موت بالنسبة لنا سنسري بها إىل آخر الطريق.

باعادة النهوض ،والخوف مــن أن تتكاتف الطبقة
السياســية يف مواجهة تنفيذ مثل هذه املشــاريع
وتعطيل دورنا ،خصوصا ً مع الحديث عن اعتزام عدم
تشكيل حكومة وانتخاب رئيس للجمهورية وإبقاء
الوضع عىل ما هــو عليه ،ال ليشء ،إال الســتخدام
االزمة كورقــة ضغط كبرية يف مفاوضات فيينا التي
يعاد تفعيلها من جديد».

البناء من جديد

أمام هول االنهيار الذي فكك البلد واملؤسســات
لم يعد ينفع اإلصالح ،بل أصبح املطلوب «البناء من
جديد» ،يقــول الصادق .وهو ما يمثــل إذا ما توفر
القــرار ،فرصة للبدء من جديد عــى أرضية نظيفة
للخروج من األزمات ،وبناء بلد متطور عىل مختلف
األصعدة وال ســيما منها التقنية .والقرار بحســب
الصادق هو بــدء العمل أقله باملوجــود .فـ»هناك
عىل ســبيل الذكر مشــاريع قوانني لتطوير القطاع
الصناعي ما زالــت مجمدة ،تؤمن إذا ما أقرت زيادة
التدفقات النقدية الداخلة إىل البلد بما ال يقل عن 10
يف املئة .وعد عىل شاكلة مشاريع القوانني هذه ،أمثلة
تســاهم بالنمو ودخول الدوالر وتحســن الظروف
االقتصادية واملعيشية عىل حد سواء ،يف حال تحويلها
قوانــن والبدء بتطبيقها .لكن لغايــة اليوم ال قرار

تكافؤ الفرص

رغم التحديات ومحاوالت تمرير الصفقات ومن
ضمنها ترســيم الحدود البحريــة ،فان املجموعات
التغيريية ترســم لنفسها مســارات عملية يف خلق
تكافؤ الفرص بــن رشكات القطاع الخاص .حيث
التوجه سيكون لحماية القطاع الرشعي سواء أكان
صناعيــا ً أو تجاريا ً أو زراعيــا ً أو حتى خدماتيا ً من
ظاهر تفيش االقتصاد البديل املتفلت من أي ضوابط
واملتهرب من دفع الرضائب .فاالقتصاد األســود ال
يفوت عىل الدولة مبالغ طائلــة فقط ،إنما ينافس
املؤسسات الرشعية بطريقة غري عادلة ويجعل عبء
الخدمات قائما ً عىل قلــة قليلة ما زالت تؤمن بالبلد
ومؤسساته.
الحمل ثقيل عىل كل مــن يريد التغيري .فكفكة
االزمات التقنية لن تبدأ قبل فتح كوة يف جدار املمانعة
السميك وكرس اســتعصاء املنظومة عىل االصالح.
وعندها يصبح لكل حادث حديث.

برساميل بين  500مليون ومليار دوالر

ضاهر :شركات إستثمارية لتمويل الصناعة وزيادة إنتاجيتها
باتريسيــــا جــــــالد
يــراوح التخبّط اليــوم ،لتحويل
اإلقتصــاد اللبنانــي مــن ريعي اىل
إنتاجي ،مكانه يف ظ ّل شــحّ الدوالر،
والغرق يف بحر األزمــات اإلقتصادية
واملاليــة والنقدية جــ ّراء التعقيدات
السياسية.
هــذا األمر يتطلــب عملية خرق
يعوّل عليه من الرعيل الجديد يف مجلس
النــواب املنتخب حديثــاً ،وخصوصا ً
أولئك امللمني يف الشــأنني اإلقتصادي
واملايل والصناعي والتجاري من خالل
إقرار قوانني داعمة ملشــاريع مثمرة
عىل صعيد اإلنتاجية .كل ذلك بانتظار
تشــكيل الحكومة وانتخــاب رئيس
جمهورية والــروع يف اإلصالحات،
والتوقيع رسميا ً عىل اإلتفاق النهائي
مع صندوق النقد.
ويرى النائب املســتقل ميشــال
ضاهر باعتبــاره رجل أعمال وعضوا ً

يف مجلس إدارة جمعيــة الصناعيني
اللبنانيــن ،خالل حديثــه اىل «نداء
الوطــن» ،أن املشــكلة يف اإلقتصاد
اللبنانــي هو أنه اقتصــاد ريعي غري
منتــج وغري قــادر عىل اســتقطاب
األمــوال الصعبة من الخــارج .ويف
هذا السياق يشــدّد عىل أهمية ايجاد
ّ
محفــزة لزيادة اإلنتاجية يف
مبادرات
ظ ّل فرتة اإلنهيار التي نتخبّط بها.
وأشــار اىل أنه يحمــل يف جعبته
اىل مجلــس النواب طرحا ً من شــأنه
استقطاب ودائع جديدة من الخارج.
وذلك ال يتطلب أن تسبقه عملية اعادة
هيكلة للمصــارف أو توقيع اتفاقية
مع صندوق النقد الدويل...
ويقوم طرح الضاهر عىل تأسيس
رشكــة اســتثمارية (أو مــرف)
برأســمال يرتاوح بــن  500مليون
ومليار دوالر تستقطب ودائع من دون
الزامية ايداع نسبة  15%من الودائع
يف املــرف املركــزي .وتقــوم تلك

الرشكة عــى منح قروض للصناعيني
لزيادة إنتاجهم بفائدة  6أو .7%
أمــا املودعون يف تلــك الرشكة،
فيحصلون بدورهم عــى فوائد أعىل
مــن تلك التــي يحصلــون عليها يف
الخارج كأن تكون مثال ً بنســبة  2أو
 .3%وبذلــك ســيكون اإلعتماد عىل
املغرتبني اللبنانيني واملســتثمرين يف
الخارج.
وأوضح أن «هــذا الطرح يتطلب
التقــدم بمرشوع قانــون يف مجلس
النواب يعفي البنوك اإلستثمارية التي
تدخل اىل لبنان من ايداع نسبة الـ15%
من الودائع يف املرصف املركزي .وكأن
تلك الرشكات بهــذه الطريقة تصدر
سندات دين فيتم ايداع وديعة مقابل
فائدة قابلة لالقراض وســحبها بناء
عىل طلب املودع «.
وأضــاف« :يتيح القانــون الذي
ســيق ّر بإعطاء  5أو  10رخص لهذا
النوع من الرشكات اإلستثمارية ،األمر

الذي سيشجّ ع ذلك املرصف أو الرشكة
عىل اســتقطاب ودائع تستخدم عىل
شكل تســليفات تمنح بهدف توسيع
صاحب املصنع لعمله» ،وبالتايل زيادة
إنتاجيته مــا ســيعود بالفائدة
عليه خصوصا ً وعىل الدورة
اإلقتصادية عموماً.
ويضــع ضاهــر
الراغب يف اإلســتثمار
أمام خيــار آخر وهو
إمكانيــة الدخــول
كرشيك يف املصنع املحيل

ميشال ضاهر

فيحصل عىل حصة بنســبة ترتاوح
بني  30أو  40%عىل ســبيل املثال من
ّ
فتتوسع
املصنع ويصبح بذلك رشيكاً،
إنتاجية تلك املؤسسة.
ولفــت اىل أن «عدة رخص من
هذا النوع ،ستؤدي اىل مردود
عىل صعيــد تحريك العجلة
اإلنتاجية ومعها اإلقتصاد
فاملاليــة العامة ايضاً»،
تزامنا ً مــع اإلصالحات
التــي يجــب ان تكون
مســتدامة للخروج من
قعر الهاوية.
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نقص القمح ُيهدّد بأزمة غذاء ...قاتلة

روسيا تشن حرب تجويع على العالم بأسره

بلغ سعر القمح في االسواق العالمية قمة جديدة االسبوع الماضي،
بالنظر الى سلسلة كوارث كبحت العرض امام الطلب المتزايد.
وكانت االسعار بدأت باالرتفاع منذ ما قبل الحرب الروسية على اوكرانيا.
فالمحاصيل االميركية أظهرت ضعفًا العام الماضي ،علما بان صادرات
الواليات المتحدة تستحوذ  10في المائة من سوق القمح عالميًا .كما
ان االنتاج الهندي متراجع هذه السنة .اال ان االخطر هو ما بدأ يظهر مع
بدء الحرب الروسية على اوكرانيا .وتفاقم االمر مع اعالن الهند وقف
صادراتها وتوقع موسم جاف في فرنسا.
القمح الروسي واألوكراني ثلث اإلنتاج
العالمي

يذكر ان اوكرانيا وروسيا تشكالن لوحدهما
ثلــث التدفقات الدولية من هذه املــادة الغذائية
الحيوية عىل مدار العام الواحــد ،واكثر من 60
يف املائة لفرتة موســم تموز -ترشين االول .ومن
تداعيات الحرب ان القمح الرويس تراجع تدفقه
نحو االســواق الدولية .كما ان انتــاج اوكرانيا
يعاني من تلك الحــرب وتداعياتها ،مثل ان ثلث
املساحات االوكرانية املزروعة قمحا ً هي يف مناطق
الرشق التي باتت القوات الروسية تسيطر عليها
او هي مســارح للعمليات العسكرية بني الروس
واالوكرانيني .وتشــر التوقعــات اىل ان اوكرانيا
قد تنتــج  21مليون طن قمحا ً هذه الســنة ،اي
بانخفاض نســبته  35يف املائــة مقارنة بالعام
 .2021ورغم الحصاد ،فان املنتجني لن يستطيعوا
التصديــر ،ألن  95يف املائة من تلك الصادرات تمر
عرب موانئ وخطوط بحريــة .لكن الروس ومنذ
االيام االوىل للحرب اقفلوا البحر االســود تقريباً،
وحارصوا املوانئ االوكرانية وقصفوا بقوة املدن
الشــاطئية مثل ماريوبول واوديســا ،وفخخوا
املنافذ اىل املعابر البحرية.

 20مليون طن محبوسة

اما النقل الربي فال يســتطيع التعويض الن
طاقته ربــع الحاجة فقط .ففــي الوقت الذي
تُحبــس يف اوكرانيا  20مليون طــن من القمح،
تتزايد الضغوط اليجاد حل .ويف االشــهر القليلة
املقبلة ،سيجد الحصاد االوكراني الجديد انه غري
قابل للتخزين .فهذه املادة تعترب عنوانا للمعيشة
بالنسبة ملئات ماليني من الناس حول العالم وفقا
لالمــم املتحدة .يف حرب القمح هــذه ،التي تريد
موسكو االســتفادة منها ،يبدو ان حلوال ً تلوح يف
األفق علما بأنها ليست مقنعة كلها حتى اآلن.
عادة يمر املصدرون األوكرانيون عرب املرافئ
الضخمة عىل البحر االســود وبحــر أزوف .قبل
الحرب 3000 ،حمولة من القمح والحبوب كانت
تمر يوميا ً يف املرافئ االوكرانية خصوصا أوديسا
وماريوبول ،ومنهمــا تعرب اىل انحاء مختلفة من
العالم .لكن الحضــور البحري الرويس العدواني
واأللغام املزروعة يف كل مكان تقريبا ،من الروس
واالوكرانيني عىل السواء ،تجعل خروج الحموالت
حاليا ً مستحيال باتجاه مضيق البوسفور.

ماذا عن النقل البري عبر بيالروسيا؟

الجمعة املاضيــة ،أراد االمــن العام لالمم
املتحد أنطونيو غوترييش اخراج أرنب من قبعته.
إذ وفقــا للصحاقة االمريكية ،فــان غوترييش
يريد عبور حموالت آالف األطنان عرب بيالروســيا
باتجــاه ليتوانيا .يف املقابل ،تحصل بيالروســيا
عــى اعفــاءات مــن العقوبات التــي فرضت
عليها ويســمح لها بتصدير مواد مثل الســماد
والبوتاسيوم.
وبالنظر اىل املواصفات السوفياتية القديمة،
فان خطوط ســكك الحديد البيالروســية تشبه
االوكرانية ما يجعل املسألة سهلة .لكن ذلك يعني
التغايض عن الحلف القاتل الذي جمع بيالروسيا
وروســيا يف هذه الحرب املدمــرة .وهذا ما يدفع
مراقبني ومقررين دوليني اىل الدهشة والرفض.

الضغط للتصدير عبر اوديسا

الحل املذكور اعاله ليس الوحيد املناقش بني
االوكرانيني والغربيني .ماذا عن الضغط للتصدير
عرب ميناء اوديسا؟
تكبدت اوكرانيا يف قواها البحرية رضبة شبه
قاضية منذ ايام ضم روســيا شبه جزيرة القرم

يف  .2014يف املقابل ،وعىل الرغم من تلقي روسيا
رضبة قوية وغرق الطراد موســكفا يف نيســان
املايض يبقــى لديها قوة بحرية ضاربة ،ما يجعل
املتحمسني الرســال قوة دولية ملواكبة الحموالت
االوكرانية امرا ً صعبــاً .فأي التحام بني الطرفني
يمكن ان يشعل رشارة اكرب ،وتطورات غري قابلة
لالحتواء.

عبر رومانيا وبولندا

يبقــى خيار تصديــر القمح عــر رومانيا
وبولندا .لكــن وبالنظر اىل الكميــات الضخمة
املطلوبة يرى الخرباء ان هذا الحل ال يحل املشكلة
الكبــرة .فبعد اســابيع قليلــة تصبح خطوط
ســكك الحديد الرومانيــة والبولنديــة متخمة
بنقل حموالت االنتاج املحيل .وسيســتغرق االمر
عدة ســنوات لبناء عنابر تخزن فيها املحاصيل
املوسمية.

أي األطفال نطعم وأي األطفال
«نقتل»؟

يف اجتماعات لالمم املتحدة االســبوع املايض
مخصصة ملســألة القمح والغذاء قال مســؤول
أممي« :الوقت يمر ويضغط عىل الجميع ،لم يعد
هناك الكثري من املال ،ارتفاعات االسعار متتالية
وتحارص الجميع .ينقصنــا مليارات الدوالرات،
وبــات أمامنا اآلن تحــ ٍّد مؤلــم يف االختيار بني
مــن نلبي ومن ال نلبي .بــكالم آخر ،اي االطفال
سنســاعدهم واي االطفال ســنرتكهم يموتون
جوعاً .فحصار املوانئ االوكرانية ســيقتل ماليني
الناس .وعىل سبيل املثال ال الحرص ،فان برنامج
الغذاء العاملي ،اصبح مضطرا ً لخفض املساعدات
اىل اليمن اىل النصف».

روسيا تتهم األمم المتحدة

فهل يمكن اتهام روســيا بانها تريد تجويع
العالــم عــر حربها عــى اوكرانيــا؟ يف حملة
ممنهجة وموجهة يهاجم الناطق الرسمي باسم
وزارة الخارجية الروســية املســؤولني االممني
متهما ً اياهم بالتالعب والتضليل عرب توجيه نظر

الحرب تؤثّر في الحصاد وفي تصدير اإلنتاج

املجتمــع الدويل اىل ناحية دون اخرى .بالنســبة
ملوســكو ،العقوبات ضد روســيا هي املسؤول
الوحيد عن الكارثة.

القمح الروسي يريد البقاء في الصدارة

ويذكر ان روســيا منتج عاملــي كبري للقمح
والحبــوب ،وتصديرها معظمــه باتجاه دول يف
الرشق االوسط وافريقيا .داخليا ،فرضت موسكو
رضائب عالية عىل اســتهالك الحبــوب ما رفع
االسعار عموماً .لكن الخرباء يتوقعون ان تصدّر
روســيا نحو  35مليون طن لتستفيد من الفراغ
الذي تركه االوكرانيون يف االســواق التي لم تعد
تســتقبل محاصيل اوكرانية .وتتوقع موســكو
للســنة املقبلة محصوال ً كبرياً ،ما دفع خرباء اىل
القول ان روسيا ستحتل موقعا ً تاريخيا ً يف اهمية
صادراتها من هذه املواد.

سرقة القمح االوكراني

لكن الالفت ان مــا يتحدث عنه الروس يضم
محاصيــل اوكرانية من اراض ســيطرت عليها
القوات الروســية منــذ بداية الحــرب .ووفقا
ملتابعات موثقة عىل وسائل التواصل االجتماعي
فان حمــوالت انطلقت من شــبه جزيرة القرم
يفرتض انها مرسوقة من االوكرانيني.
فهل يمكن القــول ان حرب القمح تمر ايضا ً
عرب رسقة الروس للمــوارد االوكرانية؟ يذكر ان
بواخر روسية حاولت مؤخرا ً الرسو يف موانئ عىل
البحر املتوسط قبل ان تضطر اىل التوجه اىل مرفأ

الالذقية يف ســوريا معقل الرئيس السوري بشار
االسد.

موسكو تلقي المسؤولية على الغرب

عــى اي حال ،تتالــت يف االيام واالســابيع
املاضية الترصيحات الروســية الخاصة بالشح
الغذائــي العاملي .مع اتهامــات بانه كان يجب
منح موســكو ضمانات امنية بــدال ً من فرض
عقوبات عليها .لو فعلوا ذلــك ،برأي الروس ،ملا
كان هنــاك اي نقص يف امدادات القمح .ويضيف
هؤالء ان الغــرب املهــووس بالهيمنة ،نيس ان
العوملة هي مسألة ترابط دويل ال اقصاء فيها كما
يفعل الغرب .ويركز الــروس عىل اتهام الواليات
املتحدة بالتسبب باالزمة الغذائية العاملية لخدمة
اسرتاتيجيتهم السياسية واالمنية.
تزيــد روســيا اآلن صادراتها مــن الحبوب
اىل دول يف جنوب رشق آســيا والرشق االوســط
وافريقيا ،وتقرتح موسكو اقامة مخازن غذائية
يف االمارات العربيــة املتحدة واململكــة العربية
السعودية وماليزيا وسنغافورة.
وتنقــل الصحافة حــول العالــم عن قرب
تداعيــات ازمــة القمح الذي ارتفعت اســعاره
 60يف املائــة منذ بداية العام وال ســيما منذ بدء
الحرب الروســية عىل اوكرانيا .امــا الصحافة
الروسية فرتكز عىل مســؤولية الغرب عن هذه
االزمــة وامــكان حصول مجاعات ال ســيما يف
افريقيا .وتشــر مقاالت يف صحافة موسكو اىل
ان القطــع الفجائي للعالقــات التجارية املبنية
منذ فرتة طويلة مع روســيا انتج اضطرابات يف
سالســل التوريد .وترضب مثال ً الهند التي منعت
تصدير قمحها بقرار فاقم الضغط عىل اســعار
املــواد الغذائية يف وقــت يتفاقم فيه الشــح يف
االسواق العاملية .هذا االجراء الهندي يؤثر اوال يف
دول آسيوية تشــري القمح الهندي .لكنه ايضا
يرضب حســابات امريكا واوروبا يف التعويل عىل
الهند لتعويــض النقص من الصادرات االوكرانية
والروسية.
وتفرح الصحافة الروسية يف الحديث عن هذ
املأساة العاملية .وتركز عىل ان دوال كثرية منتجة
للقمح ستوقف او تخفف صادراتها يف وقت تثبت
فيه روســيا موقعها املتقدم عامليا ً يف هذا املجال
مع صادرات يمكن ان تزيد بقوة لتستحوذ 20%
من الحصة السوقية العاملية .ما يعني أن صعوبة
التخيل عن القمح الرويس تساوي صعوبة التخيل
عن الغاز والبرتول الروسيني.

البنك الدولي يخصص  12مليار دوالر

يف األثناء ،ســيخصص البنك الدويل خالل 15
شــهرا ً قادمة نحو 12مليار دوالر ملكافحة شبح
املجاعة او نقــص الغذاء .قســم كبري من هذه
املبالغ ســيخصص الفريقيا والرشق االوســط
واوروبا الرشقية وآســيا الوســطى .الصومال
وباكستان ومرص ولبنان هي اكثر الدول املعتمدة
عىل القمح من روســيا واوكرانيا .أما بنغالديش
فتعتمد بجزء كبري من استهالكها عىل الهند.
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اإلثـنـيـن  ٢٣أيـــــــار 2022

كتاب مصرف لبنان الى جمعية المصارف كارثي...
كارثة على البنوك والمودعين
أنفق "المركزي" من االحتياطات من دون أي قيد ،ما
أدى الى شحها ونضوبها

توفيق شمبور

غابت عن اهتمامات مصرف لبنان قضية سيولة
المصارف من العمالت األجنبية
لم يورد قانون النقد والتسليف أي مادة عن حق
فرض التوظيفات اإللزامية

دراسة قانونية مقارنة بين لبنان وعدد من دول العالم

االحتياطي اإللزامي :من ضمان للودائع إلى ...تبديد للودائع!
توفيـــق شمبــــور

(*)

عــددت املادتــان ( – 76د) و  77من قانون
النقد والتســليف االمور التي ترعى موجب تكوين
االحتياطي االلزامي وجــزاء التخلف عن ذلك عىل
النحو التايل:

االطار القانوني لالحتياط االلزامي
في لبنان

• إن الغاية املتوخــاة من االحتياطي االلزامي
هي االبقاء عىل االنســجام بني السيولة املرصفية
وحجم التسليف الذي تستطيع املصارف ان تضعه
تحت ترصف اإلقتصاد ،وبني مهمة مرصف لبنان
العامة والتي هــي املحافظة عىل ســامة النقد
واوضاع النظام املرصيف واالستقرار االقتصادي.
• إن مــرف لبنان هو صاحــب الصالحية
بالزام املصارف بأن تودع لديه االحتياطي املطلوب
تكوينه.
• إن الوعاء الذي يتحدد عىل اساسه االحتياطي
املطلوب من املصارف تكوينه هو الودائع واالموال
املســتقرضة باللرية اللبنانية (والحقــا ً بالعملة
االجنبية بعد صدورالقانون  )67-28التي يحددها
مرصف لبنان ،باســتثناء التزامات املصارف من
النوع ذاته تجاه مصارف أخرى ملزمة ايضا ً بإيداع
االموال االحتياطية هذه.
• يمكن ملــرف لبنان ان يعتــر توظيفات
املصارف يف ســندات حكومية او سندات مصدرة
بكفالة الحكومة كجزء من االحتياطي حتى نسبة
معينة يعود له امر تحديدها.
• النسبة القصوى لالحتياطي املطلوب تكوينه
هي  25%من االلتزامات تحــت الطلب dépôts à
 vueو 15%مــن االلتزامات الجل معني dépôts à
.terme
• يمكن ملرصف لبنان «ان يفرض نسبا ً مختلفة
عىل فئات مختلفة مــن التزامات املصارف ضمن
الحدود السابقة .وله كذلك يف الحاالت االستثنائية
ان يفرض نســبا ً حدية  marginalesخاصة دون
التقيد بالحــدود اآلنفة الذكر عىل ما يزيد من هذه
االلتزامات ،او من اي فئــات منها عن حد معني،
او عىل الزيادة املحققة يف هذه االلتزامات او يف اي
فئات منها بعد تاريخ معني.
• يمكن ملرصف لبنان الزام املصارف بأن تودع
لديه احتياط أدنى خاص حتى نســبة معينة من
املوجودات التي يحددها املرصف.
• يحــق ملرصف لبنان ان يســتويف ،عن مبلغ
تدني االحتيــاط الفعيل عن االحتيــاط االلزامي
فائدة جزائية يمكن ان تبلــغ معدال ً يفوق بثالثة
آحــاد املعدل املطبق يف حينه عىل تســليفاته لقاء
سندات مالية .وال يحول ذلك دون تطبيق العقوبات
االدارية ذات الصلة .ويمكن ملرصف لبنان اال يطبق
هذا الجزاء اذا بدا له ان النقص كان نتيجة حتمية
لظروف غري مرتقبة ،او اذا كان املرصف الذي ظهر
النقص لديه يف حالة التصفية.

توجهات تاريخية مقارنة ...ماذا حول
العالم؟
االطار القانونــي لتكوين االحتياطي االلزامي
يف لبنان يتضمن احكاما ً منهــا ما تتوافق ومنها
ما تتمايز او حتى تتناقض عما اعتمد يف الســياق
التاريخي يف عــدد من البلــدان الغربية املتقدمة،
بخصوص هذا النوع مــن االحتياطي .وأهم هذه
االحكام التايل:
• تقديــم االحتياطي االلزامــي اداة ضمان
تاريخية نســبية لودائع املدخرين (  ،USAاملانيا،
السويد).
(يف لبنان لــم يربط قانون النقد والتســليف
واســبابه املوجبة بنص رصيح بــن االحتياطي
االلزامي وضمان الودائع)
• عدم جــواز اداء اي فائدة عــى االحتياطي
االلزامي (  USAقانون الـــ  FEDواملانيا ) .وهذا
االمر كان موضــع انتقاد اصوات مرصفية عدة يف
املانيا بحجة انه يفقد املصارف ،بالرغم من ادائها
الفوائد للمودعني عن االحتياطات املكونة ،ايرادات
مهمة عــى االخص يف الحاالت التــي ترتفع فيها
معدالت االقراض وتكون معدالت تكوين االحتياطي
مرتفعة ايضــاً .وقد اقرتحت االصوات الســابقة
الســماح ملؤسســاتهم بالتوظيف من االحتياطي
االلزامي بسندات خزينة اجنبية ،لكن الرد عىل ذلك
كان ان هذا التوظيف مكشوف عىل مخاطر تقلبات
سوق القطع.
(قانــون النقد والتســليف ال يتحدث عن اداء
فوائــد عىل االحتياطــي االلزامــي ،ان باللرية او
بالعمالت االجنبية ،لكن مــرف لبنان لم يتقيد
باالمر يف قراره االســايس رقم  7926ومنح فوائد
لالحتياطي املطلوب تكوينه بالعمالت االجنبية).
• عدم جواز االستثمار من االحتياطي االلزامي
كليا ً او جزئيا ً يف سندات خزينة (هولندا).
(يف لبنان قانون النقد والتسليف يجيز اعتبار
توظيفات املصارف يف سندات حكومية او سندات
مصدرة بكفالة الحكومة جزءا ً من االحتياطي حتى
نسبة معينة يعود ملرصف لبنان امر تحديدها).
• عدم جواز ادراج االحتياطي االلزامي ضمن
نسب الســيولة املفروضة عىل كل مرصف تجاري
( USAقانون الـ .)FED
• إمكانية تنزيل االحتياطي االلزامي استثنائيا ً
لغايــات ظرفية ملحــة كتمويل اعمــال الحرب
برشوط معينة مثل توافر نســبة ذهب محددة من
حجم االوراق املتداولة .وايضا ً نســبة اوراق نقدية
محددة من حجم الودائع(.)USA
• االساس يف التطبيق العميل تشجيع املصارف
عىل ابرام اتفــاق «جنتلمان» خيــاري يف ما بينها
 moral suasionعىل تفاصيــل تكوين االحتياطي.
ويف حال الخــاف او التقصري يكون القانون جاهزا ً
كاساس للتدخل (انكلرتا ،سويرسا،السويد واملانيا).
• إعتبــار االمــوال قيد االطــاع يف مصارف
خارجية جزءا ً من االحتياطي االلزامي (السويد).
• ال وجود لعالقــة تماهي بــن االحتياطي

االلزامــي املطلوب مــن املصــارف تكوينه لدى
املرصف املركزي واالحتياطيات النقدية réserves
 monétairesللمرصف املركزي (هولندا).
• يمكن االعفاء من موجب تكوين االحتياطي
االلزامي عىل الودائع بالعمالت االجنبية او تخفيض
نســبته يف حالة حيازة املرصف عىل ديون مقابلة
بالعمالت االجنبية (سويرسا).

السنة املاضية ارتفع منذ بدايتها الكالم العام
عن توجه للمس باالحتياطــي االلزامي ( بالطبع
املكون بالعملــة االجنبية) من قبل مرصف لبنان.
ما دفع جمعية املصارف اىل توجيه كتاب اىل حاكم
مرصف لبنــان بتاريخ  1نيســان  2021جددت
مضمونه بكتاب آخر حديث يف 4نيســان ،2022
ضمنتهما التايل:

شهدت عمليات االحتياطي االلزامي نوعان من
االنحرافات ،منها ما هو قديم ومســتمر لتاريخه
منذ اكثر من عقدين ومنها ما هو مستجد.

ما طلبته المصارف

االنحراف القديم والمستمر

( )1منــح مرصف لبنان يف القرار االســايس
 7926الصادر بتاريــخ  19ايلول  2001فوائد عىل
االحتياطي (او تعبري توظيفات حســب منطوق
القــرار) االلزامي الواجب تكوينــه لديه من قبل
املصارف بالعمــات االجنبية حرصا ً وليس باللرية
اللبنانية .تمييز ال سند له يف قانون النقد والتسليف
الذي ال ينــص يف الفقرة ذات الصلة اي الفقرة (د)
من املادة  76اىل دفع مرصف لبنان اي فائدة مقابل
اي احتياطي يكون لديه.
فقط الفقرة (و) من املادة املذكورة تذكر بان
الفوائد تدفع من قبل مرصف لبنان عىل «االيداعات»
وليس عىل «االحتياطيات االلزامية» .واالمر االخري
يتماهى مع التوجه الســائد يف قوانني وممارسات
الدول الغربيــة املتقدمة حيــث ال يدفع املرصف
املركزي اية فوائــد عىل االحتياطيــات االلزامية
املكونة لديــه ،عىل اعتبار ان هــذه االحتياطيات
هي تاريخيا ً كما ســبقت االشارة لغايات الحفظ
والضمــان ،والحقــا ً وتفرعــا ً ملقتضيات ضبط
السيولة لحاجات االقتصاد.
( )2منح مرصف لبنــان املصارف يف القرار
االسايس رقم  7835اعفاءات واستثناءات متنوعة
وعديدة للموجب امللقى عليهم بتكوين االحتياطي
االلزامي باللرية اللبنانية لديه .طبيعي ان ينعكس
هذا االمر ايجابا ً ومكاسب لصالح رشائح املعنيني
الذيــن تتعامــل املصــارف معهم يف اطــار هذه
االستثناءات .لكن االمر يشــكل بنظر الربوفسور
 Joseph E. Stiglitzحامــل جائزة نوبل لالقتصاد
لعام  2001تمايزا ً من قبل املرصف املركزي بمنحه
افضليات وميــزات الفراد او لرشائــح معينة يف
املجتمع .وهذا ما ال يملك املرصف املركزي اتخاذه
يف هكذا نوع من القــرارات ،بالرغم من صوابيتها
يف بعض االحيان ،الن االخرية تعترب عمال ً سلطويا ً
يدخل يف صلــب صالحيات الســلطة الترشيعية،
والدليــل ان املــادة  ( 77ن ت ) قد حددت حرصيا ً
حاالت عــدم تطبيق مرصف لبنــان لجزاء تخلف
مرصف عن تكويــن االحتياطي االلزامي املطلوب.
وهي اثنتان ( )1نتيجة حتمية لظروف غري مرتقبة
و( )2حالة التصفية.

االنحراف المستجد:

املس باالحتياطي االلزامي:

• تأكيد الجمعية عىل موقفها املعلن برضورة
عدم املس تحت أية ظــروف باالحتياطي االلزامي
كونه يشــ ِّكل جزءا ً ال يتجزأ من ودائع الزبائن لدى
املصارف.
• تحميلها الدولة مســؤولية استنزاف ودائع
املصارف لدى مرصف لبنان خالل السنوات املاضية.
• تحميلها مــرف لبنان مســؤولية املس
باالحتياطــي اإللزامي ،والخضــوع للضغوطات
التي تمارسها عليه الســلطات السياسية ،خالفا ً
ملنطق وروحية قانون النقد والتسليف حيث غاية
االحتياطــي اإللزامي تنحرص بحاجــات القطاع
املرصيف.
• تأكيدها عــى أن تخفيض معدّل االحتياطي
اإللزامي بالعمالت االجنبيــة يوجب عىل مرصف
لبنان إعادة املبالغ املحررة للمودعني أصحاب الحق
بها .فليس جائزا ً اســتعمال املبالغ املحررة مؤخرا ً
جراء تخفيــض املعدّل من  15%إىل  14%ألغراض
الدعم.

رد حاكم مصرف لبنان

رد الحاكم عىل جمعيــة املصارف تضمن ()4
امور وردت كالتايل مع التعليق عىل كل منها:
االمر االول :ال تعليق
«إن مــرف لبنان يتمتــع بصالحية تحديد
نسب االحتياطي االلزامي املفروضة عىل املصارف.
وقد أوجَ ب عىل هذا االســاس عىل املصارف تكوين
احتياطي إلزامي نقدي باللرية وايداعه يف حسابات
مفتوحة لديه».
 ال تعليقاالمر الثاني :جملة تعليقات
«انه يعود ملرصف لبنان وفقا ً للسياسة النقدية
واملرصفيــة املعتمدة من قبلــه ،حق تحديد حجم
ورشوط تسليفات املصارف ،ويف هذا االطار فرض
مرصف لبنــان عىل املصــارف ،اضافة اىل موجب
تكويــن احتياطي الزامي باللــرة ،موجب القيام
بتوظيفات الزامية تُــودَع لديه بالعمالت االجنبية
وذلك لقاء فوائد وضمن نسب محددة».

التعليق على ما سبق هو التالي:

(أ) لم يورد قانون النقد والتســليف يف اي من
مــواده تعبري»توظيفات الزاميــة للمصارف لدى
مرصف لبنان» ســواء باللرية اللبنانية او بالعملة
االجنبية .ولم ينص ايضا ً عىل اي حق ملرصف لبنان
بفرض هكذا «توظيفات الزامية» عىل املصارف.
(ب) إن الرجوع اىل القرار االسايس رقم 7926

جمعية المصارف تحمل مصرف لبنان المسؤولية
والرضوخ للضغوط السياسية
الليلرة أعلنها سالمة منذ بداية  ...2020لكن ماذا عن السعر
العادل المقابل؟
لم يربط قانون النقد والتسليف بين االحتياطي
االلزامي وضمان الودائع !
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فرض سالمة لـ"التوظيفات االلزامية" أتى من خارج قانون
النقد والتسليف
إنحرف مصرف لبنان عن اهداف واولويات ضبط السيولة
على الوجه االمثل
يظهر ان املواد التي تم االســتناد اليها لتقرير ما
قىض به من الزام للمصــارف بتكوين توظيفات
الزامية بالعمالت االجنبية لدى مرصف لبنان هي
التالية( :الفقــرة و) من املادة  76و 77و 174من
قانون النقد والتسليف .واالوىل اي (الفقرة و) من
املادة  ،76والتي هي االصل ،تنص عىل ان «ملرصف
لبنان ان يقبل يف ضوء الحالة النقدية العامة ودائع
لقاء فوائــد يحددها املرصف» .وهذا النص واضح
يف ان ال صالحية ملرصف لبنــان بمقتضاه بالزام
املصارف باجراء اي توظيف الزامي لديه كما نصت
عليه املادة االوىل من القرار االســايس  7926والتي
ذكــرت ان «عىل املصارف كافــة العاملة يف لبنان
ان تودع لــدى مرصف لبنان ،لقــاء الفوائد التي
يمنحها هذا األخري عىل الودائع لديه الجل بالعمالت
األجنبية ،نســبة  14%من عنــارص محددة منها
مكونة بالعمالت األجنبية».
اي ان مرصف لبنان استند اىل نص واضح تمام
الوضوح يف انه نص اختياري هو نص (الفقرة و)
من املــادة  76ليقوم بفــرض «توظيفات الزامية
بالعملة االجنبية لديه».
(ج) ان فكــرة الزام مــرف لبنان املصارف
بتكوين احتياطــات الزامية بالعملة االجنبية لديه
حتى نسبة معينة من االموال املستقرضة منه تجد
اساســها بالحقيقة يف (الفقرة د) من املادة .76
وقد كانت هذه الفقــرة باالصل تنص عىل تكوين
االحتياطيات االلزامية باللــرة اللبنانية فقط .اال
ان القانون  67-28عدل االمر ،فباتت تجيز تكوين
االحتياطيات االلزاميــة باللرية اللبنانية وبالعملة
االجنبية عىل السواء.
(د) اســس كتاب حاكم مرصف لبنان فرض
«توظيفــات الزاميــة» بالعمــات االجنبية عىل
املصارف عىل «حــق مرصف لبنان يف تحديد حجم
ورشوط تســليفات املصارف» .وهو حق اقتبس
بالحقيقة من نص املادة  79ن ت ،دون االشــارة
يف متن الكتاب اىل رقم ونص هذه املادة الذي يذكر
بوضوح «ان صالحية مــرف لبنان هي بتحديد
حجم التسليف من انواع معينة او املمنوح الغراض
معينة او لقطاعات معينة» .وهو نص واضح بانه
ال يعطي مرصف لبنان اية صالحية بالزام املصارف
«بتوظيفات الزامية لديه بالعمالت االجنبية».
االمر الثالث :هناك إشكاالن
«باســتثناء نص املادة  69مــن قانون النقد
والتســليف الذي يفرض عىل مــرف لبنان ان
يُبقي يف موجوداته نسبة من الذهب ومن العمالت
االجنبية حفاظا ً عىل سالمة تغطية النقد اللبناني،
لم يفرض هــذا القانون عىل مرصف لبنان موجب
االحتفاظ بأي نســبة كاحتياط عــى موجودات
املصارف املودعــة لديه (مــن احتياطي وودائع
وتوظيفات إلزامية).
وبالتايل ،يمكن ملرصف لبنان اســتعمال هذه

االموال طاملا انه يتقيّد بالنســبتني موضوع املادة
 69املذكــورة ،وطاملا ان هذا االســتعمال يبقى يف
اطار تحقيق مهام مرصف لبنان وفقا ً للصالحيات
املعطاة لــه بموجب القوانــن املرعية االجراء ،ال
سيما يف املادة  70من قانون النقد والتسليف التي
توجب عىل مرصف لبنان املحافظة عىل االستقرار
ِ
االقتصادي وعىل ســامة النقد بهدف تأمني نمو
اقتصادي واجتماعي دائم».

التعليق :ما سبق يثير اشكالين اثنين
االشكال االول في القانون.

االشكال يف هذا املضمار هو يف تجاوز الخاصية
القانونيــة لالحتياطيات االلزاميــة ،فاذا كانت
الودائع والتوظيفات املرصفية لدى مرصف لبنان
تنقــل امللكية القانونية الكاملــة لالموال املودعة
واملوظفة مــن قبل املصارف لدى مرصف لبنان اىل
االخري بحيث يســتطيع الترصف بها من دون اي
قيد قانوني خاص ،فان االمر ليس كذلك بالنســبة
لالحتياطيات االلزاميــة اذ تنقل اىل مرصف لبنان
فقط صالحية حفظ هــذه االحتياطيات من دون
الترصف بها ،مــا يتماهى مع مفهــوم الوديعة
االحتياطيــة خصوصا ً اذا كانــت االخرية الزامية
كما هو الحال يف االحتياطيات االلزامية بالعمالت
االجنبيــة املفروضة من مرصف لبنــان بالقرار
االسايس  7926الصادر سندا ً (للفقرة د) من املادة
 76ن ت.

االشكال الثاني في تحديد اولوية
االهداف

االشــكال يف هذا املضمار هــو االنحراف عن
االهداف الحقيقية واالولية التي يتوخاها عادة اي
مرصف مركزي من فرضــه لالحتياطي االلزامي
وهو ضبط السيولة عىل الوجه االمثل .يف هذا يذكر
االستاذ  Remi Jequierيف الصفحة  163من مؤلفه
القيم عن االحتياطات االلزامية واملعنون
La politique de Réserves Obligatoires
ان االحتياطات االلزامية تلعب دور خزان السيولة
الــذي يمأله املرء يف أوقات الوفرة ،ملنع الضغط من
انفجــار الخزانات العادية ،حتى لو كان ذلك يعني
الحقــا ً فتح صمامات االحتياطــي عندما يصبح
الوضع أقل سيولة.
Les réserves minimales jouent de cette
manière le rôle d’un réservoir de liquidités
que l’on remplit en période d’abondance
pour éviter que la pression ne fasse éclater
les réservoirs normaux, quitte par la suite,
à ouvrir les vannes de la réserve lorsque la
.situation sera devenue moins fluide
إن اعــادة التدقيــق مليــا ً يف كتــاب حاكم
مرصف يظهر بوضوح ان قضية ســيولة القطاع

املرصيف بالعمالت االجنبية ،عىل اهميتها الخاصة
واالستثنائية بالنسبة لالقتصاد اللبناني وللبنانيني،
وهي وردت يف مادتني تم االستناد اليهما يف اصدار
القــرار  7926الخــاص بتكويــن االحتياطيات
االلزامية بالعمالت االجنبية هما املادة  76و،174
قد غابت عن اهتمامات مرصف لبنان باملمارســة
وحــل محلها تركيز االخري عىل حقه باســتعمال
وانفاق هذه االحتياطيــات بالعملة االجنبية من
دون اي قيد ولو ادى االمر اىل شحها ونضوبها كما
هو االمر راهناً.

الليلرة

االمر الرابع :انها الليلرة
ّ
«إن االموال التي يتم توظيفها من قبل املصارف
يف مرصف لبنان ،وإن بشكل إلزامي ،والتي تصبح
من ضمن موجوداتــه ،تبقى دينــا ً لصالح هذه
املصارف بذمة مرصف لبنان الذي سيتوىل اعادتها
للمصارف عند استحقاقها.
لذلــك ،وباســتثناء ما تنص عليــه القوانني
العامة ،ويف ظل غياب أي نص قانوني واضح يحدد
طريقة تسديد أموال املصارف املودعة أو املوظفة
لدى مرصف لبنان ،يمكن ملــرف لبنان ،وبغية
تســديد قيمة هذه االموال ،عند اســتحقاقها ،اىل
املصارف املعنية:
إمّ ا تســديد املبالغ املتوجبة عليه بالشــكل
والخصائص ذاتها التي قامت املصارف بتوظيفها
لديه وذلك اسرتشادا ً بمبدأ توازي الصيغ واالصول
 parallelisme des formesوبأحكام املادتني 754
توجب
و 761من قانــون املوجبات والعقود ،وهي ِ
عىل من يقرتض مبلغا ً من النقود ان يرد ما يضارع
هذا املبلغ نوعا ً وصفة.
وإما التســديد باللرية اللبنانية وفقا ً لســعر
رصف اللرية مقابل الدوالر االمريكي».

التعليق على ما سبق هو التالي:

(أ) يذكر النص ان تسديد مرصف لبنان لالموال
املودعة او املوظفة لديه سيكون باالسرتشاد بمبدأ
توازي الصيــغ واالصول ووفقــا للمادتني 754
و( 761الخاصتني بقرض االستهالك) من قانون
املوجبات والعقود .والسؤال هو ،ومن دون الدخول
يف صحة توصيف النص لالمــور ،ملاذا تم تغييب
االشــارة اىل املادة  759التي تنص عىل ان االشياء
املقرضة «تكون مخاطرها عىل املقرتض»؟
(ب) ان اول اشــارة اىل التوجه اىل «الليلرة «
صــدرت عن حاكم مرصف لبنان يف بداية شــهر
كانــون الثاني  2020يف برنامــج «صار الوقت»
مع االعالمي مارســال غانم .اذ ذكر ان املرصف
التجــاري بامكانه ســداد الودائع التــي تلقاها
بالعملة االجنبية باللرية اللبنانية لكن دون االشارة
عىل اساس اي سعر رصف للدوالر.
بعد هذا الترصيح مبــارشة توقفت املصارف
عن رد ودائع النــاس اليهم بالعملــة االجنبية.
وقامت بســدادها باللرية اللبنانية مســتندة اىل
ترصيح الحاكم وعىل اســاس  1500ل ل للدوالر
الواحد.
وقد تم آنذاك تدعيم موقفي الحاكم واملصارف
باالشــارة اىل املادة  192ن ت التــي تخضع من
يمتنع عن قبــول العملة اللبنانيــة التي تتمتع
حســب املادة  7ن ت بقــوة ابرائية غري محدودة
للعقوبات املنصوص عليها يف املادة  319من قانون
العقوبات.
مؤخــرا تطورت االمور .فبعــد عدة اطالالت
لحاكــم مــرف لبنان اكــد فيها عــدم املس
باالحتياطي االلزامــي (املكون بالعملة االجنبية)
عدل االخري يف كتابه املوجه اىل جمعية املصارف عن
هذا املوقــف .وابلغها ان االموال التي تم توظيفها
من قبل املصارف يف مرصف لبنان وإن «بشــكل
إلزامي» سرتد باللرية اللبنانية من دون تحديد عىل
اساس اي ســعر رصف للرية اللبنانية ،يف ترداد ملا
اعلنه يف مقابلته مع االعالمي مارسال غانم.

التدقيق في االمور يظهر لالسف عدم
قانونية المواقف السابقة
فاالموال املتلقــاة بالعملة االجنبية ،بصورة
اختيارية ومن باب اوىل بصورة الزامية يجب عىل
مرصف لبنان ردها عمال باملادة  13نقد وتسليف
واملادة  307قانون التجارة بذات العملة ،وباللرية
اللبنانية يف حال قبول صاحب املال بذلك ،ويف الحالة
االخرية يكون الرد بســعر الــدوالر يف التعامالت
الواقعية حتــى يكون هناك «تعادل يف القيمة بني
ما تم استالمه وما تم القيام برده حسب منطوق
املادة االخرية .307
أما ما تنص عليه املادة  7نقد وتسليف يف ما
خص القوة االبرائية لالوراق النقدية من فئة اللرية
وما فوق ،فهو اعالن يرسي فقط عىل االلتزامات
باللرية اللبنانيــة وليس عىل ايفــاء االلتزامات
املحــررة بالعملة االجنبيــة ،الن االمر يتطلب يف
الحالة االخرية اضافة فقرة عىل املادة  7السابقة
تفيد عن سعر الرصف الذي يتعني اعتماده للعملة
االجنبية عند السداد بما يعادلها باللرية اللبنانية،
تماما كما فعلــت املــادة  11-R 30من قانون
العقوبات الفرنيس املقابلة للمادة  319عقوبات
لبناني ،ويف غياب هــذه االضافة املحكي عنها ال
يمكن اعمال املادة  319الن قانون العقوبات هو
قانون خاص وال يجوز التوسع بتفسريه وتطبيقه
اال عند اكتمال جميع عنــارص املخالفة يف مادة
العقاب .هذا ما ذهبت اليه االستاذة Laure Nurit
 Pontierاملتخصصــة يف االشــكاليات القانونية
للتعامل بالعملة االجنبيــة يف الصفحة  125من
كتابها املعنون
Le Statut Juridique de La Monnaie
Etrangère
وكانت االســتاذة  Pontierقد سبق لها ان
ذكرت يف الصفحة  33من كتابها ان قبول الطرفني
املرصف واملودع التعامل بالعملة االجنبية ،يعني
ضمنا (أ) قبولهمــا باعتماد العملــة االجنبية
كضمــان ضد اي تراجع يف ســعر رصف العملة
الوطنية ،و(ب) تأكد املرصف من قدرته عىل توفري
العمالت االجنبية عند رده املتوجب عليه.

الخالصة :انه يوم كئيب للبنان بال ادنى
شك

ان كتــاب حاكم مرصف لبنــان اىل جمعية
املصارف والذي خلص فيه اىل ان ســداد املرصف
ملســتحقات املصــارف بذمتــه ،عــى االخص
احتياطياتهــا االلزامية لديــه بالعملة االجنبية،
ســيتم ردها باللرية اللبنانية هــو كتاب كارثي
باملضمون بكل معنى الكلمة عىل النقد واملصارف،
وايضا عىل املودعني الذين سيتلقون بالنهاية ،ولو
عن غري حق ،تبعات مآل املوقف املســتجد لحاكم
مرصف لبنان .والــيء الخطري يف املوضوع هو
ان الحاكم اعتمد عىل ما يبــدو يف تربير النتيجة
التي خلص اليها ،عىل خطورتها ،اىل تفســرات
داخلية يف مــرف لبنان ملواد قانونية ذات صلة،
من دون طلب الية استشــارة قانونية خارجية
تدعم التفســرات التي رفعت له ،ان من مراجع
قانونية موثوقة ومشهورة بمجال النقد والصريفة
املركزية او من هيئة حقوقية رســمية مثل هيئة
الترشيع واالستشارات يف وزارة العدل.
انه بال ادنى شــك يوم كئيب يف تاريخ لبنان،
فاحكام االحتياطيات االلزامية يســنها اآلخرون
لحفظ السيولة وضمان الودائع ...ويف لبنان تفرس
النصوص عىل العكس لتبديد الســيولة وتذويب
الودائع!
(*) أستاذ محارض يف قانوني النقد والصريفة
املركزية

٢٠

تــتــــــــمــات
العـــدد  - ٨٤١السنــــة الثــالثــة

بكركي ترصد تط ّورات "مشبوهة" :لتشكيل...

أما عىل ضفة السلطة ،فيطغى التناحر عىل مذبح االستحقاقات الراهنة
والداهمة ،نيابيا ً وحكوميا ً ورئاسياً ،بينما تتقاطع التوقعات والتحليالت عند
ترقــب افتعال «أزمة حكم» طويلة األمد يف البلــد ،يطول معها عمر حكومة
ترصيف األعمال حتى إشعار آخر بانتظار زج مختلف االستحقاقات يف سلة
تســووية واحدة .ويف هذا اإلطار ،استعرت رشارة الرتاشق اإلعالمي بني مرينا
الشــالوحي وعني التينة عىل نية انتخاب رئيس املجلس النيابي ونائبه ،بينما
بدأ رئيس حكومة ترصيف األعمال نجيب ميقاتي يع ّد العدة الدستورية إلدارة
املرحلة الحكومية املقبلة انطالقا ً من مفهــوم « »Raison D’etatكما نقلت
أوســاطه ،عىل أن يُصدر تعميما ً يدعو فيه جميع وزرائــه إىل التقيّد بحدود
ترصيف األعمال وفق أحكام املادة  64من الدستور.
وإذ يتحكــم رئيس املجلس النيابي املنتهية واليته نبيه بري بورقة دعوة
املجلس النيابي الجديد إىل االنعقاد بوصفه «رئيس السن» املخوّل توجيه هذه
الدعوة ،تتجه األنظار إىل حصيلة املشــاورات التــي يجريها بري مع القوى
السياسية والنيابية لتعبيد الطريق أمام واليته السابعة يف سدة الرئاسة الثانية،
ســيما و ّ
أن حبل الو ّد االنتخابي الذي كان ســائدا ً بني «حركة أمل» و»التيار
الوطني الحر» عىل لوائح «حزب الله» انقطع تحت وطأة حماوة الترصيحات
والتغريدات النارية التي سادت بني الجبهتني عىل صفيح «املقايضة» الحامي
بني موقــع رئيس املجلس ونائبه العتيد ،خصوصــا ً بعدما أوصدت «القوات
اللبنانية» بابها أمام أي محاولة اســتدراج عروض يف هذه املســألة وحددت
خياراتها ومواصفاتها للموقعني ،لتصبح األمور رهينة كيفية تعاطي «رئيس
تيار الكذب والخداع والغش» جربان باسيل كما وصفه رئيس «القوات» سمري
جعجع مع هذا االستحقاق ،ربطا ً بعودة باسيل إىل التحالف مع بري انتخابيا ً
بعدما «استمر طيلة السنوات االربع املاضية بالقول إن الرئيس بري وجماعته
«ما خلوه يشتغل» وانهم فاسدون وبلطجية».
ومما يدل عــى ّ
أن مروحة الخيارات واملناورات أمــام «التيار الوطني»
ســتخلص إىل حرشه يف خانة ضيقة يصعب عليه معها تجاوز رغبة «حزب
الله» بتأمني «حاصل انتخابي» غري هزيل إلعادة انتخاب بري ،اسرتعى االنتباه
أمس إصدار الثنائي الشــيعي ما يشبه «التكليف الرشعي» بوجوب استمرار
بري يف ســدة الرئاســة الثانية عىل قاعدة «خيارنا املحسوم لرئاسة املجلس
النيابي الرئيس نبيه بري ونقطة عىل الســطر» ،كما جاهر املفتي الجعفري
املمتاز الشيخ أحمد قبالن ،محذرا ً يف الوقت عينه كل من يتع ّرض لقضية سالح
«حزب الله» من مغبة «اللعب بالنارّ ...
ألن من لم يتع ّلم من التاريخ ســيدفنه
التاريخ».
وعىل النسق نفسه ،وجّ ه «حزب الله» إىل القوى املعارضة والتغيريية إنذارا ً
أخريا ً عىل لسان رئيس كتلته الربملانية محمد رعد ،مانحا ً من خالله «األكثرية
النيابيــة» الجديدة مهلــة ال تتجاوز «بضعة أيام لنــرى أولوياتكم» ،وقال:
«سننتظر ولن نستعجل وســنرى كيف سترصفون هذه األكثرية يف السلطة
وعندها سنبني عىل اليشء مقتضاه».

خطة إقتصادية "إنشائية" يعوزها المنطق...

إقرار الخطة يف اللحظة االخرية من عمر الحكومة يحمل تضييعا ً مزدوجا ً
للوقت؛ مرة بتأخري اإلصالحات ألكثر من  8أشــهر يف أدق مرحلة من تاريخ
البلد ،ومرة باحتمال نســف الحكومة الجديدة للخطــة القائمة وأخذ وقتها
إلعداد خطة جديدة .وذلك عىل غرار ما حصل مع «خطة اإلنقاذ االقتصادي»
لحكومة الرئيس حســان دياب ،وقبلهما مع ورقة الرئيس ســعد الحريري.
هذا من الناحية الشــكلية ،أما يف املضمون فإن تســويق الخطة عىل أساس
أنها معدة وفقا ً ملتطلبات صندوق النقد ،فهو غري دقيق ألن «الخطة عكست
األولويات» ،بحسب استاذة القانون سابني الكيك ،فـ»الصندوق حني يشدد يف
االتفاق املوقع عىل مستوى املوظفني عىل إجراء التدقيق املايل يف مرصف لبنان
واملحاسبي يف املصارف ،فهو يقول إنه غري معرتف باالرقام التي بنيت الخطة
عىل أساســها .فكل املعطيات تؤكد أن أرقام الخسائر أكرب من ذلك بكثري ،وال
يعود إخفاؤها لرغبة يف التنصل من الخسائر ورميها عىل املواطنني فقط ،إنما
لحجب حجم الفضائح املوجود وتحديدا ً يف القطاع املرصيف.
ومع هــذا فإن خطة التعــايف االقتصادي املق ّرة ،لم تخالف املســوّدات
املرسبة .ليلرة ،وشطب  60مليار دوالر من ديون املركزي عىل حساب املودعني
ّ
واملصارف ،وتذويب الحقوق باعتماد أسعار رصف متعددة .ففي حني تقيض
الخطة باعتماد ســعر رصف واحد عىل أســاس «صريفة» ،تقر بأن الودائع
التي تتخطى الحد األدنى املستفيد من الحماية ( 100ألف دوالر) ستتحول إىل
اللرية باســعار رصف ليست تبعا ً لسعر رصف السوق .وقد عكس سعر لوالر
املصارف ذلك منخفضا ً إىل  13سنتا ً للدوالر .بمعنى أن قيمة  100ألف دوالر لم
تعد تتجاوز  13ألف دوالر.
أما لجهــة االجراءات املالية واالقتصاديــة واالجتماعية ،فتكرر الخطة
املك َّرر بإصالحات بديهية «انربت األلسنة» باملطالبة بها ولم تطبق .ومنها عىل
ســبيل الذكر ال الحرص تخفيض الهدر يف الكهرباء مــن  40إىل  20يف املئة يف
غضون العام  .2026واللجوء إىل رضائب ورسوم باهظة لتمويل عجز املوازنة
وتخفيضــه إىل  4يف املئة من الناتج املحــي .وبالتزامن مع إقرار الخطة التي
تطلب وقف العمل بالسلفات ،كانت الحكومة ّ
توقع عىل العديد منها بمليارات

اإلثـنـيـن  ٢٣أيـــــــار 2022

اللريات .ما يظهر أن الخطة «مجرد إنشاء» ،تشبه مقدمات «ذهبنا ذات يوم
صيفي مشمس» ...وما زاد من إنكارها الواقع ،تنصل الثنائي الشيعي منها.

تـــســـــالــــــي

تصفية عقيد في "الحرس الثوري" في طهران

وتستخدم الجهات الرسمية يف الجمهورية اإلسالمية عبارة «مدافع حرم»
لإلشــارة إىل أفراد «الحرس» الذين أدّوا مها ّم يف نزاعَ ْي سوريا والعراق ،حيث
العديد من املراقد املقدّسة لدى الشيعة .وهؤالء املستشارون ينتمون إجماال ً إىل
«فيلق القدس» املوكل العمليات الخارجية يف «الحرس الثوري».
ودان «الحرس الثوري» عملية االغتيال ،مشــرا ً إىل أن من يقف خلفها
هم عنارص مرتبطون بـ»االســتكبار العاملي» ،وهي العبارة التي تستخدمها
ســلطات الجمهورية اإلسالمية لإلشــارة إىل الواليات املتحدة وحلفائها ،ويف
مقدّمهم إرسائيل .وأكد فتح تحقيق لتحديد هوية «املعتدي أو املعتدين».
وبحســب وكالة األنباء الرســمية «إرنا» ،حصلت عملية االغتيال قرابة
ّ
املحل لدى عودة خدائي إىل منزله ،مشــر ًة إىل أنه
الســاعة  16:00بالتوقيت
أُصيب بخمس طلقات ،فيما نرشت الوكالة صورا ً تظهر شــخصا ً مرضّ جا ً
بالدماء وقد انحنى رأســه إىل األسفل ،وهو جالس إىل مقعد السائق يف سيارة
بيضاء اللون.
من جهتها ،ذكرت وكالة «تسنيم» أن خدائي كان «عىل مقربة من منزله»
ً
لدى تع ّرضــه لالغتيال،
الفتة إىل أن «زوجته كانت أوّل من عثر عىل جثته» ،يف
ّ
ّ
حني أفادت وكالة «فــارس» بأن املدّعي العام يف طهران تفقد مكان الهجوم،
وأمر بـ»اإلرساع يف تحديد وتوقيف منف ّذي هذا العمل اإلجرامي».
من ناحيتها ،كشــفت وســائل إعالم إرسائيلية أن العقيد اإليراني كان
مســؤوال ً عن تقنية صناعة صواريخ «حزب الله» ،مشري ًة إىل أنّه لعب دورا ً يف
ّ
املسية .كما تحدّثت عن أن خدائي هو الرجل املسؤول عن
صناعة الطائرات
ّ
لشن عمليّات إغتيال وخطف تستهدف رجال أعمال وديبلوماسيني
التخطيط
إرسائيليني يف الخارج.
ويف وقت ســابق قبل نبأ تصفية خدائي ،أعلن «الحرس الثوري» يف بيان
توقيف «شبكة من الفاسقني» املرتبطني باإلستخبارات اإلرسائيلية ،موضحا ً
أن أفراد الشــبكة الذين لم يُحدّد عددهم ،سعوا إىل «رسقة وتدمري ممتلكات
شخصية وعامة ،والخطف والحصول عىل اعرتافات كاذبة».
وعىل صعيد آخر ،عاد املتقاعدون مجدّدا ً إىل شوارع معظم املدن اإليرانية
احتجاجا ً عىل أوضاعهم املعيشية املزرية ،الناجمة عن الغالء والتضخم وتدني
رواتبهم التقاعدية وانهيار العملة املح ّلية ،فضالً عن انتشار الفساد يف البالد.
وشــهد العديد من املدن الكربى تجمّ عات احتجاجية ،ال سيّما يف طهران
واألهواز وتربيز وقزوين ومشــهد وأصفهان ُ
وخ ّرم آباد وأراك وغريها ،حيث
أطلق املتظاهرون شعارات «املتقاعدون واعون ...وهم مستاؤون من الظلم»،
و»موائدنا فارغة!».
وتشــهد إيران موجة احتجاجات عارمة يف العديد من املدن ض ّد الوضع
املعييش الصعب وارتفاع األســعار الهائل ،ال سيّما املنتجات التي تعتمد عىل
ّ
القمح ،بعــد أن تهافت املواطنون إىل املحال التجاريــة
واصطفوا يف طوابري
طويلة لرشاء احتياجاتهم ،عقب إعالن الحكومة رفع الدعم عن سلع أساسية.

الكلمات المتقاطعة

1
2
3
4
5
6
7
8
9

أفقيًا:

 – 1ناضج بفعل الحرارة  -رمى
بالحجارة.
 - 2جزيرة إماراتية.
 - 3ضحك باألجنبية  -يعتب برفق.
 - 4يحضنه  -من أعضاء الجسم.
ج َّف َ
العنَب  -جاحد للجميل.
ف ِ
َ -5
 - 6فيلم ألم كلثوم  -أصل البناء.
 - 7طلب يجب تنفيذه  -مدينة
فرنسية.
 - 8مواد تحملها المياه الجارية
إلى األوديــة والبحار واألنهار
فتر سب فــي قعر ها  -من
المقاييس.
 - 9كانت أَسنانُه قصير ًة ملتزقة
ُمقبلة على د ا خل ا لفم  -نهر
لبناني.

عموديًا:

 – 1مغنية وممثلة أميركية.
 - 2غير مصنّع  -ام ّد المشروع
بالمال.
 - 3جزيرة في بولينيزيا الفرنسية.
 - 4للندبة  -نغلق الباب  -خاصته
باألجنبية.
 - 5جدير بـ  -كان ذا أصل شريف أو
ذا ُ
عال أكثر من غيره.
خلُق ٍ
 - 6أحد المحيطات.
 - 7مرض صدري  -أشار بيده.
 - 8رئيس أميركي سابق.
 - 9تأ ّلم من وجع المصيبة  -أمثولة
 -أرجع.

سودوكو

موسكو مستعدّة الستئناف المفاوضات...

طبي ّ
أن
مصــدر
ونقلت وكالة «ريا نوفوســتي» الروســيّة لألنباء عن
ّ
ٍ
«تشيفشيك يقبع يف العناية املر ّكزة» ،فيما أفادت وكالة «تاس» ّ
بأن اإلنفجار
«ســبّبته عبوة ناسفة يدوية الصنع» يف املدينة الواقعة جنوب أوكرانيا ،بينما
بدا مشهد مدينة ماريوبول التي احت ّلها الجيش الرويس واالنفصاليون املوالون
لــه أخرياً ،مروّعا ً مع هياكل مبان متفحّ مة يف العديد من األحياء التي هجرها
س ّكانها.
تزامناً ،مدّدت أوكرانيا العمل باألحــكام العرفية والتعبئة العامة ملدّة 3
أشــهر ،اإلجراءان اللذان ُفرضا منذ بدء الغزو الرويس يف نهاية شباط .ووافق
الربملان األوكراني بالغالبية املطلقة عىل املرســوم َْي الرئاسي َّْي يف شأن تمديد
األحكام العرفية والتعبئــة العامة حتّى  23آب ،فيما قــدّر الوزير الفرنيس
املنتدب للشؤون األوروبّية كليمان بون أن انضمام أوكرانيا إىل االتحاد األوروبي
«سيستغرق عىل األرجح  15أو  20عاماً» ،مقرتحا ً أن تنخرط كييف يف األثناء يف
املنظمة السياسية األوروبّية التي طالب الرئيس إيمانويل ماكرون بإنشائها.
ويف غضــون ذلك ،اعترب الرئيس البولندي أندريه دودا خالل كلمة له أمام
الربملان األوكراني يف كييف هــي األوىل من نوعها لرئيس دولة أجنبي منذ بدء
الحرب أن متابعة «العمل كاملعتاد» مع روســيا بات مســتحيالً عقب القتل
الجماعي ملدنيني أوكرانيني و»جرائم الحرب» التي ترتكبها القوات الروسية،
وقال« :بعد بوتشــا وبوروديانكا وماريوبول ال يُمكن أن نُتابع العمل كاملعتاد
مع روسيا» ،مشدّدا ً عىل أنّه «ال يُمكن لعالم منصف أن يعود إىل العمل كاملعتاد
متناسيا ً الجرائم والعدوان والحقوق األساسية التي ت ّم الدوس عليها».
توازياً ،أوضحــت وزارة الخارجية األمريكية يف بيــان أن الوزير أنتوني
بلينكن ونظريته الفرنسية الجديدة كاترين كولونا بحثا خالل مكاملة هاتفية
شؤونا ً متع ّلقة بـ»حلف شمال األطليس» ،ومنها أفضل ُ
السبل لدعم مساعي
فنلندا والســويد لإلنضمام إىل الحلف .كما اتفق الوزيران عىل أهمّ ية استمرار
الدعم ألوكرانيا ومواصلة «التكاليف الباهظة» التي يتكبّدها الرئيس الرويس
فالديمري بوتني بسبب غزوه ألوكرانيا.
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حلول العدد السابق

أفقيا – 1 :رياض المعلوف  -اجج  - 2 -شارلوت برونتي  -مي  - 3 -يسب
 فراق  -داروين  - 4 -دم  -جر  -اسند  -لي  - 5 -سيول  -مثن  -مصرف - - 6لنا  -االقارب  -الر  - 7 -يصرفه  -تاب  -انفتل  - 8 -مبدع  -بوادر  -بو
  - 9ار  -اتلف  -نو  -جس  - 10 -ليال  -بولو  -رسبنا  - 11 -فيالق  -ادب اون  - 12 -وي  -اسم  -يباس  - 13 -رسن  -سك  -رفس  - 14 -يوسفشعبان  -السين  - 15 -قيصر سليم الخوري.
عموديا  – 1 :رشيد سليم الخوري  - 2 -ياسمين صبري  -يسوق  - 3 -ارب
 وارد  -اف  -نسي  - 4 -ضل  -جل  -فعالية  -فص  - 5 -اوفر  -اهـ  -نشر  - 6لتر  -مل  -البلد  -عس  - 7 -مباحثات  -فوق  -سبل  - 8 -عرق  -نقاب اكاي  - 9 -لو  -ابو نواس  -نم  - 10 -وندسور  -او  -دمر  - 11 -فتان -باد  -رب  -فال  - 12 -يردم  -نرجس  -يسلخ  - 13 -صلف  -سباب  -سو
 - 14 -جميل راتب  -نواطير  - 15 -جينيفر لورانس  -ني.

األرقام األربعة

المربعات الذهبية
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ــ مشاغبة ( )9ــ شواهق ()2
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مزامنة ( )3ــ مزاود ( )21ــ مصاريف
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معارض ( )11ــ معصرة ()22
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"المرصد السوري" :أحد القتلى على صلة بـ"حزب الله"

الجيش األردني يُحبط محاولة لتهريب المخدّرات من سوريا

وإصابة عدد منهم وفرار اآلخرين إىل داخل
أحبطــت اململكة األردنية الهاشــمية
العمق السوري" ،مشريا ً إىل أنه "بعد تكثيف
محاولة جديدة لتهريب املخدّرات عرب الحدود
عمليات البحث والتفتيــش للمنطقة عُ ِث َر
مع ســوريا ،حيث أعلن الجيش األردني يف
عــى  637000حبة كبتاغــون و 181كف
بيان أمس أنه قتل  4مه ّربني وأصاب آخرين
حشــيش و 39600حبة ترامادول وسالح
لدى محاولتهم اجتياز الحدود من ســوريا
كالشــنيكوف ،وحوّلــت املضبوطــات إىل
إىل اململكــة وبحوزتهم كمّ يــات كبرية من
الجهات املختصة" .كما أعاد
املخدّرات.
التذكري بأن "القوات املس ّلحة
ونقل البيان عن مصدر
أحبطت ومنذ بدء العام الحايل
عسكري مسؤول يف القيادة
عُ ِث َر على 637000
العديد من عمليات التســ ّلل
العامة للقوات املســ ّلحة أن
والتهريب بكافة أشكاله".
"املراقبــة األمامية لقوات حبة كبتاغون و181
مــن جهته ،كشــف
حرس الحدود وبالتنســيق كف حشيش و39600
"املرصد الســوري لحقوق
مع األجهــزة األمنية وإدارة
حبة ترامادول
اإلنســان" أن أحــد القتىل
مكافحة املخدّرات ،رصدت
عىل صلة بـ"حزب الله" ،موضحا ً أنّه قائد
مجموعة من األشخاص قادمني من األرايض
املجموعة ،وهو قريب قيادي سابق يف فصيل
السورية إىل األرايض األردنية ،حاولوا اجتياز
"مغاوير الثورة" ،وكان قد خرج من املنطقة
الحدود بطريقة غري مرشوعة بإســناد من
 55الخاضعة لســيطرة التحالف الدويل يف
مجموعات مســ ّلحة ،حيث قامت آليات ر ّد
نيســان من العام  2020واتجه إىل مناطق
الفعل الرسيع بالتعامل مع هذه املجموعات
ســيطرة النظام يف تدمــر بريف حمص.
من خالل تطبيق قواعد االشتباك".
وأشــار إىل أنه كان يعمل بتجارة املخدّرات
وأوضــح أن "العمليــة التي حصلت
وتربطه عالقات وطيدة بقياديني يف "حزب
فجر األحد ،أســفرت عن مقتل  4مه ّربني

بايدن يُح ّذر من "جدري القردة"

وزير خارجية اليابان مستقب ً
ال بايدن في قاعدة "يوكوتا" الجوية أمس (أ ف ب)

فيما تُثــر هذه القضيّة الصحية قلقــا ً متزايدا ً حول العالم،
ح ّذر الرئيــس األمريكي جو بايدن عىل هامش جولته اآلســيوية
أمس من أن تأثري انتشــار "جدري القردة" الذي ُر ِص َد يف  12دولة
أوروبّية ويف أســراليا وكندا والواليات املتحدة وإرسائيل أيضاً ،قد
تكون له تداعيات .وأوضح الرئيــس الديموقراطي الذي كان يه ّم
بمغادرة كوريا الجنوبية متوجّ ها ً إىل اليابان ،أنه لم يتب ّلغ بالكامل
بـ"مســتوى تع ّرض" الواليات املتحدة لهــذا الفريوس من قبل
مســؤويل الصحة يف بالده .وقال للصحافيــن قبل ركوب الطائرة
الرئاســية للتوجّ ه إىل طوكيو" :لكن هــذا األمر يجب أن يُثري قلق
الجميع" ،مضيفاً" :إذا انترش ،فسترتتّب عليه تداعيات".
وتوّجــه بايدن إىل اليابــان باألمس ،ثانــي مح ّ
طات جولته
اآلسيوية األوىل الهادفة إىل تأكيد التزام واشنطن يف املنطقة ،والتي
يُخيّم عليها احتمــال إجراء كوريا الشــمالية تجربة نووية بعد
تجاهلها دعوة الواليات املتحدة للحوار.
وح ّ
طت طائرته يف قاعدة "يوكوتــا" الجوّية خارج عاصمة
اليابان ،حيث سيلتقي رئيس الوزراء فوميو كيشيدا واإلمرباطور
اليوم ،فضالً عن إعالن مبادرة تجاريــة متعدّدة األطراف بقيادة
الواليات املتحدة .ومن املنتظر أن يُشــدّد الرئيــس األمريكي غدا ً
الثلثاء عىل الدور القيادي لبالده يف منطقة آســيا واملحيط الهادئ
خالل اجتماع مع زعماء أســراليا والهنــد واليابان يف إطار قمة
لتحالف "كواد" الرباعي.

الله" ،ويرتأس مجموعة مح ّلية تنشــط يف
املنطقة الجنوبية من سوريا ،وتض ّم عرشات
العنارص من أبناء درعا والسويداء.
ولفت املرصد إىل أن املجموعات املرتبطة
بـ"حزب الله" والفرقة الرابعة التي يرأسها
شقيق الرئيس السوري ماهر األسد ،كثّفت
يف اآلونة األخرية عمليات نقل املخدّرات من
لبنان إىل مناطق يف محافظة درعا والسويداء
بهــدف إدخالهــا إىل األردن ودول الخليج
العربي ،كاشفا ً عن نية امليليشيات املرتبطة
بـ"حزب الله" البدء بإنشاء معامل جديدة
لصناعة حبــوب الكبتاغون يف الســويداء
ودرعــا ،بتنســيق مع ضباط يف "شــعبة
اإلستخبارات العســكرية" التابعة للنظام
السوري.
وأعلن الجيش األردنــي يف  27كانون
الثانــي إحباط عدد من محــاوالت تهريب
كميات كبرية من املــواد املخدّرة ،فيما َقتَل
 27مه ّربا ً لدى محاولتهــم اجتياز الحدود
من سوريا إىل اململكة الهاشمية بإسناد من
مجموعات مس ّلحة.
وعىل صعيد آخر ،رحّ ب املبعوث الخاص

لألمم املتحدة إىل ســوريا غري بيدرســون
بالعفو الرئايس العام الذي يُفرتض بموجبه
اإلفراج عن آالف السجناء السوريني ا ُملدانني
بتهم اإلرهاب ،وذلك خالل زيارته إىل دمشق
ُقبيل جولــة محادثات جديــدة ترمي إىل

حقبة سياسية جديدة في أستراليا
تعهّ د رئيــس الوزراء األســرايل الجديد
أنتوني ألبانيزي أمس إعــادة إطالق عالقات
بالده مــع العالــم وتغيري ســمعتها كدولة
ّ
التغي املناخي ،يف
متقاعسة يف مجال مكافحة
وقت يُسابق فيه الزمن لتشكيل حكومة ُقبيل
انعقاد قمة لتحالف "كواد" يف طوكيو.
وبعد نرص انتخابي أســدل الســتار عىل
حكــم املحافظني الذي اســتم ّر عقداً ،تحدّث
ألبانيزي عن حقبة مقبلة ســتكون أسرتاليا
فيها أكثر إنصافا ً وصديقة للبيئة وبعيدة عن
السياسات الصدامية.
وقال الزعيم اليســاري الوســطي البالغ
 59عامــاً" :أُريد أن أ ُ ّ
غي البــاد ...أُريد تغيري
الطريقة التي تُدار فيها السياسة يف هذا البلد"،
فيما ما زال غــر واضح إن كان حزب العمال
الذي ينتمي إليه ســيحصل عىل ما يكفي من
ّ
سيتعي
املقاعد يف الربملان لتشكيل غالبية ،أم
عليه اللجوء إىل املســتق ّلني أو األحزاب األصغر
من أجل الدعم.
لكن يتوقع أن تتــ ّم تولية ألبانيزي وأبرز
الوزراء اليوم ليتم ّكنوا مــن حضور قمّ ة مع
قادة ك ّل من اليابان والهند والواليات املتحدة يف
إطار ما يُطلق عليه تحالف "كواد" (الرباعي).
ويف هذا الصدد ،أوضح ألبانيزي أن القمة
"أولوية قصوى" بالنسبة إىل أسرتاليا وفرصة
"لنبعث رسالة إىل العالم تُفيد بوجود تغيري يف
الحكومة" ،مؤكدا ً أنّه "ستكون هناك تغيريات
ّ
بالتغي
يف السياســة ،خصوصا ً يف مــا يتع ّلق
املناخــي وانخراطنا مع العالم يف شــأن هذه
املسائل".
وحوّلت صور غابات شجر الكينا املحرتقة

واملدن التي يُغ ّلفها الضباب الدخاني والشعاب
املرجانية املرتاجعة ،أسرتاليا ،إىل مرضب مثل
للدمار الناجــم عن ّ
تغي املناخ يف الســنوات
األخرية.
وتعهّ د ألبانيزي تبنّي أهداف أكثر طموحا ً
للحــ ّد يف االنبعاثات وتحويل البــاد إىل "قوّة
عظمى" يف مجال الطاقة املتجدّدة ،يف حني تُع ّد
أسرتاليا من بني أكرب مصدّري الغاز والفحم يف
العالم.
وبعد القمّ ة واجتماعات ثنائية سيعقدها
مع ك ّل من الرئيس األمريكي جو بايدن ورئيس
الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ونظريه الهندي
ناريندرا مودي ،أشار ألبانيزي إىل أنه سيعود إىل
أسرتاليا األربعاء.
توازيــاً ،اتصــل بايدن برئيــس الوزراء
األسرتايل الجديد لتهنئته .وجاء يف بيان للبيت
األبيــض" :يُعرب الرئيس بايــدن عن تقديره
العميق إلعراب (ألبانيزي) الرسيع عن التزامه
حيال الحلف ،وهو أمر انعكس يف قراره التوجّ ه
مبارشة إىل طوكيو لحضور قمّ ة كواد".
ُ
ســراقب متابعون الوضع عن
يف املقابل،
كثب لتحديد إذا كان ألبانيزي سيستخدم لهجة
أق ّل تشدّدا ً حيال الصني وإن كانت االجتماعات
الوزارية مع بكني ستُستأنف بعد توقفها ألكثر
من عامَ ْي ،يف ظ ّل حكومة سكوت موريسون.
وأظهرت نتائج رســمية أن حزب العمال
ســيفوز بـ 74مقعداً ،علما ً أنه يحتاج إىل 76
للحصول عىل الغالبيــة يف املجلس املكوّن من
 151مقعداً .ومــا زال مصري عدد من املقاعد
غري محسوم .لكن من الواضح أن اإلنتخابات
أحدثت ه ّزة سياسية يف أسرتاليا.

صياغة دستور جديد للبالد تعقد يف جنيف يف
 28أيار .ويف هذا اإلطار ،أمل بيدرسون يف "أن
يكون هذا االجتماع إيجابيّا ً ويُساعدنا عىل
امليض قدما ً لنتم ّكن من ملس بعض إجراءات
بناء الثقة".

إعـــــالنــــات رســــميـــــة
تبليغ فقرة حكمية
من املحكمة االبتدائية التاســعة يف جبل
لبنان ،املتن ،الناظرة بالدعاوى العقارية،
برئاســة القايض ســيلفر ابو شقرا ،اىل
املستدعى ضدهم يوســف طنوس زكا
غانم وجرجس بــن جرجس زكا وجوليا
جرجس زكا وماركريستينا زكا املجهويل
محل اإلقامة ،انه باستدعاء ازالة الشيوع
رقم  2021/88املقدم من املســتدعي
ريمي الفغايل بواســطة وكيلته املحامية
بريال ســيف الجلخ ،صــدر الحكم رقم
 2022/23تاريــخ  2022/4/7قىض
بازالة الشــيوع يف العقار  1386ساقية
املســك وبحرصاف العقارية عن طريق
بيعه باملــزاد العلني للعمــوم ولصالح
الــركاء عىل ان يعتمد اساســا ً للطرح
مبلغ  153500د.أ .او ما يعادله باللرية
اللبنانيــة بتاريخ البيــع ،وتضمينهم
النفقات والرسوم بنسبة حصة كل منهم
يف امللك ،مهلة االســتئناف خالل ثالثون
يوما ً تيل مهلة النرش.
رئيس القلم كيوان كيوان

مـــطــــلــــوب
رشكة كمال غالييني بحاجة لعمال حمالني
لبنانيني لدوام كامل .كافــة التقديمات
القانونية مؤمنة .هاتف 01628888
رشكة ليبانت بحاجــة لعمال تنظيفات
لبنانيني لدوام كامل .كافــة التقديمات
القانونية مؤمنة .هاتف 01788585

وفيــــــــات
زوجة الفقيد عيده اميل بدر 03660222
أوالده جوليــان وزوجتــه هاجر حجّ ار
وعائلتهما 03659222
ســريل وزوجته كنتيا إيغمينا وإبنتهما
03960222
أشقاؤه توفيق الشمايل وعائلته
أوالد املرحوم سعيد الشمايل وعائالتهم
شــقيقاته عائلة املرحومــة إيجيني (يف
املهجر)
عائلة املرحومة أنجال
وانسباؤهم ينعون فقيدهم املرحوم

"حماس" ُتح ّ
ذر إسرائيل
ح ّذر رئيس حركة "حماس" إسماعيل هنية أمس من تنظيم
"مســرة األعالم" يف املســجد األقىص .وقال هنية يف كلمة خالل
مؤتمر أقامته حركته يف غزة ملناسبة الذكرى األوىل للحرب األخرية
عىل القطاع" :هناك دعوات اســتيطانية القتحام املسجد األقىص
وتنظيم "مســرة األعالم" ،أُح ّذر العدو من اإلقدام عىل مثل هذه
الجرائم" ،مشــدّدا ً عىل أن "املقاومة يف املقدّمــة ويف القدس ويف
الضفة ،ال ولن تسمح ولن تقبل بتمرير هذه الخزعبالت اليهودية
يف املسجد األقىص" .وأكد أنّه "سنُواجه بك ّل اإلمكانات ولن نسمح
مطلقا ً باستباحة املســجد األقىص" .كما أعلنت الغرفة املشرتكة
التي تض ّم األجنحة العســكرية للفصائل الفلسطينية يف بيان أن
الشعب الفلسطيني "لن يســمح باملطلق بكرس قواعد االشتباك
والعودة إىل مربّع االستفزازات الذي قلنا كلمتنا فيه بك ّل قوّة".

الجيش األردني يقف بالمرصاد لمنع إدخال المخدرات إلى المملكة الهاشمية (أرشيف)

بشارة أنطون الشمايل

ألبانيزي خالل لقاء في سيدني أمس (أ ف ب)

يحتفل بالصالة لراحة نفســه الســاعة
الرابعة من بعد ظهر يوم الثالثاء  24أيار
 2022يف كنيسة مار عبدا  ،سهيله.
تقبل التعازي قبــل الدفن وبعده إبتدا ًء
من الســاعة الحادية عرشة قبل الظهر
ولغاية الساعة السادسة مسا ًء يف صالون
الكنيسة.
نظرا ً للظروف الصحية الراهنة وحفاظا ً
عــى ســامة الجميع يرجــى االلتزام
بالتدابري الوقائية ووضع الكمامة.
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كــــــرة قـــــدم

كأس ألمانيا :الثالثة "ثابتة" لاليبزيغ

سيتي يُت ّوج بـ 5دقائق "مجنونة" ولقب أول لميالن منذ 2011
قلب مانشستر سيتي تخلّفه أمام أستون فيال صفر -2حتى الدقيقة  76إلى فوز  2-3بسيناريو "هيتشكوكي" على مدى
 5دقائق مجنونة ،ليحتفظ بلقبه بط ً
ال للدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم.
فرض البديــل األملاني إيلكاي
غوندوغان نفســه نجما ً للمباراة
بتســجيله هدفني من أصل ثالثة
لفريقــه يف الدقيقتني  76و 81بعد
دخوله بديالً يف الدقيقة  ،69يف حني
سجل اإلسباني رودري الثاني (.)78
وحسم مانشسرت سيتي اللقب
بفارق نقطة واحــدة عن ليفربول
( 93مقابل  )92الــذي حقق فوزا ً

متأخرا ً بدوره عــى ولفرهامبتون
.1-3
وظن مانشسرت سيتي أن اللقب
أفلت منه عندما تقدم عليه أستون
فيــا بهدفني نظيفــن للبولوني
ماتي كاش ( )37والربازييل فيليبي
كوتينيــو ( ،)69لكن ســيتي عاد
من بعيد وقلــب الطاولة يف مدى 5
دقائق ،ليمنع ليفربول من تحقيق

رباعيــة غري مســبوقة يف إنكلرتا،
علما ً أن األخــر أحرز كأس رابطة
األندية االنكليزية بفوزه عىل تشليس
بركالت الرتجيح يف شباط املايض،
وكأس إنكلرتا قبــل  10ايام بفوزه
عىل تشليس بسيناريو مماثل.
كما يلتقــي ليفربول مع ريال
مدريد االســباني يف نهائي دوري
أبطال أوروبا السبت املقبل.

العبو ميالن يحتفلون بإحراز لقب الدوري اإليطالي (أ ف ب)

"بيروت" والحكمة ()0-2
والرياضي ودينامو ()0-1
إقرتب فريق بريوت فريســت مــن التأهل اىل
الدور النهائي من بطولة لبنان لكرة السلة بفوزه
الكبري عــى مضيفه الحكمة بفــارق  26نقطة
وبنتيجــة ( )66-92عىل ملعــب غزير أمس يف
مباراتهما الثانية يف املربّــع الذهبي ،وتقدّم عليه
( ،)0-2األرباع (.)40-78()25-53()14-22
وســيطر الفريق الضيف عىل مجريات اللقاء
منذ بدايته وحتى النهايــة ،وبرز منه نجمه وائل
عرقجي الذي أحرز  22نقطة ،وأضاف ســرجيو
درويش  16نقطة و 9ريباونــدز ،ثم نعيم راباي
وهايك غيوقجيان  12نقطة مع  7ريباوندز للثاني.
يف املقابــل أحرز دواين جاكســون  23نقطة و5
ريباوندز و 4تمريرات حاســمة للفريق األخرض،
وأضاف جاد بيطار  15نقطة و 7ريباوندز ،وعيل
مزهر  14نقطة و 7تمريرات حاسمة.
وتقــام املبــاراة الثالثة بــن الفريقني عند
التاسعة والنصف من مساء غ ٍد الثلثاء عىل ملعب

العب الرياضي البوسني كيكانوفيتش

نيوكاســل  ،2-1يف حني بقي ليدز
"ممتازاً" ملوســم جديد بفوزه عىل
برنتفورد .1-2

وكان ليفربــول تخلــف امام
ضيفه ولفرهامبتون بهدف مبكر
للربتغايل بــدرو نيتو بعــد مرور
دقيقتني ،لكن الســنغايل ســاديو
ايطاليا
مانيــه ادرك التعادل بتمريرة ذكية
عاد نــادي ميــان إىل حقبة
من االسباني تياغو الكانتارا (.)24
األلقاب مع ظفره بالدوري اإليطايل
وانتظر ليفربول حتى الدقيقة
للمرة األوىل منذ العام  ،2011بفوزه
 84ليمنحه املرصي محمد صالح،
امس عىل ساسوولو 3-صفر ضمن
الــذي شــارك يف الشــوط الثاني
املرحلة الثامنة والثالثني
التقدم ،قبل ان يسجل
األخرية من سريي "أ".
االســكتلندي انــدي
وسجل ثالثية ميالن
روبرتســون الثالــث
أحرز ميالن اللقب الفرنيس أوليفييه جريو
(.)89
وحســم توتنهام الـ 19في تاريخه ( 17و )32والعاجــي
فرانك كيســييه (،)36
املركــز الرابع وبطاقة
ليمنحا فريقهما النقاط الثالث التي
التأهــل اىل دوري ابطــال اوروبا
أنهى بها املوسم يف الصدارة مع 86
املوســم املقبل بفوزه عىل نوريتش
نقطة ،بفارق نقطتني عن غريمه
بخماسية نظيفة ،عىل حساب جاره
ومالحقه حتى األنفــاس األخرية
يف شمال لندن ارســنال الذي اكرم
إنرت ،الذي فاز بالنتيجة نفسها عىل
وفادة ايفرتون .1-5
ضيفه سمبدوريا.
وسيشارك مانشسرت يونايتد يف
وحقــق ميالن سلســلة من
الدوري األوروبي (يوروبا ليغ) عىل
االنتصــارات الالفتــة يف االمتار
رغم خسارته أمام كريستال باالس
االخرية وتحديدا ً خارج ملعبه ضد
صفر ،-1وذلك لخســارة منافسه
فيورنتينــا والزيو وفريونا ،قبل ان
املبارش عىل هذه البطاقة وست هام
يتفوق عىل اتاالنتــا 2-صفر عىل
أمام برايتون.
ارضه يف املرحلة السابعة والثالثني
وسقط برينيل إىل مصاف دوري
قبل األخــرة ،ليحتفل مع أنصاره
"تشامبينشيب" بخســارته أمام

العبو مانشستر سيتي بعد تتويجهم

كما لو أنــه أحرز اللقــب .وهذا
اللقب هو األول مليــان منذ العام
 2011يف الدوري املحيل والتاســع
عــر يف تاريخه ،ســاهمت به
توليفة ناجحة بني عنرص الشباب
والحرس القديم ،هندســها مدربه
ستيفانو بيويل.

المانيا

حقق اليبزيغ لقب كأس أملانيا
للمرة االوىل يف تاريخــه ،بفوزه يف
النهائي عىل فرايبورغ  4-5بركالت
الرتجيح ( 1-1بعد الوقتني االصيل
واإلضــايف) عىل امللعــب االوملبي يف
العاصمة برلني.
وســجل ماكســيميليان
إيغشتاين هدف التقدم لفرايبورغ
( ،)19قبــل أن يطــرد مارســيل

السلّة األميركية:
ميامي يتقدّم بوسطن 1-2

مجمّ ع الشــياح الريايض ،ويف حــال فوز بريوت
فريست يحجز مقعدا ً له يف الدور النهائي.

الرياضي  -دينامو

وكان الريــايض حامل اللقــب تقدم خصمه
دينامو لبنان ( )0-1الســبت بعدمــا تغلب عليه
بنتيجــة ( )64-75عــى ملعــب املنــارة يف أوىل
مواجهاتهما يف املربّــع الذهبي .ويلتقي الفريقان
مجددا ً عند التاسعة والنصف من مساء اليوم عىل
ملعب مجمّ ع نهاد نوفل يف زوق مكايل .وسجّ ل ك ّل
من البوســني امليدين كيكانوفيتش وأمري سعود 17
نقطة ،مع  6ريباوندز لألول و 5ريباوندز و 7تمريرات
للثاني ،وأضاف ك ّل من كريم زينون وجان عبد النور
 12نقطة للفريق الفائز الذي عاد اىل صفوفه يف هذا
الدور املرصي إسماعيل أحمد ،يف حني كان عيل حيدر
أفضل مسجّ ل يف صفوف دينامو برصيد  16نقطة و6
ريباوندز ،تاله جيمي سالم ( 14نقطة و 6ريباوندز).

وايت مسج ً
ال لبوسطن أمام ستروس (أ ف ب)

ر ّد ميامي هيت عىل مضيفه بوسطن سلتيكس
وتغلب عليه يف عقر داره  103-109يف املباراة الثالثة
من نصف نهائي الدوري األمريكي للمحرتفني يف كرة
الس ّلة (نهائي املنطقة الرشقية).
وعوض هيت خســارته أمام ضيفه سلتيكس
 127-102يف املبــاراة الثانية الخميس ،ليحقق فوزه
الثاني يف السلسلة ويتقدم  1-2من أصل  7مباريات.
ويديــن ميامي بفوزه اىل التألــق الالفت لالعب
االرتــكاز بام أديبايو الذي ســجل  31نقطة مع 10
متابعــات ،فيما كان جايلن براون أفضل مســجل
لبوسطن ويف املباراة مع  40نقطة و 9متابعات.
وشــهدت املباراة عودة كايل الوري اىل صفوف
ميامي بعد غيابه عن املباراتني االوىل والثانية بسبب
اإلصابة ،فتغري األداء الهجومي للضيوف.
وكافح ســلتيكس حتى نهاية الربع الثاني من
أجل التأقلم مع هجمات ميامي هيت.

واستغل سلتيكس البداية املخيبة لضيفه مطلع
الربع الثالث بسبب غياب جيمي باتلر املصاب ،لكن
رسعان ما تدارك أديبايــو ورفاقه املوقف وصمدوا
أمام امل ّد الهجومــي ألصحاب األرض محافظني عىل
فارق النقاط الـ 15حتى نهايته.
واكتفى نجم سلتيكس جايسون تايتوم بتسجيل
 10نقاط ،فيما برز يف صفوفه ايضا ً أل هورفورد مع
 20نقطة و 14متابعة ،وأضاف ماركوس ســمارت
 16نقطة مع  7تمريرات حاسمة.
وتقام املباراة الرابعة غدا ً يف بوســطن ،علما أن
الفريق الذي يسبق منافسه اىل الفوز يف أربع مباريات
من أصل ســبع يتوّ ج بطالً للمنطقة الرشقية ويبلغ
الدور النهائي للدوري.
وسيكون سلتيكس مطالبا ً بالرد يف سعيه للثأر
لخسارته الدور النهائي للمنطقة أمام هيت يف العام
 2020يف فقاعة أورالندو( .أ ف ب)

الريــــاضيــــة
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جائزة إسبانيا :فيرشتابن يفوز ويتصدّر

(أ ف ب)

وحامل الرقم القيايس،
هالستيربغ من جانب
أو بوروسيا دورتموند
اليبزيغ بعــد أقل من
ربع ساعة عىل انطالق مانشستر يونايتد طرفا ً فيه ،منذ أن توج
شــالكه عىل حســاب
الشوط الثاني ( .)57إال
سيشارك في
دويسبورغ.
أن الفرنيس كريستوفر
نكونكو نجح يف إدراك الدوري األوروبي
ويعترب هذا اللقب
الكبــر االول يف تاريخ اليبزيغ بعد
التعادل ( )79ليحتكــم الفريقان
أن حل وصيفا ً يف "البوندســليغا"
اىل التمديد ومن ثم ركالت الرتجيح
مرتني وخــر نهائي الكأس العام
التي حسمها اليبزيغ ،محققا ً لقبه
املايض أمــام دورتموند ويف 2019
االول بعد فشله يف أول محاولتني يف
امام بايرن .كما لم يبلغ أي نهائي
العامني  2019و.2021
بطولة أوروبية منذ تأسيسه فقط
أمــا فرايبورغ فــكان يأمل
يف العام .2009
بتتويج موسم مميز بتحقيق اللقب
وكان اليبزيغ أنهى الدوري يف
بعد أن خــاض غمار نهائي الكأس
املركز الرابع املؤهل اىل دوري أبطال
للمرة االوىل يف تاريخه.
أوروبا ،فيما تأهل فرايبورغ لخوض
وكان هذا النهائــي االول منذ
غمار الدوري االوروبــي "يوروبا
العــام  2011الــذي ال يكون فيه
ليغ" بحلوله سادساً.
العمالق بايرن ميونيخ بطل الدوري

سان جرمان يُقيل ليوناردو
أقيل املدير الريايض الربازييل لنادي باريس سان جرمان بطل
الدوري الفرنيس لكرة القدم ليوناردو من منصبه ،عقب املباراة ضد
متز (5-صفر) يف املرحلة األخرية.
وجاءت إقالة ليوناردو ( 52عاماً) من مهمته التي اســتلمها
يف العام  ،2019بعد ســاعات قليلة من تمديد نادي العاصمة عقد
نجمه كيليان مبابي حتى العام .2025
ولم تكد احتفاالت الفريق الباريــي بلقبه العارش يف الدوري
تنتهي ،حتى نرشت وسائل إعالم عدة قرار سان جرمان التخيل عن
أحد رجاله الرئيسيني.
وأكــد النادي البارييس ،عقب تمديد عقد نجمه ،أنه ســيقوم
بتغيريات كثرية من أجل حياة جديدة ملرشوعه الريايض.
وهي املرة الثانية التي يقال فيها ليوناردو من منصبه يف سان
جرمان بعد فرتته األوىل التي استمرت بني  2011و ،2013علما ً انه
دافع كالعب عن ألوان الفريق يف الفرتة بني  1996و.1997
وكان ليونــاردو مهددا ً باإلقالة منذ أســابيع عدة ،عىل غرار
املدرب األرجنتيني للفريق ماوريتســيو بوكيتينو الذي قد يواجه
املصري ذاته قريباً ،عىل رغم أن عقده ينتهي يف العام .2023
وأوضحت وســائل اإلعالم أنه من املرجح أن يخلفه الربتغايل
لويس كامبوس ،الذي عمل يف ليل وموناكو( .أ ف ب)

أحرز ســائق ريد بول الهولندي
ماكس فريشــتابن املركــز األول يف
سباق جائزة إســبانيا الكربى والفوز
الثالث عــى التوايل ،ليتصــدّر ترتيب
بطولة العالم للسائقني ،مستفيدا ً من
انسحاب شــارل لوكلري من موناكو
(فرياري) خالل تصدره للسباق.
وحل خلفه يف املركز الثاني زميله يف
الفريق ،املكسيكي سريجيو برييز عىل
حلبة مونتميلو الكاتالونية ،فيما أكمل
سائق مرسيدس الربيطاني جورج راسل
ّ
املنصة بحلولــه ثالثاً .وحقق الهولندي
الفوز عىل الحلبة التــي أدخلته تاريخ
الفئة األوىل يف العام  ،2016حني بات عن
 18عاما ً و 228يوما ً أصغر سائق يفوز
بإحدى جوالت بطولة العالم.
وكان لوكلري متصدرا ً بشكل مريح
بعدمــا كان أول املنطلقني ،حتى اللفة
الثامنة والعرشين عندما بدأت سيارته
تتباطأ بســبب فقدان الطاقة ،ليعود اىل
الحظرية وينسحب من السباق .يف املقابل
أظهرت مرسيدس تحسنا ً ملحوظا ً بعد
بداية متعثّرة للموســم بحلول راسل يف
املركز الثالث ،فيما حل زميله ومواطنه
لويس هاميلتون يف املركز الخامس.

أخبار سريعة
األندية تعاني

فيرشتابن يجتاز خط النهاية (أ ف ب)

ترتيب السائقين:

 - 1الهولنــدي ماكــس
فريشتابن (هولندا) 110
نقطة
 - 2شــارل لوكلــر من
موناكو 104
 - 3املكســيكي سريجيو
برييز 85
 - 4الربيطاني جورج راسل 74
 - 5االســباني كارلوس
ساينز 65
 - 6الربيطانــي لويــس
هاميلتون 46
 - 7الربيطانــي النــدو

نوريس 39
 - 8الفنلنــدي فالتــري
بوتاس 38
 - 9الفرنــي اســتيبان
أوكون 30
 - 10الدنماركــي كيفن
ماغنوسن 15

ترتيب الصانعين

 - 1فرياري  157نقطة
 - 2ريد بول 151
 - 3مرسيدس 95
 - 4ماكالرن 46
 - 5ألفا روميو ( .31أ ف ب)

رالي البرتغال :روفانبيرا يعزّز صدارته
أحرز الفنلندي كايل روفانبريا
(تويوتــا) املركــز األول يف رايل
الربتغال ،املرحلة الرابعة من أصل
 13يف بطولــة العالــم للراليات،
متقدمــا ً عىل زميلــه الربيطاني
إلفــن إيفانز وســائق هيونداي
اإلســباني داني ســوردو .وعزز
روفانبريا موقعه يف صدارة الرتتيب
العام لبطولــة العالم برصيد 106
نقاط ،بفــارق  46نقطــة أمام
مطارده املبارش البلجيكي تيريي
نوفيل (هيونداي).
وانتزع روفانبريا ( 21عاماً)
صدارة رايل الربتغال الســبت يف
املرحلة الخاصة قبــل األخرية،
وحافــظ عليها حتــى املرحلة
الخاصــة الـ 21األخــرة األحد
بفــارق  15ثانية عــى إيفانز
و 2.17دقيقتني عىل سوردو.
وحصل روفانبــرا أيضا عىل
خمس نقــاط إضافيــة ألفضل
توقيت يف مرحلة الـ"باور ستايج".
وهو الفــوز الثالث عىل التوايل
لروفانبريا هذا املوســم ،وهو بات
أصغر متصدر يف تاريخ بطولة العالم
للراليات بثالثة انتصــارات يف أربع
مراحل ،وأصغر فائز يف الربتغال.
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روفانبيرا ومالحه بعد تتويجهما (أ ف ب)

يف املقابل ،خيَّب نوفيل اآلمال
واكتفى باملركز الخامس ،بعدما
عانى من فقدان عجلة ،ما أدى إىل
خسارته وقتا ً ثميناً.

ترتيب األوائل في الرالي

 - 1الفنلنــدي كايل روفانبريا
 3.44.19.2ساعة
 - 2الربيطانــي إلفني إيفانز
بفارق  15.2ثانية
 - 3اإلســباني داني سوردو
بفارق  2.17.3دقيقتني
 - 4اليابانــي تاكاموتــو
كاتسوكا بفارق  2.19.4د

ويف بطولــة الصانعــن،
عززت تويوتا بثنائيتها الصدارة
بـ 175نقطــــــة مقابـــل
 116لهيونداي.
 - 5البلجيكــي تــري نوفيل
بفارق  2.19.4د

ترتيب بطولة العالم

 - 1روفانبريا  106نقطة
 - 2نوفيل 60
 - 3كاتسوتا 38
 - 4اإلستوني أوت تاناك 37
 - 5إيفانز ( .36أ ف ب)

علمت صحيفتنا ّ
أن ثالثة أندية
لكرة السلة ،وعلى رغم أنها
عانت هذا الموسم من ضائقة
مادية كبيرة ،إال أنها تمكنت من
تسديد معظم مستحقات العبيها
وأجهزتها الفنية ،لكن في حال
لم يستطع أيّ منها إيجاد الراعي
الرسمي وتأمين الميزانية المطلوبة
ّ
فإن قرارا ً صعبا ً
للموسم الجديدّ ،
سيُتخذ ويتمثل بإنسحابها من
البطولة ،ال سيما ّ
أن اكثر من العب
بارز في صفوفها يطالب بتجديد
عقده بمبالغ خيالية وبالعملة
الصعبة ،مع اإلشارة الى ّ
أن إتحاد
اللعبة سيسمحُ بتعاقد األندية
مع العبَين أجنبيَين اثنين لموسم
 ،2023-2022وهذا القرار سيزيد
األمور حراجة وتعقيداً.

سلة آسيا دون الـ 16سنة

ستشارك  13دولة ،من بينها
لبنان ،في بطولة آسيا لكرة
السلة لفئة تحت الـ 16سنة التي
ستستضيفها قطر بين  12و19
حزيران المقبل ،والمؤهلة الى
نهائيات بطولة العالم التي ستقام
في إسبانيا بين  2و 10تموز
المقبلُ .
وق ّسمَت الدول الـ13
المشاركة الى أربع مجموعات
ِ
كاآلتي ،األولى :أستراليا ،البحرين،
الهند وقطر ،الثانية :إيران ،لبنان
وأندونيسيا ،الثالثة :الفيليبين،
اليابان والكويت ،الرابعة :كوريا
الجنوبية ،نيوزيلندا وكازاخستان.
وسبق للبنان أن تأهل الى البطولة
القارية بعدما إحت ّل المركز الثاني
في بطولة غرب آسيا التي أقيمت
في األردن منذ نحو أسبوعين.

النجمة يقترب واألنصار
يبتعد

روالن غاروس :خروج جابر وموغوروزا
خرجت التونسية أنس جابر املصنفة سادسة
عامليا ً من الدور األول لبطولة فرنسا املفتوحة ،ثانية
البطوالت األربع الكربى يف كرة املرضب ،بخسارتها
امام البولونية ماغدا لينيت  3-6و 7-6و.7-5
وكانت جابر ( 27عاماً) مرشحة للمنافسة عىل
اللقب يف مشاركتها الخامسة يف البطولة الفرنسية،
عىل رغم أنها لم تتخط الدور الرابع سابقاً.
ودخلت جابر بطولة روالن غاروس بتحقيقها
 17فوزا ً عىل املالعــب الرتابية وتتويجها بلقب يف
دورة مدريد االســبانية لأللف نقطــة ،علما ً أنها
خرست نهائي دورة روما االيطالية لأللف أيضاً.
وثأرت لينيت لخســارتها أمــام جابر يف دور
الـ 32لروالن غــاروس العام املايض ،وهي رضبت
موعدا ً يف الدور املقبل مع االيطالية مارتينا تريفيزان
او الربيطانية هاريت دارت .ولم تكن حال اإلسبانية
غاربيني موغوروزا العــارشة وبطلة  2016أفضل
من جابر وخرجت من الدور االول بخسارتها امام
االستونية كايا كانيبي  2-6و 6-3و.6-4
ولدى الرجال ،خرج النمسوي دومينيك تييم،

لينيت في مباراتها وجابر (أ ف ب)

وصيف البطل مرتني ،من الدور االول بخســارته
امام البوليفي هوغو ديليني  6-3و 6-2و.6-4
وعانى تييم ،بطل فالشــينغ ميدوز يف العام
 ،2020من إصابة يف املعصــم أبعدته عن املالعب
فرتة طويلة وأدت إىل تراجعه اىل املركز  194عاملياً.
ولم يفز تييم بأي مباراة يف ست محاوالت منذ
عودتــه يف آذار املايض ،ويعود فوزه األخري اىل أكثر
من عام تقريبا ً يف دورة روما.

أصبح فريق النجمة قريبا ً جدا ً
من التأهل إلى الدور الثاني من
مسابقة كأس االتحاد اآلسيويّ
لكرة القدم ،إذ هو بحاجة غدا ً
الثلثاء الى الفوز على خصمه
تشرين السوري ليتصدّر
مجموعته ،علما ً أنه تعادل األربعاء
مع الرفاع القطري ( )1-1بعدما
كان فاز سابقا ً على القدس
الفلسطيني ( .)0-2في المقابل
ُ
َ
بات فريق األنصار الذي
يخوض
المسابقة نفسها خارج حسابات
التأهل بعد تلقيه خسارة غير
متوقعة السبت الماضي أمام جبلة
السوري ( )1-0في الوقت القاتل،
وسيخوض غدا ً مباراته األخيرة
أمام السيب العُ ماني.
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عمـــــــاد موســـــــى
i.moussa@nidaalwatan.com

ّ
ملف الكهربا تابع ...جدري الوعود

ما خ ّلونا

إسمي الياس حبيب
غروب نهار بعيد خرجت من مبنى
الـ "أل بي سي" حيث كنت أعمل،
وكانت المحطة تشغل مبنى دار
المعلمين في جونيه ،متوجها ً إلى
بيروت بسيارة "فيات ميرافيوري"
شهدت حربين عالميتين ضد الجنرال
ميشال عون ،ونالت نصيبها من
الشظايا .لمحت على األوتوستراد شابا ً
ممتلئ الجسم تقول عصاه إنه أعمى
وتقول يده اليسرى "خذني معك".
توقفت .صعد إلى جانبي ومعه كيس
نايلون في داخله "مراطبين" مربيات.
أخبرني أنه يبيع المربيات كي يكسب
قوته ،وأن كثيرين يحاولون التحايل
عليه عبر نقده ليرة بدل الخمس
ليرات ،أو ربع ليرة معدنية بدل
الخمسين قرشاً .وأضاف" :يمكنني
بسهولة التع ّرف على األوراق النقدية
والقطع المعدنية ،كما يمكنني معرفة
السيارة من صوت مح ّركها" .عرف
يومها ماركة سيارتي وشعر بمعاناتها.
عرفت أن اسم الضرير الياس،
وبمرور الوقت نسيت اسم عائلته.
لكن لن أنسى المشوار من جونيه إلى
أوتوستراد العدلية.
م ّرت ثالث وثالثون سنة على ذاك
"األوتوستوب" لم ألمح الرجل في خاللها.
قبل أيام عاد الياس إلى الظهور في
المكان الذي أنزلته فيه قبل ثالثة عقود
ونيّف .رأيته وعصاه وكيس النايلون.
عرفته .كانت الساعة تناهز السابعة
والنصف مساءً .دعوته إلى الصعود،
وسألته عن وجهته في تلك العشية أجاب:
"إلى جونيه .أحدهم ربما ترك لي نقودا ً
في محل للحلويات .ومن جونيه سأتوجه
إلى صيدلية جبيل لشراء دواء لشقيقتي،
ثم أعود إلى عين الرمانة" .يعول الياس
على الـ "ربما" .يا لصبره!
ماذا تفعل يا الياس هذه األيام؟
"أبيع سي ديات إلحدى الفنانات .واليوم
اشتبكت كالميا ً مع إحدى السيدات التي
عرضت أن تشتري  CDلكنها اشترطت أن
تدفع ثمنه بعد سماعه .إن أعجبتها األغاني
تدفع أو تعيده إليه "...نجسة .وأحيانا ً
يبيع الياس عبوات مياه "وقد نهرتني
إحداهن قائلة :روح انضب بشي مأوى".
يعيش الياس حبيب مع شقيقتين:
إحداهما ضريرة والثانية التي تهتم بهما
مصابة بمرض السكري .الياس المعيل
الوحيد .يشكر ربه دائماًّ .
ينق أقل منا
بكثير .يتابع األخبار بتفصيل التفاصيل.
لم يشارك في اإلنتخابات لكنه معني
بنتائجها .سأل عن "نداء الوطن" .وجاء
على ذكر مدعي عام جبل لبنان القاضية
غادة عون .الخير بالشر يذكرُ .
قلت
"مجنونة" ّ
عقب "مش مجنونة خوتة"
لم أستوضح من الياس عن الفارق بين
"المجنون" و"األخوت".
وصلنا إلى جونيه .قبل أن يترجل
الياس من سيارتي .قال لي :أعرف نوع
السيارة التي تقلني من طبشة الباب.
وسيارتُك ماركة نيسان.

هـــــــــــــل
تعــــــــــلم

يصل عدد أنواع
الحيوانات املوجودة
يف العالم اىل نحو
 11مليون نوع
معروف حالياً.

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

اإلثـنـيـن  ٢٣أيـــــــار 2022

ما خ ّلونا

االستعدادات تتكثف احتفا ً
ال باليوبيل البالتيني للملكة إليزابيث
وســط دمى تمثل كالب كورغي وخيوالً ،تتصاعد يف مستودع
تاريخي كبري يف مدينــة كوفنرتي وترية االنهماك باالســتعدادات
النهائية للعــرض الكبري الذي يقام يف لندن إلحياء اليوبيل البالتيني
للملكة إليزابيث الثانية عىل العرش الربيطاني.
يخصص العــرض موقعا ً مميزا ً للخيول التــي تبدي امللكة
إليزابيث الثانية شــغفا ً كبريا ً بها أيضاً ،إذ سيضم املوكب عرشة
من الخيول التي كان لها حضور بارز يف حياة امللكة .كذلك ستمثل
إحدى دمى العرض الفرس "بورميز" التي ركبتها إليزابيث مرات
عدة خالل احتفال "تروبينغ ذي كولور" الرسمي بعيد ميالدها.

ويف تحيــة إىل كوفنرتي أيضاً ،أدرجــت ضمن العرض دمية
عمالقة تمثل الليدي غوديفــا ،صممت لدورة األلعاب األوملبية يف
لندن عام  ،2012وهي تمثل ،وفق األســطورة ،سيدة نبيلة خالل
القرن الحادي عرش ،جالت يف مدينة كوفنرتي عارية عىل حصانها،
إلقناع زوجها ليوفريك ،حاكم مريسيا ،بخفض الرضائب.
ويتناول املوكب االســتعرايض أيضا ً العــد التقليدي للبجع
عىل نهر تايمز ،ويوجه إىل زوج امللكة الراحل األمري فيليب الذي
تويف يف نيســان  2021عن  99عاما ً تحية من خالل قوارب كان
يهواها( .أ ف ب)

مصفاة تمنع تلوث مياه الصنابير برصاص األنابيب
عندما دفعت جائحة "كوفيد  "19 -املدارس األمريكية
للجوء إىل التعليم ِمن بُعد ،بادرت معلمة العلوم يف مدرســة
تقع بضواحي واشنطن ريبيكا بوشواي إىل تكليف تالمذتها
يف املرحلة الثانوية بمهمة طموحة تتمثل يف تصميم وتصنيع
مرشح مياه (فلرت) مضاد للرصاص ومنخفض التكلفة.
واليوم ،توصل هــؤالء التالميذ بالفعل ،باســتخدام
الطابعات الثالثية األبعاد ،إىل نموذج أويل ّ جاهز للتشــغيل،
وهو مرشــح يبلغ ارتفاعه نحو ثمانية ســنتيمرتات يتم
وَصلُه بالصنابري ،يأملون يف طرحه يف السوق بسعر دوالر
واحد فحسب.

وعرضت األســتاذة النموذج األويل يف أربعة مؤتمرات،
أحدهــا املؤتمر املرموق للجمعيــة الكيميائية األمريكية.
وتعتزم كتابة مقال يف مجلة علمية .وال تزال مياه الصنابري
تصل إىل نحو عرشة ماليني منزل أمريكي من خالل أنابيب
الرصاص ذات اآلثــار الضارة وخصوصــا ً عىل األطفال.
وش ّكلت املياه امللوثة بالرصاص يف مدينة فلينت عام 2014
إحدى أســوأ الفضائح الصحية خالل الســنوات األخرية
يف الواليات املتحدة .ونجمت املأســاة عن قرار الســلطات
املحليــة تغيري مصدر إمداد املدينة باملياه ســعيا ً منها إىل
خفض التكلفة( .أ ف ب)

إطالق ثالث سالحف بحرية في تونس
محمي عىل
أطلقت ثالث ســاحف بحرية من نوع
ّ
ساحل صفاقس يف رشق تونس نهاية هذا األسبوع بعد
إنقاذها ،وتم تجهيز إحداها بنظام ملتابعة مسارها.
ّ
نفذ العمليــة مركز رعاية الســاحف البحرية يف
صفاقس بحضور نحو خمســن شــخصا ً كثر منهم
أطفال .ومنذ إنشــائه يف حزيران املايض ،عالج املركز
نحو  35سلحفاة يف إطار املرشوع اإلقليمي املتوسطي
لحماية السالحف البحرية".
ّ
منســق املرشوع عماد الجريبي أن "هذه
وأوضح
السلحفاة من نوع كاريتا كاريتا ،وهي سلحفاة كبرية
الرأس من األنواع الشــائعة يف البحر األبيض املتوسط

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

واملياه التونســية وخصوصا ً يف خليج قابس" ،مضيفاً:
ّ
التعقب الــذي قدمته لنا جامعة
"سيســمح لنا جهاز
بريمورســكا يف ســلوفينيا بمتابعة تحــركات هذه
الســلحفاة ألنها من األنواع املهاجــرة ،وألصق جهاز
ّ
التعقب عىل قوقعة السلحفاة".
كثريا ً ما تعلق السالحف يف شباك الصيد والصيادون هم
من يحرضونها إىل مركز الرعاية املتخصص يف والية صفاقس.
ووضع املركز عالمات عىل السالحف الثالث لتسهيل
التعرف عليها مســتقبالً .ووفق عمــاد الجريبي ،فإن
الســلحفاة مروة التي جُ هزت بنظام ّ
تعقب اصطادها
صيادون عن طريق الخطــأ .وتابع الباحث أن "تحديد

مسارات االستكنان الشــتوي والرعي والهجرة يؤدي
دورا ً مهما ً يف حماية هذه األنواع املهددة باالنقراض".
(أ ف ب)
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