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"تكليف بال تأليف" :ميقاتي رئيسًا "مكلّفًا" تصريف األعمال؟

سكاف مرشحًا "سياديًا"...
و"الكرة في ملعب" التغيير ّيين!
الرسي" لضمان رفع
بعض األصوات تحــت طاولة "االقرتاع
ّ
الحاصل االنتخابي لرئيس املجلس عرب تجيري باسيل نحو 8
أصوات من كتلته لصالح بري ،وذلك بالتوازي مع ضخ أجواء
إعالمية للتمويه عىل هذه املقايضة ومحاولة "دق األسافني"
بني نــواب األكثرية النيابية الجديدة من خالل اتهام بعضهم

عىل ضفة الســلطة باتت الصورة واضحة عىل "قوس"
املجلس النيابي بالتكافل والتكامل بني مرشــحَ ّي "الثنائي
الشيعي" و"التيار الوطني الحر" ،نبيه بري رئيسا ً وإىل يمينه
الياس بو صعب نائبا ًللرئيس ،بموجب صفقة مقايضة أبرمها
"حزب الله" مع رئيس "التيار" جربان باسيل وتقيض بتبادل

البنوك لن تطبّق قرار "المركزي"
قبل أن "تلحس إصبعها"
خـــالـــد أبـــو شـــقـــرا

٥

حين يبحث اللبنانيون
عن دواء و"بقعة ضوء"
في القاهرة
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 24صــفحــة
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ارتفاع "ضغط" القلق عقب االنتخابات النيابية ،ومالمســة درجة
الثقة "الصفر" عــى مقياس اإلصالحات ،وتثقيــل الهواء االقتصادي
بـ"رطوبة" عالية من اللريات ،كلها عنارص شــكلت "وصفة مثالية" يف
األسبوع املايض لـ"سقوط" اللرية أمام الدوالر .املضاربون الذين خربوا
هذا النمط منذ نهاية العام  ،2019عملوا بأقىص طاقاتهم الســتغالله،
فرفعوا الســعر ألقىص درجــة ممكنة وانتظروا تدخــل املركزي لرفع
"ركام" اللرية املنهارة لتحقيق املليارات من األرباح الســهلة .الدوالرات
التي باعوها عىل ســعر  38ألف لرية سيشرتون بها الدوالر من املصارف
عىل سعر  24600لرية ،أي سيجنون بكل  100دوالر  150دوالراً20 .
30

27

24

21

18

15

بالتصويت رسا ً لربي ،وهو ما بدأ بالفعل التمهيد له عرب تعمّ د
بعض كوادر "التيار الوطني" إشاعة معلومات تُسوّق لفكرة
ّ
أن رئيس املجلس ســيحصد نحو  70صوتا ً من دون أصوات
"التيار" ،بالتزامن مع ترسيب خرب يروّج إلبالغ باسيل وفيق
صفا قراره النهائي بعدم التصويت لربي.
20

تحذيرات واعتقاالت وعشرات اإلصابات

"مسيرة األعالم" :كرّ وفر ّ
ومسيرات فلسطينية مضادة
ســاد توتر شــديد تخ ّللته مواجهات عنيفة
يف القدس وســط انتشــار كثيف للقوى األمنية
اإلرسائيلية قبل "مســرة األعــام" التي أحيت
الذكرى الـ 55الحتالل القدس الرشقية ،وخاللها
وبعدها ،قوبلت بمســرات فلسطينية غاضبة يف
مناطق متف ّرقة من الضفة ،ما أثار خشية جدّية
من تصعيد جديد بني اإلرسائيليني والفلسطينيني
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وضع املنطقة برمّ تها عىل حافة الهاوية .وحصلت
املواجهات بــن الفلســطينيني واإلرسائيليني يف
نقــاط مختلفــة يف القدس ويف محيط املســجد
األقىص لدى مرور قوميّــن يهود يحملون أعالما ً
إرسائيلية ويُغنّون ويُردّدون هتافات مثل "املوت
للعرب" ،بينما ع ّلق فلسطينيون أعالما ً فلسطينية
عىل منازلهم يف القدس الرشقية.
20

في الملحق اإلقتصادي:

مــــدارات

٩

نحو تفعيل
استراتيجية بايدن
للعالم الحر

سالمة يدعم
الليرة اصطناعيًا

محاسبة المصارف ماذا عن موسم
ال لحكومة
االصطياف؟
الوحدة الوطنية ضرورة

١٩-١٣ +

الروس ُي ّ
دمرون ويتقدّمون في دونباس

خالل المواجهات بين الفلسطينيين والشرطة اإلسرائيلية في البلدة القديمة أمس (أ ف ب)

زيلينسكي على "الجبهة الشرقية":
س ُنقاتل وسنربح!
العـــالـــم ٢١
بينيت ُيهدّد
بضرب إيران :عهد
الحصانة انتهى!

يف جرعة دعــم معنويّة للمقاومني األوكران الذيــن يتصدّون برضاوة
للتقدّم الرويس عىل جبهات رشق البالد ،توجّ ه الرئيس األوكراني فولوديمري
زيلينســكي باألمس للم ّرة األوىل منذ بدء الغزو الرويس إىل الرشق ،حيث زار
منطقة خاركوف التي سحبت موسكو قواتها منها يف األسابيع األخرية لتُعيد
نرشها عىل جبهات أخرى.
وكتب زيلينسكي يف منشور مرافق ملقطع فيديو عن زيارته عرب تطبيق
"تلغرام" 2229" :منزال ً مدمّ را ً يف خاركوف ويف املنطقة .ســنُرمّ م وســنُعيد
اإلعمار وســنُعيد الحياة إىل خاركوف وكافة املدن والقرى األخرى حيث أتى
الرشّ " ،فيما يظهر زيلينســكي يف املشــاهد وهو يتفقد الدمار والسيارات
املح ّ
طمة عــى جانب طريق ،مرتديا ً بــ ّزة لونها كاكي وســرة واقية من
الرصاص ،برفقة مساعدين وجنود مس ّ
حني.
ل
20

المشاركون في "مسيرة األعالم" أمام الحائط الغربي أمس (أ ف ب)

"ع طريق الجميزة" ...العودة إلى الحياة

الريــاضــية ٢٢
ريال مدريد يستعيد
"عرش" أوروبا ويحرم
ليفربول من تحقيق
"الثالثية"

ّ
ّ
ّ
وتضج بالحياة نهار أمس (رمزي الحاج)
تعج بالناس
"الجميزة"

إستعادت الجميزة نبضها بعدما نفضت عنها غبار
االنفجار املشؤوم مستضيفة حدثا ً أعاد إليها الحياة حمل
عنوان "ع طريق الجميزة" ،فتم إقفال الشــارع من أوله
حكر عىل املشــاة
نهار ٍ
حتى نهايته وتحوّل يوم أمس اىل ٍ
فقط ،من التاســعة صباحا ً لغاية العارشة ليالً بعدما ت ّم
منع مرور السيارات فتسنى للمواطنني التجوّل عىل امتداد
الشــارع من دون رادع أو خوف ،باإلضافة اىل تخصيص
واحات ترفيهية لألوالد ومسارح مختلفة للغناء والعزف
املوســيقي ،فصدحت األغاني واإليقاعــات باألنحاء يف
كرنفال من الفرح واأللوان الزاهية.
ٍ

وهكــذا افــرش الباعة منصات العــرض وتجاوز
عددها املئتني وضمت فنانني وحرفيني ورسامني ونحاتني
ومصممي أزياء وطباخني ،مع الرتكيز عىل املنتجات الفنية
والغذائية الوطنية تحت عنــوان "صنع يف لبنان" ،فضالً
عن منصات خاصة بـ«أكل الشــارع» من أطباق لبنانية
وأجنبية رسيعة التحضري .وعجّ الشــارع بمئات الزوّار
حدب وصوب ليربهنوا مر ًة أخرى بأ ّن
الذين قصدوه من كل ٍ
شعب ال يعرف اليأس والقنوط ،وبأنّه
اللبناني ينتمي اىل
ٍ
لن يستسلم قطعا ً للسواد والحزن بل سيبقى رمزا ً للصمود
وإعادة النهوض بعد ك ّل كبوة ...مهما كره الكارهون.
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محـــــليـــــات
العـــدد  - ٨٤٦السنــــة الثــالثــة

ولـــيـــد شـــقــيــر

ال أرانب بعد اليوم؟
ما هو الدور الذي يمكن لرئيس البرلمان نبيه بري أن يلعبه
خالل الدورة البرلمانية المقبلة ،وتمتد على أربع سنوات أخرى،
بعد أن يُنتخب لوالية سابعة غدا ً وتجري عراضة إطالق النار
الكثيف في سماء العاصمة وضاحيتها كما كل  4سنوات؟
فالرئيس بري ك ّرس في العقدين الماضيين صورة ّ
حلل
المشاكل ،تارة عن لعبه دور «صمام األمان» في العالقة بين
سائر األطياف اللبنانية ،وأخرى لدوره في «تدوير الزوايا» وثالثة
كمبتدع «المخارج من المآزق» ،فسهُ ل وصفه بكل هذه األوصاف
التي تدل على إتقانه اللعبة السياسية الداخلية ،على رغم دخول
السالح كعنصر مقرر عليها.
لكن المسرح السياسي الداخلي تبدل كثيرا ً في السنتين
الماضيتين ،نتيجة عوامل عدة أولها االنهيار االقتصادي المالي
وانعكاسات تبدل المزاج الشعبي والشبابي الناقم على الطبقة
السياسية الحاكمة برمتها ،في االنتخابات النيابية .فأركان هذه
الطبقة عجزوا كليا ً عن اتخاذ ولو تدبير واحد من اإلجراءات
العملية المطلوبة لخفض آثار األزمة على الوضع المعيشي ،مهما
كانت االدعاءات عن اإلنجازات والقوانين التي أقرت.
ومثلما سيفرض بدء البرلمان الجديد دورته ،التحدي على
النواب الجدد الذين باتوا تحت قبة البرلمان ،أن يحدثوا فرقا ً بعد
إزالة الحائط اإلسمنتي الذي حال دون اقتحام الثوار الغاضبين
ساحة النجمة ،فإنه يطرح على بري تحدي التعاطي مع وجودهم،
كونه تعبيرا ً جوهريا ً عن التبدل في المزاج الشعبي والشبابي
حيال الطبقة السياسية .ومثلما لبري حلفاؤه فإن لهؤالء إمكانية
صوغ التحالفات مع الكتل التي تلتقي وإياهم .لكن التحالفات في
البرلمان الجديد لن تعكس بالتأكيد تلك التي حكمت االنتخابات
بدءا ً بافتراق «التيار الوطني الحر» عن بري .ويحتم ذلك أن تعكس
إدارة بري للبرلمان ذلك الموقف من جهة وغياب تكتل نيابي
أكثري واضح ،من جهة ثانية ،ما ينبئ ،حسب نواب مخضرمين،
باحتمال الفوضى التشريعية ،وغلبة تصفية الحسابات ،ال سيما
بين الكتلتين المسيحيتين الكبريين ،أي «القوات اللبنانية» و»التيار
الحر» .وحتى لو حصلت مقايضة تفضي إلى انتخاب كتلة «التيار
الحر» ( 17نائباً) بري للرئاسة وتعطيه رقما ً عالياً ،مقابل تصويت
كتلة بري ( 15نائباً) للنائب الياس بوصعب نائبا ً للرئيس ،فإن هذا
لن يلغي مفاعيل االعتراض على رئاسة زعيم حركة «أمل» الذي
ظهر في مواقف جبران باسيل وسمير جعجع ،والكتلة التغييرية،
وبعض النواب المستقلين .وينتظر أن يشهد البرلمان مشاحنات
جراء ذلك ،وصداما ً كالميا ً بين نوابه وهؤالء .فأي حلول سيتمكن
البرلمان من صياغتها في هذه الحال إذا كانت الجدران التي كانت
أقامتها شرطة المجلس خارجه ستنتقل إلى داخله؟
كان الرئيس بري يتمتع في السنوات السابقة بميّزات الرمز
الشيعي المنفتح والمفاوض والمحاور والمستمع إلى من
يخاصمون «الثنائي الشيعي» ،والمقبول من القوى الخارجية
كالعب وركن يمثل الطائفة في السلطة .وهو لعب هذه األدوار
كافة بما له من دالة على الركن الثاني في الثنائي« ،حزب الله»،
نظرا ً إلى الشعبية التي يتمتع بها في الجنوب كونه ساهم في
نهضته العمرانية على الرغم من االنتقادات التي تعرض لها .إال
أن عوائق استمراره في لعب الدور استنادا ً إلى هذه الصفات
سيواجه هذه المرة صعوبات تطرح الشكوك حول مدى قدرته على
االضطالع به.
أولى هذه الصعوبات أن حليفه «حزب الله» صعّ د التعبئة
السياسية التي رافقت االنتخابات ،بتخوين خصومه واتهامهم
بخدمة إسرائيل وأميركا بفعل طرحهم مسألة السالح ،وصوال ً إلى
ربط موقع الطائفة الشيعية في السلطة بهذا الخطاب السياسي،
ما يضيق هامش الحركة على بري ويهدد بإسقاط موقعه كصمام
أمان لعالقته بسائر المكونات اللبنانية انطالقا ً من قناعته بالعيش
المشترك وبضابط اإليقاع الوحيد المتوفر لتلك العالقة ،أي اتفاق
الطائف .فالموجب الرئيس لتصعيد الحزب خطابه ،خارجي يقفز
فوق موجبات التركيبة اللبنانية ،هي حاجة إيران إلى ورقة سالحه
في مواجهتها مع أميركا من فيينا إلى سائر ميادين الصراع
اإلقليمية من سوريا إلى العراق واليمن وغيرها .إحجام الحزب عن
األخذ بما يرتبه غياب اإلجماع على سالحه يزيد من صعوبة دور
حليفه بري.
والصعوبة الثانية التي تواجه بري أنه كان يستند في المبادرات
التي يطلقها لتدوير الزوايا إلى ركيزتين :عالقته بزعامة المكون
السني ،أي الحريرية السياسية التي مثلها زعيم تيار «المستقبل»
الرئيس سعد الحريري ،فيما أدى تعليق األخير عمله السياسي إلى
غياب هذه الركيزة ،التي ساهم «حزب الله» في إضعافها ومعها
رئاسة الحكومة .والركيزة الثانية هي زعيم المكون الدرزي رئيس
«الحزب التقدمي االشتراكي» وليد جنبالط ،الذي يفتقد بدوره إلى
التحالف مع الحريري على رغم تموجات هذا التحالف ،ويحد من
قدرته على الحركة هو اآلخر ،ال سيما بعد أن اضطر للتشدد في
تعبئة جمهوره في مواجهة مساعي الحزب لتحجيم تمثيله.
أما الصعوبة الثالثة فهي اضطرار الحزب ،في دفاعه عن
موقعه ،إلى التماهي مع الفريق الرئاسي الحاكم والرئيس ميشال
عون حتى نهاية العهد وبعدها ،ألنه الفريق الذي يستند إليه
الحزب في تغطية دوره اإلقليمي ،في انتظار تسوية ما على
الرئاسة ،وهو أمر خلق صراعا ً مسيحيا ً حادا ً لبري موقف سلبي
من أحد طرفيه ،هو حليف الحزب «التيار الحر».
هذه الصعوبات وغيرها ستضعف من قدرة بري على سحب
«األرانب» من ِك ِّمه ،وتنذر بإضعاف دور الرئاسة الثانية ،أسوة بما
حل بالرئاستين األولى والثالثة.

اإلثـنـيـن  ٣٠أيـــــــار 2022

عند انتخاب نائب رئيس البرلمان...
إما ُتكرم األكثرية الجديدة أو تهان!
أالن ســـركــيـــس
حملت اإلنتخابــات النيابية
التي جرت يف  15أيار األمل ألغلبية
الشــعب اللبناني بالتغيري والبدء
بمرحلــة اإلنقاذ الفعــي بعدما
أوصلتــه األكثرية الســابقة إىل
«جهنم».
غدا ً يوم مفصيلّ ،فهذا اليوم
يُمثّــل اإلختبــار األول لألكثرية
الجديدة املؤ ّلفة من أحزاب وقوى
ســياديّة وثوريــة ،فعندما نزل
املغرتبون قبل القاطنني يف الداخل
إىل صناديق اإلقــراع راهنوا عىل
قوى وشــخصيات ظنّــوا انهم
سيحملون حلم بناء الدولة وقلب
املشهد السيايس رأسا ً عىل عقب،
لكن الضخ الســيايس والدعائي
لرموز الســلطة وعىل رأســهم
«التيار الوطنــي الح ّر» و»حزب
الله» وحركة «أمل» يوحي وكأنهم
ما زالــوا يمســكون باالغلبية
الربملانية ولم تبدّل نتائج صناديق
اإلقرتاع أي يشء من الواقع.
وعىل ســبيل املثال ،ال يزال
رئيس لجنة التنسيق واالرتباط يف
«حزب الله» وفيق صفا يدير اللعبة
ّ
ويتوســط
اإلنتخابية يف الربملان
مع هذا وذاك ،والرئيس نبيه ب ّري
عائد إىل عرش رئاســة املجلس،
يف حني أن رئيس «التيار الوطني
الح ّر» النائب جربان باسيل يُرشح
النائب الياس بــو صعب لنيابة
رئاسة املجلس ويطالب بوزارتي
«الطاقــة» و»الخارجيــة» من
حصته.
ويف السياق ،فان الجميع عىل
دراية بأن بري عائد ألن املعارضة
لم تخرق بأي نائب شيعي ،كذلك
فان الحزب «التقدمي اإلشرتاكي»
ســيصوّت له ،لكن أين األغلبية
الجديــدة من ّ
ترشــح بو صعب
واحتمال وصوله إىل نيابة الرئاسة

ّ
ترقب لترجمة النتائج سياسيًا (فضل عيتاني)

وإهداء إنتصار مجاني لباسيل؟
وإذا كانت املعارضة ال تملك
نائبا ً شــيعيا ً لرتشــحه لرئاسة
املجلــس إال أن لديهــا األغلبية
الساحقة من النواب األرثوذكس
وهي تملك عرشة نواب من أصل
 14يتوزعــون كاآلتــي 4 :قوات
لبنانية هم :غســان حاصباني،
فادي كرم ،الياس إسطفان ونزيه
متى ،ونائب مع تكتل اللواء ارشف
ريفي هــو جميل عبود ،و 5نواب
مستقلني هم :أديب عبد املسيح،
غســان ســكاف ،ملحم خلف،
الياس جرادي وسجيع عطية.
وإذا كان النائب ميشــال املر
لم يحسم خياره بعد ،إال ان «التيار
الوطني الحر» وكل القوى املوالية
لهذا املحور ال تملك سوى  3نواب
هــم :الياس بو صعــب وجورج
عطالله واسعد رضغام ،وبالتايل
فان حجّ ــة رئاســة املجلس ال
تنطبق عىل نيابة الرئاسة.
ويحاول فريق «التيار الوطني
الحــر» أن يوحــي انــه بمج ّرد

"«اإلشتراكي"» على تنسيق
كامل مع "«القوات"»
والساعات المقبلة
ستحسم المواقف

حصول إتفاق مع الثنائي «امل»-
«الحزب» عىل نيابة رئاسة املجلس
فهذا يعني ان املوضوع قد حُ سم،
وبالتايل تكون االكثرية السيادية
والثورية فشلت يف توحيد صفوفها
عىل هذا امللــف ويكون تم توجيه
صفعة قويــة للناخبني املغرتبني
قبل املقيمني ،بانه يصعب عليها
التوحّ ــد عىل رغم الثقــة العالية
التي منحها إياها الناخب ،وبالتايل
سيبقى محور «املمانعة» مسيطرا ً
عىل كل اإلستحقاقات من املجلس
إىل الحكومة إىل رئاسة الجمهورية.
وقبل ساعات من إنتخابات هيئة
مكتــب املجلس ،تشــر مصادر
«القوات» لـ»نداء الوطن» والتي
تملك أكرب كتلة مســيحية ،إىل أن
اإلتصاالت ال تزال تجري مع القوى
السيادية والثورية ألن هناك فرقا ً
جوهريــا ً بني تركيبــة األكثرية
الجديدة وبني حلفاء «حزب الله»
الذين لديهم «مايســرو» واحد،
ويجب ان تصــل القوى الجديدة
إىل إتفــاق قبل جلســة الثالثاء،
وتؤ ّكــد ان «القــوات» تفعل كل
ما بوســعها لتوحيــد الجهود إذ
ال يه ّم اإلســم بقــدر الهدف .أما
بالنســبة إىل الحــزب «التقدمي
اإلشــراكي» ،فهناك تشديد من
بعض نوابه عــى أن موقفه من
رئاســة مجلس النواب ال يرسي

خفــايـــا
بعد الضجة التي أثريت حول
إزالة األسوار الحديدية واإلسمنتية
من محيط مجلس النواب واملداخل
املؤدية إليه لوحظ أن هذه العملية
كانت محدودة واقترصت عىل فتح
بعض البوابات فقط ،بينما ال تزال
السواتر موجودة وهناك قدرة عىل
إعادة إقفــال ما تم فتحه برسعة
وسهولة.
يقال إن اإلعرتاض عىل رئاسة
الرئيس نبيه بري للمجلس النيابي
ال يقترص فقط عــى التجديد له
للمرة السابعة يف ظل عدم وجود
خيارات ،بل يشــمل أيضا ً تركيبة
الهيكليــة الداخليــة للمجلس
وتركيبــة رشطــة املجلس حيث
يطغى اللــون الطائفي والحركي
الواحد.
لوحظ أن ترسيب خرب يقول
إن تحرك النائب الياس بو صعب
نحو الرتشح لنيابة رئاسة مجلس
النواب ولقاء الرئيس نبيه بري تم
بتوجيه من رئيس «التيار الوطني
الحر» جربان باســيل ،أتى بعدما
كانت ترسبت معلومات تفيد بأن
بو صعب سيقوم بكل ذلك حتى لو
لم يحظ بموافقة التيار ورئيسه.
عىل نيابة الرئاســة ،ففي هذا امل ّلف الحزب
عىل تنسيق كامل مع «القوات» والساعات
املقبلة ستحسم املواقف.
وتستم ّر املشاورات بني القوى التغيريية
والثورية من أجــل عدم تضييع إنتصار 15
أيار ،وهنــا ال تكمن القصة يف أهمية مركز
نيابة رئاســة املجلس بل يف الرســالة التي
سرتسلها األغلبية الجديدة سواء استطاعت
إرسال رسالة للرئيس ب ّري ّ
موقعة بالورقة
البيضاء ،أو إتفقت عىل اســم واحد لنيابة
الرئاســة ليكون مدخالً لتوحّ ــد األكثرية
الجديدة عىل امللفات الداهمة ،وعدم السماح
ملحور «املمانعة» برسقة إنتصار الشــعب
اللبناني ،لذلك فان الشــعب ينظر إىل نتائج
أول جلســة للربملان ،فإما تُكــرم األكثرية
الجديدة أو تُهان.

سأل ّ
عمن يمثّل األكثرية من الجياع والمرضى والمنكوبين

جر مرفأ بيروت وش ّوه وجه
عودة :من ف ّ
العاصمة وقتل أبناءها؟
لفــت مرتوبوليت بــروت وتوابعها للروم
األرثوذكس املطــران الياس عودة يف عظته خالل
قــداس األحد الخامس بعــد الفصح ،املخصص
كنسيا ً لألعمى الذي شــفاه يسوع يف كاتدرائية
القديس جاورجيوس ،اىل ان كثريين «يريدون أن
يغمضوا أعني املواطنني عما يجري من ويالت تزيد
الهوة الجهنمية عمقاً .يريدون إصابة الشــعب
بالعمى عما فيه مصلحته ،عرب إلهائه عن الجوهر
بمواضيع هامشــية» .شــارحا ً ان «املحروقات
أصبحت تلهب جيــوب املواطنــن ،والكهرباء
أعمت ظلمتها عيون الطالب الذين يســتعدون
لالمتحانات املدرســية والرسمية .األدوية ال تزال
مفقودة ،وبورصة الرغيف تنذر بثورة جياع .املياه
ندر وصولها إىل املنازل عىل أبواب حر الصيف ،أما
سعر رصف عملتنا ففي الحضيض» .وإذ الحظ
عودة «ان كل هذا يحدث ،والشعب يتلهى بمن فاز
أو من نال حزبه األكثرية» ،سأل« :ماذا يجدي عدد
األصوات وعدد النواب ورئاسة مجلس أو لجنة إذا
ربحت األحزاب وخرس لبنــان ،أو إذا ربحت هذه
الكتلة أو تلك وخرسنا لبنان وأبنائه»؟
وقال عــودة« :األكثرية هي مــن الجياع،
واملرىض ،واملنكوبني ...هــؤالء من يمثلهم؟ من
يطالب بحقوقهم يف بلد ال ه ّم ملســؤوليه سوى
املصلحة واملناصب؟ الكنيســة تقوم بواجباتها
بصمت إنجييل ،بحســب ما أوصاها مسيحها،
لكن الكنيسة ليســت الدولة .فهل من عني ترى

الظلم املحيق بأبناء الله يف هــذا البلد؟ أم أصاب
العمى عيون املســؤولني ،إذ هم ال يبرصون ما ال
مصلحة لهم فيه»؟ وبــارك عودة خطوة «إزالة
بعض الحواجز الفاصلة بني الشعب ومبنى ممثيل
الشعب ،علها تستتبع بإسقاط جميع الحواجز،
وبشــكل خاص الحواجز التي تفصل املسؤولني
عن شعبهم» ،مشددا ً عىل ان «املسؤول الحقيقي
ال يقبع بعيدا ً من شــعبه ألن واجبه األول سماع
صوت الشعب واالهتمام بشؤونه ،فكيف إذا كان
الشعب يعاني ما يعانيه اللبنانيون»؟
وتابع عــودة« :قرأنا منذ مدة أن البنك الدويل
اتهم من ســماهم النخبة باالنهيار ،الفتا ً إىل أن
«الكســاد كان ســببا ً متعمدا ً مــن النخبة التي
اســتولت عىل الدولة» .وها نحن نشــهد تبادل
االتهامات بني مختلف األطراف بإشعال األسعار
والتالعب بسعر الدوالر ومنع حل مشكلة الكهرباء
املســتعصية فقط عىل دولتنا» .أضاف« :من حق
املواطن أن يسأل :من أوصل البلد إىل االنهيار؟ من
تغاىض عن التضخــم والفقر والبطالة والهجرة؟
من أهدر مدخرات املواطنني وجلهم ممن كسبوها
بعرق جبينهم ال باستغالل نفوذهم ومراكزهم؟
من منع وصول الكهربــاء إىل منازلهم؟ من حرم
أطفالهــم الحليب وأوالدهم الطعــام؟ من تاجر
باألدوية الفاسدة التي قضت عىل مرضاهم؟ من
استباح دستور دولتهم وقوانينها وقدم مصالحه
عىل املصلحــة العامة ،وتدخــل يف عمل القضاء

ليعطله؟ ومن جعل مجلس الوزراء صورة مصغرة
عن املجلس النيابي فعطل املحاسبة؟ ومن رشع
التهريب عرب الحدود املستباحة وتاجر باملحروقات
واألدوية واملواد الغذائيــة فحرم املواطنني منها؟
من عطل املؤسسات الرقابية؟ واألهم من كل ذلك
من فجر مرفأ بريوت وشوّه وجه العاصمة وقتل
أبناءها ورشدهم؟ أليس من حق املواطن أن يحصل
عىل أجوبة عن كل هذه األســئلة»؟ وأمل عودة
«أن يضطلع املجلس النيابي الجديد بمسؤولياته
يف أرسع وقــت ،ويقوم بواجبــه عىل أكمل وجه،
ليعيد للبنان صورته الديموقراطية الناصعة ،التي
تحمل األمل ألبنائه» .وقال« :ما دمنا نتحدث عن
األمل ،ال بد من اإلشادة بـ»ليلة األمل» التي قدمها
أسامة الرحباني وهبة طوجي وإبراهيم معلوف
يف  ،Forum de Beyrouthاملكان الذي دمره تفجري
املرفأ وأعيد تشــييده .هؤالء املبدعــون الثالثة
حاولوا ،بفنهم الراقي ،انتشــال بريوت ،وعربها
لبنان ،من العتمة واليأس ،فيما عمل السياسيون
عىل طمره يف الجحيم .فكمــا عاد الـ Forum de
 Beyrouthمن رمــاده إىل الحياة ،وكما عاد الفن
الراقي ييضء ليل بــروت القاتم ،ويدخل بعض
الفرحة إىل قلوب أبنائها ،هكذا ســينهض لبنان
من كبوته ،لبنان الذي يفتش عن بصيص نور يف
كل إشــارة تبرش بالتغيري .هذه هي صورة لبنان
املرشقة :الفن والثقافة واإلبــداع ،والحرية التي
ترتقي إىل مشارف السماء ،حيث امللكوت».
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أثار اللواء عباس ابراهيم الموضوع في زيارته إلى واشنطن

ملف الترسيم إلى الواجهة مجددًا :تحذير "الحزب" جدّي فماذا بعد؟
غـــادة حــالوي
هل يعود ملف ترسيم الحدود البحرية
إىل واجهة اإلهتمامــات مجدداً؟ وهل من
زيــارة قريبة للوســيط االمريكي آموس
هوكشتاين اىل لبنان؟ وما الذي حمله اللواء
عباس ابراهيم اىل املسؤولني االمريكيني يف
هذا الخصوص؟
أســئلة يربرها ما أشــيع من اجواء
مفادها بان امللف مطــروح جديا ً انطالقا ً
من التحذير االخري لـ»حزب الله» بأن لبنان
لن يكتفي بدور املراقب بينما ارسائيل تنقب
عن الثروة يف حقل كاريش.
ففي اعقاب اعــان رشكة إنريجني
اليونانية انها استحصلت من ارسائيل عىل
حــق التنقيب عن الغــاز يف حقل كاريش
املتداخل مع امليــاه االقليمية عىل الحدود
الشمالية مع لبنان ،لم يطرأ اي تطور عىل
ملف ترســيم الحدود البحرية مع ارسائيل
باســتثناء املوقف االخري ألمني عام «حزب
الله» السيد حسن نرصالله ،الذي دعا فيه اىل
«تشكل إجماع وطني حول كيفيه حماية
هذه الثروة وكيفية استخراجها» ،معتربا ً
ان «ما نحتاج إليه هو امتالك جرأة التلزيم
لعدم الذهاب نحو مزيد من املديونية ...وإذا
أراد العدو منعنا من التنقيب فإننا قادرون
عىل منعه» .الكالم الذي جاء بمثابة تحذير
يســتثن الرشكات التي بدأت
الرسائيل لم
ِ
تعمل بالتنقيــب .تحذير «حزب الله» أعاد
تحريك الجمود يف امللــف بعدما كان لبنان
وإثــر آخر اجتماع للرؤســاء الثالثة ،دعا
الوســيط هوكشــتاين ملعاودة وساطته
مجــددا ً قبــل ان يدخل لبنان يف ســباقه
االنتخابي .هي املرة الثانية التي يدخل فيها
«حزب الله» عىل خط الرتسيم ،بعدما كان
أوكل للدولة املهمة واعــدا ً بالتدخل حيث
تدعو الحاجة ،لم يعد ممكنا ً الوقوف عىل

الخط  29وخط هوف والخط  23والضياع اللبناني

الحياد وارسائيل تستغل الوقت يف التنقيب
وتلزيم الرشكات واالســتفادة من الثروة،
بينما لم يحرك لبنان ساكنا ً بعد وهو الرازح
تحت وطأة ازمته املالية.
التطور الجديد خارج السياق الرسمي
تمثل يف الزيارة التي قــام بها املدير العام
لالمن العام اللواء عبــاس ابراهيم ،والتي
تقول املعلومات إن ملف ترســيم الحدود
البحريــة كان من ضمــن املواضيع التي
ادرجت عىل جدول اعماله .مصدر امني أكد
ان الزيارة وان كان هدفها االسايس معالجة
ملف املوقوفني االمريكيني يف سوريا وبينهم
الصحايف األمريكــي يف البحرية األمريكية
أوســتن تايس ،الذي كان سافر إىل سوريا
العــام  2012واعتُقل أثناء تغطيته الحرب
عىل سوريا ،لكنها شــهدت بحثا ً يف ملف
الرتسيم .وتفيد معلومات مصادر متقاطعة
ان اللواء ابراهيم اثار يف واشنطن املوضوع
من دون ان تستبعد امكانية لقائه الوسيط
االمريكي هوكشــتاين .وقالت املصادر ان
اللواء ابراهيم لم يبلغ رسالة رسمية لكنه
عرض لوجهة نظر لبنــان حيال العرض
االخري الذي حمله هوكشــتاين ،ليؤكد أن

اللواء ابراهيم ومهمة العميد بسام ياسين
في واشنطن

لبنان لن يقبــل تعدي ارسائيل عىل حدوده
وأن تبارش يف استخراج النفط والغاز بينما
تمنع عليه االستفادة من خرياته واعطاءه
الحق بذلك .مسألة ان تبدأ إرسائيل التنقيب
يف حقل مخت َلــف عليه ال يمكن أن يمررها
«حزب الله» ويتغــايض عنها ،بينما بدأت
باســتخراج النفط وبيعه قبل االتفاق مع
لبنان عىل تقاســم الحدود بينهما .اي ما
مفاده تحذيــر ارسائيل من مغبة اللعب يف
هذا امللف.
وتقول مصــادر متابعــة للملف ان
«حزب الله» ملــس ان األمريكي عىل عجلة
من أمــره وهو يســعى لتأمني ضمانتني
أساسيتني تتعلقان برتســيم حدوده مع

ترصيف االعمال وعىل مسافة قصرية من
لبنان .االوىل وتتعلق برسعة الرتســيم عىل
انتخاب رئيس جديد للجمهورية ،قد يكون
الحدود واستخراج النفط والغاز يف املنطقة
مالئما ً إرجــاء بحث هذا امللــف اىل حني
والتحكم بــه يف ضوء االزمــة االوكرانية
انتخاب رئيس جديــد للجمهورية ويعود
الروســية ،وان املعركة املقبلة عنوانها مَن
معه امللــف اىل عهدة رئيس مجلس النواب
الجهة التي ستتحكم بالثروة النفطية ،اما
نبيه بري ،ومن اليوم وحتــى ذاك الوقت
الثانية فتتعلق بأمن إرسائيل وضمانته عىل
فاآلمال ضعيفة مــع العقوبات املفروضة
الحدود.
عىل لبنان اقتصادياً.
يســتعجل االمريكي االتفاق النووي
عىل صفحته كتب رئيس الوفد التقني
مع ايــران بينما يرص الجانب اإليراني عىل
العسكري السابق املفاوض حول الحدود
تحصيل ضمانــات بأن اي اتفاق لن يكون
البحرية الجنوبية العميد بســام ياسني:
عرضة لاللغــاء ،محــاوال ً تجنب تجربة
«ال أحد يعتقد أننا قادرون عىل استخراج
الرئيس االمريكي الســابق دونالد ترامب
النفط والغاز من البحر يف القريب العاجل
الذي الغى مفاعيــل االتفاق وانقلب عليه
من دون تعديل املرسوم  6433وتبني الخط
فور فوزه بالرئاســة ،وهــي محاولة قد
 29كمنطلق للتفاوض،
تتكرر يف ظل األجواء التي
أو بالحــد االدنى تبني
تبرش بفوز الجمهوريني
هــذه املــرة .واذا كان
ما ورد يف رســالة لبنان
لبنان لن يقبل تعدّي
االتفــاق النووي االيراني
اىل االمم املتحدة بتاريخ
االمريكــي لــن يحصل إسرائيل على حدوده وأن  28/1/2022لناحيــة
اعتبار حقــل كاريش
بالرسعــة املتوقعــة يف
تباشر في استخراج النفط
متنازعــا ً عليه وتحذير
ضوء اختالف حســابات
الطرفني ،فإن عىل لبنان والغاز بينما يُمنع عليه
الــركات مــن العمل
االستفادة من ثروته
لصالــح ارسائيــل يف
وكما فعلــت ارسائيل ان
املناطق املتنازع عليها»،
يسارع اىل االستفادة من
وأعلن ان لبنان ممنوع «من التنقيب عن
ثروته يف سبيل معالجة ازمته املالية ،وتحت
هذا العنوان بعــث بجواب اويل عىل صيغة
النفط والغاز يف بحرنا بسبب الضغوطات
هوكشتاين تؤكد عىل مبدأين اساسيني:
عىل هذه الــركات ،والحل الوحيد لرفع
 اســتئناف املفاوضــات ببن لبنانهذا املنــع عنا ،هو الضغــط عىل العدو
وإرسائيل من حيث توقفت.
ومنع رشكة انرجني من استخراج النفط
والغاز من حقــل كاريش قبل التوصل اىل
 رفــض رشوع ارسائيــل بالتنقيبحل عادل ،وذلك من خالل تعديل املرسوم
بينما يمنع عليه االستفادة من ثروته.
 6433واعتبار ان هذا الحقل متنازع عليه
أبعد من موقف اطــاق «حزب الله»
كما ورد يف رســالة لبنان اىل االمم املتحدة
رســالة تحذيريــة اىل ارسائيــل ،يف كل
بتاريخ  ».28/1/2022لكن ال اتفاق عىل
الحاالت يحاول لبنان الرســمي اي رئيس
مثل هذا التعديل فهــل يرجأ البت بامللف
الجمهوريــة ،تحريك هــذا امللف برسعة
قصوى لكن هل ســيكون الظرف مناسبا ً
اىل الحكومة املقبلــة ام اىل ما بعد العهد
الجديد؟
لتحقيق تقدم مفيد؟ بالوقائع ومع حكومة

إلتقاء مصلحي ّ بين "التيار" و"أمل" على الرغم من الخالف السياسي

قروض الطاقة الشمسية :صالحيات "مشبوهة" لمركز الطاقة!
كـــلــيــر شــكـــر
منذ أكثــر من أســبوع ّ
وقع مرصف
اإلسكان مذ ّكرة تفاهم مع «املركز اللبناني
لحفظ الطاقــة» بهدف «دَعــم آلية مَنح
قروض الطاقة الشمســيّة عىل املســتوى
الفني والتقني ،لضمان تركيب أنظمة طاقة
بشــكل يمنــح األفراد ذوي
عالية الجودة
ٍ
الدخل املحدود واملتوسط إمكانية الحصول
عىل كهرباء مستدامة بأســعار مقبولة»،
وفق ما جاء يف البيان الرسمي.
يف الواقع ،كان يفرتض أن تكون الطاقة
املتجددة ،ومنذ ســنوات ،خيارا ً أساســيا ً
بالنسبة إىل اللبنانيني إلنتاج الطاقة ،ال ملجأ
للهروب من العتمة الشاملة التي صارت عىل
األبواب بفعل انهيار الهيكل عىل رؤوسهم،
بعدما عجزت املنظومة ،عن ســابق إرصار
وتصميم ،عن معالجة أكثر امللفات حيوية
وهدرا ً للمال العامّ .إل أنّه يبدوّ ،
أن املعالجات
املســتجدة والتي اضط ّروا إىل االســتعانة
بها بمبادرات فردية ،دخلــت بازار املنافع
السياسية واملحسوبيات.
ال ب ّد من اإلشارة أوال ً إىل ّ
أن هذه الحلول
املقدّمة تحت عنــوان قروض ّ
ميسة ،فيها
الكثري من الجانب الدعائي وليســت حلوال ً
عملية تخرج قطــاع الكهرباء من الدوامة
املقفلة العالق فيها منــذ عقود .ال بل تزيد
من حالة الفوىض االجتماعية كونها ترتبط
بمبادرات فردية غري مضبوطة ،خصوصا ً ّ
أن
اآللية املوضوعة تشــوبها االلتباسات حول
جدوى معايريها وأهميتها وخلفياتها ،كما
يؤكد أحد الخرباء املعنيني.

ويشري إىل أنّه كان من األجدى أن تكون
أولوية القروض التي ستعطى يف هذا املجال،
للقطاع الصناعي بغية تحفيزه ومساعدته
عــى الصمود والحــؤول دون ضياع مئات
فرص العمل ،كذلك للقطاع الصحي بعدما
صار الســواد األعظم من اللبنانيني يف مهب
الريح بسبب ارتفاع كلفة االستشفاء ربطا ً
بفاتورة الطاقة مقابــل إفالس الصناديق
الضامنة .كذلك األمر بالنسبة إىل مؤسسات
املياه التي تعانــي انقطاع التيار الكهربائي
وعدم القــدرة عىل رشاء املــازوت لتأمني
املياه للبنانيني ،ولــو ّ
أن القانون يمنع هذه
املؤسسات من طلب القروض املالية بكونها
مؤسسات عامة ،ولكن يمكن يف هذا الظرف
االستثنائي السماح لها بهذه الخطوة لتأمني
ديمومة عملها وتأمني امليــاه للمواطنني،
خصوصا ً ّ
أن رفع التعرفة يســاعدها عىل
تسديد هذه القروض.
السؤال األهم :ملاذا ُمنِح «املركز اللبناني
لحفظ الطاقة» حرصية وضع معايري هذه
اآللية واإلرشاف عليها؟
فـ»املركز» هو عبــارة عن جمعية ال

سبق لـ"ليبنور" أن وضعت سلسلة
مواصفات إلزامية الستيراد كل
المعدات المتصلة بإنتاج الطاقة
الشمسية وبالتالي إنّ حجة «مركز
الطاقة» لمنع استيراد معدات ذات
جودة منخفضة غير مبررة

صفة رسمية لها وال صالحية معطاة لها يف
القوانني ويف األنظمة النافذة ،وال وجود لها
ضمن الهيكلية التنظيمية واإلدارية لوزارة
الطاقة وامليــاه .وهي «متهمة» وفق بعض
املتابعني ،بانتحال الصفة الرسمية من خالل
معالجتها طلبات ذات طابع رسمي وتتعلق
بإعطــاء املواطنــن اإلذن أو املوافقة عىل
تركيب أنظمة إنتــاج الكهرباء من الطاقة
الشمســية ،ومن خالل قيامها بواســطة
عاملــن لديها ال يخضعون للمســاءلة أو
املحاسبة يف حال اإلهمال أو املخالفة ،كونهم
ال يرتبطــون بأي عالقــة وظيفية بوزارة
الطاقة واملياه ،بإعداد االجــراءات االدارية
للموافقة ،من بينها تحضري مشاريع ُكتب
املوافقة عىل تركيب أنظمة الطاقة ممهورة
بتوقيع وزير الطاقة وامليــاه واملوجّ هة اىل
وزارة الداخلية ،األمر الذي يُفقد تلك الكتب
الرشعية القانونية الكاملة كون الجهة التي
قامت بإعدادها واقرتاح املوافقة بشأنها هي
جهة غري رسمية.
ّ
لكن «املركز» هو يف الواقع نقطة التقاء
مصلحي بني «التيار الوطني الحر» وحركة
ّ
«أمل» عــى الرغم من الخالف الســيايس
بينهمــا ،و ِ
أعطي صالحيــات لم تعط ألي
إدارة يف وزارة الطاقــة بحجة االختصاص،
حيث يقوم بتحديد املواصفات التي يفرتض
بأي رشكة مســتوردة ملعدات إنتاج الطاقة
الشمسية أن تلتزم بها ،كي تتطابق املعدات
املســتوردة من جانبها مع رشوط طلبات
القروض ،مــع العلــم ّ
أن القانون يعطي
«ليبنور» هذه الصالحية ،وهي مؤسســة
ّ
وتتول «وحدها
عامة ترتبط بوزارة الصناعة

لماذا منح مركز الطاقة صالحيات استثنائية؟

وضــع املقاييــس واملواصفــات الوطنية
ونرشها وتعديلها ومنح حق استعمال شارة
املطابقة للمقاييس واملواصفات».
وبالتايل ّ
إن صالحيــة وضع املقاييس،
اإللزامية التي عادة ما تصدر بمراسيم ،وغري
اإللزامية أي االختيارية ،تعود حرصا ً إىل هذه
املؤسسة ال سواها ،ما يعني ّ
أن منح «املركز»
هــذا الحق هو تجــاوز للقانون .وســبق
لـ»ليبنور» أن وضعت سلســلة مواصفات
إلزامية السترياد كل املعدات املتصلة بإنتاج
الطاقة الشمسية ،وبالتايل ّ
إن حجة «املركز»
بوضع مواصفات آللية القــروض املالية،
ملنع اســترياد معدات ذات جودة منخفصة
غري مربرة ،وإال ،فلتبادر «ليبنور» إىل تعديل
املواصفات اإللزامية املوضوعة من جانبها،
أو مســاءلة الجمارك عن أسباب السماح
بإدخال معدات غري مطابقة.
بالنتيجــة يقول الخــراء ،هذه اآللية

يف غــر مكانها ألنّها تفــرض رشوطا ً غري
مربرة قــد تجعل هذه الســوق حكرا ً عىل
بعض الرشكات املحظية التي تنال موافقة
«املركز» كي يســلك القرض مســاره إىل
ّ
فــإن املادة  26من
التنفيذ ،فضالً عن ذلك
قانــون تنظيم قطاع الكهربــاء رقم 462
ّ
تنص عىل أنّه «ال يخضع إنشــاء تجهيزات
إنتاج لالســتعمال الخــاص بقوة تقل عن
 1,5ميغاوات لــرط اإلذن ،عىل أن تراعى
مقتضيات البيئة والصحة العامة والسالمة
العامــة ،وذلك بناء ملعايــر محددة تصدر
بقرارات عن الهيئة بعد استطالع رأي وزارة
البيئة واإلدارات واملؤسســات املعنية» ،كما
ّ
أن التنظيم املدني وضــع مقاييس محددة
لرتكيب املعــدات وارتفاعها فيما «ليبنور»
وضعت املواصفات الفنية لألجهزة ،فلماذا
إدخال «املركز» ومنحه صالحيات استثنائية
من باب قروض مرصف اإلسكان؟

٤

محـــــليـــــات
العـــدد  - ٨٤٦السنــــة الثــالثــة

جــان الــفــغــالــي

باسيل لم ينزل
من قطار بري
حين سئل رئيس «التيار الوطني
الحر» جبران باسيل عن تحالفه
االنتخابي مع رئيس حركة «أمل»
نبيه بري« ،ابتدع» او «ابتدع له
ً
بدعة ال تركب على
مستشاروه»
قوس قزح مفادها «ان التحالفات
االنتخابية كمقاعد القطار الواحد،
كل مرشح ينظر من نافذته»،
كتدليل منه على ان اللوائح
االنتخابية «رفقة طريق» تنتهي
مساء  15ايار.
فات باسيل أنه صحيح ان
لكل مرشح نافذته لكنهم جميعا ً
ينظرون إلى المشهد ذاته ولكن من
نوافذ مختلفة.
تنطل
لم
الباسيلية»
«الحيلة
ِ
على احد ،لكن االنتخابات انتهت
ولم يعد احد ينظر إلى الوراء وال
من النافذة ،باستثناء باسيل نفسه
الذي يبدو انه ما زال في القطار...
مع بري.
ما يجري اقل ما يُقال فيه
إنه «تواطؤ عين التينة – ميرنا
شالوحي» .بطال التواطؤ يديران
اللعبة ،بحرفية من جانب «االستاذ»
وبارتباك من جانب باسيل الذي
«أصع َد الحمار إلى المئذنة» ولم
يعرف كيف ي ُِنزله».
باسيل ِ
يمسك التيار بي ٍد فوالذية:
في االنتخابات النيابية َّ
رشح مَ ن
شاء وأبع َد مَ ن شاء ،و َّزع األصوات
التفضيلية كما شاء :أمل ابو زيد
في جزين ،غسان عطالله في
الشوف ،سيزار ابي خليل في عاليه،
أدي المعلوف في المتن الشمالي،
ندى البستاني في كسروان ،وليد
خوري في جبيل ،جيمي جبور
في عكار .لم يأبه العتراضات زياد
اسود وابراهيم كنعان وسيمون ابي
رميا وأسعد درغام .حتى القاعدة
العسكرية التي تقول ِّ
«نفذ ثم
اعترض» لم يأخذ بها ،بل ابتكر
قاعدة باسيلية جديدة هيِّ :
«نفذ وال
تعترض» ،وحين يكون باسيل بهذه
القدرة الفوالذية ،مَ ن يجرؤ على
معارضته ،كأن يخطط الياس بو
صعب من دون موافقته او من دون
العودة إليه؟
إذا «االوتوستراد المفتوح» بين
ميرنا شالوحي وعين التينة ،لم
يُع َ
ط الضوء األخضر له إال من قبل
باسيل ،وكل كالم غير ذلك هو في
غير محله.
الـ» »dealنضج ،وحتى اثناء
االنتخابات بدأت عملية إنضاجه
على نار هادئة ،ومن مؤشراته:
ترشيح الياس بو صعب من خارج
آلية الترشيحات التمهيدية في
«التيار الوطني الحر» ،إسقاط نائب
رئيس مجلس النواب «الدائم» إيلي
الفرزلي ،إعطاء االصوات التفضيلية
في جزين إلى المرشح أمل ابو زيد
على حساب المرشح زياد اسود،
ٌ
ومعروف العداء بين بري
إلسقاطه،
وأسود ،إعالن باسيل أن التيار هو
الذي ِّ
يرشح سواء لنيابة الرئاسة أو
للجان النيابية المشتركة ،لسحب
«شهوة» الترشيحات من نواب
التيار والتكتل.
الحمالت المتبادلة بين التيار
والحركة ،يبدو أنها كانت من عدة
الشغل ،انتهى «الشغل» وبقيت
«العدة» الستخدامها في وظيفة
جديدة.
مبروك لـ»بري السابع» مبروك
لدولة الرئيس الياس بو صعب .أما
لبعض ملتزمي التيار الذين صدَّقوا
«مبدئية» باسيل« :تعيشوا
وتاكلوا غيرها».

اإلثـنـيـن  ٣٠أيـــــــار 2022

بري رئيسًا للمجلس لوالية سابعة غدًا مقابل أكثر من  50ورقة بيضاء

إجتماعات مكثفة للكتل اليوم وخلط أوراق
بالنسبة إلى نائب الرئيس
أكـــرم حــمـــدان
تتجه األنظار غدا ً نحو ساحة النجمة
واملحطــة األوىل النطالقــة برملان ،2022
وســط الكثري من األســئلة والتكهنات
والتحليالت والسيناريوات حول ما يمكن
أن تخلص إليه أوىل جلسات مجلس النواب
املخصصة ،وفقا ً للدستور والنظام الداخيل
للمجلس ،النتخاب رئيس له ونائب رئيس
وأميني رس وثالثة مفوضني ،لكي تكتمل
هيئة مكتب مجلس النواب ،وبالتايل إدارة
املجلس كمؤسســة ترشيعيــة تمثل أم
املؤسسات الدستورية يف البالد.
املعطيات املتوفرة حتــى ليل أمس،
تؤكــد أن إعــادة انتخــاب الرئيس نبيه
بري رئيســا ً للمجلس للمرة السابعة أمر
محســوم بمعزل عن لعبــة األرقام التي
ســتبقى خاضعة لإلتصاالت واملشاورات
حتى لحظة انعقاد الجلســة ،لكن عملية
انتخــاب نائــب رئيس مجلــس النواب
ستشــهد للمرة األوىل ربمــا ،معركة عىل
خلفيــة التوازن الجديد ملجلــس النواب،
إضافة إىل لعبــة األوراق البيضاء التي قد
تُشكل اإلختبار األول للنواب الجدد ومدى
قــدرة القــوى التغيريية عىل التنســيق
والتأثري يف نتائج عمل الربملان.
وعلمــت «نــداء الوطــن» أن كتلة
«التنميــة والتحرير» التي يرأســها بري
ســتعقد اجتماعا ً لها اليوم يف عني التينة
ملناقشــة آخــر مســتجدات اإلتصاالت
املتعلقة بالجلســة وبالتايل إتخاذ القرار
بشــأن التصويت لنائب الرئيس وأميني
الرس واملفوضــن ،وكذلك بقية الكتل ،وال
ســيما نواب قوى التغيري الجدد الذين لم
يحــددوا موقفهم بعد بشــأن التصويت
ملوقع الرئيــس ونائبه وطبعا ً أميني الرس
واملفوضني.
كذلك علمت «نــداء الوطن» أن كتلة
نواب عــكار املؤلفــة من النــواب وليد
البعريني ومحمد سليمان وسجيع عطية

ســتزور عني التينة اليوم وتلتقي الرئيس
بــري ومن البديهي أن يكون اســتحقاق
جلسة الغد محور البحث.
ويف الســياق ،رجّ حت معلومات كفة
النائــب الياس بو صعب عــى غريه من
املرشــحني ملنصب نائــب رئيس مجلس
النواب عــى خلفية معلومات تحدثت عن
أن النائب سجيع عطية قد يعلن انسحابه
من سباق الرتشــح ملنصب نائب الرئيس
ملصلحة بو صعب.
كذلك ســيعقد تكتــل «الجمهورية
القوية» إجتماعا ً مســاء اليــوم التخاذ
بري وبو صعب واللباس المو ّ
حد
القرار النهائي بشــأن التصويت ملنصب
تغطيــة وقائع الجلســة إىل جانب غرفة
نائــب الرئيس وأمينــي الرس واملفوضني
الصحافة يف املبنى الرئييس ،وبعدما أزيلت
الثالثــة بعدما حســم موقفــه بالورقة
كل العوائق األسمنتية من مختلف املداخل
البيضاء ملنصب الرئيس.
املؤدية إىل ساحة النجمة.
ووفق املســار الذي تســلكه األمور،
وعمالً بأحكام املادة  44من الدستور
فإن الورقــة البيضاء ستشــكل العالمة
معطوفة عىل املادة  34منه ،فإن النصاب
الفارقة يف جلسة الغد ،إذ إن كتلة «القوات
املطلوب لعقد جلسة انتخاب رئيس مجلس
اللبنانيــة» ستســتخدمها يف التصويت
النواب ونائبه وأعضاء هيئة
لرئاســة املجلس وكذلك
املكتب هو األكثرية العادية
األمر بالنسبة لكتلة «التيار
أي  65نائبــا ً من أصل عدد
الوطني الحر» و»الكتائب»
والنواب الجــدد من قوى معلومات تحدثت عن النواب الـ.128
أمــا عمليــة انتخاب
التغيري وبعض املستقلني ،أن النائب سجيع عطية
وهكذا فإنها ســتتجاوز قد يعلن إنسحابه من الرئيس فتحتــاج يف الدورة
األوىل إىل األكثريــة املطلقة
حدود الـ 50صوتا ً يف عملية
انتخاب رئيس املجلس وقد سباق الترشح لمنصب من عــدد املقرتعــن ،ما
تكون أيضا ً نجمة انتخاب نائب الرئيس لمصلحة يعنــي أنــه إذا حرض 100
نائب فإن األكثرية املطلقة
نائب الرئيس ما لم يحصل
بو صعب
تكــون 51نائبــاً ،وتُعتمد
متغريات يف الربع الساعة
عملية احتساب األصوات نفسها يف الدورة
األخري.
الثانية ،فيما تُعتمد الغالبية النســبية يف
وبانتظار تبلور املشــهد عىل الصعيد
الدورة الثالثة ،مع اإلشــارة إىل أن تأمني
اإلنتخابي ،فمن املقرر أن يشــهد محيط
النصاب وهو  65نائبا ً رشط أســايس يف
املجلس النيابــي وأروقته اليــوم جولة
الدورات الثالث ،وإال تتعطل الجلسة.
لوســائل اإلعالم لإلطالع عىل تحضريات
وتنطبق الرشوط نفسها عىل عملية
الجلســة بعدما ّ
خصصت مصلحة اإلعالم
انتخــاب نائــب الرئيــس وأميني الرس
يف املجلس قاعة املكتبــة يف مبنى مكاتب
واملفوضني الثالثة ،علما ً أن الجلســة تبدأ
النواب املالصق للمبنى الرئييس للمجلس،
بانتخاب الرئيس ثم يتس ّلم موقعه وتجري
للزمــاء الصحفيني لتســهيل عملهم يف

عملية انتخاب نائب الرئيس ثم تتم عملية
انتخاب أميني الــر واملفوضني الثالثة
بورقة واحدة.
ونصاب الجلســة مؤمــن ألن فكرة
تعطيل الجلسة وعدم تأمني النصاب غري
مطروحني لــدى أي فريق ســيايس ولم
يُلمــح أي من الكتل والقوى السياســية
إىل مقاطعتها ،ألن اإلســتحقاقات املقبلة
بحاجة إىل التشــاور مــع رئيس مجلس
النــواب ،وبالتايل فــإن الحاجة ملحة إىل
انتخاب رئيس للمجلس.
وهكذا يســتعد بري لتســ ّلم واليته
السابعة وسط ترقب ملا يُمكن أن يُعلنه يف
الكلمة التي ســيلقيها بعد تس ّلمه الوالية
الجديدة .وكان بــري انتُخب عام 2018
بـ 98صوتاً ،وعــام  2000بـ  ،124وعام
 1992بـ 105أصوات ،و 122صوتا ً يف عام
 ،1996و 90صوتا ً عامي  2005و.2009
وما بعــد الثالثاء ســيكون غري ما
قبله بالنســبة للمواقــف واألداء النيابي
والســيايس ،إذ تدخل البالد مرحلة ربما
تكون مؤملة وقد تشــهد فراغــا ً حكوميا ً
وعــدم قــدرة عــى تشــكيل حكومة
جديدة وبالتايل عــدم اإلتفاق عىل رئيس
للجمهوريــة ،وهكذا تصبح مؤسســة
مجلــس النواب املؤسســة الوحيدة التي
تتمتع بالرشعية يف املؤسسات.

مســـاحة حـــرّة

«"ال مفرّ من انتخاب الرئيس بري"»
مــحــمــد الصــفــدي

(*)

إنتهت اإلنتخابات النيابية اىل انتاج تغيرييني ّ
عبوا
عن عدم رضا رشيحــة كبرية من الناس ،وعن ارادتهم
بالتغيــر .لكن االنتخابات هذه انتهــت ايضا ً اىل مزيد
من تثبيت للطائفية السياسية بسبب قانون االنتخاب
الحايل الذي ك ّرس التنافس بني املكونات املذهبية املتمثلة
باالحزاب والتيارات واالشــخاص ،فظهرت الحصص
متقدمة عىل الربامج ولبنان يف خضم ازمات وانهيارات
غري مسبوقة .لكن التســابق الطائفي واملذهبي فعل
فعله .فرغم الخروقات التي حققها مســتقلون اال ان
الفريقني املســيحيني االقوى تمثيالً تقاسما الحصص
االكرب عىل مساحة لبنان.
أما اصوات الســنّة فتشتتت ضمن افرقاء عدة بني
املستقلني والتغيرييني بســبب االدارة غري املوفقة من
الفريق الذي كان االقوى سنّياً ،وبقي املزاج الشيعي يف
خانة الثنائي بحيث لم يفز اي مرشح من خارجه.
نتائج ال بد من االعرتاف انها ّ
حققت خرقا ً محدودا ً
يف مرمى التقليديني لصالح التغيرياملنشــود ،خصوصا ً
لجهة محاوالت كــر االحتكار يف التمثيــل ،وإن لم
يتحقق الهدف الشامل يف هذا االطار.
وهكذا ،اقفلت بورصــة االنتخابات النيابية وملدة
اربع سنوات مقبلة عىل استقرار شعبي كان مرتقبا ً يف
اسهم الثنائي الشيعي ،مما ثبّت اسم الرئيس نبيه بري
كمرشح وحيد لرئاســة املجلس النيابي الجديد يف ظل
التمثيل املقفل شيعياً ،الذي لن تغريه املواقف السياسية
واالعرتاضــات مهما اشــتدت وكــرت دائرتها ،ال بل
ســتبقى يف اطار املزايدات التي تؤجج االحتقان ،عىل
اعتبار ان القدرة عىل التغيري معدومة يف الوقت الحايل.

وانطالقا ً ممّ ا تقدّم ،مستندا ً اىل خربتي يف السياسة
اللبنانية التي ارتكزت ومنذ ثالثني عاما ً عىل التقاســم
الطائفــي واملذهبي ،وحرصا ً عىل االســتقرار يف هذه
املرحلة الصعبة التي يعــرف الجميع مدى خطورتها،
ان من الداخل حيث يتســارع االنهيار ،او من الخارج
حيث تشت ّد الرصاعات يف محاوالت لفرض انظمة عاملية
جديدة لن يستطيع لبنان ان يفرض نفسه وطنا ً سيدا ً
مستقالً من ضمنها ،ان لم نتم ّكن يف هذه املرحلة من ان
نحافظ عليه ،اق ّله متماسكاً.
اذاً ،املجلــس النيابي الجديد الــذي أنتج نوعا ً من
التوازن بني القوى حافظ ،شــئنا ام أبينا ،عىل التمثيل
الشيعي يف يد الثنائي ،وأسمح لنفيس بالقول هنا إن ما
نم ّر به يتط ّلب وجود رجل يف رئاســة املجلس يستطيع
أن يمسك بمسؤولية إنقاذ البالد من االنهيار ،والحؤول
دون الرشخ العمودي الكبري بني مكونات لبنان ،وبالتايل
تأمني االنتقال الهادئ وعرب الحوار اىل نظام جديد.
وهنا اقدّر تماما ً مــا يفكر به الرافضون إلنتخاب
الرئيس نبيه بــ ّري لوالية ســابعة ،وأُدرك الحاجة اىل
التغيــر والتجديد ،لكن اإلســتقرار حاجة اساســية
ملواجهة ما ينتظر لبنان من انهيارات حتمية وقرارات
مصريية ،وما سريافقها من متطلبات ادارة التناقضات
وحفظ التوازنات وفتح ابواب الحوار والتالقي.
صحيح اننــي ال أرى يف دولة الرئيــس نبيه ب ّري
صورة رجل التغيــر والتحديث ،وهــي مهمّ ة الجيل
الجديد من السياســيني واللبنانيني عموماً ،لكنني أرى
اننــا يف مرحلة انتقالية صعبة تتط ّلــب ان يكون عىل
رأس املجلــس النيابي رجل إعتــدال وحكمة ووطنيّة.
رجل مخرضم ســتقع عليه يف املســتقبل القريب جدا ّ
مهمّ ــة إدارة التناقضات ومنع األزمات من أن تســد

ّ
شــق قنوات
أفق التواصل بني اللبنانيني ،والعمل عىل
التواصل بني جيلني ومرحلتــن ،وبني مجموعات من
القوى السياسية املتفاوتة يف احجامها واملرشذمة حول
مرشوع الدولة.
فهل املطلوب ان نخرج مــن األزمة ام ان نفجّ رها
يف انفسنا؟
ال انتظــر الجواب ألنني أثق بوعــي اللبنانيني ،لذا
اناشــدكم كأي لبناني حريص عىل امن بالده وسلمها
األهــي واســتقرارها ،أن نســحب فتائــل التفجري
والتحديات املســتحيلة ،ونعود اىل الواقعيّة السياسية
ّ
لنسي شؤون مؤسســاتنا الدســتورية والحكومية
ونســلك طريق الحــوار يف البحث عــن الحلول لوقف
االنهيار ونزيف الهجرة وشبح الفقر.
إن الحوار يكون بني من هم عىل خالف أو خصام،
رشطه ان يعرتف املتخاصمون بوجود بعضهم البعض
وأن يقبلوا ويحرتموا إرادة بعضهم البعض .لقد اختارت
الطائفة الشيعيّة الرئيس نبيه بري ممثّالً عنها يف املوقع
األول الذي يعود اليها وفقا ً لنظامنا السيايس ،فلنحرتم
هذا الخيــار ولنجعله خيارا ً لبنانياً ،وال مانع الحقا ً من
البحث يف تغيري نظامنا وتطويره بما يلبّي طموح الجيل
الجديــد ومتطلبات قيام دولــة عرصيّة .نحن بحاجة
اىل االســتقرار واىل اإلصالح ويمكننا أن نحقق الهدفني
رشط ان ال نجعل منهما نقيضني بل نحوّلهما معادلة
وطنيّة ايجابيّة.
وبرصاحة ال ارى ،يف املرحلــة الراهنة ،افضل من
الرئيس «نبيه ب ّري» لقيادة ّ
دفــة املجلس النيابي من
ضمن سفينة الوطن املرتنّحة!
(*) نائب ووزير سابق

محـــــليـــــات
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بخاش نقيبًا في بيروت وصافي في طرابلس

نقابة أطباء لبنان بحلّة جديدة ...والتحديات أيضًا!
طــونــي كـــرم

وســط أجواء ديمقراطية لم تخ ُل من
رداءة التنظيم ،فاز الدكتور يوسف بخاش
بمنصب نقيب لألطباء يف بريوت ،والدكتور
محمد صايف من الئحة «النقابة للجميع»
يف طرابلس.
رغم األهمية امللقــاة عىل اإلنتخابات
يف تجديد كامل أعضــاء املجلس وإنتخاب
النقيــب يف بريوت ،برز الفتــا ً التدني غري
املســبوق يف نسبة املشــاركة تحديدا ً مع
إقرتاع مــا يقــارب  2417طبيبا ً من بني
 9255استوفوا رشوط املشاركة.
أما يف طرابلس ،فقد شارك  486طبيبا ً
من أصــل  1163يف إنتخاب  3أعضاء جدد
لعضوية املجلس خالل الجولة األوىل ،قبل
أن تسفر املرحلة الثانية عن فوز الدكتور
محمد صايف من الئحة «النقابة للجميع»
بفارق  6أصوات (نــال  216صوتاً) عىل
منافسه الدكتور وسيم درويش من الئحة
«نقابيون للتغيــر» الذي حصل عىل 210
أصوات.
وخالل النهار اإلنتخابي الطويل ،برز
جليا ً إعرتاض عدد كبــر من األطباء عىل
اإلجــراءات التنظيميــة املتبعة يف بريوت
والتي أدت إىل بعض اإلشــكاالت العرضيّة
خالل الجولة األوىل ،والتي أسفرت عن فوز
غالبية أعضاء الئحة «نقابتي حصانتي»
املدعومة من «حزب الله» وحركة «أمل»
و»التيار الوطني الحر» برئاســة الدكتور
يوسف بخاش بنيله  1046صوتاً ،ليش ّكل
الخرق ،الــذي حققته الدكتــورة غنوة
الدقدوقي من الئحة «نقابيون مستقلون
للتغيري – النقيب أوالً» ،مفارقة بحصولها
عىل املرتبة األوىل مع  1190صوتا ً وحصول
رئيس الالئحة الدكتور برنار جرباقة عىل
 608أصوات ليكــون أول الخارسين .يف
حني سجل الخرق األخري للمرشح ملنصب
النقيب من ضمن الئحة «النقابة تنتفض»
الدكتور جورج الهرب الذي نال  681صوتا ً
يف الدورة األوىل.
الخرق الذي حققه الهرب والدقدوقي
منفردين لم يح ّد من إندفاعهما للرتشح
إىل منصب النقيب ،لتسفر الدورة الثانية
التي إستمرت حتى ســاعة متأخرة من

النقيب بخاش محمو ً
ال على األكتاف بعد إعالن فوزه

النقيب بخاش

النقيب صافي

الليل إىل فــوز الدكتور يوســف بخاش
بمنصب نقيب أطباء لبنان يف بريوت بنيله
 750صوتاً.
وخالل النهــار اإلنتخابي ،شــكرت
الدكتورة غنوة الدقدوقــي األطباء الذين
منحوها ثقتهم والتــي تخطت تحالفات
الالئحــة التــي خاضــت اإلنتخابات من
ضمنها .لتســجل إعرتاضها عىل «رداءة

بخاش :اإلنتصار ال يمكن أن يكون
سياسيًا بقدر ما هو إنتصار
لمجلس نقابي أولوياته اإلهتمام
بجميع األطباء

التنظيم الــذي كان من املفرتض أن يكون
بما يليق باألطباء ومكانتهم».
أما الدكتــور جورج الهــر ،فاعترب
أن الطابــع الســيايس الحزبي طغى عىل
اإلنتخابات بعيدا ً عن الربامج واملطالب التي
تصب يف خانة األطبــاء .وتوقف أيضا ً عند
«التنظيم العاطل واملعاملة الســيئة التي
تعاملت بهــا الجهة املنظمة مع األطباء»،
ليشــدد عىل ّ
أن «األساس يبقى يف محاربة
الفساد وتعزيز الشفافية والديمقراطية يف
نقابة األطباء».
ويف الســياق ،أوضح الدكتور يوسف
بخاش أن تدني مســتوى املشاركة سببه
هجرة األطبــاء وغالء املعيشــة .وخالفا ً
لإلعرتاض عىل التنظيــم ،رأى أن العملية
تجري بأجواء ديمقراطية .ورغم تأســفه
للطابع الســيايس الذي برز يف التحالفات،
رأى أن تركيبة املجتمع فرضت عىل الئحة
«نقابتي حصانتي» القيام بتحالف سيايس
واضح يخولهــا الفوز ،مشــددا ً عىل أن
«اإلنتصار ال يمكن أن يكون سياســيا ً يف
النقابة بقدر ما هو إنتصار ملجلس نقابي
يضع يف ســ ّلم أولوياته اإلهتمام بجميع
األطبــاء وحصانتهم املاليــة ،بما يضمن
اإلســتمرار يف تأدية رسالتهم اإلنسانيّة يف
لبنان».

فقدنا الكثير
وبقيت القضية
د .فـــادي كـــرم

(*)

أَنَخلع لباس العفن ونخــرج للحياة منترصين بثقافتنا وهويتنا ،أو
نرتمي للموت املؤ ّكد؟؟؟
َ
عنون مرحلة املعركة االنتخابية النيابية التي إنتهت اىل
هذا التساؤل
عال نســبيا ً ملرشوع الحياة الذي مثّله اىل ح ٍد كبري
كلمة الشعب ،بتأيي ٍد ٍ
حزب «القوات اللبنانية» ،بالتوازي والتنافس مع افرقاء آخرين يؤمنون
باملرشوع الســيايس الوطني ذاته .وقد أ ّكد الشعب اللبناني رفضه العايل
النــرة ملرشوع املوت املتمثّل بــدور «حزب الله» وأعوانــه وأتباعه من
االحزاب اللبنانية ،التي أ ّكدت عىل ثباتها يف تبعيتها لغزوات محور النظام
السوري /النظام االيراني املتعدّدة االشكال واملراحل.
أمّ ا وقد خلع الشــعب اللبناني لباس العفن ورمى مسؤولية االنقاذ
ّ
عىل التكتالت النيابيــة التي أوصلها
لتول هذه املهمــة املصريية ،وبما
أنني انتمي شــخصيا ً وبكل فخر الحداها ،فقد عدت اىل النضال الربملاني
مــن داخل اروقة املجلس النيابي ومكاتبه وجلســاته ،بعدما كنت اقوم
بذلك من الخارج كأمــن رس لتكتل «الجمهورية القويــة» ،وبذلك أبدأ
مهمتي املقدّســة املتجدّدة تحت عنوان «فقدنا الكثري وبقيت القضية»
وسنســتكملها بخوض معركة تثبيت التوازن الذي اعطانا اياه الشعب
بثقةٍ عالية ،وبفعالية فورية العترب ان مســاء صدور نتائج االنتخابات
النيابية هو الحد الفاصل بني الشعارات والخطابات واملواقف وبني العمل
الفعيل والجدّيــة والحكمة يف القرارات .ينتقل العمل الســيايس اليومي
يف هذه املرحلة الجديــدة اىل خطوات حقيقية واىل منهجية مكشــوفة
من الرضوري انتهاجها لتُشــ ّكل الخط املواجــه ملرشوع الخصم ،واوىل
معايري هذه الخطوات تفعيل دور مؤسســات الدولة واالبتعاد عن ذهنية
املســاومات والحوارات الناســفة السس الدولة .فاملســارات الوطنية
االساســية تؤخذ من البداية ومن االنطالقة وليــس من نصف الطريق،
واالنتقال من مسار اىل آخر يُصنّف يف خانة املساومات.
دفع لبنان غاليا ً ثمن الدخول يف سياســات املساومات بني االفرقاء
بــدل التفاهمــات الوطنية ،ممــا أودى بالبلد لجهنّــم ،وإن العودة اىل
سياســات كهذه ســيؤدي حتما ً اىل الهالك االبدي .ومن هنا فاتجاهنا
ومسارنا كأفرقاء سياســيني يُحدَّد بدءا ً من االســتحقاقات االوىل ،اي
إختيار ادارة املجلس النيابي وادارة الحكومة ،فما من مســاحة للخداع
ّ
للمرشــحني وللكتل املؤيدة
وللتلوّن وللمناورات ،فعنوان املعركة واضح
وللشعب ،ولرئاسة املجلس النيابي ولنائبها وملكتبها معايري تُحدّد اداءها
ومســارها ونهجها ،ومن البديهي أن يتم التعاطي مع جميعها كإلتزام
مع املرشوع الذي يحمله كل نائب حســب الثقة التي طلب عىل اساسها
التأييد من النــاس ،وهنا هي املعركة وهنا تُحدّد املواقف« ،وكي ال يكون
املجلس النيابي بعد انتخاب نوابه مســتقالً عن الذين انتخبوه» كما قال
املطران جورج خرض ،مرتوبوليت جبيل والبرتون وما يليهما يف رســالته
«النائب» ،فعىل النائب االلتزام بما اعلنه لناخبيه حول خطه الســيايس
املعلن ،وعىل مجموعات الضغط الشــعبية البقاء عىل اهبة االســتعداد
للمراقبة واملحاسبة والدعم ،فلبنان الوطن يم ّر بمرحلة مصريية والشعب
اللبناني ال يعيش ترف الحياة ،والهــاك الجهنّمي دخل املنازل العائلية،
ولذلك بتنا ال نملك فرصة االنتظار الربع ســنوات جديدة للمحاسبة ،فقد
ال نجد حينها من ي ِ
ُحاسب ومن ي َ
ُحاسب ،والسالم.
(*) نائب يف تكتل «الجمهورية القوية»
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َّ
العل ُة فينا وليست بالنظام
الـعــمــيــد الــركــن وهــبـي قــاطــيــشـه

(*)

إذا كان النظــام الديموقراطــي ،عــى تنوُّعِ هِ وبعض شــوائبه
أفضل النظم السياســية يف العالم؛ إال ّ
الطبيعيــة والتطبيقية ،هو من
ِ
أن الديموقراطية يف لبنان ،تحم ُل بذورا ً شــعبية مشوِّهة تجعلها من
األســوأ ،لكثرة ما يعرتيها من عورات عند بعض األفراد ،وجنوحا ً نحو
التســ ُّلط والقمع عند بعض الجماعات .هذه «البذور» تعاونت لتحوّل
لبنان إىل دولةٍ فاشلة ،بعدما كان عىل مدى عقود ،قبل أن يُصاب بهذه
األمراض ،نموذجا ً حضاريّا ً وسياســيّا ً وماليّــا ً وإقتصاديّاً ...فريدا ً يف
محيطه العربي والرشق أوسطي.
يف ديموقراطيات الشــعوب الح ّرة ،يمــارس املواطنون الرقابة
عىل السلطات التنفيذية ،ويُســائلونها عرب وسائل ومحطات عديدة،
أهمها اإلنتخابات النيابية .طبعاً ،قد تكون هذه املســاءلة حصلت يف
خجول جدا ً ال
بشكل
اإلنتخابات النيابية األخرية جزئيّا ً يف لبنان ،ولكن
ٍ
ٍ
يتوازى مع اإلنهيار الكبري الذي وصل إليه لبنان؛ ال بل دون املستوى أو
املقاييس التي تطبقها الشــعوب الحرة إذا ما أخذنا يف اإلعتبار الحالة
املزرية التي وصل إليها الوطن مؤخراً .فهل يمكن اعتبار هذا التقصري،
أو اإلمعان يف التس ُّلط ع َّل ًة يف النظام الديموقراطي؟ أم أن سبب ذلك هو
ٌ
مرض عضا ٌل أصاب بعض الفئات من الشعب اللبناني؟
ٌ
لبعض
حالة مرضية
طبعاً ،الع َّل ُة ليست يف الديموقراطية؛ إنما هي
ٍ
س علماء اإلجتماع ظاهر َة إقبال فئةٍ
من الشعب يف لبنان .وإال ّ كيف ي َُف ِّ ُ
من املواطنني عــى تجديد البيعة والوالء لوزراء تعهّ دوا منذ عق ٍد ونيّف
عىل إنار ِة لبنان ،وبدل من ذلك أغرقوه يف العتمة الشــاملة وال يزالون؟
بــك ِّل تأكيد ،الع َّل ُة هي يف املواطن الذي قد تتحكم به غرائز شــخصية
تمنعه ،أوال ً من محاسبة املسؤول ،وتدفعه ثانيا ً إىل التضحية بمصالحه

ومصالح الجماعة ،إشــباعا ً ملوروثات تضليلية ُز ِرعت يف مخيلته ،وال
يزال يرفض الشفاء لدرجة أنه راغب يف توريثها من جديد.
الع ّل ُة ليست يف الديموقراطية ،عندما تمارس ٌ
فئة محددة الرتهيب
عىل املواطنني لتمنعهم من ممارســة حقهم يف حرية اإلنتخاب ،سوا ٌء
كان بالعنف الجســدي أو باألســلحة الرشاشــة ،يف محاولة قمعية
ملصادرة قــرار الجماعة بالقوة ،ورهن مصري هــذه الجماعة ومعها
مصري الوطن ك ّله ملصالح خارجية .إذن ،العيب ليس يف الديموقراطية،
إنما يف تفكري أناس يمارســون الديكتاتورية واإلرهاب داخل مجتمع
راغب يف ممارسة حقه يف التعبري عن رأيه.
ٍ
ليس العيب يف الديموقراطية ،عندما تُحاول ٌ
فئة مسلحة اإلنقالب
عىل اإلنتخابــات النيابية ،بمنع األغلبية من ممارســة الحكم ،تماما ً
كما فعلت هي منذ ثالث ســنوات؛ إنما العيب يف هذه الق ّلة التي منحت
لنفسها حق الـ»فيتو» لتقرر لوحدها مصري شعب بأكمله ،فأوصلته
إىل الجوع والترشُّد.
ً
معركة ،ترسله
يف الديموقراطيات الحرة ،إذا خرس قائد عسكري
الشعوب إىل بيته عىل األقل ،إن لم تعتقله وتحاكمه .ويف «ديموقراطيتنا»
يخرس القائد حربا ً فيتحول إىل زعيم؛ وكلما خرس حربا ً إضافية ازدادت
زعامته ُّ
ترســخا ً ليتحــول إىل معبود جماهريي .العيــب هنا ليس يف
بشعب ع ّ
طل كل مقاييس الحرية ليستعيض
الديموقراطية ،إنما العيب
ٍ
عنها بالتبعية العمياء للحقد والضغينة ،لدرجة أنه بات يعشق السري
عىل دروب اإلنتحار حتى ال «يوصم» بـ»عار» الوعي.
الع ّل ُة أن يحتفل شــعبنا بذكرى آخر هزيمةٍ عســكرية له يف 13
ترشين املشــؤومة عىل أنها انتصار!!! فهل ســمعتم مواطنا ً فرنسيا ً
يوما ً يلفظ ،ولو خطأً ،عبارة «واترلو» ،املعركة الوحيدة التي ُه ِز َم فيها
نابوليــون وأدت إىل نفيه بعد عرشين عاما ً من الحروب واإلنتصارات؟

الجريمة الكربى أنهم بهذه األضاليل يشوهون فكر األجيال املقبلة.
الع ّل ُة ليست يف الديموقراطية ،إنما باإلختالف حول مفهومها من
قبل جماعتني يتشــاركان الحياة يف جسد واحد اسمه لبنان .الجماعة
األوىل تؤمن بهــذه الديموقراطية وبحق الفــرد يف التعبري عن الرأي؛
وقــد تجىل ذلك يف اإلنتخابات األخرية عندما بــادرت هذه الجماعة إىل
ٌ
وجماعة ثانية ال تؤمن بهذا
محاسبة قســم من ممثليها وتغيريهم.
املفهوم الديموقراطي ،فاستمرت يف نهج اقتطاع قسم كبري من الناس
تحت عناويــن تخويفية عديدة ،لتمنع عنهم هذا الحق ،ومعه تمارس
التهديد عىل الجماعة األوىل ملصادرة قرارها .فكيف لهذا الجسد الواحد
أن يحيا ويستمر بأجندتني مختلفتني ورسعتني متناقضتني!!! وكانت
شلل وانهيار.
النتيجة ما نحن فيه من ٍ
لم يعد لدينا إقتصاد وال مالية وال دواء ...ليس بسبب الديموقراطية
والنظام ،إنما بسبب العيب يف الشعب الذي :إما أنه لم يدرك بعد حجم
املأســاة التي نعاني منها وتلك مصيبة؛ وإما أنه يدرك وال يزال مرصّ ا ً
عىل العمل بأجندته اإلنتحارية واملصيبة أعظم.
لن تســاعدنا األرسة الدولية بفلس واحد إن لم نشــكل حكومة
من األكثرية تؤمّ ن لنا ثقة املانحــن الدوليني .واإلمعان يف رفض هكذا
حكومة بـ»الفيتو» املســتحدث بدون وجه حق من الثنائي حزب الله-
مآس
باسيل ،أي اإلستمرار يف النهج التدمريي السابق ،سوف يغرقنا يف ٍ
كربى قد يستحيل السيطرة بعدها عىل لبنان الواحد ،ال من قبل فريق وال
من قبل الدولة وأجهزتها التي استنفدت مشكورة معظم طاقاتها حتى
اليوم .فاللبنانيون يرفضون العيــش وفق أجندة خارجة عن ثقافتهم
التاريخية ودورهم يف هذا املــرق العربي ،فال تدفعوا بهم للبحث عن
خيارات أخرى قد ال تكون بمصلحة أحد خاصة فريق املمانعة.
(*) نائب سابق يف تكتل «الجمهورية القوية»

٦

محـــــليـــــات
العـــدد  - ٨٤٦السنــــة الثــالثــة

اإلثـنـيـن  ٣٠أيـــــــار 2022

أيوب لـ"نداء الوطن" :الوقفات التضامنية رسالة واضحة بأننا شعب واحد في الداخل والخارج

فلسطينيو لبنان يتضامنون مع األقصى ...وقفات غضب
في المخيمات وال قرار بفتح جبهة الجنوب
صــيــدا  -مــحــمــد دهــشـــة
عاشت املخيمات الفلسطينية يف لبنان
يوما ً اســتثنائيا ً وسط غضب عارم ،حبس
األنفاس ميّز ساعاته ،وقد شخصت االنظار
اىل القدس واملســجد االقــى مع تنظيم
املستوطنني مســرة االعالم االرسائيلية،
فحرص ابناؤها عىل رفع االعالم الفلسطينية
عند املداخل ووسط الشوارع وعىل الرشفات
وأســطح املنازل تزامنا مع تنظيم وقفات
تضامنية من الجنوب اىل الشمال.
الغضب الفلســطيني بقي محصورا
داخل املخيمات لجهة النشاطات من دون
التوسع اىل املدن ارتباطا ً باالوضاع الصعبة
التي يعيشها لبنان قبل يومني من انتخاب
رئيس مجلــس النواب ونائبــه واعضاء
هيئــة املكتب ،ويف ظل االزمات املعيشــية
واالقتصاديــة املتتالية وقطعا ً للطريق عىل
اي استغالل.
ورغــم االندفــاع العفــوي املمزوج
بالدعوات اىل نرصة الداخل من جنوب لبنان،
اال ان مصادر فلســطينية أكــدت لـ»نداء
الوطن» ان ال قرار فلســطينيا ً بفتح جبهة
الجنوب ،وان التعميم العام هو الحفاظ عىل
أمن لبنان واســتقراره وضبط اي تحركات
احتجاجية سواء يف املخيمات او املدن او عىل
الحدود.
الفصائل الفلســطينية عىل مختلف
مشــاربها الوطنية واالســامية حرصت
عىل الدعــوة اىل تنظيم وقفات تضامنية يف
كل املخيمــات ويف ذات الوقت الذي تنطلق
فيه مســرة االعالم االرسائيلية ،واىل رفع

االعالم الفلسطينية وبث االناشيد الوطنية،
وان تكون هــذه الوقفــات موحدة حيث
جاءت الدعوة باسم «هيئة العمل املشرتك
الفلسطيني» يف لبنان التي تعترب املرجعية
السياسية والشعبية للمخيمات».
وقال عضــو قيادة الهيئة مســؤول
«حزب الشعب الفلسطيني» يف لبنان غسان
ايوب لـ «نداء الوطــن»« :ان هذه الوقفات
بمثابة رســالة واضحة بأننا شعب واحد
يف الداخــل والخارج ،ونرفض كل محاوالت
تهويد القدس وتدنيس االقىص وســنواجه
هــذه االعتــداءات بكل الحراك الشــعبي
السلمي مراعاة للظرف اللبناني الدقيق بعد
االنتخابات اللبنانيــة واالزمات التي تؤرق
البلد».
وقال الناطق باســم «عصبة االنصار
االســامية» الشــيخ ابو رشيف عقل «إن
ِ
أعالمهم هو جز ٌء من
وقوفنا ض َّد مســر ِة
مع َركتِنا األساســيَّةِ ال ُكربَى مع الصهاينةِ .
فام ُ
الصواريخ ،سدَّد الل ُه
ْضوا يا أبنا َء وحد ِة
ِ
ر ْميَكم وثب ََّت ْ
أقدامَكــم ،العال ُم ُك َّل ُه ين ْ ِ
تظ ُر
قرار ُكم ونح ُن جز ٌء من مع َر َك ِت ُكم ُ
ننصُكم
ِب ُك ِّل ما أتانا الله».
يف عني الحلوة ،لم تهــدأ التكبريات يف
املساجد ،وزينت االعالم الشوارع ،ونظمت
«هيئــة العمل املشــرك» وقفة غضب يف
ملعب الشــهيد ابو جهــاد الوزير ،تحدث
فيها الشيخ جمال خطاب باسم «الهيئة»،
فأكد ان املخيمات ستبقى ساحة نضال يف
سبيل تحرير االرض من االحتالل االرسائييل
والعودة.
ابو عرب ،واحد من املقاتلني القدامى،

من مسيرة الحزب «"الديمقراطي الشعبي"»

حمل العلم الفلسطيني وجلس امام منزله
للتعبــر عن تضامنه ،وقــال «لقد حملت
الســاح اربعني عاما ً ولو قيض يل مجددا ً
لفعلت ،ارسائيــل ال تفهــم اال لغة القوة
واملقاومة» ،بينما قال الناشــط الشبابي
حسام امليعاري «ان رفع العلم الفلسطيني
وحده وتنظيــم وقفات موحدة هما افضل
رد عىل العدو االرسائييل .بالوحدة اوال نرص
صفوفنا ثم نحقق االنتصار».
يف احياء املخيم املتالصقة وشــوارعه
الضيقــة ،وبــن دكاكينه يتابــع ابناؤه
التطــورات لحظة بلحظة ،انه اســتنفار
عام من نــوع آخر ،يجهــز محمد عوض
الكوفية ويدعو رفاقه اىل املشاركة بمسرية
عفوية ،يقول «ال يمكن الجلوس يف املنازل
مكتويف االيدي ،نريــد ان نعرب عن تضامنا
بــكل االســاليب وأقلها باملســرة ورفع
االعالم» .فيما اكد عضــو اللجنة املركزية
لـ «جبهة التحرير الفلســطينية» وعضو
القيادة السياســية لـ»منظمــة التحرير
الفلسطينية» يف لبنان يوسف ناظم اليوسف
لـ»نداء الوطــن» ان «الظلــم الذي لحق
بالشعب الفلســطيني منذ النكبة ال يمكن
ان يوصف» ،مستنكرا ً «الصمت الدويل عىل
الجرائم االرسائيليــة غري املربرة» ،داعيا ً اىل
اوسع حملة تضامن.

مسيرة وجولة

وحــال التضامن امتــدت اىل صيدا،
إذ رفع منارصو رئيــس «االتحاد العاملي
لعلمــاء املقاومة» الشــيخ ماهر حمود
االعالم الفلسطينية عىل مجسم للقدس،

األعالم الفلسطينية تز ّين مخيم "عين الحلوة"»

فيما نظم «الحزب الديمقراطي الشعبي»
مســرة اعالم فلســطينية انطلقت من
ساحة الشهداء وصوال ً اىل ساحة النجمة،
حيث رفع املشاركون االعالم الفلسطينية
وهتفوا تأييدا للقــدس واالقىص ،قبل ان
يحرقــوا العلمني االرسائيــي واالمريكي
احتجاجــاً ،والقى االمــن العام للحزب
محمد حشيشــو كلمة نــوه فيها بقرار
الشعب الفلسطيني ومقاومته بالتصدي
لالعتــداءات ،مؤكدا ً «ان املســرة رمزية
وهي رســالة بأن الزمن الذي يكون فيه
الفلسطيني لوحده قد وىل وكلنا معه حتى

تحقيق أهدافه».
وجال الســفري الفلسطيني يف لبنان
ارشف دبور يرافقه امني رس حركة «فتح
«يف لبنــان فتحي ابو العــردات عىل عدد
من قوى صيدا والتقى رئيســة مؤسسة
الحريري بهية الحريري ،الشــيخ ماهر
حمود والنائب الدكتور اســامة ســعد،
ووضعهم يف اجــواء التطورات يف الداخل،
وكان تأكيد مشرتك عىل استنكار مسرية
األعالم الصهيونية وعىل ان الرد عليها هو
بالوحدة والتضامن الفلسطيني ورفع علم
فلسطني يف كل مكان.

حرق العلمين األميركي واإلسرائيلي

مســـاحة حـــرّة

لماذا ال ترشح كتلة 17ت ملحم خلف إلى نيابة رئاسة المجلس النيابي؟
يــوســف مــرتــضـــى
إن عدم موافقة كتلة 17ت عىل املشــاركة مــع أحزاب املنظومة
الفاسدة يف حكومة وحدة وطنية مفهوم ومدعوم ألسباب ثالثة :األول
هو رفض مبدأ الجمع بني النيابة والــوزارة ،الثاني هو رفض صيغة
حكومة الوحدة الوطنية كما درجــت عليه حكومات ما بعد الطائف،
التي قتلت أحد أهم مبــادئ النظام الديمقراطي ،أكثرية تحكم وأقلية
تعارض .والثالث هو أن مشــاركة قوى 17ت مع أحزاب املنظومة يف
حكومة واحدة ســيكون بمثابة صك براءة للمنظومة عىل ما ارتكبته
من جرائم بحق الشعب اللبناني.
من هــذه الخلفية ومن أجل وقــف اإلنهيــار والتصدي لألزمة
املعيشــية الخانقة التي تطبق عىل أعناق اللبنانيني ،أرى أنه ال بد من
ّ
مصغرة من أكفاء نزهاء رئيسا ً وأعضاء ،من
تشكيل حكومة إنقاذية
خارج أحزاب املنظومة ،تعطى صالحيات ترشيعية استثنائية ملدة سنة
عىل األقل ،للتصدي ألزمة الكهرباء واملاء وسعر رصف الدوالر وحماية
أمــوال املودعني وإصالح الوضعني املايل واإلداري ،وإقرار إســتقاللية
القضاء وتفعيله بفتح أبواب املحاسبة يف جريمة إنفجار املرفأ وسائر
الجرائم الجنائية واملالية.
أما يف ما يتعلق بنيابة رئاسة املجلس ،فأرى أنه من الرضوري أن
تقدم كتلة 17ت عىل التنافس مع قوى السلطة برتشيح النائب ملحم

خلف الذي يســتويف كل الرشوط املؤهلة لذلك ،والثــورة التي تم ّكنت
من إيصال كتلة برملانية وإن كانت ال تشــكل أكثرية ،إال أنها تستطيع
املنافســة يف نيابة رئاسة املجلس ،بالتفاعل مع كتل ومستقلني يمكن
التعاون معهم ،حيــث أن لهذا املوقع أهمية قصوى يف إدارة البالد وإن
كان حيزه يف بنية السلطة الترشيعية وليس التنفيذية.
من أين تنبع أهمية رئاسة املجلس ومكتبه يف إدارة الدولة؟
منذ اتفاق الطائف العام  1990يُحكم لبنان بنظام مجليس رصف،
فالتعديالت التي طرأت عىل الدســتور منحت رئيس املجلس ومكتبه
فرصة التحكم بجدول أعمال الهيئة العامة ،أي هيئة ترشيع القوانني.
فمهما تقدم النــواب والكتل النيابية باقرتاحــات قوانني ،تبقى هذه
االقرتاحات اسرية أدراج رئاسة املجلس ،وال تصبح خاضعة للبحث إال
إذا وضعت يف جدول أعمــال الهيئة العامة للمجلس ،األمر الذي يقرره
الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء مكتب املجلس .حتى مشاريع القوانني
املعجلــة املكررة التي تحال من الحكومــة إىل املجلس ال ترسي عليها
مهلة الشهرين إلقرارها ،إال من لحظة وضعها يف جدول أعمال الهيئة
العامة للمجلس .وهكــذا يتح ّكم رئيس املجلــس ومكتبه بأولويات
ّ
ويؤخر ما ال يريده ألشهر أو
البحث بمشاريع القوانني ،فيقدّم ما يريده
لسنوات ،حيث ال توجد مهل محددة تفرض عىل رئاسة املجلس إدراج
مشاريع واقرتاحات القوانني حتى املعجّ ل واملك ّرر منها.
من هنا تحت ّل نيابة رئاسة املجلس أهمية خاصة يف التأثري بجدول

أعمال الهيئــة العامة ،يف الضغط عىل رئيس املجلــس نبيه بري الذي
بال ولو بأصوات محدودة،
سيعاد انتخابه لألسف هو نفسه عمالً بعرف ٍ
هذا العرف الذي يجب أن تبدأ قوى الثورة بتجاوزه ،بالضغط من داخل
املجلس وخارجه لتطبيق املادة  95من الدستور «الهيئة الوطنية إللغاء
الطائفية» واملادة  ،22نظام املجلســن ،مجلس نيابــي خارج القيد
متساو.
الطائفي ومجلس شيوخ تتمثل فيه الطوائف بشكل
ٍ
من هنا تحتل أهمية كبرية مســألة مشاركة كتلة 17ت يف مكتب
املجلس للمساهمة يف فرض أولويات جدول أعمال هيئته العامة .وعند
رفض كل اقرتاح لقوى التغيري يف جدول أعمال الهيئة العامة يصار إىل
فتح معركة داخل املجلس تتناغم مع حركة الشــارع بهدف تصويب
عمل املجلس وتيسري القوانني املســهلة إلعادة بناء الدولة عىل أسس
دستورية ســليمة ،ووقف سياســة املحاصصة التي اعتادت عليها
أحزاب املنظومة لثالثني سنة خلت.
إن دورا ً من هذا النوع ويف هذا املوقع بالذات سيشــكل مساهمة
كبرية يف تصويب دور مجلس النواب وعمله ،إذا توفرت رشوط النجاح
به ،وال يمكن أن يُع ّد ذلك تواطؤا ً مع قوى املنظومة كما يتخيل البعض.
إن كتلة القوى التغيريية مع التأكيد عىل حرصها عىل رضورة التمسك
باملواقف والخيارات املبدئية إال أنها مع عدد من النواب املســتقلني ال
بد من أن تزاوج يف خياراتها وحســب امللفات املطروحة ،بني املبدئية
والرباغماتية.

محـــــليـــــات
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ّ
يعذبه فيرى الشفقة في العيون
تضرّع الى الرب كي ال

راجح الخوري صرخ «"يا عدرا»" وانتصر

راجح الخوري ...وداعًا

هو من العارفين أن الحياة الحقيقية
موجودة في مكان آخر ،ومن القائلين :إن أكبر
حظ يمكن أن يصيب اإلنسان هو أن يموت
في الوقت المناسب ،قبل أن يرى الشفقة
في عيون اآلخرين.

راجح أدار ظهره ومىش ،وهو العالم ماذا ســيفعل
نــــوال نـــصـــر
الناس يف عزائه :سيرشبون القهوة ويتحدثون عن
ّ
غالء األسعار و»صندوق النقد والعصابة اللبنانية»
فصل
باقــراب أوان موته،
كأنــه كان عارفا
ِ
وسيســألون عن عنوان آخر مقاالته« :ومتى يبدأ
وترضّ ع ورصخ مرارا ً قبل أن يتسلل إليه هذا املوت
تعليق املشانق للذين أفلسوا الدولة؟».
ويعانقه ويغــادر به :يااااا رب .هو شــجا ٌع لكن
البارحة ،عند الســاعة الثالثةُ ،
شيّع يف كنيسة
شيئني ال يستطيع اإلنسان ،مطلق إنسان ،التحديق
بهما وهما :الشــمس واملوت .لم يباغت املوت إذا ً
الصعــود اإللهي للروم األرثوذكــس يف كفرحباب.
سياســيون كثريون نعوه وحكوا عن جرأته .نقابة
راجح الخــوري بل باغتنا نحن .هو أراد ذلك ونجح
املحررين فعلت هي ايضا ذلك وقالت:
يف ذلك .هو لم يرد أن نراه ضعيفــاً ،واهناً ،خائراً،
«سيبقى حيا» .نتمنى طبعا ً ذلك.
عاجزاً ،ســقيما ً ومهزوماً ،فأكثر من صلواته وهو
ّ
إحداهن قالت :حني شعر باألزمة تشت ّد عليه،
يدنو ،رويدا ً رويداً ،من حافة املوت .إســتم ّر يكتب
ّ
وبينما يضعونه يف سيارة الصليب
ويصل .والكتابة ،قــد تتحوّل يف
األحمر ،طلب من زوجته إرســال
ٍ
أوقات كثرية ،اىل صالة .نقلب بني
املقال الذي بــن يديه بعدما وضع
آخر ترضعاته فنقــرأ« :يا ربّ ال
إستمر ّ األستاذ الذي
عليــه آخر نقطــة .كان صحافيا ً
تعذبنــي يف نهاية عمــري برؤية
الشــفقة يف العيون ،وال تجعلني يغدق وبأسلوبه بنصائحه حقيقياً ،يعرف كيف ينتقي كلماته
عالة أو ســبب تعب مَ ــن حويل ،الثمينة على كل الزمالء بال «تجميل» لكــن بتهذيب .كان
يلتزم بمواعيد تســليم املادة عىل
واقبضنــي إليك يف كامــل قوتي
نقيض صويحفيــن جددٍ  .كان يعرف ان الصحافة
ووعيي وأنــت راض عني» .تحقق له ما أراد وغادر
حريّة ،وهو الحــ ّر دائما ،وأننا «إذا ســلبنا حرية
بهدوء تاركا ً يف األذهان صورته وهو بكامل أناقته
التعبري عن الرأي فســنصبح مثــل الدابة البكماء
وحضــوره ورجاحة عقله .راجــح الخوري وضع
التي تقاد اىل املسلخ» .كان شغوفا بمهنة إختارها
قلمه جانباً .أغمض عينيه .ونام نوما ً أبدياً.
واختارته.
كان مريضــاً .ما عاد يهم مــاذا كان مرضه،
جمي ٌل كل ما ُكتب عن راجح الخوري ،الصحايف
ســواء أكان ذاك الخبيث أم ســواه ،فهو لم يرد أن
والكاتب ،الذي يعرف كيف يضع النقاط عىل حروف
يبوح به يف العلن ويســمع من يُردد عنه :يا حرام.
املعاني .لكن ،ما لم ينتبــه إليه كثريون ،هو كثرة
وال أن يسمع من يشــمتون ويقولون :بيستاهل.
نعم ،هناك من يحلو لهم دائما الجلوس عند حفايف
آالم الناس والتلذذ برؤيتهم يتهاوون .هم خســئوا،
خرسوا ،وراجح إنترص.
صديق صدوق هو .محبوه كثريون .واألوصاف
التي أغدقــت عليه من معــارف وأصدقاء وزمالء
جميلــة جميلة :اآلدمي ،األنيــق ،املربي ،الصديق،
األستاذ ،األرز والســنديان ،املناضل ،القلم ،الح ّر،
راجح البشري ،األب ،الزوج ،الجدّ ...هو ج ّد حنون،
يتباهــى بأحفاده ،ويميض معهــم أحىل األوقات.
يلعبون التنــس معا .يتدللون عليــه فيحتضنهم
مردداً :يا عمري .وولداه نادين وروي وزوجته أمال
الحضن والسند يف زحمة مشقات العمر واملهنة.
صحافيون كثريون تتلمذوا عىل يديه ،أصبحوا
اليوم كباراً ،لكنه اســتم ّر بالنســبة إليهم االستاذ
الذي يغدق عليهم ،بأســلوبه ،بنصائحه الثمينة،
وهم يتقبلونهــا برحابة صــدر .والبارحة ،يف 27
أيار ،نزل خرب رحيله عليهم ،كما عىل سواهم ،كما
الصاعقة والجبل والصخر .فاألستاذ مات .األستاذ
أصبحا معًا

مراسم الوداع األخير في كنيسة الصعود اإللهي للروم األرثوذكس في كفرحباب (رمزي الحاج)

القتــى» و»حوار الطرشــان يف لبنان» و»صندوق
ترضعاته يف الشــهر األخري .نقلب يف صفحاته عىل
النقد والعصابة اللبنانية» و»املخربون ال يصنعون
مواقع التواصل اإلجتماعــي فنجد صور القديس
خطــة للتعايف» ...وكتب أيضا عــن بايدن والعرب
رشبل وســانت ريتا ،قديســة األمور املســتحيلة
ومــايل واوكرانيا والقيرص وهتلــر والقرم وايران
ومقولة ترتدد بصيَغ مختلفة« :إن آمنتم بالرب ما
وإتفاقات «تحت الطاولة» وفوقها ووجع الناس...
من يشء مســتحيل» .هناك ترضع آخر يخرج من
ّ
ُســخر قلمه لخدمة
راجح الخــوري عرف كيف ي
قلــب قلب قلبه :يا ربّ هوّن علينا قســوة الحياة،
الناس ،فراح يكتب ما يفكــرون وما يريدون وما
إسرتنا بســرك ،وفك ضيقة كل من يمر بضيقة.
يتمنون .وأصدق الكتابــات هي التي تعكس إرادة
يا عدرا» .أيار هو شــهر السيدة العذراء وهو رحل
الناس.
مع تفتح ورود الياسمني والغاردينيا يف هذا الشهر
اىل الكتابة أحب الشــعر والرســم .هو فنان
املبارك وهو ينادي :يا عدرا.
املــوت ّ
الكلمة الذي عرف دائما كيف يســبح يف كتاباته ما
حق .لكن ،لو كان بيــد راجح اإلختيار
ّ
بعد الحــدود ليســتنتج ما يحدث
لفضل ربما ،وهو الشجاع دائما،
ومــا قد يحــدث داخلهــا .راجح
الصمود بعــد .وهذا مــا تمناه
الخوري ،إبن بلدة الكفري الجنوبية،
كثريون أيضا «فلبنان يف دركٍ اسود
حالك ويحتاج اىل كل صوت وقلم لو كان بيد راجح اإلختيار كان يلتفــت ،مثل الــرادار ،يف كل
ّ
لفضل ربما وهو الشجاع اإلتجاهات ،خصوصــا نحو البقع
ورأي ســيادي ح ّر» .هــو ارتاح.
االكثر وجعــا ومــرارة .هو كتب
نعرف ذلــك .لكن من يعرفه يُخرب
دائمًا الصمود بعد
شــعرا ً عن التبانــة عنونه :درب
أنه كان يتمنى أن يصمد بعد ولو
فضل أن ّ
قليال« :عىل عكــس كل ما قيل أنه ّ
التبانة أعرف أنك هناك ،تتحايش السقوط يف الثقب
يوضب
األســود» .ويوم أحرق جورج زريق نفسه يف ملعب
عمره ويغادر اىل دنيا الحق قبل أن يشــهد إرتطام
مدرسة ولديه كتب« :يا جورج زريق يا شهيد االبوة
لبنان الكبري».
السماوية النبيلة يا شــاهدا أبديا عىل عارنا الكبري
نقرأ يف آخر ما كتب« :لبنان أتعس الدول وعون
يا حريقا ً يضطرم يف قلوبنا اىل األبد يا نارا تســتعر
يراه بخري» و «طرابلــس وتايتانيك لبنان» و»دولة
لتحرق وجداننا» .ويف مــكان آخر كتب «يا جورج
النصب والشــعب الضحية» و «مــروك ...عبيت
زريق ســددت قســط ولديك موتاً ،وحرقت حياء
بنزيــن» و «لبنان ليس منصــة صواريخ إيرانية»
الوطن ،جعلت الوطــن رماداً» .كان راجح الخوري
و»املاعز يف قرص العدل» و «متى تســتيقظون أيها
بصدق آلالم اآلخرين لهــذا إقتحمت كتاباته
يتألم
ٍ
قلوب العامة أوالً.
كتب يف النهــار والرشق األوســط ويف العمل
والحوادث ويف نداء الوطن قديماً ...وهناك من قال
عنه :مات يوم مات البشــر .وهناك من تحدث عن
عالقته ببلدتــه الكفري ،بزيتون الكفري وصنوبرها،
التي عاد اىل ســكونها بعد كثري من «األقدار» التي
عاشــها عىل م ّر عمره .هو ،بنظرنــا ،إرتاح من
الفساد والفاســدين وعلل لبنان الكثرية .إرتاح هو
اما نحن فال .هو عاد لريقد يف كنف أخرض الزيتون
ال يباس الوطن.
أحبّ أيضا بلــدة القليعات الكرسوانية .جعلها
بلدة إصطيافه ،وكان ينــوي تمضية هذا الصيف
فيها لكن املــوت أخذه ،كما أحبّ وهو أنيق وراجح
العقل ،مرشعا ً له باب الســماء .نقلب بني كتاباته
الكثرية ،بني حروفه الرشــيقة غري النمطية التي ال
ممالقة فيها .إنكرس القلم بغيابه .إنكرس الطيبون.
وانترص هو .هنيئا للسماء بك راجح الخوري.
مع حفيده

مولوي :الموقوف سعودي يقيم في الكويت

إحباط تهريب كبتاغون في المطار
أوقفت قوى األمن الداخيل يف مطار
رفيق الحريري الدويل يف بريوت شــخصا ً
من جنســية ســعودية ،يدعــى عادل
الشــمري ،كان يحــاول تهريب 18,3

كيلوغراما ً من حبوب الكبتاغون اىل دولة
الكويت .وبعد إثارة هذا املوضوع إعالميا ً
والرتويــج بأن املوقــوف ضابط أمن يف
محاولة لإلســاءة إىل اململكــة العربية

السعودية ،أوضح املكتب االعالمي لوزير
الداخليــة يف حكومة ترصيــف االعمال
بسام مولوي يف بيان ،أن «القوى األمنية
تثبت مــرة جديدة أنهــا باملرصاد لكل
محاوالت تهريــب املخدرات واملمنوعات،
إذ تمكنت اليــوم ويف عملية نوعية ،من
إحباط محاولة تهريب  18,3كيلوغراما ً
من حبــوب الكبتاغون اىل دولة الكويت،
عرب مطار رفيق الحريري الدويل».
وقال« :يلفت مولوي اىل أنه وخالل
التحقيقــات األولية ،تبــن أن املوقوف
الســعودي الجنســية مقيم يف الكويت
وبحوزته أوراق أمنية كويتية .ويف ضوء
ذلك ،تواصل مولوي مع الجهات الكويتية
املختصــة يف إطار التنســيق ومواصلة
التحقيقات الالزمة ،األمر الذي ينفي ما
يتداوله البعض بــأن املوقوف رجل أمن
سعودي».

وختم« :يؤكد الوزير مولوي أن العمل
مســتمر لحماية مجتمعاتنا العربية من
كل أنواع األذى ،مع التشديد عىل أن لبنان
لن يكون ممرا ً أو منصة لتصدير الرش أو
للتهريب».
والحقا ً ذكرت معلومات اعالمية بأنه
«جرى توقيف ثالثة أشخاص يف منطقة
أدونيس من جنســيات عربية وهم فتاة
من الجنسية األردنية وفتاة وشقيقها من

الجنســية العراقية عىل خلفية االشتباه
بهم يف قضية توقيف السعودي» ،الذي»يف
التحقيق معــه ،أنكر معرفتــه بوجود
حبوب الكبتاغون يف حقيبته».
معلومات اعالمية اخرى لم تؤكد اي
رواية رسمية صحتها بعد ،اشارت اىل ان
الشمري ليس املوقوف الوحيد يف القضية،
إذ قبضت القوى األمنية عىل سائقه بعد
عملية توقيفه.
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ميترو وقطار وأحصنة وتضرّعات وبنى حديثة

حين يبحث اللبنانيون عن دواء و"بقعة ضوء" في القاهرة
من عاصمة ست الدنيا الى عاصمة أم الدنيا مسافة
 586,51كيلومترًا ج ّوًا ،وهو ما يعادل في مسارات الفضاء
ساعة زمنية واحدة ،لكن ،بين اإلثنتين ،فارق شاسع وهما
اللتان عاشتا ثورة ميدان التحرير هناك ،وثورة  17تشرين بعد
ثورة األرز ،هنا .وبين هنا وهناك تحقيق ميداني نسمع فيه
تضرعات هناك"« :الله يحمي السيسي"» ،وهنا" :الله ين ّ
جينا"».
نـــوال نـــصـــر
أكثر ما قد يُضحك املغادر مطار رفيق
الحريري الدويل اليــوم «مانوكان»ُ ،ركن يف
زاوية أحد املحالُ ،كتب عليه :ردني اىل بالدي.
ّ
يتغي يوما ً بعد يــوم ،أكثر فأكثر،
مطارنا
ليُشبه الوطن الغائر يف عتمة دامسة وبؤس
وقلق عىل املصري .هنا ،يف املطار الدويل ،كما
يف بريوتنــا ومركباتنا ،ما يخــرب ال قدرة
لهم ،كما لنا ،عىل إعــادة تصليحه .عربات
ج ّر األمتعة بات استخدامها أصعب من ج ّر
األمتعة بال عربة .فالدواليــب ،دواليب كل
يشء يف الحياة ،بحاجــة اىل «تزييت» لتعود
وتميش ،لكن «الزيت» ،كما تعلمون ،أصبح
باهظ الثمن ،و»الزيت والقمح عمار البيت»
هذا ما نسمعه يف األمثال الشعبية.
األسعار نار يف املنطقة الحرة .الدخان
أســعاره مضاعفة عما هي يف سائر البلد.
ومفهوم أن أســعار املنطقة الحرة يف مطار
بريوت هي األرخص إحذفوه من قواميسكم.
رائحة مجارير قريبة تفوح نعتاد عليها بعد
ميض دقائق عىل وجودنا يف حرم املطار .وكل
املقوالت يف األرجاء بوجــوب ارتداء القناع
لــزوم كوفيد 19 -ال محل لهــا يف اإلعراب.
إنكرس القرار يف املطار.

صناعة السكر التي دُعمت أخريا ً فبات هناك
إكتفاء محيل وتصدير .ننصت إليهم بانتباه
شديد فنشــعر بدفق املشاعر التي يكنونها
اىل الرئيس عبد الفتاح الســييس ودعواتهم
«الله يطول عمرو» .هــو يفتتح منذ أتى،
بعد إطاحته الرئيس محمد مريس ،مشاريع
يومية .وهو بحســب الســائق مصطفى،
املعروف بكتكوت ،مــن داعمي كرم القدم.
ويبدأ كتكوت ،بأسلوبه الفكاهي ،يف الحديث
عن الزمالك واألهيل واملنتخب الوطني الذي
شارك يف بطولة كأس األمم األفريقية وعن
مونديال قطر  .2022نشــعر بحماســته
فنتحمــس .أعاد الســييس الحماســة اىل
الكثريين يف تلك البالد.

زحمة يا دنيا

يشــعر اللبنانيون بمحبــة املرصيني
برسعة .املرصيون ما إن يســمعوا بلهجة
لبنانية حتى يبدأوا بتمتمــة أغنية فريوز:
مرص عادت شمسك الذهب  /تحمل األرض
وتغرتب  /كتب النيل عىل شــطه  /قصصا ً
بالحب تلتهب .هم يحبون لبنان ويتكلمون
عنه بلهفــة وأىس :لبنان أجمل ناس وبحر
وجبل ولحمة نية وتبولة وجعيتا وحريصا
ووديع الصايف ...هنا ،عند ذكر إسم الراحل
الكبري ،يسأل أحدهم مستوضحا :هل مات
وديع الصايف؟
يا قشطة يا بسبوسة
نم ّر امام بنك عودة .نشعر بقهر .نشعر
نطري نحو القاهرة .العاصمة املرصية
بما فعلته بنا أياديهم كلهم وحصدناه نحن.
باتت ملتقى كل الشعوب .مؤتمرات ولقاءات
هذا البنك تأســس يف الســوق املرصي عام
ومشاريع واســتثمارات وسهر و»فرفشة»
 2006وانتــر يف «أم الدنيا» من خالل 53
واقتصاد وإنماء ومشاريع حيوية وطرقات
فرعاً .نسأل املرصيني عن حاله اليوم؟ هو
أصبحت أوتوســرادات بمســالك تتسع
باع يف كانــون الثاني  2021فروعه يف مرص
لخمســة خطوط يف كل اتجاه .الحياة يوم
إلك يوم عليك .مطار القاهــرة الدويل يعجّ
اىل بنك أبو ظبي األول الذي إستحوذ عىل مئة
يف املئة من رأسمال عودة ش.م.م (مرص)».
باملســافرين .واإلجراءات دائما مشــددة.
نحزن لهذا الخرب من جديد وكأنه حصل للتوّ،
وســائقو ســيارات األجــرة «يلتقطون»
بأسلوب مرصي محبب« :لوين ّ
وكأن لبنان بمؤسساته يباع قطعة قطعة،
ست
الركاب
ٍ
وذلك عىل الرغم من مرور عرشين شهرا ً عىل
هانم؟ ...يا أفندي تفضــل ...يا ذوات ...يا
أفول جمهورية «عودة» يف جمهورية مرص.
قشطة ...يا بسبوسة »...هي لهجتهم التي
«زحمة يــا دنيا زحمة».
يدلعون بها الزبائن .األسعار
نتذكــر ونحن نجول يف بعض
هنــا ايضا نــار .والوافدون
شوارع القاهرة الفرعية أغنية
يساومون لكن يبقى سائقو
ســيارات األجرة «أشــطر» .بحث لبناني عن دواء أحمد عدويــة هذه .لكن ،من
مىض عىل آخر زيــارة له اىل
وكلفة اإلنتقال من املطار اىل
مقطوع فوجده
قلب املدينة تزيد عىل  20دوالرا ً بسعر 19,500جنيه مرص أكثر مــن أربعة أعوام،
ستختلف عليه الصورة كثرياً.
أمريكيا ً (وهو ما يساوي 370
أي  1100دوالر
ّ
خفت زحمة السري يف الشوارع
جنيها ً تقريباً).
الرئيســية ودائما بفضل «السييس باشا».
جمهوريــة مــر العربيــة «قامت
نعرب الطرقات الرئيســية .نسلك الجسور.
من املوت» .والســائقون يبدأون يف الكالم
فتلفتنا زحمة غري إعتيادية .ثمة أســواق
عــن «موطنهم» بال ســؤال .يتكلمون وال
شــعبية مكتظة ال مثيل لهــا يف كل الدنيا
ينتظــرون ردودا ً وال يتوقعــون تعليقات
باستثناء بلد املئة وخمسة ماليني نسمة.
بل عالمــات تعجّ ب وإعجــاب .يتكلمون
نســتقل امليرتو .نعم يف القاهرة ميرتو
عن العشــوائيات التي تحولــت اىل مناطق
وقطــار وأحصنة تقل البــر ايضاً .نعم،
ســاحرة آرسة .يتكلمون عن الجسور التي
أنشأت مرص ميرتو أنفاق القاهرة يف شهر
ُشيدت فوق نهر النيل بأقل من شهر واحد.
أبريل  1989وهــو األول يف اإلنشــاء عىل
يتكلمون عن الكهرباء التي ال تنقطع لحظة
املستوى العربي واألفريقي .نتذكر مقوالت
وعن مرص املضيئة التي تبيع كهرباء وعن

ذرة

جولة على العربة

...وبقيت آرمة "عودة"

هنا خان الخليلي

التغزل بلبنــان ونتذكر قطاره املهرتئ الذي
لم يعد يوجد منه إال بعض السكك املتقطعة
املغطاة باليباس .ننزل اىل األنفاق .أســواق
شعبية أيضا تحت وأفواج من البرش .سعر
بطاقة امليرتو  50جنيهــا ً ويمكن تعبئتها
واإلنتقال بها بخمس جينيهات لكل وجهة.
وهنــاك اماكن مخصصة للنســاء وأخرى
للرجــال .والتالصــق كبري مثــل مرطبان
الكبيس .نتذكــر كوفيد -19فندرك التحدي
الكبري الذي واجهته جمهورية مرص العربية
يف مواجهة وباء العرص .نتجه صوب حارة
خان الخلييل والعتبة .نخرج من امليرتو كمن
خرج من يوم الحرش (قبــل يوم القيامة)،
لنجد أنفســنا يف «حرش» آخر .بسطات عىل
م ّد العني .ومرصيون لهم أسلوبهم يف البيع
والرشاء .وما نشــريه عند بســطة بمئة
جنيه نجده يف أخرى بعرشين .وباعة صغار
يعرضون لفائف ِ
«سيف الجيل» ينترشون يف
كل مكان .مشــايات وتي شريتات و» ِبكل»
لبنان والسودان
شــعر وعباءات ورشاشف وألبسة رياضية
العودة الباكرة رضوريــة عرب امليرتو
ولبن وتفاح بالعســل وغوافة وذرة مشوية
ملن يجهل طبيعــة املكان كــي ال يضيع.
وليمون طازج...وأناس مشــلوحون عىل
نعود اىل األوتوســرادات املشــيدة حديثا.
الطرقات يلتهمون ما تيرس من بقايا طعام،
هي نقلة نوعيــة يف تاريخ القاهرة الحديث
وحملة أكياس نايلون سوداء
حيث نصادف أناسا ً من كل
كبرية مليئــة بالبياضات...
الجنســيات .مرص تطورت
وأصوات تصــدح« :نوتيال
كثريا ً يف حني أن لبنان تراجع
أعاد السيسي
بخمسني جنيه .عسل أسود
كثريا ً كثرياً .نصادف كثريا ً من
بخمســن جنيه .جبنة فتة
السودانيني هناك .السودان،
الحماسة إلى
الكيلو بخمسني جنيه .وكيلو المصريين فيما يعيش الجارة االقرب ملرص ،تشــبه
البط بخمســن جنيه»...
بحسب أحد مواطنيها ،نفس
السودانيون أزمتنا
ومحال كثرية تبيع منتجات
تجربة القهر التي يعيشــها
القوات املسلحة بأسعار مدعومة .نتجه اىل
اللبنانيون .هناك أيضا ثورة وأمل ،بالشارع
خان الخلييل .نكاد نضيع يف الزحمة.
فقط القادر عىل التغيــر .هؤالء يتحدثون
خان الخلييل هو أحد أهم معالم القاهرة
عن التغيري الذي لن يبــر النور إال بإرادة
القديمة .فيه بــازارات ومحالت ومطاعم
الشعوب و»مهما كربت السلطة السودانية
شــعبية .ندخل إليــه من مدخــل بجوار
فصوت الشعب سيظل أقوى وأعىل» .وهناك
املسجد خان الخلييل الشهري وجامع األزهر.
الشعب لن يساوم وما يريده هو العدالة وال
يقال إن رأس الحســن بن عــي دفن هنا.
يشء آخر .يتحدث السودانيون عن كهرباء
الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس جدده
مفقودة ومياه مفقودة ودواء وإستشــفاء
وأهله وأعاد إفتتاحه قبل شــهر ،يف نيسان
وحيــاة مفقودين .وجعهم مثــل وجعنا.
 .2022هو حرص عىل ترميم كل املســاجد
أصبحنا مثلنا مثل أهايل الســودان عىل أمل
أن ال يساوم شــارعنا أيضا .ماذا عن الح ّل
بمنظورهم؟ يحاول الشعب هناك أن يأخذ
زمام املبادرات الوطنية .برأيهم التكافل هو
الســبيل الوحيد اليوم يف بلدهم الذي يفتقر
بعض أناســه اىل وجبات الطعــام اليومية
وكثري مــن أطفالهم يتجــاوزون وجبات
أساسية.
الصيدليات كثرية يف القاهرة لكن ليس
كل مــا يريده اللبناني يجــده .هناك أدوية
موازية وشــبيهة .واألدويــة التي يجدها
اللبناني هناك تباع بأسعار تقرتب اىل سعرها
بلبنان .أحدهــم زودوه من لبنان بدواء هم
بأمس الحاجة إليه واســمه «»tecfidera

والكنائس يف القاهرة .ندخل فنســمع كل
الرجال «يلطشــون» كل النساء .املرصيون
لديهم أســلوبهم يف «التلطيش» ومن يجول
بال مســاعدة من مواطن مرصي قد يأكل
الرضب بأسعار ال سقف لها .ومن يعلق يف
بسطة لن يكون قادرا ً عىل الخروج منها بال
رشاء ما يحتاجه وما ال يحتاجه .واملفاصلة
رضورية دائماً .والسياح ولو «أكلوا الرضب»
يبتســمون لتجربة التجول يف سوق ميلء
بالحوانيت املتالصقة ،يف إلفة شديدة ،وبات
الرقص الرشقي يمأل الشوارع .هنا مقهى
نجيب محفوظ أيضا.
القطــن بيحكي مــري .اإلعالنات
عن ذلك كثرية ،فالقطنيات يف مرص تجذب
املتسوّقني من كل العالم ،غري أن أسعارها،
ملن يهمه األمر ،أصبحت باهظة جدا ً قياسا ً
إىل حالنا وأحوالنا التعِ يسة.

مقطوع يف لبنان .وجده هناك بســعر 19
الف و 500جنيه وهو ما يعادل  1100دوالر
أمريكي .أخرب من طلبوه هاتفيا ً فبكوا.
أمور كثرية يريدهــا املواطن املرصي
حصل عليها اليــوم .وزارة الداخلية لديها
 24عىل  24نقاط متنقلــة تنجز معامالت
املواطــن املرصي يف أيام العطل .ســيارات
إسعاف موجودة عىل كل الطرقات والزوايا
ويف الساحات .الرشطة موجودة دائما عىل
الطرقات .يشعر الزائر حتما بأمان لم يكن
من قبل .التحــوّل كبري يف مرص بعد الثورة.
والشــوارع مضيئة .ومن يحــوم يف طائرة
تصعد أو تهبط يالحظ أنــوارا لم تكن من
قبــل .ومن يعــد اىل لبنان ،قبــل أن تهبط
طائرته ،يالحــظ أيضا عتمــة وصلت اىل
مستويات قياسية .إحداهن ،صارت تبحث
عن لبنان خالل هبوط الطائرة مرددة :لبنان
غري ظاهر .وكثريون شاركوها رأيها.
هناك مرص وهنا لبنان .هناك ثار الناس
يف ميدان التحرير وهنا ثاروا يف الســاحات.
هناك أصبحت الجمهورية جمهورية وهنا
تحولت اىل مزرعة بامتياز.

إعـــــالنــــات رســــميـــــة
تبليغ فقرة حكمية
من املحكمة االبتدائية التاســعة يف جبل
لبنان ،املتن ،الناظرة بالدعاوى العقارية،
برئاســة القايض ســيلفر ابو شــقرا
والقاضيني محمد فرحات واوجينا نصري،
اىل املســتدعى ضدهم نوبــار وانرتانيك
وكيورك وأوســب ديركئوريان املجهويل
محل اإلقامة ،انه باستدعاء ازالة الشيوع
رقم  2019/1757املقدم من املستدعي
توفيق مروان عســاف بواســطة وكيله
املحامي داني بو نادر ،صدر الحكم رقم
 2021/67تاريخ  2021/12/9قىض
بازالة الشيوع يف القسم  7العقار 1294
البورشية العقارية عن طريق بيعه باملزاد
العلني للعمــوم ولصالح الرشكاء عىل ان
يعتمد اساسا ً للطرح مبلغ  82500د.أ .او
ما يعادله باللرية اللبنانية بتاريخ البيع،
وتضمينهم النفقات والرســوم بنســبة
حصة كل منهم يف امللك ،مهلة االستئناف
خالل ثالثون يوما ً تيل مهلة النرش.
رئيس القلم كيوان كيوان

مـــطــــلــــوب
رشكة دكركــو فودز اند بروساســينغ
ش.م.ل .بحاجة لعمال حمالني لبنانيني
بدوام كامل .كافــة التقديمات القانونية
مؤمنة .هاتف 01202227

مـــــدارات

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٨٤٦السنــــة الثــالثــة
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اإلثـنـيـن  ٣٠أيـــــــار 2022

نحو تفعيل استراتيجية بايدن للعالم الحر ّ
من المعروف أن األزمات توضح مالمح الشؤون العالمية .جاءت الحرب في أوكرانيا لتسلّط الضوء على الرؤية العالمية
التي تحملها إدارة بايدن .أعلن الرئيس األميركي جو بايدن ،منذ وصوله إلى الرئاسة ،أن الصراع بين الديمقراطية واالستبداد
هو الصدام الذي يطبع هذا العصر ،مع أن منتقديه وبعض األعضاء في إدارته ال يوافقونه الرأي دومًا .برأي
بايدن على األقل ،أثبت الغزو الروسي والرد العالمي عليه أنه كان محقًا منذ البداية.
هــــــــــال بــــــــــرانـــــــــدز

قال بايــدن ،يف خطاب حالة االتحاد
يف بداية شهر آذار ،إن الحرب يف أوكرانيا
هي معركة بني الحريــة والطغيان .ثم
أعلن يف خطاب آخر ،بعد بضعة أسابيع يف
وارسو ،أن واشنطن ستقود العالم الحر
إىل النرص يف خضم الرصاع العظيم "بني
الديمقراطية واالســتبداد ،وبني الحرية
والقمع ،وبني النظــام املبني عىل قواعد
واضحة ونظا ٍم تحكمه القوة الغاشمة".
يملك بايدن ســببا ً وجيها ً للرتكيز
عىل هذه املسائل .لقد أثبت الغزو الرويس
مدى ارتبــاط الرصاع عىل تحديد معالم
النظام العاملي بمفاهيم متناقضة عن
األنظمة املحلية ،وأجّ ــج أيضا ً الرصاع
القائم بــن الديمقراطيــات املتقدمة
واألنظمة االستبدادية يف أوراسيا .حتى
أنه ّ
ضخ حيا ًة جديدة يف سياســة بايدن
الخارجية التــي كانت تتجه إىل االنهيار
أو الفشــل التام منذ بضعة أشهر .لكن
مــن حق منتقدي نظريــة الرصاع بني
الديمقراطيــة واالســتبداد أال يقتنعوا
بــأن العالم بهذه البســاطة .للفوز يف
الرئيس بايدن مع وزير الخارجية بلينكين ونائبة وزير الدفاع ورئيس هيئة األركان المشتركة أثناء إعالن المساعدة ألوكرانيا | واشنطن 16 ،آذار 2022
هذه املنافســة بني مختلف األنظمة ،ال
األمريكية يف منطقــة املحي َ
تحبــذ بالرضورة نمــوذج العالم الحر.
جانبا ً اسرتاتيجياً :قد يسمح تحالف العالم
بايدن إذا ً عىل تطوير املؤسسات والرتتيبات،
طني الهندي
بد من تصميم اســراتيجية تأخذ هذه
الحــر لألمريكيني وأصدقائهــم بالتفوق
بما يشــبه التحالف الرباعــي أو مختلف
والهادئ .تبدي هذه املجموعة استعدادها
تحتاج الواليات املتحدة إىل خطاب مغاير
التعقيدات باالعتبار.
بشكل حاسم يف بعض املسائل األساسية.
التحالفات التكنولوجية ،لتعزيز قوة العالم
للتعاون املؤســي الوثيق بنا ًء عىل قيم
الســتهداف جماهري مختلفة .قد تكون
يجب أن يُحدد بايدن أوال ً املســائل
ٍ
لكن تكثر التحديات املطروحة يف هذا املجال.
الحر عرب توثيق الروابط بني أول معسك َرين
ومصالح مشــركة ،وهي تش ّكل جوهر
مبادئ تقريــر املصري وحريــة الخيار
التي تعارضها واشنطن :هي ال تعارض
يتعلق التحــدي األول بــإدارة الرتابط
من هذا االئتالف.
أي تحالــف ملقاومة العــدوان وحماية
الجيوســيايس أكثر إقناعــا ً من نظرية
وجــود األنظمة االســتبدادية بل خليط
الرصاع بني الديمقراطية واالســتبداد يف
املتزايد يف عال ٍم منقســم .يجب أن يتمحور
يشــمل املعســكر الثالــث أنظمة
التفوّق التكنولوجي الديمقراطي وتجاوز
الطغيان والنفــوذ والعدائية الذي يُهدد
أفريقيا أو جنوب رشق آســيا .يُفرتض
الهدف الرئييس حــول االمتناع عن فك ذلك
اســتبدادية حميدة نســبياً :إنها الدول
التحديات االســتبدادية .لن يكون تعزيز
الواليــات املتحدة والنظــام الدويل الذي
التعاون داخل التحالفات القائمة كافيا ً
أن تعطي واشنطن األولوية ملا تريده من
الرتابــط بالكامل وجعــل رشوطه مفيدة
غري الليربالية التي تدعــم النظام الدويل
بَنَته .ثم يجــب أن يوضح مفهومها عن
هؤالء الــركاء ألن اختيارهم للرشكة
للعالم الحر .ترتكز هذه العملية عىل الفصل
بقيادة قوة ديمقراطية عظمى .يصعب
إذاً ،بل يجــب أن تقوي هــذه األطراف
"العالم الح ّر" ،إذ يبقــى هذا املصطلح
التــــي تزوّدهــــم باتصاالت الجيل
االنتقائــي ،مــا يعني حرمــان الرشكات
التمييز طبعا ً بــن الدكتاتورية الجيدة
املشاركة
الدول
فعلت
كما
بينها،
الروابط
املألوف مرنا ً أكثــر مما يوحي به .أخرياً،
ِ
الخامــس قد يكون
الصينية من الوصول إىل
والســيئة .لكــن تتــكل مجموعة من
يف اتفاق "أوكوس".
يُفرتض أن تعالج إدارته
أهم مــن موقفهم
االســتثمارات واملعدات
األنظمة االســتبدادية عىل اقتصاد عاملي
يتألــف املعســكر
املشــاكل األساسية التي
تجاه أوكرانيا .لكن
املتطــورة تقنيــاً ،أو
منفتح بقيادة الواليــات املتحدة ،وهي
الثانــي من الــركاء
يطرحها هــذا التعريف.
يجــب أن يقتنص
توسيع حرية الترصف
تقع يف مســاحة جغرافية اسرتاتيجية
الديمقراطيــن .غالبا ً ما
قد تســتفيد واشــنطن
بايدن الفرص التي
تجعلها أكثــر عرضة لتهديــدات بكني
يف أوروبــا عــر وقف
تصطف هــذه الدول مع
من اســراتيجية العالم
قد تتردد الهند في قطع
تتكل مجموعة
تقدّمها له الحرب.
أو موســكو ،ما يعني أنهــا تتكل عىل
اتكالها عــى إمدادات
بشــكل
الواليات املتحدة
الحــر ملنع هــذا القرن
ٍ
عالقاتها مع روسيا لكنها
واشــنطن ملســاعدتها ،أو ربما تكون
اليــوم ،باتــت
الطاقة الروسية .األهم
مــن التحــول إىل عرص من األنظمة االستبدادية شــائب أو غري متماسك.
راســخة يف النظام الراهن بكل بساطة.
االسرتاتيجيــــــة
هــي ال تحبــذ القــوة
التفوق االستبدادي ،لكن
من ذلــك هــو تعزيز تبقى جزءًا أساسيًا من حملة
على اقتصاد عالمي
يســهل أن تتعاون هذه الــدول ،منها
التماسك التجاري واملايل التصدي للصين على المستويَين الهندية التي تقيض
ترتافق هذه االسرتاتيجية منفتح بقيادة الواليات األمريكية بشــكل عام،
لكنهــا لن ترتــاح طبعا ً
فيتنــام وســنغافورة ،مــع الواليات
باستعمال األسلحـة
والتكنولوجي يف العالم
أيضا ً مع أســئلة شائكة
الجيوسياسي والتكنولوجي
المتحدة
ً
خدمة ملصالحها الخاصة ،لكبح
الروسية لحمايـــة
الحــر وترسيــع نموه
املتحدة،
إذا ســيطرت األنظمــة
املشــاركة
حول األطراف
ِ
نفســها من الصني
وابتكاره ،مقابل تقليص
العدوان االســتبدادي األكثر تطرفاً .لكن
االســتبدادية التوسعية
واملستبعدة وكيفية إدارة
بالية :إذا أصبحت موسكو مشلولة بسبب
نقاط ضعفه أمام إكراه األنظمة االستبدادية.
سيبقى تعامل هذه البلدان متحفظا ً مع
عىل العالــم ،لذا من املنطقــي أن تقدّم
العالم الذي يزداد انقساما ً وترابطا ً يف آن.
الرصاع األخري والعقوبات املرافقة له وزاد
إنه هــدف عاجل ألن الصني تســارع اليوم
الديمقراطيــات يف ملفــات مثل حقوق
املساعدة يف مسائل معينة.
يجب أن يبدأ بايدن بتحديد التحالف
اتكالها عىل بكني ،فلن تتمكن من تزويد
إىل تخفيف تع ّرضهــا للضغوط االقتصادية
اإلنسان ،ومســتقبل اإلنرتنت ،ومسائل
قد ترتدد الهنــد يف قطع عالقاتها مع
الذي يريد حشــده .اليوم ،يُعترب العالم
الهنــد باملعدات العســكرية التي تحتاج
الدولية ألنها تعرف أن رشوط الرتابط العاملي
أخرى مرتبطة بالحوكمة.
روسيا ،لكنها تبقى جزءا ً أساسيا ً من حملة
الحــر مرادفــا ً الئتالف ثالثــي األبعاد.
إليها خالل األزمات .لذا تستطيع الواليات
قد يُحدد توازن القوى خالل األزمات.
يمكن بناء اســراتيجية العالم الحر
التصدي للصني عىل املستويَني الجيوسيايس
يشــمل املعســكر األول حلفاء الواليات
املتحدة ودول ديمقراطية أخرى أن تكبح
تتعلــق صعوبــة أخــرى بإرشاك
استنادا ً إىل مبادئ محددة من دون إعطائها
والتكنولوجي .أما أندونيسيا ،فمن املتوقع
املتحــدة يف معاهــدة الديمقراطية ،أي
نزعة الهند إىل تغيــر مواقفها مع مرور
الحلفاء الديمقراطيني املرتددين يف هذه
طابعا ً مطلقــا ً أو انهزاميــاً ،ما يعني أن
أن تُكثّف تعاونها مع واشــنطن يف املسائل
الديمقراطيــات الليرباليــة عمومــا ً يف
الوقت عرب مساعدتها يف تخفيف اتكالها
الجهــود :إنها الدول التــي تتعاون مع
تطرح منطقا ً معقــوال ً للتعاون مع بعض
األمنية ،حتــى لو حافظت عــى روابط
العالــم األنغلوفوني واملســاحة العابرة
عىل املعدات العسكرية الروسية.
واشنطن يف مســائل ملموسة لكنها ال
املســتبدين ضد آخرين .حتى أنها تحمل
تجارية وثيقة مع بكني .يُفرتض أن يُر ّكز
لألطليس ،وأقــوى األطراف يف التحالفات
سؤال كان يتجنّبه حتى الفرتة األخرية :ما نهاية
أخرياً ،يجب أن يجيب بايدن عىل
ٍ
اسرتاتيجية العالم الحر؟ ال يحتاج هذا النوع من االسرتاتيجيات إىل أهداف مثل تغيري
األنظمة ،مع أن تعليقات بايدن االرتجالية حول بوتني أوضحت هذه املسألة .تستطيع
الديمقراطيات أن تسيطر عىل االضطرابات التي تُسببها األنظمة االستبدادية العدائية،
ويُعترب االنفراج الذي شــهدته الحرب الباردة خري مثال عىل ذلك .لكن إذا كان الرصاع
قائما ً بني دول تحمل رؤيــة عاملية متباينة بنا ًء عىل أنظمة محلية مختلفة بالكامل،
يعني ذلك أن االنفراج ســيكون موَقتا ً هذه املرة أيضاً .أمضت الواليات املتحدة عقودا ً
عدة وهي تحاول ج ّر موسكو وبكني إىل النظام الدويل .حان الوقت إذا ً كي تقوي العالم
الحــر من حولها وتُضعِ ف قدرة البلدَين عىل إيذاء اآلخرين ،إىل أن تتغري سياســتهما
الداخلية أو يتالىش نفوذهما .تســتطيع اسرتاتيجية العالم الحر أن توصلنا إىل نهاية
سعيدةّ ،
لكن تلك النهاية لن تتحقق قبل مرور وقت طويل جداً.
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"بيت التباريس" لزينة كيالي ...ملتقى ثقافي بامتياز
وعبد الرحمن الباشا أ ّول الغيث
جــــــــورج بــــــــوعــــــــبــــــــدو
التقى حشد من املوسيقيني واألدباء
واملفكرين ورجال اإلعالم السبت يف منزل
بطابع تراثي ارتأت صاحبته زينة صالح
كيايل تحويله ملتقى ثقافيا ً يجمع تحت
سقفه أعالم الفكر والثقافة .عىل مدى
أربعة أيام احتضن املنزل ورشة تدريبيّة
العاملي عبد الرحمن
قادها املوســيقار
ّ
الباشا يف إطار حلقات "ماسرت كالس"
اســتفاد منها عدد من طالب البيانو يف
معهد الكونرسفتــوار الوطني اللبناني.
وليست كيايل غريبة عن املشهد الثقايف
فهي مؤلفة عرشات الكتب يف املوسيقى
والحركة املوسيقية اللبنانية وتاريخها
وهي مؤسســة "مركز اإلرث املوسيقي
اللبنانــي" هذا الــذي أرادتــه منزال ً
يستضيف املوسيقيني العامليني إلعطاء
دروس لطالب املوســيقى اللبنانيني يف
حني تتخبــط فيه الجهات الرســمية
يف اإلبقاء عــى الكونرسفتوار الوطني
صامدا ً يف وجــه الريــاح االقتصادية
التي تعصف بأســاتذته وطالبه .رئيس
الكونرسفتــوار الوطني الســابق وليد
مســلم كان حارضا ً ايمانــا ً منه بدور
لبنان الثقايف وبإعطاء الشــباب فسحة

إيلينا خوري

عبد الرحمن الباشا مع زوجته وابنته والطالب المشاركين في صفوف الـ Master Class

مــن األمل معتــرا ً أن هــذا النوع من
اللقاءات يؤكد دور لبنــان الطليعي يف
مجال املوسيقى والثقافة.
وعىل امتــداد ســاعة ونصف تواىل
ّ
طلب بعمــر الورد عــى البيانو لعزف
مقطوعــات لعمالقة املوســيقى أمثال
جورج باز وهتاف خوري ورخمانينوف

وبيتهوفن وشوبان وشوبرت ودوبويس
وعبد الرحمن الباشا.
افتتــح االمســية نقــوال غندور
مقدّما ً "بريلــود" رقم  1لهتاف خوري
تليه مقطوعة "املراهقة" املوســيقيّة
لعبد الرحمن الباشــا .بدورها ،عزفت
إليســا بعقليني "الربيلود"  32رقم 5

لرخمانينــوف ،ومقطوعة "الطفولة"
لعبد الرحمن الباشا ،فيما عزف جوزف
عبود الســوناتا رقم  14لبيتهوفن تليه
مقطوعة "الثائرة" لفريديريك شوبان.
اما إيلينا خــوري فعزفت مقطوعتني
لشــوبرت وجورج بــاز وتالها جواد
حمدانــي بمقطوعتني لــك ّل من كلود

دوبــويس وجــورج بــاز وختم عزف
الطالب إيمانويل جورج سبعيل األصغر
سنّا ً فهو يف ربيعه الخامس عرش ورغم
ذلك برهــن عن احــراف وبراعة تعد
بنجومية عاملية مقبلة.
ولعــ ّل أجمل ما يف الســهرة الراقية
باإلضافــة إىل مدّنا باألمــل لوجود جيل
صاعد من الشــباب اللبناني عىل طريق
االحرتاف املوسيقي فكان تمتع الحضور
بعــزف عبــد الرحمن الباشــا وزوجته
السيدة سوزان فرميان -عازفة التشيلو
البلجيكيّة  -مقطوعة للباشا أهداها البنته
الصغــرة ،ثم عزف األخــر مقطوعتني
تحيّة منه لوالده الراحــل الكبري توفيق
الباشا حملت إيقاعات أندلسية.
ّ
وعب الباشا عن ســعادته العارمة
لقيام كيايل بهذه املبادرة التي أفســحت
للموســيقيني الشــباب فرصة لتطوير
ٍ
كاف
مهاراتهم كونهم يفتقرون إىل دعم
يف هذا املجال علمــا ً أن املجتمع اللبناني
يزخر ،وفق رأيه ،باملواهب االستثنائية.
بدورهــا أكــدت كيــايل إرصارها
عىل دعــم الثقافة واملوســيقى يف لبنان
واعد ًة بمزيد من املناســبات املوسيقية
تحت ســقفها بالتعاون مع السفارتني
الفرنسية وااليطالية.

جوزيف عبّود

إيمانويل سبعلي

عبد الرحمن الباشا وزوجته سوزان فرميان

سباق تكنولوجي لحفظ المباني األثرية األوكرانية
يستخدم مهندســون أوكرانيون املسح الضوئي
الثالثي األبعاد وتقنيات متطورة لتصوير األبنية األثرية
التي خرقتهــا قذائف وصواريخ الحرب ،وتســجيلها
وإعــادة بنائها افرتاضياً ،يف محاولــة لحفظ الذاكرة
الثقافية لبالدهم .يميش املهنــدس الفرنيس ايمانويل
دوران الخبري يف تســجيل البيانات الثالثية األبعاد ،بني
أعمدة خشبية مكدّسة وأنقاض كثرية ،ليزرع املاسح
الضوئي الخاص به يف نقطة اسرتاتيجية من مركز فرق
اإلطفاء الذي ترضّ ر كثريا ً من ج ّراء الرضبات الروسية.
وبُني هذا املركز يف العــام  1887بحجارة اآلجر
الحمراء .ويُشــ ّكل بــرج املراقبة فيه رمــزا ً للثورة
الصناعية يف خاركيف يف نهاية القرن التاســع عرش.

ويُسجّ ل دوران بآلته تفاصيل املبنى .ويوضح "يلتقط
املاسح الضوئي  500ألف نقطة ك ّل ثانية .بهذه الحالة،
سنحصل عىل  10ماليني نقطة (خالل  20ثانية) .من
ّ
نغــر الزاوية ونتجول يف كل املبنى ،يف الخارج ويف
ثمّ،
الداخل .نحصل حينهــا عىل مليار نقطة (خالل ألفي
ثانية ،أي  33دقيقة تقريباً)".
مســاءً ،يجمع دوران عىل حاســوبه جميع
البيانات "مثل األحجية" إلعادة تركيب شكل املبنى
يف الفضاء االفــرايض .والنتيجــة النهائية تكون
مطابقة للواقع بفارق خمس مليمرتات كح ّد أقىص،
ويمكن رؤية املبنى من جميع الزوايا ،باإلضافة إىل
رؤية حفر االنفجارات التي قضت عىل هيكل املبنى.

ّ
ويتنقل
ويعمــل دوران عىل أســاس تطوّعي
مع املاســح الضوئي برفقة مهندسني وخرباء يف
املبانــي األثرية ومدير املتحــف ،يف كييف ولفيف
وترشنيغيف وخاركيف.
ويف خاركيف ،أُدرج نحو  500مبنى ضمن قائمة
املباني ذات األهمية التاريخية ،ومعظمها يقع يف وسط
املدينة الذي يتع ّرض لقصف رويس منتظم ،حســبما
تقول املهندسة كاتريينا كوبليتسكا العضو يف اللجنة
املســؤولة عن إحصاء املواقــع التاريخية املترضّ رة.
وهي تقدر عدد املبانــي التي تعرضت للقصف بأكثر
من مئة .وال تزال القذائف تتساقط عىل خاركيف حتى
لو ّ
خف الخناق الرويس حولها( .أ ف ب)
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بوشكيان :شكرًا وائل كفوري
هنــأ وزيــر الصناعة يف
حكومة ترصيف األعمال جورج
بوشــكيان الفنان وائل كفوري
عىل اطالقه مبــادرة تهدف إىل
تأمني الكتــاب املجاني لجميع
طالب مــدارس مدينــة زحلة،
قائالً" :هي خطوة الفتة ومميزة
تجاه تالمذة املدارس حيث ترعرع
وتعلم ،إذ يحرص عىل تنشــئة
الجيل الجديــد املتحمس للعلم
والتخصص ،ويشــعر مع الذين
يمرون بالضائقــة االقتصادية
وهــم كثــر" ،مضيفــاً" :عىل
أبناء زحلــة املقتدرين يف لبنان

ضجّ ت مواقع التواصل االجتماعي يف الســاعات
املاضية بالحديث عن السيدة فريوز وذلك بعد انتشار
صورة جديدة لها مــن داخل منزلها .والقت الصورة
تفاعالً كبريا ً من الجمهــور وتم تداولها بكثافة عرب
املواقع ،تاركني الكثري مــن التعليقات التي وصفت
السيدة فريوز بأجمل الكلمات.

شـــــــربــــل داغـــــــــر
يتم التشجيع عىل القراءة وتعلم
اللغات" ،خاتما ً "زحلة الثقافة
والشــعراء واألدباء والفنانون.
شكرا ً وائل .ونحن إىل جانبك".

واملهاجر ،أن يقدّروا هذه املبادرة
ويدعموهــا وينضمــوا إليها
ويغنوها ويطوروها بتأســيس
األندية الفكرية والثقافية حيث

بين الغالبية العددية
والغالبية السياسية

CANNES

كان السينمائي :السعفة الذهبية لـTriangle of Sadness
توج مهرجان "كان" الســينمائي بنســخته
الخامســة والسبعني الســبت فيلم "Triangle of
 "Sadnessالســيايس الســاخر عن العالقات بني
الطبقات يف املجتمعات الغربية ،بالســعفة الذهبية
التي نالها مخرج العمل الســويدي روبن أوستلوند
للمرة الثانية يف مسريته.
وبعد خمس سنوات عىل الفوز بفضل فيلم "The
 ،"Squareانضم املخرج السويدي البالغ  48عاما ً إىل
النادي املغلق للمخرجني الحائزين "السعفة الذهبية"
مرتني ،بينهم األخوان داردين وكن لوتش.
ويقــدّم املخرج الفائــز يف هذا الفيلم نقــدا ً الذعا ً
للرأسمالية وتجاوزاتها يف مجتمعات غربية تويل اهتماما ً
كبريا ًللمظاهر .ويروي " "Triangle of Sadnessمغامرات
يايا وكارل ،وهما ثنائي من عاريض األزياء واملؤثرين عىل
الشبكات االجتماعية يمضيان إجازة فارهة عىل سفينة
استجمام ،لكن رحلتهما تنقلب إىل كارثة.
ومنحت لجنة التحكيم التــي تضم خصوصاً،
إىل جانب الندون ،املمثلــة الربيطانية ريبيكا هول

التي برزت يف فيلم "،"Vicky Cristina Barcelona
واملمثلة الهندية ديبيكا بادوكوني واملخرج اإليراني
أصغر فرهــادي والفرنيس الدج يل ،جائزتها الكربى
مناصفة إىل الفرنســية كلري دوني ( 76عاما) عن
فيلمها " "Stars at Noonواملخرج البلجيكي لوكاس

دونــت البالغ  31عاما عن فيلمــه الثاني ""Close
الذي يقارب مسألة معايري الذكورة.
عىل صعيد التمثيل ،فاز الكوري الجنوبي ســونغ
كانغ هو ( 55عاماً) بجائــزة أفضل ممثل عن دوره يف
فيلم " "Brokerللمخرج الياباني هريوكازو كوري-إيدا.
أما جائزة أفضل ممثلة فنالتها اإليرانية زار أمر إبراهيمي
عن دورها يف فيلم "العنكبــوت املقدس" للمخرج عيل
عبايس .وفاز املخرج الســويدي من أصل مرصي طارق
صالــح ( 50عاماً) بجائزة أفضل ســيناريو عن فيلمه
"صبي من الجنــة" .وكانت بلجيكا من أبرز الرابحني يف
املهرجان ،إذ باإلضافة إىل فــوز لوكاس دونت بالجائزة
الكــرى ،حصل األخــوان داردين املياالن إىل الســينما
االجتماعيــة ،عىل جائزة خاصة عن فيلــم "Tori and
 ،"Lukitaوهو دراما اجتماعية عن شــباب منفيني ،يف
حني حصل الزوجان شارلوت فاندرمريش وفيليكس فان
غارونينغن عىل جائــزة لجنة التحكيم عن "The Eight
 "Mountainsباملناصفة مع " "EOوهو فيلم عن حمار
من إخراج البولندي جريزي سكوليموفسكي( .أ ف ب)

تجمع  19مليون دوالر على هامش
جمعت مؤسسة "أمفار" األمريكية
ملكافحة اإليــدز أكثر مــن  19مليون
دوالر ،أي أكثر من ضعفي املبلغ الذي تم
تحصيله قبل عام ،خالل مزاد أقيم أخريا ً
يف مدينة أنتيب الســاحلية الفرنســية
وكان ضيف الــرف فيه النجم روبرت
دي نريو .خالل أمسية راقية عىل هامش
مهرجــان "كان" الســينمائي الــذي
اختتم مساء الســبت دورته الخامسة
والســبعني ،مع أكثر مــن  800ضيف
معظمهم مــن األمريكيني ،بيعت أعمال
فنيــة ولحظات مميزة مــع النجوم أو
حتى رحــات فاخرة لصالــح تمويل
البحوث الخاصة بمكافحة اإليدز.
وكانت مفاجأة األمسية بيع عمل
لجيف كونــز غري معروض يف برنامج
املزاد األســايس ،بســعر  2,1مليون

يورو .وقدم الفنان يف الحفل الخريي
أول عمل له بتكنولوجيا "ان اف تي"،
من منحوتــة " "Moonphasesالتي
سرتسلها وكالة "ناسا" إىل القمر.
كمــا حرض ضيف الــرف يف أكرب
حفل خــري يف أوروبــا ،املمثل روبرت
دي نريو لتقديم عمل لوالده الرسام بيع
بمبلغ  500ألف يورو .وسيشارك املشرتي
املحظوظ أيضا ً مأدبة غــداء مع املمثل
األمريكي يف أحد مطاعمه يف نيويورك.
وخالل األمســية التــي أقيمت يف
حدائق فندق "إيــدن روك" عىل خليج
أنتيب ،تم تصوير الكثري من العارضات
والعارضني من أمثال ميال جوفوفيتش
وســيندي برونــا وجــوردان باريت
وإيزابييل فونتانا .وغصت األمســية
أيضــا ً بنجوم يف الســينما األمريكية،

بينهم ليونــاردو دي كابريــو وإيفا
لونغوريا وتوم هانكس وكييس أفليك.
وأنشئت مؤسســة "أمفار" عىل

يد إليزابيــث تايلور يف أوائل ثمانينيات
القرن العرشيــن ،وكانت أول جمعية
خاصة ملكافحة اإليدز.

ُ
غالبية المجلس النيابي الجديد
تالقي
َ
غالبية المجلس النيابي السابقة .تحافظ
هذه على هذه الغالبية ،وإن لم يبلغ عدد
نوابها اكثرية اعضاء المجلس الجديد.
هذا الكالم قد يُفاجئ البعض ،لكنه يصف
واقع التكتالت الناشئة.
والدليل هو ان النواب "السياديين"
و"التغييريين" (كما تجري تسميتهم ،من دون
اعتراض منهم) ال يتحدثون عن غالبيةٍ تجم ُعهم،
مع أن أعداد نوابهم تفوق العدد المطلوب .لماذا؟
يبدو ان التكتالت هذه ستُبقي على
أحوال التخالف االعتراضي بينها ،بل
ستزيد على األرجح.
خصوصا من قبل النواب "التغييريين"
الذين يَطلبون "تأكيد" مواقعهم؛ وهي
مواقع نواب أفراد ،مهما تحلقوا تحت
تسميات طنانة ورنانة  :سيَطلبون تحويل
نجاحاتهم ،المستندة إلى "مناخ تغييري"،
إلى تكتالت سياسية وحزبية.
وهذا حقهم .وهذا سليم ديمقراطياً...
إال أن هذا يعني أن شغلهم يستند او
يتجه الى تحسين "الجهاز" ،وإلى تأكيد
مواقعهم ،وخياراتهم؛ وهو ما ال يتم إال
بالتباين ،بالتخالف ،مع األقربين .وهذا يسري
على الخالفات -التي باتت عبثية -بين حزب
"الكتائب" وحزب "القوات اللبنانية"...
االكيد هو ان "حزب الله" ال يزال يتمتع
بأغلبية ،وإن كانت مضطربة ،ودون
المطلوب حسابياً.
األكيد اآلخر ،ضمن العملية عينها ،هو ان
معارضي الحزب يشكلون أقليات ،ليس إال،
ً
اغلبية ...عددياً.
وإن امتلكوا بمجموعهم
هذا يعني ان استهدافات الخالفات
ومحركاتها تبقى كيانية ،إيديولوجية،
في المقام االول ،وهي ال ترقى تماما ً إلى
خالفات برنامجية ،سياسية.
يتمكن "حزب الله" ،على الرغم من
الخسارات االكيدة ،ومن تراجع "هيبته"،
من الحفاظ على موقع نافذ ،يُضاف إلى احتياطي
قوته ،الماثل في سالحه الذي بات مكشوفاً.
إال أن اشتغال النصاب السياسي ،كما
يتجلى في المجلس النيابي الجديد ،ال يالقي
تماما ً مواجع الناس ،غالبية الناس.
هي مواجع تُهدد اللبناني في ُقوته ،في
مستوى معيشته ،في جنى عمره ،في مستقبل
نمو لبلده .وهي مواجع ملحة،
أفق ٍ
عيشه ،في ِ
ضاغطة ،فيما نجد القوى السياسية كلها
مشغولة أكثر بمواقعها ،ما يجعل القوى
"السيادية" و"التغييرية" تُشبه غيرها ،أي
مشغولة أكثر بمكاناتها ،ال بأحوال اللبنانيين.
السؤال المضني :أليس في مقدور هذه
القوى ،حاملة هموم أكثرية اللبنانيين (لو
جمعنا اصواتها وتطلعاتها) ،ان تلتقي
برنامجيا ً على هموم اللبنانيين الضاغطة ،وان
تعمل من اجل اصالحات مالية واقتصادية،
وأن تتوحد حولها ،قبل تعديل الدستور او
قانون االنتخاب او الزواج المدني وغيرها؟

حظــــــك اليـــــوم

الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

تكون املعنويات مرتفعة
والوعود كثرية ،ال شك يف أنك
تبدأ مرحلة جديدة وتستعيد
حيويتك وإيجابيتك.

تكون عىل وفاق تام مع الرشيك،
وتخططان لتمضية املزيد من
الوقت معاً ،والقيام برحلة
استجمام بعيدا ً عن الجميع.

اقتنع بما هو مقدر لك ،إن عملك
هو مصدر رزقك وال بديل عنه
أقله يف املدى املنظور.

ال تقدم عىل أعمال عشوائية
راض
للفت نظر الرشيك ،فهو ٍ
عمّ ا قدمته حتى اليوم ولست
مضطرا ً إىل بذل املزيد.

تفرض رشوطك الجديدة يف
العمل ،وهذا يساعدك عىل
تحسني ظروفك املادية واملعنوية
عىل ح ّد سواء.

ال تعاتب الرشيك باستمرار،
ألن ذلك سيزعجه عىل املدى
الطويل وسيؤدي اىل نتائج
غري مرضية.

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

كن أكثر تعقالً مع الزمالء ،أي
خطوة ناقصة تؤدي إىل عواقب
قد ال تحتملها.

انفراجات مالية غري متوقعة،
وهذا ما يدفعك إىل مزيد من
التبذير غري املربّر ،استفد من
دروس املايض.

األخطاء الصغرية غالبا ً ما
تكون مؤرشا ً لبعض الترسع،
فحاول معالجة الوضع رسيعا ً
حتى ال تتفاقم األمور.

غرية الرشيك مربّرة وال سيما
أنك تبالغ أحيانا ً يف رد فعلك تجاه
اإلطراء الذي تتلقاه يومياً.

ال تترسع لتحقق األهداف التي
فالترسع يسبب
تسعى إليها،
ّ
املتاعب غري املتوقعة.

ّ
خفف من حدة قساوتك يف
تعاطيك مع الرشيك ،ألن ذلك
قد يولد نفورا ً بينكما ،وهذا ما
ال تريده عىل اإلطالق.
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Health Matters

النفخة ...تخلّص منها بأسهل الطرق

يصاب جميع الناس بالنفخة بعد األكل أحيانًا .إنه شعور مألوف من الضيق ،أو الشبع ،أو الضغط ،أو التورم في البطن،
وقد يكون االنزعاج خفيفًا أو حادًا .يقول الدكتور كايل ستالر ،اختصاصي في أمراض الجهاز الهضمي في مستشفى
"ماساتشوستس" العام التابع لجامعة "هارفارد"" :غالبًا ما تزول النفخة بعد فترة ،لكن تتكرر هذه المشكلة بعد
األكل دومًا في حاالت أخرى".
غازات متراكمة

تحصل النفخة حــن ترتاكم كمية
غري طبيعية من الغازات يف البطن .تتعدد
أسباب هذه الحالة.
تُفكك األنزيمــات والجراثيم يف
الجهاز الهضمي املأكوالت وتُحوّلها
إىل ســكريات بســيطة لتســهيل
امتصاصها يف الجســم .لكن ترتاجع
مستويات األنزيمات يف املعدة واألمعاء
طبيعيا ً مع التقدم يف الســن .ويعني
تراجع كميــة األنزيمات عدم تفكيك
املأكوالت بالكامل ،فتزيد األعباء عىل
الجراثيم وتتصاعد كمية الغازات التي
ينتجها الجسم.
يميل كبار الســن مثــاً إىل إنتاج
كميات أقل من األنزيمات الالزمة لهضم
الكربوهيدرات األساســية يف مشتقات
الحليب ،ما يؤدي إىل ظهور مشكلة عدم
تحمّ ل الالكتوز.
عىل صعيــد آخر ،قد يجــد الناس
صعوبــة يف هضــم فئــات معينة من
الكربوهيــدرات اســمها "فودمــاب"
(السكريات قليلة السكاريد ،والسكريات
الثنائيــة واألحاديــة ،والبوليوالت) .قد
يعجز الجسم عن هضم هذه املنتجات أو
بشكل جزئي ،ما يؤدي إىل زيادة
يهضمها
ٍ
التخمّ ر تحــت تأثري الجراثيــم املعوية
وإنتاج املزيد من الغازات.
تتعدد األغذية الشائعة التي تدخل يف
خانة "فودماب" وتنتــج الغازات ،منها
الربوكيل ،والفاصوليا والعدس ،والقمح،
والثــوم ،والبصل ،والتفــاح ،وعصائر
الفاكهــة .لكن قد تشــمل هــذه الفئة
أيضا ً أغذية غري مُســبّبة للغازات ،مثل
األفوكادو والكرز.

تنبّه إلى نظامك الغذائي

مؤشرات تحذيرية

تكــون النفخــة طبيعيــة يف بعض
الحاالت ،لكن يجب أن تستشري طبيبك إذا
تكررت املشكلة أو دامت لفرتة طويلة ،أو
إذا ترافقت النفخة مع أعراض أخرى مثل
وجــع البطن ،وفقدان الــوزن ،والحمى،
وظهور دم يف الرباز .قد تشري هذه األعراض
إىل مشكلة أكثر خطورة مثل الداء البطني،
أو التهاب القولــون التقرحي ،أو مرض
كرون ،أو خلل يف الكبد.

وظائف متباطئة

قــد تتأثر مشــكلة النفخة بتباطؤ
الجهاز الهضمي أيضاً .يوضح ســتالر:
ّ
التغي
"تميل وظيفة الجهاز الهضمي إىل

والتباطــؤ مع التقدم يف الســن .يف هذه
ٍ
وقت أطول لبدء
املرحلة ،تحتاج املعدة إىل
عملية الهضم ،وال تعــود األمعاء قادرة
عىل تحريك الطعام بالرسعة نفسها .هذا
التباطؤ يُسهّ ل تراكم الغازات".
كذلك ،قد يرتاكم فائض من الغازات
عند ابتالع كمية مفرطة من الهواء .هذا
ما يحصل مثالً بســبب األكل الرسيع ،أو
اإلفراط يف األكل ،أو التكلم أثناء األكل.
بشكل عام يتصاعد فائض الغازات،
بغض النظر عن ســببه ،نحــو املريء
ويخرج من الجسم عن طريق التجشؤ أو
يتابع مساره يف الجهاز الهضمي ويخرج
من القولون عىل شكل غازات .لكن حني
ترتاكم كمية مفرطة من الغازات ويعجز

الجســم عن إخراجها برسعة كافية ،قد
تنتفخ املعدة.
تســتطيع املعدة يف هــذه الحالة
ّ
وتتوسع كي
أن تعيد تشكيل نفســها
تســتوعب كميات صغرية من الغازات
التــي تنتجها خــال عمليــة الهضم
ّ
لكن أي فائض من الغازات قد
العادية.
يطغى عىل هذه املساحة.
عند إنتاج الغازات بطريقة طبيعية،
ينتفخ الحجاب الحاجــز ويصبح جدار
البطن مشدودا ً للسماح للمعدة بالحفاظ
عىل شكلها .لكن يهبط الحجاب الحاجز
أحيانا ً أو ينقبض بطريقة شــائبة رغم
غياب أي فائض من الغازات ،ما يؤدي إىل
إرخاء عضالت جدار البطن ونتوء املعدة.

غالبا ً ما تــزول النفخة تلقائيا ً
ألن الغــازات تخرج مــن الجهاز
الهضمي عرب التجشــؤ أو إطالق
الريح .لكن إذا تكررت النفخة ،من
األفضل أن تبدأ بتخفيف مشتقات
الحليب وتتأكد من عــدم إصابتك
بمشكلة عدم تحمّ ل الالكتوز.
إذا لــم تنفعك هــذه الخطوة،
راجع حميتــك االعتيادية بحثا ً عن
أغذية "فودماب" .يف مطلق األحوال،
من األفضــل أن تستشــر خبري
التغذية لتحديد املأكوالت ا ُملســببة
للمشــكلة ووضع اســراتيجية
مناســبة لحذف األغذية الشائكة
واســتبدالها بمأكــوالت أخرى أو
تعديل كمياتها.
كذلك ،يمكنك أن تحمي نفسك
مــن النفخة الناجمــة عن فائض
الهواء عــر إبطاء وتــرة األكل،
وتقليص حجم الوجبات ،وتخفيف
استهالك املرشوبات الغازية.
أخــراً ،قد تســتفيد من أخذ
عالجات شائعة ومضادة للغازات،
مثل "غاز إكس" ،بعد األكل ملعالجة
النفخــة العابرة (يســهم عنرص
سيميثيكون الناشــط يف الدواء يف
تفكيــك فقاعات الغــازات) .لكن
يجب أن تعرف أن هذه املنتجات ال
تفيد جميع النــاس ،وما من أدلة
قوية عىل منافعها ملعالجة النفخة
املتكررة أو املزمنة.

Allo Doc

تأثير الدواء الوهمي حقيقي؟
ُ
تحسن قبل مرور أسابيع عدة ،لكني
دواء جديدًا .قال لي طبيبي إنني لن أشعر على األرجح بأي
بدأت للتو آخذ
ّ
ً
ُ
بالتحسن منذ اليوم التالي .هل هذا هو تأثير الدواء الوهمي؟
شعرت
ّ
تختلف طريقــة التجاوب
مــع أي دواء أو عالج جديد من
شــخص إىل آخر ،لذا يستحيل
ٍ
أن نُميّــز يف بعــض الحــاالت
بني مفعــول الــدواء الفوري
وتأثــر الــدواء الوهمي (أي
ّ
تحســن األعراض نتيجة أخذ

الدواء وبغــض النظر عن آثاره
البيولوجية) .تُستعمل األدوية
الوهميــة عىل نطاق واســع
يف التجــارب العيادية الختبار
فاعلية أي عالج ،ال ســيما عند
تقييم مفعول الــدواء .يتلقى
املشاركون يف إحدى املجموعات

مثالً دوا ًء خضــع لالختبارات،
بينمــا يحصل اآلخــرون عىل
دواء "مزيّف" أو وهمي لكنهم
يظنون أنه حقيقي .يســتطيع
الباحثــون بهــذه الطريقــة
أن يقيســوا مفعــول الــدواء
عــر مقارنة طريقــة تجاوب

املجموعتَــن معــاً .إذا أبدت
املجموعتان ر ّد الفعل نفســه
ّ
يتحسن الوضع أو
(ما يعني أن
يبقى عىل حاله) ،يعني ذلك أن
الدواء غري فاعل.
لكن اســتنتج الخــراء أن
التجاوب مع الــدواء الوهمي ال
يثبت عــدم فاعلية عالج ّ
معي،
بل إن آلية غري دوائية أخرى قد
تؤثر عىل النتيجة.
لم يفهم العلماء بعد طريقة
عمل األدوية الوهمية بالكاملّ ،
لكن
تأثري الدواء الوهمي ال يقترص عىل
قوة التفكري اإليجابي عىل األرجح،
بل إنه يشــمل رد فعــل عصبي
وبيولوجي معقــد قد يرتافق مع
زيادة مستوى الناقالت العصبية
املرتبطــة بشــعور الراحة ،مثل
األندورفــن والدوبامني ،أو زيادة
النشاط يف بعض املناطق الدماغية
املرتبطــة باملــزاج والتفاعالت
العاطفية والوعي الذاتي.

يتغري نشــاط الدماغ حني
يتجــاوب املريــض مــع دواء
وهمــي .يف إحدى الدراســات،
اســتعمل الباحثــون التصوير
بالرنني املغناطيــي الوظيفي
ملسح أدمغة أشخاص مصابني
بألم مزمــن بســبب الفصال
العظمي يف الركبة .ثم تلقى كل
واحد منهم دوا ًء وهميا ً وخضع
ملســح دماغــي آخــر .الحظ
الباحثون حينهــا أن املجموعة
التي تراجع أملها سجّ لت نشاطا ً
متزايــدا ً يف التلفيــف الجبهي
األوســط (منطقــة دماغية يف
الفص الجبهي).
غالبــا ً ما تعطــي األدوية
الوهمية مفعولها ألن الناس ال
يعرفون مــا يأخذونه .لكن ما
الذي يحصل حــن يعرف الفرد
أنه يتلقى دوا ًء وهمياً؟
استكشف الباحثــــــون
هذا الســؤال منذ ســنوات عرب

اختبار رد فعل الناس عىل دواء
يســتهدف ألم الصداع النصفي.
ّ
تلقــت املجموعــة األوىل دوا ًء
للصداع النصفي عليه اسم الدواء
الواضح ،وحصلــت مجموعة
ثانية عــى دواء وهمي وكانت
تعرف مــا تتلقاه ،ولــم تأخذ
مجموعة ثالثة أي دواء .اكتشف
العلماء أن الدواء الوهمي نجح
يف تخفيف األلم بعد نوبة الصداع
النصفي بقدر الدواء الحقيقي يف
 50%من الحاالت.
يفــرض الباحثــون أن
القوة الدافعة وراء هذا التفاعل
تقتــر عىل أخذ حبــة الدواء
بكل بســاطة .يربط الناس بني
خطوة أخذ الدواء وآثار شفائية
إيجابية .وحتى لو كانوا يعرفون
أنهم ال يأخــذون دوا ًء حقيقياً،
تستطيع هذه الخطوة بحد ذاتها
أن تُ ّ
حفز الدمــاغ وتقنعه بأن
الجسم عىل طريق الشفاء.
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 10حقائق تنسف هرطقات رياض سالمة ويوسف خليل
منيــــر يونــــس
إنخفض ســعر رصف الدوالر يف السوق املوازية
(السوداء) ،من نحو  37الف لرية اىل  27الفا ً يف أقل من
 24ساعة خالل يومي الجمعة والسبت املاضيني .جاء
ذلك بعد بيانني لحاكم مرصف لبنان رياض ســامة،
أكد فيهمــا "أنه وفقا ً للتعميم  161وملادتني يف قانون
النقد والتسليف تسمحان له بالتدخل يف سوق القطع،
سيلبي طلبات الدوالر عىل منصة صريفة اعتبارا ً من
اليوم اإلثنني .وعىل املصارف ابقاء فروعها وصناديقها
مفتوحة حتى السادســة مســاء ملدة  3أيام لتلبية
طلبات املواطنني من رشاء الدوالرات ودفع معاشات
املوظفني بالدوالر عىل سعر صريفة".

 - 1بري يدعو ...سالمة يستجيب...
والشعب يفرح!

كان رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل يوم واحد
من "مفاجأة اعالن رياض ســامة استعداده إغراق
االسواق بالدوالرات" دعا اىل جلسة تعقد غدا ً الثالثاء.
وهي الجلســة االوىل للمجلس الجديد النتخاب رئيس
الربملان ونائبه وهيئة مكتبه .يا للمصادفة السعيدة!
كما لو أن هذا االستحقاق مطلوب تمريره بهدوء ،بال
شورشة دوالر وال هوبرة ثوار!
بعد ذلك ،لكل حادث حديث ،مع تربيكات للعودة
امليمونة اىل جلخ السكني وحز البطيخ!

 - 2كان ميقاتي استفاد أيضًا
من الشيء بالشيء يذكر

واذا اليشء باليشء يذكر ،فسعر رصف الدوالر يف
أيلول املايض كان ارتفع كثريا ً يف السوق السوداء عشية
تكليف نجيب ميقاتي رئاسة الحكومة .فاذا بمرصف
لبنان يتدخل لينخفض السعر من نحو  20الف لرية اىل
 14الفا ً يف ايام قليلة .فمرت االيام واالسابيع األوىل عىل
حكومة ميقاتي بردا ً وسالما ً يف سوق القطع ،ثم عاد
وارتفع فتدفقت دوالرات لزوم االنتخابات.

 - 3إنتخابات كلفت نحو
ملياري دوالر من أموال المودعين

فاملتابع لبعض االحداث السياســية ،يجد رابطا ً
ما ،بني تلك األحداث وتدخل مرصف لبنان يف ســوق
الرصافة .وهــذا ما ظهر بوضــوح يف كانون الثاني
املايض ،عندما بلغ ســعر الدوالر نحــو  33الف لرية.
فترسبت معلومات عن طلب ســيايس من ســامة
التدخل لضبط السوق يف االشهر السابقة لالنتخابات
النيابية .واتضح الحقا ً ان الكلفة بلغت نحو ملياري
دوالر من احتياطي العمالت االجنبية .فكم ســتكلف
اعادة انتخاب بري رئيسا ً للربملان مما تبقى من اموال
املودعني؟ وماذا عن الكلفة اذا امتد الفراغ الحكومي
أشهرا ً طويلة؟ وماذا عن كلفة الفراغ الرئايس املمكن
وقوعه؟

 - 4قضاء رحيم مع سالمة...
وسالمة كريم مع الشعب

ومن محاســن الصدف ايضا ،ارجــاء القاضية
آرليت تابت الخميس املايض جلســة استماع لحاكم
مــرف لبنان ،يف قضية مرفوعة ضــده ،اىل كانون
االول املقبل .تخ ّلف سالمة عن الحضور امام القاضية
بحجة ارتباطه باجتماع للمجلس املركزي .وتزامن ذلك
ايضا ً مع احالة القاضية غادة عون اىل هيئة التأديب
القضائية ،وهي املشهورة بمالحقتها لرياض سالمة،
ملخالفتها موجب التحفظ وفضح رسية التحقيقات...
يف اليوم التايل لتأجيل جلسة االستماع اىل سالمة،
اصدر االخري البيانني املذكورين اعاله ،وكانا ســبب
انخفــاض ســعر رصف الدوالر .فهــل هي محض
صدفة؟ ام ان سالمة أراد عمدا ً صعود الدوالر اىل قمة
ما تعلو معها رصخات ودعــوات التدخل الذي ربطه
رعاته بتأجيل استجوابه ،وكان لهم وله ما أرادوا؟

 - 5الوزير خليل يقول "أي كالم"
ويتجاهل الحقائق

بالتزامن مع اصدار بياني الحاكم ،رصح يوسف
خليل وزير املالية قائالً "إن الــوزارة وبالتعاون مع
مؤسســات مالية دولية قامت بمختلــف تقنياتها
بمحاكاة لسعر الرصف ،وجميعها تطابقت مع سعر
الرصف املحدد عــى منصة صريفــة اىل حد كبري".
وأضاف" :الرصف يف الســوق الســوداء لم يتجاوز
حجمه  5ماليني دوالر ،فيما يتعدى حجم التداول عىل
منصة صريفة عرشات ماليني الدوالرات يومياً".
ما قاله الوزيــر تنقصه االيضاحــات ،مثل ان
منصة صريفة بدأت عند  12الف لرية قبل سنة ،فلماذا
ارتفعت أكثر من  100%منذ ذلك الحني وتجاوزت يف
األيام املاضية  24الف لرية للدوالر؟ إن لصعود الدوالر
مقابل اللرية  100%يف سنة أسبابا ً اراد يوسف خليل
تجاوزهــا وهو يعلمها .ويعرف تمامــا ً انعدام ثبات
وقلة فعالية منصــة صريفة ،وعدم قدرتها دائما ً عىل
تلبيــة كل الطلب عىل الدوالر .فيتجــه ذلك الطلب اىل
سوق موازية ترتفع فيها االسعار ،وتلحق املنصة بذلك
االرتفاع مرغمة وبشكل حثيث محسوس.

 - ٦تعودوا على دوالر
فوق الـ 24ألف ليرة ...والحقًا أكثر

ثم ان الوزير خليل ادعى أن مؤسسات مالية دولية
أكدت ان سعر املنصة هو األقرب اىل السعر املطابق او
املتطابق" .متطابق" مع ماذا يا معايل الوزير؟ الجواب
ضمنا ً وهو أن عىل اللبنانيني التأقلم مع سعر املنصة،
السعر الذي سيعتمد يف املرحلة املقبلة التي سريافقنا
فيها صندوق النقد عىل مســتويات عدة منها توحيد
اسعار الرصف ال محالة .ولم يقل لنا الوزير املفوه إن
ذلك الســعر صعب املنال إال برشوط قاسية جدا ً جداً،
ومؤملة جدا ً جداً ،كمــا ورد يف الرشوط التي وضعها
الصندوق ووافقت عليها الحكومة .واال سيستمر سعر

لم يبقَ في جعبة سالمة الكثير!

يوسف خليل يحاول ...ولكن!

الرصف عىل املنصة باالرتفاع مثلما ارتفع من  12الفا ً
إىل أكثر من  24الفا ً يف سنة ،وربما بعد سنة سنتحدث
عن  48ألفاً .كما ان الوزير خليل نفسه يعرف هشاشة
هذه املنصة التي اعتمد فيها عىل ســعر  20الف لرية
عندما أعد موازنــة  2022ثم صعد الســعر اكثر...
فتورط وسحب بند الدوالر الجمركي من التداول!

 - 9تجفيف وتنشيف الليرة...
ومع ذلك يتهاوى سعرها

 1.5 - 7مليار دوالر
ال يجدها التجار والمتداولون
إال في السوق السوداء

اىل ذلك ،يســتخف الوزير خليل بمبلغ  5ماليني
دوالر يوميا ً يف تداوالت السوق السوداء ،ونيس ان ذلك
امللبغ قد يصل ســنويا ً اىل أكثر من  1.5مليار دوالر،
اي  13%من قيمة االســترياد ،وهي نســبة ليست
هامشية يف سوق صغري .فاذا تعذر الحصول عىل 1.5
مليار عىل ســعر املنصة ،املشوبة بشوائب ومنخورة
بثغرات وموســومة بأالعيب ومتهمة بمحسوبيات
األفضليــات ،...فان طالب الدوالر ســيتجه حتما ً اىل
السوق املوازية التي ستتحكم به حكما ً وفقا لقاعدة
الشــح والندرة .والظن مــروع يف ان الوزير خليل
يعلم هذه القاعدة الســائدة يف بلد عشوائية التسعري
واقتناص الفرص غري الرشعية ،فرص تضخمت كثريا ً
مع ســوء معالجات األزمة ورضبت أطنابها يف طول
األسواق وعرضها من مرصف لبنان إىل أصغر دكان.

 - 8نصرف من أصل ناضب...
وسالمة :غدًا بعلم الغيب
واليوم لي!

ملناسبة الحديث عن ســعر املنصة ،فان صعوده
مرتبط ايضا ً بما تبقى مــن دوالرت يف االحتياطي او
التوظيفات االلزامية يف مرصف لبنان .وبديهي القول
انه مع تناقص تلك الــدوالرات ترتاجع قدرة مرصف
لبنان عىل التدخل بقوة .وكان شمّ ر عن ساعديه غري
مرة وتحمّ س ،ثم اكتشف انه يقاتل بـ"اللحم الحي"
كما يقال بالعامية اليائســة من أي اصالح ستقدم
عليه هذه الســلطة ،وهي األعجــز عن تلبية رشوط
صندوق النقد .ال بل إن اطرافا ً ســلطوية أساســية
طعنت باالتفاق عندما تحدثت بشــعبوية ومزايدات
عن "الودائع املقدسة" ،أو عن انشاء صندوق سيادي
يضم اصول الدولة لتعويــض املودعني .فاملقرتحان
املذكوران ،من بنات خيال مشعوذي السياسة واملال،
مرفوضان من صندوق النقد الذي وافق عىل تعويضات
محدودة للمودعني من دون املس بأصول الدولة ،واال
فال يستمر الصندوق باالتفاق مع لبنان وفقا ً لورقة
التفاهم معه املوقعة بداية نيسان املايض .لكن سالمة
يرصف من أصل ناضب وينشد مع عمر الخيام :غدا ً
بعلم الغيب واليوم يل!

وبالعودة اىل حديث الوزير خليل ،وهو تلميذ نجيب
لحاكم مرصف لبنان ،هناك اشــارة أيضا ً إىل قوله "إن
شــح توافر اللرية وتوافر الدوالر بشكل متزايد يفرتض
ان يؤدي اىل نتائج عكســية ،أي انخفاض سعر رصف
الدوالر" .وبذلك يعرتف الوزير ان الحاكم يستخدم أدوات
لتخفيــف ،أو تجفيف ،الكتلة النقدية بالعملة الوطنية،
يف ما يشبه الكابيتال كونرتول غري القانوني .واملقصود
هنا تقنني الســحوبات ووضع سقوف للعمليات حتى
بات رصف شك مرصيف باللرية يتعرض لحسومات من
قيمته وصلت اىل الثلث احياناً .وما رصخات املستشفيات
اآلن ،وغريها من القطاعات ،إال بسبب تشحيح الدفعات
والســيولة باللرية .ما يعني ان لسياســة سالمة آثارا ً
ســلبية تطال قطاعات حيوية .ورغم التجفيف يصعد
الدوالر يف السوق السوداء! لذا فاملسألة أكرب من معادالت
نقدية وحسابات ضيقة للسيولة املتاحة من هذه العملة
او تلك .انها متعلقة بالثقــة بالعملة اللبنانية عموماً،
وباجراءات مرصف لبنــان خصوصا ً والتي باتت تلحق
الســوق يف غالب االحيــان وال تؤثر فيــه اال آنيا ً وفقا
لقرارات سياسية.
وبحســاب بســيط افرتايض ،يمكــن القول انه
باســتطاعة البنك املركزي العودة اىل سعر  1500لرية
للــدوالر اذا اراد رشاء كل الكتلة النقدية املتداولة باللرية
والبالغــة نحو 45الف مليار لــرة ،وال يكلفه ذلك أكثر
من  1.6مليار دوالر .بيد أن املسألة أعقد من ذلك بكثري،
ومتعلقة بالثقة بالغد وباملستقبل القريب ثم املتوسط
والبعيــد .اذ ال يشء ييش حاليا ً بأن الغد أفضل .وبالتايل،
أي اجراء نقدي ال يعدو كونه وقتيا ً او موضعيا ً بمفاعيل
آنية محدودة يف ظل غياب تنفيذ خطط االنقاذ الفعلية!

 - 10الغريق يتعلق بقشة...
والساقط في فراغ "يتعمشق"
بحبال الهواء!

وحيث أن األفق الســيايس املحيل شــبه مسدود،
وحيــث أن ال اصالحات جذرية يف األفق ،وحيث أن رشاء
الوقت ســهل من أموال املودعني ،فــإن الغريق يتعلق
بقشة والســاقط يف الفراغ يتعلق بحبال الهواء .فتأتيك
"خربيات" مثل ان الصيف سيشهد تحسنا ً بسعر رصف
اللرية مع سياح ومغرتبني سيغرقون االسواق بالدوالر.
ومثل شــائعة أن السعودية ستودع مليار دوالر يف البنك
واملركزي ،ومثل أن اتفاق فيينا النووي سيغرقنا باملال،
ومثــل أن املجتمع الــدويل لن يرتكنا أبــداً ...مثل هذه
النغمات تاريخية وفولكلورية يف لبنان املنكشــف عىل
الخارج واملعتمد عىل عوامل غري ذاتية ،ويعيش مجتمعه
بأكمله عىل التعويل عىل موسم من هنا وحدث استثنائي
من هناك .مع قلة وعي صارخة بأن أحد أبرز اســباب
أزماتنا هو ذلك االنكشاف اللعني عىل الخارج !
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تتباين في المواقف
المبدئية ...تعزّز
المحاصصة وتتهرّب من
المحاسبة

اإلثـنـيـن  ٣٠أيـــــــار 2022

عملها بطيء...
ويتحول العمل الوزاري
فيها من تشاركي الى
تحاصصي

غطاء للفريق
تضمن
ً
المقاطع والمعاقب
دوليًا ...وهو "حزب الله"

األفضل حاليًا
تشكيل حكومة
تقنيين مستقلين
اقتصاديين واخصائيين

غسان حاصباني

ما جدواها للخروج من األزمة اإلقتصادية؟

حاصباني :حكومة "الوحدة الوطنية" كلفة عالية وفعالية قليلة

خالـــد أبـــو شقــــرا
لم تكد االنتخابــات النيابية تخرج
مــن دائرة الضوء ،حتى عــادت االنوار
لتسلط عىل شكل الحكومة املستقبلية.
املنظومة التي نجحت بالتجديد لنفسها
نســبياً ،ال تريدهــا إال حكومة وحدة
وطنية ،جريا ً عىل العــادة التي عززها
مؤتمر الدوحة .موقفها ينبع يف الشكل
مــن رضورة تأمني االجمــاع الوطني
لتغطية القــرارات االقتصادية الصعبة
الواجب اتخاذهــا .أمّ ا يف املضمون ،فان
التســر خلف «جدار» مرحلة االزمات
القصوى التي يمر بهــا البلد ما هو إال
«الدرع» ،لالســتمرار يف تناتش ما بقي
من خــرات وصالحيات ونفوذ وضمان
عدم املساءلة عىل قاعدة «دافنينو سوا».
ّ
يفس املرشّ عــون مفهوم حكومة
الوحــدة الوطنية بأنه إئتالف واســع
يضمن للكتل النيابية املتخاصمة حجز
مقاعد لها يف الســلطة التنفيذية بغض
النظر عن حجمها .وعادة ما يتم تشكيل
هذا النوع من الحكومــات يف حالتني،
إما يف حالــة الطوارئ القصوى الناتجة
عن الكــوارث والحروب واألزمات ،وإما
يف حال تعــادل حجم الكتــل النيابية
املتخاصمة ،حيث ال يعود هناك أكثرية
تســتلم الحكم .ويف هذه الحالة تشارك
أغلبية القــوى السياســية يف الحكم،
وتذوب املعارضة حتى تكاد تختفي.

ُتعزز المحاصصة

إســقاط النظريــة عــى الواقع
اللبنانــي ينطبق كـ»حفــر وتنزيل».
فالبلد غــارق حتى «شــحمة أذنيه»
بأزمة اقتصادية صنفت من قبل البنك
الدويل بانهــا األعتى منــذ  150عاماً.
واالنتخابات النيابية لــم تفرز أكثرية
واضحــة بل  3اطياف أساســية .لكن
يف املقابل أثبتــت التجربة أن هذا النوع
من الحكومات كان األسوأ عىل االطالق
حيث حول الحكومــة إىل مجلس نواب
مصغر ،عــزز التقاســم والتحاصص
وحمايــة املصالح الفئويــة الضيقة،
ومنع املحاســبة .فهل هذا الشكل من
الحكومات يخدم خطــة الخروج من
األزمة االقتصادية أم يعرقلها؟
«إذا كان العمــل داخــل حكومة
الوحدة الوطنيــة املحكومة بالتوافق
مبنــي عىل االيجابية والنية الحســنة
فمــن املمكــن أن يعطــي نتيجة»،
يقول النائب غســان حاصباني ،الذي
شــغل منصب نائب رئيــس مجلس

هل يعود نجيب ميقاتي على حصان أبيض أم أسود؟

الوزراء ،ووزيــر للصحة يف حكومات
ســابقة .لكن مع التوقــع بصعوبة
تأمــن التوافق اســتنادا ً إىل التجارب
السابقة ،فان ســلبيات هذا النوع من
الحكومات تكون أكثر من االيجابيات،
ومساهمتها يف الخروج من نفق االزمة
تكون محدودة جدا ً لألسباب التالية:
 التقدم بالعمل عادة ما يكون بطيئاً. إقــرار وتنفيذ أبســط االصالحاتاالقتصاديــة واملاليــة يتطلب تأمني
أدنى مستوى من التوافق للوصول إىل
النتيجة املرجوة.
 تدخل يف حكومــات الوحدة الوطنيةالحسابات السياسية لكل فريق.
 عادة ما يكــون االفرقاء محكومنيبمقاربتهم العقائديــة أو املبدئية من
الحلول االقتصادية.
وعليه يظهر أن حكومات الوحدة
الوطنيــة هي أبطأ أنــواع الحكومات
وأقلهــا فعالية للوصــول إىل النتائج
ّ
الظن .أما إذا
املطلوبة ،هذا إن أحســنا
افرتضنا السيناريو املج ّرب يف حكومات
الوحدة الوطنية الســابقة نســتنتج
أن «التموضعــات السياســية التــي
يأخذها األفرقاء يف الحكومة ،وعملهم
للوصــول إىل تحقيق مكاســب فئوية
ضيقــة ،تصبح كلفة هــذه الحكومة
مرتفعــة وفعاليتها قليلة» ،من وجهة
نظــر حاصبانــي« .حيــث ال يعود
الهــم محصورا ً يف محاولــة كل فريق
املحافظة عىل مكتســباته أمام بقية
االفرقاء ،إنما تتعداها يف أحيان كثرية
للمطالبة بمكتســبات أكرب .فيتحول

العمــل الــوزاري من تشــاركي ،إىل
محاصيص ،محصور يف توزيع االدوار،
وتقاســم املكاســب وابرام اتفاقات
مســبقة غري مبنية يف غالب االحيان
عىل املقاربــات العلمية» .وبحســب
حاصبانــي «إذا وجد فريق مســتقل
داخل حكومة الوحدة الوطنية يحاول
أن يعمل خــارج إطار هــذه اللعبة،
يصبح منبوذا ً مــن االفرقاء اآلخرين.
وبالتايل ال يبقى من حكومات الوحدة
الوطنية ،التي ال تمت بصلة ال للوحدة
وال للوطنية بيشء ،إال اســمها؛ فيما
يكون مضمونها استمرار للمحاصصة
بني الفئات املشاركة .وهو ما يقوّض
كل جهود البنــاء واالصالح والخروج
من اإلنهيار .وبأحســن الحاالت تؤدي
إىل تطــور بطيء جــدا ً بأدنى معايري
الدولة».

تحدّ من المحاسبة

غيــاب كتلــة برملانيــة وازنــة
للمعارضة يف ظل حكومــات الوحدة
الوطنيــة يحد من املحاســبة ،ولكن
ال يمنعهــا .فـ»ســواء كانت حكومة
وحدة وطنيــة أم حكومة أكثرية ،فان
املنطق يفرتض الفصل بني السلطتني
الترشيعية والتنفيذيــة ،وعىل النواب
أن يحاســبوا الوزراء بغــض النظر
عــن انتماءاتهم السياســية» ،يقول
حاصبانــي .وعىل الرغم مــن اعتبار
البعض أن وجود املعارضة يف ظل الحكم
االكثري يزيد من فرص املحاسبة ،فهم
يتناســون أن حكومة اللــون الواحد

تمتلك أغلبية برملانية ممكن أن تدافع
عنها .وهذا مــا يحدو برأي حاصباني
إىل اعتبــار املحاســبة رشطــا ً واجبا ً
عــى الربملان بغض النظر عن شــكل
الحكومة .مع العلم أن «املســؤولية يف
الحكومات االكثريــة تكون واضحة.
فاملوضــوع ال يتعلق بلــون الحكومة
بقــدر ما هــو مرتبط بالقــدرة عىل
الفصل بني السلطات» .والجدير ذكره
بحسب حاصباني أن «عملية املحاسبة
ال تكون فقط من مجلس النواب ،إنما
من قبل الشــعب أيضاً .حيث يحاسب
املواطنون املرشعني يف حال تقصريهم
يف ظل الحكم االكثري».

الهداف غير وطنية

من املرجح أن يكون االرصار عىل
قيام حكومة وحدة وطنية هو الهداف
غري وطنيــة ،تتمثل بعمل البعض عىل
تناتش مــا بقي من البلــد وما تبقى
من سلطة للدولة عىل هذا البلد .وكأن
هناك دورا ً من املفــرض أن تلعبه يف
املســتقبل القوى املطالبة لالستمرار
يف تضييــع االصالحات بالتناقض ،من
خــال الدفاع والهجــوم بني بعضهم
البعض بحســب املصالح الشخصية
الضيقــة .ويف هذه الحالــة «لن تمثل
الحكومــة الوطنيــة اســتفادة عىل
املســتوى الوطني إنما استفادة عىل
املســتوى الفئوي» ،يقول حاصباني.
و»هذا األمر غري جائز وال يســاعد يف
الخروج من االزمات عادة .ومما يزيد
الضغط يف هــذا االتجاه اعتبار البعض

أن مشاركة الجميع يف الحكومة تضمن
للفريق املعاقب واملقاطــع دولياً ،أي
«حزب اللــه» وحلفائه ،الغطاء الدويل
لالستمرار يف مرشوعهم .مع العلم أنه
عادة ما يجري التعامل مع هذا النوع
من الحكومات عىل أنها مسيطر عليها
أو مدارة من قبل االفرقاء غري املرغوب
بالتعامل معهم من قبل الخارج .وهذا
ما يؤثر عىل عمل الحكومة ككل.

البديل موجود دائمًا

البديــل عــن حكومتــي الوحدة
الوطنيــة وحكومــة اللــون الواحد
هو حكومــة التقنيني املســتقلة عن
السياســيني .أهمية هــذا النوع من
الحكومــات أنهــا تخضــع أكثر من
ســابقاتها للمحاســبة وليس لديها
أجندة أو اعتبارات سياسية شعبوية.
وبالتــايل يمكن لهــا أن تأخذ قرارات
صعبة من دون الخوف من انعكاسها
عىل مصالــح أفرادهــا الضيقة .ويف
الوقت الحــارض وإن لم تتضح أكثرية
واضحة قادرة عىل تشــكيل حكومة،
فــان «البديل االنســب هــو حكومة
مــن االقتصاديــن واالخصائيني غري
املرتبطني بجهات سياســية ،وقادرين
عىل وضع الحلــول من دون اعتبارات
سياسية أو شــعبوية حتى لو كانت
حلــوال ً صعبة» ،يضيــف حاصباني،
و»أن تكون لهم القــدرة عىل تنفيذها
بتقنيــة وحرفية عالية يف وقت قصري،
أي باختصار حكومــة أزمة ومهمة،
ومهمتها االنقاذ االقتصادي».

MARKETS
سيعود الدوالر إلى االرتفاع ...ال محالة!
مــــــيـــــــشـــــال قــــــزح (*)
وظيفة مرصف لبنان االساســية هي املحافظة
عىل استقرار سعر الرصف ،وتحديدا ً التدخل يف سوق
القطع عن طريق رشاء وبيع العمالت األجنبية.
يتحكم مرصف لبنان يف الســيولة املرصفية من
خــال تعديل معدالت الخصم ،من خــال التدخل يف
السوق املفتوحة ،وكذلك من خالل تحديد التسهيالت

االئتمانية للبنوك واملؤسسات املالية.
اذاً ،مرصف لبنان هو الالعب االسايس يف التحكم
بسعر الرصف.
حالياً ،دخلنــا يف املربّع األخري من لعبة ســعر
الرصف ،حيث يقوم مرصف لبنان بلعبة رشاء الوقت،
مع اســتنفاد ما ّ
تبقى لديه من احتياطي عىل تمويل
ميزان املدفوعات الذي يسجل حاليا ً نزفا ً شهريا ً بحواىل
نصف مليار دوالر.

حسابياً ،يســتطيع املرواغة ملدة سنة ونصف.
ولكن مع تضخم االســعار العاملية وبدون اصالحات،
ويف ظ ّل مــؤرشات لفراغ حكومي ورئايس ،ســوف
يستم ّر بالكاد لحني مغادرة الحاكم (رياض سالمة)
يف أيار .2023
إذاً ،يف املرحلة املقبلة ســوف نراه تارة يشرتي
الــدوالر لتمويل منصة صريفة وتمويل اســترياد
القمــح واملحروقات والــدواء لريتفع الضغط عىل

اللرية لتبلغ مستويات قياســية ،وتارة أخرى ّ
يبث
ّ
ليمتص الــدوالرات املوجودة يف
خرب بيعــه للدوالر
املنازل ،ليخلق صدمة ايجابية تبيع عىل اثرها الناس
ما توفر لديهــا من مدخرات بالدوالر التي تتناقص
يوما ً بعد يوماً ،يف ظ ّل استمرار االنهيار االقتصادي
وزيادة نسبة الفقر.
فتنكشف حينها اللعبة وال يعود ينفع بث اي خرب!
(*) مستشار مايل
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اإلثـنـيـن  ٣٠أيـــــــار 2022

حمدان :األزمة أكبر من الجميع ...والقلّة تولد النقار،
وقص الشعر مستمر على قدم وساق

صفير :حجم تقاطعات المصالح في "الثالوث"
المأزوم ال يسمح بغلبة طرف على آخر

المصارف تتحمل المسؤولية الرئيسية دون اعفاء
السلطة السياسية والمصرف المركزي

تحميل المساهمين وأصحاب المصارف من
أموالهم الخاصة واألرباح التي راكموها

الكل ّ يهرب من مقصلة صندوق النقد الدولي

خلخلة أضالع الثالوث المصرفي النقدي السياسي "المقدس"

آدم شمـــس الديــــن
يف جردة رسيعة أو حتى معمقة يف أرشيف الصور
واملناســبات قبل وقوع ثالث أســوأ انهيار اقتصادي
ومايل يف التاريخ الحديث بحســب البنــك الدويل ،كثرية
هي التكريمات واالحتفاليات التي تجمع باقة من أبرز
الوجوه السياســية واملرصفية اللبنانيــة والتي تكللت
غالبا ً بحضور شخص حاكم البنك املركزي.
يف جــردة رسيعــة ايضــاً ،قليلة هــي املحطات
التاريخيــة (أقله بعــد اتفاق الطائف) التي شــهدت
اشتباكات سياسية مرصفية وخرجت اىل العلن.
عام  2002خاضت حكومة الراحل رفيق الحريري
مفاوضات عسرية مع املصارف القناعهم وترغيبهم أو
حتى ترهيبهم بزيادة اقراض الدولة بالعمالت الصعبة.
وعــام  2014خاض رئيس جمعية املصارف الســابق
فرنســوا باســيل مواجهة مختلفة مع رئيس مجلس
النواب نبيه بري عىل خلفية الفوائد والدين العام وتلبيته
من املصارف .باســتثناء هاتني املحطتني ،يمكن وصف
العالقة الثالثية للحلقة السياسية واملصارف التجارية
واملرصف املركزي بشهر عسل امتد لثالثة عقود.

إختفت التكريمات واالحتفاليات...
وبدأ الصراع

اليوم ،اختفت التكريمات والتهنئات وتبادل الثناء
عىل انجازات تبني زيفها ،فاســتبدلت بحروب بيانات
واتهامات عمن يتحمل مسؤولية االنهيار.
جمعية املصــارف تحمــل الطبقة السياســية
املســؤولية لعدم تنفيذها االصالحــات الالزمة وعدم
الوفاء بدينها ،الطبقة السياسية ترتاشق االتهامات يف
ما بينها وتوزعها بطريقة مدروسة لتضييع الرأي العام
بني حاكم املرصف املركزي واملصارف .وحاكم املرصف
املركــزي يرتبع عىل عرش حاكته املصــارف والطبقة
السياسية معا ً لكنه بات أقل صالبة مما كان عليه.

دقت ساعة الحقيقة

بعد أكثر من ســنتني من املماطلــة والتهرب من
اعالن حقيقة االفالس وحجم الخســائر والتحايل عىل
صندوق النقــد الدويل بتناغم ثالثــي ،يواجه «الرتيو»
بتقاطع مصالحه كافــة ،لحظة حقيقة تمثلت باقرار
االسرتاتيجية املالية واملرصفية بشكل رسمي وبات من
الواضح اال مفر من رش صندوق ال بد منه.
هل بات الثالــوث املقدس أمــام امتحان خوض
معركته ك ّل خلف مرتاســه؟ هل انتهى شهر العسل اىل
غري رجعة؟

كل ّ يغني على لياله ...بعنف

كان الفتا ً الهجوم الذي شــنته جمعية املصارف

عىل خطة الحكومة التي جاءت بنســخة اقل رشاسة
مــن خطة ســلفها (اي خطة الزارد خــال حكومة
حســان دياب) من حيث الشكل عىل األقل ،وكان الفتا ً
الرد القايس الذي جاء عىل لسان نائب رئيس الحكومة
سعادة الشامي عراب الخطة الجديدة ورشيك صياغتها
النهائية .ويف ثنايا املواجهــة العلنية ،ال بد من التوقف
عند البيان االخري للمرصف املركــزي الذي تناول فيه
مســألة االحتياطيات االلزامية لديه ومن شــهادات
االيداع املرصفية وامــكان «ليلرتها» ،اي ردها باللرية،
وخالصته «دبروا راسكن» .وهو بيان يؤرش يف رمزيته
وتوقيته اىل شــبه انفصال قرسي بــن تقاطع ظريف
ومرحيل للمصالح املتشــابكة بني املصارف واملرصف
املركزي ،عرب تعاميم اصدرها «املركزي» ســاهمت يف
اطفاء خسائر املصارف ،وتقليص حجم التزاماته ازاء
البنوك بشكل تلقائي.

مصرفي بارز :سيحل صندوق النقد محل
الجميع

يف مقابلة اجرتها «نــداء الوطن» مع مرصيف بارز
هجر القطــاع املرصيف قبل نصف عقد مــن االنهيار،
باتجاه اسواق مالية اخرى واعدة ،أشار املرصيف اىل ان
«التناغم بني املرصف املركزي واملصارف التجارية ذهب
اىل غري رجعة» ،معتربا ً ان كل طرف بات يحارب بمفرده
وان أي تجديد لهذا التناغم ما عاد ممكناً.
يرى املرصيف ان قائد االوركسرتا املالية الجديد الذي
ستوكل اليه مهمة وقدرة ضبط ايقاع املقاربة ووضع
السياســة النقدية واملرصفية واملالية هو الجهة التي
تملك قدرة التمويل ،اي صنــدوق النقد الدويل« .هناك
حقيقــة ال يمكن التغايض عنها ولــو لثانية ،وهي ان
البلد مفلس ماليــا ً واقتصاديا ً وسياســياً .لم يمر يف
العرص الحديــث كارثة بهذا الحجم ،وما وصلنا اليه لم
يعد هناك قدرة حتى ملقارنتــه بفنزويال أو اليونان أو
قربص» ،يضيف« :رصنا ابعد من الكل» .يؤكد املرصيف
البارز أن املرصف املركزي مفلس للعب أي دور يف خلق
عالقة بني االقتصاد ومن يمــول االقتصاد عادة وهي
املصارف ،واملصارف مفلسة ،والدولة أيضا« .الكل عم
بقول ما معي ادفع» .لكن ثمة من عليه ان يدفع الثمن
أو املساهمة يف دفع هذا الثمن عىل االقل.

عاند اليونانيون ثم رضخوا للشروط ...وهذا
حالنا

هنا يدخل املرصيف يف مقارنة مع اســواق خربها
جيــداً ،بالحالة اللبنانيــة قائالً« :تحــاول املصارف
االسترشاس يف الدفاع عن نفسها امام شطب رساميلها
كما يقرتح صندوق النقــد ،علينا ان نتذكر ان اليونان
التي احتاجــت اىل  450مليار يــورو للوقوف مجدداً،
اطاحت بكل مساهمي املصارف ،لكن هذه االطاحة لم

هنري صفير

كمال حمدان

تعف املجتمع من دفع جزء كبري من الخســائر لحجم
دين بهذه الضخامــة» .يف مقارنة اضافية بني معاندة
أجزاء من الحلقة املالية والسياســية ،عقد اتفاق مع
الصندوق ورفض حزب ســريزا اليسار قبول حزمة
الديون االوروبية ،يعترب املرصيف انها «سياسة متشابهة
ترتكز عــى الهروب اىل االمــام ،تتقاطع والنموذجني
اللبناني واليوناني ،ويف النهايــة التوقيع ال مفر منه.
كيف ســيتم التوصل اىل اتفاق ووفق أي آليات يف ظل
نظام ســيايس غري قادر عىل اتخاذ اي قرار؟ االمر غري
واضح حتى اللحظة».

أمام هول االزمة» .يضيف حمدان ان االقتصادي الذي
يحرتم نفســه يقف يف لحظة تأمل وشك وجودي امام
ضخامة الكارثة .نســأل« :هل ضخامتها تعني حكما ً
االنهيار الكيل لهــذا الثالوث وعــدم قدرته عىل انتاج
صيغة توافقيــة جديدة»؟ يجيب حمــدان انه خالل
الحرب االهلية وصل التضخم اىل  120يف املئة واســتمر
ملدة  10أعــوام ،وتطوع االقتصاد واملجتمع بشــكل
قرسي .الكارثة أن يتوهم البعض بقدرة ادخال املجتمع
بهذا املسار مجدداً.

األزمة أكبر من الجميع

املدير التنفيذي ملركز البحوث واالستشارات كمال
حمدان يــرى ان كل االطراف عاجزة وكلها ترتاشــق
املســؤولية ،ألن االزمــة أكرب من الجميــع «أكرب من
املصارف واملــرف املركزي والدولة معاً» .يتســاءل
حمدان عن قدرة املصارف الدفاع عن نفسها وعن حجم
مساهمتها يف االزمة يف ظل توقف النظام املرصيف برمته
عن العمل« :قص الشعر مستمر عىل قدم وساق وباتت
السقوف عىل الســحب باللرية اللبنانية بشكل متزايد،
وتوقف العمل بالشــيكات املرصفية اىل حد كبري ،كما
توقف التعامل بني املصارف» .يؤكد حمدان ان املصارف
تتحمل املســؤولية الرئيســية دون اعفاء الســلطة
السياســية واملرصف املركزي من مســؤولياتهم .أما
عن سبب االشتباك الكالمي يف ما بينهم ،فبكل بساطة
يقول حمدان« :الق ّلة بتو ّلد النقار».

لحظة تأمل وشك وجودي امام ضخامة
الكارثة

ال يعطي حمدان االشتباك الحاصل أهمية كبرية،
«الكل متورط وتقاذف التهم واملســؤوليات ال يقارن

ال بديل عن حكومة بصالحيات تشريعية
استثنائية

أمام العجز وتشــابك املصالح واشــتباكها يف آن
معا يكرر حمدان أال حل إال يف سلطة تمتلك صالحيات
ترشيعية استثنائية ملدة زمنية ال تقل عن عامني ،تضع
برنامجاً،عىل الرغم من شــدة وصعوبة نتائجه ،وقد
يؤدي اىل تجاوب الناس بامكانية توافر االمل مجدداً.

مصرفي يقارن مع ما حصل معه

يراقب صاحب بنك ادكوم الســابق هنري صفري
العالقة بني املــرف املركزي واملصارف والســلطة
السياســية ،ويذهل امام حجم الالمباالة املقصودة يف
التعامل مع االزمة .العجب نابع من تجربة شــخصية،
ومقارنة كيف تم التعامل معــه ومع مرصفه لحظة
اشــتباك ســيايس بينه وبني املرحوم رفيق الحريري
والســوريني ،وبني االشــتباك الحاصل اليــوم ،برأيه
«مرصف لبنــان غري قــادر عىل محاربــة املصارف
التجارية والتي فيها ملكيات لسياســيني» .حني ذهب
صفــر طالبا ً من املــرف املركزي وضــع يده عىل
مرصف ادكوم ،يقــول ان اول ما حرص عىل القيام به
هو االلتزام بواجباته تجــاه املودعني ودفع  36مليون
دوالر من جيبه الخــاص« .اليوم يجب اجبار املصارف
عــى اللجوء اىل مــرف لبنان ومنعهم مــن التمتع
بهذه الصالحيات واليــد املطلقة ،ألن الوضع غري قابل
لالستمرار».

حذارمن ضياع سنوات في الحلقة المفرغة

جمعية المصارف ترفض خطط الحكومة وال تعبأ بالنتائج!

يرشح صفري ان االشــتباك الحاصل بني السلطة
السياســية واملصارف واملرصف املركزي ســيدخل
البالد لســنوات يف حلقة مفرغة عىل حساب املودعني
واالقتصــاد ككل« .حجم تقاطعات املصالح بينهم ال
يســمح بغلبة طرف عىل آخر ألن ذلك يعني سقوط
الهيكل برمته عليهم جميعاً» .يؤكد صفري ان الخرق
الوحيد الذي يجب أن يحصل يف الدوامة لكرس دورانها
هو تشــجع القضاء ملحاكمة البنوك والتهديد باعالن
افالســها ،حينها ســتجرب املصارف عىل اللجوء اىل
املرصف املركزي لطلب الدمــج واعادة الهيكلة .لكن
ذلك ال يعــدو كونه خطوة اوىل ضمن مســار اعادة
النظر الشامل يف السياسة النقدية ووضع سياسات
مرصفيــة جديدة .لكن قبل ذلــك كله ،يقول صفري:
«مثلما كان عيل دفــع واجباتي للمودعني من أموايل
الخاصة ،عىل املساهمني واصحاب املصارف املفلسة
القيــام باملثل ومن أموالهم الخاصــة واالرباح التي
راكموها طوال هذه العقود».
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بحصلي :السلع األساسية لم تس ّجل تراجعًا كبيرًا مقابل احتضار
اإللكترونيات والسيارات والمفروشات والملبوسات...

فهد :القدرة الشرائية للسلة الغذائية تدنّت بين  5و  6مرّات مقابل
ارتفاع الدوالر  20مرة ،المعادلة :من 100دوالر الى 16

عزالدين :تراجعت القدرة الشرائية  50%بارتفاع الدوالر من 1500
ليرة إلى  8000و 20%بين الـ 8000و 25ألفًا

نسبة  25%من المستهلكين الفقراء ازدادت فقرًا و 25%إضافية
افتقرت نسبيًا ...والميسورون بالدوالر نسبتهم  10%فقط

الصرف من االحتياطي لنجدة األسواق ...والناس

حبل الدوالر يشد أعناق المستهلكين ...حتى االختناق

باتريسيــــا جــــالد

نقابة مســتوردي املــواد الغذائية ،هاني
بحصيل .مشــرا ً اىل أنــه «يف العام 2021
ارتفعت فاتورة اإلســترياد بسبب اضافة
حركة اســترياد أســعار املحروقات عىل
الفاتورة والتي زاد سعرها عامليا».
وإذا قارنــا املــواد الغذائية مع مواد
أخرى نالحظ كما ا ّكــد بحصيل أن «املواد
الغذائيــة وخصوصا ً األساســية منها لم
تســجّ ل تراجعا ً كبريا ً يف قدرتها الرشائية
وبالتايل اإلسترياد ،مقارنة مع مواد أخرى
تعترب من الكماليــات» ،الفتا ً اىل أن هناك
قطاعــات اختفت يف ظــل تراجع اإلقبال
عليها بشــكل كبري ال سيما اإللكرتونيات
والسيارات واملفروشات والثياب.

الرشكات التي تحرص عملها واإلســترياد
بتلك املواد فقط أقفلت».

منذ عامني ونصــف العام عىل اندالع
مسلســل األزمــات يف لبنــان ،والقدرة
الرشائية تتــآكل والفقــر يتفاقم .فمع
ك ّل وثبة للدوالر وخصوصا ً يف األســبوع
املايض ،حيث ســجّ ل  38ألــف لرية قبل
قرار مرصف لبنان بــراء الدوالرات من
اللبنانيني عرب املصارف وتراجعه  10آالف
لرية يف يــوم واحد ،واســتنزاف ما تبقى
من اإلحتياطي ،يحــاول بعض من تبقى
من الطبقة املتوســطة الذي يســتحصل
عىل جزء من راتبه بالــدوالر النقدي من
املحافظة عىل املســتوى نفســه يف رشاء
املواد األساسية والثانوية من وقت اىل آخر.
اما من انعدمت لديه القدرة الرشائية منذ
بدء األزمة فال تزال منعدمة نســبيا ً وبات
يعتمد عىل املســاعدات واإلعانات .كيف
يقاتل اللبنانيون لالســتمرار ،واىل أي حد
تدنت قدرتهم الرشائية ،وماذا عن فاتورة
اإلسترياد؟ واىل أي ح ّد تأثرت؟
ال توجد أرقام دقيقــة حول القيمة
الفعلية لتأثري ارتفاع ســعر رصف الدوالر
عىل اســترياد املواد اإلســتهالكية ،ج ّراء
تراجع القدرة الرشائيــة التي تختلف بني
املــواد الغذائية األساســية والكماليات.
فالرتاجع الكبــر كان ملحوظا ً عند بدء
األزمة املاليــة واإلقتصادية يف نهاية العام
 ،2019إذ «بني العامــن  2019و 2020
تراجعت حركة اإلسترياد بنسبة  50%من
 20مليار دوالر اىل  10مليارات دوالر يف عام
واحد» ،كما أ ّكد لـ»نــداء الوطن» رئيس

بالنســبة اىل قطاع السوبرماركات،
وتطوّر القدرة الرشائية للســلة الغذائية،
يرى اإلقتصادي وصاحب ســوبر ماركت
«فهد» وســام فهد أنها «تدنت بني  5و 6
م ّرات ،مقابل ارتفــاع الدوالر  20مرة ،ما
يعني أن قيمة البيع بـــ 100دوالر باتت
بقيمة  16دوالراً».
وبالنســبة اىل املواد األساســية من
خبز وطحني وســكر ،فقــد تدنت القدرة
الرشائيــة لتلك املواد بنســبة نحو .10%
أما املواد الغذائيــة األخرى والتي هي من
الكماليات مثل سمك الساملون والكافيار
والجانبون ...فتوقفت».
وبذلك ،يضيف« :إن حركة اإلســترياد
لبعض الكماليات توقفت ،حتى أن بعض

ويف هذا السياق أوضح رئيس مجلس
إدارة الـ»ســبينيس» حســان ع ّز الدين
لـ»نداء الوطن» ،انــه «يف كل مرة تنهار

هاني بحصلي

وسام فهد

ّ
حسان عز ّ الدين

ماذا تقول السوبرماركت عن تحرّك
بورصة اإلستهالك ؟

المستهلكون  4فئات

وصنّف فهد املواطنني بحسب قدرتهم
الرشائية اىل أربعة اقسام:
 نسبة  25%من املستهلكني الفقراءال يزالون فقراء ولم تؤثّــر األزمة عليهم
باعتبار أنهم يتلقون مساعدات إجتماعية،
هؤالء قدرتهم الرشائية معدومة.
 نســبة  25%من الشعب ،تراجعتقدرتهــا الرشائية ولكن ليس بالنســبة
نفســها التي يرتفع فيها ســعر الدوالر.
فهؤالء كانوا أغنياء ويســحبون أموالهم
من املصــارف ،...توقفوا عن اســتهالك
الكماليات وحوّلوا إنفاقهم نحو الســلع
الرضورية.
وهناك فئة املســتهلكني ويشكلون
بتقدير فهد نســبة  ،10%يحصلون عىل
دوالر نقــدي من املغرتبــن املوجودين يف
الخارج أو من مدخول لديهم من الخارج
او الداخل.
وهناك نســبة  15%من املستهلكني
املنضوين ضمن املنظمات غري الحكومية
وبعض اإلساتذة الجامعيني وغري االساتذة
الذين بدأوا يتقاضون راتبهم بالدوالر.

تأثير تبدّل األسعار على القدرة
الشرائية

هل سنصل إلى مرحلة «الّلهم ...خبزنا كفاف يومنا»؟ (تصوير رمزي الحاج)

فيها اللرية ويرتفع ســعر رصف الدوالر،
قدرة املواطن الرشائية ترتاجع» .وأ ّكد أنه
من منذ عامني ونصــف العام من األزمة
ومع اســتمرار ارتفاع سعر رصف الدوالر
إزاء اللرية ،هناك قســم من املســتهلكني
انعدمــت القدرة الرشائيــة لديه وال تزال
منعدمة لغاية اليوم.
ّ
وقســم ع ّز الدين تأثري تبّدالت أسعار
الرصف عىل تدني القدرة الرشائية كما ييل:
« -الفرتة التي تراجع فيها الدوالر من
 1500لرية لبنانية اىل  8000لرية لبنانية،
عندها تراجعت القدرة الرشائية بنســبة
 50%ونلمس ذلك من حركة املبيع.
 الفــرة التي ارتفع فيها الدوالر من 8آالف اىل  25ألــف لرية ،انخفضت القدرة
الرشائية بنسبة أق ّل وهي .»20%
ّ
يحسن
فمن استطاع من اللبنانيني أن
مردوده املايل يف فرتة بعد األزمة والتقايض

جورج براكس

استهالك البنزين تراجع  16%والتراجع مستمر
نسبة مبيعات  98أوكتان تهبط من  14إلى 2%
عىل صعيــد قطاع املحروقــات عمومــا ً والبنزين
خصوصاً ،فتلك املادة كان لها دور أســايس يف األزمة التي
نتخبّط بها كونها تتأثّر مبارشة بتحرك سعر الدوالر وهي
مادة رضورية ال يمكن اإلستغناء عنها ،ورغم ذلك تق ّلصت
قدرتها الرشائية بسبب تراجع استهالكها من قبل األفراد.
عــن ذلــك ،رأى عضو نقابــة أصحــاب محطات
املحروقات جورج براكــس خالل حديثه اىل «نداء الوطن»
أن «البنزين مادة أساسية والسيارة ال يمكن أن تسري من
دونهــا .ورغم ذلك هناك خ ّ
ط أحمر ال يمكن أن ينزل دونه
الفرد وال يمكنه أن يغري نــوع البنزين عىل غرار الطعام،
ويعتمد عىل التنقل يف ســيارته يف ظ ّل غياب النقل املشرتك
والسكة الحديد» .من هنا فرغم تدني استهالكها ال يمكن
ايقاف استخدامها.
ويبدو ذلــك لنا من خالل األرقــام األخرية التي تبني

كما أوضــح براكس أنه «يف العــام  2019كانت حاجات
البلد اإلســتريادية من البنزين بقيمــة  7,700ماليني ألف
ليرت يومياً ،ويف العام  2021تراجع هذا الرقم اىل الـ6,500
ماليني ألف ليرت أي بانخفاض نسبته  16%من االستهالك.
والرتاجع مستم ّر منذ بداية السنة الحالية اىل اليوم».
ويعود السبب حتما ً اىل مواكبة سعر الصفيحة الرتفاع
الدوالر وزيادة سعر برميل النفط عاملياً ،ويلفت براكس اىل
تطور ســعر البنزين خالل العامني والنصف املاضيني كما
يــي« :يف  1كانون الثاني  2021كانــت صفيحة البنزين
بقيمة  26400لرية ،وعندما بــدأ الحديث عن رفع الدعم
يف حزيران  2021عندها كان بلغ سعر الصفيحة 41800
لرية .ويف تموز  2021بدأت عملية رفع الدعم وكان ســعر
الصفيحة يف حدود الـ 70ألف لرية وارتفعت مســجلة يف
نهاية العــام  335800لرية لبنانية للصفيحة .أي خالل 8

أشــهر زاد ســعر صفيحة البنزين  265ألف لرية لبنانية،
وبذلك تكون يف العام  2021وحده ارتفعت  309آالف لرية
لبنانية».
وبالنسبة اىل العام الجاري ،أضاف« :تم افتتاح السنة
بـ 335000لرية واليوم وبعد  5أشــهر وصلنا اىل الـ597
ألف لرية (قبل انهيار الدوالر بقيمــة 10آالف لرية يف يوم
واحد) أي بزيادة بقيمة  262ألف لرية .وخالل شــهر أيار
وحده ارتفعت صفيحة البنزين أكثر من  100ألف لرية».
وأدت كل تلــك التطــورات اىل إحجــام املواطن عن
استخدام البنزين السوبر أي الـ 98أوكتان .يف العام 2018
كان سعر صفيحة البنزين  98أوكتان يش ّكل نسبة 14%
من مبيعات البنزين يف البالد ،أما يف الـعام  2021فأصبحت
النسبة  2%من املبيعات والنسبة املتبقية توجهت اىل رشاء
الـ 95أوكتان.

بالدوالر ،اســتطاع أن يحافظ عىل قدرته
الرشائيــة اىل ح ّد ما .وتطــرق ع ّز الدين
اىل الطبقة الوســطى فاعتــر أن «جزءا ً
منها خرسته محال بيع التجزئة بســبب
انحدارها اىل الطبقة الفقرية ،وهناك جزء
آخر تأقلم مع ارتفاع األســعار بقدرة أق ّل
عىل الرشاء وذلك بسبب تزويدهم من قبل
املؤسسات التي يعملون فيها بالـ»فريش
دوالر».
وحول تسعرية سعر رصف الدوالر يف
املتاجر بسعر يفوق السوق السوداء كأن
يحتسب املنتج عىل أساس دوالر بـ 40أو
 45ألف لرية اذا كان الدوالر بقيمة  35ألفا ً
عىل ســبيل املثال ،وذلك لحفظ التاجر ما
يسمى بالـ replacement Costيقول ع ّز
الدين ،انه «عندما تكون لدينا منافسة ال
يمكن القول أن سوبرماركت تسعر  40أو
 45ألفا ً للدوالر ،ألن املستهلك سيغري وجهته
ويشرتي من ســوبرماركت أخرى .فكل
املتاجر تتنافس الســتقطاب املستهليكن
وخفض األســعار والهاجس الذي لديّ أن
أحافظ عىل الزبائن واستقطاب آخرين».
ووصف وضعنا الراهن أننا «يف مرحلة
اإلنهيار الكبري ويف مكان صعب بعد انتهاء
مفعــول «إبرة املورفني» التي اســتمرت
لفرتة  4أشهر قبل اإلنتخابات النيابية».
اذا ً إن تراجع القــدرة الرشائية لدى
املــواد الغذائيــة يقدّر بنحــو  70%عىل
مــ ّر العامني ونصف العام ،أما بالنســبة
اىل القطاعات األخــرى التي تدرج ضمن
الكماليات مثل الثيــاب واألحذية ...فإن
عملها تضــاءل كثريا ً وبات يف حالة جمود
خصوصا ً اذا ما ارتفع سعر رصف الدوالر،
علما ً أن تســعرية غالبيتها باتت بالعملة
الخرضاء مخالفة استثنائيا ً قانون حماية
املستهلك الذي يفرض التسعري وفق اللرية
اللبنانيــة .فاإلقبال عىل تلــك املنتجات
خفيف جدا ً والــراء يتقدّم بخجل خالل
فرتة األعياد.

تحديد األسعار؟

اليوم مع وصول تراجع ســعر رصف
الــدوالر اىل  27ألف لــرة اي بانخفاض
صاروخــي مقارنــة مع  38ألــف لرية
صباح يــوم الجمعة املــايض مقرتبا ً من
ســعر «صريفة» الذي بلــغ  24600لرية
لبنانيــة ،تأتي املناشــدات لخفض تجار
الســوبرماركات اســعارهم .أليس من
األجدر تسعري الســوبرماركات من خالل
قرار اســتثنائي يصدر عــن الحكومة،
وتحديــدا ً وزارة اإلقتصاد لحماية املواطن
من «الطالعة والنازلة» للدوالر؟ ام ان ذلك
شبه مستحيل مع تذبذب اسعار الرصف
اضافة اىل املشكلة التاريخية يف عشوائيات
التسعري يف لبنان؟ وهل لدى وزارة االقتصاد
القدرة اساسا ً عىل الرقابة؟

30

nidaalwatan.com
العـــدد  - 846السنــــة الثــالثــة

27

24

21

18

١٧

15

12

اإلثـنـيـن  ٣٠أيـــــــار 2022

السياح الخليجيون واألوروبيون لن يأتوا

سياح الصيف :عراقيون ومصريون وأردنيون ومغتربون لبنانيون

باسمــــة عطـــــوي
يتهيأ أحد الفنــادق الخمس نجوم
يف بريوت (بقي صامدا ً بالرغم من قرار
نحو  10فنادق من صنفه اإلقفال العام
املايض) ،إلســتقبال موســم سياحي
جيــد هذا العــام ،عىل حــد تعبري أحد
املسؤولني االداريني فيه لـ»نداء الوطن»،
متوقعا ً أن تكون نســبة إشغال الغرف
ما يفوق الـــ 50باملئة وقد تصل إىل 70
باملئة ،بفضل إقبال الســياح العراقيني
واالردنيني عىل النــزول فيه كونه يضم
مسابح وشــاطئا ً رمليا ً أيضاً ،الفتا ً إىل
أن االنتخابــات النيابيــة جلبت حركة
إشــغال ال بأس بها منذ بداية شــهر
أيار ألكثر مــن فندق  5نجوم يف بريوت،
وذلك بســبب زيارة البعثات االوروبية
واالعالمية االجنبية لبنان ملتابعة الحدث.
لكن املوسم الســياحي ستظهر بوادره
بوضــوح إبتداء مــن منتصف حزيران
املقبل.
كالم املســؤول االداري يتطابــق
مع توقعات يطلقها خــراء يف القطاع
السياحي بأن املوســم الحايل سيكون
ناشطا ً عىل غرار العام املايض ،إستنادا ً
إىل أرقــام حجــوزات رشكات الطريان،
والتــي تُظهر أن الوافدين ســيكونون
يف معظمهــم من املغرتبــن اللبنانيني
والسياح اآلتني من دول العراق واالردن
ومــر .ما يعني أن النشــاط املرتقب
للقطاع السياحي ســيكون إما بسبب
«الحنني إىل الوطن والتعلق به بالرغم من
كل الظــروف» ،وهذا هو حال املغرتبني،
أو ألن الســياح هم ممــن تكيفوا مع
ظروف لبنــان الصعبة كمــا هو حال
الســياح العراقيني .أما الجهد الرسمي
فهو غائب تماما ً عىل غرار ما يحصل يف
باقي القطاعات.
بناء عىل كل هــذه املعطيات يجوز
السؤال كيف ســتكون خريطة املوسم
الســياحي هــذا العــام؟ وإىل أي حد
سيساهم يف إنعاش الدورة االقتصادية
يف بلد يعيش حالــة إنهيار كاملة؟ وهل
يمكن القيام بإجراءات إســتباقية ملنع
تكرار االنتكاسة التي أصيب بها القطاع
العام املايض بســبب أزمــة املحروقات
والكهربــاء ،ما دفع قســما ً كبريا ً من
املغرتبني والســياح إىل املغادرة يف بداية
شهر آب؟

سياحة من دون تسويق

يرشح وزير السياحة السابق أوديس
كيدانيان لـ»نــداء الوطن» أنه «يف العام
املايض نشطت ســياحة املغرتبني وهذا
ما سيتكرر يف العام الحايل .أما إستقبال
السياح االجانب من مختلف الدول فهذا
ما ســنفتقد له ألنه منذ  3سنوات وبالد

أفاديس كيدانيان

ل القطاع السياحي
كيدانيان :دخ ُ
من المغتربين بين مليار
وملياري دوالر في العام
االرز هي قبلة سياحية لسياح من مرص
واالردن والعــراق فقط ،أمــا مواطنو
دول الخليج وأوروبــا فلم يطأوا أرضنا
لسببني .االول إنتشــار جائحة كورونا
وتع ّ
طل الحركة الســياحية يف كل بلدان
العالم .والثاني غياب الرتويج السياحي
للبنان يف الخــارج ،وهذا يتطلب االتفاق
مع رشكات ســياحة وســفر أجنبية
للتعريف عن بالدنا كوجهة سياحية».
ويشري إىل أن «االمكانات املتواضعة
لــوزارة الســياحة تمنــع وجودها يف
املعارض الســياحية الدولية التي تُقام
ســنوياً ،باالضافة إىل غياب التخطيط
من قبلها والتمويل من الحكومة» .الفتا ً
إىل أنــه «هذا العام ســنكتفي باملغرتب
اللبناني الذي سيرصف أمواال ً يف السوق
لكنــه لن يُدخل مبالغ كبــرة جداً ،ألن
املداخيل الكبرية تأتي من خالل السائح
الخليجي والعربي واالوروبي» ،ويوضح
أن «دخل القطاع من املغرتبني اللبنانيني
يرتاوح بــن مليار ومليــاري دوالر يف
العام ،وهو مبلغ متواضع مقارنة مع 8
و  9مليارات دوالر الذي حققه القطاع يف
العامني  2017و .»2018
يضيف« :يف تلك االعــوام تحققت
هذه االرقام العالية بفضل املنصة التي
أُنشــئت وتم خاللها دعوة  150رشكة
سياحية عاملية إستطاعت جذب السياح
االوروبيــن إىل لبنــان بأعــداد كبرية.
صحيح أن القــدرة الرشائيــة لهؤالء
تختلــف عن القدرة الرشائية للســائح
الخليجي ،لكــن إرتفاع العدد ســمح
بتعويــض غياب الســائح الخليجي»،
موضحا ً أن «االرقام الصادرة عن منظمة

بيار األشقر

األشقر :سيدخل عبر المطار
يوميًا بين  10و 12ألف شخص
إبتداء من حزيران
السياحة العاملية والتي قدرت أن مداخيل
الســياحة يف لبنان بلغت يف العام 2018
نحو  8مليارات و 327مليون دوالر .ويف
العام  2019وبعد حكومة الرئيس سعد
الحريري الثانية أخذت كل من االمارات
العربية والســعودية قرارا ً برفع الحظر
عن ســفر رعاياهــم إىل لبنان .وحصل
نوع من االزدهار إىل أن وقعت حادثة قرب
شمون يف حزيران  .2019وحني إستعاد
القطاع نشــاطه وقعت أحداث الثورة
والكورونا».
ويختم« :ال يمكن تنشيط السياحة
بني ليلــة وضحاها بل يحتاج إىل ترويج
مســبق ،وإذا أردنا الرتويج للموســم
السياحي املقبل علينا البدء بالعمل منذ
اآلن ،وهذا ما يمكــن أن تقوم به وزارة
السياحة الحالية بالرغم من اإلمكانات
املتواضعة».

مليون لبناني في الصيف

عــى أرض الواقع وبلغــة االرقام،
يشري نقيب أصحاب الفنادق واملؤسسات
السياحية بيار أشقر لـ»نداء الوطن « اىل
أن أرقام الحجوزات لرشكات الطريان يف
لبنان مرتفعة .ويمكن أن يدخل اىل مطار
بريوت يوميا ً بني  10و 12ألف شــخص
إبتداء من شهر حزيران ،ولدينا  450ألف
لبناني يعملون يف الخليج العربي و250
ألفــا ً يف أفريقيا و 150ألفــا ً يف أوروبا.
وهؤالء جميعهــم مداخيلهــم بالنقد
«النادر» أي الــدوالر واليورو» ،الفتا ً إىل
أنه «من املتوقع أن يســتقبل املوســم
الســياحي هذا العام ما يقارب مليون
مغرتب أغلبهم يملكون منازل يف لبنان.

طوني الرامي

الرامي :إنخفاض مؤسسات
الشراب والطعام والمطاعم ودور
اللهو من  8000إلى 3500
وهذا سيشــجع (كما حصــل يف العام
املايض) السياحة الداخلية ،باالضافة إىل
السيّاح العراقيني واملرصيني واألردنيني
ألن لبنان بالنسبة اليهم وجهة سياحية
ومتأقلمني مع الوضع اللبناني ،بالرغم
مــن كل الصعوبات اللوجســتية لكننا
مســتقرون أمنياً» .ويوضــح أن «هذا
سيدفعنا لإلتكال عىل السياحة الداخلية
ّ
ستشغل املناطق خارج بريوت ألن
التي
السياح اآلتني من العراق ومرص واالردن
 90باملئة منهم سيســتقرون يف بريوت،
وبالتايل اإلتكال هو عىل تفعيل السياحة
الداخلية عىل الخط البحري خارج بريوت
مثل جونية وجبيــل والبرتون ومناطق
جبل لبنان من أهدن إىل جزين».
يضيف« :ال أرقام واضحة للحجوزات
يف الفنادق .وهي ال تزال خجولة نوعا ً ما،
وحني أتحدث عن ســياحة داخلية فهذا
يعني أن املغرتب ســيقيم يف بيته ،ولكن
سيتنقل للسياحة داخل لبنان أسبوعياً،
وهذا ما سيؤدي إىل إســتفادة املناطق
الجبليــة» ،الفتــا ً إىل أن «بريوت تعاني
من العتمة وإنقطــاع التيار الكهربائي
مما سيدفع الجميع للتوجه إىل املناطق
الجبلية هربا ً من رطوبة العاصمة خالل
شــهري تموز وآب ،واللجوء إىل الفنادق
ألنها املؤسســات الوحيدة القادرة عىل
تأمني الكهرباء ملدة  23ساعة باالضافة
إىل ســاعة الكهرباء من الدولة» .ويشري
إىل أن «هذا ما شكل مشكلة كبرية لهذه
املؤسســات ألن كلفة تأمــن الكهرباء
كبــرة جدا ً وســتُضاف إىل كلفة تأمني
املياه (بســبب عجــز الدولة عىل تأمني
املازوت للضــخ) وكلفة إتصاالت وهذه
خدمات أساســية إلدارة أي مؤسســة
سياحية».
يؤكد االشــقر أن «توليــد الطاقة
يســتهلك  70باملئــة مــن مداخيــل
مؤسســاتنا .وما نتمناه أن تســجل
نسبة التشغيل يف الفنادق واملؤسسات
السياحية ما يفوق  70باملئة كي نتمكن
من تغطيــة نفقاتنــا وتحقيق بعض
االرباح .ألن الفنادق  4و 5نجوم تؤمن
خدمات أفضــل لكن أعباءهــا املالية
والتشغيلية أكرب» ،مشريا ً إىل أن «املوسم
املايض شــ ّكل نوعا ً من «االوكسجني»
للفنادق واملؤسســات الســياحية ألن
الكلفة التشغيلية كانت أقل (كان سعر

طن املــازوت مليونا ً و 400ألف ،واليوم
بلغ سعره  35مليون لرية مما يعني أنه
زاد  20مرة) ،وهذا االرتفاع سينعكس
عىل باقي الخدمات باالضافة إىل أن كل
انواع الصيانة تتطلب الدوالر الفريش».
ويختــم« :إذا أراد املســؤولون
السياســيون إعادة النهوض بهذا البلد
عليهــم تأمني االســتقرار الســيايس
واالمني واالجتماعي ،وإعادة العالقات
مع الــدول العربية بطريقة ســليمة،
عندها يمكن للقطاع السياحي أن يؤمن
للبنان أكثر من  3مليارات التي يســعى
املسؤولون للحصول عليها من صندوق
النقد الــدويل وفقا ً لرشوطــه ،ألنه يف
العــام  2009حققنا مداخيل بلغت 9.3
مليــارات دوالر .ونؤكد أنه يمكن إعادة
هذه املداخيل إذا أوقفنا الهجوم عىل دول
الخليج العربي وقمنا بتســوية عالقات
لبنان مع املجتمع الدويل».

الكلفة التشغيلية تأكل االرباح

يوافق نقيــب أصحــاب املطاعم
واملقاهي والباتيرسي ودور اللهو طوني
الرامــي عىل أنه مــن املتوقع أن يعيش
لبنان هذا الصيف موسما ً عامرا ً بسبب
مجــيء املغرتبني .لكنه يؤكــد لـ»نداء
الوطــن» أن «القطاع يمر بمرحلة إدارة
االزمة والصمود وإثبــات الوجود ألننا
نعيش مرحلــة صعبة جداً ،وألن الكلفة
التشغيلية ملؤسســاتنا صارت باهظة
سواء عىل صعيد املؤسسات أو املوظفني
(مازوت وغاز وإجرة نقل )» ،مشــددا ً
عىل «أنهم حريصون عىل الصمود وليس
عىل الربح يف ظل كل هذه املصاريف وعىل
البقاء عىل الخريطة السياحية يف لبنان،
بالرغم من تقلص عدد املؤسســات منذ
بداية االزمة يف العــام  2019من 8000
مؤسســة إىل  3500مؤسســة اليوم،
وتشمل كل املؤسســات التي تتعاطى
الرشاب والطعــام وليس فقط املطاعم
ودور اللهو».
يضيــف« :يف العام املــايض إمتد
موســمنا ألشــهر حزيــران وتمــوز
ومنتصــف آب ،بعدهــا إندلعت أزمة
املحروقات والكهرباء مما أدى إىل مغادرة
الســياح واملغرتبني .وبناء عىل االرقام
يمكن القول إن هناك موسما ً واعدا ً هذا
العــام من ناحية املغرتبــن اللبنانيني.
ومن املفروض أن تكون الحركة ناشطة
والحجوزات مرتفعــة ،لكن يف املناطق
الجبلية واملرتفعات وخارج بريوت (نحو
 70باملئة وتصل يف بعض املناطق إىل 90
باملئة يف بيوت الضيافة)».
يعترب الرامــي ان «بريوت عاصمة
منكوبــة ســياحيا ً ومرتوكة وخرست
أكرب  10فنــادق  5نجوم يف وســطها،
ولهذا يمكننا القول إن لبنان بات وطنا ً
بال عاصمة سياحية .وهذا أمر مؤسف
ألن الحركــة عادة تبدأ مــن العاصمة
وتنترش إىل املناطق ،أما يف لبنان فالوضع
معكوس وسيكون لدينا سياحة داخلية
جيدة إســتنادا ً إىل  5باملئة من اللبنانيني
الذيــن يملكــون الــدوالر الفريــش،
باإلضافة إىل املغرتبني والسياح العراقيني
واملرصيني واألردنيني».
ويختــم« :نحــن عــى جهوزية
والقطــاع ســيقدم خدماتــه بأفضل
األسعار والنوعية إلستقطاب املغرتبني
والسياح ،وننســق مع وزارة السياحة
لكن قدرات الدولة متواضعة جدا ً يف ظل
هذا الوضع».

األشقر :توليد الطاقة يستهلك  70%من المداخيل
وكلفة المياه واالتصاالت ارتفعت ايضًا

المهاجرون أكثر من السياح القادمين!

يحتاج القطاع السياحي الى استقرار سياسي وأمني
والتوقف نهائيًا عن مهاجمة الخليج
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البنوك مسؤولة عن
األخطاء التي ارتكبتها
ولكن يجب ر ّد الحقوق
للمودعين

اإلثـنـيـن  ٣٠أيـــــــار 2022

أرباح البنوك من
الهندسات المالية
فقط في 2016
وبعدها  12مليار دوالر

إنكشفت المصارف
على الدولة ومصرف
لبنان  20مرة النسبة
المسموح بها

شركة  SPVلمعالجة
االصول السيئة مقابل
المطلوبات ولمدة 10
 20 -سنة

نيكوال شيخاني

إجراءات تدقيق ومحاسبة وترشيق ورسملة وحوكمة

كيف ُنعيد هيكلة القطاع المصرفي؟

نيكــــوال شيخـــــاني

(*)

تقع عىل عاتق املصارف مسؤوليات كبرية .قبل
تفصيل ذلك ،علينا أن نعلم أن لدى البنوك مشــكلة
ســيولة ومشــكلة مالءة .يف ما خص املالءة ،يذكر
عىل ســبيل املثال ال الحــر ،ان املصارف دخلت يف
الهندســات املالية يف العام  2016وبعده .وتلك كانت
اكرب االخطاء التي ارتكبت.

خطأ االنكشاف الكبير على الدولة والبنك
المركزي

أن جســامة الخطأ تكمن يف االنكشــاف الكبري
بالدوالرعىل مقرتض واحد .وفقا ً الفضل املمارسات
املرصفية الدولية كان يجب االنكشــاف عىل الدولة
ومرصف لبنان بنسبة  20%من الرساميل املرصفية،
اي بنحو  4مليارات دوالر فقط لكل جهة ،بما يساوي
 8مليارات .يف الحقيقة بلغ االنكشــاف يف لبنان أكثر
من  20مرة النسبة املسموحة نظرياً .ملاذا؟ ألنه كان
هناك استحالة لتوظيف األموال الطائلة يف االقتصاد
واالسواق.
لذا ،اقول انه كان من حق البنوك او من واجبها
رفض قبول الودائع االضافية .لكــن البنك املركزي
قال لهــم أودعوا هذه االموال لــدي اعتمادا ً عىل أن
ســعر الرصف ثابت .وأجرى الهندسات املالية التي
دفــع فوائد عليهــا  10ثم  15%وأكثــر .وحققت
املصارف بني  2016و 2019ارباحا ً صافية بنحو 12
مليار دوالر .توزع منها  5مليارات دوالر ملســاهمي
املصارف ،والباقي أعيد ضخه يف الرساميل البنكية.
إذاً ،الخطــأ األول واالكرب هو االنكشــاف عىل
املخاطر اىل هذه الدرجة .لدى املصارف رد عىل ذلك بان
االنكشاف الكبري عىل البنك املركزي ممكن ومسموح.
هذه الحجة صحيحة اذا كان االنكشاف باللرية وليس
بالعمــات االجنبية .باللــرة ألن «املركزي» يمكنه
طباعتها ،اما الدوالر فال يمكنه ذلك.

خطأ عدم المواءمة بين االستحقاقات

الخطأ الثاني الــذي ارتكبته املصارف هو قبول
ودائع بمتوسط اســتحقاق ســنة قابلة للتجديد،
ووظفوها باستحقاقات يف البنك املركزي بني  7و10
ســنوات .وهذا الخطأ يسمى عدم املواءمة بني املدى
القصري واملدى الطويل بني االلتزامات واملطلوبات.
كان لدى املصــارف فائض ودائع .وتلك الودائع
كانت تســاوي  3مــرات الناتج املحــي للبنان قبل
االزمة .أرادوا تشــغيل تلك الودائــع علما ً بانه كان
عليهم عدم قبولها بهذا الحجــم الفائض .القاعدة
تقول ان القطاع املرصيف يتحمل ودائع حواىل  1.7مرة
الناتج املحيل ،اال اذا كان البلد يتمتع باســواق مالية
مفتوحة مثل سويرسا والواليات املتحدة.

باتت الخسائر محققة ويجب تثبيتها في
الميزانيات

مع توقف الدولة عن الدفع ،ومع تبيان ان البنك
املركزي رصف معظم االمــوال املودعة لديه ،دخلت
املصارف يف ازمة سيولة لذا وقعت يف عدم القدرة عىل
تلبية سحوبات املودعني.
اآلن ،وبعد أن وقعت الخسائر ويحصل تقديرها
رســمياً ،فعندما يأتي مدقق حســابات أي مرصف
العداد بيانــات آخر العام وتدقيق امليزانية حســب
املعيار الدويل رقم  ،9عليه تثبيت الخســائر املحققة.
ألن الدولة توقفت عــن الدفع .وهي تقول بالعلن ان
البنك املركزي خارس بنحو  65مليار دوالر.
لذا تحولت ازمة الســيولة اىل ازمة مالءة .وعىل
مدقق الحســابات تطبيق املعايري الدولية ال ســيما
املعيار املحاســبي الدويل رقم  9حتى يستطيع البنك
االجنبي املراسل االستمرار يف التعامل مع البنك املحيل
املعني .بات املدقق مجربا ً عىل وضع الخســائر كما
هي.
الخســائر االجمالية يف القطاع املرصيف تتجاوز
اجمايل رســاميل كل املصارف بحواىل  35مليار دوالر
(دوالر محيل) .إذا ً عمليا ً معظم البنوك مفلسة.

الودائع إنخفضت نحو  50الى  55مليار
دوالر

الفرصة شبه الوحيدة التي كانت امام املصارف
لتوظيف تلك األمــوال هي تمويل الدولة بســندات
خزينة باللرية ،وباليوروبوندز ( 15ملياراً) وااليداع يف
البنك املركــزي ،باالضافة اىل اقراض القطاع الخاص
رشكات وافراداً :نحــن نتحدث عن  100مليار دوالر
مقرضة للدولة ومرصف لبنان ،و 55مليارا ً للقطاع
الخاص ...هذه كانت االرقام عشية األزمة .انخفضت
الودائع حاليا ً اىل نحو  100مليار بعدما اســتخدمت
ودائع لتسكري ديون ( 30ملياراً) باالضافة اىل  20اىل
 25مليار دوالر ذابت ،ألن املودع ارتىض اجراء االقتطاع
او الهريكات يف السحوبات التي اجراها وفقا ً لعدد من
تعاميم البنك املركزي التي يمكن وصفها بالتكتيكية
التضخمية الخاطئة .تضخمية ألن السحوبات عىل 8
آالف عىل ســبيل املثال ،تعني  5مرات سعر الرصف
الذي كان قبل االزمة ،لذا تضخمــت الكتلة النقدية
باللرية.
رغــم األخطاء ،فــان التعاميــم ،بغياب خطة
شاملة ،ساعدت عىل توفري ســيولة للناس لتيسري
أمور معيشــتها وعدم نزولها اىل الشــارع ،ثم أتت
منصة صريفة ...كل ذلك بغيــة امتصاص الصدمة
املاليــة واالقتصاديــة .ذلــك االمتصــاص حصل
باســتخدام ثروات الناس وليس لخلق القيمة .وهذا
ما اســتهلك  20اىل  25مليار دوالر من الودائع ،هبط
مقابلها وبنفس القيمــة مطلوبات يف البنوك .بهذه
الطريقة أراح البنك املركزي البنوك بتلك القيمة وأراح
نفسه أيضا ً بالقيمة عينها.

البنوك مسؤولة ومطالبة برساميلها
وموجوداتها

عندما نرفع دعوى ضد بنــك ما علينا ان نعلم
درجة مسؤوليته يف هذه االزمة املتشابكة .اذا نظرنا
اىل الخسائر التي تحققت يف البنك املركزي ويف البنوك
ســنصل اىل نتيجة هي أن  50%تقع عىل املصارف
والبنك املركزي مقابل  50%عىل الدولة.
اذا كانت خسارة املركزي  65اىل  70مليار دوالر،
فألنه كان يدفــع مليارات الدوالرات لدعم الســلع
واملحروقات (دعم هــو من واجبات عدد من وزارات
الحكومة) ،فتكبد «املركزي» خسائر نيابة عن الدولة،
علما ً بان قسما ً كبريا ً خرج من لبنان بالتهريب .كما
استخدم مليارات الدوالرات لدعم اللرية باالضافة اىل
اقراض الدولة بشكل مبارش وغري مبارش.
مســؤولية املصارف هي عىل مســتوى أو قدر
االرباح التي تحققت من الهندسات املالية ،باالضافة
االخطاء التي ذكرناهــا وأودت بأموال املودعني .لذا
يمكن القول إن رســاميل املصارف تبخرت .وهناك
بنــوك قابلة لهذا الواقع ،مقابل بنــوك اخرى قليلة
وضعها افضل.
علينا انتظار اقرار قانون اعادة هيكلة املصارف.
ونبدأ وفقا ً لذلك القانــون يف مراجعة جودة األصول
لكل بنك عىل حدة ،مقابل االلتزامات .ال ننىس ان لدى
املصارف اصوال ً بحاجة اىل اعادة تقييم الن تقييماتها
قديمة.

مساهمو البنوك مسؤولون أيضًا
بأموالهم الشخصية

جمعية المصارف أمام واقع جديد كليًا

مقابل االصول الســيئة .نأخذ االصــول املرصفية
الجيدة ونضعها يف رشكة استثمار  ،SPVهي رشكة
مالية وليســت مرصفية ،عليها اعــادة هيكلة هذه
االصول ،وذلك بمساعدة صندوق النقد الدويل.
االصول الســيئة هي عبارة عن  80مليار دوالر
لم تعــد موجودة ،نحذف منها رســاميل املصارف،
وما تبقى يوضع يف رشكة الـ  SPVمع حرص عالقة
اصولهــا بالبنك املركزي اىل حني حل أزمة خســارة
«املركزي».
يجب معارضة ما يحكى عنه لشطب  60مليار
دوالر كما ورد يف خطة الحكومة ،بل يجب اعداد خطة
لحماية الودائع بقانون يثبت الحقوق ويحميها .ثم
اعداد خطة لرد الحقوق الصحابها حتى لو استغرق
االمر  20سنة.
يف مقابل االصول الســيئة يف رشكــة الـ SPV
نضع مطلوبات جيدة ،ونستعني بمؤسسة التمويل
الدولية املتخصصة باعــادة هيكلة االصول املتعثرة
كما حصل يف عدة دول يف العالم .ويجري تمويل هذه
الرشكة حتــى تصغر خســائرها تدريجياً ،ويقابل
ذلك رد حقــوق للمودعني حتى االمتصاص النهائي.
وما يبقى غري قابل لالمتصاص يسجل خسارة عىل
املودع.
نحن نتحدث عن  10ســنوات اذا بدأنا اآلن .مع
منع اي استنسابية بني املودعني صغارا ً وكبارا ً وفقا ً
للدستور يف املساواة بني الجميع.

تعديل السرية المصرفية واجراء التحقيقات
الالزمة

أمــا تعديل الرسيــة املرصفيــة فهو رضوري
ويســمح بالتحقيقات الجنائيــة القضائية الالزمة
لكشــف االخطاء وتحديد املســؤوليات .وذلك عرب
االســتعانة بخــراء ماليني اىل جانــب القضاة .قد
يستغرق االمر  6اشهر اىل ســنة .ونستعني برشكة
مثــل «الفاريس اند مارســال» املتخصصة يف اعادة
هيكلة املصارف والرشكات.

عندما نصل اىل خســارة بنك مــا ،ونحدد تلك
الخسارة ،نقارنها برأس املال ثم باملوجودات ملعرفة
النتيجة السلبية وحجمها .بعد ذلك نحدد املسؤوليات
وفق تدقيق جنائي ملعرفة سبب الخطأ واملتسبب به
وفقا ً لقانونني هما 91/110 :و .67/2نبدأ بتجميد
أصول حملة األسهم يف البنك (املساهمون) كما أصول
مجلس االدارة التنفيذية العليا .نتوقف امام االخطاء
املعنوية والتقنية ونحمل صاحبها املسؤولية ويالحق
عىل امواله الشخصية.

هناك مســؤوليات عىل مدققي الحسابات ،النه
يفرتض انهم مســتقلون وعلميون يف اعمالهم ،كان
عليهم التنبيه منذ ســنوات طويلة .يمكن للبنانيني
رفع دعاوى ضد هــؤالء وربح تعويضات .ســبق
وحصل ذلــك حول العالم ال ســيما يف قضية انرون
االمريكية للطاقة قبل اكثر من  20سنة.

تبدأ المعالجات بشركة ذات غرض خاص
SPV

المسؤولية األولى على الدولة ثم مصرف
لبنان

اىل ذلك ،يجــب تحديد االصول الجيــدة الباقية

رفع دعاوى ضد مدققي الحسابات
والحصول على تعويضات

لكن املحاســبة االوىل هي للدولة جراء اخطاء

مزمنة ومرتاكمة عىل مدى  30ســنة .ثم محاسبة
البنك املركزي ألنه ساير االعيب الدولة ولبى طلباتها
باســتمرار ،مثل دعم الســلع فذلك مخالف لقانون
النقد والتســليف .كما ان دعم اللــرة كان يجب ان
يكون ضمن اســراتيجية نقدية ولفرتة من الزمن
وليس ملدة أكثر من  20سنة متواصلة .باالضافة اىل
التورط يف التوسع يف اقراض الدولة بشكل غري مبارش
مثل رشاء سندات الخزينة.

حوكمة تشمل «المركزي» والبنوك
والهيئات الرقابية

يتطلب هذا الســيناريو استقاللية تامة للجنة
الرقابة عىل املصارف ،وكذلك هيئة التحقيق الخاصة
وهيئة اســواق املال .هيئات تقترص والية اعضائها
عىل فرتة واحدة غري قابلة للتجديد.
عىل صعيد مجالــس ادارات البنوك يجب زيادة
عدد االعضاء املســتقلني ،والتأكد مــن عدم تراكم
االدوار بني الرؤســاء التنفيذيني ورؤســاء مجالس
االدارات ،لضمــان االســتقاللية الكاملــة دون اي
تضارب للمصالح .كمــا ان تفويض مجلس االدارة
يقترص عىل فرتتني غري متتاليتني كحد اقىص (االمر
عينه ينطبق عىل حاكم البنك املركزي ونوابه).
باالضافــة اىل ذلك يجب انشــاء وحدة رقابية
داخليــة قوية داخــل كل بنك ،لضمــان تطبيق
العمليــات واالجــراءت بما يتماىش مــع معايري
الحوكمة الرشــيدة .هذا من شــأنه ضمان الحد
من تضــارب املصالح املحتمل ،ومراقبة مناســبة
للمخاطر تدقيــق صارم يف العمليات .وســيكون
لالعضاء املعرضني سياســيا ً  PEPsحد ال يسمح
بتجاوزه لتجنب تضارب املصالح النظامية واملزمنة
بني املجالني السيايس واملرصيف.

مليارا دوالر من الذهب للمساهمة في
رسملة البنوك الجديدة

بنتيجة ذلك ،يتحجم القطــاع اىل نحو  8اىل 10
مصارف تقريبا ً بما يتناســب مــع الحجم الجديد
الصغري للناتج املحيل .برساميل جديدة قد ال تتجاوز
 6اىل  7مليارات دوالر فقط.
بالنسبة لرســملة املصارف القابلة لالستمرار
وعددها بني  8و ،10يمكن اســتخدام ملياري دوالر
من قيمة الذهب ،فيدخل البنك املركزي يف رســاميل
تلــك املصارف بما يشــجع بنــوكا ً اقليمية ودولية
عىل القيام باملثل ،باالضافة اىل  20%من الرســاميل
تخصص ملساهمني آخرين سواء املساهمني يف البنوك
القائمة او غريهم .مع التشديد عىل أن الذهب يمنع
استخدامه لسداد عجز أو دين بل يجب أن يكون أصالً
منتجاً.
(*) مستشار مايل ومرصيف
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اإلثـنـيـن  ٣٠أيـــــــار 2022

توقيع االتفاقية الثانية والعشرين

األرجنتين وصندوق النقد ...كرّ وفر ّ منذ 1956

مثل العديد من دول العالم ،تتأثر األرجنتني بعواقب
الحــرب يف أوكرانيا .يف آذار املــايض ،ارتفعت املنتجات
الغذائية بنسبة  ،7.2%واملياه والكهرباء بنسبة ،7.7%
واملالبس بنســبة  ...10.9%وبلغ التضخم  16.1%يف
الربع األول ،و  55.1%خالل االثني عرش شهرا ً املاضية،
وهو أحد أعىل املعدالت يف العالم.
ويطالب األرجنتينيون بمساعدة الدولة ،وما تقرر
عىل هذا الصعيد يعتربه محدودو الدخل غري كاف .تُرجم
ذلك السخط االجتماعي إىل تظاهرة جديدة جمعت يف 13
نيســان املايض آالف العمال يف بوينس آيرس .ويف وقت
سابق من الشهر ،ويف إرضاب شــل صادرات الحبوب،
حصل رؤساء رشكات النقل عىل زيادة بنسبة  20%يف
أسعار الشحن ملواجهة ارتفاع أسعار الوقود...
إذا كانــت عواقب الحرب يف أوكرانيا تشــكل أحد
عوامل هذا التضخم ،فهي ليســت العامل الوحيد :لقد
تدهور الوضــع االجتماعي بالفعل بشــكل خطري يف
األرجنتني ،وتفاقم بســبب عامني من األزمة الصحية.
ورغم تسجيل نمو بنسبة  10%العام املايض ،فان البالد
تعيش تحت اعباء ديون ضخمــة تتواىل تداعياتها منذ
االزمة التي حلت بالبالد يف  .2001ولم تتعاف منها حتى
اآلن.

تصاعد التضخم  58%خالل عــام واحد ،و  37%من
األرجنتينيني يعيشون يف فقر ،استبعدت حكومة يسار
الوســط خيار الزيادة العامة يف املساعدة ،واتجهت اىل
دعم انتقائي تنوي تنفيذه اعتبارا ً من جزيران.
بالتفصيل ،فإن األرس التي تشــكل العرش األغنى
لن تستفيد بعد اآلن من مســاعدة الدولة .وهذا يمثل
أكثر من  921000أرسة بالنســبة للكهرباء وأكثر من
 700000أرسة بالنســبة للغاز .ســتكون الزيادات يف
االسعار بعد ذلك جزئية ومقسطة :ستشهد ما يسمى
بالطبقة الوســطى ،أي  65%من األرس ،زيادة فاتورة
الغاز بنســبة  20%والكهرباء بنســبة  .17%كما لن
يرتفع الغاز لألرس األكثر فقرا ً لكن ســرتفع فاتورة
الكهرباء بنســبة  5%إىل  .6%مثلت هذه املساعدات او
الدعم  2.3%من الناتج املحيل اإلجمايل يف العام ،2022
بحسب وزارة االقتصاد التي تنوي تقليص هذا اإلنفاق
بمقدار  0.6نقطة .وقد شــهدت جميع األرس بالفعل
زيادة يف فاتورتها بنسبة  20%يف اذار املايض.

خفض عجز الموازنة

«ال يمكننا دعم األرس األكثــر ثراءً ،ألنهم قادرون
هل يعود األرجنتينيون إلى التظاهر؟
عىل دفع فواتريهم» ،كما تؤكــد وزارة االقتصاد ،لكن
الحكومة تميش عىل البيض،الن تقنني الدعم ال يحظى
نظام ديكتاتوري انضم بعد اإلطاحة ببريون إىل صندوق
تتعلــق بإعادة التفاوض عىل قــرض بحواىل  45مليار
باالجماع يف ظل ارتفاع االســعار الــذي تعاني منه كل
صعوبات في السداد
النقــد والبنك الدويل يف العــام  .1956ويف العام ،1976
دوالر تعاقدت عليه يف  2018حكومة موريسيو ماكري
الطبقات االجتماعية.
والقروض املتعاقد عليها ،ال سيما مع صندوق النقد
عندمــا بدأت دكتاتورية عســكرية أخرى يف محارصة
السابقة ( يمني الوسط).
يعد التخفيض يف دعم الطاقة جزءا ً من االلتزامات
الدويل ،مصحوبة بإجراءات تقشف يطالب بها الدائنون.
اليســار الراديكايل والقمع الدمــوي للحركة العمالية،
وقال الرئيس إنه «حل ممكن ومعقول» .بدون هذه
الرســمية لألرجنتني تجاه صندوق النقد الدويل ،وهو
يف العام  ،2018عندما كانت البالد يف حالة ركود ،حصلت
دعم صنــدوق النقد الجيــش باملــال .يف الثمانينات
االتفاقية ،كانت البالد ستواجه مدفوعات غري مستدامة،
والتسعينات من القرن املايض ،لعب صندوق النقد دورا ً
جزء من إعادة هيكلــة قرضها البالغ
الحكومة عىل قرض غري مســبوق
بأكثر من  19مليــار دوالر يف العام  ،2022كما يف العام
 45مليار دوالر .هــذا املنعطف الخطر
بقيمة  45مليــار دوالر من صندوق
يف نرش السياسات النيوليربالية .يف العام  ،2001ساعدت
 ،2023ومــا يقرب من  4مليارات دوالر يف العام .2024
اجتماعيــا ً يتوافق مع أهداف انضباط
النقد ،ليتم ســداده يف العام .2024
ترصفات صندوق النقد عن غري قصد يف اندالع انتفاضة
وبالتايل ســتتم إعادة جدولتها .ورشح وزير االقتصاد
امليزانية .يجب خفض العجز إىل 2.5%
ومنذ ذلك الحني ،عاشــت األرجنتني
شعبية ضخمة لرفض سياساته واإلطاحة بالحكومة.
مارتن جوزمان الخطــوط العريضة لهذه «املفاوضات
الخالفات السياسية
الصعبة ً
أكثر عىل إيقاع صعوبة التسديد عند والنقمات الشعبية تؤثّر من الناتج املحيل اإلجمايل العام ،2022
يف العــام  ،2018حاول الصندوق إنقاذ املوقف لحكومة
حقا» .وهي تســتند بشكل خاص إىل السيطرة
إىل  1.9%العــام  ،2023ثم إىل 0.9%
حلول آجال االستحقاق.
ماوريسيو ماكري الليربالية الجديدة من خالل إقراضها
عىل العجز العام ،الذي من املتوقع أن ينخفض تدريجياً،
أكرب قرض يف تاريخها 57 :مليار دوالر (منها  45مليارا ً
ترافقــت االتفاقية املوقعة مع سلبًا في تنفيذ االتفاقات العام .2024
مــن  3%من الناتج املحيل اإلجمايل عام  2021إىل 0.9٪
مع صندوق النقد
وكانت حكومة األرجنتني توصلت
صندوق النقد الــدويل إلعادة تمويل
تم تحويلهــا برسعة كبرية) .يف العــام  ،2019وصلت
عام  .2024وأعلن الوزير عن خفض التشدد يف املسألة
مع صنــدوق النقد الــدويل ( )IMFإىل
هذا الديــن ،من بني أمور أخرى ،مع
جبهة تــودوس ،التي تدعي أنها تحالــف بريوني ،إىل
النقدية ورفض أي سياســة تخفيــض لقيمة العملة.
اتفاق نهائي يف  3آذار املايض إلعادة تمويل ديون بقيمة
متطلبات خفض عجز امليزانية األرجنتينية والسيطرة
السلطة منددة بقرض الصندوق هذا ،وتعهدت بتحرير
وكان البيزو انخفض مقابل الدوالر يف سنة نحو 21%
 45مليار دوالر تقريباً ،وهي االتفاقية التي تم التصديق
عىل التضخم .وتخطط الحكومة أيضا ً للعودة إىل ميزانية
البالد من القيود االئتمانية.
ويف األشهر الثالثة املاضية .10%
عليها من قبل غالبية النواب.
الدولة املتوازنة اعتبارا ً مــن العام  .2025وبالتايل ،يتم
لكن الرئيس ألربتــو فرنانديز وحكومته لم يلتزما
إذا كان هــدف تقليص العجز العام يف العام 2022
تأتي هذه االتفاقية عىل خلفية سنوات من الركود
إجراء تخفيض يف العجز عىل الفور.
بتهديدهم ودخلوا يف مفاوضات مع صندوق النقد التي
يبدو واقعياً ،فــإن الخرباء يعتــرون أن العام 2023
وأزمة متعددة األبعاد تفاقمت بسبب فريوس سارس-
انتهت يف آذار املــايض  2022باتفاقية ،وهي االتفاقية
«مشكوك فيه أكثر ،بالنظر إىل أنه عام انتخابات» ،مع
كوفيد  19وحرب روسية  -اوكرانية بنتائج وخيمة.
إعتراضات عمالية
الثانية والعرشون مع الصندوق منذ العام !! !1956
إجراء انتخابات رئاسية يف ترشين االول.
تديــن النقابات األرجنتينية منذ ســنوات عواقب
ألول مرة يف عالقتهــا الطويلة مع الصندوق  -بعد
إعادة هيكلة الديون
قرض صندوق النقد الدويل ال ســيما اآلثار الســلبية
عرشين عاما ً مــن التعثر التاريخي يف العام  - 2001تم
ملخص تاريخي موجز
يذكر انه وبعد أكثر من عامني من توليه السلطة يف
الواقعة عىل العمــال ،لقد خلق هــذا القرض الضخم
التوصل إىل اتفاق بني األرجنتني واملؤسسة املالية بشأن
كانت العالقات بني صندوق النقد الدويل واألرجنتني
كانون االول  ،2019ومع عبء إعادة هيكلة الديون مع
ضغوطا ً اقتصادية دفعت بجزء من الســكان إىل الفقر.
إعادة تمويل ما يقرب مــن  44مليار دوالر من الديون
متوترة عىل الدوام .بعد الحرب العاملية الثانية ،رفضت
صندوق النقد ،اعاد الرئيس األرجنتيني ألربتو فرنانديز
فعندما يمنح صندوق النقد الدويل قرضاً ،فإنه يتضمن
املتعاقد عليها خالل والية حكومة موريســيو ماكري
حكومة خوان دومينغو بريون ،باســم ســيادة البالد،
(يسار الوســط) النقاش حول اتفاقية من حيث املبدأ
بشــكل منهجي الرشوط الناتجة عن متطلبات خفض
السابقة (.)2019-2015
انضمام بالده إىل صندوق النقــد والبنك الدويل .ثم اتى
العجز واإلنفاق العام.
وللتذكري فــإن القوى العماليــة تكافح ضد هذه
الرؤيــة التي تتبناها املؤسســات املاليــة التي تعترب
الخدمات العامة نفقة وتتطلب كبح الدين العام .وهي
(أي النقابــات العمالية) تعتــر أن الخدمات العامة
حصلت مجددا ً عىل قرض من صندوق النقد قيمته  44مليار دوالر
ال تزال األرجنتني تواجه تحديــات اقتصادية واجتماعية
(الصحة ،التعليم ،النقل ،إلخ) اســتثمار للمســتقبل
خطة املساعدة عىل  30شهرا ً واملراجعة فصلية
استثنائية
وتشــارك يف إعادة توزيع الثروة ،خاصة أثناء األزمات
مثل فريوس كورونا.
تسديدات موزعة عىل  10سنوات
الثغرات االجتماعية هائلة :نسبة الفقر 40%
تبعث
األرجنتيني
لالقتصاد
الجديدة
هذه الرضبات
ً
ً
الهدف تعزيز القدرة عىل تحمل دين عام نســبته اىل الناتج أكثر
ال إجماع سياسيا وشعبيا لتنفيذ اإلصالحات
عىل القلق أيضا ً
عىل
ترتتب
أن
يمكن
التي
العواقب
بشأن
مــن  100%وتصحيح امليزانية ودعــم النمو ،وضبط تضخم
مخاطر مرتفعة يواجهها الربنامج بفعل كورونا وتبعات
االستقرار السيايس لهذا البلد الواقع يف أمريكا الالتينية
متواصل ومرتفع ( 51%يف)2021
حرب أوكرانيا
الذي تميز بسنوات من الديكتاتورية ويعيش فيه أكثر
زيادة االحتياطيات والتي هبطــت إىل أقل من  4مليارات
كانت الحكومة السابقة حصلت عىل هذا القرض يف
من عرشة ماليني شخص يف فقر.
دوالر ورضورة خفــض العجز املايل من  3%يف  2021إىل
العام  2018إال أن األرجنتني واجهت استحقاقات ال
ويقول مســؤول عمايل ارجنتيني :نحن نعيش يف
وقت اتســعت فيه التفاوتات االجتماعية واملادية ،مما
 0.9%يف 2024
يمكنها اإليفاء بها ...فتعثرث
أدى إىل تفاقم الفجوة يف الظروف املعيشــية املادية بني
نصفي الكرة األرضية الشــمايل والجنوبي .يف الواقع،
تُربز األزمــة الصحية عدم املســاواة يف الحصول عىل
الرعاية الصحية وجداول التطعيم الشــاملة يف كل بلد.
لذلك ،فإن أكرب واجب لدينــا كمجتمع هو عدم القدرة
عىل ضمان الحقوق الصحية واالساسية للناس ،بينما
يتزايد الجوع والفقر لدى معظم السكان.

تعثرت األرجنتين  9مرات في سداد ديونها

يف هذا الســياق ،يندد االرجنتيون بـ «صقور عالم
املال « الذين يســحبون حبل الديون من أجل االستمرار
يف جنــي الفوائد يف لحظة تاريخيــة من كارثة صحية
وإنسانية وبيئية وأمنية للبرشية.
وملواجهة هذا السيناريو ،يتحرك املعسكر الشعبي
األرجنتيني بشكل عاجل ،ويطالب بوقف املدفوعات

تقنين دعم الطاقة

وبني االجراءات القاســية ســيتم إعادة تشكيل
مساعدات او دعم الطاقة يف األرجنتني لوضع حد لتأثري
املكاســب غري املتوقعة عىل األرس األكثر ثــراءً .ومع
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تــتــــــــمــات
العـــدد  - ٨٤٦السنــــة الثــالثــة

سكاف مرشحًا "سياديًا" ...و"الكرة في ملعب"...

أما عىل الضفة املقابلة ،فال تزال الصــورة متأرجحة عىل حبل خيارات
«النواب التغيرييني» بانتظار أن يخرجوا بقــرار موحّ د يتيح تظهري خارطة
األكثرية الجديدة يف املجلس الجديد ،ال ســيما و ّ
أن كتلــة «القوات اللبنانية»
واضحة «وحاســمة يف خياراتها» إزاء جلســة الغد ،وفق ما نقلت مصادر
قواتية ،مؤكد ًة عدم ترشــيح النائب غســان حاصباني ملوقع نيابة الرئاسة
الثانية واالستعداد لدعم أي نائب يتبنى تكتل «التغيرييني» ترشيحه لهذا املوقع
إذا كان يتمتع باملواصفات السيادية والتغيريية املطلوبة ،بما يشمل «تعهده
بتغيري النهج الذي كان سائدا ً يف إدارة املجلس النيابي وأن يكون موقفه واضحا ً
حيال رضورة حرص السالح بيد الدولة».
ويف ضوء ذلك ،أصبحت تاليا ً «الكرة يف ملعب» النواب التغيرييني للخروج
بموقف داعم لرتشيح شخصية تتمتع بهذه املواصفات ،وتعزيز فرصة إحداث
تقاطعات نيابية بني مختلف نواب وكتــل األكثرية لضمان إيصاله إىل موقع
نائب رئيس املجلس ،خصوصا ً بعدما الحت يف األفق أمس إمكانية التقاط هذه
الفرصة من خالل إعالن النائب غسان سكاف ترشيحه رسميا ً للموقع انطالقا ً
من جملة «ثوابت ومبادئ ومس ّلمات» تخوّله خوض املواجهة جديا ً مع مرشح
«التيار الوطني» و»حزب الله» وقوى  8آذار الياس بوصعب ،بوصفه مرشحا ً
عب بمنتهى الرصاحة ومن دون أي مواربة يف بيان ّ
«ســيادياً» ّ
ترشــحه عن
عزمه عىل «احرتام إرادة التغيري ،وتطبيق النظــام الداخيل للمجلس حرفياً،
والتعهد بعدم إقفال املجلــس تحت أي ظرف ،واعتماد التصويت االلكرتوني،
وتثبيت مرجعية الدولة ممثلة بمؤسســاتها الدستورية وأجهزتها األمنية ال
ســيما يف كل ما يتعلق بشؤون السياسة الدفاعية اللبنانية ،واعتماد سياسة
خارجية موحّ دة تصدر عن مجلس الوزراء وفقا ً للدستور».
وبانتظار ما ســتحمله الجلســة غداً ،بدأت األنظار تتجــه إىل ما بعد
االستحقاق النيابي ،نحو االستشــارات النيابية امللزمة لتكليف رئيس جديد
تشكيل الحكومة ،وسط تضارب املعلومات حول توجهات رئيس الجمهورية
ميشــال عون ،بني نية تأجيل الدعوة لالستشــارات ريثمــا تتبلور صورة
املشاورات السياسية حيال عملية «التأليف قبل التكليف» ،وبني التزام إجراء
االستشارات دون إبطاء وفرض معادلة «تكليف بال تأليف» كما تنقل مصادر
ً
موضحة ّ
أن الخيار األخري هو األكثر
سياسية مواكبة لخيارات العهد وتياره،
ترجيحــا ً لكونه «يتيح لرئيس الجمهورية التنصل أمــام املجتمع الدويل من
مسؤولية تعطيل االســتحقاق الحكومي ،عرب تظهري التزامه توجيه الدعوة
الدستورية الستشــارات التكليف ،والتذرع بعدها بانعدام التوافق السيايس
لتربير عدم التأليف».
ويف هذا السياق ،تواترت معطيات حول تفضيل العهد وحلفائه اإلبقاء عىل
خيار الرئيس نجيب ميقاتي يف سدة الرئاسة الثالثة ،عرب إعادة تسميته رئيسا ً
مكلفا ً لتشــكيل الحكومة إىل جانب صفته رئيسا ً لحكومة ترصيف األعمال،
عىل أن يتكفل رئيس «التيــار الوطني» بفرض رشوط تعجيزية عىل ميقاتي
تمنع والدة حكومته الجديدة ،بانتظار إبرام تسويات داخلية وخارجية تضع
االستحقاقني الحكومي والرئايس يف سلة واحدة ،حتى ولو اقتىض األمر إدخال
البلد يف شــغور رئايس ينقل صالحيات الرئاســة األوىل إىل حكومة ترصيف
األعمال ،باعتبار ّ
أن فريق «التيار الوطني» و»الثنائي الشــيعي» يتمتع فيها
بكتلة وزارية وازنة تشمل اإلمساك بحقائبها األساسية والسيادية ،وهو ما لن
يكون سهالً عىل هذا الفريق املحافظة عليه يف حال تشكيل حكومة جديدة يف
ظل الظروف الراهنة بعد تبدّل خارطة األكثرية النيابية.

البنوك لن تطبّق قرار "المركزي" قبل أن "تلحس...

أما بالنســبة للدوالرات التي اشرتوها عىل سعر مرتفع فهي ال تمثل لهم
مشــكلة .ذلك «أنهم يبيعونها يف اللحظة نفســها مع هامش من األرباح»،
بحسب املحامي املتخصص يف الشأن املرصيف واملايل عماد الخازن .بمعنى أنهم
«ال ينامون» عليها .والشــاري جاهز دائماً ،فإن لم يكن التاجر فهو مرصف
لبنان الذي يملك «مطبعة اللريات».
عىل عكس ما يعتقده الكثريون ،يستبعد املحامي الخازن نظرية املؤامرة
يف ما خص انخفاض ســعر الرصف ويربط املوضوع بالعرض والطلب .إذ إنه
«فور صدور البيان عن املركزي ،تهافــت املواطنون إىل بيع ما يحملونه من
دوالر العتقادهم أن السعر سينخفض أكثر وأنهم سيعيدون رشاء دوالراتهم
من املصارف عىل ســعر منصة صريفة محققني أرباحا ً تفوق الـ 40يف املئة.
فورة العرض هذه ،تكفلت بهبوطه بنســبة كبرية نتيجة ازدياد العرض عن
الطلب .وال سيما أن القرار اتخذ قبل عطلة نهاية االسبوع ،بخطوة قد تكون
مقصودة والهدف منها لجم االرتفاع وتنييم السوق ليومني ،وأخذ القرار مداه
قبل أن تبدأ أالعيب البنوك» .وبحسب الخازن فإن «املصارف ونتيجة الضبابية
يف بيان املركزي ســتقوم بالحد من كمية الدوالرات التي ستبيعها عىل سعر
صريفة ،تار ًة بحجــة انتظار تعميم جمعية املصارف ،وتارة أخرى بســبب
ً
محاولة االحتفاظ
السقوف التي ستضعها ،بعكس ما يوحي به بيان املركزي،
لنفسها بجزء من هذه الدوالرات».
سعر الرصف عىل  sayrafaالذي ســيفتتح عىل  24600لرية بعدما كان
بحدود  21500لرية ،ســيبقى بهذا املعدل وقد يرتفع إىل  26ألف لرية ،يف حال
فشل املركزي بتخفيض سقف رصف السوق املوازية عن  28ألف لرية.
الخارس األول ســيكون املواطن فالسلع التي سعّ رت «برمشة عني» عىل
أســاس  38ألف لرية أو حتى  40ألفا ً للدوالر لن تنخفض بالرسعة نفســها.
ولن تعود بأحسن الظن إىل املعدل نفسه عندما كان سعر السوق  28ألف لرية.
األمر الذي يكبد املواطنني خســائر فادحة ويساهم يف امتصاص ما ّ
تبقى من
قدرتهم الرشائية.

"مسيرة األعالم" :كرّ وفرّ ومسيرات فلسطينية...

وفيما نزل فلســطينيون إىل الشــارع يف مناطق عدّة يف الضفة وحملوا
األعالم الفلسطينية احتجاجا ً عىل «مسرية األعالم» يف القدس ،أشارت الرشطة
اإلرسائيلية يف بيان إىل اعتقال « 18مشــتبها ً فيــه يف البلدة القديمة والحرم
القديس بتهمة الســلوك غري املنضبط واالعتداء عىل عنارص رشطة ومدنيني
واملشاركة يف أعمال شغب عنيفة».
كما كشــفت أنها اعتقلت « 3مشتبه فيهم» يف باب العمود بعد أن «ألقى
متظاهرون الحجارة والزجاجات عىل قوات األمن» ،مشــر ًة إىل أن حارســا ً
شــخصيّا ً لشــخصية عامة أُصيب بجروح طفيفة ،يف حني نرشت الرشطة
 3000عنرص ملواكبة مسرية «يوم القدس».
وأكد الجيش اإلرسائيــي يف بيان تنفيذ قواته وقــوات من جهاز األمن
الداخيل وحرس الحدود «عمليات استباقية ووقائية» يف الضفة الغربية ،أفضت
إىل اعتقال  4مشتبه فيهم «لضلوعهم يف أنشطة إرهابية».
ويف الســياق ذاته ،ذكر «الهالل األحمر الفلسطيني» أن طواقمه تعاملت
مــع أكثر من  140إصابة يف الضفة الغربية ،بينها  18بالرصاص الحي ،فيما
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أفاد «نادي األسري الفلسطيني» بتسجيل  56عملية اعتقال مؤكدة يف القدس
ومناطق أخرى يف الضفة.
وقبل بدء املسرية بســاعات ،اقتحم النائب اإلرسائييل اليميني املتط ّرف
إيتمار بن غفري صباح أمس باحة املســجد األقىص ،حيث شــوهدت أيضا ً
مجموعة كبرية مــن اليهود ،فيما أفادت الرشطــة اإلرسائيلية عن «مثريي
ّ
تحصنوا داخل املسجد القِ بيل وألقوا حجارة كبرية يف اتجاه
شغب» فلسطينيني
الرشطة.
ودخل املشاركون يف املسرية إىل البلدة القديمة عرب باب العمود الذي يُفيض
إىل السوق العربي والحي اإلسالمي ،وذلك قبل أن يصلوا إىل الحائط الغربي ،يف
وقت ح ّذرت فيه الفصائل الفلسطينية من «اقتحام املسجد األقىص» وأعلنت
«االستنفار العام».
وبينما وقعت مواجهات بني فلسطينيني وعنارص من الرشطة اإلرسائيلية
يف باب العمود ،اعترب الناطق باســم حركة «حماس» حازم قاسم أن «مسرية
األعالم» ما هي ّإل «استفزاز حقيقي وكبري لشعبنا ...وعبث بصواعق تفجري
سبق أن تســبّبت يف إشعال معركة سيف القدس» ،يف إشــارة إىل حرب غزة
األخرية العام املايض.
بدوره ،شــدّد رئيس الوزراء الفلســطيني محمد اشتية عىل أن القدس
الرشقية «بمقدّســاتها اإلسالمية واملسيحية ،ستبقى العاصمة األبدية لدولة
فلسطني» ،معتربا ً أن مسرية املســتوطنني واعتداءاتهم أمر مُدان وسترتتب
عليه تبعات خطرة ،وطالب املجتمع الدويل وكافة املنظمات الحقوقية بالتدخل
لوقف اإلنتهاكات اإلرسائيلية .كما دانت الخارجية الفلســطينية اقتحامات
املستوطنني للمسجد األقىص وأداء صلوات تلمودية بحماية الرشطة.
ويف املقابــل ،قال رئيس الوزراء اإلرسائييل نفتــايل بينيت ُقبيل االجتماع
األسبوعي للحكومة« :من الطبيعي أن نرفع علم إرسائيل يف عاصمة إرسائيل»،
لكن «أطلب من املشــاركني يف املسرية احرتام تعليمات الرشطة» ،فيما طالب
وزير الدفاع اإلرسائييل بيني غانتس املشاركني يف «مسرية األعالم» بالترصّف
باحرتام ،مؤكدا ً أنه لن يسمح بأي استفزازات أو مساس بالسيادة اإلرسائيلية
وأمن املواطنني.
من جهته ،دعا املوفد الدويل إىل الرشق األوسط تور وينسالند اإلرسائيليني
والفلسطينيني إىل «أقىص درجات ضبط النفس» ،وقال« :رسالة املجتمع الدويل
واضحة :تجنّبوا تصعيدا ً جديداً».
عربيّاً ،دانت وزارة الخارجية األردنية «الســماح ملتط ّرفني وأحد أعضاء
الكنيســت اإلرسائييل باقتحام املسجد األقىص املبارك» ،معترب ًة أن ذلك حصل
«تحت حماية الرشطة اإلرسائيلية» .وح ّذرت من أن هذا «يُع ّد انتهاكا ً للوضع
التاريخي والقانوني القائم ،وللقانون الــدويل» ،فيما ندّدت وزارة الخارجية
املرصية بـ»سماح الســلطات اإلرسائيلية باقتحام جماعات من املتط ّرفني
باحات املسجد األقىص املبارك تحت حماية الرشطة اإلرسائيلية» ،مُح ّذر ًة من
«مغبة هذه التطوّرات التي تُنبئ بمزيد من االحتقان والتصعيد عىل استقرار
األوضاع يف األرايض الفلسطينية».

زيلينسكي على "الجبهة الشرقية" :س ُنقاتل...

وقال الرئيس األوكرانــي« :يف هذه الحرب ،يُحــاول املحت ّلون الحصول
عىل نتيجة مهما كانت .لكن يجــب أن يُدركوا منذ وقت طويل أنّنا نُدافع عن
أرضنا حتّى النهاية .لن تكون لديهم أي فرصة .سنُقاتل وسنربح» .ويف وقت
الحق ،كشف خالل خطابه الوطني اليومي أنه أقال رئيس األجهزة األمنية يف
خاركوف «ألنّه لم يعمل من أجل الدفاع عــن املدينة منذ األيام األوىل للحرب،
لكنّه ف ّكر فقط يف نفسه».
ويف غضون ذلك ،تقدّمت القوات الروســية ،التي انســحبت من منطقة
خاركوف وأعادت انتشارها جنوباً ،نحو املدن الرئيسية يف سيفريودونيتسك
وجارتها ليسيتشانســك يف دونباس تحت غطاء قصف عنيف .وأعلن الحاكم
األوكراني ملنطقة لوغانسك ســرغي غايداي عرب «تلغرام» ّ
أن «الوضع يزداد
سوءا ً يف ليسيتشانســك» ،متحدّثا ً عن «قذيفة روســيّة سقطت عىل مبنى
سكني» حيث ُ
«قتِلت فتاة عىل الفور ونُقِ ل  4مصابني إىل املستشفيات».
ّ
وتُشــدّد القوات الروســية الطوق عىل منطقة دونباس ،ال سيّما حول
ّ
«شن العدو عمليات هجومية» ،وفق ما جاء يف تقرير
سيفريودونيتسك حيث
صدر عن رئاسة أركان الجيش األوكراني ،يف حني ذكرت وزارة الدفاع الروسيّة
يف بيان ّ
أن قواتها دمّ رت باستخدام صواريخ بعيدة املدى وعالية الدقة ترسانة
مهمّ ة للجيش األوكراني يف منطقة دنيربو.
توازياً ،درس ممثلو الدول الـ 27األعضاء يف االتحاد األوروبي حالً يرمي إىل
إزالة العقبات من أمام حزمة عقوبات أوروبّية سادسة ض ّد موسكو تتضمّ ن
حظرا ً تدريجيّا ً عىل النفط الرويس بحلول نهاية العام ،لعدم التأثري عىل القمة
األوروبّية يف بروكسل اليوم.
ويخىش األوروبّيون من أن يُلقــي غياب إتفاق حول العقوبات الجديدة،
بظالله عىل اجتماع رؤســاء دول وحكومات االتحــاد األوروبي اليوم وغداً،
خصوصا ً أن الرئيس األوكراني سيُلقي كلمة عرب الفيديو يف مسته ّل القمة ،يف
وقت تضغط فيه كييف عىل الغربيني «لوقف الصادرات الروسية».
وتُعرقل هذه العقوبات الجديدة املجر ،الدولة غري الساحلية التي تعتمد يف
ظ ّل عدم قدرتها عىل الوصول إىل البحر عىل خ ّ
ط أنابيب «دروجبا» الربيّ الذي
يم ّر عرب أوكرانيا ويؤمّ ن  65يف املئة من اســتهالكها .واجماع الدول األعضاء
الـ 27رضوري لتبنّي العقوبات.
والح ّل الذي درس يف بروكسل يرتكز عىل استثناء خ ّ
ط أنابيب «دروجبا»
من الحظر النفطي ،لتكون العقوبات مفروضة فقط عىل إمدادات النفط عرب
الســفن ،فيما يصل ثلثا إمدادات النفط الرويس إىل دول االتحاد األوروبي عرب
السفن والثلث املتبقي عرب خ ّ
ط «دروجبا».
ومن شأن هذا االقرتاح الذي جاء بمبادرة من الرئاسة الفرنسية لالتحاد
األوروبي واملجلس األوروبي ،أن يســمح بامليض قدما ً يف الرزمة السادسة من
العقوبات األوروبّية التي تُجرى محادثات حولها منذ مطلع أيار.
ويف األثناء ،أبدى بطريرك موســكو كرييل تفهّ مه لقرار كنيسة أوكرانيا
األرثوذكســية التي أعلنت األســبوع املــايض قطع الروابط مع الكنيســة
األرثوذكسيّة الروسية عىل خلفيّة غزو أوكرانيا .وقال البطريرك كرييل خالل
قدّاس األحد يف «كاتدرائيّة املسيح املخ ّلص» يف موسكو« :نتفهّ م جيّدا ً معاناة
الكنيسة األرثوذكســية األوكرانية ،نفهم أنّه عىل غبطة املرتوبوليت أونوفري
(رئيس الكنيسة) وأســاقفته الترصّف بأكرب قدر من الحكمة كي ال ي ّ
ُعقدوا
حياة رعيّتهم».
وعىل صعيد آخر ،جــدّد الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان التأكيد عىل
رفض بالده القاطع النضمام فنلندا والســويد إىل «حلف شــمال األطليس»،
مشــرا ً إىل أن املحادثات مع البل َديْن االســكندنافي َّْي «لم تكن عىل املستوى
املتوقع» .وقال« :ال نستطيع أن نقول نعم النضمام البلدان الداعمة لإلرهاب
إىل الناتو ...طاملا أنا رئيس لرتكيا».
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أفقيًا:

 – 1من أعالم الشعراء األندلسيين.
 - 2والية أميركية.
 - 3ال يباح به  -طعم الحنظل -
متكاسل متثاقل.
لم ْع ِز وا ل ِّ
ظبا ء
 - 4ذ كر من ا َ
والوعول  -غادرت البالد.
 - 5مص ّور  -ماركة حليب مجفف.
وم َ
ضى  -منطاد.
-6
ذهب وو َّلى َ
َ
 - 7للتفسير  -أكثر من شرب
الخمر أو المخدرات.
ُ - 8معاند  -أغنية لوديع الصافي.
 - 9حبل الدابة  -مستور مخفي.

عموديًا:

 – 1عاصمة دولة أوروبية.
 - 2العب كرة مضرب ألماني معتزل.
 - 3متشابهان  -مشى  -أصل البناء.
 - 4أ َثَر نقش الخاتم على الورق
ونحوه  -نجل.
 - 5خيّال  -قمر ممتلئ.
 - 6أداة نصب  -جميع ما على األرض
من الخلق.
 - 7سائق سيارات كندي معتزل بطل
العالم في سباقات الـ “فورموال وان”
عام .1997
 - 8لغة باكستان  -خاصتي.
 - 9نجم غناء بريطاني.
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 شمر  - 4 -يم  -لفت  -ها  -الرسغ  - 5 -فهرس  -لج  -برغي  -كر  - 6 -واصلت وفاق  -تراي  - 7 -سرعين التحتا  -صمت  - 8 -تي  -مكسيكو  -بك  -يم - 9 -رسما  -رك  -ابن ماري  - 10 -وينن  -رد  -جد  -قوت  - 11 -جنر  -اليمن  -الحنش
  - 12الرمس  -النوم  - 13 -ينمو  -ستر  -حيا  - 14 -االغر  -يال  -ازمير 15 - نيروبي  -جميل معوض.عموديا  – 1 :جودي فوستر  -جريان  - 2 -وليم هاريسون  -نلي  - 3 -رين  -رصع
 ميرامار  - 4 -جمال سليمان  -لوغو  - 5 -رف  -تنك  -نار  -رب  - 6 -أ أ  -تل اسر  -لمس  - 7 -ربع  -جولي كريستي  - 8 -شنقه  -فتك  -دم  -راج  - 9 -ام -اباحوا  -نا  -لم  - 10 -لون  -رقت  -بج  -لح  - 11 -صباغ  -ابن دانيال  - 12 -مل
 ليت  -كم  -لوازم  - 13 -ناشر  -رص  -اقحم  -مع  - 14 -جيمس كاميرون  -ديو - 15 -مارغريت ميتشل  -رض.
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العـــــالــــم

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٨٤٦السنــــة الثــالثــة

بينيت يُهدّد بضرب إيران :عهد الحصانة انتهى!
اإلرهابيني ويُرسلون اإلرهابيني ،سيدفعون
مع تزايــد حــدّة التوتّــرات األمنية
الثمن بالكامل» ،الفتا ً إىل أن «إيران تستثمر
والعسكرية بني الدولة العربية والجمهورية
يف األكاذيــب مثل التضليــل املمنهج الذي
اإلســامية اإليرانية ،هدّد رئيــس الوزراء
تُمارسه إزاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية
اإلرسائييل نفتايل بينيــت يف بداية االجتماع
من أجل التم ّلص من تفتيشها».
األســبوعي ملجلس الوزراء يف القدس أمس
واعتــر أن «النظــام اإليراني مبني
بتوجيه رضبات ض ّد إيــران ،مح ّذرا ً من أن
عــى الطغيــان واإلرهاب
عهد الحصانة الذي تمتّع به
واألكاذيب» ،مشــرا ً إىل أن
النظام اإليراني انتهى.
طهران «تستثمر يف اإلرهاب،
وشــدّد بينيــت عىل
أشار بينيت إلى خروج
مثل قاعــدة الطائرات بال
أن طهــران لــن تفلت من
العقاب عىل التحريض عىل حشود عارمة من أبناء طيــار تحــت األرض التي
عرضوها أخرياً».
الهجمات من خالل وكالئها،
الشعب اإليراني إلى
كمــا أشــار بينيت إىل
متّهما ً إيران باســتهداف
شوارع مدينة آبادان
خروج «حشود عارمة من
املصالح اإلرسائيلية بشكل
أبناء الشــعب اإليراني إىل شــوارع مدينة
متكــ ّرر .وقال« :عىل مــدى عقود ،مارس
آبادان ومدن أخرى يف تظاهرات ض ّد طغيان
النظــام اإليرانــي اإلرهاب ضــ ّد إرسائيل
النظام» األســبوع املــايض ،ور ّدا ً عىل ذلك
واملنطقــة عن طريق الــوكالء واملبعوثني،
«أطلقت القــوات اإليرانية النار عىل مدنيني
لكن رأس األخطبوط ،إيران نفسها ،يتمتّع
إيرانيني» .وأردف أنّه «يف العديد من األماكن
بالحصانة».
يف إيــران يف الوقــت الحايل ،مــن الصعب
وأضاف متوعّ داً« :كمــا قلنا من قبل،
الحصول عىل املاء والخبز بســعر معقول»،
انتهــى عرص حصانــة النظــام اإليراني.
معتــرا ً أنّه «يجب عىل العالــم أن يقف إىل
وهؤالء الذين يُموّلون اإلرهابيني ويُس ّلحون

شنّت تركيا  3عمليات عسكرية في سوريا منذ العام
( 2016أ ف ب)

بينيت متحدّثًا وإلى جانبه البيد خالل اجتماع مجلس الوزراء اإلسرائيلي في القدس
أمس (أ ف ب)

جانب الشعب اإليراني ض ّد النظام الوحيش».
وبعد أسبوع من اغتيال العقيد يف «الحرس
الثوري» اإليراني حسن صياد خدائي قرب
منزله يف طهران ،رفض مكتب بينيت ،الذي

يُرشف عىل «املوســاد» ،التعليق عىل عملية
االغتيال .وتوعّ دت طهــران باإلنتقام ملقتل
خدائي ،موجّ ً
هة أصابــع اإلتهام إىل الدولة
العربية.

يف سوريا إلبعاد مقاتيل «وحدات حماية الشعب» الكردية
«إذا كانت الواليات املتحــدة ال تقوم بما يرتتّب عليها يف
التــي تُصنّفها أنقــرة «إرهابية» ،والتــي تحالفت مع
مكافحة اإلرهاب ،فماذا سنفعل؟ سنتدبّر أمرنا».
الواليات املتّحدة يف حملتها ض ّد تنظيم «الدولة اإلسالمية»
وأوضح أن بالده ال يُمكنهــا أن «ترتك أدنى هجوم
اإلرهابي.
ضدّها من شــمال ســوريا يم ّر من دون ردّ» ،يف إشارة
وعىل الجبهــة العراقية ،أعلنت وزارة الدفاع الرتكية
إىل حزب «العمال الكردســتاني» .وتحدّث عن وجود بؤر
يف بيان أن جنديّا ً تركيّا ً ُق ِت َل فيما أُصيب
ترت ّكز فيها «التنظيمات اإلرهابية» املعروفة
آخر الســبت خالل العملية العسكرية
يف شمال سوريا ،الفتا ً إىل أن تلك التنظيمات
ّ
تشن
الجارية يف شــمال العراق ،حيث
تنشــط يف مناطق تمت ّد من شمال رشق إىل
أردوغان :العمليات ضد
ّ أنقرة حملة عســكرية ضــ ّد املقاتلني
شمال غرب سوريا.
وأشــار إىل أن الواليات املتحدة أرسلت «"العمال الكردستاني"» األكراد .وترتفــع بذلك حصيلة الجنود
آالف الشاحنات املحمّ لة باألسلحة والذخرية في شمال سوريا باتت األتراك الذين ُقتِلوا يف املنطقة نفســها
إىل تنظيمات حزب «العمال الكردســتاني» أكثر إلحاحًا من العمليات منذ الثلثاء إىل .7
وانفجرت عبوة ناسفة أثناء مرور
و»وحدات حماية الشعب» الكردية وحزب
في شمال العراق
الجندي َّْي ،بحســب الدفــاع الرتكية.
«االتحــاد الديموقراطي الكردســتاني»،
وتُ ّ
نفذ تركيا بشــكل متك ّرر هجمــات يف العراق ،حيث
بحسب ما أوردت وكالة «األناضول» لألنباء.
لحزب «العمال الكردستاني» قواعد ومعسكرات تدريب
وشــدّد أردوغان عىل أن تركيــا ال يُمكنها تجاهل
هذه الحقائق ،معتربا ً أن العمليــات ض ّد حزب «العمال
يف منطقة سنجار ويف املناطق الجبلية يف إقليم كردستان
الكردســتاني» وتف ّرعاته يف شمال ســوريا باتت أكثر
العراق الحدودي مع تركيا.
إلحاحــا ً وأهمية من العمليات التــي تُ ّ
نفذها تركيا ض ّد
ومنتصف نيســان ،أعلنت تركيا التي تُقيم منذ 25
التنظيم يف شــمال العراق .وأردف« :كمــا أقول دائماً،
عاما ً قواعد عســكرية يف شــمال العراق ،تنفيذ عملية
سنُباغتهم ذات ليلة وال ب ّد لنا من القيام بذلك».
جديدة ض ّد املقاتلني األكــراد .وتأتي العملية التي أُطلق
عليها اســم «قفل املخلب» بعد عمليّتَ ْي «مخلب النمر»
وكانت الواليات املتحدة قد أعربت الثلثاء املايض عىل
و»مخلب النرس» اللتَ ْي أطلقهما الجيش الرتكي يف شمال
لسان املتحدّث باســم وزارة خارجيّتها نيد برايس عن
«قلق بالغ» إزاء إعالن أردوغــان اإلثنني املايض ّ
أن بالده
العراق العام .2020
ّ
ويخوض حزب «العمال الكردستاني» الذي تُصنّفه
ستشن قريبا ً عملية عســكرية جديدة يف شمال سوريا
أنقرة وحلفاؤها الغربيون عــى أنه «من ّ
ظمة إرهابية»،
إلنشــاء «منطقة آمنة» بعمــق  30كيلومرتا ً عىل طول
تم ّردا ً ض ّد الدولة الرتكيــة منذ العام  ،1984ويتمركز يف
حدودها مع جارتها الجنوبية.
مناطق جبلية نائية يف العراق.
ومنذ العام  ،2016شنّت تركيا  3عمليات عسكرية

كباش أسترالي  -صيني في منطقة الهادئ
عىل الرغم من الجهود الديبلوماسية
الحثيثة التــي تبذلها بكني لزيادة نفوذها
فيها ،كشــف رئيس الوزراء األســرايل
الجديد أنتونــي ألبانيزي خالل ترصيحات
لشبكة «ســكاي نيوز» أمس أن قادة دول
منطقة الهادئ أبدوا «الكثري من اإليجابية»
حيال مساعي حكومته إلعادة االنخراط يف
املنطقة ،بينما زار وزير الخارجية الصيني
وانغ يي فيجي إلجراء محادثات مع قادة
األرخبيل ووزراء خارجيــة دول أخرى يف
الهادئ.
وانتقــد ألبانيزي خطــة الحكومة
األسرتالية الســابقة بالنسبة إىل املنطقة،
مشريا ً إىل أنها أخطأت خصوصا ً يف خفض
املســاعدات الخارجية و»عدم مشــاركة
القيم» .وقال« :بالنسبة إىل جرياننا يف جزر
ّ
التغي املناخي
املحيط الهادئ ،تُع ّد مسألة
قضية مرتبطة بشكل تام باألمن القومي».
وإىل جانب تكثيف التحــ ّرك لحماية

البيئة ،طرح ألبانيزي زيادة املســاعدات
وخ ّ
طة إلنشاء مدرسة للتدريب الدفاعي يف
منطقة الهادئ .وخالل الحملة اإلنتخابية
األخرية ،أشــار حزب العمال اليســاري
الوســطي الذي ينتمي إليــه ألبانيزي إىل
أن املدرسة ســتض ّم قوات من بابوا غينيا
الجديدة وفيجــي وتونغا وتيمور الرشقية
وفانواتو وجزر سليمان.
ولفت ألبانيــزي إىل أن دول املنطقة
رحّ بت بمعاودة أسرتاليا تكثيف نشاطها
الديبلومــايس يف الهادئ ،وهــو أمر بدأته
بزيارة أجرتها وزيــرة الخارجية الجديدة
بيني وونــغ لفيجي ،حيــث ّ
حضت دول
جنوب الهــادئ عىل التصــدّي ملحاوالت
الصني توسيع هيمنتها األمنية يف املنطقة.
ويف املقابــل ،أكــد وزيــر الخارجية
الصيني أن بــاده مســتعدّة للعمل مع
قوى أخرى يف منطقة الهادئ للمســاعدة
يف تنميــة دول املحيط الجزرية ،وذلك لدى

اإلثـنـيـن  ٣٠أيـــــــار 2022

أخبار سريعة
مصر :تصفية  10إرهابيين

ّ
لشن عمليّة في سوريا
أردوغان :ال ننتظر إذنًا من واشنطن
ّ
تشن أنقرة يف أي لحظة عمليّة
فيما من املرتقب أن
عســكريّة جديدة تســتهدف املقاتلني األكراد يف شمال
سوريا ،أكد الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان أن بالده
ّ
لشن عمليّة هناك ،وفق
ال تنتظر إذنا ً من الواليات املتحدة
ما نقلت عنه وسائل إعالم تركية أمس.
ويف ترصيح للصحافيــن خالل عودته من زيارة إىل
أذربيجان ،قال أردوغان« :ال يُمكن محاربة اإلرهاب عرب
أخذ إذن من أحد» .ور ّدا ً عىل ســؤال حول تحذير أمريكي
ّ
شــن حملة عسكرية جديدة يف سوريا ،أجاب:
من مغبة

٢١

لقائــه األمني العام ملنتدى جــزر الهادئ
هنري بونا أمس ،الفتا ً إىل أنها زيارة «سالم
وصداقــة وتعاون» .ويف إطــار جولته يف

املحيط الهادئ ،زار وانغ جزيرة كرييباتي
وساموا ،وســيزور أيضا ً تونغا وفانواتو
وبابوا غينيا الجديدة.

تم ّكن الجيش المصري من
تصفية  10إرهابيين خطرين
في شمال سيناء .وأعلن الجيش
محاصرة بؤرة إرهابية كانت
ّ
تتحصن فيها عناصر إرهابية
شديدة الخطورة ،حيث حصل
تبادل إلطالق النار أسفر
في النهاية عن تصفية 10
من العناصر اإلرهابية ،عُ ِث َر
بحوزتهم على قنابل يدوية
وذخائر .كما أكد الجيش ضبط
إرهابي خطر يجىري حاليّا ً
التحقيق معه .وكان الجيش
المصري قد أشار إلى تصفية
 23إرهابيّا ً خالل األيام الماضية
عقب إحباط هجوم على محطة
رفع المياه غرب سيناء.

...وحكم بسجن
ّ
مرشح سابق للرئاسة
حكمت محكمة مصرية أمس
بالسجن  15عاما ً على ك ّل من
ّ
المرشح اإلسالمي السابق للرئاسة
في مصر عبد المنعم أبو الفتوح
والقيادي في جماعة «اإلخوان
المسلمين» محمود عزت ،بتهم نشر
أخبار كاذبة .وأصدرت المحكمة
أيضا ً أحكاما ً بالسجن المؤبّد على
 14متّهما ً آخرين في القضية
التي اتهم فيها العام  2018قادة
وأعضاء في الجماعة «بنشر أخبار
كاذبة والتحريض ض ّد ّ
مؤسسات
الدولة» .ووجّ هت نيابة أمن الدولة
العليا إلى أبو الفتوح اتهامات
من بينها «اإلنضمام إلى جماعة
أنشئت خالفا ً ألحكام القانون
ونشر أخبار كاذبة داخل مصر
وخارجها تض ّر بمصالح البالد».
كما اتهمت وزارة الداخلية المصرية
«القيادي اإلخواني» أبو الفتوح
في بيان بـ»التواصل مع التنظيم
الدولي لإلخوان والعناصر اإلخوانية
الهاربة داخل البالد وخارجها
لتنفيذ مخ ّ
طط يستهدف إثارة
البلبلة وعدم اإلستقرار» .وأوقف أبو
الفتوح في شباط  ،2018قبل نحو
شهر ونصف الشهر من اإلنتخابات
الرئاسية في مصر التي فاز خاللها
الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح
السيسي.

أفغانيّات يتظاهرنَ
في كابول
ردّدت نحو  20أفغانية في كابول
أمس هتافات «خبز ،عمل ،ح ّرية»
خالل تظاهرة لالحتجاج على
القيود الصارمة التي تفرضها
حركة «طالبان» اإلسالمية والتي
ق ّلصت المكاسب الهامشية التي
ّ
حققتها النساء خالل فترة التدخل
العسكري األميركي في أفغانستان.
وهتفت المتظاهرات «التعليم
حقي! أعيدوا فتح المدارس».
وارتدت العديد من المتظاهرات
اللواتي تجمّ ع َن أمام وزارة التعليم
النقاب .وسارت المتظاهرات بضعة
كيلومترات قبل إنهاء المسيرة،
بينما انتشر عناصر «طالبان» في
المكان ،بحسب وكالة «فرانس
برس» .وقالت المتظاهرة زهوليا
فارسي« :أردنا قراءة إعالن ،لكن
«طالبان» لم تسمح بذلك .أخذ
(عناصرها) هواتف بعض الفتيات
ومنعونا من التقاط صور أو
تسجيالت لتظاهرتنا» .وهذا الشهر،
أكد القائد األعلى لـ»طالبان» هبة
الله أخوند زاده أن على النساء
بشكل عام التزام منازله َّن.
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تسديدة واحدة على المرمى أهدته اللقب!

ريال مدريد يستعيد "عرش" أوروبا
ويحرم ليفربول من تحقيق "الثالثيّة"
تَ ّوج ريال مدريد اإلسباني نفسه "الملك" المطلق لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم ،بعدما احرز اللقب
للمرة الرابعة عشرة في تاريخه ،بفوزه في "ستاد دو فرانس" في باريس على ليفربول اإلنكليزي
 - 1صفر في المباراة النهائية.
أهدى ريال مدربه الجديد القديم اإليطايل كارلو أنشيلوتي انجاز
مشوار استثنائي
ً
أن يكون أول مــدرب يحرز اللقب أربع مرات يف تاريخ املســابقة
توّ
وحرم ريال ،الذي ج أيضا بلقب الدوري املحيل ،منافسه اإلنكليزي
بنسختيها الســابقة والحالية ،بعدما سبق له أن توّ ج به مع ميالن
من لقبه السابع يف املسابقة القارية ومن تحقيق الثالثية ،ليكتفي بالتايل
( 2003و )2007ومــع النادي امللكي بالــذات ( )2014يف مروره
بلقبي مسابقتي الكأســن املحليني بعدما كان يحلم برباعية تاريخية،
السابق به.
قبل أن يسلبها منه مانشسرت ســيتي بإحراز الدوري املحيل يف املرحلة
ً
ً
.
ا
رائع
ا
موســم
خضنا
لقد
ذلك.
أصدق
"ال
اللقاء:
بعد
اإليطايل
وقال
األخرية بفارق نقطة واحدة ،وبعده النادي امللكي بالفوز عليه.
ً
ً
ً
األول.
الشوط
يف
ا
خصوص
،
ا
كثري
وعانينا
صعبة
مباراة
كانت
.
ا
جيد
لعبنا
وعىل رغم االنتقادات التي وجهت لــه يف بداية مغامرته الثانية
املسابقة".
هذه
يف
الفوز
نستحق
أننا
أعتقد
النهاية،
يف
يف "سانتياغو برنابيو" ،نجح أنشــيلوتي يف قيادة النادي امللكي اىل
فوزه
وتجديد
األلقاب
بعدد
القيايس
رقمه
بتعزيــزه
ريال
ويدين
إضافة لقب دوري األبطال اىل لقب الدوري ،بعد مشوار استثنائي يف
عىل ليفربول الذي خرس نهائي  2018أمام الفريق اإلســباني  3-1يف
املســابقة القارية فرض فيها والعبوه أنفسهم "ملوك" العودة من
العبو ريال مدريد بعد تتويجهم (أ ف ب)
59
كييف ،اىل الربازييل فينيســيوس جونيور الذي سجل يف الدقيقة
بعيد ،بعدما كانوا قريبــن من الخروج يف األدوار ثمن وربع ونصف
بســبب
الهدف الوحيد يف اللقاء الذي تأخر انطالقه ملدة  36دقيقة،
كورتوا "المنقذ"
النهائي امام باريس سان جرمان الفرنيس وتشليس اإلنكليزي حامل
ً
والتذاكر
للمشجعني"
"مشكالت أمنية" مرتبطة بـ"الوصول املتأخر
وبدأ ليفربول اللقــاء ضاغطا لكن من دون أي فرص حتى الدقيقة
اللقب ومواطن األخري مانشسرت سيتي ،قبل العودة وحسم التأهل يف
ً
املزورة وفق "ويفا".
 ،16حني كان صالح قريبا من افتتاح التســجيل للفريق اإلنكليزي بعد
الوقت القاتل.
ً
دوني
سان
ضاحية
يف
الوحيد
البطل
جونيور
فينيسيوس
ولم يكن
عرضية من ألكســندر-أرنولد ،إال أن كورتوا كان له يف املرصاد ،ثم كرر
ويف رابــع مباراة نهائية بني مدربني توّجا ســابقا باللقب ،بعد
ً
ً
ا
أساســي
ا
دور
كورتوا
تيبو
البلجيكي
الحارس
لعب
بل
الباريســية،
بثوان يف وجه الهداف املرصي.
األمر بعدها
( 2007أنشــيلوتي مع ميالن واإلسباني رافايل بينيتيز مع ليفربول
ٍ
بتألقــه يف وجه محاوالت ليفربول ،خصوصــا ً املرصي محمد صالح
ووسط عجز ريال عن الخروج من منطقته ،واصل ليفربول ضغطه وكان
بالذات) و( 2010الربتغــايل جوزيه مورينيو مع إنرت ميالن اإليطايل
ً
الذي كان يبحث عن الثأر مــن النادي امللكي بعدما
قريبا مرة أخرى من الشــباك لوال تدخل كورتوا بمساعدة
والهولندي لويس فان غال مع بايرن
حُ ِر َم من إكمال اللقاء أمامه يف العام  2018بســبب
القائم األيرس لصد تسديدة مانيه (.)21
ميونيخ األملاني) و( 2011اإلسباني
ً
إصابة يف الكتف تسبب بها سريجيو راموس.
وبعد خروجه ســاملا مــن املد الهجومــي لليفربول،
جوزيــب غوارديوال مع برشــلونة
ُ
مدريد
ريال
"قلت إنــه عندما يلعب
وقال كورتوا:
أساسيًا
ًا
ر
دو
كورتوا
لعب
يحرز
مدرب
ّل
و
أ
أنشيلوتي
بدأ ريال يف االنطالق نحــو منطقة "الحمر" لكن من دون
واالسكتلندي أليكس فريغسون مع
ً
الجيد".
للتاريخ
ا
نظر
ذلك
قلت
يربح.
مباريات نهائية،
خطورة عىل مرمى الحارس الربازييل أليســون بيكر ،الذي
مانشسرت يونايتد اإلنكليزي) ،خرج
في الفوز
اللقب  4مرات
ً
من
نهائية
مباراة
يف
للفوز
بحاجة
"كنت
وأضاف:
لم يخترب يف أي مناسبة وســط عجز رجال أنشيلوتي عن
أنشيلوتي منترصا عىل األملاني يورغن
باالحرتام
اسمي
يحظى
كي
بذلتها،
التي
الجهود
أجل
من
مسريتي،
أجل
التســديد حتى نحو املرمى ولو ملرة واحدة مع الوصول اىل الدقائق الخمس
كلوب ،الفائز باللقب مع "الحمر" يف العام  ،2019وبات أفضل مدرب
ُ
ً
العديد
قرأت
لقد
إنكلرتا.
يف
ا
خصوص
يجب،
كما
حرتم
أ
لم
أنني
أعتقد
ألني
األخرية للشوط األول.
يف تاريخ املســابقة من حيث األلقاب بعدما كان أول مدرب يخوض
من االنتقادات حتى من موسم رائع".
وعندما كان الشــوط يلفظ أنفاسه األخرية ،اعتقد ريال أنه خطف
النهائي أربع مرات.

جــورج الهــاني
g.elhani@nidaalwatan.com

"الملكيّ" ملكًا ألوروبا
لو ألقينا نظرة سريعة على إحصائيات المباراة
النهائية لدوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد
وليفربول ليل السبت الماضي من دون التوقف
عند النتيجة ،إلعتقدنا ّ
أن الفريق اإلنكليزي فاز
بنتيجة ُمريحة وأحرز اللقب القا ّري األبرز عن
جدارةّ ،
لكن الفريق االسباني خرق ك ّل هذه
اإلحصائيات ونجحَ من خالل فرصة وحيدة
حقيقية أمام المرمى من هجمة مرتدّة سريعة
في ّ
دق المسمار القاتل في نعش خصمه الذي
لم تشفع به سيطرته شبه المطلقة على أرض
الملعب ،وفرصه الخطرة على شباك الحارس
البلجيكي المتألق تيبو كورتوا الذي يعود له
الملكي لقب
الفضل األكبر في إحراز فريقه
ّ
دوريّ األبطال للمرة الـ 14في تاريخه العريق،
وهو رقم لن يصل إليه أيّ ناد آخر حتى في
المستقبل البعيد.
الملكي اإلسباني ما هو األهمّ،
الفريق
إذاً ،حقق
ّ
ُ
خطف الفوز في هذه المواجهة الصعبة ّ
وهو
بغض
النظر عن أرقامها الرسمية ،حارما ً ليفربول من
الظفر بلقبه
األوروبي السابع ،والذي كان يخوض
ّ
النهائي الثالث في هذه البطولة خالل المواسم
الخمسة الماضية ،كما منعه من تحقيق الثالثية
َ
هذا الموسم بعدما كان أحرز
الكأسين اإلنكليزيَّين
المحليَّين وأضاع فرصة الفوز بلقب الدوري
اإلنكليزيّ الممتاز في المرحلة األخيرة تماماً ،بفارق
نقطة واحدة فقط عن مانشستر سيتي الذي توّ ج
بطالً بدال ً منه.
بهذا اإلنتصار ،يكون ريال الذي أمتع عشاقه
الكثر حول العالم ،قد تفوّق على ليفربول بخمس
مواجهات مباشرة بينهما في المسابقة األوروبية األ ّم
مقابل ثالث للفريق اإلنكليزي ،وكان الفتا ً ّ
أن األخير
قد فاز في أول ثالث مباريات قبل أن يعود ليخسر
بأربع متتالية ،في حين انتهى لقا ٌء واحد بالتعادل،
ٍ
بينما إلتقيا ثالث م ّرات في المباراة النهائية ،فابتسم
الحظ أوال ً لليفربول عام  ،1981ث ّم لريال عامَ ي
 2018و .2022

جائزة موناكو :بيريز يحقق "الفوز الحلم"
حقق ســائق "ريد بول" املكسيكي سريجيو
برييز الفوز "الحلــم" عندما أحرز املركز األول يف
ســباق جائزة موناكو الكربى ،املرحلة السابعة
من بطولة العالم للفورموال واحد ،فيما استمرت
معاناة سائق فرياري شــارل لوكلري من موناكو
عىل حلبة اإلمارة وهذه املرة بســبب اسرتاتيجية
فاشلة لفريقه.
وتقدم برييــز ،الذي بات أول مكســيكي
يحقق الفوز عىل الحلبة الشــهرية يف اإلمارة،
عىل سائق فرياري اإلســباني كارلوس ساينز
وزميلــه يف "ريد بول" بطــل العالم الهولندي
ماكس فريشــتابن ،فيما واصل سائق فرياري
الثاني شــارل لوكلري من موناكو معاناته عىل
ارضه وحل رابعاً ،علما ً أنه كان أول املنطلقني،
بسبب اسرتاتيجية فاشلة لفريقه يف التوقف يف
اللفة .21
وشهد السباق تقلبات كثرية بدءا ً من تأجيل
انطالقته ألكثر من ساعة بسبب األمطار الغزيرة،
وصوال ً إىل حادث تعرض له ســائق هاس األملاني
ميك شــوماخر خرج منه ســاملا ً لكنــه أدى إىل
توقفه لنحو  20دقيقة ،حيث عاد الســائقون إىل
املرآب قبل العودة إىل املنافسة التي كانت حامية
الوطيس خصوصا ً يف اللفات األخرية بني الرباعي
برييز وساينز وفريشتابن ولوكلري.
وصمد برييز ،الــذي حقق فــوزه األول هذا
املوسم والثالث يف مسريته االحرتافية ،أمام الضغط
الرهيب الذي فرضه ســاينز والذي لم يسلم بدوره
من ضغط قوي لفريشتابن.
وأعرب برييــز عن ســعادته بتحقيق الفوز
"الحلم" عقب االصطــدام الذي تعرض له قبل 24
ساعة يف التجارب الرسمية ،عندما انزلقت سيارته
لحظة الخروج من املنعطــف العارش واصطدمت
بالحاجز الجانبي.
وقال برييز" :إنه حلم تحقق .كسائق تحلم
بالفوز هنا .بعد الســباق عــى أرض الوطن،
ليس هناك سباق استثنائي آخر تفوز به أكثر
من موناكو".
وأضاف برييز ،الذي خرج خائبا ً يف ســباق
جائزة إســبانيا الكربى عندما طلب منه فريقه
السماح لفريشتابن بتجاوزه لكسب املركز األول:

بيريز مجتازًا خط النهاية (أ ف ب)

"إنه يوم حافل بالنســبة يل ولبلدي" .يف املقابل،
بدا لوكلري غاضبا ً من إهداره فوزا ً يف املتناول بعد
خسارته وقتا ً يف إحدى محطات التوقف العديدة،
حيث وجد نفسه وزميله ساينز معا ً يف املرآب يف
اللفة .21
وتقــام املرحلة الثامنة مــن بطولة العالم يف
أذربيجان يف  12حزيران املقبل.
وعزز بطل العالم فريشــتابن تقدمه عىل
لوكلري إىل تسع نقاط يف معركة لقب السائقني،
بعدما كان ست نقاط ،ورفع رصيده اىل 125
نقطة مقابــل  116للوكلري ،فيما انتزع برييز
املركز الثالث من سائق مرسيدس الربيطاني
جورج راســل الذي حل خامســا ً يف السباق
امس ،بعدما رفع رصيده اىل  110نقاط مقابل
 84لألخري.
وتابع سائق مرسيدس اآلخر الربيطاني لويس
هاميلتون ،بطل العالم سبع مرات ،خيباته وأنهى
السباق يف املركز الثامن.

ترتيب السائقين:

 - 1الهولندي ماكس فريشتابن  125نقطة
 - 2شارل لوكلري من موناكو 116
 - 3املكسيكي سريجيو برييز 110
 - 4الربيطاني جورج راسل 84
 - 5االسباني كارلوس ساينز 83
 - 6الربيطاني لويس هاميلتون 50
 - 7الربيطاني الندو نوريس 48

ترتيب الصانعين:
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 - 5الفا روميو 41
 - 6ألبني ( .40أ ف ب)
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اإلثـنـيـن  ٣٠أيـــــــار 2022

نهائي "الشرقيّة" :ميامي يفرض مباراة سابعة

هدف التقدم عرب بنزيمة إثر معمعة يف املنطقة بني أليســون وكوناتيه
وفابينيو إثر عرضية من الفرنيس ،ما أعاد الكرة اليه ليسددها يف الشباك،
إال أن الحكم وبعد تدقيق مطوّل من قبل "يف أيه آر" ألغاه بداعي التسلل،
عىل رغم أن الكرة وصلت اليه من ركبة فابينيو.
وعىل غرار الشــوط األول ،بدأ ليفربول الثاني ضاغطا ً لكن من دون
فعالية مجددا ً أمام مرمى كورتــوا ،فدفعوا الثمن يف الدقيقة  59عندما
بدأ كازيمريو بهجمة مرتدة وصلت بعدهــا الكرة اىل فالفريدي املتوغل
عىل الجهة اليمنى ،فلعبها عرضية لتصل اىل القائم البعيد لفينيســيوس
جونيور فأودعها الشباك .وكان صالح قريبا ً من إدراك التعادل بتسديدة
من مشارف املنطقة تألق كورتوا يف صدها ( ،)64ثم كرر األمر بعد دقائق
معدودة باقفاله الزاوية أمام املرصي (.)69
وعرف ريال كيف يحافظ عىل الهــدف رغم محاوالت رجال كلوب،
بفضل كورتوا الــذي تألق مرتني يف وجه صالح وحرم املرصي من إدراك
التعادل ،ليقــود فريقه اىل ب ّر األمان وتكريس نفســه يف نهاية املطاف
"ملك" املسابقة القارية األم( .أ ف ب)

لقاء يوجين:
فوز تومسون وبرومل

دوس سانتوس فائزًا بسباق الـ 400م حواجز (أ ف ب)

حققت الجامايكيــة إيالين تومســون-هرياه ،حاملة اللقب
األوملبي ،الفوز يف ســباق الـ 100م خالل لقــاء يوجني االمريكي
ضمن الدوري املايس أللعاب القــوى ،فيما كان الفوز لدى الرجال
من نصيب األمريكي ترايفون برومل يف يوم شــهد مشاركة واسعة
من النجوم العامليني.
تومسون-هرياه التي حققت ثنائية  100و 200م يف أوملبيادي ريو
ثوان.
دي جانريو  2016وطوكيو  ،2020أنهت السباق بزمن ٍ 10.79
وعىل رغم أنــه لم يكن أفضــل توقيت لها هذا العــام ،إال أن
تومسون أكدت أنها ســعيدة فقط لتجاوزها خط النهاية يف املركز
االول ومن دون إصابات يف يــوم ماطر عىل مضمار ملعب «هايورد
فيلد» الذي سيحتضن بطولة العالم يف تموز املقبل .وح ّلت االمريكية
شاكاري ريتشادرســون ثانية أمام الجامايكية شرييكا جاكسون
الثالثة ( 10.92ثوان لكلتيهما).
وأحرزت الجامايكية االخرى شــييل-آن فرايزر -برايس سباق
 200م بزمــن  22.41ثانية .أما برومل الــذي حقق العام املايض
أفضل توقيــت يف  100م ،فعوّض إقصاءه من ســباق برمنغهام
ثوان ،امام
االسبوع املايض بعد خطأ يف االنطالق ،ليفوز بزمن ٍ 9.93
مواطنيه فريد كرييل وبطل العالم كريستيان كوملان.
وحقق الربازييل أليسون دوس سانتوس ،حامل برونزية طوكيو،
الفوز يف سباق  400م حواجز .وحطم االمريكي مايكل نورمان الرقم
القيايس يف سباق  400م بتســجيله  43.60ثانية ،متفوقا ً عىل رقم
صمد  22عاما ً بتوقيع مواطنه مايكل جونسون( .أ ف ب)

تعملق جيمي باتلر بتسجيله أعىل رصيد له يف
األدوار االقصائية ( 47نقطة) وقاد ميامي هيت إىل
الفوز عىل مضيفه بوسطن سلتيكس ،103-111
يف نهائي املنطقة الرشقية ضمن الدوري األمريكي
للمحرتفني يف كرة الســ ّلة ،فارضا ً مباراة سابعة
حاسمة عىل بطاقة نهائي الدوري.
وبتعــادل سلســلة نهائي الرشقيــة ،3-3
ســتكون املباراة الســابعة يف ميامي فاصلة عىل
مقعد النهائي الذي بلغه غولدن ستايت ووريورز
بتخطيه داالس مافريكس  1-4يف نهائي الغربية.
وينطلــق نهائي الــدوري الخميس املقبل يف
سان فرانسيسكو.
وأضاف باتلر  9متابعات و 8تمريرات حاسمة
و 4رسقات وصدّة "بلوك شوت".
وعىل رغم مواجهته إصابة يف ركبته اليمنى،
نجح باتلر ( 32عاماً) بتسجيل  40نقطة أو أكثر
للمرة الرابعة يف األدوار االقصائية "بالي أوف".
وإىل باتلر ،ســاهم بتحقيق فوز ميامي املو ّزع
كايل لوري صاحب  18نقطة و 10تمريرات حاسمة.
ويبحث هيــت عن بلوغ الــدور النهائي من
الدوري للمرة الثانية يف ثالثة مواسم ،بعد خسارته
أمام لوس أنجليس اليكرز يف العام  ،2020علما ً انه
أحرز آخر ألقابه يف العام .2013
يف املقابــل ،يرغب بوســطن يف بلوغ النهائي
األول منــذ  2010عندما خرس اللقب أمام اليكرز،

الوري محاو ً
ال التسجيل لميامي أمام براون (أ ف ب)

علما ً أن لقبه األخري يعود إىل العام  .2008ويحمل
بوســطن الرقم القيــايس يف عدد مــرات الفوز
بالتساوي مع اليكرز ( 17لقباً).
مــن جهته ،كان جايســون تايتــوم أفضل
مسجل لدى بوسطن مع  30نقطة و 9متابعات،
وأضاف ديريك وايت  22نقطة وجايلن براون 20
نقطة( .أ ف ب)

"روالن غاروس" :فوز ديوكوفيتش وفرنانديز
بلــغ الرصبــي نوفــاك
ديوكوفيتــش املصنف اول عامليا ً
وحامل اللقب ،الدور ربع النهائي
مــن بطولــة روالن غــاروس
الفرنسية ،ثانية البطوالت االربع
الكربى يف كــرة املرضب ،بفوزه
الســهل عىل االرجنتيني دييغو
شفارتسمان  1-6و 3-6و.3-6
ولم يجد الرصبي الســاعي
اىل معادلــة الرقــم القيــايس
لالســباني رافايل نادال يف عدد
االلقاب الكــرى ( 21لقباً) أي
صعوبة يف تخطي منافسه .وقال
ديوكوفيتش" :أكن احرتاما ً كبريا ً
له .انه شخص جيد خارج امللعب.
انه العب اختصايص عىل املالعب
الرتابية لكني لعبت جيدا ً ونجحت
يف االحتفاظ بارسايل" .وأضاف:
"حققت بداية جيدة لكن الكثري
من العمل ينتظرني".
ويســعى الرصبي اىل احراز
لقب بطولة روالن غاروس للمرة
الثالثــة يف مســرته ،علمــا ً انه
تخطــى نادال يف نصــف النهائي
العام املــايض ،ثم قلــب تخلفه
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فرنانديز في مباراتها وأنيسيموفا (أ ف ب)

بمجموعتــن نظيفتــن امــام
اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس
يف النهائي ليت ّوج باللقب.
ويف فئــة الســيدات ،بلغت
الكندية ليــى فرنانديز الدور ربع
النهائي لروالن غاروس للمرة االوىل
يف مسريتها ،بفوزها عىل االمريكية
اماندا انيسيموفا  3-6و 6-4و-6
 .3وكانت فرنانديز لفتت االنظار
العام املــايض ببلوغهــا املباراة
النهائية لبطولة "فالشينغ ميدوز"
االمريكيــة ،قبــل ان تخرس امام
الربيطانية ايما رادوكانو.

وقالــت فرنانديــز" :كانت
املباراة معقدة .اماندا العبة جيدة
لكنني سعيدة بالفوز".
وتلتقـــــي فرنانديــــز
يف ربــع النهائي مــع االيطالية
مارتينــا تريفيــزان الفائــزة
عىل البيالروســية الياكساندرا
ساسنوفيتش  6-7و.5-7
وبلغــت االمريكية الشــابة
كوكو غوف ( 18عامــاً) الدور
ربع النهائي ايضــا ً بفوزها عىل
البلجيكية ايليز مرتنس  4-6و6-
صفر( .أ ف ب)

أخبار سريعة
"بيروت" والرياضي غدًا

تنطلق غدا ً الثلثاء سلسلة الدور
النهائي من بطولة لبنان لكرة
السلة بين فريقي بيروت فيرست
المتصدّر والرياضي بيروت
حامل اللقب .وستقام المباراة
األولى على ملعب مجمّ ع الشياح
الساعة العاشرة إال ثلثا ً مساءً،
فيما تقام المباراة الثانية على
ملعب المنارة بعد غد األربعاء
في نفس الوقت ،علما ً ّ
أن الفريق
الذي يسبق منافسه بالفوز بأربع
مباريات من أصل سبع ممكنة
يتوّ جُ باللقب .وكان بيروت
فيرست تخطى خصمه الحكمة
( ،)0-3فيما تغلب الرياضي
على دينامو لبنان ( )1-3ضمن
الذهبي.
منافسات المربّع
ّ

عروض لخليل

تلقى العب فريق دينامو لبنان
الدولي لكرة السلة جاد خليل
عددا ً من العروض الخارجية
للموسم الرياضي الجديد،
وتحديدا ً من أندية أوروبية ،وهو
بصدد دراستها إلختيار المناسب
من بينها ،لكن تبقى األولوية
لناديه الحالي بعدما انتهى عقده
معه رسميا ً مع خروج فريقه من
منافسات المربّع الذهبي أمام
الرياضي بعد أن حصل على
كامل مستحقاته المالية .وكان
خليل إنض ّم الى صفوف دينامو
الموسم الفائت وساهم في
صعوده الى الدرجة األولى ،كما
سبق له أن احترف في الدوريّ
الصربي في العام  2020وقدّم
ّ
خالله مستوىً الفتاً.

ق
أبو الزمع با ٍ

"موتو جي بي" :جائزة إيطاليا لبانيايا
أحرز االيطايل فرانتشيســكو بانيايا
املركــز االول يف ســباق جائــزة إيطاليا
الكربى ،املرحلة الثامنة من بطولة العالم
للدراجات النارية فئة "موتو جي بي" عىل
حلبة "موغيلو" ،فيما عزز الفرنيس فابيو
كوارتارارو صدارته لرتتيب السائقني.
إنطلــق بانيايا من املركــز الخامس
قبل أن ينهي الســباق يف الصــدارة أمام
كوارتارارو حامل اللقــب ،محققا ً فوزه
الثاني هذا املوسم .وانتزع االيطايل الصدارة
يف منتصف السباق ولم يخرسها ،متقدما ً
بفارق أكثر من نصف ثانية عن الفرنيس،
الذي عزز مركزه يف صدارة الرتتيب مبتعدا ً
بفارق  8نقــاط عن وصيفه االســباني
أليكس إسبارغارو الذي حل ثالثاً.
وحل االســباني مارك ماركيز ،بطل
العالم ست مرات ،يف املركز العارش يف آخر
ســباق له قبل الخضوع لعملية جراحية
لحل مشاكل يف ذراعه األيمن ،بعد تعرضه
لكرس منذ نحو عامني.

ترتيب األوائل

 - 1االيطايل فرانتشيسكو بانيايا  41.18.9230دقيقة
 - 2الفرنيس فابيو كوارتارارو بفارق  0.635ثانية
 - 3اإلسباني أليكس إسبارغارو بفارق  1.983ث
 - 4الفرنيس جوهان زاركو بفارق  2.590ث
 - 5اإليطايل ماركو بيتسيكي بفارق  3.067ث

ترتيب بطولة العالم

 - 1كوارتارارو  122نقطة
 - 2إسبارغارو 114
 - 3اإليطايل إينيا باستيانيني 94
 - 4بانيايا 81
 - 5زاركو .75
(أ ف ب)

تتّجه إدارة نادي األنصار الى
التجديد للمد ّرب األردني عبدالله
ابو الزمع الذي استلم منصبه
منتصف الموسم األخير خلفا ً
لاللماني روبرت جاسبرت وحقق
نتائج طيّبة ،حيث خال سجله من
أيّ خسارة حتى اآلن على الصعيد
المحلي ،على رغم أنه أخفق في
مسابقة كأس االتحاد اآلسيويّ
ألسباب خارجة عن إرادته .ويملك
لقب
أبو الزعم فرصة لتحقيق ٍ
جديد لألنصار في الحادي عشر
من شهر حزيران المقبل في
نهائي مسابقة كأس لبنان أمام
النجمة .كما تبقى لألخضر مباراة
مؤجلة في ُسداسية األوائل يوم
السبت المقبل أمام شباب البرج
الذي يتّجه لإلنسحاب منها.
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عمـــــــاد موســـــــى
i.moussa@nidaalwatan.com

جورج شامي
وراجح الخوري
في السنة األولى بعد التسعين مات
جورج شامي .ال عن صهوة جواد
ترجّ ل وال فارس سقط .مات فقط .مات
المدير السابق لكلية اإلعالم والتوثيق
(فرع "الشرقية") مديري ،والمقيم
في األشرفية ،شارع أديب إسحق ،في
حيّنا ،فكان إذا ً مديري ،وجاري في آن.
بعد سفر وترحال بين صحف عربية
صادرة في الخليج وأوروبا ،عاد موقتا ً
إلى بيروت .إكتشفت بالجار العائد
والمديرالسابق قاصا ً وأديباً ،إذ نشرت
له "دار الجديد" أربعة كتب" :النمل
األسود" ،الذي صدرت طبعته األولى في
نهاية الخمسينات و"قديشات ألوهو"
و"ذكريات عارية " ...وله أيضا ً "إنها آخر
الحبّات" و"أول الذهب" ،وبين "اآلخر"
و"األول" أقف على واحدة من محطات
العمر ألعترف بدين معنوي .أدين للمدير
وللجار ولألديب جورج شامي بأنه صوّب
خياري في زمن التشتت .ففي سنتي
ُ
الجامعية الثالثة،
وكنت قد اخترت التوثيق
اختصاصاً ،بعدما فشلت في متابعة
"الفلسفة" لضيق الوقت والحال ،التقيت
أستاذ جورج خارجا ً من بيته سيراً ،بعدما
استقال من إدارة الكلية وخ َلفه الدكتور
جان شرف ،وانتفض بغضب أبوي عندما
عرف أنني اخترت التوثيق كاختصاص.
الصحافة .قلت لم َ
قال لي :مكانك في ِ
يبق
من العام الدراسي سوى شهرين .فقال:
إتكل علي .أجرى اتصاالت بالعميد حسن
صعب وأوصى بإعادتي إلى المياه التي
سبحت فيها كل هذه األعوام.
جورج شامي بلثغته المحببة،
وتواضعه الجم ،وصالبة بنيته والتزامه،
غادر عالمنا وحيداً .أو هذا ما ظننته.
واستاذ راجح األنيق ،الجنتلمن،
الرياضي األسمر ،الجنوبي اكتفى
من العمر بالمقدّر له .في الجامعة
كان استاذنا يشرح ويش ّرح الدعاية
الصهيونية ،ويعلمنا تصميم الصفحات
بأقالم الرصاص والمساطر .ولراجح
فضل على أجيال ،وكم كان يس ّره
اختيار نخبة من الطالب ليزاملوه في
جريدة "العمل" و"الوكالة" ومراقبة
أفراخ نسور الصحافة وقد ح ّلقوا في
فضاءات المهنة الجميلة.
في بدايات الحرب كتب راجح
الخوري عمود األولى في "العمل"
ووقعه باسم "ب "7.ثم اختار
الصحافي "البشيري" الهوى ،مجموعة
من مقاالته ونشرها في عهد رئيس
الجمهورية أمين الجميّل .بعد "العمل"
انتقل إلى الحياة في العهد العوني
األوّل ،فإلى "النهار" حتى آخر نهاراته.
رافق األستاذ راجح المدير جورج
في السفر األخير ،متأخرا ً عنه يومين
على سطح األرض ،وهناك في العتمة
قد يتراءى لهما ظ ّل إميل داغر يشذب
مقاال ً أو يعترض على مقدمة خبر
بالكاد تصلح كمؤخرة ،غامزا ً من قنوات
محرري آخر زمن!

هـــــــــــــل
تعــــــــــلم

تعترب شجرة
تفاح املوتى أخطر
شجرة يف العالم،
اذ ّ
إن االقرتاب منها
قد يصيب بالعمى.

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

اإلثـنـيـن  ٣٠أيـــــــار 2022

ف ّياض :بدء ًا من الثلثاء
كهرباء يومي ًا ساعتين ون ّيف

طاقة
وال ّ
كل
الطاقات

ُمنع من المرور على سجادة "كان" الحمراء بسبب حذائه
أعلــن املخرج الكندي كيلفن ريدفــرز املنتمي إىل
مجتمعــات الســكان األصليني أنه مُنــع من الظهور
عىل الســجادة الحمراء يف مهرجان "كان" السينمائي
الخامس والســبعني ألنه كان يرتدي حذاء تقليديا ً من
نوع "موكاسني".
وينتمي هذا املخــرج إىل مجتمع "( "Deneديني)
للسكان األصليني ونشــأ يف األقاليم الشمالية الغربية
لكندا .وقال" :لقد نشأت عىل أسيس الثقافية ،وألحذية
املوكاسني أهمية كبرية يف هذا اإلطار" ،مضيفاً" :أتفهم
أن هنــاك قواعد لباس معينة عىل الســجادة الحمراء،
لذلك اعتقدت أني إذا ارتديت بزة توكسيدو وربطة عنق،

وقطعة تظهر أني من السكان األصليني ،فسيكون ذلك
مقبوالً" .وتابع ريدفريز" :أحذية املوكاســن تُعترب إىل
حد كبري مالبس تقليدية ورســمية لدى أفراد ثقافات
كثرية يف كندا".
وكان املخرج سافر إىل فرنسا مع وفد من صانعي
األفالم من الســكان األصليني ،ودُعي لحضور العرض
األول لفيلــم " "Les Amandiersللممثلة الفرنســية
اإليطالية فالرييا بروني تيدييش يف  22أيار.
وقال ريدفريزّ :
"إن مســؤويل األمــن يف املهرجان
منعوه من املرور عىل السجادة الحمراء ،ولم يُسمح له
بالعودة إال بعد تغيري حذائه"( .أ ف ب)

مقاطع إباحية على شاشات مطار برازيلي
فوجــئ ركاب ينتظــرون رحالتهــم يف مطار
ســانتوس دومونت يف ريو دي جانريو بعرض مقاطع
فيديو إباحية عىل شاشــات اإلعالنات ،بسبب قرصنة
معلوماتية اســتهدفت املرفــق الجــوي الربازييل.
وانترشت أخبــار االخرتاق اإللكرتونــي برسعة عىل
وســائل التواصل االجتماعي ،حيث التقط مسافرون
صورا ً للقطات جنسية معروضة عىل الشاشات .وقال
أحد مســتخدمي اإلنرتنت مازحاً" :يبدو أن الكثري من
الناس فاتتهم رحلتهم اليوم".
وأوضحت رشكة "إنفرا ايــرو" العامة التي تدير
املطــار أن القرصنــة طاولت الشاشــات املخصصة

لإلعالنات وليس تلك املســتخدمة لعــرض املعلومات
بشأن الرحالت ،إذ إن مسؤولية األخرية تقع عىل عاتق
رشكة أخرى.
وقالت الرشكة يف إنها "اتخذت اإلجراءات املناسبة
ً
مضيفة:
وقدمــت شــكوى إىل الرشطة الفدراليــة"،
"ستبقى الشاشات املعنية مغلقة حتى تتمكن الرشكة
املسؤولة من ضمان سالمتها".
وفيما وجد معظم مســتخدمي اإلنرتنت الحادثة
مضحكة ،أعرب آخرون عن صدمتهم .واشتكى أحدهم
قائالً" :يا لها من قلة احرتام! تخيلوا املســافرين مع
أطفال يف هذا املوقف"( .أ ف ب)

حطم الرقم القياسي بأكل الفلفل األكثر حرًا في العالم
ّ
دخل رجل من والية كاليفورنيا األمريكية ســجل
"غينيس" لألرقام القياسية بعد نجاحه يف تناول ثالث
حبات فلفل حارة للغاية خالل زمن قصري.
وتمكن غريفوري فوســر من التهام ثالث حبات
من فلفل "كارولينا ريرب" الحــارة خالل  8.72ثوان.
وخالل الفعالية التي أقيمت يف وســط مدينة ســان
دييغو ،اســتطاع فوســر أن يتجاوز الرقم القيايس
السابق ،واملسجل باسم الكندي مايك جاك ،والذي كان

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

 9.72ثــوان .وتعليقا ً عىل إنجازه قــال" :يتعلق األمر
بذاكرة عضالت الفم خالل عملية التدرب عىل محاولة
كهذه ،لذا أتناول الفلفــل الحلو الصغري ألجعل املضغ
والبلع يستجيبان لالســتجابات التلقائية عند انتقايل
للفلفل الحار".
يذكــر أن "كارولينا ريرب" يعد الفلفل األكثر حرا ً يف
العالم ،إذ تصل شدة حرارته إىل  1.641.183درجة عىل
مقياس سكوفيل.
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