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بتفان ويدفع
مرة جديدة يندفع الجيش
ٍ
رضيبــة الدم رغم ظــروف العيش الصعبة
التي يعانيها ضباطه وأفراده نتيجة الجريمة
املتمادية التي ترتكبها بحق الشعب اللبناني
املنظومة الحاكمة ومَــن يواليها وينتخبها
ِّ
وينصبها مجددا ً فوق صدور املواطنني.
وكك ّل املــرات يجــب أال يتوقف طرح
الســؤال :هــل تقترص وظيفة املؤسســة
العســكرية عىل قمع املخالفات ،فتحل تارة
محل قــوى األمن والرشطــة ،وتعمل طورا ً

كأنها مكتب مكافحة املخدرات؟
واقع األمر ان قمع مهربني عاثوا فسادا ً
يف البالد ما كان ليحتاج أن يج ِّرد الجيش حملة
عسكرية كما لو أنه ذاهب اىل جبهة قتال ،لوال
أن هؤالء لم يحظوا عىل مدى سنوات بحمايات
جعلتهم يتجرأون عىل الدولة ويقتنون أسلحة
الجيوش وامليليشــيات ،بل يُجري بعضهم
مقابالت عىل الهواء غري آبه بقانون أو قضاء.
كلنا يشــد عىل يد الجيــش ،لكن من
الرضوري التذكري بأن الجيش وُجد لحماية
الحدود والسيادة وليس لخدمة قوى األمر
الواقع حني يسترشي يف مناطقها الفلتان

الذي تتحمل جزءا ً غري يسري من املسؤولية
عنه .فـ"جمهوريــة الرشاونة" ما كانت
لتستمر عقودا ً لوال أن توظيفها حاصل يف
مكان ما ،عىل األقل لتعزيز فكرة أن الجيش
ضعيف ،وأنه إذ يعجز عن وقف االشتباكات
املتكررة بني عشــرتني فلــن يص َّد حتما ً
عدوان ارسائيل.
ِّ
يقــر الجيش يومــا ً يف مواجهة
لم
الجريمة والخارجني عــى القانون ،لكن لو
أتيحت له ممارســة دوره الطبيعي يف ضبط
الحدود واملعابر وإقفال مســارب التهريب
لحرمــان املرتكبني حديقتهــم الخلفية ،ملا

اضطر اىل القتال يف شوارع بعلبك وقراها واىل
سلوك ثأري تَمثَّل يف هدم بيوت الجناة.
كل التضامن مع املؤسســة العسكرية
يف مهمتها البقاعيــة ،لكن يُخىش أن تذهب
التضحيــات الغالية هدرا ً مــا دامت حملة
اســتعادة هيبة الدولــة موضعية ومحددة
ومدوزنة عــى قياس املنظومــة الحاكمة
ومصالحها .ما يريده اللبنانيون هو أن يُلغي
مكان
الجيش كل أشكال البؤر األمنية يف أي
ٍ
متاح من لبنان ،ولو بالتدريج ،ما دام التسليم
للدولة بحقها البديهي مســتحيالً يف البيئة
املتماهية مع السالح غري الرشعي.

بعبدا تحت ضغط "االستشارات" ...و"القوات" مع اتفاق المعارضة بال "تسجيل نقاط"

إسرائيل تلعب بالنار:
"أنظروا إليها" ...تشفط الغاز!

ّ
"دقت ســاعة الحقيقة وبعد  417يوما ً من عدم توقيع رئيس الجمهورية
مرسوم تعديل املرســوم  ،6433وبعد  34يوما ً عىل انطالق املنصة العائمة ،ها
نحن أمــام الواقع املرير :وصلت "إينرجيان باور" إىل "كاريش" ،وبعد شــبك
املنصة بالبنى التحتية ستحتاج إىل شهرين (أو) ثالثة أشهر لبدء االنتاج ونكون
خرسنا أكرب ورقة للتفاوض" ...بهذه العبارة املخترصةّ ،
لخصت خبرية النفط
والغاز يف منطقة الرشق األوسط وشمال أفريقيا لوري هايتايان صورة الحدث
بمختلف أبعاده النفطية والسيادية والوطنية ،بينما ال تزال السلطة "تتلعثم" يف
التعبري عن املوقف إزاء بدء إرسائيل عمليات استخراج النفط والغاز من املنطقة
الحدودية الواقعة ضمن الخط 29عىل مشارف الخط  ،23مستفيد ًة من تخبط
أهل الحكم يف لبنان والضياع الطاغي عىل إدارتهم ملف الثروة النفطية20 .

ربط استعادة الودائع بالغاز...
"هرطقة إقتصادية"
بــاتــريــســــيــا جـــــالد

فجأة طالعتنا ترسيبة ت ّم فيها اجرتاح ح ّل "رسيايل" من نسج الخيال
لسداد أموال املودعني ،تقوم عىل تعهد الدولة بتخصيص نسبة  20يف املئة
من صايف مداخيل استخراج الغاز والنفط (املوعود) لتغذية صندوق يُنشأ
خصيصا ً للمودعني ،بحيث يتم منح كل مودع حصة بنسبة مئوية تتناسب
مع حجم وديعته املرصفية ،بتحقيق أرباح يف حال اكتشاف كميات تفوق
تلك املتوقعة حالياً ،أو يف حال ارتفاع سعر الغاز والنفط عاملياً20 .

السفنية "إينرجيان باور" تستعد لبدء عمليات استخراج الغاز على مشارف الخط 23

المستوطنون يقتحمون باحات "األقصى"...
والمقاومة "لن تصمت"
كما جرت العادة يف اآلونة األخرية ،إقتحمت 13
مجموعة من املســتوطنني اليهود باحات املسجد
ً
اســتجابة لدعوات أطلقتها
األقىص صباح أمس،
منظمات إرسائيلية القتحامه يومَ ْي األحد واإلثنني.
وتحت غطــاء أمني من القــوات اإلرسائيلية

دخلــت مجموعات من املســتوطنني الذين وصل
عددهم إىل  500شخص باحات األقىص ،فيما لجأت
املصل القبيل بالسالســل تزامنا ً
ّ
الرشطة إىل إغالق
مع اقتحام املستوطنني واعتقلت شابا ً فلسطينيّا ً
من داخل الباحات وأبعدت آخر.
20

كييف تحت النار ...وبوتين ُيهدّد بضرب أهداف جديدة

"بيروت" يجرّ الرياضي إلى التعادل
أعاد فريق بريوت فريست السلسلة النهائية من بطولة لبنان لكرة السلة
اىل نقطة الصفر ،بفوزه عىل مضيفــه الريايض حامل اللقب بنتيجة مريحة
( )74-89عىل ملعب املنارة مساء أمس ،وواكبها جمهور غفري من مشجّ عي
"القلعة الصفراء" يف الباحــة الخارجية للملعب وليس عىل املد ّرجات ،بعدما
فرض إتحاد اللعبة عقوبة عليه بســبب التجــاوزات التي إرتكبها ٌ
بعض من
أفراده يف املباراة الثانية عىل امللعب عينه .بهذا الفوز تعادل الفريقان يف السلسلة
( ،)2-2وهما سيخوضان عند التاسعة من مساء اليوم املواجهة الخامسة عىل
ملعب مجمّ ع الشياح الريايض ،علما ً ّ
أن الفريق الذي يسبق منافسه بالفوز يف
أربع مباريات من أصل سبع ممكنة يتوّج بطالً لهذا املوسم.

سيفيرودونيتسك :الجيش األوكراني
يستعيد المبادرة
إستعادت املقاومة األوكرانية الزخم العسكري
يف تصدّيها لالحتــال الرويس يف دونباس ،حيث أكد
حاكم منطقة لوغانســك سريغي غايداي أمس أن
القوات األوكرانية باتت تُســيطر عىل نصف مدينة
سيفريودونيتسك الرئيســية يف رشق البالد والتي
تشهد معارك طاحنة .وبعد هجمات مضادة ناجحة

رغم النريان الروســية الكثيفــة ،أوضح غايداي
أن "قوّاتنا املســ ّلحة طهّ رت نصــف" هذه املدينة
الصناعية من القوات الروسية ،الفتا ً إىل أن القوات
الروسية ُكلفت السيطرة عىل املدينة بحلول الجمعة،
فضــاً عن رشيان نقل حيوي يربــط بني مدينتَ ْي
ليسيشانسك وباخموت املجاورتَ ْي.
20

"دنك" من جيرار حديديان في سلة الرياضي
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ولـــيـــد شـــقــيــر

التناقضات اللبنانية
وتحرك هوكشتاين
وزيارتي كل من وزير
بعد االتصاالت البعيدة من األضواء
ّ
الخارجية عبدالله بو حبيب والمدير العام لألمن العام اللواء
عباس ابراهيم إلى واشنطن في األسبوعين الماضيين ،باتت
الفرصة متاحة أكثر من األشهر القليلة الماضية من أجل دفع
المفاوضات على ترسيم الحدود البحرية اللبنانية اإلسرائيلية،
بعيدا ً من إخضاع هذا الملف للمزايدات والسقوف العالية
في طرح الشروط والمطالب ،من هنا ومن هناك ،وصوال ً إلى
تهديدات األمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله
بمنع اإلسرائيليين من بدء التنقيب الذي ستتواله سفينة الحفر
التابعة لشركة «هاليبورتون» األميركية بتلزيم من شركة
«إينرجين» اليونانية ،والتي وصلت إلى المياه اإلسرائيلية،
لتبدأ عملها في األيام المقبلة .بقدر الحاجة الدائمة إلى
توحيد الموقف اللبناني وتقلباته في التفاوض ،وهو األمر
الذي تلح عليه األمم المتحدة والوسيط األميركي وسائر
من يعرف تفاصيل المفاوضات ،فإن ما يتفق عليه معظم
المتابعين للملف أن على لبنان أن يقدم األجوبة الخطية على
العرض المزدوج الذي تقدم به الوسيط األميركي المكلف
كبير خبراء وزارة الخارجية ألمن الطاقة آيموس هوكشتاين،
نتيجة آخر زيارة له .وتضمن خرائط وخيارين مكتوبين في
شأن الحل الوسط الذي يقترحه لحصول لبنان على حقل قانا
بالكامل والواقع بأكثره ضمن الخط  ،23الذي هناك إجماع
بين رؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة على التمسك به.
اللواء ابراهيم قال قبل  3أيام عن إثارة هذا الملف في
واشنطن إن «الواليات المتحدة تنتظر رد لبنان على المقترح
االميركي (حملته السفيرة األميركية دوروثي شيا إلى الرئيس
ميشال عون في آذار) الذي قدمه هوكشتاين» .وأضاف:
«قدم لنا هوكشتاين اقتراحا ً مكتوبا ً وعلينا ان نرد ،وهذا الرد
سيفتح باب النقاش والتفاوض مجدداً».
ما زال التباين اللبناني في مقاربة آلية تجديد تحرك
هوكشتاين قائماً ،وهو سبق أن فرض تأخيرا ً في استئنافها...
وفي الوقت الذي يوحي كالم ابراهيم أن تشغيل هوكشتاين
محركات وساطته الجامدة منذ آخر لقاءاته في بيروت في
 10شباط الماضي ،تتوقف على تسلم المسؤول األميركي هذا
الرد ،الذي صاغه ممثلون عن رئاستي الجمهورية والحكومة
وخبراء من وزارات معنية ،بعد تسلم خرائط هوكشتاين
والنص المكتوب في آذار الماضي ،فإن وزارة الخارجية تلح
على أن يجدد تحركه بصرف النظر عن إرسال الرد أو عدمه،
وأن إنجاح وساطته لن يتم بزيارة أو زيارتين كل شهرين
أو أكثر بل بتكثيف لقاءاته في بيروت وتل أبيب .فاللجنة
التي سميت تقنية على مستوى الموظفين ،أنجزته بعد
امتناع الرئيس نبيه بري عن إشراك ممثلين عنه في اللجنة.
وبعد إنجاز الرد لم يتم إبالغ األميركيين به من دون توضيح
األسباب .وحجة واشنطن لعدم تحرك الوسيط مجدداً ،أنه
لم يحصل على الرد ،وأنه منشغل في أمور أخرى منها
متابعة التفاوض على الصعيد الدولي من أجل تأمين بدائل
الغاز الروسي للدول األوروبية والحلفاء بعد حرب أوكرانيا،
والتفاوض مع دول الخليج النفطية على رفع مستوى
إنتاجها للنفط لخفض أسعاره ...إستند الجانب اللبناني
في حثّه واشنطن على إعادة تحريك الوساطة وأن «هناك
فرصة ذهبية كي ينجح هوكشتاين في مهمته» ،إلى ثالثة
معطيات :أولها أن الجانب األميركي أبلغ الوزير بو حبيب
واللواء ابراهيم أنه متحمس إلنهاء هذا الملف .ثانيها أن هناك
اتفاقا ً بين الرؤساء الثالثة في لبنان على ذلك أيضا ً وعلى
اعتماد الخط  ،23ال الخط  29للترسيم .وسبق لهوكشتاين
أن تبلغ ذلك مرتين (وقبله ديفيد هيل في العام  2021حين
كان ما زال في منصبه في الخارجية األميركية) .وثالث هذه
المعطيات أن ممثلة األمين العام لألمم المتحدة في لبنان
يوانا فرونتسكا نقلت إلى الوزير بو حبيب قبل أسابيع بعد
زيارة قامت بها إلى إسرائيل ،أن رئيس وزرائها نفتالي بينيت
أبلغها أنه جرى إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.
لكن من دوافع لبنان لإللحاح أن لبنان بعد أن أطلق دورة
التراخيص الثانية للتنقيب في  8بلوكات نفطية في الجنوب
والشمال ،تنتهي مدة تقديم الطلبات إليها في  15حزيران
الجاري ،كان هناك تردد من قبل هذه الشركات في اإلقبال
على االشتراك فيها في ظل استمرار النزاع مع إسرائيل .كما
أن شركة «توتال» الملتزمة مع شركتين إيطالية وروسية،
التنقيب في البلوك الرقم  9جنوبا ً منذ  ،2018أخرت بدء
الحفر بانتظار الحل.
من التناقضات ،ما أعلنه اللواء ابراهيم عن أن لبنان يعتبر
«في المبدأ أن الخط  29هو خط التفاوض .وكل ما هو داخل
الخط  29يصبح مناطق متنازع عليها ...وال يحق للعدو
استخراج النفط او التصرف بأي شيء شمال هذا الخط».
كما هدد نصرالله بمنع سفينة الحفر في حقل «كاريش»
اإلسرائيلي (يقع ضمن الخط  29فيما لبنان قرر التزام
الخط  ) 23عبر إرسال مسيّرة إلنذارها .االزدواجية تتناول
موقف «حزب الله» نفسه .فالمسؤولون اللبنانيون تبلغوا
بأن ال مشكلة في مواصلة التفاوض .ولذلك يعتقدون أن
التصريحات الصادرة عن «حزب الله» لالستهالك وليست
عقبة أمام استئنافه وفق ما تبلغوه من الحزب.

اإلثنيـــن  ٦حــزيــران 2022

سفينة "«اينرجين" في كاريش ...وتعديل المرسوم 6433
في األدراج
خفــايـــا
كليـــر شكـــــــر
بينما كان املرصيــون يعلنون
عن «إنجاز» عمليــة عبور «الوحدة
العائمــة إلنتاج وتصنيــع وتخزين
الغاز الطبيعي املسال ،FPSOاألحدث
يف العالم  ،ENERGEAN POWERيف
قناة الســويس» ،كونها من «تجارب
العبور غري التقليدية والوحدة األكرب
التي تعرب القنــاة مقطورة بغاطس
يتجــاوز  18,5مــرا ً مما اســتلزم
عبورها اتخاذ ترتيبات وتدابري مالحية
مُعقدة ،نظرا ً لطبيعة الوحدة العائمة
التي يبلغ طولها  227مرتاً ،وعرضها
 59مرتاً ،بحمولــة كلية  92680طنا ً
وارتفاعها من ســطح املــاء 69,5
مرتاً» ،إلطالق عمليات الحفر يف حقل
كاريش ...كان لبنان الرسمي يس ّ
طر
بيانا ً يح ّذر فيه من «أي عمل او نشاط
يف املنطقــة املتنازع عليها يشــكل
استفزازا ً وعمالً عدائياً» ،بعدما غرق
ألشهر يف مفاوضات غري مبارشة من
دون التوصــل إىل أيّ نتيجة ،ووضع
تعديل املرسوم  6433يف األدراج.
فالتحذير اللبنانــي لن يكون ذا
تأثري إذا لم يقرتن بأي خطوة إجرائية،
قانونية الطابع ،من شــأنها أن تردع
رشكة «اينرجــن» وتدفعها إىل وقف
أعمالهــا االستكشــافية يف املنطقة
املتنازع عليها مــع لبنان ،كما يؤكد
بعض املعنيني .وهنا ،ال ب ّد من العودة
إىل الرســالة التي أودعها لبنان األمم
املتحدة التي دعا فيها إىل «االمتناع عن
أي نشــاط يف املناطق املتنازع عليها
بمــا يف ذلك منح حقــوق ألي طرف
ثالث ،والقيام بأنشطة استكشافية
أو بأعمال حفر أو باستكشاف املوارد
الطبيعية» ،بعد تأكيــده ّ
أن «جميع
األعمال املشــار إليهــا تقع ضمن
املنطقة االقتصادية الخالصة التابعة
للبنــان وغري قابلة للتنــازل عنها»،
مشريا ً إىل أنّه «يحتفظ بكامل حقوقه
يف رفع أيــة مطالب الحقة ومراجعة
منطقتــه االقتصادية الخالصة ،كما
ّ
تنص املادة الثالثة من املرســوم رقم
 6433تاريــخ  1ترشين األول ،2011
اذا فشلت املفاوضات غري املبارشة يف
تحقيق التسوية التفاوضية».
وقد تكون هذه الرســالة ركنا ً
قانونيا ً ألي إجراء قــد يتخذه لبنان

بعد وصول باخرة الحفر
اىل حقل كاريش ومع ارتفاع
حدة التوتر بني لبنان وإرسائيل
تخوفت مصادر متابعة من أن
املرحلة املقبلــة قد تحتاج إىل
فيليب حبيب جديد أكثر مما
تحتاج إىل أموس هوكشتاين
كوسيط أمريكي.

السلطة الضائعة بين الخطوط

يف حال تجــاوزت الوحــدة العائمة
التابعة لـ»اينرجــن» الخ ّ
ط  29لبدء
أعمال التنقيب يف الجهة الشمالية من
حقل كاريش ،املوجودة بني الخطني
 23و .29إال ّ
أن األهم من الشــكوى
هو الذهاب فورا ً إىل تعديل املرســوم
وايداعــه األمم املتحــدة .الالفتّ ،
أن
رئيس حكومة ترصيف األعمال نجيب
ميقاتي هو الذي كان يرأس الحكومة
التي أقرت املرســوم  6433يف العام
 ،2011وهو بنفسه تس ّلمه من سلفه
ّ
حسان دياب بعد ســجال فوضوي
عىل خلفية التمنّع عن إقرار تعديالته
ط  29هو الخ ّ
ليصري الخ ّ
ط الحدوديّ
بدال ً من الخــ ّ
ط  .23فما الذي حصل
باملرســوم؟ ال ب ّد أوال ً من اإلشارة إىل
ّ
أن أكثر من مســؤول لبناني وبينهم
رئيس الجمهورية لم يرتددوا يف رضب
أن الخ ّ
الخ ّ
ط  29عرب املجاهرة ّ
ط 23
هو خ ّ
ط لبنان الحــدودي ،ومع ذلك،
بقي مرسوم التعديل قيد األخذ والر ّد
بني الــوزارات املعنيــة ،التي عادت
وتســ ّلمته إلبداء الرأي قبل إحالته إىل
مجلس الوزراء ...لكــن أبقت عليه
نائما ً يف األدراج .وقــد ّ
تبي يف كتاب
ر ّد من األمانة ملجلــس الوزراء ،عىل
مجموعة من املحامني طلبوا تزويدهم
باملعلومات حول مصري املرسوم ،أنّه
«بتاريخ  21أيلول  2021ومع تشكيل
الحكومــة الجديدة أعيــدت جميع
امللفــات إىل اإلدارات املعنية لعرضها
عىل توقيع الوزير الحايل ،ومن ضمنها
ملف مرشوع مرسوم تعديل املرسوم
 ،6433وأنّه لغايــة تاريخه ،لم يرد

من الوزارة املختصة أي معاملة بهذا
الخصوص».
وجاء يف الر ّد أيضا ً أنّه «بتاريخ 11
أيار  2022وبعد تداول أخبار وصول
سفينة نفط تابعة لرشكة يونانية إىل
حقل كاريش املتنازع عليه ،وحفاظا ً
عىل حقوق لبنان يف ثروته النفطية يف
املياه البحريــة واملنطقة االقتصادية
الخالصــة بلبنان ،ومنعــا ً ملحاوالت
التعــدّي عىل هــذه الثــروة ،وبناء
لتوجيهات رئيس مجلــس الوزراء،
وجّ هــت املديريــة العامة لرئاســة
مجلس الوزراء كتابا ً إىل ك ّل من وزراء
األشغال العامة والنقل ،الدفاع الوطني
والخارجية واملغرتبني ،طلبت بموجبه
اإلفادة عن اإلجراءات والتدابري املتخذة
من قبل ك ّل منهم بهذا الشأن».
اذاً ،أكثر من ســبعة أشهر م ّرت
مــن دون أن يشــهد املرســوم أي
«شحطة قلم» ،ولم تكن كافية لكي
يراجع الوزراء املعنيون امللف ،ويذيّلوا
مرسوم التعديل بتواقيعهم .كذلك ،لم
تكف كل تلك املــدة لكي يبادر رئيس
الحكومة باتجاه مساءلة وزرائه عن
هذا امللف ...فبدا خرب وصول سفينة
اإلنتــاج إىل حقل كاريــش مفاجئا ً
ومباغتــا ً ما دفع برئاســة مجلس
الوزراء إىل إعادة تذكري الوزراء املعنيني
بامللف .ومع ذلك ،يقول بعض املعنيني
ّ
إن تعديل املرســوم وحــده هو الذي
يحفظ حقوق لبنان يف املنطقة املتنازع
عليهاّ ،
ألن املسألة تتعدى حقل كاريش
إىل ك ّل البلــوكات الحدودية املوجودة
بني الخطــن  23و ،29والتي تض ّم

أكثر من سبعة أشهر مرت من دون أن يشهد المرسوم أي
"شحطة قلم" ولم تكن كافية لكي يراجع الوزراء المعنيون
الملف ويذ ّيلوا مرسوم التعديل بتواقيعهم

شبهت جهات سياسية
ترشيح الســفري نواف سالم
لرئاســة الحكومة برتشيح
العميد ريمون إده لرئاســة
الجمهوريــة حيــث أنه كان
يطلب مثالً انسحاب الجيشني
السوري واإلرسائييل ليقبل أن
يكون رئيساً.
اعتــرت جهات مراقبة
أن تصــدي لبنــان للتنقيب
اإلرسائييل يف حقل كاريش يبدأ
من توقيع رئيس الجمهورية
تعديل املرســوم  6433وهو
كان وقعه ثم ســحب توقيعه
وتساءلت عما إذا كان التوقيع
يتطلب إعــادة توقيع رئيس
حكومــة ترصيــف األعمال
نجيــب ميقاتــي ووزراء
الخارجية واألشغال والدفاع،
أم أنه يمكن العودة إىل تواقيع
رئيــس الحكومة الســابق
الدكتور حسان دياب ووزراء
حكومته.
عرشات الحقول مــن ضمنها حقل
قانا ،ذلك ّ
ألن الســلطات اإلرسائيلية
أطلقت دورة الرتاخيص الرابعة والتي
قد تشــمل هذه املرة البلوك  ،72الذي
يقع بني حقيل ّ كاريش وقانا ،وبالتايل
اذا اســتمرت إرسائيل عىل هذا املنوال
فقد تبدأ الحفر يف هذا البلوك متسلحة
بسياســة القضم البطيء فلن تعفي
حقل قانا من ســطوها ،فيما لبنان
غارق يف خالفه عىل الخطني  23و29
ورصاعاته الداخلية ومصالح أطرافه
السياسية .واألرجح ّ
أن حجة ،وجود
حكومة ترصيف أعمال ،ســتتصدر
مواقف املسؤولني للحؤول دون تعديل
املرسوم مرة جديدة.

إتصال بين اإلليزيه والفاتيكان ...الفراغ ممنوع في رئاسة لبنان
أالن ســــركيس
إجتاز مجلس النواب قطوع انتخاب رئيسه
ونائبه ،لينتقل اإلهتمــام إىل انتخابات اللجان
غدا ً وتأليــف حكومة وانتخــاب رئيس جديد
للجمهورية.
ال شــ ّك أن تأليف حكومة بعد اإلنتخابات
مطلب أسايس للمجتمع الدويل ،لكن هذا املطلب
ظريف ّ ألن الحكومة ستعيش  4أشهر واإلهتمام
يرت ّكز عىل رئاســة الجمهورية بما تحمل من
معان ودالالت حــول طبيعة توجّ ــه البالد يف
ٍ
السنوات الست املقبلة.
وإذا كانت هناك أســماء يتــ ّم التداول بها
ّ
املرشــح األبرز،
للرئاســة ،إال أن الفراغ يبقى
وألســباب عدّة أبرزها عدم امتــاك أي فريق
أكثريــة الثلثني وعــدم وجــود تفاهم داخيل
عىل اســم الرئيس العتيد ،يف حــن أن العوامل
الخارجية ال تزال غري مسهّ لة إلجراء استحقاق
كهذا.
ويعلم من يتعاطى الشأن الرئايس أن كلمة
الرس الحاســمة تأتي من الخارج ،وباستثناء
ّ
معركة  1970بني املرشــحَ ني الياس رسكيس
وســليمان فرنجية ،فإن العامل الخارجي كان
هو الناخب األول يف رئاسة الجمهورية اللبنانية.

وأمــام تعقيــدات الوضــع الداخيل ،فإن
عواصم القرار والدول الفاعلة بدأت تدرس جديا ً
ســبل التح ّرك إلنقاذ اإلستحقاق الرئايس ألنها
تدرك عدم قدرة اللبنانيني عىل إنجاح استحقاق
كهذا ،ويف الســياق ،علمت «نــداء الوطن» أن
تواصالً حصل أخريا ً بني دوائر اإلليزيه والدوائر
ّ
ملف لبنــان عموما ً وامللف
الفاتيكانيــة حول
الرئايس خصوصــاً ،وتر ّكز البحث عىل رضورة
اســتمرار عمل املؤسســات الرشعية اللبنانية
وعدم الجنوح نحو الفراغ القاتل.
ِ
ُخــف الفاتيكان شــعوره بالخوف
ولم ي
عىل مصري اإلنتخابات الرئاســية ،خصوصا ً أن
تجربتي  2007عندما انتهت والية الرئيس إميل
لحود ،و 2014عند انتهاء والية الرئيس ميشال
سليمان ،غري مشــجّ عتني ،وبالتايل هناك خوف
حقيقي عىل تطيري هذا اإلستحقاق وسط تزايد
الكالم عن الطريقة التي ســتنتهي فيها والية
الرئيس ميشال عون.
وال يريد الفاتيــكان أن يكون التعطيل من
بوابة الرئاســة مدخالً ملؤتمر تأسييس ينسف
«إتفــاق الطائــف» ويقيض عــى املناصفة،
ّ
متمسك بصيغة
خصوصا ً أن الكريس الرســويل
التعايش املسيحي  -اإلسالمي وال يريد أن يخرس
مسيحيو الرشق مركزهم األول يف لبنان.

وإذا كان الكريس الرســويل ســيفعل كل
ما بوســعه ملنع الفراغ الرئايس ،إال أن قنوات
التواصل ســتبقى مفتوحة مع اإلليزيه ملتابعة
ملف اإلنتخابات الرئاســية ،وسريتفع مستوى
التنســيق يف األســابيع واألشــهر املقبلة قبل
الدخــول يف املهلة الدســتورية النتخاب رئيس
جديد للجمهورية.
وتنتظر الرئيس الفرنيس إيمانويل ماكرون
مهمة شــاقة يف لبنان ،وقــد تكون أصعب من
زيارته بريوت بعــد انفجار املرفأ وطرح تأليف
حكومــة اختصاصيــن مســتق ّلة ،فالرئيس
الفرنيس ال ينظر بعني الراحة للقوى السياسية
ويعلم كيــف تتحايل عىل كل املبــادرات وعىل
رأسها املبادرة الفرنســية األخرية ،التي كانت
كفيلة بإخــراج لبنان من أزمتــه اإلقتصادية
والسياسية التي تعصف به.
وال تملــك باريس حتى الســاعة مبادرة
كاملة تتع ّلق باإلســتحقاق الرئــايس ،لكنها
سرت ّكز يف الفرتة املقبلة عىل العناوين العريضة
التي تردّدها دائما ً وهي رضورة تأليف حكومة
وانتخــاب رئيــس جمهورية ومنــع الفراغ
واملبارشة باإلصالحــات املطلوبة لكي يحصل
لبنان عىل املســاعدات ،وهذه العناوين تسبق
الدخول الفرنيس يف التفاصيل واألسماء.

محـــــليـــــات
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اإلثنيـــن  ٦حــزيــران 2022

 ENERGEAN POWERفي "كاريش»" تستنهض لبنان

عون يطلب تزويده بالمعطيات وميقاتي يح ّذر من توترات

مع االستعدادات اإلرسائيلية لعمليات الحفر يف حقل
«كاريــش» ،املنطقة البحرية املتنــازع عليها بني لبنان
وارسائيل ،بعد دخول ســفينة ENERGEAN POWER
وتجاوزها الخط  ،29وبعد االنتقادات التي توسعت أخريا ً
عن رس صمت املســؤولني اللبنانيني ،بعد تقاعسهم عن
تعديل املرسوم  ،6433والتســاؤالت عن ردة فعل»حزب
الله» بعد تهديدات أمينه العام السيد حسن نرصالله ،خرج
كل من رئيس الجمهورية العماد ميشــال عون ورئيس
حكومة ترصيف األعمال نجيب ميقاتي بموقفني حاوال
فيهما اســتيعاب الضجة املثارة ،فاعترب األول أن أي عمل
أو نشاط يف املنطقة املتنازع عليها يشكل استفزازا ً وعمالً
عدائياً ،فيما حذر الثاني من فرض أمر واقع إذ «من شأنه
إحداث توترات ال أحد يمكنه التكهّ ن بتداعياتها».

عون

فقد أعلن مكتب اإلعالم يف رئاسة الجمهورية يف بيان
أنه «عىل اثر األنباء التي وردت عن دخول ســفينة وحدة
إنتاج الغاز الطبيعي املســال وتخزينــه ENERGEAN
 POWERاملنطقــة املتنــازع عليها يف الحــدود البحرية
الجنوبية ،أجرى رئيس الجمهورية العماد ميشــال عون
اتصاالت مع رئيس الحكومة نجيــب ميقاتي وعدد من
املعنيــن للبحث يف هــذه التطورات .وطلــب من قيادة
الجيش تزويده باملعطيات الدقيقة والرســمية ليبنى عىل
اليشء مقتضاه ،الفتا ً اىل أن املفاوضات لرتســيم الحدود
البحرية ال تزال مستمرة ،وبالتايل فإن أي عمل او نشاط
يف املنطقة املتنازع عليها يشكل استفزازا ً وعمالً عدائياً».
وذ ّكر البيان بـ»ان لبنان أودع األمم املتحدة قبل أســابيع
رسالة يؤكد فيها ّ
تمسكه بحقوقه وثروته البحرية ،وان
حقل «كاريش» يقع ضمن املنطقة املتنازع عليها ،وجرى
تعميمها يف حينه عىل كافة أعضاء مجلس األمن كوثيقة
من وثائق املجلس تحت الرقــم  84/S/2022بتاريخ 2
شباط  2022وتم نرشها حسب األصول .وطلب لبنان يف

وزير الدفاع

باخرة الحفر "إنرجين باور" تعبر قناة السويس

الرســالة من مجلس األمن عدم قيام إرسائيل بأي أعمال
تنقيب يف املناطق املتنازع عليها تجنبا ً لخطوات قد تشكل
تهديدا ً للسلم واألمن الدوليني .كما أكدت الرسالة أن لبنان
ما زال يعوّل عىل نجاح مساعي الوساطة التي يقوم بها
الوســيط األمريكي آموس هوكشــتاين للتوصل اىل حل
تفاويض ملسألة الحدود البحرية برعاية األمم املتحدة».

ميقاتي

بدوره ،حذر ميقاتي من التعدي اإلرسائييل ،مؤكدا ً يف
ترصيح أمس «أن محاوالت العدو اإلرسائييل افتعال أزمة
جديدة ،من خــال التعدي عىل ثروة لبنان املائية ،وفرض
أمر واقع يف منطقة متنازع عليها ويتمسك لبنان بحقوقه
فيها ،أمر يف منتهى الخطورة ،ومن شأنه إحداث توترات ال
أحد يمكنه التكهّ ن بتداعياتها».
أضاف« :من هذا املنطلق ،فإننا نحذر من تداعيات أي
خطوة ناقصة ،قبل اســتكمال مهمة الوسيط االمريكي،
التي بات استئنافها أكثر من رضورة ملحة .وندعو االمم
املتحــدة وجميع املعنيني اىل تدارك الوضــع وإلزام العدو
االرسائييل بوقف استفزازاته».
وختــم ميقاتي قائالً« :الحل بعــودة التفاوض عىل
قاعدة عدم التنازل عن حقوق لبنــان الكاملة يف ثرواته
ومياهه».

وزير الدفاع الوطني موريس سليم اعترب أن التحركات
التي تقوم بها إرسائيل يف املنطقة املتنازع عليها يف الجنوب
اللبناني تشكل تحديا ً واســتفزازا ً للبنان وخرقا ً فاضحا ً
لالستقرار الذي تنعم به املنطقة الجنوبية من لبنان .وقال:
مرة جديدة تتنكر إرسائيل لكل القوانني واألعراف الدولية
وتحــاول خلق أمر واقع عىل الحدود اللبنانية ،ال ســيما
أنها تطيح بذلك بالجهود التي تبذل الستئناف املفاوضات
لرتسيم الحدود البحرية الجنوبية التي تؤدي فيها الواليات
املتحدة دور الوســيط والتي تجرى تحــت رعاية األمم
املتحدة .ودعا الوزير سليم املجتمع الدويل واألمم املتحدة
إىل التحــرك رسيعا ً لوضع حد للممارســات اإلرسائيلية
املتجددة ،وتطبيق القرارات الدولية الســتباق حصول أي
تدهور أمني يف جنوب لبنان ســتكون له انعكاسات عىل
االستقرار يف املنطقة.

قبالن

وشــدّد املفتي الجعفري املمتاز الشيخ أحمد قبالن
عىل رضورة استفادة لبنان من ثرواته البحرية من النفط
والغــاز ،وقال يف بيان« :إذا كانت الرشعية الدولية املقاس
املرجعــي للحدود البحرية اللبنانيــة ،فالرشعية الدولية
بخصوص املنطقة البحرية اللبنانيــة تبدأ من الخط 29
(خط الهدنة) وليس مــن الخط ( 23الخط األزرق) ،وإذا
كان املقاس القوة فالدولــة واملقاومة مدعوتان لحماية
املنطقة البحرية اللبنانية وعرشات مليــارات الدوالرات
من الطاقة اللبنانيــة التي تقع بحقل كاريش ،ولن نقبل
أن تتنعــم تل أبيب بالنفط والغــاز اللبنانيني فيما لبنان
عاجز عن تأمني إمداداته من النفط والغاز وســط أسوأ
أزمة بتاريخه ،واإلحتالل اإلرسائييل لحقل كاريش يشبه
االحتالل اإلرسائييل للعاصمة بريوت ،وكل الشعب اللبناني
وقواه الوطنية حــارضة ألن تكون جزءا ً من هذه املعركة
الوطنية الفاصلة».

كيف يتم إنتخاب رؤساء اللجان النيابية وأعضائها ومقرريها؟

نواب "التغيير" يريدون رئاسة "المال" و"اإلدارة" و"البيئة"
أكـــرم حمــــدان
بعدما سجّ لت جلسة إنتخاب رئيس
مجلس النــواب ونائبــه وأميني الرس
واملفوضني ،أي تشــكيل هيئة مكتب
املجلس األسبوع املايض ،سابقة يف اآللية
املتبعة وخصوصــا ً يف إنتخابات نائب
رئيس املجلس التي إســتدعت دورتني،
تتجه األنظار إىل جلسة إنتخاب أعضاء
اللجان النيابية ورؤســائها ومقرريها،
وربما تُكرس أيضا ً سابقة لجهة اآللية
يف عملية اإلنتخاب التي يُحددها النظام
الداخيل ملجلس النــواب ،وكانت تجري
ســابقا ً من خالل التوافق عىل توزيع
رؤساء ومقرري اللجان وبالتايل األعضاء
وفقا ً ملراعاة الكتل والطوائف واملذاهب
وتتم خالل دقائق ،نظرا ً لحصول التوافق
مســبقا ً بني القوى والكتل قبيل إنعقاد
الجلسة .لكن الجديد يف جلسة الغد هو
ترشــح نواب «قوى التغيري»بمعزل عن
التوافقات والتفاهمات املسبقة وخوض
املعركة عىل مســتوى عضوية ورئاسة
اللجان ومقرريها ،وفق ما سبق وأعلن
يف بيــان صادر عنهم ،عىل أن تُســجل
الرتشيحات بشكل رســمي اليوم لدى
األمانة العامة ملجلــس النواب .وعلمت
«نداء الوطن» أن الرتشــيحات املبدئية
لهذه القوى ســتكون للنائب مارك ضو
عىل رئاســة لجنة املال واملوازنة ،ملحم
خلف عىل رئاســة لجنة اإلدارة والعدل
ونجاة عون عىل رئاســة لجنة البيئة،
ويجري البحث يف ترشيح نواب لرئاسة
لجان الشــباب والرياضة أو اإلقتصاد
أو الخارجيــة .وعىل الرغــم من تأكيد
النــواب بأنهم يريدون من حضورهم يف
اللجان الدفاع عن حقوق الناس وتعزيز
الشــفافية داخل اللجان ،وفقا ً لكفاءة
وإختصاص وخربة كل شــخص ،إال أن
املعطيات املتوفرة تشري إىل عدم وضوح
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يف الرؤية لدى هؤالء النواب ،أو أقله عدم
التفاهم عىل التوحد يف تكتل نيابي ،وهو
ما برز يف جــدول توزع النواب والكتل يف
اإلستشارات النيابية امللزمة التي سيدعو
إليها رئيس الجمهورية من أجل تكليف
رئيس الحكومة العتيد.
وإذا كان الخالف بني هؤالء النواب
ليس باألمرالغريب ،فهم ليســوا حزبا ً
أو مجموعة واحــدة ،إال أن مقاربتهم
نواب «"لتغيير"
لألمور تبدو بعيدة من الواقعية نوعا ً ما،
وهذا ما برز من خالل تجربتهم األوىل يف
العامة والنقــل والطاقة واملياه وعدد
جلســة إنتخاب الرئيس ونائبه وأميني
أعضائها  ،17لجنــة الرتبية والتعليم
الرس واملفوضني ،ويبدو أنه سيتكرر يف
العايل والثقافة وعــدد أعضائها 12
جلسة إنتخاب أعضاء اللجان غداً ،فهم
عضواً ،لجنــة الصحة العامة والعمل
يتحدثون عن ترشيحات لرئاسة اللجان،
والشؤون االجتماعية وعدد أعضائها
بينما األصول تقتيض الدخول لعضوية
 ،12لجنة الدفــاع الوطني والداخلية
اللجنــة أوال ً ومن ثــم ينتخب األعضاء
والبلديات وعــدد أعضائها  ،17لجنة
الرئيــس واملقرر ،أو
شــؤون املهجرين
يتم التوافــق يف ما
وعــدد أعضائهــا
بينهم عىل ذلك.
 ،12لجنــة الزراعة
وللتذكــر ،فإن النظام الداخلي للمجلس لم والســياحة وعدد
تأليــف وإنتخــاب
،12
أعضائهــا
يذكر آلية الترشح لعضوية
اللجــان يُحــدده
لجنــة البيئة وعدد
اللجان كما في إنتخابات
الفصــل الســادس
أعضائها  ،12لجنة
من النظــام الداخيل الرئاسة ونيابة الرئاسة وكذلك االقتصــاد الوطني
ملجلس النواب ،ويتم
أميني السر والمفوضين
والتجارة والصناعة
يف الجلســة التــي
والتخطيــط وعدد
تيل إنتخاب هيئة مكتــب املجلس بعد
أعضائها  ،12لجنة اإلعالم واالتصاالت
اإلنتخابات العامة ويف بدء دورة ترشين
وعــدد أعضائها  ،12لجنة الشــباب
األول من كل ســنة ،وفق املادة  19من
والرياضة وعــدد أعضائها  ،12لجنة
النظام الداخيل ،وتجري عملية اإلنتخاب
حقوق اإلنســان وعدد أعضائها ،12
باالقرتاع الرسي وفقا ً للمادتني  11و12
لجنة املرأة والطفــل وعدد أعضائها
من النظام الداخــي .ولجان املجلس
 12ولجنة تكنولوجيا املعلومات وعدد
الدائمة هــي  16لجنة ،وفق املادة 20
أعضائها  9وقد إســتحدثت بتاريخ
املعدلة عــام  2000وهي :لجنة املال
/21/10 .2003وال يجــوز للنائب أن
واملوازنة وعــدد أعضائها  ،17لجنة
يكون عضــوا ً يف أكثر من لجنتني من
اإلدارة والعــدل وعــدد أعضائها ،17
لجــان املجلس الدائمــة إال إذا كانت
لجنة الشــؤون الخارجية واملغرتبني
الثالثة لجنة حقوق اإلنسان أو لجنة
وعدد أعضائها  ،17لجنة األشــغال
املــرأة والطفل أو لجنــة تكنولوجيا

املعلومات .وتجتمع اللجان ،وفق املادة
 23من النظام الداخيل للمجلس ،بعد
إنتخابها بثالثة أيام عىل األكثر بدعوة
من رئيس املجلس وبرئاسته فتنتخب
كل منها رئيســا ً ومقــررا ً باالقرتاع
الرسي ،ويكلــف رئيس املجلس أمني
رس لها مــن موظفي املجلس لضبط
وقائع الجلســات ،وال يعترب إجتماع
اللجنة النتخاب الرئيس واملقرر قانونيا ً
إال إذا حرضتــه األغلبية املطلقة من
أعضائها.وبحســب مصادر متابعة،
فإن مصريالجلسة يكتنفه الغموض
يف حال بقيت األمور رهن عدم التوافق
والذهاب نحو عمليات إقرتاع (مرحب
بها) ،ولكنها ستطيل من عمر الجلسة
ولن تغــر يف النتائج وموازين القوى
خصوصا ً بالنســبة لرؤساء ومقرري
اللجان ،لكنها طبعا ً ستنتج مشاركة
نواب «قوى التغيري» يف عضوية اللجان
وهو أمر طبيعي ،وقد تنال هذه القوى
رئاســة إحدى اللجان إذا أحســنت
التنسيق مع النواب اآلخرين.
تبقى اإلشارة ،إىل أن النظام الداخيل
للمجلس لم يذكر آلية الرتشح لعضوية
اللجان كما يف إنتخابات الرئاسة ونيابة
الرئاسة وكذلك أميني الرس واملفوضني،
وربما هذا األمر من القضايا التي تحتاج
إىل بحث وإضافات يف النظام.
إن غدا ً لناظره قريب.

بسـام أبو زيـد

الرد العسكري
والسند الشرعي
ليس لدى لبنان مستند شرعي رسمي
معترف به في األمم المتحدة يستطيع
أن يواجه به المجتمع الدولي من أجل
وقف العملية اإلسرائيلية الستخراج الغاز
والنفط من حقل كاريش ولن يتمكن من
إقناع الواليات المتحدة بأن ما تقوم به
إسرائيل هو اعتداء على الحقوق اللبنانية،
فاألميركيون وتحديدا ً آموس هوكشتاين
سمعوا من مسؤولين لبنانيين وفي مقدمهم
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إن
الخط التفاوضي الذي يعتمده لبنان هو
الخط  23وليس الخط  29علما ً أن لبنان
لم يعتمد بعد هذا الخط ولم يرسل أي
إحداثيات جديدة تتعلق بتعديل الحدود
البحرية رسميا ً باستثناء الرسالة التي كان
قد أرسلها إلى األمم المتحدة و يؤكد فيها
تمسكه بحقوقه وثروته البحرية ،وان حقل
«كاريش» يقع ضمن المنطقة المتنازع
عليها ،وجرى تعميمها في حينه على كافة
أعضاء مجلس األمن كوثيقة من وثائق
المجلس تحت الرقم  84/S/2022بتاريخ
 2شباط  2022وتم نشرها حسب األصول،
وقد يكون أي تعديل في هذا الظرف غير
مفهوم لدى المجتمع الدولي او على األقل
تحيط به تحفظات دولية.
ال نقول هذا الكالم ألن ال حقوق للبنان
في تلك المنطقة ،بل نقوله ألن المعنيين
اللبنانيين وفي هذا الموضوع بالذات
أيضا ً سادت بينهم الخالفات ولم يتفقوا
على طرح واحد ،وعندما اتفقوا مثالً على
رفض مقترح هوكشتاين الذي تحدث عن
تعرجات على الخط  23فشلوا في صياغة
الرد الرسمي على هذا المقترح.
في هذا الوقت يترقب الجميع ما يقوم
به «حزب الله» على خلفية بدء إسرائيل
التحضيرات في حقل كاريش لبدء
االستخراج في خالل أشهر معدودة ،فهل
يُقدِم الحزب بالفعل على قصف السفينة
 energean powerعلى خلفية مطالبة
بيئته بذلك كي يسجل لها «انتصاراً» تسعى
إليه؟ وهل في المقابل أقدم اإلسرائيليون
على هذه الخطوة من دون الحصول على
ضمانات وتعهدات أميركية بحرية العمل
وسالمته؟
لقد أكد «حزب الله» أكثر من مرة وعلى
لسان أمينه العام السيد حسن نصرالله أن
موقف الحزب من هذه المسألة سيكون
استنادا ً إلى الموقف الرسمي اللبناني ،وهذا
الموقف هو حتى اليوم مشتت على األقل أو
أنه لم يوثق الخط  29كخط حدودي يحظر
على إسرائيل العمل في منطقة كاريش
باعتبارها منطقة نزاع.
قد يستند «حزب الله» في رده العسكري
إلى بعض ما يقوله مسؤولون لبنانيون
ومنهم نائب رئيس مجلس النواب الياس
بو صعب من أن هناك اتفاقا ً مع األميركيين
أال يعمل أحد في المنطقة المتنازع عليها
ولكن ما هي حدود هذه المنطقة؟ كما أن
هناك كالما ً يقول إن توثيق الحديث في
مفاوضات الناقورة غير المباشرة عن الخط
 29يجعل منه بالفعل خطا ً تفاوضياً.
بالنسبة إلى األميركيين منطقة النزاع ال
تشمل حقل كاريش ،بل هي فقط تشمل
حقل قانا وفي مقترح هوكشتاين يعطي
األميركيون هذا الحقل للبنان بتعرج بسيط
ال يرقى للخط  29ولكنهم في الوقت ذاته
يقتطعون جزءا ً كبيرا ً من البلوك رقم ،8
وقد يكون خط هوكشتاين أفضل من خط
هوف الذي حرم لبنان حتى من حقل قانا.
في هذه القضية ليس الخيار العسكري
من قبل «حزب الله» مزحة ال تداعيات
كارثية لها وال سيما في فصل صيف
ّ
بأمس الحاجة لعائداته ،وليس
واعد نحن
التفريط بحقوق لبنان إذا وجدت في
كاريش أيضا ً مزحة ،وفي الحالتين يبقى
غياب الدولة وقرارها من أهم سمات
الفشل الذي و ّرط ويو ّرط لبنان في
انهيارات ضحيتها أوال ً وأخيرا ً اللبنانيون
ومصالحهم.

٤
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ترأّس قداس الشكر لتطويب ملكي وصالح وأكد أن دور الجيش أساسي

الراعي :ال يجوز أن تبقى الدولة أضعف حلقات الوطن
وثمة قضاة تح ّولوا أداة بوليسية في يد السلطات الحاكمة
ّ

"«ما كنّا نتص ّور َّ
أن الالمباالة والالمسؤوليّة تصل إلى هذا الحدّ»"

استقبال حار للراعي في بعبدات

إنحراف بعض القضاة
توقف البطريرك املاروني الكاردينال مار بشارة
وأضاء الراعي يف عظته عىل وضع القضاء اليوم،
بطرس الراعي ،عند المباالة املســؤولني بالشــعب
اف َ
«أجَ ا َع أم ْ
ً
الواقع الســيئ هو ما آ َل
هذا
ّات
ي
تجل
«آخر
ان
ا
معلن
أبقي أم هاجَ ر ،أبَكى
تقــر ،أذُ َّل أم أُهني،
َ
ِ
أم تَوجَّ ــع ،أمَ ِر َ
ِ
بعض قضاتِه
إليه القضا ُء الذي يشــكو من
ض أم مات» ،مشــرا اىل انه»ما كنا
انحراف ِ
نتصــوّ ُر َّ
الســلطات الحاكمةِ
ِ
وتح ِّو ِلهم أدا ًة بوليســي ًّة يف ي ِد
أن الالمباال َة والالمســؤوليّة تص ُل إىل هذا
ُ
والنافذين .صار االنتقا ُم وال َكي ُد املح ِّر َك لالســتدعا ِء
التعطيل وذهني ُّة الهد ِم».
نزعــة
الحدّ» ،مؤكدا انها»
ِ
ِ
واملالحقات والتوقيفات .ويشــكو القضا ُء أيضا ً من
ولفت الراعي ،يف عظته خالل ترؤســه امس قداس
ّ
وامللف ُ
ات الكــرى تظ ّل مجمَّ د ًة ويف
تعطيل قراراتِه.
الشــكر لتطويب األبوين الكبوشيني ليونار عويس
ِ
ملكي وتوما صالح ،يف كنيسة مار
مقدّمهــا تعطيل التحقيــق العديل ّ
يف جريمــة تفجــر مرفــأ بريوت
انطونيــوس البدوانــي يف بلدتهما
بشــتّى الوســائل ،وكانت أحدثها
بعبدات ،اىل «ان الشــعب اللبناني
َ
زهرة احجــام وزير عن توقيع مرســوم
يعيش الكارثة :الدوالر أطاحَ حدو َد
َم ْن يصدِّق َّ
أن لبنان
ِ
تعيني الهيئة التمييزيّة ،ما يُشــج ُّع
املحروقات تَح ُرق!
املعقول! أسعار
َ
منارة الشرق،
الشرق،
ِ
الخارجني عــى الدولةِ والعدالةِ عىل
قدرات
السلع يَفوق
أســعار
ارتفاع
ِ
ِ
كوكب
سويسرا الشرق،
َ
األفرادِ والعائــات! فِ قدان األدويةِ
ِ
بجرائمهم وتعدّياتهم .أال
االسرتسال
ِ
َ
أهل شهدا ِء
املرض
يع ّرض
لخطر املوت! إقفال الثقافة في الشرق يَب ُلغ يخج ُل هؤالء جميعا ً من ِ
ِ
هذا َ
َ
املرفــأ؟ أال يوبــخ ضمريهم هؤالء
مدارس ومستشــفيات وجامعات
القعْ ر!
الشــهداء الذين تمتزج دماؤهم مع
يزيد عــدد العاطلني عــن العمل!
دماء الشهيدين الطوباويني الجديدين؟ كيف لسلطةٍ
ِ
ِ
أموال
واحتجاز
وقف التنفي ِذ
املصارف مع
ســقوط
ِ
ِ
َ
والبطالةِ
ّةِ
َ
أن تحظى باحرتام الشعب إذا لم تكن يف نرصة الحق
والهجرة
ي
واألم
قر
الف
ب
ِس
ن
ّد!
د
مه
الناس
ِ
ِ
ِ
ن والنازحني َ
فاقت ن َ
ترتفع! أعداد الالجئــ َ
ِصف عددِ
والعدالة؟ لذا ،واجبُ الشــعب ،وهو يشــاهد لعبة
شــعب لبنان»؟ ســائالً« :مَ ْن ،مَ ْن يصد ُِّق َّ
َ
املصالح تتجدد بعد االنتخابات النيابيّةِ أن يســتع َّد
لبنان
أن
ِ
ِّ
ِ
ِ
كوكبَ
سقوط لبنان
ومنع
الحق
ة
اســتعاد
أجل
من
للنضال
الرشق،
الرشق ،سويرسا
الرشق ،منار َة
زهر َة
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الرشق يَبلُ ُغ هذا َ
الثقافةِ
أجل إنقاذِ الحيا ِة الوطنيّة».
القعْ ر!».
يف
ومن ِ
ِ

ُ
َ
أضعف
الدولة
واكد الراعي انه «ال يجوز أن تبقى
الجيش والثوابت والحوار
ُ
َ
ِ
إضعاف
يكون
حلقات الوطن .فمن غــر املقبول أن
ِ
اللبناني يف
الجيــش
«تضحيــات
وبعدما حيا
ِ
ِّ
الدولة الجام َع املشــرَ َك ألكثريّةِ القوى السياسيّة»،
ّ
الخارجــةِ
مواجهةِ
ِ
عن القانون ،وعزى
املجموعات
و»من غري املقبــول للقِ وى السياســيّةِ ــ القديمة
بالشفاءِ
بالشهي ِد الذي سقط يف منطقةِ بعلبك ،ودعا ِ
ً
والجديــدة ـ ْ
ُ
سياســة
وتمارس
ري
للجنو ِد املصابني ،شدد الراعي عىل أن «دور الجيش
أن تتغنّى بالتغي ِ
ر يف الدولة»،
التغيــ
إىل
ال
الوطن
يف
تغيري
إىل
ّي
د
تــؤ
أسايس كل يو ٍم ال ســيّما يف هذه األيام» ،متمنيا «أن
ِ
ُّ
ُ
و»من غري املقبول أن يَنظ َر األفرقا ُء السياسيّون إىل
الجيش مــع القوى األمنيّــة دو َره األمني
يواص َل
بأمس الحاجةِ
ِّ
بعضهم بعضا نظر َة عداء فيما البال ُد
الوطنــي ،فيزيــ ُل ك َّل مــا ييسء إىل صــور ِة لبنان
إىل املصالحــةِ عىل أ ُ
ســس وطنيّةٍ
ٍ
الحضاريّة البهيّــة ،وحيث توجد
واضحةٍ تَنطلق مــن ثوابت لبنان».
ٌ
شعارات تيسء إىل هويته الفريدة».
َ
وختم الراعي»:عىس دماء الشهيدين
َّ
واكد «أن محبّة اللبنانيني لجيشهم
الطوباويــن اللبنانيــن الجديدين
إحجام وزير عن توقيع
ّ
املؤسسة
هي القوة األساسيّة لهذه
تغسل كل رواسب الرش يف النفوس».
الســاهرة عىل أمن لبنان» ،معتربا
مرسوم تعيين الهيئة
وقد شــارك يف القداس رئيس
َّ
حوار وطني،
نجاح أيِّ
أن «عنرصَ
ٍ
ِ
ٍّ التمييز ّية يُشجع الخارجين
مجمع دعاوى القديسني الكاردينال
ٍ
ّةٍ
برعايةٍ
َّ
أتَـم
خارجي أم بلقاء داخيل ٍّ
أولويٍّ  ،هو التســلي ُم املسب َُق بهذه على الدولة والعدالة على مارتشيلو ســيمريارو ،االمني العام
ملجمع االســاقفة الكاردينال ماريو
االسترسال بجرائمهم
ِ
الثوابــت التي ال تحتــاجُ إىل إعاد ِة
غريك ،الســفري البابوي املونسنيور
ّةٍ
مْ
َفهَ
فمَ
تحدي ٍد يومي  .ن لم ي ها عربَ
لبنان أطرافٌ
جوزف ســبيتريي ،النائب الرســويل لطائفة الالتني
َ
مئةِ ســنةٍ لن يَفهَ مَ ها اآلن .توجــد يف
املطران ســيزار اســايان ،الرئيس العــام للرهبنة
لخلق
رسمي ٌّة وسياســي ٌّة تُنك ُر هذه الثوابت وتسعى
ِ
مقطوع من تاريخــه .وهو أم ٌر يع ِّ
الكبوشية يف العالم روبرتو جنوين ورئيس الرهبنة يف
َ
ط ُل الحوار
لبنان
ٍ
ســلفا مع أنّنا نتمنّاه وندعو إليــه ونَعتربُه اللغةَ
ً
الرشق االوسط عبد الله النفييل ولفيف من املطارنة
والكهنة والرهبــان والراهبات ،ويف حضور فاعليات
الوحيد َة التي يَجب أن تَســو َد بني اللبنانيّني للخروج
وحشد من املؤمنني.
من مأساتهم».

"«أصبح مثا ً
ال للفساد والتفتت بسبب أطماع الكثيرين واالستقواء"»

عودة :أال يستحق لبنان إجتماع كل القوى من أجل انتشاله؟

ّ
لتتشكل الحكومة و ُينتخب الرئيس الجديد
" ُ«نصلّي
في الوقت المحدّد"»

أكد مرتوبوليت بريوت وتوابعها للروم األرثوذكس
املطران الياس عــودة ان لبنان «لم يعرف أي نوع من
الخالص منذ سنوات طوال ،بسبب تناحر مسؤوليه»،
و»ك ّل يعمــل من أجــل مصالحه ،كما أن الشــعب
ليــس واحداً ،بل هو مرشذم ضمــن أحزاب وحركات
وجماعات» ،ســائالً« :إن اتحد الجميع أال يصبحون
س ّدا ً منيعا ً يف وجه أي مشكلة داخلية أو تدخل خارجي
يهز استقرارنا وأمننا؟ أال يكونون حائط دعم صلباً ،ال
تصدع فيه ،قائما ً يف وجه أي عائق أو عدو مرتبص بنا»؟
وشدد عىل ان «وحدة هذا البلد تستند عىل اإلعرتاف به
وطنا ً لجميع أبنائه ،من دون أن يلغي أحدهم اآلخر ،أو
يستقوي واحدهم عىل اآلخر مهددا ً باإلطاحة به ساعة
يشاء».
ويف عظته خالل قداس االحد يف كاتدرائية القديس
جاورجيوس ،اعترب عودة ان لبنان أصبح «مثاال ً للفساد
والتفتت بسبب أطماع الكثريين التي ال تشبع ،وبسبب
نقص املحبة ،واالســتقواء والكربياء وعدم الشــعور
مع اآلخر ،عىل مثال ما عايناه مطلع األسبوع الفائت
من تعليق الفتات ،يف وســط األرشفية ،تدعو إىل براءة
مطلوبني وموقوفني يف جريمــة تفجري مرفأ بريوت،
عوض املطالبة باملــي يف التحقيق حتى الوصول إىل

العدالة للجميع ،أو ما شــاهدناه مبارشة عىل الهواء
خالل الجلســة األوىل للمجلس النيابي الجديد ،وعىل
مرأى الديبلوماســيني وكل الحارضين واملشاهدين.
الشقاقات كانت واضحة ،والخالفات كبرية بسبب سوء
تفسري أو فهم الدســتور اللبناني ،أو تطويع القوانني
بحسب ما تقتضيه مصلحة جماعة أو فئة» .وأمل يف
«أن يكون عمل هذا املجلس الجديد عىل قدر طموحات
اللبنانيني ،وأن يحــول أعضاؤه وعودهم االنتخابية إىل
قرارات إصالحية وقوانني تحفظ حق املواطنني وتضع
البالد عىل طريق اإلنقاذ».
واضاف عودة« :نصيل من أجل أن يجتمع ممثلو
الشــعب واملســؤولون عىل برنامج واحــد ،إنقاذي،
متخطني املصالح والخالفــات واملهاترات واملناكفات
والتحديات والتعطيل» .وإذ لفــت اىل «ان اآلباء الذين
اجتمعوا يف نيقيا ،يف املجمع املســكوني األول ،جاء كل
منهم من بقعة بعيدة ،فاحتملوا عناء السفر ،ومنهم
من تأذى أو حتى مات ،كل ذلك بســبب قضية محقة،
هي وحدة الكنيسة وحمايتها من الذئاب الخاطفة»،
ســأل« :أال يســتحق بلدنا ،املذكور يف الكتاب املقدس
بعهديه ،ما يزيد عىل السبعني مرة ،إجتماع كل القوى
الوطنية التي عىل أرضــه ،من أجل قضية محقة هي

انتشــاله من الهوة الجحيمية التي أوصل إليها؟ حتى
متى يحتمل اللبناني هذا الشــقاق الســيايس الذي ال
يجلب للمواطن ســوى الذل والجوع والظلمة واملرض
واملوت»؟
ولفت عودة اىل أن «أمــام املجلس النيابي الجديد
اســتحقاقات مصريية ،ليس أولها تشكيل حكومة،
وال آخرها انتخاب رئيس جديد للجمهورية» ،ذ ّكر بأن
«بني هذين االســتحقاقني ،اللذين نصيل لكي يتمّ ا يف
الوقت املحدد ،ثمة استحقاقات تمس حياة املواطنني
وصحتهم وكرامتهم وعرق جبينهم ،هم مدعوون إىل
اإلنكباب عىل معالجتها».
ودعــا عــودة اىل «أن نحب وطننــا وندافع عنه
ونساهم يف بناء اإلنسان فيه من أجل بناء دولة أعمدتها
أناس يؤمنون بربهم ،يحبــون إخوتهم ،يعملون من
أجل املصلحة العامة ال املصالــح الضيقة ،ومن أجل
إرساء املحبة والعدالة والســام ،يتخطون الطائفية
واملحسوبية واإلنقياد األعمى لزعماء يشوهون الحياة
الوطنية وال يعريون همــوم املواطنني اهتماماً» .وأكد
الحاجة «إىل نضوج ســيايس يقود إىل إصالح حقيقي
يريس دعائم دولة ينعــم مواطنوها بحقوقهم بعدل
ومساواة ،مهما كان دينهم أو طائفتهم أو انتماؤهم».
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حدث تطويب األبوين عويس ملكي وتوما ...وعيدهما في  10حزيران

الراعي لـ"نداء الوطن" :لِكي نحظى بالمجد
علينا أن نسير في طريق اآلالم
كاريـــن عبــــد النـــــور
ما شــهدته نهاية األســبوع لم يكن حدثا ً عابرا ً أو
عاديــا ً أو مج ّرد احتفال دينيُ .قل إنه حدث اســتثنائي
بتوقيته وأبعاده .فحفــل تطويب األبوين ليونار عويس
ملكي وتوما صالح مســاء يوم السبت ش ّكل بارقة أمل
أرشقت من الباحة الخارجية لكنيسة دير الصليب يف جل
الديب لتيضء شمعة رجاء وســط السواد الحالك الذي
يحيط بنا من كل جانب .وجاء قدّاس الشــكر يوم األحد
يف كنيســة مار أنطونيوس البادواني يف بعبدات بمثابة
ّ
بأمس الحاجة إليه .فمن جل
ختام لعرس سماوي نحن
الديب وبعبدات رسالة من هناك  -من فوق  -إىل لبنان من
أقصاه إىل أقصاه :طاملا أن نبع القداسة يف هذه األرض لم
ينضب ،فـ»أبواب الجحيم لن تقوى عليها».

املارونية طوني أبي نجم ،ناهيك عن ممثيل كافة رؤساء
الطوائف املسيحية يف لبنان ،ولفيف من الكهنة والرهبان
والراهبات .الحضور الشعبي الذي قارب  5000شخص
جاؤوا من مختلف املناطق اللبنانية وقد ّ
تكفلت باصات
بنقل الراغبني من مدخل دير الصليب إىل مكان االحتفال،
يف وقت قامت جوقة ســيدة اللويزة بقيادة األب خليل
رحمة بخدمة الرتبة اإللهية .مع اإلشــارة إىل أن جميع
الكلمات والقراءات والرتاتيل التي تُليت كان سبق وجرى
تنسيقها مبارشة مع الفاتيكان.

الرسالة الرسولية ورفع الستارة عن الصورة

الرسالة الرسولية املتضمنة مرسوم إعالن التطويب
باللغة الفرنسية تالها املطران أسايان وممّ ا جاء فيها:
«نطلب من اآلن وصاعــدا ً أن يُدعى كل من خادمَي الله
الكريمني ليونار عويس ملكي وتوما صالح ،الشهيدين،
قدّاس السبت ...حضور ديني ورسمي وشعبي
الكاهنني والرسولني البطلني إلنجيل يسوع حتى سفك
حاشد
الدماء ،بالطوباويني ،عىل أن يُحتفل بعيدهما يف العارش
القدّاس االحتفايل الذي أقيــم يف الباحة الخارجية
من حزيران من كل عام».
لكنيســة دير الصليب حرضه رئيس الجمهورية ممثّالً
بعدها تُليت نبذة عن ســرة حيــاة الطوباويَّني
بوزير السياحة يف حكومة ترصيف األعمال وليد نصار،
مشاركة باللغة الفرنسية من قِ بَل األب كاللوني وباللغة
رئيــس مجلــس النــواب نبيه بري
العربية من قِ بَل األب حــداد ،قبل أن
ممثّالً بالنائب هاغــوب بقرادونيان،
تُرفع الســتارة عن الصورة املعتمدة
ورئيــس حكومة ترصيــف األعمال
رســميا ً للطوباويَّني الجديدين وسط
نجيب ميقاتي ممثّالً بوزير الشــباب جميع الكلمات والقراءات تصفيق حاد مــن املؤمنــن .وت ِبع
ذلك قراءات باللغــة العربية ومن ثم
والرياضة جــورج كالس .وكان أيضا ً والتراتيل التي ُتليت كان
من بني الحضور اللواء الركن املتقاعد
الرســالة فاإلنجيل املقدس ،ليُختتم
سبق وجرى تنسيقها
جورج رشيــم ممثالً وزيــر الدفاع
القدّاس بكلمة للرئيس العام للرهبنة
مباشرة مع الفاتيكان
موريس ســليم وقائد الجيش العماد
الكبوشــية ،األب النفييل ،شكر فيها
جوزيف عــون ،الرائــد رنا عصفور
الحضــور وكل من ِ
عمل وشــارك يف
ممثّلة املدير العام لألمن العام اللــواء عباس ابراهيم،
إنجاح حفل التطويب.
وشخصيات حزبية وسياســية ورسمية أخرى إضافة
إىل جموع غفرية من املؤمنني .أما الذبيحة اإللهية ،فقد
عظة رئيس مجمع دعاوى القديسين
عظة الكاردينال سيمريارو ،والتي اختار لها عنوانا ً
احتفل بها الكاردينال مارتشيلو سيمريارو ،ممثّالً البابا
فرنسيس ورئيس مجمع دعاوى القدّيسني الذي حرض
«طلب العدالة للفقراء والضعفاء ،هذه هي القداســة»،
خصيصا ً من الفاتيكان للمناســبة ،الســفري البابوي
ر ّكز فيها عىل «الشــعور بالعطش» و»العطىش» الذين
املطران جيوزيب ســبيتريي ،كما رئيــس عام الرهبنة
يدعوهم يسوع املسيح أن يُق ِبلوا إليه .فالشعور بالعطش
الكبوشية األب عبدالله النفييل ،النائب الرسويل لطائفة
يعني أحيانا ً العطــش إىل العدالة التي تتحوّل إىل حقيقة
الالتني يف لبنان املطران ســيزار أســايان ،األمني العام
يف حياة كل شــخص عندما يكون املــرء عادال ً يف اتخاذ
ملجمع األســاقفة الكاردينال ماريــو غريك ،والرئيس
قراراته ،وتتجىل حيث يســعى املرء لتحقيــق العدالة
العام الكبويش األب روبريتو جنوين ونائبه األب أنطوان
للفقراء والضعفاء وهذه هي القداسة.
حداد .كمــا حرض البطريرك املارونــي الكاردينال مار
وتط ّرق الكاردينال سيمريارو إىل اللغة البرشية التي
بشارة بطرس الراعي ،ترافقه األم ماري مخلوف رئيسة
ي ّ
ُعب العطش من خاللها عن الرغبة ويف جميع الرغبات
جمعية راهبات الصليب ،وبطريرك الرسيان الكاثوليك
تعبري عن تاريخنا ،من أفراح وآالم ونجاحات وإخفاقات
مار أغناطيوس يوســف الثالث يونان وبطريرك األرمن
وآمال وخيبات أمل .فاملسيح يدعونا إىل تحقيق كل رغبة
الكاثوليــك رافائيل بيدروس .هذا وبلــغ عدد املطارنة
جيّدة ،لذا علينا أن نف ّكر بالطوباويَّني الشــهيدين .وإذ
الحارضين الـ 14من بينهم مطران أبرشــية أنطلياس
تحدّث عن حياة الطوباويَّني وشــهادتهما ،سأل عمّ ن

على مذبح التقديس

في دير الصليب مساء أمس األول

يعطي الشــهيد الجرأة ليكون شهيداً ،ليضيف أن الروح
القدس هو الذي يعطي الشجاعة مستعينا ً بكالم القدّيس
بولس الرســول« :الروح يعيننــا يف ضعفنا» .وهي قوة
روحية تش ّكل أحد أسس الفضيلة ،كما قال.
وختم الكاردينال سيمريارو كلمته بعبارات للقديس
غريغوريوس الناريكي« :الشهداء املباركون الذين تك ّلموا
بآالمهم ،يرقصون اآلن بســعادة يف عيــد ال نهاية له.
فبشفاعتهم وصلواتهم إقبلنا يا رب وأبقِ نا مرتبطني بك
بشدّة حتى نبلغ الخالص األبدي».

قبل استشهاده نتيجة تع ّرضه ألبشع أنواع العذابات .يف
حني أن اإلنجيل الذي يحمله الطوباوي توما يشــر إىل
الطريقة التي اتّبعها يف تأدية رسالته ،ال سيما يف مواجهة
التعاليم التي كانت تتعارض مع تلك الكاثوليكية يف ذلك
الوقت».

إلى بعبدات ...وقدّاس الشكر

عىل وقع زغاريــد وتصفيق أهايل البلدة وتحت وابل
من الورد واألرز ،اســتُقبل البطريــرك الراعي ووفد من
األساقفة ورجال الدين يف ســاحة كنيسة مار جرجس
األثرية يوم أمس يف بعبدات .وهي الكنيســة التي تعمّ د
انطباعات من قلب الحدث
ْ
رس التثبيت مع الطوباوي
وقع الحدث عىل املؤمنني جعل من السهولة بمكان
فيها الطوباوي توما ونال فيها ّ
ليونار .االســتقبال الحاشد الذي ســبق قدّاس الشكر
اقتناص ومضات الفــرح يف عيونهم .حتــى أن رهبة
اإللهي ،تخ ّللته كلمة لرئيس البلدية ،السيّد هشام لبكي،
املناسبة أدّت بالبعض أن تخونهم العبارات .سألنا بعض
تضمّ نت ملحة رسيعة عن تاريخ الكنيســة التي تتميّز
من التقيناهم مــن الحضور عن شــعورهم ،فأجابنا
بدرجها الحلزوني الشكل .وألقى بعدها البطريرك الراعي
أحدهم« :الحدث بشبهو لشمعة كانت عم تتحدّى الهوا
كلمة ّ
عب فيها عــن اعتزازه وفخــره بلبنان وبعبدات
وتنوص واليوم رجعت قويت» .آخر قال« :حاسس بنار
وبالكنيسة بشكل عام ،داعيا ً اللبنانيني لعدم االستسالم
بقلبي وبجذوري وبضيعتي وببلــدي» .ليضيف ثالث:
مهما بلغت الصعوبات .كما وجّ ه رسالة محبة وصالة إىل
«محبة ونخوة عم تخلق من أوّل وجديد» .وهكذا توالت
قداسة البابا فرنسيس لينتقل بعدها الجميع إىل كنيسة
االنطباعات« :الطوباويّــان للبنان وليس فقط لبعبدات
التي لــم تُ
ّ
مار أنطونيــوس البادواني لالحتفال
قــر تجاه الكنيســة
بالذبيحة اإللهيــة .وكان الفتا ً تأثّر
والوطــن ...فعندما يكرب لبنان نكرب
الراعــي خالل إلقــاء كلمته ،حيث
جميعا ً معه» .وذهب آخر إىل مبادرتنا
ّ
بالقول»:هما شمعتان أرسلهما الله كان الفتًا تأثّر الراعي خالل إلقاء
توقف عن الكالم ثالث مرات متتالية،
ّ
بغصة.
توقف عن الكالم ماسحا ً دموعه قبل أن يكمل
لنا وإشارة ربّما لبداية نهاية األزمة» .كلمته حيث ّ
ويف حديث رسيع عىل هامش القدّاس
نسأل أكثر فنسمع ردودا ً أكثر« :الرب
ثالث مرات متتالية ماسحًا
ّ
خص به «نــداء الوطــن» ،أوضح
يقول لنا أنا معكم وإىل جانبكم ،نحن
نراكم مــن فوق ونمســك بيدكم» .دموعه قبل أن يُكمل ّ
بغصة الراعي سبب تأثّره قائالً« :كيف إنو
الله بيكون حاطط عينو من البداية
أيضا ً وأيضــاً ،تعليقات إضافية من
عىل أشــخاص معيّنني ،وكيف إنو الرتبية كفيلة ّ
توصل
بــن الحارضين« :لبنان بدنا نعتــرو متل االبن الضال
هودي األشخاص لعند الله» ،مشريا ً أيضا ً يف هذا السياق
بس ربّنا ترك الـ 99خروف وإجــا تريجّ ع وطنّا»« ...ما
رس التثبيت
بتخايل بعد اليوم يف حــدا ما رح يحبّ بعبدات ،ألنو بدل
إىل تواضع الكنيسة التي نال فيها الطوباويّان ّ
إضافة إىل االســتقبال العائيل الحا ّر الذي ملسه من أهايل
القدّيس قدّيسني» ،و»مربوك للمؤمنني بكل مكان خاصة
بعبدات .وعن سؤال حول معنى الحدث التاريخي وكيف
بلبنان ألنو عم نمرق بظروف صعبة كتري» ...و»فرحانني
أنه ال يعني حرصا ً الكنيســة الالتينيــة ،أجاب الراعي:
إنو بعد ســنوات كترية من االنتظار بعدنا عم نســمع
«القداسة ليســت حكرا ً عىل طائفة وال عىل وطن وإنما
بطوباويّني وقدّيسني» ...اإليجابية بنفحة إيمانية واألمل
هي للعالم أجمع» .أما عن رأيه بتوقيت إعالن التطويب
كانا قاسما ً مشرتكا ً بني اإلجابات.
يف ظل الظروف الصعبة التي يعيشــها الوطن ،لفت إىل
أن الحدث جاء يف وقته وأن «الرب يك ّلمنا بطريقته عىل
عن صورة الطوباويَّين الرسمية
الدوام من خالل طوباويّيه وقدّيســيه ،ليقول لنا إنه ال
الخلفية الدينية للصورة الرسمية للطوباويَّني وما
يمكن لإلنســان أن يعيش من دونه وأنه ما زال موجودا ً
ترمز إليه بكافة تفاصيلها رشحها لـ»نداء الوطن» السيد
ليعيد إىل لبنان ما أضاعه بعض السياسيني وبعض من
فارس ملكي قائــاً« :غصن النخيل الذي يحمله كل من
ابتعدوا عن طريقه» .ودعا الراعي الشــعب اللبناني إىل
الشهيدين هو عالمة الشهادة كما ورد يف الكتاب املقدّس،
ّ
التحل باإليمان والقوة لتخطي املرحلة و ّأل يرتكوا لبنان
من هنــا ت ّم تقديم النخل إىل جانب القمح خالل الذبيحة
كما أن الله لن يرتكهم ،لينهي كالمه لنا قائالً« :ال تخافوا،
اإللهية .أما بالنســبة للصليب الــذي يرفعه الطوباوي
فلِكي نحظى باملجد علينا أن نسري يف طريق اآلالم».
ليونار يف يده ،فهــو داللة عىل الحِ مل الثقيل الذي رافقه

الراعي متأثرًا ودامعًا في كنيسة مار جرجس في بعبدات

القداس اإلحتفالي في دير الصليب في جل الديب
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تجار الدوالر يلهثون خلف العملة الخضراء والناس يتخبطون بالمرض

ح ْرق اإلطارات في معمل وادي الكفور ينشط مجددًا
...والسرطان أيضًا
النبطية  -رمـــــال جـــــونـــــي
عاود تجــار النحاس حرق االطارات
مجددا ً يف وادي الكفور ،ومعه عاد الدخان
االسود يتصاعد يف ســماء دير الزهراني
وحبوش والكفــور وتول وغريها ،مهددا ً
حياة الناس بالرسطان ،فالكاوتوشــوك
يعتــر اكثــر انبعاثا ً للغازات الســامة
املسببة للرسطان وغريها من االمراض.
يف كل مرة يعود فيهــا تجار النحاس
للعمل ترتفع اصوات االهايل مطالبة بوضع
حد لهذه املعضلة من دون جدوى ،لم تستتبع
اســتغاثاتهم بأي تحــركات ضاغطة ولم
يتلقفها اي نائب من نواب املنطقة بالعمل
الجاد لرفع الــرر البيئي والصحي عنها،
وظل املشهد املســمم غائبا ً عن الخطابات
والتحركات وحتى فرمانات التوقيف...
فمــن اين يأتــي الحريق االســود
املرسطــن ،ومــا عالقة معمــل حرق
االطارات به؟
قبل شهر بالتمام والكمال زار وزير
البيئة نارص ياسني معمل حرق الدواليب
يف وادي الكفــور ،حينها عاين بأم العني
املجزرة البيئية والصحيــة التي ترتكب
بحق ابناء املنطقة.

داخل املعمل الذي تتــوزع االعمال
فيه بــن حرق اطــارات الســتخراج
النحاس ،وتفكك حراري الستخراج زيت
النفــط ،تتعرف عىل صناعــة املوت ان
صح التوصيف ،عــى معمل غري مطابق
ملواصفات الســامة البيئية ،هنا وحدها
رائحة الكاوتشــوك ترافقــك ،خزانات
عمالقة يتم حــرق الدواليب داخلها ،عرب
اشــعالها بالحطب ،ما يسبب انبعاثات
سامة يف الهواء.
يرفض صاحب املعمل فكرة انه يهدد
الناس بصحتهم ،يرص عىل انه يتبع نظام
التفكك الحراري الســتخراج زيت النفط
الذي يعتمد كبديل عن املازوت ،ويستخدم
للمولدات الكهربائية ،غري ان الكالم يشء
والحقيقة يشء آخر.
وحدها االطارات املشتعلة تفضح
حقيقة االمــر ،هذه االطــارات التي
حولها احمد شمس الدين قبل سنوات
ارضيات للمالعب والحدائق كصناعة
صديقة للبيئة ،هي نفسها اليوم تحرتق
بطريقة غري مطابقة حتى للصناعة،
الشحتار االســود يغطي املكان الذي
يغرق بأعــداد هائلة مــن االطارات
املســتعملة ،التي تشــتعل ليالً ،عىل

غير مطابق للمواصفات البيئية

دواليب جاهزة للحرق

قاعدة "سواد الليل ال يفضح" غري ان
ترصيف االعمال .غري ان ياسني طلب
الكم الهائل من الشكاوى ،دفع بالوزير
من االهــايل التحرك امــام محافظة
النبطيــة اعرتاضا ً عىل االمر ،يف خطوة
ياســن للقيام "بكبسة" ميدانية عىل
اعتربها كثر مفاجئة ،ســيما وأن ال
بؤرة التلوث تلك .يقر ياســن بأهمية
قرارات فاصلة صــدرت اليقاف هذه
تحويل االطــارات اىل زيت نفط لتوليد
املجزرة البيئة التي ال تتوقف فقط عىل
الطاقة ،لكن يجــب ان يتم ذلك وفق
املعمل الذي يعد االخطر ،فهناك التجار
رشوط صحية ومواصفــات محددة
الصغار الذين يحرقــون االطارات يف
ويخضع لالنظمــة الداخلية ،واالهم
الوادي الســتخراج النحــاس وبيعه
ان يحــوز صاحبه عــى "ترخيص"
بالفريش دوالر مستفيدين من ارتفاع
للعمل ،وكل ذلــك يحصل "عىل عينك
ســعره ،وهو ما يؤكده ياسني واعدا ً
يا دولة" ،بشــكل عشوائي و"فلتان"،
بالعمل للجم هذه الظاهرة .ولكن كيف
ضاربا ً بعرض الحائط اعداد االصابات
ومتى وبأي طريقة؟
بالرسطــان التي بدأت تتزايد يوما بعد
يشكو عيل روماني
آخر .وفق ياســن فإن
واقع الحال ،يرفع صوته
"املعمل يشــكل بؤرة
بوجــه الجميع ،فصحة
تلوث حقيقية ،ويجب
وضعه تحــت املراقبة ،بعد ارتفاع سعر النحاس عائلته واهــل بلدته دير
ويف الوقــت عينه يرى لجأ كثر إلى هذه المهنة الزهرانــي عــى املحك،
فهــي تقع عــى تخوم
حجم املخاطــر البيئية
لمحاربة البطالة ولو
مبارشة مع الوادي .مرات
الجمة املحدقة باملنطقة
والتــي تهــدد صحة على حساب صحة الناس عديــدة اشــتكى وغريه
مــن الروائــح الكريهة
الناس والبئية" ،ورغم
واالنبعاثات الســامة الصادرة عن حرق
انه قــرر وقف العمــل باملعمل لحني
الدواليب ،ولكــن "دق املي مي" ،احد لم
التأكد من مطابقته للمواصفات ،عاد
يسمع ،حتى تهديد الوزير ياسني بردعهم
الحريق وبحجم اكــر ،ودخل املعمل
بالقانون لم يفلح ،وبحسب قاسم فـ"إن
مجددا ً اىل العمل مســتفيدا ً من تعليق
االمــر يتطلب تدخالً رسيعــا ً الن صحة
الحكومــة عملهــا ودخولهــا عرص

النــاس بخطر ،وادويــة الرسطان غري
متوفرة ،كما معظــم االدوية" ،مرددا ً "
نحاول محاربة الرسطان ولكن الرسطان
بيننا ،بفضل تجار الدوالر الذين يلهثون
خلف العملة الخرضاء ،ويرتكون الناس
يتخبطون بالرسطان".
مشــكلة الناس مع وادي الكفور
وحرق االطارات ليست وليدة الساعة،
بل هي قديمة ،غري أنها تزايدت بشكل
كبري خالل الفــرة االخرية ،بعد ارتفاع
سعر النحاس ،فلجأ كثر اىل هذه املهنة
ملحاربة البطالة ولو عىل حساب صحة
الناس وصحة عائلة من يعمل بها ،ما
حدا باملحافظ بالوكالة حســن فقيه
للمجاهرة بأنه سيعاقب املخلني باالمن
البيئي والصحي ،وهــو ما دفعه لرفع
شكوى اىل الوزير ياسني ،وقد ردها له
مجدداً ،واضعا ً الطابة يف ملعبه لوضع
حد للعبة السوداء القاتلة.
ال احد مــن البيئيني يف املنطقة ينكر
مخاطر مــا يحصل وال حجــم الكارثة
الصحية التي قد تصيب االهايل ،فغازات
االطارات ســامة جداً ،واالجدى محاربة
هذه الكارثة قبل فــوات االوان ولكن يف
لبنان ال احد يتحرك اال حني تقع الكارثة
وبعدها بقليل قبــل ان يعود كل يشء اىل
سابق عهده.

مســـاحة حـــرّة

...وغدًا حكومة؟
وهــــبـــي قــــاطــــيــــشـــه (*)
وفاق وطني ،وحدة وطنية ،أغلبية ســيادية...
صي ٌ
َــغ عديدة يتداولهــا اللبنانيون بسياســييهم
وإعالمييهــم ومجلســهم النيابــي ،...بينما لك ٍّل
من هذه الحكومات املتداولــة وقعها الخاص عىل
مستقبل لبنان واللبنانيني.
فحكومــة "الوفاق الوطني" ،التي عايشــها
اللبنانيون عىل مدى ثالثة عقود ،باستثناء السنوات
الثالث األخرية ،تعني اإلتفاق عىل تقاســم السلطة
التنفيذية من قبل املجلــس النيابي؛ وذلك بتوزيع
الــوزارات عىل الكتــل النيابية ،أي كما يســميها
املواطنون حكومة "توزيع الحصص" .هذه الصيغة
تتناقض مع النظــام الديموقراطي يف لبنان ،ال بل
تلغي هذا النظام طيلة ممارستها السلطة؛ فهي بذلك
تتف َّلت من مبدأ الرقابة واملحاســبة (جوهر النظام
الديموقراطي) ،ال بل يتحوَّل معها النظام اللبناني
من نظام ديموقراطي إىل نظام "أوليغاريش" يُصنّف
من بني األسوأ يف األنظمة اإلستبدادية؛ فديكتاتورية
الرجل الواحد يمكن اخرتاقهــا ،بينما ديكتاتورية
"الق ّلة" الحاكمة يصعب اخرتاقها ،ألنها قادرة عىل
امتصاص اعرتاضات ونقمات الجماعات املتفرقة
تحت عناوين عديدة .وهذا ما أدى إىل اإلنهيار الذي
نعيشه اليوم.
وحكومــة "الوحدة" الوطنيــة ،هي بدعة
كاذبة يف لبنان ،يحــاول التل ّ
طي خلف معانيها
النبيلة الفريق الذي يمعن يف تهديم هذه الوحدة

وتدمريهــا كل يوم ،بغطاء مــن ذميني وتجار
كــراس .فالــدول الحــرة الديموقراطية تلجأ
ٍ
إىل تشــكيل حكومات "وحــدة وطنية" عندما
يســتج ُّد خطر خارجي داهم :خطر ال يختلف
عىل توصيفه واإلقرار بخطورته مواطنان إثنان
يف ذلك البلد ،فتتجمــع إرادات القادة وطاقات
بإجماع شــعبي لجبه الخطــر دفاعيا ً
الدولة
ٍ
وسياســيا ً واقتصادياً...؛ وعندما يزول الخطر
تُح ُّل الحكومة لتعود اللعبــة الديموقراطية إىل
ممارســة دورها يف الرقابة واملحاسبة .بينما يف
لبنان ينفرد "حزب الله" ومعه بعض "الذميني"
التجار يف تحديد املخاطر االسرتاتيجية عىل لبنان،
فيحدد كيفية مواجهتها ليخوض ،وبتغطية من
تجار الوطنية ،حربا ً كونية ال طاقة للبنان عىل
تحمُّ لها ،ليتحوَّل لبنان إىل مرضب مثل يف فشــل
الدولة وانهيارها.
وأخريا ً حكومة األغلبية النيابية؛ وبالتأكيد ال
تتوافق مع النموذجني اآلنفي الذكر :أي حكومة
"نفــاق" وطنــي أو حكومة "فــراق" وطني.
فنموذج األغلبية الحاكمة ،والذي يطبقه معظم
دول العالم الحر ،ينبثق من أغلبية نيابية خاضعة
للمراقبة واملحاســبة ،من قبل معارضة نيابية
فاعلة ،بمواكبة إعالمية ناشــطة ودينامية رأي
واع ومدركٍ مصالحَ ه الحيوية اإلسرتاتيجية
عام ٍ
يف السياسة واإلقتصاد واألمن ...والتي ال يختلف
املواطنون عىل تعريفها .إنــه النموذج الذي قاد
شــعوب العالم الح ّر إىل التطــور واإلزدهار .يف

هذه األنظمة ،قد تــؤدّي املعارضة دورا ً أهم من
دور الســلطة الحاكمة ،فهي تمنع هذه األخرية
من الجنوح والتس ُّلط وممارسة الفساد ،عندما
تراقبها وتحاسبها وتصحّ ح مسارها وتسقطها
إذا فشلت .ألن علم السياســة يقول" :السلطة
فسد ،والسلطة املطلقة تُ ِ
تُ ِ
فس ُد حتماً".
خاض اللبنانيون اإلنتخابات النيابية األخرية
تحت عنوانني :األول هو سيطرة الدويلة عىل الدولة
بقيادة "حزب الله" ،والثاني هو تحرير الدولة من
الدويلة وراعيتها إيران باستفتاء شعبي .املرشوع
األول يقــوده "حزب اللــه" بالتحالف بني املافيا
وامليليشــيا ،واملرشوع الثاني تشكل فيه القوات
اللبنانية النواة الصلبى .وقــد أثبتت نتائج هذه
اإلنتخابات أن غالبية اللبنانيني ُ
(سن ُّ ًة ومسيحيني
ودروزاً ...وق ّلة من الطائفة الشيعية التي تج ّرأت
ورفضت اإلقرتاع أو اقرتعت ضد الثنائي الشيعي)،
تُحَ مِّ ل "حزب الله" وحلفاءه مســؤولية الرتدّي
الذي وصلت إليه الساحة اللبنانية .لذلك فحكومة
األغلبية ،التي ستنبثق عن املجلس النيابي ،يجب
أن ترتجم هذا التوكيل الشعبي الجارف لحكومة
سيادية قادرة عىل كسب ثقة املؤسسات الدولية
واملجتمعني العربي والــدويل .ولكن ملاذا حكومة
سيادية أوالً؟
ألن اللبنانيني متفقون عىل تشخيص العوارض
املميتة للمــرض الحايل يف لبنــان بأمرين :النهب
والفساد؛ وســبب هذه العوارض هو غياب الدولة،
وســبب غياب الدولة ســطوة الدويلة وسالحها

عىل مقدرات لبنان .لذلــك ال يمكن معالجة املرض
الحايل بالتصدّي للنتائج (فساد ونهب) أوال ً وفقط؛
إنما بالبدء بمعالجة األســباب التــي أدّت إىل هذه
العوارض ،أي ســاح الدويلة الذي يصادر السيادة.
لذلك فحكومة اإلنقاذ يجب أن تكون ســيادية أوال ً
لينبثق منها اإلصالح ثانياً.
باملقابــل إذا نجح "حزب الله" يف اســتقطاب
القــوى التي تدّعي الســيادة والتغيــر ،أو بعض
منها ،وشاركته يف تأمني أغلبية نيابية تدور يف فلك
اإلحتالل والفساد ،فذلك يعني أن هؤالء "التغيرييني"
غ ّرروا بناخبيهم ومارسوا عليهم التضليل للوصول
إىل املجلس النيابي ،ضاربني عرض الحائط باملبادئ
التــي أوصلتهم إىل الندوة النيابيــة ،متنازلني بذلك
طوعا ً عن استعادة السيادة وإنقاذ الدولة.
قد يعترب اللبنانيون أن الجلسة األوىل التي عُ قِ دت
يف املجلس النيابي ،إنتكاسة للتغيرييني والسياديني
الجدد ،الفتقارهم إىل الخربة يف الحياة الربملانية؛ ّ
لكن
اختيار رئيس الحكومة السيادي كخطوة أوىل أثناء
اإلستشارات املقبلة يف املواجهة التي يخوضون ،أمر
ســيادي بامتياز وال ب ّد منه .فاإلمتحان قريب ،إما
أن ينجح التغيرييّون ويؤكــدون أهليتهم للوكالة
الشعبية التي يحملون ،أو يرسبون يف أول امتحان
جدّي لهــم يف اختيــار رئيس حكومــة إنقاذية،
فيدفعون بذلك املواطنــن الذين منحوهم الوكالة،
للنزول إىل الشارع ملحاسبتهم عند أول استحقاق.
(*) نائب سابق عضو تكتل "الجمهورية القوية"
وعميد ركن متقاعد
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"العملية األمنية مستمرّة حتى تحقيق الهدف"

أخبار سريعة

الجيش يالحق "أبو سلة" والمغاوير على الخط

الجيش عن عملية الشراونة:
توقيف  6لبنانيين و 6سوريين

بعلبك " -نـــــداء الـــــوطـــــن"
أكرب من مداهمــة وأدق من خطةٍ
أمنية مــا يحدث يف حــي الرشاونة يف
بعلبك منذ صباح يوم الجمعة ،حيث ال
تهاون أو تراجع عن الهدف الذي وضعه
الجيش يف اجتثاث بــؤر صناعة املوت
وتصنيع املخدرات.
لم يســبق أن اتخذ الجيش اللبناني
إجراءات عسكرية كهذه عىل م ّر الخطط
األمنية التي نفــذت يف بعلبك الهرمل ،أو
خالل املداهمات التي كانت تســتهدف
املطلوبني عىل أنواعهم من تجار مخدرات
وممن يشكلون عصابات خطف ورسقة،
أو متهمني بجرائم قتــل طالت مدنيني
وعســكريني ،غري أن تســارع وتطور
األحداث يف املنطقة أخريا ً واهتزاز أمنها،
وبعدما أصبحــت هيبة الدولة عىل املحك
ونــادى أبناؤها باألمــن الذاتي لحماية
أنفســهم وعائالتهــم ،وتحــت ضغط
القرارات املحليــة واإلقليمية يف القضاء
عىل صنّاع املوت ومن يشكلون بسمومهم
خطرا ً يتخطى الحــدود والحواجز ،جاء
القرار بالقضاء عىل تلك املظاهر جميعاً.
ش ّكل حي الرشاونة منذ عقدين وأكثر
ً
حالة استثنائية يف مدينة بعلبك ،حيث ض ّم
عائالت عديدة أبرزها جعفر وزعيرت ،وكان
حاضنة لعدد كبــر من املطلوبني وتعرض
مرات ومرات لعمليات دهم أســفرت عن
ٍ
أوقات أخرى،
توقيف بعضهم ولم توفق يف
وما بينها ســقوط شــهداء للمؤسســة
العســكرية والقوى األمنيــة األخرى كان
آخرهم الرقيب زين العابدين شــمص وقد
شيع يف بلدته بوداي عرص يوم السبت .ومع
كل مداهمة وســيالن دم يُفتــح باب الثأر
وخصوصا ً إذا كانت الضحية ابن العشــرة
وســقط بنريان الجيش أثنــاء املداهمة،
ما يفتح باب التســاؤالت عن هذه العادة
يف ظل سقوط عســكري ابن عشرية عىل
يد مطلوبني من أبناء عشــر ٍة أخرى :هل
سنكون أمام عملية ثأر جديدة؟ سبق ذلك
سقوط شهداء مدنيني ج ّراء السالح املتفلت
بيد أبناء العشــائر والعائالت كاد يؤدي اىل
فتنةٍ مذهبية ،وتاليا ً االشــكاالت املتنقلة

الجيش في حي الشراونة

وإطالق الرصــاص والقذائف والخوات وما
اىل ذلك من أمور ُ
طبعت باســم الحي الذي
يقطنه كثريون من أصحاب املواقف واملبادئ
وغري املعنيني باملشاكل وتجارة املخدرات.
تمكــن عيل منــذر زعيــر امللقب
بـ"أبو ســلة" من الهروب خالل عملية
الدهم التي طالته وأسفرت عن إصابته
وتوقيف مســاعديه وعدد من املطلوبني
إضافة اىل استشهاد وجرح عسكريني،
وعىل عكس املرات الســابقة التي كانت
تنتهي بها املداهمة بمصادرة ممنوعات
وأســلحة وعــودة القــوة املداهمة اىل
مركزهــا واإلبقاء عــى الحواجز التي
يقيمهــا الجيش اللبناني منذ ســنوات
عىل مدخل الحي الشــمايل لجهة محلة
التل األبيض ،وآخر عند مدخل الرشاونة
الرشقــي قرب مطعم الســندباد حيث
وقع اإلشكال منذ اسابيع وسقط خالله
شــهيدان من عائلتي الرفاعي وبيان،
إضافة اىل حاجز يقــع يف نصف الحي،
اســتكمل الجيش اللبناني ما بدأه منذ
صباح الجمعة ،حيث عمل عىل تمشيط
محيط منزل "أبو سلة" وقام بتفتيش
كافة املنازل املحيطــة ،كذلك عمل عىل
هدم الديوانية التــي كان يقيمها "أبو
ســلة" لرتويج وبيع املخــدرات ،وهدم

عدد من ديوانيات مطلوبني أبرزهم نوح
زعيرت حيث اعرتضت طريقه مجموعة
من النسوة يف محاولةٍ ملنعه.
وعىل خط مالحقة "أبو ســلة" ّ
وسع
الجيــش مروحــة مداهماتــه حيث نفذ
عمليات تفتيش يف بلدة دار الواســعة التي
يقطنها آل جعفر بعد ورود معلومات عن
لجوء عيل منذر زعيــر إليها من دون أن
يجده ،وبعد القبض عىل الشــخص الذي
ســاعده يف تضميد جروحــه ومعاينته،
فيما اســتمرت عملية إغالق منافذ الحي
كاملة وســط تحليق طائــرات مروحية
تابعة للجيش ملراقبة الحي وتحديد أماكن
املطلوبني التي ف ّروا اليها.

فوج المغاوير على الخط

=ومنــذ صبــاح أمس دخــل فوج
املغاوير عىل خط املداهمات ،حيث نفذت
انتشار واسعة
وحدات كبرية منه عملية
ٍ
داخل حي الرشاونة وبدأت عمليات الدهم
والتفتيــش ملنازل املطلوبني وأســفرت
عن توقيف بعض األشــخاص ومصادرة
كميات كبــرة من األســلحة والذخائر
ً
إضافــة اىل مصانع ومعدات
واملخدرات
لتصنيع حشيشــة الكيف والكبتاغون.
كذلك وقع اشــتباك بني قوة من الجيش

اللبناني ومطلوبني يف بلدة جبعا البقاعية
إثر معلومــات عن وجود "ابو ســلة"
هناك ،أسفرت عن جرح ثالثة عسكريني
إصاباتهــم طفيفــة نقلوا عــى أثرها
بطوافة عســكرية اىل أحد مستشفيات
املنطقة للمعالجة ،فيما ال تزال اإلجراءات
العسكرية وعمليات التفتيش التي يقوم
بها الجيش مستمرة اىل وقت غري محدد.

العملية مستمرة

ويف هذا اإلطار ،أشارت مصادر معنية
لـ" نداء الوطن" اىل أن العملية االمنية التي
تجري يف حي الرشاونة يف بعلبك مســتمرة
حتى تحقيق هدفها ،وهي ستتوسع وفق
مقتضيات املهمة التــي جاءت من أجلها،
إضافة اىل حملها أكثر من رسالة ويف أكثر
من اتجاه ،والجيش هذه املرة لن يتوانى عن
توقيف كبار املطلوبني مهما كان الثمن"،
ً
مضيفة "أن عمليــات الدهم كانت لتجار
املخدرات لكن الرســالة وصلــت اىل كافة
املطلوبني واىل من يدفع باتجاه إخالل األمن
يف بعلبك الهرمل وال خيمة فوق رأس أحد،
والعملية األمنية ســتؤتي ثمارها يف بعلبك
قريبا ً والناس سيلمســون ذلك بأيديهم،
فاألمن خ ٌ
ط أحمر وســيعود اىل يد الجيش
والقوى األمنية".

الهجرة مستمرة من الشمال ورحالت عدة تستعدّ لإلنطالق

مركب وصل إلى ألمانيا وآخر سيتجه نحو إيطاليا؟
طرابلس  -مـــــايـــــز عـــــبــــيــــد
يبــدو أن غرق "زورق املوت" قبل أســابيع قبالة بحر
طرابلس لم ولن يردع الشــبان اليائسني عن البحث عن أي
طريقة للهروب من هذا البلد ،حتى ولو كان عرب البحر مجدداً.
منذ أيام انترش يف األوســاط الطرابلسية والشمالية
خرب عن مركب جديــد انطلق من لبنان إىل أوروبا يحمل
عددا ً من شــبّان طرابلس ،من مناطــق القبة ،التبانة
وامليناء والوجهة كانت إىل أملانيا .وبعد وصوله إىل وجهته
وبات يف مأمن من أي إمكانية لإلمساك به ،بدأت تترسب
صور عنه إىل األهل واألصدقاء يف طرابلس .وبحســب ما

يتم تداوله ،هناك مراكب تغادر لبنان وتصل إىل وجهتها
وسط تكتم شديد ومن دون أي إعالن أو صورة ،والبعض
ممن فقــدوا أصدقاءهم يدركون الحقــا انهم صاروا
خارج لبنان وذلك بعد البحث عنهم .والالفت أنه عند نرش
صورة لشبان املراكب املهاجرين فإن معظم ردات الفعل
والتعليقات تمجّ د هذا العمل ويتمنى اصحابها أن يبلغوا
بدورهم نعمة الهرب من جحيم لبنان.
إىل ذلك ،كشــفت معلومات خاصة يتم التداول بها
أن مجموعة كبرية من الشبان من قرى وبلدات عكارية
عدة تســتعد للهجرة عرب البحر يف األيام القليلة املقبلة
يف املركب الذي ســيقصد إيطاليــا .وروى أحدهم (24

صورة من داخل مركب هجرة تداولتها وسائل التواصل اإلجتماعي لطرابلسيين وصلوا إلى ألمانيا

سنة) أن كل ما يعلمه عن الرحلة هو ان الشخص الذي
ِّ
ّ
وامليس لها هو
نسق معه بشــأنها هو من نفس البلدة
من قريــة مجاورة .وقال "أعلم أيضا ً أن  3شــبان من
بلدتي ســيكونون إىل جانبي يف نفــس الرحلة ،ومنهم
عسكري متخ ّلف عن خدمته منذ مدة ،وقد ُ
طلب إىل كل
واحد منا تأمني مبلــغ  2000دوالر يف غضون  10أيام،
ســندفع نصف املبلغ قبل الســفر والنصف الثاني عند
الوصول بحسب اإلتفاق مع ّ
ميس الرحلة وهو من قرية
مجاورة .أنا ال يهمني إال الخروج من هذا البلد التعيس
بأي شكل وبأي طريقة فال حياة هنا".
بدورها ،تروي ســيدة قصتها ،وهي أم لـ 5أوالد
وتسكن يف منطقة ضهر املغر  -القبة ،وقرر زوجها منذ
أكثر من شــهرين الهجرة غري الرشعية باملراكب أسوة
بكثريين من أبناء مدينته ،فتقول "يريد زوجي الهجرة
بالبحر بعدما توقف عمله .كان يعمل ســائقا عىل أحد
باصات مدرســة أقفلت أبوابها منذ فرتة .يريد منا أن
نسافر جميعا ً وأنا ال أرغب ليس حبا ً بهذا البلد بل خوفا ً
أن نالقــي مصري عائلة الدنــديش وآخرين .أنا خائفة
كثريا ً عىل األوالد من هذه الرحلة".
قبل نحو شــهر ،وصل عمر الشاب الطرابليس إىل
أملانيا ،ونرش صورا ً لجولة له هناك .كل معارفه يعلمون
أنه كان ينوي الســفر وقد حاول كثــرا ً بأي طريقة.
تقدّم بطلب هجرة وملا تأخر الجواب ،استقل مركبًا يف
البحر .تحدث عمر مع زوجته بعد وصوله وأخربها أنه
سيسوي أموره وسيعمل عىل "سحبها "مع ولديهما.

صدر عن قيادة الجيش -مديرية
التوجيه البيان اآلتي:
"بتاريخ  2022 / 6 / 5ونتيجة
عمليات الدهم التي تواصلها وحدات
الجيش في منطقة الشراونة ،تم توقيف
 6لبنانيين و 6سوريين لتورط بعضهم
في إطالق النار على العسكريين بتاريخ
 2022 / 6 / 3ولكون بعضهم اآلخر
مطلوبا ً بموجب مذكرات توقيف بسبب
اإلتجار بالمخدرات.
أثناء عمليات الدهم ،تعرضت آلية عسكرية
إلطالق نار وأصيب عسكريان بجروح،
فر َّد العناصر على مصادر النيران بالمثل.
وقد ضبط  17سالحا ً حربياً ،وقاذف آر بي
جي ،و 15بندقية صيد ،وكمية من الذخائر
والمخدرات ،ومبلغ من المال ،وثالث سيارات
رباعية الدفع .كما ضبط معمالن لتصنيع
المخدرات وتمت مصادرة محتوياتهما .سلم
الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع
المختصة وبوشر التحقيق ،وتستمر
عمليات الدهم لتوقيف باقي المتورطين".
ونشرت قيادة الجيش على "تويتر" ،صورا ً
للمداهمات واالعتقاالت التي حصلت.

وزير البيئة ُيطلق
األسبوع الوطني للوقاية
من حرائق الغابات

أطلق وزير البيئة ناصر ياسين "األسبوع
الوطني للوقاية من حرائق الغابات" تحت
عنوان #حريق_بالناقص لمناسبة اليوم
العالمي للبيئة وذلك من غابات القبيات التي
احترقت العام الماضي ،بالتعاون والتنسيق
مع الوزارات واإلدارات الرسمية الشريكة
في تنفيذ االستراتيجية الوطنية للوقاية
والحد من حرائق الغابات.
وساهم ياسين مع مجموعات بيئية
وكشفية وطالبية في أعمال تنظيف
األحراج للتخفيف من خطر الحرائق،
وهي حملة شملت أكثر من منطقة
لبنانية بينها كفرتون وبكاسين ودميت
والرملية وكفرشوبا وعلمات وقبيع
وزغرتا وسحمر ومزيارة.
وقال"مهما كانت الجهوزية والحضور،
سيبقى عندنا حرائق ،لذلك يجب علينا
ان نعمل دائما ً إلدارة هذه الغابات ،وهو
عنصر آخر من عناصر النجاح ،العمل
على الوقاية وإدارة هذه الغابات".
ورأى "أن لبنان ال يزال غنيا ً بالغابات،
وحوالى  25في المئة منها ال تزال
خضراء ،ومن المفروض الحفاظ عليها
بكل من أوتينا من قوة ألنها الرأسمال
الطبيعي لنا وأساس هذا البلد" .وأضاف:
"أطلقنا وقاية من حرائق الغابات كخطة
استراتيجية حدّثت آخر مرة في العام
 ،2009وسنطلق في األسبوعين المقبلين
في رئاسة مجلس الوزراء بالتعاون مع
الوزارات األخرى خطة الزراعة وإدارات
أخرى ،وأطلقنا خطة إدارة للغابات في
عكار وجبيل ،والمهم تنفيذها مع وزارة
الزراعة والبلديات" .وطالب بحضور أقوى
لسيادة القانون وأكد أن المطلوب أحكام
مشددة على العابثين بالبيئة وقاطعي
األشجار وإشعال الحرائق ،وكذلك على كل
مسؤول عن كسارة تدمّ ر البيئة.

٨

تحـــت المجـــهر
العـــدد  - ٨٥٢السنــــة الثــالثــة

اإلثـنـيـن  ٦حــزيــران 2022

الموظفون فرفطوا وتفرفطوا وهرهروا

ماذا لو توقفت الدولة آخر هذا الشهر
عن سداد رواتب موظفيها؟

"فلننتفض لكرامتنا ألننا نحن الدولة .أما هم فيسرقون رغيفنا
ثم يعطوننا منه كسرة ثم يأمروننا بأن نشكرهم على كرمهم
فيا لوقاحتهم!" -موظفو اإلدارة العامة في لبنان....وكأنهم
يتسولون على أبواب الوطن المشلع .يذرفون الدموع وهم

يعدون القروش القليلة ،آخر كل شهر ،ويقسمونها على ثالثين
يومًا ،ثم يجمعون ويضربون ويطرحون ،فيخرجون بيقين ودعوة:
أيها الزمالء زلزلوا األرض ومن فيها وال تسكتوا ألن المصيبة ليست
في ظلم األشرار بل في صمت األخيار.

نــــــــــوال نــــــــــصــــــــــر
ال ،ال ينتظر موظفــو "الدولة" من
يدعوهــم اىل العصيان وهــم من بلغوا
نقطة فاصلة بني الحياة واملوت والواقع
برهان .يكاد ال يلتقي موظفان اثنان ،من
القطاع العام ،إال والقهر ثالثهما .نجول
بني هؤالء بحثــا ً عن بارقة أمل فنجدهم
ملتاعني ،هائمني ،محروقني ،بائسني.
ال يخلو منــزل يف لبنان من موظف يف
القطاع العام .ومنذ حصلوا عىل السلســلة
قامت القيامة ولم تقعــد .أخذوا من جهة
الحي من جهة أخرى.
ويدفعون من اللحم
ّ
ويف آخر هذا املطاف باتوا يفرحون بالفتات.
معــاش ما عــاش اىل آخر الشــهر .وهذا
الشهرُ ،ف ِجعوا بخرب انترش بينهم مثل النار
يف الهشيم قبل أن يخرج اىل اإلعالم :ال أجرة
نقل هذا الشــهر وال "معاش" آخر الشهر
املقبل .ومن يتغيّب خمسة عرش يوما ً يُنذر
وقد يُقال من موقعه .كثريون يكثرون من
"الشتائم" و"عمرو ما يكون شغل" لكنهم،
بينهم وبني أنفسهم ،يقولون :بحصة بتسد
خابية .لكن ،حني تصبــح البحصة أجرة
طريق يُصبح األمر مختلفاً.

أين الحقوق؟

اإلدارة العامة في خطر

"يا خويف يبدلونا بالطاقة الشمســية".
تدخل ثالث" :ندعــو اىل انتخابات رابطة
موظفني جديدة ألن الحالية نائمة" .علق
رابع" :املوظفون نائمون ال الرابطة"...
فلنسأل "ســميتي" نوال نرص ،رئيسة
رابطة موظفــي اإلدارة العامة يف لبنان:
هل نقول ملوظفــي اإلدارة العامة :إلكم
الله ونقطة ع السطر؟
"الريســة" ال تهدأ ،ال تسكت ،ال تك ّل
وال تمــ ّل .نوال نــر ،رئيســة الرابطة،
"شطف" على عاتق الموظفين
نبت عىل لسانها الشــعر وهي تحكي عن
 15ألف موظــف يف القطــاع العام.
مطالب وتطالب بحقوق .فهل لديها جديد
 15ألف بائس يائــس غاضب حزين قلق.
يف املوضوع؟ هل هنــاك ما يُطمنئ موظف
 15ألف ضائع يف غابــة مليئة بالوحوش
الدولة؟ تجيب مسهبة" :طاملا كانت رواتبنا
اســمها :الدولة اللبنانية 15 .ألف موظف
هي األدنى ،وأتت سلســلة الرتب والرواتب،
دولــة ظنّوا أن الحياة إبتســمت لهم يوم
بعد نضال طويل طويل منــذ العام 1974
فــازوا يف امتحانــات
فأعطوا القضاة السلسلة
الخدمــة املدنية وحصل
يف  ،2011بقينــا نناضل
كل واحد منهم عىل لقب:
نحــن اىل أن أخذناها يف
موظف دولة! نام هؤالء نصر :ال يمكن فرض ضريبة  ،2017فهبّــت الهيئات
عىل حرير واســتفاقوا على أناس ال يملكون شيئًا اإلقتصادية منذرة متوعّ دة
يف جهنــم .وبالنهايــة ،وأجورهم باتت "وال شي" "بخراب البلد" مع العلم
تقاضــوا هذا الشــهر
أن عددنا نحن ال يزيد عن
معاشاتهم متأخرة وبال أجرة نقل .وهناك
 15ألفاً .هم لم يمنحونا حقوقنا منذ البداية
من ينذرهــم بأن ال أجور بعــد حزيران.
إال بعد أن أعطوا سلســلة الرتب والرواتب
وأكثــر من كل ذلــك ،هناك مــن يطالب
اىل كل محاســيبهم ومــن بينهم من ليس
هؤالء ،يف بعض الــوزارات ،بدفع مبلغ 20
لديهم أرقام مالية ولم يدخلوا اإلدارة العامة
ألف لرية شــهريا ً أجرة تنظيف مكاتبهم،
بموجــب امتحانات الخدمــة املدنية ومن
و 20ألفا ً أخرى أجــرة محارم ورقية .ويف
حرشوا يف اإلدارة العامة بشكل غري قانوني
إحدى الوزارات إستشاط املوظفون غضبا ً
وبال أدنى رشوط ومن هبطوا بالرباشوت".
بعدما طلب منهم دفع كلفة "شطف" درج
الوزارة ،التي اســتغنت ،كما كل الوزارات،
أرقام
عن خدمات رشكة التنظيــف التي كانت
حال أكثر من مزرية
متعاقدة معها منذ أكثر من عقد.
حصل موظفو اإلدارة يف القطاع العام
أحد املوظفــن رصخ" :نحن فيول
عىل السلســلة بكلفة  612مليار لرية ،يف
الدولــة ،يا بتطلــع أســعارنا ،يا الزم
مقابــل كلفة وصلــت اىل  1500مليار اىل
تنقطع مــن الســوق" .ر ّد عليه آخر:
موظفي الكهرباء و ...و ...أرقام وأرقام...

ومســاهمات كثرية اىل أوجريو ...وحدث
اإلنهيار ،الذي ألصق بالسلسلة ،وبموظفي
اإلدارة العامــة ،غري أن أســبابه مختلفة
تماماً .تتابع نرص :عرضنا مشــاكلنا بدل
املرة مــرات وأرضبنا ولم يســمعنا أحد.
إرتضينا بمــا "يكفي العيــال" من خبز
وجبنة ،أو ربما أقل مــن جبنة ،لكنهم لم
يبالوا بنا .قلنــا لهم إن املحروقات تحرقنا
وإننا لسنا مثل العسكر تقلنا آليات خاصة
ولســنا مثل القضاة ننزل يوما ً يف األسبوع
اىل عملنــا لكنهم لم يبالوا بنا أيضا ً وأيضاً.
هناك موظفة من منطقــة جنوبية تعرب
مســافة  225كيلومــرا ً اىل عملها فكيف
لها أن تســتمر بفعل ذلــك اليوم؟ طالبنا
بمقطوعية نقل ،بمعنى أن ال نُلزم املوظفني
باملجيء يوميا ً ونعطيهم مقطوعية ،أي أن
يحصلوا عىل بدل عــن اليوم الذي أتوا فيه
وعــن اليوم الذي غابوا فيــه ،كي "يتبل"
املوضوع بعضه بعضاً .لم يهتموا .واألسوأ
أننا ســمعناهم يتحدثون عــن نواياهم
برفع الدوالر الجمركي وخدمات الكهرباء
ورســوم كتاب العدل وأســعار خدمات
الهاتف عىل أســاس الدوالر الجديد ،بينما
بقيت أجورنا عىل ســعر دوالر  1500لرية
و ..و ...واملوازنة ،كمــا تعلمون ،من أول
مبادئها ان يكون لهــا وعاء .ال يمكنكِ ان
تفريض رضيبة عىل أناس ال يملكون شيئا ً
وأجورهم باتت "وال يش" أبداً".
ثمة وضع مستجد .موظفو اإلدارة
العامة لم يتقاضــوا ،أقله حتى اللحظة،
بدل النقل هذا الشهر ...فهل يسريون عىل
قاعدة "خربانة خربانة" واآلتي أعظم؟
تجيب رئيســة رابطة موظفــي اإلدارة
العامة" :إنهم يســاوموننا .تحدثوا عن
مساعدات شــهرية ويعطلون الحصول
عىل أجــرة النقــل .قلنا لهــم املطلوب
تصحيح األجــور ال املســاعدة .لكنهم

ال طاقة وال حياة

ال تكفي خبزًا وجبنة

مؤلــم حقا ً مــا يُصيــب موظفي
يتالعبــون بنا كما يشــاؤون .صندوق
اإلدارات العامــة .وعدوهم بمســاعدة
التعويضات فقــد قيمتــه .وبالنهاية،
شهرية .أعطوهم مليونا ً وبعض القروش
ســمعنا عن تحويل رياض سالمة أموال
الشــهر املــايض وقطعوا عنهــم أجور
صندوق التعويضــات الخاصة بالقضاة
النقل هذا الشــهر .وال يشء يمنع أن ال
وفق قيمة  8000لرية .مــاذا عن أموال
يحصلوا الشــهر املقبل عــى أجورهم.
صندوق موظفــي اإلدارة العامة؟ ملاذا
بدليل ،تكرار ذكــر املوضوع كي يعتاده
يعطون فئة ويحرمون فئات؟".
الناس قبل حدوثه .ستنهار الدولة؟ هذا
نكرر السؤال بدورنا :ملاذا يحصل كل
ما يُراد عــى األرجح .يحصل كل ذلك ،يف
ذلك؟ ملاذا هنــاك عائالت تعمل يف اإلدارة
ٍ
وقت هنــاك من تحدث عن رضب رواتب
العامة يحلم أطفالهــا بجبنة يف الخبز؟
النواب بســعر دوالر  8000لرية .النائب
وماذا لو صدقت التنبؤات وتوقفت أجور
الســابق عيل درويش تحــدث عن ذلك.
موظفي اإلدارة العامة مطلع تموز املقبل
موظفو اإلدارة العامة راحوا يحســبون
نهائيــاً؟ وهل هناك هــدف كامن وراء
ويرضبون املبلغ األســايس بسعر 8000
ذلك؟ تجيب نــر "مطلوب تخصيص
ويتململون ويغضبــون .نواب كثريون
اإلدارة العامــة .هناك مــن يقول اليوم
أنكروا ذلــك .إتصلنا بالنائبــة املنتخبة
إن املؤسســات القائمــة "دي مو دي".
غادة أيوب لســؤالها
وأعتقــد أن ال مربرات
فجزمــت "أن الورقة
مالية أبدا ً لوقف األجور
التي أرسلت لهم تقول
وإذا حصل ذلك فيكون
أيوب :أخبرونا في ورقة
إنهــم يتقاضــون 8
لسبب ســيايس بحت.
أرسلوها لنا أننا نتقاضى
ماليني ومع املساعدات
الدولــة تهــدر املال.
مرصف لبنــان يحرق راتب  8ماليين يرتفع إلى  10تصبح نحو  10ماليني
ليــس إال" .نصدقها.
الــدوالرات .وكثريون
غري أن ما ســمعناه ،ويتكرر منذ مدة،
نهبوا وما زالــوا .ويف كل مرة يتذرعون
يدفع اىل السؤال عن نوايا خبيثة بتمرير
بموظفــي اإلدارة العامــة ليتحدثوا عن
قرار الزيادة يف حني أن  15ألف موظف يف
"حشــو" الدولة بفائض من املوظفني
اإلدارة العامة ينام أطفالهم بال عشــاء.
يثقل كاهلها .ال ،نحــن  15ألفا ً فقط ال
ما رأي نوال نرص بذلك؟ تجيب "ال يتكلم
غري ونتناقص يومــا ً بعد يوم .وحقوقنا
النواب الحقيقة .فهنــاك نوايا حقيقية
يفرتض أن نحصل عليها كاملة وكفاهم
بتمرير املوضوع "عىل الســكت" .هناك
"فش خلقهم" فينــا .قطاعنا هو األقل
نواب ال يعرفون به لكــن هناك آخرون
كلفة عــى الدولــة .هنــاك موظفون
يعرفون باقرتاب حصولــه .يف كل حال
يتقاضــون حتى اليوم مليــون لرية .يف
يقول املثل "لحاق الكذاب عىل باب الدار".
املقابل ،هناك مرسوم أشغال يف منطقة
هنــاك ،يف اإلدارة العامة ،لم يتقاض
بحرية ،يف أرض مســاحتها  38ألف مرت
املوظفون الذين شــاركوا يف اإلنتخابات
مربع ،بسعر  750لرية .فهل يجوز ذلك؟
النيابية بعد مستحقاتهم .من عُ ّي رئيس
أموالنــا منهوبة و"يســتكثرون" علينا
قلم كان يفرتض به أن يتقاىض  3ماليني
فتات األجور".
و 600ألــف لرية .ومن عُ ّ
ــن كاتبا ً كان
يفرتض به أن يتقــاىض  3ماليني و400
ألف لرية .لكن ،آخر بدعة ،هو الطلب من
هؤالء أن ينتقلــوا اىل رسايا املناطق التي
كلفوا بها ألخذ تعويضاتهم .يعني عليهم
أن يتكبدوا أجرة النقل واإلنتقال مسافات
طويلة لذلك! غريبٌ أمر هذه الدولة التي
تربع يف اإلنتقام من أهلها".
وماذا بعد؟ ما هو مستقبل موظفي
اإلدارات العامة يف البلد أو باألصح ما هو
مستقبل تلك اإلدارات بشكل عام؟
إحداهن إخترصت كل يشء :موظف
القطاع العام فــرط وتفرفط وهرهر...
والبقية بحياتكم!
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عودة إلى مذكرة الهور بين الهند
وباكستان من العام 1999
منذ  24سنة ،أعلنت الهند وباكستان عن حجم قدراتهما النووية أمام
العالم .في العام  ،1999بعد أقل من سنة على إجراء االختبارات النووية،
ّ
وقع البلدان على مذكرة تفاهم في الهور لتعزيز الثقة المتبادلة في
بيئة معرّضة للصراعات ولتهدئة المخاوف الدولية .كان الصراع القائم
في "كارغيل" كفي ً
ال بالحد من تأثير تلك الوثيقة على المدى القريب،
لكن اتضحت أهميتها منذ ذلك الحين وباتت أكثر وضوحًا اليوم .ذكر
المحللون مذكرة التفاهم مرارًا بعدما انحرف صاروخ هندي غير مسلّح
عن مساره وهبط في باكستان .لكن تكشف مراجعة المذكرة اليوم

أن تطبيقها ال يزال جزئيًا في عدد من الملفات األساسية ،رغم استمرار
أهميتها .كان أبرز نجاح حققته مذكرة الهور يتعلق بالتزام الهند
وباكستان المشترك بإبالغ بعضهما باختبارات الصواريخ البالستية التي
يقوم بها كل طرف .في هذا السياقُ ،يعتبر اتفاق العام  2005نتيجة
مباشرة للبند الثاني من مذكرة التفاهم ،علمًا أنه البند الذي م ّهد
لتكثيف تدابير بناء الثقة .وتثبت دعوات الخبراء اليوم إلى توسيع نطاق
االتفاق كي يشمل صواريخ "كروز" المنافع التي يمكن حصدها عبر
تطوير هذا النوع من التدابير تدريجًا.

هذا الحوار من دون تحســن العالقة
بــــشــــيــــر عــــلــــي عــــبــــاس
السياسية بني الطرفني.
يف غضون ذلك ،يؤثــر هذا التفاوت
العقائدي عىل جوانــب أخرى من تدابري
بناء الثقة .خالل مراسالت الحقة ،ذكرت
ســيثي أن عائقا ً محتمالً أمــام تمديد
يدعو أول بند يف مذكرة التفاهم إىل
اتفاق العام  2005قــد يتعلق باختالف
إجراء "مشاورات ثنائية حول املفاهيم
َ
الفريقني.
طبيعة صواريخ "كروز" لدى
األمنية والعقائــد النووية" .ثم تتكرر
يف باكســتان ،تكــون هــذه الصواريخ
هــذه الدعوة يف البند الثامن يف ســياق
مُعدّة للحمــوالت النووية .أمــا الهند،
منع االنتشــار النووي هذه املرة .لكن
فهي تزوّدها بــرؤوس حربية تقليدية.
تربز أكرب معضلة عىل مستوى العقيدة
ورغم التغطية الوطنية الختبار صاروخ
املعمــول بهــا .ثمة تناقــض واضح
"براهمــوس" باعتباره جزءا ً من قدرات
عىل مســتويَني :وضع القوة النووية،
البلد النووية ،تضع سيثي هذا الصاروخ
والتالعب باملخاطر.
يف خانة القدرات التقليدية .لذا يُفرتض أن
فيمــا تحــاول الهند اســتعمال
تأخذ أي تدابري مستقبلية لبناء الثقة هذا
ترسانتها النووية لشن رضبة تخريبية
التفاوت باالعتبار.
ثانيــة أو الرد بقوة عــى أول رضبة
عىل صعيد آخر ،تُ ِلزم مذكرة الهور
تستهدف أراضيها أو جنودها ،تنسب
َ
عقيدة باكســتان غري املعلنــة دورا ً
الطرفني بتعليــق اختباراتهما النووية
بشــكل موقت وأحادي الجانب .ال تزال
مزدوجا ً إىل ترســانتها :منع الهند من
ٍ
هذه املذكرة صامــدة حتى اآلن ،لكن ال
إطالق حرب تقليديــة ،وحرمانها من
يمكــن إضفاء طابع رســمي عىل هذا
فرصة الفوز إذا اندلعت حرب مماثلة.
النوع من االلتزامات مــن دون إرشاك
لهذا الســبب ،يبدو مفهــوم الرضبة
الصني التي تطرح أكرب املخاوف النووية
األوىل راســخا ً يف عقلية باكســتان.
يف الهنــد .يتضح هذا الواقــع يف دعوة
أما الهند ،فهي مقتنعــة عموما ً بأن
باكستان الرصيحة إىل عقد اتفاق لتقوية
باكســتان تحاول إضافة األســلحة
بند تعليق النشــاطات ،مع أن الهند ال
النووية إىل معدات الحرب ،ويتّضح ذلك
تزال ترتدد يف اتخاذ هذه الخطوة .لطاملا
يف إقدامها عىل تطوير أســلحة نووية
كان تأثري الصــن كبريا ً عىل الديناميات
خاصة بساحات املعارك ،مع أن بعض
النووية يف شبه القارة الهندية ،لكنها لم
الخرباء الباكستانيني أنكر هذا التحليل
رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف (يسارًا) ونظيره الهندي أتال بيهاري فاجبايي بعد التوقيع على مذكرة الهور |  21فبراير 1999
تشارك يف مذكرة الهور.
وأرصّ عىل اعتبار مبــدأ "الردع كامل
يف املقابــل ،يتمحور الــردع النووي
إخضاع أســلحتهم النووية التكتيكية
الحرب إذا ً ملج ّرد وجود تلك األسلحة
لكن خــراء هنود أكدوا اســتمرار
الطيــف" الباكســتاني أداة لتحديث
الباكستاني حول التالعب باملخاطر
لشــكل مركزي من القيادة والتحكم،
النووية التكتيكية.
بعض املحرمات النووية يف جنوب آســيا
املعدات التقليدية وزيــادة الجهوزية
ٍ
املطروحــة .يقــول
رصّ حت ســيثي بأن
قد يضعف مفهــوم "إدارة انعدام
بدرجــة معينــة ،ما
بدل تصنيع األســلحة
فريوز خان ،الذي كان
هذا النهــج يعارض
االســتقرار" حني تعلن باكستان عن
يعارض املزاعم القائلة
النووية بكل بساطة.
ً
ّ
يعمل ســابقا ً يف قسم
مفهــوم الســاح
لكــن التحاور مع
رصاحة،
عقيدتهــا
إن هذا امللف يتعرض
قد تكــون إدارة
املخاطر جزءا ً أساسيا ً
"التكتيكي" الـــذي
الهند حول الجوانــب التي تتألف منها
الخطط االسرتاتيجية
لضغــوط إضافية يف
العقيدة النووية قد ي ّ
يتطلــب ســـيطرة
ُرسخ أهداف مذكرة
الباكستانية ،إن هذه
هذه املنطقة تحديداً.
من بناء الثقة النووية،
مدروســة .مـــــن لطالما كان تأثير الصين كبيرًا
ُتلزِم مذكرة الهور
التفاهم ،فيســمح للبلدين بمناقشة
العملية تقيض بزيادة
لهــذا الســبب ،قــد
لكــن يبقــى الوضع
َ
الطرفين بتعليق
النقاط املشرتكة وتجنب الخالفات.
الشكوك حول الخطط
دون توضيـــح هذه على الديناميات النووية في تزيد ســهولة تطبيق
القائــم بــن الهند
يف ذكرى االختبار النووي ،شــددت
بشكل العســكرية الهندية
الجوانب ،لن تتمــكن شبه القارة الهندية لكنها لم سياسة "االمتناع عن
وباكســتان معقداً.
النووية
اختباراتهما
ٍ
من
األخـــرى
الدول
األمن
مرشوع
رئيسة
سيثي،
مانربيت
الجيش
حرمــان
عرب
االختبارات" ،ولو أنها
حددت الهند خطوطها موقت وأحادي الجانب
تشارك في مذكرة الهور
فهم مصطلحات مثل
النــووي يف الهنــد ،عــى أهمية هذه
مــن املســاحة التي
غــر معلنــة ،رشط
الحمراء عرب عقيدتها
"الردع كامل الطيف" .لكن تحذر سيثي
املحادثــات لتوضيح مســائل معينة.
تسمح له بإطالق عمليات تقليدية.
أن يبدي البلدان عــدم رغبتهما يف تعزيز
املعلنة والتزمت بها رغم طرح بعض
يف الوقت نفســه من اســتحالة إقامة
ويف إشارة إىل حرص الباكستانيني عىل
قد تنترش شكوك كافية ملنع مساعي
االنتشار النووي عمودياً.
املفاهيم املغايرة يف السنوات األخرية.
دعت مذكرة الهور أيضــا ً إىل عقد اتفاق للوقايــة من الحوادث
البحرية وضمان مالحة آمنة للســفن البحريــة والطائرات .ثم حدد
تقرير صادر عن «مركز ستيمسون» يف الواليات املتحدة اإلجراءات التي
تسمح باستكمال تدابري بناء الثقة البحرية ،بما يف ذلك إنشاء «مراكز
الحد من املخاطر البحرية» لتبادل املعلومات حول مسائل مثل انتهاك
الحدود البحرية وإطالق االختبارات .اقرتح البعض أيضا ً توسيع نطاق
تلك املراكز وجعلها جزءا ً من «مراكز الحد من املخاطر النووية».
لكن عىل عكــس البندَين الثاني والثالث ،لــم يُمهّ د البند املرتبط
بالشــؤون البحرية يف مذكــرة التفاهم لعقد اتفاق رســمي .ال تزال
األفكار التي ّ
تلقت دعما ً من الخرباء االســراتيجيني داخل البلدين يف
مهب الريح .يف شهر شباط املايض ،اعتقلت باكستان  31صيادا ً هنديا ً
بتهمة اقتحام منطقتها االقتصادية الخالصة.
قد يســاعد اتفاق بحري مســتخلص من مذكرة الهور القوات
البحرية يف البلدين عىل تحسني طريقة تعاملهما مع الخالفات اليومية.

ينطبق املنطق نفسه عىل "إجراءات العمليات النموذجية" التي تبقى
قليلة لكنها بالغة األهمية عىل طول "خط السيطرة" الذي ينتظر إقراره
رســمياً .لن يكتفي هذا االتفاق بتعزيز تدابــر محددة ،مثل اتفاقية
العالقات القنصلية يف العام  2008ملســاعدة الصيادين املحتجزين ،بل
إنه يسهم أيضا ً يف تطوير تفاصيل القرار املرتبط بالنزاع السيايس العام
بني الدولتَني.
باختصــار ،أصبحــت أهمية مذكــرة الهــور واضحة عىل
مختلف املســتويات .ورغم مرور عرشين سنة عىل إبرامها ،يمكن
استعمالها عىل األرجح كوثيقة مرجعية لعقد اتفاقيات مستقبلية
وتخفيف جز ٍء من األعباء الدبلوماســية التــي تتزامن مع تحديد
مجاالت تحتاج إىل تدابري بناء الثقــة .لكن يجب أن تتوافر اإلرادة
السياسية الالزمة لالستفادة من كامل منافع هذا االتفاق .تحمل
مذكرة الهــور جوانب إيجابية وســلبية إذاً ،فهي تبدو حتى اآلن
تقدمية وطموحة أكثر من اللزوم.
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Guillain Barre Survivor

معاناة تتح ّول إلى مبادرة للتوعية
ّ
ألن النفوس الطيّبة ال تفرغ من األمل ،مهما اشتدّت أوجاع اإلنسان
ً
وتفاقمت ،وحتى لو بات الوقت
رهينة للمجهول ،يبقى اإليمان
الصادق الذي يشق ّ طريقه بين العتمة يواجه القدر بنظرات التحدّي،
ويصرخ بثقة :ال مكان لليأس.
"لم أكن أتخيّل ّ
أن األمور ستكون على ما يرام بهذه السرعة" ،تقول
تيريز بدر ،التي واجهت تجربة قاسية إثر إصابة زوجها إتيان بحالة مرضية
صعبة ونادرة .وتتابع" :في تلك الفترة ،وتحديدًا حين كان زوجي ال يزال

في غرفة العناية الفائقة ،حتى األطباء كانوا عاجزين عن تحديد حجم
الضرر الذي سينتج .كنّا بس عم نصلّي إنّه المهم يضل ّ معنا".
واليوم ،بعد مرور خمسة أشهر على هذه التجربة ،تواصلت "نداء
الوطن" مع إتيان ّ
رفول وزوجته تيريز ،اللذين تحدّثا عن هذا الدرب الشاق ّ
الذي أرغما على السير به ،وكيف كان العبور ممكنًا ،بإيمان كبير ،وحب
ّ
أكبر ،وثقة عالية بالعناية اإللهية.
واألهم ،كيف تح ّولت هذه المعاناة
الى مبادرة الفتة للتوعية حول هذا المرض.

ريـــــتـــــا ابـــــراهـــــيـــــم فـــــريـــــد

لم نكن نتوقع صعوبة ما ينتظرنا

ليلة  31كانــون األول  2021كانت بداية ملرحلة
ّ
تغــر ك ّل يشء فجأ ًة.
مفصلية يف منــزل آل رفول.
ً
مرغمة نحو معاناة
وانتقلت هذه األرسة الصغــرة
استم ّرت ألشهر عدّة.
بدأ األمر صباح اليوم الذي ســبق ليلة رأس السنة.
اســتيقظ إتيان رفول من النوم وشعر بتنميل يف يديه
وقدميه .تجاهل األمر يف البداية ،وتوجّ ه اىل عمله كاملعتاد.
ث ّم بدأت حالته تتدهور ،حتى أصبح عاجزا ً عن إمساك
أيّ غرض بيديه .ورغــم ذلك ،حاول أن يخفي األمر عن
زوجته كي ال تشعر بالقلق .خالل الليل تس ّلل الشلل اىل
ظن ّ
جسمه شيئا ً فشيئاًّ .
أن ما يحصل مج ّرد تشنّجات،
ولم يخطر يف باله أبدا ً أن يكون األمر خطريا ً لهذه الدرجة.
عند الرابعة فجراً ،نهض كي يرشب املاء ،فسقط
أرضــا ً عاجزا ً عن القيام بأيّ حركــة .وبعد نقله اىل
املستشفى وإجراء التحاليل الالزمةّ ،
تبي أنه يعاني
من مــرض " ،"Guillain barreوهو حالة مرضية
نادرة تبدأ بتنميل يف األطراف ،وتتحوّل اىل شلل ،وقد
تتفاقم أحيانا ً لتش ّكل خطرا ً عىل الحياة.
"لم نكن نعــرف أيّ يشء عن هــذا املرض" ،تؤ ّكد
زوجته ترييــز ،وتضيف" :كما أنّنا لم نــدرك يف البداية
حجم الصدمةُ .
كنت أعلم أننا سنميض ليلة رأس السنة
كنت حينهــا أخ ّ
يف املستشــفى ،لكنني ُ
طط إلحضار ما
ّ
نتوقع صعوبة
يناسب السهرة من أكل ورشاب .لم نكن
ما ينتظرنا ،و ّ
أن زوجي ســينتقل يف الليلة ذاتها اىل غرفة
العناية الفائقة ،وأنّه لن يخرج من املستشفى قبل شهر".

هناك دومًا رسالة ما

كيف يمكن لإلنســان أن يبقى متماســكا ً حني
يرتطم بصدمة مــن هذا النوع ،من دون أي ســابق
إنذار؟ تشــدّد ترييز عىل ّ
أن العنايــة االلهية هي التي
مدّتها بالقــوة" .فأنا بمفردي ُ
كنت عاجزة عن القيام
بأي يشء .ما بعتقد يف أيّ إنســان ممكن يتحمّ ل هيك
صدمة لحاله ،ربنا هوي اليل بيقوي" .وتشــر ُهنا اىل
قوّة غريبة شعرت بها يف داخلها ،ساعدتها كي تتخ ّ
طى
ما يحصل مهما كان صعبا ً وقاسياً .وأيقنت أهمية أن
تكون متماسكة وقوية ،فكل يشء حولها كان منهاراً.
ُ
"كنت أنــا مصدر القــوة لآلخرين.
وتتابــع:
إيماننا املســيحي يع ّلمنا أن نحمل صليبنا بتســليم
ّ
كل ملشــيئته .وهناك دوما ً رســالة ما خلف كل ما
كنت من حني آلخر أشــعر ّ
ُ
أن
يحصل .ال أخفي أنني
ُ
كنت
هذه التجربة قاســية جدا ً عيلّ ،لكنّي يف املقابل

إتيان مع زوجته وابنتيه

الحملة التضامنية االفتراضية القت مشاركة واسعة

زلــت أكيدة ّ
ُ
أن الرب يعلم تماما ً مدى قدرتنا عىل
وما
التحمّ ل ،وال يحمّ لنا فوق طاقتنا".

عدد كبري من الذين رفعوا الصلوات عىل نية شفائه.
هذا وتستكمل ترييز مبادرتها بالتحضري إلطالق موقع
ّ
مختص ،سيهدف بدوره اىل نرش التوعية عرب
إلكرتوني
مشاركة اآلخرين بشــهاداتهم وتجاربهم ،إضافة اىل
جمع التربّعات ممن يرغب ،ال ســيّما ّ
أن كلفة العالج

مبادرة لنشر التوعية

املعلومات يف لبنان حول مرض الـ""Guillain Barre
ضئيلة اىل ح ّد ما .فهو حالــة طبية نادرة ،وكثريون لم
يسمعوا عنه .وحني حاولت ترييز أن تقوم بأبحاث حوله
أمالً بالحصول عىل أجوبة شــافية لتساؤالتها ،أيقنت
رضورة إطــاق مبادرة تهدف من جهة اىل نرش التوعية
حول هذا املرض ،ومن جهة أخرى بهدف خلق مساحة
للتواصل بني األشــخاص الذين أصيبوا به .فأنشــأت
صفحة خاصة عــر مواقع التواصل االجتماعي حملت
اســم " ،"Guillain Barre Survivorحيث تنرش عربها
معلومات عن هذه الحالة املاضية وعن طرق معالجتها،
وعن رضورة عدم االستهتار بها ومتابعتها منذ البداية،
وأهمية املثابرة حتى لو اســتغرق العالج فرتة طويلة.
ترييز التي القت مبادرتها تجاوبا ً كبرياً ،توضح" :تواصل
معي عــدد كبري من الذين أصيبوا ســابقا ً بهذا املرض
وتعافوا منه .أخربوني عن تجاربهم ،وذلك ســاعدني
نئ .إضافة اىل ّ
قليالً كي أطم ّ
أن معاناتهم تشبه معاناتي،
وبالتايل يمكنهم أن يفهموا ما أشعر به".
ّ
خصصت ترييز يوما ً دعــت فيه األصدقاء
كما
واملحبني اىل التضامن مع زوجهــا ومع كل مصاب
بهذا املرض ،من خالل نرش صورة وهم يرتدون اللون
األزرق ،وهو اللون العاملــي للتضامن مع املصابني.
ُ
وهنا أيضا ً كانت املشــاركة واســعة ،وترافقت مع

مرتفعة جداً .فهي ال تقترص عىل الفرتة التي يمضيها
املريض يف املستشــفى ،بل تنتقل معــه بعد عودته اىل
املنزل ،حيث عليه أن يتابع عالجه لبضعة أشــهر .من
هنا أتت فكرة محاولة جمع التربعات للمصابني بهذه
الحاالت النادرة.

التمسك باألمل
لم يكن أمامي سوى
ّ
من جهته ،يؤ ّكد إتيان عىل أنّه كان يســتم ّد
صموده من التفكري بعائلته ،وخصوصا ً بزوجته
وابنتيه الصغريتــن ،األوىل البالغة اربعة أعوام،
والثانية التي كانت قد ولدت قبل شهرين .إتيان
الذي أمىض فرتة ال بأس بها يف املستشفى عاجزا ً
ُ
"كنت أميض وقتي
عن القيام بأي حركة ،يقول:
بالتفكري والصالة كي أتعاىف .ولم يكن لدي سوى
ُ
ّ
وكنت يوميا ً أنتظر قدوم
أتمســك به.
األمل كي
ّ
يتوقف عند الساعة
زوجتي لزيارتي .كان نهاري
الحادية عرشة ،أي موعــد الزيارات ،كي أقابلها
وأســتمع اىل أحاديثها ،إذ لم يكن باستطاعتي
ُ
نجحت
أن أتك ّلم .ولوال وجودهــا اىل جانبي ،ملا
بتجاوز األزمة بهذه الرسعة".
ال ب ّد من اإلشارة اىل ّ
أن عددا ً كبريا ً من املعارف
واألصدقاء رفعوا صلواتهم عىل نيّة شفاء إتيان،
حتى الذين ال يعرفونه .يكفي أنّهم استمعوا من

خالل مواقع التواصل االجتماعي اىل هذه القصة
املأســوية كي يتشــاركوا بالصالة والدعاء له.
ُ
ملســت محبّة الناس
ويقول يف هذا اإلطار" :حني
ُ
يل ووقوفهم اىل جانبي ،تشــجّ ُ
وقاومت
عت أكثر،
أكثر للعودة اىل حياتي الطبيعية ولقاء أصدقائي
وعائلتي .هذا التضامن الذي القيته ش ّكل حافزا ً
قويا ً يل ،باإلضافة اىل دعم وتشجيع عائلتي".
هي تجربة صعبة جداً ،لكنّها يف املقابل تركت
آثارا ً إيجابية يف نفــس إتيان ويف نظرته اىل الحياة
بشكل عام" :ما بقى ّ
كب األمور ييل ما بتستاهل.
ألن الحزن هو الذي يؤثّر ســلبا ً عىل الصحّ ة" .هذا
وتوجّ ه إتيان برسالة اىل ك ّل مريض يشعر أنه عىل
ّ
"تمسك بأيّ بصيص أمل،
وشك االستسالم قائالً:
ألن ّ
وال تتوقف عــى الصالةّ .
تدخل العناية االلهية
هو أســاس الشــفاء .عليك أن تثق بالربّ  ،وبأنه
سيساعدك عىل تخ ّ
طي هذه املرحلة".

حظــــــك اليـــــوم

الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

الكثري من املعوقات تعرتض
طريقك ،لكنك تتمتع بالقدرة
عىل تخطي ذلك من دون أن
تدفع ثمنا ً باهظاً.

كن أكثر وضوحا ً مع الرشيك،
ّ
وعب له عن حقيقة مشاعرك
الرومانسية تجاهه ،وهذا يتطلب
بعض الجرأة.

الحلول الوسطى مطلوبة بإلحاح
يف العمل ،ويستحسن أن تبقى
كذلك لئال تدفع ثمن ترسعك يف
ما بعد.

ترصفات الرشيك الغريبة لم
تعد تطاق ،وقد ترتد سلبا ً عىل
العالقة وتوقع األسوأ بينكما.

عليك أن تنظر إىل العالقة
بإيجابية ،وأن تتع ّلم كيف
تحوّلها إىل تفاهم وانسجام كبري
مع الرشيك.

يبدأ هذا اليوم بضغوط لكنه
غري حافل باملتاعب واألخطاء
والجدال ،وينتهي رسيعاً.

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

تقع تحت سحر أحد االشخاص
الذي ينسيك ما حولك أو ربما
تغامر يف مجاالت جديدة باحثا ً
عن اللهو واملرح.

ال تكن مرتاخيا ً أمام العثرات
وشدائدها ،فأنت لم تعرف يوما ً
املستحيل أو االستسالم.

ممتلكات مشرتكة أو عقارات أو
أعمال أو تغيري للمنزل ،ونجاح
يف خطوة مهمة بعد دراستها
مع املعنيني.

طي
إذا كنت مرغما ً عىل ّ
صفحة املايض فإن الرشيك
لن يصدمك أو يخيّب أملك ،بل
يشجعك عىل ذلك.

يمكنك املغامرة وإحداث تغيري
ملصلحتك ،الدعم ال بد آت وتتلقى
مفاجأة تفرحك.

ال تكن خموالً ،و ّ
ظف معارفك
وثقافتك يف أمور بنّاءة وأظهر
قدرة إدارية لعلك تستلم
مركزا ً أعىل.
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...Borgen

دراما سياسية دنماركية مميزة

جــــــــــــــاد حــــــــــــــداد
تبدأ كل حلقة من املسلسل الدنماركي Borgen
باقتباس من كتــاب ( The Princeاألمري) للمفكر
نيكولو مكيافييل .وعىل مر األحداث ،تتعلم رئيسة
وزراء الدنمــارك ،وهــي امرأة جذابــة ومحبوبة
ومعتدلة اســمها "بريجيت نيبورج" (ســيدس
بابيت نودسن) ،دروسا ً من تلك األفكار الساخرة.
يبدو املسلســل مبنيا ً عىل مفهوم قديم عن فساد
الســلطة والقوة املطلقة ،لكن ترتأس "بريجيت"
حكومة ائتالفية هشة يف دولة أوروبية ديمقراطية
اجتماعية ،ال اســتبدادية ،وســيتابع املشاهدون
القصة حتى النهاية ملج ّرد أن يعرفوا أن الشخصية
الرئيسية تحمل نوايا حسنة يف جميع الظروف.
يُعترب هذا العمل أكثر واقعية ومتعة من النسخة
األمريكيــة ( House of Cardsبيت البطاقات) كونه
يعرض خفايا سياسة التجزئة يف بلد أوروبي صغري
له تقاليده الخاصة ،حيــث تتخفى االضطرابات يف
املعسكر اليساري وراء قناع خادع من اللطف.
يحمــل املسلســل توقيــع كاتب الســيناريو
الدنماركي املخرضم آدم برايس ،وهو يشــمل عددا ً
من الفريق املبدع الذي أنتج النســخة األصلية The
( Killingالقتل) ،ويرتكز عىل املســتوى نفسه من
االحرتاف املتقن لكن غري االستعرايض .تُعترب املمثلة
سيدس بابيت نودسن محور القصة ،فهي تؤدي دور
امراة تُحوّل استحقاقا ً انتخابيا ً شائكا ً إىل فرصة غري
متوقعة ،ثم تضطر الكتشاف مدى قدرتها عىل تويل
القيادة السياســية يف أرسع وقت .لكن يس ّلط العمل
الضوء أيضا ً عىل عدد آخر من املمثلني املدهشني :بيلو
أســبيك بدور متحدث صارم رسعــان ما يتحول إىل
صوت الضمــر يف القصة ولو بطريقة غري مبارشة؛
وبيرت ميغيند بدور الزعيم اليســاري املهزوم وعديم
الضمري؛ والرس نوتزون بدور مســاعِ د "بريجيت"؛
وإيميل بولسن بدور زوج "بريجيت" الذي يمتعض

من نفوذ زوجته املستجد .يف املقابل ،ال تبدو بريجيت
ِ
املراسلة
هورت سورنسن مقنعة بالقدر نفسه بدور
التلفزيونية الشــابة التي تتحول فجــأ ًة إىل املذيعة
الرئيســية يف القنــاة التي تعمل فيهــا ،لكن يزداد
وضعها تعقيدا ً مع تقدّم األحداث.
ال يتّسم هذا املسلسل بأسلوب منمّ ق أو تشويق
ُبهر ،بل إنه يقدّم قصته بطريقة درامية مبارشة لكن
م ِ
سلسة ،وتحتاج األحداث إىل بعض الوقت قبل أن تبلغ
ذروتها .يكفي أن تشــاهد أول حلقتَني (كالهما من
إخراج الدنماركي املخرضم سورين كراغ جايكوبسن)
كي تتعلق بالقصة وتتابعها حتى النهاية.
ّ
تفضل أنواعا ً أخرى من األعمال،
لكن إذا كنت
يمكنــك أن تعود إىل أفالم ســابقة مثــل To the
( Wonderمثري للدهشة) للمخرج تريينس ماليك،
أو ربمــا تَحِ ّن إىل الزمن الذي كان فيه ماليك يتمتع
بأســلوب تقليدي يف إخراج األفالم األمريكية .بدأت
مسرية هذا املخرج مع الفيلم االستثنائي Badlands
(األرايض الوعرة) يف العام  ،1973وكان من بطولة
مارتن شني وسييس سبيسيك بدور شابَني يفتقران
إىل األخالق ويضيعان يف منطقة غربية مهجورة.
عىل صعيد آخر ،تتعــدد األفالم القديمة التي لم
َ
تلق رواجا ً كبريا ً لكنها تحمل توقيع مخرجني عظماء،
منهــا فيلــم ( Diary of a Chambermaidيوميات
خادمة) .اشتهرت النسخة التي صدرت يف العام 1964
وكانت مــن إخراج لويس بونيــل ومن بطولة جان
مورو ،لكن كان جان رينوار قد أخرج نسخة أخرى من
القصة نفسها يف هوليوود قبل  18سنة ،وقد اقتبسها

حينها بورغيس مرييديث الذي أنتج العمل وشارك يف
بطولته من رواية للكاتب أوكتاف مريبو .ال يُعترب فيلم
( Chambermaidالخادمة) الصادر يف العام  1946من
أفضل أعمال رينوار ،إذ تبدو الشخصية التي تقدّمها
املمثلة الرئيسية بوليت غودارد بغيضة للوهلة األوىل،
لكنه قد يكون من أكثر األفالم األمريكية املتكاملة يف
مسريته .عىل مر األحداث ،تتّضح مظاهر الكوميديا
املأسوية الساخرة ومعالم التهكم املمتعة التي اشتهر
بها رينوار .يحمل العمل أيضا ً جوانب مشابهة للفيلم
الرائع( Rules of the Gameقواعد اللعبة) الذي يروي
قصة رصاع طبقي قبل حقبة الحرب .يبدو مرييديث
غريبا ً جدا ً يف هذا العمل ،حيث يقدّم دور عاشق مثابر
لكن محكوم بالفشل .يف املقابل ،يخطف فرانسيس
ليديرير األضواء بدور رئيس الخدم الرشير والفايش
بأسلوبه ،لكن تبدو شخصيته قاتمة أكثر من أجواء
الفيلم ككل.
أخرياً ،يمكن اقتناء نســخ منزليــة من الفيلم
الكالسيكي ( The Thief of Bagdadلص بغداد) الذي
صدر يف العام  1924من بطولة دوغالس فريبانكس.
قد يكون هــذا الفيلم من أكثر األعمال الخيالية التي
تميّزت بمؤثراتها الخاصة يف تلك الحقبة .يف النسخة
التــي أصدرتها رشكــة "كوهن فيلم كوليكشــن"
يف العــام  ،2013تتضح قــوة فريبانكس الرياضية
واملواقع الخالبــة التي التقطهــا املخرجان ويليام
كامريون مينســيز وراوول والــش بأفضل تقنية
ممكنة .وال يخلو العمــل طبعا ً من النفحة الرشقية
التي تُميّزه .إنه فيلم ممتع لجميع أفراد العائلة.

نوال الزغبي في دار األوبرا المصرية

ماجدة الرومي تستعد لطرح أغنية جديدة

تســتعد النجمة نوال
الزغبي إلحياء حفلة غنائية
يف دار األوبــرا املرصيــة
عىل مــرح النافورة يف
 20الجــاري ،عىل أن تقدم
باقة متنوعــة من أغانيها
القديمة والحديثة .ويف هذه
ً
كاتبة:
املناسبة علقت نوال
"هنــا القاهــرة والناس
الطيبة حوالينا جمهور أم
الدنيا الحبيب بانتظاركم
بدار األوبرا املرصية اإلثنني
 20حزيران".

ً
كاتبة" :قريباً".
برفقة فريق عملها،
وتفاعل عدد كبري مــن متابعيها مع
منشورها ،معربني عن سعادتهم وعن
مدى تشوقهم لسماع أي جديد لها.

تستعد الســيدة ماجدة الرومي
لطرح أغنية جديدة بعدما نرشت عرب
حسابها الرســمي عىل "انستغرام"،
مقطع فيديو جديدا ً داخل االســتديو

عشبة كلكامش
على طرف لساني
ُ
كنت أتحدث عن أن الكتابة حيا ٌة مزيدة،
مضافة ،تزيد في أعمارنا .حياة مختلفة عما
عشنا ،عما سنعيش.
اال أن الثورة الرقمية تعدنا بأكثر من ذلك.
تعدنا بوجود افتراضي لشخصنا :تمكننا من
أن نلقي خطابا ً في عدة أمكنة ،في الوقت عينه،
فنصير كثرا ً في الوقت عينه.
تعدنا بوجود افتراضي لشخوص غيرنا :تمكننا
من ان نستحضر الراحلين ،الغائبين ،في "هيكل
الوقت" ،مثلما فعل صحافي فرنسي مع المطربة
الراحلة داليدا...
هذا الهوس القديم بإدامة الحياة ،بإطالتها،
شع َر كلكامش (في األسطورة السومرية) بالحاجة
الملحة إليه ،فطلبَه ،من دون أن ينفعه.
في ما يخصني ،أطمع بسنوات مزيدة ،بدقائق من
البهجة العميقة التي تزن أكثر من وقتها الطبيعي.
أطمع بما ال يُتاح .بما ال يَصير.
أطمع بالتفاحة عينها التي تتألأل في ناظري،
ْ
انتصبت قدماي أمام الشجرة القديمة...
منذ أن
هذه التفاحة باتت تُلوِّن صفحة الحاسوب بين
أصابعي ،إال أنها ما عادت تُغريني ،إذ ُّ
بت أشعر
بأنني أقرب إلى إنسان آلي مني إلى من يُخطئ
ويَتعثر قبل ان يقف من جديد ،ويتعثر من دون ان
تُفارقه متعة المحاولة.
صفحة الحاسوب نظيفة كيفما تنتهي كتابتي
فوق صفحاته :براقة ،وعجيبة ،مثل ورق العيد.
ال متعة ،عندي ،أبعد مما في إمكاني عيشه.
كنت أتشوق الستالم رسائل بريدية ،وأحتفظ
بالكثير منها .أما اليوم ،فقد انقطع عم ُل ساعي
البريد ،إال في نقل تبليغات إدارة الضريبة.
كنت أتشوق لسماع صوت مباغت ،أو قديم في
الهاتف الثابت او النقال .اما اليوم ،فبات الكالم
َ
قليالً ،والواتساب
صندوق بريد أو مسجلة صوتية
في الغالب.
تلك العشبة القديمة تُزهر في مخيالت
كثيرين ،فيَعملون على استنباتها بما يتوافر لهم
من إمكانات.
هذه العشبة تَنبت في حديقتي ،بدوري ،لكنها
تذبل بمجرد طلوعها من العشب ،بمجرد التفكير
في ما يديمني.
ذلك ان الكتابة  -كما يتحدث عنها البعض-
ليست عشبة خلود مرجأ ،في ظني .ما يصيب كتبَ
البعض ،في الذاكرة ،في عيون القراء ،في الدرس
ّ
وغيرها ،يُبقي االسمَ،
والنص ،من دون كاتبه.
فالكاتب (كما أرى إليه) ال يُرسل رسائل صوب
المستقبل ،حتى لو خطط لكتابة ما ال يُمحى أثره
في الذاكرة المحفوظة .إذ إنه يعيش الحياة ،بل
حياة في الحياة ،مثل حياة سرية ،أو مزدوجة ،مثل
عبور من دون عبور ،مثل تحليق من دون أجنحة،
في ما لم يَحدث ،في ما لن يَحدث.
تلك العشبة ،القديمة ،أقتاتُها فيما أرويها.
أستعذبُها ،فيما أبسط أصابع جسدي الممتدة،
وأتلقفها فوق وليمة مخيلتي الشغوفة.
الحياة ،هنا.
الخلود ،هنا.
في اللحظة التي ال أرى خارجها أي حياة ،أي
عيش :أب ٌد في لحظة.

غـــــيـــــاب
رحيل المنتج محسن علم الدين

شيرين :لن أعود لحسام حبيب
أجرت الفنانة شريين عبد الوهاب
حوارا ً مفتوحا ً عىل خاصية القصص
املصورة امللحقة عىل حسابها الخاص
يف "إنســتغرام" بعنــوان "اســأل
شــرين" ردت من خالله عىل أسئلة
عدد املتابعني.
وتنوعت األسئلة بني حياة شريين
الشــخصية والفنية واألرسية ورأيها

شــــــــــــربــــل داغـــــــــــــر

الشــخيص يف عدد من األمور ،وكان
أهم سؤال حول عالقة شريين بحسام
حبيب ،حيث ســأل متابع قائالً" :هل
ما زلت تحبني حســام ام تمكنت من
اخراجه من قلبك؟".
لرتد عليــه قائلة" :أنا ال احبه وال
اكرهه" ،كما وجه متابع آخر ســؤاال ً
حول إمكانية عــودة الحياة الزوجية

بينهما مرة أخــرى ،قائالً" :ان طلب
حســام منك ان تعودي لــه تقبيل ام
ترفيض؟" .وبشــكل حاســم ردت
شريين قائلة" :أرفض طبعاً".
وعــن كيفيــة تخطي شــرين
لالكتئاب قالت" :أتخطــى االكتئاب
بالصــاة واحــاول ان أحافــظ عىل
طاقتي اإليجابية وان أشتغل أكثر".

أعلنــت الفنانة عفاف مصطفى ،عرب حســابها
الشخيص عىل "فيسبوك" ،خرب رحيل املنتج محسن علم
الدين ،بعد رصاع مع املرض تاركا ً خلفه إرثا ً فنيا ً خالدا ً
يف أذهان مُحبيه .يُذكر أن أرسة املنتج محسن علم الدين،
أخفت عنه خرب وفاة الفنان القدير سمري صربي ،والذي
يعد رفيق دربه ،حتى ال يؤثر ذلك عىل حالته النفسية.
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مــــــســـــــرح

"معروف التايه" مونودراما فلسطينية لوليد سعد الدين في صيدا
مـــــحـــــمـــــد دهــــشـــــة
"معــروف التايــه" مونودرامــا
فلسطينية للفنان املبدع وليد سعد الدين
وللمخرج املتألق محمد الشــويل ،قدّمها
املرسح الوطنــي الفلســطيني التابع
لالتحاد العام للفنانني الفلســطينيني يف
لبنان عىل خشــبة مرسح مركز معروف
سعد الثقايف يف مدينة صيدا.
وتــروي مونودرامــا "معروف
التايه" قصة معروف نايف الجمريات
من قرية "الشــيخ" يف فلســطني،
باالضافــة إىل شــخصيات متعددة
ومتداخلة من صلب الحياة يف فلسطني،
إبّان محاولــة اإلحتــال اإلنكليزي
الســيطرة الكاملة ودعمه للعصابات
الصهيونية الحتالل فلســطني ،وطرد
الشعب الفلسطيني من أرضه بالقوة
وارتكاب املجازر بحقه ،ليجد معروف
نفســه يف مخيم لالجئني يف لبنان وقد
سجلته وكالة الغوث "االونروا" تحت

اســم معروف التايه ،ألنه كان دائما ً
يبحث عن أمــه .ويف النهاية يقرر أال
يبقى تائها ً وال سبيل لذلك إال بالعودة
إىل أرضه ووطنه فلسطني.
وقد ابدع الفنان سعد الدين عندما
قدّم املونودرامــا بلعبة الصوت وحركة
الجســد حيث استطاع أن يمتلك خشبة

ٍ
بشخصيات
املرسح زهاء ساعة ونيّف
فاقت الثماني وحوار ممزوج بالحنني،
الحميمية ،الكوميديــا ،الدراما والغناء
أيضاً… بينمــا أخذنا املخــرج املتألق
الشويل إىل حيفا وأحياء بلدة الشيخ ،مع
زالغيط النسوة ومريم ام الجدايل ،والدة
معروف التايه.

ونقلت املونودراما( ،تأليف الشــاعر
زيــاد كعــوش ،ســيناريو محمد عيد
رمضــان ،اكسســوار محمــد عوض،
موســيقى تصويرية ومؤثرات صوتية
خليل العــي وإدارة عمــل عبد الرؤوف
عسقول وجمال هنداوي) ،الجمهور من
القرية إىل املدينــة ،من الفرح إىل الدموع

ومن التائهني إىل العائديــن( ،انت تايه،
ِ
انت تايهة ،كلنــا تايهني ،كل واحد بعيد
عن بلده تايه).
أمّ ا يف الختام فيحمل معروف التايه
بندقيتــه وكوفيته التــي أصبحت رمز
النضــال والثورة ،ويعــود إىل بالده عن
طريق القتال.

Music

ماريا كاري متهمة بسرقة All I Want for Christmas is You
تواجه املغنية األمريكية ماريا كاري
اتهاما ً قضائيــا ً بانتهاك حقوق امللكية
الفكرية بســبب أغنيتها الشهرية لعيد

امليــاد "All I Want for Christmas is
 ،"Youمن جانب فنان يطالب بتعويض
قدره  20مليون دوالر.

ويدعي املشتكي آندي ستون أنه
شارك يف كتابة وتسجيل أغنية تحمل
االسم نفسه يف عام  ،1989من دون
أن يأذن باســتخدامها عىل اإلطالق،
بحســب نص الشــكوى املقدمة يف
لويزيانا جنوب الواليــات املتحدة.
ويطالب املدعــي بتعويض قدره 20
مليون دوالر مــن ماريا كاري التي
طرحت أغنيتها الشهرية عام .1994
يتهم آندي ســتون املغنية ووالرت
أفاناســييف الذي شارك يف كتابة العمل
امليالدي ،بأنهما "شاركا عن علم وقصد
ونية مسبقة يف عملية تهدف إىل انتهاك
حقوق امللكية الفكرية الخاصة به".

وال تزال أغنيــة "All I Want for
 "Christmas is Youمن أنجح األعمال
الغنائية عىل اإلطــاق ،فقد تصدرت
املبيعات يف أكثر مــن  20دولة ،ويتم
بثها عىل نطاق واســع كل عام .وبيع
من األغنية الضاربة  16مليون نسخة،
ويقال إنها د ّرت عىل ماريا كاري حواىل
 60مليون دوالر عىل مدى ثالثة عقود.
يف املقابل ،حققت أغنية آندي ستون،
املســجلة مع فرقته "Vince Vance
 ،"& the Valiantsنجاحــا ً متواضعا
لــدى محبــي موســيقى الكانرتي.
وفيمــا تحمــل األغنيتــان العنوان
نفسه ،فإنهما تختلفان يف املوسيقى

والكلمات .مع ذلك ،يتهم آندي ستون
املغنيــة ،بعد حواىل ثالثــن عاما ً عىل
طرح عملها ،بالســعي إىل اســتغالل
الشعبية واألسلوب الفريد ألغنيته مع
إثارة ارتباك .وتشري الوثيقة املرفوعة
إىل القضــاء يف لويزيانا إىل أن محامي
املدعي اتصلوا بماريا كاري ورشيكها
يف التأليــف العام املــايض ،لكنهم لم
يتمكنوا من التوصل إىل اتفاق.
ويف املجمــوع ،تم تســجيل 177
أغنيــة تحمــل عنــوان "All I Want
 "for Christmas Is Youعــى املوقــع
اإللكرتوني ملكتب حقوق امللكية الفكرية
يف الواليات املتحدة( .أ ف ب)

فرقة سودانية تحارب التهميش بالموسيقى
يضبط نور الدين جابر آلته الفريدة املكونة من نصف غيتار ونصف
دف ،ليعزف مع فرقته ألحان وإيقاعات شعوب رشق السودان املهمشة
التــي يريد أن ينقل صوتهــا للعالم من خالل موســيقاه .وكل تدريب
بالنســبة لجابر البالغ من العمر  47عاما ً هــو بمثابة حلم يتحقق مع
فرقته املكونة من عازيف غيتار وساكسفون وعازيف إيقاع بالدف والطبلة.
وتعيش مجموعات من البجــا حياة بدوية يف جبال البحر األحمر يف
رشق الســودان يمتهنون الرعي كما أن لهــم امتدادات يف كل من مرص
وإريرتيــا .وعانوا تمييــزا ً وحرمانا ً من حكومات الســودان املتعاقبة
خصوصا ً إبان حكم عمر البشري الذي استمر ثالثة عقود قبل اإلطاحة به
يف العام  2019بعد احتجاجات شعبية استمرت أشهرا ً عدة.
ويتحدر جابر من قبيلة بجاوية يف مدينة بورتســودان عىل ساحل
البحر األحمر التي يســتهلم موســيقاه من ألحانها الرتاثية التي تعزف

جــــــــــــائــــــــــــزة

تقليديا ً عىل الدفوف والطبول .وبعد تشــكيل فرقته يف عام  ،2006أدخل
آالت جديدة وتوزيعا ً موسيقيا ً جديدا ً لتحديث ألحان البجا.
أثناء التدريب ،يقود الفرقة وهــو يعزف عىل آلة مهجنة صنعها
بنفســه من ّ
دف خاص بوالده وعنق غيتار كهربائــي .وينتمي أفراد
فرقته ايل مجموعــات إتنية من مناطق مختلفة يف الســودان املتعدد
األعراق يقول بعضهم إن التعرف اىل موســيقى البجا وثقافتهم املغيبة
استغرق منهم سنوات.
وشارك البجا ،كما غريهم من املجموعات العرقية يف مناطق مختلفة
يف السودان ،يف االحتجاجات الشعبية التي أطاحت بالبشري .ويؤمن جابر
بأن موسيقاه تع ّد له الطريق للفت أنظار العالم نحو نضال أبناء اإلتنية
التي ينتمي اليها .ويقول" :موســيقى البجا نافذة ،هي وســيلة فعالة
النتقال قصتنا وجذب انتباه العالم اىل ما يحدث ألهل البجا"( .أ ف ب)

 Shershaahيسرق أضواء األوسكار الهندي
فــاز " "Shershaahبجائزة أفضل
فيلم هندي للعام الحــايل وحصد كذلك
جائــزة أفضل مخــرج ،يف حفل راقص
مبهر يف أبوظبي أعاد جوائز "أوسكار"
بوليــوود إىل الواجهة الفنية للمرة األوىل
منذ بدء انتشار وباء "كورونا".
وكان متوقعا ًأن يهيمن "،"Shershaah
الذي يروي قصــة بطل الحــرب الهندي
فيكرام باترا الــذي ُقتل يف حرب الكارجيل
عام  1999مع باكســتان ،عىل أول حفل
لجوائز أكاديمية األفالم الهندية الدولية منذ
عام  2019بعد تلقيه  12ترشيحاً.

وحرض الحفل أبــرز نجوم بوليوود
وتخللته فقرة رقص رشقي ضمن الكثري
من الفعاليات الراقصة احتفاء بصناعة
الســينما الهندية املعروفــة بتقاليدها
املوسيقية القوية .والهند هي أكرب منتج
لألفالم يف العالم.
وذهبت جائزة أفضل ممثل إىل فيكي
كوشــال عن فيلم "،"Sardar Udham
وهــي دراما تصوّر انتقــام ثائر هندي
من الضابــط الربيطاني الذي كان وراء
مذبحة أمريتسار عام .1919
وحصدت كريتي سانون جائزة أفضل

ممثلة يف فيلم " ،"Mimiالدراما الكوميدية
التي تتناول حياة األمهات العازبات .كما
فازت ســاي تامهانــكار بجائزة أفضل
ممثلة مساعدة عن نفس الفيلم.
وافتتح املضيف سلمان خان الحفل
بدخول القاعة عــى ظهر دراجة نارية
وإىل جانبه احدى الجوائز الذهبية.
وخالل الحفل ،قــام تايغر رشوف،
نجل نجــم الثمانينــات جاكي رشوف
وأحد املمثلني الجدد ،بنزع ســرته ألداء
الرقصة االفتتاحية.
ويف الخارج ،ســار عىل الســجادة

الخرضاء ،التي تحولت من اللون األحمر
يف عام  2007لدعم الوعي باملناخ ،نجوم
بارزون من أمثال آيشواريا راي باتشان
وأورفايش راوتيال ،إىل جانب مســؤولني
إماراتيني بينهم وزير الدولة للتســامح
الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان.
بلغ انتاج صناعة الســينما الهندية
 2,5مليــار دوالر يف عــام  ،2019علما ً
أن الهند تنتج أفالمــا ً أكثر من أي دولة
أخرى .وتصدّر الهند أيضا ً مئات األفالم
بلغاتها الرســمية األخرى البالغ عددها
 21كل عام( .أ ف ب)
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ما سرّ صعود
سهم "سوليدير"؟

مليارات تحوّلها
العمالة األجنبية

١٦+

١٨+

أزمة الدواء
بين الدعم
والغالء

١٩+

حصص النافذين سرقات وانتفاع وتوظيفات وتوزيع مغانم

بئس صندوق ألصول الدولة على شاكلة "إنترا" ...ومفاسدها

آدم شمــس الـــدين

خول الدولة واملــرف املركزي نتيجة
تملكهما الجزء االكرب من األســهم من
تحديد آلية تعيــن رئيس مجلس ادارة
الرشكة واعضائها ،فيمــا تحول كبار
املودعني يف مرصف انرتا اىل مساهمني يف
الرشكة كل بحسب حجم وديعته.
إســتندت املقاربة حينذاك عىل أن
تقوم الرشكة املنشأة عىل تسديد ودائع
كبار املساهمني من األرباح التي ستنتج
عن ادارتها االصــول التي تم وضع اليد
عليها بعــد حل مرصف انــرا ،وعليه
شــهدت البالد آنذاك تشكل أول تجربة
للرشاكة االستثمارية بني القطاع العام
والخاص.

«ال يمكن أن تعرف حقا ً إىل أين أنت
متجه ،إال بعــد أن تعرف أين كنت ومن
أين أتيت ،املقولة التي تعود اىل الشاعرة
واملناضلــة األمريكيــة مايــا انجيلو
يمكن االســتعانة بها ،ال بل اسقاطها
عىل الحالــة اللبنانية واألزمــة املالية
واملرصفية التي تتخبط فيها البالد ،بغية
تفكيك عدد مــن الرسديات التي تحكم
النقاش العام حول الحلول للخروج من
االزمة .إذا كان اجتماع قرص الصنوبر يف
الواحد من أيلول  1920تاريخا ً مفصليا ً
ُرسمت فيه معالم الكيان اللبناني ،فإن
تاريخا ً أقل شــهرة وتداوال ً رسم معالم
مرهج :نحن أمام سرقة العصر
يف الكيان املرصيف املــايل اىل يومنا هذا.
انه الرابع من كانون الثاني عام 1967
اذا تكرر النموذج ...إنترا أداة
عندمــا اعلنت محكمــة بداية بريوت
«طيعة» بيد السياسيين
التجارية افالس مرصف انرتا بعد توقفه
يف مقالــه البحثي «رشكــة انرتا
عن الدفع.
االســتثمارية ...أكثــر أرسار الدولــة
شــكل انهيار املرصف زلزاال ً ماليا ً
كتماناً» املنشور يف موقع “the public
كاد أن يطيــح كامــل القطاع املرصيف
 ،”sourceلــم يدرك الكاتــب والباحث
اللبناني ،مهددا ً اقتصــاد البالد برمته.
يف الشــؤون السياســية واالقتصادية
ووصلت ارتداداتــه اىل مرابع خليجية
كريم مرهج أن الفضول الذي دفعه اىل
وكربيات الرشكات واملصارف األمريكية.
التحقيق يف آليــة وطريقة ادارة رشكة
كيف ملــرف وعىل الرغــم من مرور
انرتا االستثمارية بعد حواىل نصف قرن
من الزمن ،ســيوصله
حــوال نصــف قــرن
اىل نقطــة ترابط مع
عىل انهيــاره ان يبقى
اقــراح جديــد يقدم
مؤثــرا ً يف النقاش املايل
أفلس مصرف "إنترا"
اليوم من قبل جمعية
االقتصادي حتى اليوم،
تزامنا ً مع أخطر انهيار فوضعت الدولة يدها على املصــارف واطــراف
سياســية واقتصادية
مايل اقتصادي شــهده األصول ...اليوم يريدون
ملعالجة الفجوة املالية،
لبنان منذ تأسيسه؟
تكرار التجربة عكسيًا
تحت مسمى الصندوق
تمكــن املــريف
الســيادي أو صندوق
ورجل االعمــال (املثري
خاص الدارة أصول الدولة.
للجــدل واملتهم بعــدة قضايا) روجيه
يقــول مرهج أنه «كلمــا تعمقت
تمرز من فرض مقاربته لكيفية معالجة
يف البحــث يف آليــة ادارة رشكــة انرتا
انهيار مرصف انرتا مفوضا ً من الرشكة
االســتثمارية والغمــوض املحيــط
االمريكية 		 .Kidder, Peabody
بميزانيتهــا وأرباحهــا ،تأكد يل حجم
إســتندت مقاربة املعالجة بإيجاز عىل
املخاطــر املحيطة بطــرح الصندوق
انشــاء رشكة انرتا االستثمارية .رشكة
الســيادي» .يفند مرهج يف بحثه كيف
تتملك كافة األصــول التي كان يملكها
تمنعــت الرشكة وعىل
مــرف انــرا (من
مدى عقود من الزمن
عقــارات ،ورشكات
عن الكشــف بشــكل
كطريان الرشق االوسط
ال من المساءلة والمحاسبة واضــح عــن حجم
وســتوديو بعلبــك بد ً
وكازينــو لبنــان ،)...بعد تدقيق شفاف ...نخلق األصــول التي تملكها،
وحتــى األربــاح التي
ونظــرا ً اىل تكفل الدولة
صندوقًا أسود بحجة رد
تراكمها أو الخســائر
اللبنانيــة عرب مرصف
الودائع ألصحابها
التي تتكبدهــا ،اال يف
لبنــان بدفــع الجزء
ما ندر من خالل أرقام
األكرب من أموال صغار
غري مفصلة تنرش يف الجريدة الرسمية
ومتوســطي املودعــن ،تملكت الدولة
أو من خالل بيانات صحفية غري موقعة
اللبنانية واملرصف املركزي ما نســبته
تنرش يف صحف أو مجالت اقتصادية.
 45يف املئــة من أســهم الرشكة ،مما

مودعون أمام بنك "إنترا" الذي أفلس في 1966

الياس سابا

هشام صفي الدين

يرشح مرهــج أن الرشكة تمنعت
حتى عن تطبيق قانــون حق الوصول
للمعلومــات ،والكشــف عــن هوية
املســتثمرين واملســاهمني يف الرشكة.
املقالة البحثية تكشــف كيف تحولت
رشكة أنشئت بهدف خدمة املساهمني
والدولــة واملرصف املركــزي اىل رشكة
«طيعة» يف يد الطبقة السياســية التي
احكمــت الســيطرة عليهــا ووزعت
مغانمهــا« .نحن ال نتحــدث عن جهة
سياسية واحدة سيطرت عىل الرشكة،
فالرشكة نفسها خضعت ملعارك وراثة
بحسب املرحلة السياســية ومن كان
االكثر نفوذا ً فيها .فالرشكة التي تمكن
رئيس الجمهورية السابق أمني الجميل
من تسمية روجيه تمرز رئيسا ً ملجلس
ادارتها ،بات لرئيــس املجلس النيابي
نبيه بري ســطوة عليها عرب تســمية
رئيس مجلس اداراتها منذ العام .1993
بالنســبة ملرهج ،طرح الصندوق
الــوارد يف خطــة جمعيــة املصارف
والذي بات لهــا مبرشوها من الطبقة
السياسية بمعظم رموزها ،غري واضح
املعالم بل هو مجــرد فكرة لم تخضع
اىل أي رشح تفصيــي علمــي وتقني.
وعليــه يجزم مرهج ان هــذه الفكرة،
وهذا الطرح ال يمكــن إال مطابقتهما
مع النموذج املتوافر أصالً وهو «رشكة
انرتا االستثمارية» .الفرق الوحيد يقول
مرهج هو ان «الصندوق املقرتح وحجم
األصول التي تمتلكهــا الدولة هو مئة
ضعف مقارنــة باألصول الذي تملكتها
انرتا آنذاك .وعليه ،تجربة انرتا الكارثية
الدارة األصــول ال تدفعنــا إال إىل التنبه
لخالصة واحــدة ،وهي أن هذا النموذج
ســتكون له نتائج كارثيــة ال تقل عن
كونه رسقة العرص» ،برأيه.

ليست ملكها« .عند انهيار مرصف انرتا
قامــت الدولة بنوع مــن تأميم اصول
املرصف عرب الـــ bail inوهو عكس ما
يطرح اليوم ،أي ان تحــاول املصارف
سابا :أصول الدولة لكل
تملــك أو ادارة ما هو أصــول عامة».
يعترب صفــي الدين ان تجربــة ادارة
اللبنانيين وليست للمودعين...
رشكة انرتا االســتثمارية تعطي ملحة
والسؤال :أين القضاء عن انصاف
مسبقة عما قد يجري يف حال طبق حل
أصحاب الحقوق؟
وزير املالية الســابق الياس سابا
الصندوق املشرتك الدارة اصول الدولة.
الذي واكــب وعارص مرحلة ســقوط
«تثبت تجربة انرتا ان السلطة استفادت
مرصف انــرا ،ينطلق
من الرشكة يف نجاحها
يف مقاربة ادارة رشكة
ويف وفشلها .فالخسائر
انرتا واقرتاح الصندوق
التــي كانــت الرشكة
تراكمها هي خســائر لماذا ال تشهر الدولة ومصرف املقرتح بسؤال بسيط:
نتيجــة الرسقات التي لبنان سيف االفالس بوجه «بــأي حــق تصادر
كانت تجــري يف اطار المصارف المتعثرة المتخلفة أمــاك اللبنانيــن
العطائها لفريق اسمه
ســوء ادارة متعمــد،
عن الدفع؟
«املودعني» صغارا ً كانوا
وتجربة روجيه تمرز يف
أم كباراً؟ أمالك الدولة
ادارة الرشكة خري دليل
عىل ذلك حينما كانت الرشكة تدر ارباحا ً
وموجوداتها هي ملك كل اللبنانيني».
يؤكد ســابا أنه يف تلك الفرتة كل ما
توزع كمغانم».
حصل هو أن القانون طبق عىل مرصف
بعيدا ً من كــون تجربة رشكة انرتا
أعلن افالسه ،وبحســب القانون تمت
االستثمارية نموذجا ً صارخا ً لخطورة
مالحقة أموال املرصف واألموال الخاصة
طرح ادارة أو خصخصة ايرادات أصول
للمســاهمني وأعضاء مجلس االدارة.
الدولة ،يشــر صفي الدين اىل رضورة
«اليوم كل انــواع الضغوط تمارس عىل
املقارنة بني كيف تعاملــت الدولة مع
القضاء كي ال يتحرك.
انهيــار مــرف انرتا
ولذلك نرى ان القرارات
آنذاك ،وكيــف تتعامل
الوحيــدة التي تنصف
الدولة اليوم مع انهيار
املودعني تصــدر من
القطــاع املــريف .ال
أوضاع االدارة العامة
ينفــي صفــي الدين ساءت وفسدت كثيرًا منذ قضاة متفرقني وليس
من رأس هرم السلطة
وجود فســاد وتشابك
ستينات القرن الماضي...
القضائية».
مايل سيايس إبان ازمة
لذا علينا ّ
توقع النتائج!
يشــر ســابا اىل
انرتا ،ال بل تآمر اقطاب
ان العــاج الذي طبق
ماليون وسياســيون
بعد انهيار مرصف انرتا وانشاء رشكة
لإلجهاز عىل املــرف ،اال أن حدا ً أدنى
انرتا االســتثمارية كان أفضل املمكن
من املسؤولية جنب البالد نتائج كارثية.
«بداية أخــذت الدولة عىل عاتقها آنذاك
بالظروف التي وجدت يومها« .لكن انرتا
تأمــن الودائع الصغرية واملتوســطة.
يومها يشء وانرتا اليــوم يشء آخر .إذ
قامــت بذلك عــر امتــاك ممتلكات
يكفي أن نسأل ســؤاال واحدا ً للمقارنة
بني هــذا النموذج مــن املعالجة آنذاك
وأصول املرصف وتعيني أعضاء مجلس
وامكانية اعادة انتاجــه اليوم :االدارة
ادارته .صحيح أنها تحملت الدين لكنها
اســتملكت أصوال ً يف املقابل» .انطالقا ً
اللبنانية من ستينيات القرن املايض اىل
اليوم ،تحسنت أم صارت أسوأ بكثري؟
من هــذه املعالجة التي لجــأت إليها
الدولة آنذاك ،وجب الســؤال عن سبب
من مؤامرة إلى أخرى؟
تمنع الدولة القيام باملثل اليوم؟ يجيب
عىل مدى عامني ،تشــبث يوسف
صفي الديــن« :أوال ً لم يرفع يف وجه أي
بيدس ،وحتى لفظ انفاسه االخرية يف
من املصارف املتعثرة ســيف االفالس
الثامن والعرشين من ترشين الثاني /
الذي طبق آنذاك عىل مرصف انرتا ورفع
نوفمرب  1968يف لورسن السويرسية،
بوجه عدد من املصارف املتعثرة الحقاً،
بــأن مؤامــرة حيكت ضــده وضد
والتي اجربت عــى الدمج أو التصفية.
مرصفه .بعد نصــف قرن من الزمن،
ثانيا ً يف حالة انرتا ،جرى تدقيق مفصل
أيا ً كانــت املؤامــرة إن وجدت ،فهي
بأصول املــرف وممتلكاته من قبل
ال تقارن بمؤامرة تحاك ضد شــعب
رشكــة ،Price Cooper Waterhouse
بأكمله اليوم.
فيمــا اليوم لــم يجر حتــى اللحظة

صفي الدين :نحن أمام بنوك
مفلسة تريد وضع يدها على
أصول الدولة أو ايراداتها

االســتاذ الجامعي والباحث هشام
صفــي الدين (مؤلــف كتــاب دولة
املصارف) يؤكد ان استعادة مرحلة انرتا
يف ظل األزمة الحاليــة رضورية ،ليس
لتشابه الظروف بل للمقارنة بني كيفية
تعامل الدولة والسلطة آنذاك مع االزمة
واآللية التي اعتمدت أو قد تعتمد اليوم.
يشري صفي الدين اىل أن الالفت يف اقرتاح
«صندوق ادارة االصول» ،باملقارنة مع
ما جرى يف حالــة مرصف انرتا ،هو انه
آنذاك ،الدولــة اللبنانية هي من تملكت
أصول مرصف تعثر عــن الدفع ،فيما
تقوم فلســفة الصندوق اليوم عىل أن
تضع املصارف املفلسة يدها عىل أصول

كريم مرهج

تدقيق حقيقي وشفاف .وال نعلم حقا ً
مــاذا تمتلك هذه املصــارف من أصول
وممتلكات وتحديدا ً خارج لبنان».
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الخسائر اإلجمالية 178
مليار دوالر وليست 60
فقط كما تزعم خطة
الحكومة وتريد شطبها
كأنّ شيئًا لم يكن!

اإلثنيـــن  ٦حــزيــران 2022

للمحاسبة والمساءلة :أين
المدعي العام المالي؟ أين
مفوض الحكومة في مصرف
لبنان؟ أين وزير المالية؟

سيطرة ُثالثيّة
الالكفاءة والفساد
واالدعاء الفارِغ
َظ َّللت اقتصاد الريع
والسياسات الفاشلة

ما مِ ن بنك مركزي في
العالم يشطب خسائره على
النحو الذي يريدون فعله
والودائع حق لكل المودعين

فليكشفوا الحسابات ويظهر التدقيق كل الحقائق

بطيش :كذب ونفاق االعتراف بخسارة  ٧٣مليار
يحذر الوزير السابق والمصرفي والخبير االقتصادي منصور بطيش من مرور
ترويج فكرة أنه ال يمكن المساءلة والمحاسبة بحجة أن النظام مركب
لإلفالت من العقاب ،مؤكدًا أن لألزمة أسبابًا معروفة ،وهناك من تسبب
بها ومعروف باإلسم والعنوان .ويقدر الخسائر بنحو  178مليار دوالر وليس
 60مليارًا فقط كما تحاول خطة الحكومة القول .ويرفض بطيش ،في
حوار مع «نداء الوطن» ،رفضأ باتًا المساس بحقوق المودعين ،كما يندد
بكذبة أن األموال صرفت على الدولة والناس ،مطالبًا بتدقيق يقف معه
وبعده الجميع عند مسؤولياتهم الجسيمة .إلى ذلك ،يحذر من اإلمعان في
المناكفات والحرتقات السياسية التي ال تبني وطنًا ،بل تزيد تعقيدات األزمة
وتفاقم تداعياتها على الجميع .وفي ما يلي نص الحوار:

منصور بطيش

منيـــر يونـــــس
ما رأيك بمَ قولة ان النظام اللبناني ُم َر ّكب
بطريقة تسمح باإلفالت من العقاب؟

هذه ا َملقولة غري صحيحة؛ ويف أسوأ االحتماالت،
صحَّ ت ،وأ ُ َك ِّرر أنّها َل َ
إن َ
يســت صحيحةَ ،ه ْل النظام
ُ
ُ
عَ
مُن َزل؟ مع األســف تســتخدَم لتربير دَم املساءَلة
وبالتايل التَهَ ُّرب من ا ُملحاسبة واالفالت من العقاب.
ّ
ويحق لنا ان
نظامنا قائم عىل َفصل الســلطات
ْ
فعلت ُك ّل السلطاتَ ،فمثالً ماذا فعل طوال
نسأل ماذا
ُ
هذه السنوات املدّعي العام املايل؟ وماذا فعل مفوّض
الحكومة لدى مرصف لبنان ؟ فضالً عن وزير املاليّة
الذي عليه أن يطلب سنويّا ً الوضعيّات املاليّة ملرصف
لبنان وفقا ً للمادة  117من قانون النقد والتسليف.
نحن امام تربيرات ِمثل َّ
أن النظام مُر ّكب لالفالت
من العقاب نتيجة مُمارســات بعض السياســيّني
املانعة للمحاســبة او َ
أق ّله ا ُملعرقلــة لها ،وهذا ما
ُ
ً
رحَ
شــهدناه وال نزال يف ا َمل لة املاضية وخصوصا يف
ِ
خِ الل الســنوات الثالث األخرية .مــن هنا ،وُجوب
تغيري الذهنيّة وتعديل ا ُملمارسات و َليس بالرضورة
النظام .هي املمارسات السيئة التي تمادت وتناسلت
وتراكمت مع الوقت نتيجة سيطرة ثُالثيّة الالكفاءة
الفارغَ ،
ظ َّللــت اقتصاد الريع
والفســاد واالدعاء
ِ
والسياسات الفاشلة.
َ
الفرق كبري بــن النظام والنمــوذج .نظامنا
َ
َ
ا ُمل َر ّكب كان يمكن االستفادة من ايجابيّاته لو أحسن
املسؤولون التعاطي يف السياســة واالقتِصاد واملال
َ
الفشــل كان وال يزال عىل
والنَقــد واالجتماع ،لكن
ّ
ً
ّ
العَ
ُك ّل االصعِ دة .مع العِ لم بأنني شــخصيا مع لمنة
ِ
الكاملة والشــاملة ومع وحَ رص الحديث عن األديان
ُ
ُ
َ
يف الكنائس واملســاجد فقط ،لتصبح املواطنة هي
ّ
واملؤسسات.
املعيار الوحيد يف دولة القانون

خسائر مصرف لبنان من  73إلى 78
ثم إلى  80مليار دوالر
عن تقدير الخســائر الشــهرية اإلضافية ،يقول الوزير بطيش« :هناك خسائر إضافية بني  450اىل 500
مليون دوالر شهرياً .ما يعني ان خسائر مرصف لبنان وصلت إىل أكثر من  73مليار دوالر تُضاف اليها خسائر
(هريكات) عىل ســندات اليوروبوندز التي بحوزة البنك املركزي وقيمتها اإلسمية  5مليارات دوالر ،اما قيمتها
الفعلية السوقية اليوم فهي أقل من مليار دوالر .لذا سرتتفع الخسائر الحالية للبنك املركزي اىل  78ملياراً .ومن
اآلن حتى البدء الفعيل بتنفيذ الخطة ،قد نصل اىل حَ جم خسائر َلديه بقيمة  80مليار دوالر .والحَ بل عىل الج ّرار».

والمحاسبة إن
المساءلة
ُ
َث ّمة من يقول أن ُ
حصلت ،فا َّنها ال تأتي إل ّ بمليارات قليلة مِ ن
َ
َك ّم هائل من الخسائر ،وانّها ال تس َتحق ّ ُكل ّ
ذلك العَ ناء ،فما رأيك؟

ّ
تــؤش إىل احرتام القانون
القضيّة مبدئيّة وهي
ومؤسســات الدولة .ا ُمل َ
حاســبة ليســت للمقايضة
واملتاجرة .ما ِمن بنك مركزي يف العالم يشطب خسائره
عىل النحــو الذي يريدون فعله .انهــا جريمة إضافيّة
تُرتكب بحَ رص الحديث بخســائر الـــ  73مليار دوالر
فقط ،التي هي خســائر مرصف لبنان والتي هي َغري
ديون الخزينــة أيّ الدَين الحُ كومــي .ال يجوز َ
الخلط
ا َملقصود لتغطية الســماوات َ
بالقبوات .إنَّهم يحاولون
َرصف لبنان التي جرى إخفاؤها عمدا ً
َ
طمس خسائر م ِ
بتسجيلها كموجودات َلدَيه وباستعمال أموال املودعني،
وهذه جريمة ماليّة أُخرى.
ولتفصيل ذلــكَ ،لدينــا الدَين العــام الحُ كومي
ا ُملســجّ ل يف وزارة املاليّة والبالــغ  100الف مليار لرية
بالعملة الوطنية و  39مليار دوالر مُعظمها يوروبوندز

(بالعُ مــات األجنبيّة) .مُجمَل قيمة ذلــك الدَين العام
الحُ كومي بعد «الهريكات» عىل ســندات اليوروبوندز
وانهيار سعر رصف اللرية وصوال ً اىل دوالر بنحو  25الف
لرية ،تهبط من نحو  105مليارات دوالر (عىل أســاس
ســعر  1500لرية للدوالر) اىل ما يوازي حاليّا ً  12مليار
دوالر فقط .فيكون قد جرى َشطب ما يوازي  93مليار
دوالر من الدَين العام الحُ كومي ،هي عَ مليّا ً شــفط من
جُ يوب الناس وتخفيض كبري ملستوى معيشتِهم.
وباالضافة إىل ما تَ َقدّم ،تَ َك َّشــفت خسائِر مرصف
لبنان البالغة  73مليار دوالر التي ي َُســمُّونها خســائِر
القِ طاع املايل والتــي يتحَ دَّثون عن إطفاء مُعظمها ِمن
ودائع الناس .وتَجدُر االشارة إىل ّ
أن عِ دّة تقارير صادرة
ِّ
متخصصة كصندوق
ومراجع دوليّة رسميّة
عن جهات
ِ
النقد الــدويل والبنك الدويل ،انتقدَت هذه ا ُملمارســات،
آخِ رها تقرير األمم املتحدة الذي اعترب ما جرى ويجري
يف لبنان ِمــن قِ بَل الدولة ومرصفهــا املركزي انتهاكا ً
صارخا ً لحقوق االنسان وتفقريا ً ُمتَعمّ دا ً ُ
للس ّكان.
ِ
وال يُمكن تصحيح الوَضع ّإل تدريجيّا ً باســتعادة

أخذ األمور «ع القطعة» خطأ جسيم ...المطلوب مشروع
سياسي اقتصادي متكامل
كيف لنا أن نتحلى باألمل في ظل هكذا
أوضاع؟ سؤال يتوقف عنده الوزير بطيش
مليًا ليقول ما يلي:

أسس ِ
«األمَ ل يجب أن يرتكز عىل ُ
واضحة ،عىل
َ
حمــل مَ رشوعا ً
ِ
بُنيَة تَ ِ
متكامالً (أحــزاب ،نقابات،
َ
َ
َ
َ
مَ
مُجتَمَ ع دَني) ،وليس عــى فراغ .الفرق كبري بَني
االستِعراض والجَ دوىُ .كثريون تحَ دّثوا عن الوَضع
االقتِصــادي وال يَزالون ،إنَّما ال حُ لــول اقتِصاديّة
عزل عَ ن السياســة واالجتِماعَ .ك ْم
الطابَع فقط ،بمَ ِ
َ
َ
ِ
ِمن ِ
السياسيّني ومن التنظيمات السياسيّة ،ط َرحوا
ُ
ِ
َ
خِ
ِ
ا َملواضيع من هذا املنظار ومِن الل هذه املقا َربة؟
البَ َلد مُنهــار مُنذُ ثالث َ
ســنَوات ،اللرية َف َقدَت
ِ 95%من قيمَ تِهاِ .من أصل خســائِر مرصف لبنان

البالغة راهِ نا ً ُقرابة  73مليار دوالر ،يُريدون تحميل
الناس أكثر من  60مليار دوالر بعَ مليّة َشــفط ِمن
ُمد َ
َّخراتِهــم ،بعد أن تحَ مَّ ــل اللبنانيّون ما يزيد عن
 60مليار دوالر أُخرى إفقارا ً بمَ عاشاتِهم وانخِ فاضا ً
بقيمَ ة ودائعِ هم باللرية .وال نَزال ِبدون أُفق».
ويضيــف« :ال يُمكن ُ
القبول بأخــذ األمور «ع
القطعة» ،ألن ا َملطلوب مَ رشوع ســيايس اقتصادي
اجتماعي م ِ
ُتكامل ،واالنتِخابات كان يجب أن تجري
عىل هذا األساس ،لكِن َ
لألسف جَ َرت خالف ذلك .نَح ُن
بحاجة إىل عالقة صحيحة بــن األفكار وتَنفيذها،
ِ
واالعتاف ِمــن قِ بَل الجَ ميــع بالتَوا ُزنات الجَ ديدة،
َ
وبالتَ ُ
شــرَكات
واضــع بالسياســة ،لل ِبناء عىل ا ُمل
وبالتَفاهم عىل الحُ لول االقتِصاديّة االجتماعيّة».

«إن َريض مُع َ
ثــم يســألْ :
ظمُهُ ــم بالعَ ناوين
فهَ ْل َ
ســيَتوافقون عىل التفاصيل؟ و َكيف يُريدون
إعادة أموال الناس ،بأيّ آليّات؟ َ
وهل َ
ســيَبقى دَور
االوليغارشــيّات فاعِ الً إن َل ْم ن َ ُقل طاغِ ياً؟ أســئلة
بديهيّة لكن الجواب ع َليها ال يزال ِ
غامضاً».

الثقــة وبالتايل ال يُمكن وضــع االقتصاد عىل خارطة
التعايف والنمو ا ُملســتَدام قبل معرفة اسباب ُ
السقوط
بشكل علمي ال شــعبوي .والكالم موَجَّ ه ُ
خصوصا ً اىل
مرصف لبنان ووزارة املاليّة ،ومن يُغ ّ
طي مرصف لبنان
من سياسيّني ومســؤولني .كما يَشمل كل مَن يحاول
تغطية الجريمة ا ُملتمادية ،وال نعني واحدا ً بعينه .لدَينا
مسؤولون يف البنك املركزي ومسؤولون آخرون تنتابهم
ِّ
املتضخمة.
نَوبات من العظمة والجنون واإلنكار واألنا
إىل مَتى؟!
إذا ما جمَعنا األرقام يُصبح إجمايل الخسائر راهِ نا ً
ما ال يَقِ ّل عن  178مليار دوالر ،هي مجموع  12مليارا ً
ســتبقى ديونا ً عىل الخزينة ،و 93مليار دوالر تشطب
بانخفاض ســعر العملــة الوطنيّــة والهريكات عىل
اليوروبوندز ،و 73مليار دوالر خسائِر مرصف لبنان التي
ينحَ رص الحديث بهــا يف الوقت الراهن .يجب مُصارحة
الناس ب ُك ّل هــذه الحقائق و َليس بجُ ــز ٍء منها ،وعدم
تبسيط األمر برتويج َشطب  60مليارا ً فقط من خسائر
السحريُ .
مرصف لبنان ،وكأننا وصلنا اىل الحَ ّل ِ
خالصة
َ
القول أ َّن األمــوال تبدَّدت ،لكن ال يمكن القبول ِبرتويج
أن حقوق الناس قد طــارت أو تَب ََّخ َرت .ي َ
فكرة ّ
ُفتض
َص َفت ،لكن
االعرتاف بان مُعظم أموال الناس تبدَّدت و ُ ِ
ّ
تتبخر وال تُشــ َ
طب .صحيح أن ُقرابة 80%
الحقوق ال
من الودائع بالعُ مالت االجنبيَّة َلم تَعُ د موجودة ،بَي َد أنه ال
يمكن اسقاط حقوق املودعني الذين وثِقوا باملسؤولني
عن السياســات املاليّة والنقديّة فاكتشــفوا أن هؤالء
بالذات هم من استَباح هذه الحقوق.
نك ّرر وبإلحاح أنــه ال يوجد بنك مركزي يف العالم
يشطب خســائر عىل النحو الذي يحاولونه ،وال يمكن
العيش بجنون االنكار الــذي يكبدنا أثمانا ً باهظة ،وال
يمكن النهوض باإلقتصاد قبل معرفة أسباب السقوط.
اإلنهيار لم يحصل بالصدفة ،انــه من صنع برش لهم
أســماء وعناوين .كما أن االســتنهاض يحتاج نسا ًء

ال مجال للتفاؤل كثيرًا
هل الوزير بطيش متفائل أم متشائم؟

يفكر مليــا ً ثم يؤكد أن ذلــك متعلق باآلتي:
«حَ ســب من يكون رئيس الحكومة ،وهل هناك
مرشوع الســتنهاض االقتصاد وزيــادة االنتاج
واالستثمار فيه ،واعطاء األمان واألمن والثقة عىل
خارطة النمو الحقيقي املستدام ...ال أرى كل
ضوء ِ
ذلك حالياً .واألنكى هو شــطب أموال الناس من
دون مُساءلة أو مُحاسبة وحلول اقتصاديّة ماليّة
واضحــة املعالِم .فمَثالً مــاذا يقرتحون لخفض
العجز التجاري من جهة ولتصفري العجز يف املالية
العامة من جهة أُخرى؟ ملــاذا ال يطرحون إعادة
النظر يف نظام الرضائب عىل الدخل عىل اســاس
الرضيبة التصاعديّة والصحــن َ
الضيبي ا ُملوَحّ د
لألرسة ،ليُصبح اكثر عدالة وكفاءة وبما ال ّ
يمس
أصحاب الدَخل املحدود ،وهذا ما طا َلب به صُ ندوق
النَقد الدَويل»؟

30

27

24

21

nidaalwatan.com
العـــدد  - 852السنــــة الثــالثــة

ما جرى ويجري في لبنان
مِ ن قِ َبل الدولة ومصرفها
المركزي يُعَ دّ انتهاكًا صارِخًا
لحقوق اإلنسان وتفقيرًا
للس ّكان
عمدًا ُ
ُم َت ّ

ثالثيّة الثبات االقتصادي:
االنتاج والطاقة والنقل أين
نحن منها؟ وإلى متى اإلمعان
في المناكفات والحرتقات؟
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مسببو االنهيار معروفون
باالسم والعنوان ...مسؤولون
تنتابهم َنوبات من العظمة
والجنون واإلنكار واألنا
المتض ِّخمة

يهربون من المحاسبة الى الصندوق
السيادي ...لسنا ضد الفكرة بل حذار
من تحويلها لخدمة فيدرالية الطوائف
ومغاور للنافذين

دعاء زورًا أنها كانت لتمويل الدولة
دوالر ...واال ّ
شعارات جذابة وتطبيقات
تعج بالمخالفات
الوزيــر بطيش ليس ضــد الخطة
الحكومية املبنية عىل االتفاق مع صندوق
النقد الدويل« ،لكني ضد اساءة استخدام
الخطة» .ويضيف« :لنا أسوة بما حصل
ســابقا ً من ممارســات ســيئة تحت
عناوين جيدة ،مثــل القروض املدعومة،
والقروض الســكنية ...املشكلة تكمن يف
شعارات جذابة تنحرف اىل تطبيقات تعجّ
باملخالفات .لذا نحن لســنا ضد انشــاء
صندوق سيادي لحسن ادارة موجودات
الدولــة ،لكننــا حتما ً ضــده إذا تحوّل
لخدمة فيدرالية طوائف ،او تحوّل اىل ما
يشبه مغاور وكهوف للمذاهب ولبعض
النافذين».
الودائع حق ألصحابها ال يموت

ورجاالً ،وال يجوز إيالء مهمة االســتنهاض اىل
املتسبِّبني باالنهيار.
كيف يمكن قبول هؤالء ضمن فِ َرق الحلول؟
األجدى ،مســاءلتهم ومحاسبتهم وعدم تركهم
بأماكنهم كأ َّن شيئا ً لم ي ُكن.

مَهام الصنــدوق التحوُّل اىل قاض يف لبنان .ومع
ذلك ،طلب الصندوق تدقيقــا ً يف مرصف لبنان،
الرسية املرصفيّة
ووضع رشط تعديل قانــون
ِّ
وبدء تحقيق يف الجرائم املالية وصوال ً إىل اسرتداد
أصول.

ّ
تلقت جمعية المصارف كتابًا من مصرف
لبنان يقر بوجود شهادات اإليداع ،وأن
لها استحقاقات ستحترم ،مع امكان
ر ِّدها بالليرة اللبنانية .كما لو أن مصرف
لبنان ال يعترف بالخسائر ،فما تعليقك؟

خطة الحكومة اإلطار
لماذا يغيب عن ّ
االقتصادي؟

انه ذ ّر للرماد يف العيــون .أوالً ،من قال إن
ّ
الحق
القانون يســمح بذلك؟ وثانياً ،هذا ليس
بتاتاً .وقبل ان نصل اىل حلول غري واقعية كهذه،
يجدر الســؤال عن األموال وكيــف تبدَّدت .انها
املساءلة واملحاســبة ،وال حياد عنهما اذا اردنا
اعادة لبنان عىل أسس سليمة .والعدالة ال تتجَ ّزأ.

لكن الجميع يحاول االتفاق على أن
األموال ُصرفت على الدولة والناس وال
المساءلة ،أال تتّفِ ق مع هذا
جدوى من
َ
َ
القول؟

ال يمكن القبــول بكذبة ان األموال رصفت
عىل الدولة والناس كمــا يحاولون َ
القول .لذا ،ال
ب َّد من التدقيق ليقف كل واحد عند مســؤوليّاته
بعيدا ً عن التَعميات .فقول أو زعم أن مبلغ الـ 73
مليار دوالر قد اســتعمل لتمويل حاجات الدولة
والعجز يف حســاباتها ،فهذا كذب ونفاق ،وإال
فليكشفوا عن الحسابات ،وليُرص إىل التدقيق يف
هذه الحسابات الظهار الحقائق.

لماذا لم يأت االتفاق مع ُصندوق النقد
الدولي على ذكر المساءلة والمحاسبة؟

ال عالقــة مبارشة لصنــدوق النقد الدويل
بذلك .إنها مسؤوليتنا نحن اللبنانيّني .ليس من

لإلقتصاد  3مرتكزات أساســيّة ،أو ما ما
يســمى بثالثيّة الثبات :االنتاج والطاقة والنقل.
طاملا نحن يف اقتصاد غــر مُنتج ،وطاملا ال ح ّل
جذريا ً واضحا ً لقضية الطاقــة ،وطاملا لم نجد
حلً للنقل ّ
ّ
يوفر مليارات تُهدر ...ستبقى املشكلة
وترتا َكم تعقيداتها ،مشاكل ال ينفع معها شطب
بعض الديون والخسائر.
املرتكــزات التــي ذكرناهــا ال يحميها اال
القضاء العادل الفاعــل ،واألمن واألمان وليس
األمن القرسي .ونسأل :هل نحن يف رحاب قضاء
عادل فاعــل؟ هل نحن يف اقتصــاد منتج؟ هل
ّ
يستحق لوقف
أو َلينا قطاع النقل اإلهتمام الذي
هــدر املليارات؟ هل نحن يف لبنان ،سياســيّون
وإداريّون التزمنا بخطة كهرباء لتنفيذها رسيعا ً
وكما يجــب؟ أم ال نزال ممعنــون يف املناكفات
والحرتقات؟...

كيف يمكن استرجاع جزء من اموال
الناس من دون اعادة بناء االقتصاد على
أسس االنتاج سلعًا وخدمات ُخصوصًا
تلك التي لها قيمة مضافة عالية؟

للمثال ،راكم لبنان عــر تاريخه مخزونا ً
من الذهب بفضل اقتصاد كان قِ بَل بداية الحرب
عام  ،1975منتجا ً للمواطنني وللدولة ،وذلك عىل
فرتات ّ
تحققت خاللها فوائض ســمحَ ت برشاء
ذلك املخزون الذي هو قرشنا األبيض لهذه األيام
الصعبة والعِ جاف .اآلن ،نحن بحاجة إىل اقتصاد

يحقق فوائض تسمح ب َر ّد معظم حقوق الناس
وتحديدا ً حقوق املودعني .لكن ال انتاج وال فوائض
يف ظل مناكفات سياســيّة ،وقضاء غري فاعل،
وأمن غري ناجز ال ي َو ّلد أمانا ً مســتداماًُ .ك ّل ذلك،
عند توافره ،يشــ ّكل بيئة حاضنة النتاج ِ
السلع
والخدمــات ذات ميزات تنافســيّة .واأله ّم ممّ ا
سبق ذكره هو أن أي مرشوع اقتصادي يحتاج
سيايس إن لم نقل حماية سياسيّة.
اىل احتضان
ّ
أين نحن من تلك الحماية يف ظل انتشار سياسات
شعبويّة تبثها كل الفئات ،وهنا ال أستثني أحداً.

بالعودة الى الودائع ،أال يمكن طلب
تضحيات من المودعين ال سيما الكبار
منهم؟

حقوق املودعنيُ ،ك ّل املودعني ،ال تســقط.
ودائع الناس يف املصــارف جرى إيداع معظمها
يف مرصف لبنان الذي بدَّدها وأساء استِخدامها
وأســاء االمانة فيها .وهنا أعيــد وأك ِّرر إلزاميّة
املساءلة والشفافيّة ،باالضافة اىل رضورة ّ
تجل
الوضوح يف الرؤية .إن اســرجاع معظم الودائع
يحصل ضمن اطــار خ ّ
طة تعاف مايل اقتصادي
واجتماعي مَحمي ِبمرشوع ســيايس متكامل.
لم نَصل بعد اىل ذلك الهدف طاملا أجواء املناكفات
ِ
مستم ّرة.

لذا تراهم يهربون الى فكرة انشاء
صندوق سيادي وتناول مسألة الغاز في
البحر .ماذا يعني انشاء صندوق؟

علينــا ان نحدد اهدافــه وكيفية ضمانة
عائداته وتأمني حسن ادارته .انا لست ضد فكرة
الصندوق با ُملطلق لكــن االهداف يجب ان تكون
واضحة كــي ال يُصار إىل عمليــة نَهب مقوننة
وتُشــفط الثروة الوطنيّة الغازيّة ِمثلما َ
ط ّيوا
ُمدّخرات الناس .فالعِ ربة يف التنفيذ لكن عىل أيدي
مَن؟

ال تصدقوا كلمة ممن كان بين مسببي األزمة
يســأل الوزير الســابق منصور بطيش كيف يمكن تصديق
ترصيحات مســؤولني لبنانيني هم بني مسببي األزمة واإلنهيار؟
ويقول« :مما أشــار إليه الرئيس الفرنيس إيمانويل ماكرون عن
تشــخيص األزمة اللبنانية أنها كانت عبارة عن مخطط احتيايل
(بونزي ســكيم) .واألمر عينه قاله األمني العــام لألمم املتحدة
انطونيو غوترييش .هذا باإلضافة اىل تقارير دولية ابرزها لصندوق

النقد والبنك الدوليني .كما أن تقريرا ً صادرا ً عن األمم املتحدة تحدث
عن انتهاك لحقوق اإلنســان يف لبنان وافقار متعمد لســكانه».
ويضيف بطيــش« :هل نكذب كل هذه الجهــات الدولية لنصدق
ترصيحات تربيرية كاذبة ملسؤولني لبنانيني هم جزء أسايس من
األزمة وأســبابها؟ هل نكذب التقارير والجهات املحايدة الرسمية
منها والخاصة ونصدق من أوصل البالد إىل هذه الهاوية»؟

كما في  31آذار /مارس الماضي

موجودات ومطلوبات المصارف
اللبنانية بالعمالت األجنبية
موجودات املصارف ،دفرتيــاً ،بالعمالت األجنبية :نحو  115مليار
دوالر موزعة كاآلتي:
توظيفات املصارف لدى مرصف لبنان :قرابة  87.5مليار دوالر.
ّ
متبق من التوظيفات اإللزامية (احتياطي)،
 11.15مليــارا ً رصيد
باإلضافة اىل  4.2مليارات هي القيمة الدفرتية راهناً ،الكتتاب مرصف
لبنان بـ  5.3مليارات ســندات يوروبوندز بعد تنزيل املؤونات املكونة
بالفارق ،باإلضافة إىل نحــو  72.17مليارا ً لم تعد موجودة (فجوة ،أي
خسائر توازي  72%من ودائع الناس).
ســيولة املصارف يف الخارج 5.77 :مليارات دوالر 4.13 :مليارات
لدى املصارف املراسلة باالضافة اىل  1.11مليار لدى املصارف املركزية،
باإلضافة اىل  524مليونا ً عبارة عن أوراق مالية أجنبية.
القيمة الدفرتية الستثمارات املصارف يف الخارج 2.71 :مليار دوالر.
صايف توظيفات املصارف يف ســندات اليوروبوندز 4.45 :مليارات
دوالر هــي القيمة الصافية راهنا ً (نحو  10مليارات القيمة اإلســمية
يطرح منها  5.45مليارات مؤونات مكونة لتاريخه).
صايف التســليفات بالعمالت األجنبية للقطــاع الخاص اللبناني:
 12.85مليار دوالر.
صايف التسليفات بالعمالت األجنبية لنشاطات خارج لبنان1.58 :
مليار.

مالحظات:

بلغ حجم التســليفات للزبائن بالعملة الوطنية  18.69ألف مليار
لرية لبنانية.
توظيفات املصارف بالعمالت األجنبية لدى مرصف لبنان والبالغة
 87.52مليــاراً 13% :منها إلزامية مقابــل  74.52مليارا ً حرة ،وهي
جميعها من ودائع الناس بالعمالت األجنبية.
إنخفضت موجودات مرصف لبنان بالعمــات األجنبية اىل 12.2
ملياراً ،منها  1.13مليار قيمة حقوق السحب الخاصة التي حصل عليها
لبنان من صندوق النقد الــدويل ،أي أن الصايف كان  11.15مليار دوالر
بنهاية آذار املايض
***
مطلوبات املصــارف بالعمالت األجنبية :نحــو  115مليار دوالر
موزعة كاآلتي:
ودائع الناس بالعمالت األجنبية تبلغ نحو  100مليار دوالر ،منها
 22.19مليارا ً لغري املقيمني( .مقابل  40.9ألف مليار لرية ودائع للزبائن
بالعملة الوطنية).
صايف التزامــات املصارف بالعمالت األجنبية تجــاه القطاع املايل
املقيم 573 :مليون دوالر.
التزامات املصارف تجاه الخارج 4.57 :مليارات باإلضافة اىل 110
ماليني عبارة عن أوراق مالية ،واإلجمايل يبلغ  4.68مليارات دوالر.
أموال خاصة للمصارف بالدوالر :قرابة  9.24مليارات دوالر.
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ٌ
وهم على المدى القصير ...ليبقى الرهان على المدى الطويل

تهريب الودائع إلى "سوليدير"مستمر وأسهمها تقفز" ...لوالريًا"

تحولت «الشركة اللبنانية لتطوير وإعادة إعمار وسط بيروت
– سوليدير» ،من شركة مساهمة تترنح بالديون عشية ليل
االزمة ،إلى «ملجأ» للودائع الهاربة في ضحاها .مصائب
المودعين بادراكهم حتمية فقدانهم أكثر من  80في
المئة من قيمة مدخراتهم ،كانت عند "سوليدير" فوائد.
حيث سددت الشركة الجزء االكبر من ديونها ،وارتفعت
قيمة سهميها (أ) و(ب) بين العام  2019وأيار  2022بنسبة
 1300في المئة نتيجة إمكانية شراء االسهم بـ»اللوالر» .بيد
أن «القشة» التي أتيحت للمودعين التعلق بها ،أُثقلت ،فهل
تصمد أمام العودة المنتظرة إلى االقتصاد الحقيقي؟!
خالـــد أبـــو شقــــرا
أرخت بشــائر االزمة االقتصاديــة ،التي كانت
قد بدأت تطل برأســها يف العام  ،2011بثقلها فوق
القطاع العقاري عامة و»ســوليدير» خاصة .أسهم
الرشكة املدرجة يف بورصة بــروت بدأت بالرتاجع،
متأثرة بانهيار الطلب مع اســتمرار إقفال وســط
العاصمة التجاري ،وهجرة املؤسســات والرشكات،
وتخريب االبنية واملمتلكات .وقد عمد املساهمون اىل
التخلص مما يحملونه من ســندات وأسهم لبنانية
بشــكل عام ،ومنها ما يعود لـ»ســوليدير» بشكل
خاص .فانخفض سعر سهم الرشكة من حدود 25
دوالرا ً يف العام  2009إىل  5دوالرات بني العامي 2018
و .2019إال أنه مــع إدراك املودعني بعد العام 2020
بعــدم إمكانية الهروب من «مقصلة» الـــهريكات
كيفمــا أتت خطــط التعــايف ،ومحاوالتهم تهريب
ودائعهم بأي ثمن ،تحسن ســهما الرشكة وارتفعا
إىل حــدود  9دوالرات .إال أن التحول النوعي لم يظهر
إال بعد آذار  ،2021حني ســيّل املطورون العقاريون
محفظتهم العقارية ،وأحجموا عن قبول الشــيكات
املرصفيــة أو الحواالت ،أي الدفــع باللوالر واالموال
املحتجزة .فلم يعد يف «امليدان» غري ســهم سوليدير،
فزاد الطلب وتدرجت قيمة الســهم صعودا ً من 25
دوالراً ،حتى وصل يف مطلع أيار الفائت إىل حدود 65
دوالرا ً للسهم الواحد.

الطلب ليس طبيعيًا

زيادة البيوعات العقارية وإطفاء ســوليدير
ديونها ســاهما بارتفاع الطلب عىل ســهميها.
يف املقابل فــان الطلب الهائل ليــس طبيعياً ،بل
هو دليــل يأس وإحباط ناتج عــن فقدان االمل
باســرجاع الودائــع .وهو ما فتــح الباب عىل
ســؤال جوهري إن كان املودعون قد هربوا من
تحت «دلفة» تطيــر الودائــع يف املصارف ،إىل

شادي حنا

الشركة سدّدت ديونها ...وتنتظر أيامًا أفضل

تحت «مزراب» فقاعة العقارات يف سوق االسهم
والسندات! علمياً ،يعترب الرقم الذي وصل إليه سهما
سوليدير «وهميا ً وغري حقيقي» ،بحسب االقتصادي
والخبري يف أسواق البورصة واملال شادي حنّا .و»هو
ّ
يعب عن سعر السهم باللوالر وليس بالدوالر النقدي.
وملعرفة قيمة الســهم الحقيقية يجب رضب القيمة
الوهمية املحددة للســهم اليوم بـ  65دوالراً ،بسعر
الخصم لشيكات الدوالر الذي يبلغ  13يف املئة .فتكون
النتجية ان قيمة الســهم الحقيقية هي بحدود 8.4
الرهان على االستقرار
دوالرات (فريش).
ولكن يف املقابل فان ســهم رشكة «سوليدير»،
ومع هذا فان املعادلة ال تُبطل إمكانية استمرار
التي تمتد عىل مساحة  1,9مليون مرت مربع ،منها
ســهم ســوليدير باالرتفاع أكثر .إذ كلما ارتفعت
حواىل  700ألف مرت مربع من األرايض املستحدثة عىل
معدالت الخصم عىل شــيكات الدوالر بالتوازي مع
البحر ،معــرض لالرتفاع يف مرحلة النمو .خصوصا ً
ارتفاع ســعر الرصف الحقيقي يف الســوق املوازية
مع نــدرة االرايض عــى الواجهة
قبل ظهور الحل لألزمة« ،كلما زاد
البحريــة ومحدوديتها وجهوزيتها
الرقم لسهم سوليدير» ،يقول حنّا،
لالســتثمارات الفخمة ،سواء كان
ويشــدد عىل كلمة «الرقم» وليس
السعر .فـ»اذا أصبح الشيك املرصيف «غرقى» المصارف ال يخشون يف األبنيــة الســكنية أو املنتجعات
بالدوالر يباع عىل سبيل املثال بـ 10
السياحية والفنادق وخالفه .وعليه
«بلل» الخسارة في أسهم
يف املئة من قيمته ،فســرتفع رقم
فان «حمل االســهم لرشكة لديها
الســهم الظاهر عىل الشاشة أكثر .شركة تطوير وإعادة إعمار مســتقبل ،قد يكون أضمن بما ال
وسط بيروت
وذلك بسبب زيادة الطلب عليه من
يقاس مــن ترك االموال فريســة
قبل حملة «اللوالر» .ومن املمكن أن
لـ»الهريكات» ومخططات شــطب
يصل السهم إىل  70أو  85دوالرا ً أو حتى أكثر.
الودائع وتحميــل املودعني الثمن االكرب من االزمة»،
بحسب مصادر قريبة من «سوليدير» .وهذا التحليل
يرتكز عىل النقاط االساسية التالية:
العودة إلى الحجم الطبيعي
 إن سوليدير ســددت كل القروض املرصفية التيمثله مثل مختلف السلع والخدمات فان تسعرية
تدين بها ،وارتفعت سيولتها بالدوالر النقدي.
ســهم «ســوليدير» كبرية النها باللوالر .ولكن عند
 وضع الرشكة متني ،فهي تملــك عقارات يف أهمتوحيد سعر الرصف ونجاح املفاوضات مع صندوق
منطقة يف لبنان.
النقد الدويل والبدء فعليا ً بتطبيق بنود خطة التعايف،
 أعطيت «ســوليدير» الحق بتشــييد  4200مرتفان سعر السهم ســيعود ليأخذ حجمه الحقيقي.
مبني ،قسم منه طورته الرشكة كاألبنية الحكومية،
أما أكرب املســتفيدين من ارتفاع رقم سهم سوليدير
الكنائــس والجوامــع ،ومجمعات ســكنية مثل
فهم املضاربون الذين اشــروا باللــوالر ،وعمدوا إىل
«الصيفي فيلدج» ،ومقرات دولية مثل «االســكوا»،
البيع بالدوالر النقدي عندما وصل الســعر إىل حده

االقــى ،ولو بقيــم نقدية أدنى بقليل من ســعر
الســهم .فؤالء «كيشوا» أموالهم ،أي اسرتدوها نقدا ً
وعوضوا جزءا ً من خسائرهم ،واستطاعوا أن يهربوا
من حــدّي االقتطاع يف املصــارف وهبوط القيمة يف
الســوق الحقيقية» ،من وجهة نظر حنا« .أما الذين
يدخلون السوق بنية االســتثمار عىل املدى الطويل
فان استفادتهم ستكون محدودة .الن السعر سيعود
إىل أخذ قيمته الطبيعية».

وحدائق عامــة وبنى تحتية متطورة .أما القســم
اآلخر فهو خاضع للتطوير وينتظر املســتثمرين.
ومن املتوقع أن تشــهد هذه املنطقة الراقية واملهمة
والفريدة طلبــا ً كبريا ً يف حال عودة االســتقرارين
االقتصادي والســيايس ،وال ســيما يف مــا يتعلق
بالواجهة البحرية.
 املودعون أخذوا يف االعتبار أنه حتى مع انخفاضقيمة االســهم ،فان الجزء املحفــوظ من املدخرات
يف أســهم الرشكة ســيبقى أكرب ،وقيمته مرشحة
لالزدياد وليس النقصان .وبالتــايل وبدال ً من تبخر
الوديعة بنســبة  80أو  90يف املئة قد تفقد نســبة
 50أو  40يف املئة ويكونون قد تجنبوا خسارة الجزء
االكرب منها.
الطلب الكبري عىل أســهم رشكة «سوليدير» لم
يقابله طلب مماثل عىل أســهم الرشكات (القليلة
جــداً) املدرجة يف بورصة بريوت .فعدا عن اســهم
بعــض املصارف التي يهرب منهــا املودعون ،طاملا
باســتطاعتهم ذلك ،فان «آلية التســعري التي تعود
الســهم الرشكات املتبقية غري واضحة ،فيصار إىل
تجنبها لعدم معرفة املستثمرين قيمتها الحقيقية»،
بحسب شــادي حنّا .فيما شهد الســوق يف املقابل
ارتفاع أســهم الرشكات واملؤسسات غري املدرجة يف
البورصة واملعروفة بـ»  ،« over the counterوالتي
يجري تداولها بتنازل عنــد الكاتب العدل .والتبادل
يتم بالدفع النقدي والقيم الحقيقية للعملة.
إهمال السياسات املالية والنقدية لعقود طويلة،
عدم تطوير البورصــة والعمل عىل إدراج الرشكات
املساهمة فيها ،ندفع ثمنه اليوم .فعدا عن إمكانية
تشــكيلها مخزنا ً للقيمة وال سيما يف مرحلة التعايف
وعودة النمو واالزدهار ،فان االتكال عىل املصارف يف
املرحلة الســابقة حرم االقتصاد واملؤسسات فرص
تمويل جدية يف أوقات توقــف االقراض .وهذه من
جملة االخطاء التي تحتــاج إىل املعالجة يف املرحلة
املقبلة.

 7إضاءات على"سوليدير" وارتفاع أسهمها
سجلت أسهم رشكة سوليدير ارتفاعا ً قياسيا ً يف شهر أيار/مايو املايض
وبنسبة بلغت  .75%ومقارنة مع القمم السابقة التي بلغها سعر السهم،
ال ســيما الفرتة التي تلت اتفاق الدوحة يف  2008حيث بلغ السهم نحو 40
دوالراً ،يمكن القول ان السهم اليوم يف قمة تاريخية غري مسبوقة (نظرياً).
 - 1بني أســباب ارتفاع السهم شيوع تداول الخطة الحكومية املبنية عىل
اتفاق مع صندوق النقد الدويل ال يضمن إال  100ألف دوالر لكل حساب مودع.
وما فوق ذلك قد يتعرض للشــطب او النتقاص كبري من قيمته .لذا تهافت
مودعون لرشاء ســهم ســوليدير ظنا ً منهم
أنه يبقى مخزنا ً للقيمة هربــا ً من االقتطاع
القرسي من الودائع املتوسطة والكبرية.
 - 2بــن األســباب أيضا ً أن

اصحاب الشيكات «اللوالرية» (أي شيكات حســابات الدوالرات املحتجزة
يف البنوك) لم يعد باســتطاعتهم رشاء عقــارات كما حصل يف العام 2020
و ،2021بعــد الرتاجع الكبري جــدا ً يف املعروض العقــاري الذي يقبل تلك
الشيكات اللوالرية.
 - 3اىل ذلك ،فان رشاء ســهم سوليدير ممكن بمبالغ صغرية ومتوسطة
وكبرية ،أي أنه بمتناول مختلف فئات املودعني وحملة شــيكات الدوالرات
املحتجزة يف املصارف.
 - 4هناك من يؤكد أن سعر سهم الرشكة مقيّم بأقل من قيمته الحقيقية
أو العادلة التي قد تصل إىل  100دوالر (حقيقي) ،بالنظر اىل العقارات الثمينة

جدا ً التي تمتلكها الرشكة وتطورها يف ارقى مناطق لبنان وأكثرها تنظيما ً
عىل االطالق.
 - 5كما أن للرشكة استثمارات يف الخارج تدر عليها ايرادات يفرتض انها
تشكل عامالً مساعدا ً الستمراريتها يف ظل األزمة الداخلية.
 - 6يف  2020ســددت الرشكة معظم ديونها كما أنها ســبق وخفضت
مصاريفها بنسب تجعل كلفتها أقل من ذي قبل بكثري.
 - 7يف املقابل ،هناك من ليس متفائالً بـ»ســوليدير» وسهمها بالنظر اىل
دعــاوى قانونية ضد الرشكة من جهة ،وامكان ســقوط لبنان يف االنهيار
الشامل يف حال تعذر االتفاق عىل خطط النقاذه يف املدى املنظور .ويف حال بدء
تنفيذ االتفاق مع صندوق النقد قد يتعرض سهم الرشكة
اىل انتكاسة متأثرا ً باستحقاق توحيد أسعار الرصف.
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غبريل :صاحب العمل يفضل العامل االجنبي األدنى
أجرًا من اللبناني
بيرم :ال إقبال على بعض المهن بسبب «النظرة
المجتمعية» تجاهها

ج يمنع لبنانيين من ممارسة
االسمر :حساب «برستي »
بعض االعمال
 14.4مليار دوالر نزيف ميزان المدفوعات
في  4سنوات

كانت  5مليارات في  2018و 4.3مليارات في  2019و 3مليارات في 2020

 2.1مليار دوالر تحويالت العمال األجانب من لبنان في 2021

باسمــــة عطـــوي
يروي املزارع أبو هشام غصني من
بلدة القنطرة الجنوبية لـ»نداء الوطن»
معاناتــه يف عدم إيجــاد عمّ ال زراعة
من الجنســية الســورية ،ملساعدته
يف مواســم قطاف الحمضيات خالل
األشهر املاضية ،والتبغ حالياً ،بسبب
هجرة الكثــر منهم لبنان والتوجه إىل
العراق طمعــا ً بجني املزيد من األموال
وال سيما بالدوالر االمريكي ،ما إضطره
لإلســتعانة بمزارعني من أبناء بلدته
«مع زيادة يف األجــر وتربيح جميلة»
عىل حد قوله ،ألن االعمــال الزراعية
غالبا ً ما تتطلب مثابرة وجهدا ً جسديا ً
كبرياً ،ويتوقع أن تتكرر هذه املعاناة يف
موسم قطاف الزيتون املقبل من دون
أن يرى حال ً محتمال ً لها.

معاناة ربات البيوت

معاناة أبوهشام مع إيجاد العمّ ال
تشــبه معاناة العديد من ربات البيوت
اللواتي لم يعد بإســتطاعتهن تحمل
كلفة عاملة منزلية أجنبية (أثيوبية أو
فلبينيــة) بالدوالر االمريكي .ويُحاولن
سد هذه الحاجة باالســتعانة بعاملة
نظافة ســورية عىل «الساعة» .تقول
ماغي عيىس لـــ» نــداء الوطن» أن
«الطلب عىل العامالت السوريات كبري
جدا ً ممــا يدفعهن إىل زيــادة أجرهن
ليصل إىل  75ألف لرية للساعة ،ويف حال
كانت املسافة التي ستقطعها العاملة
كبرية تطلــب من ربة املنزل دفع كلفة
النقل أيضــاً .وغالبا ً ما تخلف بوعدها
بســبب كثرة الطلب عليها مما يدفع
ربة املنزل إىل إنجاز أعمالها بمفردها».

تراجع األعداد بسبب األزمة

تجربة كل من أبوهشــام وماغي
يعكس ما خلفتــه االزمة االقتصادية
ومــا تبعها من أزمة شــح الدوالر يف
لبنان من ترضر نواح كثرية من الحياة
االجتماعيــة والنشــاط االقتصادي
والتحديات الجديــدة ،التي يواجهها
سوق العمل .ومن بني النتائج املبارشة
لتلــك األزمــة إعادة هيكلة «ســوق
العمالــة األجنبية» بمعنــى تراجع
أعداد العامــات املنزليات إىل أكثر من
النصف خــال الســنوات الثالث من
االزمــة ،باالضافــة إىل تراجع أعداد
العمــال الســوريني واملرصيني الذين
يعملون يف قطاعــات الزراعة والبناء.
وهذا مــا أظهرته أرقــام «الدولية»
للمعلومــات» بأنه «يف لبنان  600ألف
عامل ســوري يف العــام  ،2021أي
برتاجع ملحوظ عن السنوات السابقة
عندما كان يُقدر عددهم بـ 900ألف.
أما بالنسبة للجنســية الفلسطينية،
فقــد بلغ عدد عمالهــا يف لبنان 130
ألفــا ً وعدد العمــال األجانب يف لبنان
من الجنسيات العربية واألجنبية 260
ألفاً ،مرتاجعا ً من  350ألفاً .وبحسب
الدولية للمعلومــات أيضا ً يف كل عام
كان يأتي نحــو  57ألف عامل أجنبي
جديد إىل لبنان ،إال أن هذا العدد تراجع
إىل نحو  10آالف يف عام  ،2020وتفيد
أرقام االمن العــام اللبناني إىل تراجع
عدد ســمات العمل التي منحها إىل ما
دون العــرة آالف ،وتحديــدا ً 9780
ســمة عمل جديدة ألجانــب يف عام
 ،2020يف مقابل  57957سمة عمل يف

عام  2019وتُظهر العمليات الحسابية
تراجعــا ً بمقدار  83يف املئــة ،أي ما
يساوي  48177سمة عمل.

يطلبون «الفريش» دوالر

لكن مقابل «إعادة الهيكلة» التي
يعيشــها قطاع العمالة االجنبية ،ثمة
جانب آخر يتمثــل بأن هذه الرشيحة
من العمال تتقــاىض أجورها بالدوالر
«الفريــش» او مــا يعادلهــا باللرية
وتُشارك يف إســتنزاف العملة الصعبة
من لبنان .اذ يقــدر تقرير لبنك عوده
تحويالت العمالــة األجنبية بنحو 2.1
مليــار دوالر يف  .2021وتشــكل تلك
العمالة منافسة لليد العاملة اللبنانية
التي تعاني من بطالة وأزمة معيشية
خانقة ،لكن هــذا الواقع ال يمنع من
التمييز بني «عمالــة رضورية كحال
العمال الســوريني يف مجــال البناء
والزراعة ،وأخرى تشــكل منافســة
للعمالــة والوطنيــة واليــد العاملة
اللبنانيــة كمــا هو حــال العمال يف
املحالت التجارية واملطاعم.
ويعترب خرباء أن العمالة األجنبية
تشــكل «رضورة لالقتصاد اللبناني
وليســت ســلبية ،ألنها تقوم باملهن
التي يمتنع اللبناني عــن القيام بها،
عىل غرار جمع النفايات والتنظيفات.
ّ
يخفض
كما أن وجود العمالة األجنبية
كلفــة اإلنتاج ويجعل مــن الصناعة
املحلية أكثر تنافســية ويفتح الباب
أمام التصدير ،مــا يتيح إدخال دوالر
إضايف إىل السوق املحيل.

ال يموت الذئب و ال يفنى
الغنم

يحــاول وزير العمــل مصطفى
بريم مقاربة ملــف العمالة االجنبية
يف لبنان وفقا ً للمثل القائل« :ال يموت
الذيب وال يفنــى الغنم» ،ألنه يعلم أن
هذه العمالة تستنزف العملة الصعبة
وتؤثر عىل العجز يف ميزان املدفوعات
من جهة ،لكنها تســد ثغــرة وفراغا ً
يف قطاعــات خدماتيــة وإنتاجية ال
تلقى إقباال ً مــن العمال اللبنانيني من
جهة اخــرى .ويرشح بــرم لـ»نداء
الوطن» هذه املقاربــة بالقول« :منذ
بداية األزمة وتســجيل فوارق كبرية
بالــدوالر االمريكي حصــل إنخفاض
كبري جــدا ً يف عدد عامــات الخدمة
املنزلية ووصلــت إىل  70باملئة تقريباً،
كما حصل إنخفــاض يف أعداد عمال

مصطفى بيرم

بشارة األسمر

نسيب غبريل

التوضيــب والتنظيفــات والحمّ الني.
لكــن يف الفــرة االخــرة إزداد عدد
االذونات التي تطلب إســتقدامهم من
الخارج بسبب عدم االقبال عليهم من
قبل اللبنانيني» ،الفتــا ً إىل أنه «بحكم
مهمته للمواءمة بني حاجات ســوق
العمل من جهة والحفاظ عىل مصلحة
العمــال اللبنانيني من جهــة ثانية،
اصدرت قرارا ً تم فيه حرص  126مهنة
بالعمــال اللبنانيني وتــم نرشها عىل
موقع وزارة العمــل ،وأطلقنا منصة
للتوظيف بهدف خلق الحافزية للعمل.
ألنه بسبب االقتصاد الريعي بات هناك
العديد من القطاعــات واملهن التي ال
يُقبل عليها املواطن اللبناني وال سيما
القطاع الزراعي والصناعي».

عمال لبنانيون خالل أسبوعني نعطيه
االستثناء باالستقدام لكن التشدد هو
يف االساس حماية للعامل اللبناني».
يشــدد بريم عىل «رضورة إعادة
تثقيــف اللبنانيني حــول االقبال عىل
جميــع املهن والقطاعــات .وهذا ما
يحصــل يف كل دول العالــم .ويدعو
الشــباب للتســجيل يف منصة وزارة
العمــل خصوصــا أن كل االجراءات
املطلوبة مجانية».
يوافــق بــرم عــى أن التصدي
للعمالــة غــر النظاميــة صعب يف
ظل وجــود عدد هائل مــن النازحني
السوريني ،يقول« :حاولنا التصدي لها
من خالل قانون العمل الجديد ولحظنا
فيه تنظيم العمالة غري النظامية التي
تنافس بشكل غري مرشوع اللبنانيني
وأكثرهــا مــن العمال الســوريني»،
معتربا ً أن «مسؤولية هذا االمر يتحمله
املجتمــع الدويل الــذي يرفض إعادة
الالجئني الســوريني إىل بالدهم مع أن
الظروف االمنية تســمح بذلك .علما ً
أنه ،إقتصاديــا ً وإجتماعياً ،ال يمكن
للبنان أن يستمر عىل هذا املنوال ،وأن
يبقى ثلث ســكان لبنان من النازحني
الذين يتلقون املساعدات من املجتمع
الدويل ،يف حني أن الدولة اللبنانية هي
وحدها من يتحمل االعباء».
ويختم« :لذلك أتشــدد يف إعطاء
إجازات العمل أو ما يســمى باملوافقة
املســبقة واالســتثنائية ملحاربة هذه
العمالة .لكنــي مرن يف تجديد من هو
موجود يف لبنان منــذ فرتة ،كما أنني
أتشدد يف املوافقة عىل إستقدام العمالة
االجنبيــة (بمن فيهم الســوريون)
للمســاهمة يف خفض نســبة خروج
العملة االجنبية من لبنان إىل الخارج،

ألن اليد العمالة االجنبية ال تســتثمر
يف لبنــان وهذا ما يمكــن أن نقوم به
لخفض العجز يف ميزان املدفوعات».

منصة ومرونة

يضيف« :الوزارة عرب هذه املنصة
تقوم بواجبها لجهــة حماية العمال
اللبنانيــن مــن خالل حجــز مهن
خاصة بهم وحمايتهم من املنافســة،
وبالرغم من ذلك يمكن تســجيل أن ال
إقبال شــديدا ً عىل بعض املهن بسبب
«النظــرة املجتمعيــة» تجاهها .لكن
بهذه الخطــوة تكون الوزارة إحرتمت
قرارها بإيجاد فرصة العمل للبنانيني
وأيضا ً عدم تعطيــل صاحب الرشكة
عن تسيري أموره».
شــارحا ً ذلك بالقــول« :إذا كان
الطلب هو إلســتقدام عمال تنظيفات
يُعطى االذن بإستقدام عمال أجانب ألن
هناك نسبة ضئيلة من اللبنانيني الذين
يتقدمون للعمل يف هذا القطاع ،ولكني
ألزم صاحب الطلب بالتسجيل بمنصة
الوزارة واالعالن بأنــه بحاجة لعمال
تنظيفــات مثالً .ويف حــال لم يتقدم

"الكابيتال كونترول" ّ
ينظم خروج دوالرات العمال
بلغــة االرقام يرشح رئيس مركز االبحاث يف بنك بيبلوس
نســيب غربيل لـ»نداء الوطن» أن»العمالة األجنبية يف املنازل
تســجل تراجعا ً حادا ً منذ بداية االزمة ،وقد شاهدنا يف سنتها
االوىل أن ســفارات دول هــؤالء العمال تتوىل تســفريهم إىل
بالدهم ،وهذا ما انعكس عىل ارقام التحويالت لهؤالء العمال
إىل الخارج ،ففي العام ُ 2018
ســجّ ل تحويل  5مليارات دوالر
إىل الخــارج ،ويف العام  2019نحو  4مليــارات و 300مليون
ويف العام  3 2020مليارات دوالر ،ويف االشــهر األوىل من العام
 2021تم تحويــل  551مليون دوالر أي برتاجع  21باملئة عن
العام الســابق» ،الفتا ً إىل أن «هذا يعنــي أن هذه التحويالت
يف تراجع مســتمر يف الســنوات التالية ،لكن تأثريها السلبي
مســتمر ألنها ترسب العملة الصعبة إىل الخارج ،وتساهم يف

إبقاء العجز يف ميزان املدفوعات مرتفعا ً بالرغم تراجع نسبة
االسترياد من الخارج».
يرى غربيل أن «خروج الدوالر من لبنان بســبب العمالة
االجنبية يمكن أن يُنظم من خالل قانون الكابيتال كونرتول،
ألنه ال يمكننــا التخيل عن العمالة االجنبيــة لكن الكابيتال
الكونرتول يســاهم يف ضبط عمليات التحويــل إىل الخارج،
خصوصا ً إذا كان يشمل أيضا ً رشكات التحاويل املالية».
ويختم« :أما ســبب عدم إشتغال العامل اللبناني يف مهن
العمالــة االجنبية ،فيعــود إىل أن صاحــب العمل يفضل أن
يدفــع أجرا ً أدنى للعامل االجنبــي ،بينما هو مضطر يف رفع
االجور للعمــال اللبنانيني ليتمكنوا من تأمني الحد االدنى من
مستلزماتهم».

إنخفاض العمالة االجنبية
ال يلغي المنافسة

يوافق رئيس االتحاد العمايل العام
بشارة االسمر عىل رضورة عدم تعميم
«املنحى الســلبي» للعمالــة االجنبية
يف لبنان ،شــارحا ً لـ»نداء الوطن» أن
«العمالة االجنبيــة إنخفضت إىل أكثر
من النصف منذ بداية االزمة وال تزال،
منها العمالة املرصية والسورية ،رغم
أنها ال تــزال مرتفعة ،وتؤثــر تأثريا ً
مبارشا ً عىل العمالة اللبنانية وخاصة
يف املهــن الفنية (الســباكة والدهان
وتمديــدات الكهربــاء) ،وهــي غري
مضبوطة وغري واضحة االرقام (عمال
من دون إقامات رشعية)».
يضيــف« :إنخفض عدد العامالت
املنزليات األجنبيــات ،وكإتحاد قمنا
بحمــات لتشــجيع اللبنانيــن عىل
االنخــراط يف كل االعمــال التي يقوم
بها العمال االجانب وال ســيما عمالة
االفران (لبنان يحتاج إىل  13ألف عامل
كما أظهرت الدراســات) ،وت ّم إنشاء
منصة إلستقبال الطلبات وتعاونا مع
البلديــات يف هذا املوضوع وال ســيما
بلدية الغبريي ونقابة أصحاب االفران.
إال أن نسبة االستجابة من قبل العمال
اللبنانيــن ال تــزال دون املســتوى
املطلوب» ،الفتــا ً إىل أن «اللبنانيني ال
يزالون يحسبون حساب «الربستيج»
الــذي يمنعهم من ممارســة بعض
االعمــال بالرغــم من االزمــة ،ولو
أن هناك إســتجابة من قبــل العمال
اللبنانيني لشــهدنا إنخفاضا ً إضافيا ً
يف اليد العاملــة االجنبيــة يف لبنان،
وال ســيما االعمال الزراعية والفنية
واليدوية ويف محطات الوقود واعمال
البناء».
يعتــر االســمر أن «تحويــل
الدوالرات إىل الخارج ال يزال مسموحا ً
عــر رشكات التحويــل املالية .وهذا
أمر يجــب أن ينظمه قانون الكابيتال
كونرتول ،وقد وضعــت وزارة العمل
مؤخــرا ً تنظيمــا ً للعمالــة األجنبية
والعــرة دائما ً يف التنفيــذ ألن اجهزة
الرقابة غري موجودة « ،مشددا ً عىل أنه
«شخصيا ً لست ضد العمالة االجنبية
إىل أي جنســية إنتموا إال أن االولوية
يجب أن تبقى للعمال اللبنانيني ،وهذه
مســؤولية الدولة يف ظل االزمة التي
نعيشــها وعىل اللبنانيني عدم الخجل
من ممارسة أي مهنة طاملا أنها تؤمن
عيشا ً كريماً».
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األبيض :حمالت
ّ
المبكر
التشخيص
لألمراض توفر الوقاية
وكلفة العالج

اإلثنيـــن  ٦حــزيــران 2022

جبارة :فتح
اإلعتمادات يحول دون
حدوث فراغ دوائي
جرّاء الفراغ الحكومي

مؤشر الدواء بداية
كل أسبوع يريح التاجر
والصيدلي ...ويُظهر
الدواء المخفي

إعتماد  25مليون
دوالر لدعم الدواء ال
يكفي ...والسوق فارغة
ومتعطشة

أرخص من المستورد ...وأرخص من "الجينيريك"

تصنيع  500دواء محليًا واألسعار تنافسية

تح ّول البحث عن الدواء الى روتين يومي صعب آلالف اللبنانيين نتيجة ندرته في
الصيدليات ،وال سيما األدوية المستعصية والمزمنة والسرطانية التي باتت الشغل
ّ
الشاغل للمرضى .وكأنه قدّر لمريض السرطان في لبنان أن يكون الموت مصيرًا محتمًا
له في ظل ّ عدم قدرته على تلقي العالج كما يجب والتماثل الى الشفاء .فأضيف الى
ّ
وهم «تجميع» العملة الخضراء لتسديد الفاتورة اإلستشفائية
آالمه الجسدية والنفسية،
ّ
الباهظةّ ،
دواء مدعومًا في دولة
هم آخر هو البحث عن الدواء في «كومة قش» كونه
ً
«مفلسة» غير قادرة على تأمين أبسط مق ّومات الحياة لمواطنيها.
باتريسيــــا جــــالد
أما األدوية التي باتــت غري مدعومة
وتســمى  Acuteوالتــي ال تتطلب وصفة
طبية ،فإنهــا تخضع لقبضــة التاجر أو
الصيديل الذي يف حال ارتفع ســعر الدوالر
 2000او  3000لــرة يتوقــف عن بيعها
لحني إصدار التســعرية الجديدة من وزارة
الصحّ ــة ،طامعا ً يف املحافظــة عىل قيمة
الربحية نفسها ولتأمني ما يسميه التاجر
الـــ Replacement Costاألمــر الــذي ال
ينطبق عــى الواقع يف حال تراجع ســعر
رصف الــدوالر .ويؤدي هــذا األمراىل عدم
قدرة املواطن عىل ايجاد دواء يعترب مفقودا ً
من السوق عىل أن يظهر فجأة بعد صدور
التسعرية.
هذا الواقع دفع بوزير الصحة العامة
فراس األبيض اىل إصدار قرار يف بداية الشهر
الجاري يقيض بنرش ّ
مؤش الدواء الذي يحدّد
السعر وفقا ً لتقلبات أسعار الدوالر أسبوعيا ً
بدال ً من شــهرياً ،كون تسعري األدوية من
مسؤولية «الصحة» وحدها وليس املستورد
والصيديل.
ومن املفرتض كنتيجة لهذا التدبري أن

يتوقف الصيديل والتاجر عن احتجاز الدواء
لديــه اذا ما ارتفع ســعر رصف الدوالر يف
السوق السوداء ،بانتظار التسعرية الجديدة،
تماما ً كما يحصل يف سائر القطاعات مثل
قطاع املحروقات الذي يعتمد عىل تســعرية
وزارة الطاقــة لبيــع املــادة عىل عكس
السوبرماركات.
وحول ذلك املؤرش أوضح وزير الصحة
العامة يف حكومــة ترصيف األعمال فراس
األبيض لـ»نداء الوطن» أنه سيصدر مؤرش
سعر الدواء يف أول يوم عمل من كل أسبوع
ويكون عادة يــوم اإلثنني ،اال اذا كان هناك
عطلة رسمية فيكون حينها يوم الثلثاء أول
يوم عمل وهكذا.
وأ ّكد األبيض بالنســبة اىل اإلعتمادات
التي أقرت يف الجلسة األخرية ملجلس الوزراء
لفرتة  4أشــهر ،قبل أن تدخــل الحكومة
يف مرحلــة ترصيف األعمــال والبالغة 35
مليون دوالر شهرياً ،وتتضمن أدوية وحليبا ً
لألطفال ومواد أوليــة ،أن «مرصف لبنان
فتح اإلعتماد منذ اســبوعني وبدأت األدوية
ترد .ولكن إضافــة اىل أن كميــة األموال
املخصصة لدعم األدويــة قليلة وتبلغ 25
مليون دوالر ،فإن السوق متعطشة للدواء

فراس األبيض

كريم جبارة

بسبب انقطاعه لفرتة ،وعند وصوله تمتصه
برسعة ويســتغرق بعض الوقــت ليعاود
مساره الطبيعي عىل الخط».
من هنا ال ّ
يتوقع األبيض أن يؤدي توفري
ّ
مؤش الدواء
اإلعتمادات ألشــهر وصدور
أسبوعيا ً اىل ح ّل معضلة الدواء ،بل اىل انفراج
وإراحة السوق من تقلبات سعر الدوالر .من
هنا برأيه هنــاك رضورة للعمل عىل أمور
عدة بالتوازي مع تلك الخطوات ليطول أمد
اإلنفراج.

تنشيط التشخيص المبكر

وعن تلك األمور شــدّد عىل «أهمية
تنشــيط حمــات التشــخيص املب ّكر
لألمراض من قبــل وزارة الصحة لتوفري
الوقاية واكتشافها منذ بدايتها ،ما ّ
يخفف
من تقدّم األمراض الرسطانية وما يتبع
ذلك من تكاليــف عالجية وأدوية .مؤ ّكدا ً
أن «عمل وزارة الصحــة ال يقترص عىل
توفري الدواء وإنما إجراء مقاربة شاملة
ّ
مللف الــدواء والصحــة ،والتخفيف من
فاتورة العالج والدواء» .كاشــفا ً عن أن
«الصحّ ة « تعمل حاليا ً عىل خ ّ
طة وطنية
شاملة ملوضوع الرسطان ،ولكن إنجازها
وتظهريها يحتاج اىل بعــض الوقت أي
لفرتة تفوق الشهرين.
أما عن دور أعمال التهريب يف زيادة
الطني ب ّلة يف شــحّ الدواء والذي ال يزال
نشطا ً عموماً ،فإنه بحسب أبيض «غري
مســتع ّر حاليا ً يف قطاع الدواء ألن تلك
املادة اصالً غري موجودة ليتم تهريبها
اىل الخارج ،بل عىل العكس إن التهريب
يت ّم من الخارج اىل الداخل» .فالســوق
اللبنانيــة كانــت تحتــاج تاريخياً،
بالنسبة اىل األمراض الرسطانية «أدوية
بقيمــة ترتاوح بــن  30و  35مليون
دوالر ،اليوم قيمــة الدعم بأكمله لكل
األدوية يبلغ  25مليون دوالر ،علما ً أننا
عندما خفضنا الدعم عىل بعض األدوية

تح ّول الدواء في لبنان ترفًا ال يحصل عليه الفقراء!

استقدمنا أدوية رسطانية أكثر» ،كما
يؤ ّكد أبيض.
وهنا نشــر اىل أن «تقســيم نســب
الدعم لألدوية ّ
تغي قليالً ،فأدوية األمراض
املستعصية ال تزال مدعومة بنسبة .100%
أما أدوية األمراض املزمنة فكانت مدعومة
جزئيا ً وتختلف النســب بني  25%و45%
و 65%و ،85%اليــوم تــ ّم اإلبقــاء عىل
األدوية التي يصل دعمهــا اىل  45و 65%
فقط و  100%بالنسبة اىل أدوية األمراض
الرسطانية.

صناعة الدواء المحلي

ويف ظــ ّل شــحّ األدويــة املتوفرة يف
األسواق ،تس ّلط األضواء اليوم عىل صناعة
الدواء املحيل الــذي يحت ّل مكانة مهمة مع
الظروف ويحرز تقدّما ً شيئا ً فشيئاً ،ويف هذا
السياق يقول األبيض أن هناك  500دواء يت ّم
تصنيعها محليا ً وأســعارها تنافسية وأقل
من الدواء املســتورد وحتى «الجينرييك».
وغالبية تلــك األدوية هي لألمراض املزمنة
واملســتعصية ،اما األمــراض الرسطانية
فتحتاج عملية تصنيعها اىل مبالغ كبرية من
األموال.

مستوردو األدوية

وأثنــت نقابــة مســتوردي األدوية
التي يرأســها كريم جبارة عىل إقدام وزير
الصحة عــى الطلب مــن الحكومة إقرار
فتح اعتمادات لفرتة  4أشهر قبل انرصاف
الحكومــة اىل مرحلة ترصيــف األعمال،
معتربا ً خالل حديثه اىل «نــداء الوطن» أن
«فتح اإلعتمادات يحــول دون حدوث فراغ

دوائي ج ّراء الفراغ الحكومي ،علما ً أن مبلغ
الـ 25مليون دوالر شهريا ً غري كاف لتلبية
احتياجات املرىض».
وأ ّكد جبارة بشأن األدوية غري املدعومة
أن «عددها يتزايد تدريجياً ،فبعد أن كان غري
املدعوم محصــورا ً باألدوية التي ال تتطلب
وصفة طبية يتناولها املريض لفرتة وجيزة،
أضيفت اليها األدويــة املصنعة محلياً ،ثم
أدوية «الجينرييك» ،مع املحافظة عىل دواء
مدعوم لكل العالجات كي يبقى أمام املريض
خيار بديل بسعر جيد وغري مرتفع الثمن».
ويضيف أن «املشكلة يف تلك األدوية هي
رضورة تقديم طلبيات جديدة الستقدامها
اىل لبنان ألن معظــم الرشكات ألغتها ومنذ
نحو  10أشهر لم نستقدمها ،وستستغرق
بعض الوقت ثالثة أو أربعة أشهر للوصول
اىل لبنان».
ويف ما يتعلــق بقرار وزيــر الصحة
بإصدار التسعرية األسبوعية ،اعترب جبارة
أنها «تحمي الصيديل واملستورد من تقلبات
السوق السوداء التي تؤذيهما خصوصا ً اذا
كان هامش اإلنخفــاض أو اإلرتفاع كبريا ً
بقيمة  10آالف لرية كما حصل األســبوع
املايض».
يبقى الح ّل الوحيــد للخروج من تلك
املعضالت والذي ال خــاف حوله ،التوافق
مع صنــدوق النقــد الــدويل والرشوع يف
اإلصالحــات .واألهم توحيد ســعر رصف
الدوالر وإيجاد البيئة املالئمة إلدخال العملة
الصعبــة اىل البالد .عندها يتــ ّم وضع ح ّد
للمحتكرين الذين يجهــزون عىل املريض
والفقري والجائع ،باعتباره الحلقة األضعف،
مهدّدين صحته وحياته.

MARKETS
هل يُعيد الصندوق السيادي الودائع؟
مــــــيـــــــشـــــال قــــــزح (*)
نقاش كبري يدور حاليا ً حول الصندوق الســيادي ،آخره للدكتور فادي
خلف أمني عام جمعية املصارف ،يطلــب فيه تخصيص  20%من ايرادات
الغاز والنفط (املستقبلية) لوضعها يف صندوق الستعادة الودائع.
قد يكون تحليله صحيحا ً لو كنّا يف النروج ،او ربما يف ايسلندا التي قامت
بمحاسبة اصحاب املصارف والسياسيني عن االنهيار املرصيف.
بينما يف لبنان ولغاية اليوم لم تتم محاســبة اي فاســد عن رسقة او
تهريب اموال ،او محاســبة اي مرصيف بالحد االدنى عن سوء ادارة االزمة يف
ظل سكوت قضائي مريب !
املثال الحي للصندوق السيادي يف لبنان هو «انرتا» ،وهي رشكة انبثقت
عن افالس مرصف انرتا يف الستينات من القرن املايض.

آنذاك دفعــوا لصغار املودعني ،فيما أنشــأوا رشكــة انرتا كصندوق
لتعويض كبار املودعني .انرتا تملك اليوم ماليني االمتار املربعة من االرايض
يف بيت مري وروميه والبوار والناعمة ،وتملك قطعة ارض كبرية يف الوسط
التجاري وبناية اللعازارية يف بريوت.
نظرياً ،قيمة انرتا مليارات الدوالرات .اما يف الواقع فهي ال تساوي شيئا ً
كون املستثمر يقوم بتقييم األصل بحســم االيرادات املتوقعة يف املستقبل
( )DCF discounted cash flowولم يحصل املساهمون منذ الستينات لغاية
اليوم سوى عىل حفنة صغرية من االموال ،كون السياسيني يف لبنان وضعوا
يدهم عليها لالستفادة الشخصية .الصندوق السيادي الذي يريدون انشاؤه
حاليا ً ســيكون وضعه مشابهاً .مع فارق «بســيط» ان اصحاب املصارف
املفلسة لن يصبحوا كيوسف بيدس (مؤسس ورئيس أنرتا ،تويف يف )1968
مالحقا ً من العدالة .بل يريدون ان يرثوا االمالك العامة بدون اي محاســبة

عىل االستفادة من ارباح الهندسات املالية الشهرية وعىل تهريب اموالهم اىل
الخارج ...سيمتلكون االصول العامة ،التي هي ملك الشعب اللبناني ،والتي
يجب ان تســتفيد منها اجيال قادمة للتعليم والطبابة واالستشفاء .بينما
يف الواقع اللبناني الحايل سيســتفيد منها حفنة من الفاسدين ،وسيعطون
املودعني اسهما ً ال قيمة لها وال تو ّزع اي ارباح وبدون اي عائد استثمار.
عىل املودعني عدم القبول بهكذا ح ّل .بل يجب ان يجتمع كبار املودعني يف
نقابة او جمعية واحدة موحدة لرفع دعاوى جماعية عىل أصحاب املصارف.
الح ّل يبدأ من املحاســبة ،ومن ث ّم الحلول يمكن ان تأتي بتوزيع عادل
للخســائر نطوي فيها مرحلة قاتمة ظاملة من تاريخ لبنــان ،لنعيد بناء
اقتصــاد حقيقي ح ّر عىل أســس متينة من خالل قيــادة نزيهة وكفوءة
وحوكمة وشفافية ومحاسبة.
(*) مستشار مايل
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اإلثنيـــن  ٦حــزيــران 2022

معظم األموال التي خرجت من لبنان ...تحولت الى
الخارج بين  2017و2019

المصرفي اللبناني طائر فينيق ينتظر الفرصة
الجديدة ...ال يموت ...إنه بسبعة أرواح

شراء محافظ مديري أصول مستقلين تتحول الحقًا
الى مصارف تستطيع شراء بنوك لبنانية

في األثناء يتح ّول االقتصاد اللبناني إلى اقتصاد
كاش لخدمة مافيات وتجار مخدرات

يطاردون األموال ويصطادون مديري األصول والثروات

ماذا يفعل المصرفيون اللبنانيون في جنيف؟
سمــــر جوزيــــف قــــزي

(*)

إذا كنت مثيل ،تعمل يف مجال إدارة األصول ورأس
املال االســتثماري ،لكنت واجهت ظاهرة جديدة يف
سويرسا .يبتسم مديرو األصول الخاصني بي ،بفرح
حني أخربهم أنني قد وصلــت للتو من بريوت حيث
كنت أجمع األموال .ويقولون يل ملاذا تذهبني اىل هناك
بل تعايل الينا مبارشة.
ليس بمفاجــئ أن االزمة اللبنانية كانت فرصة
كبرية ملديري األصول يف ســويرسا ،كما كان الحال
أيضا ً مع الحرب الروســية األوكرانية .عندما تكون
هناك مشاكل تجد األموال مالذها اآلمن يف سويرسا.

 2500مدير أصول

يقدر وجــود  2500مدير أصول مســتقلني
( ) IAMيف ســويرسا .ان مدير األصول املستقل
يقدم خدمات إدارة الثــرواث التي ال يقدمها بنك
تجاري .ويرمز اليهم أنهم مدراء أصول خارجيون
 .EXTERNAL ASSET MANAGERSهــؤالء
املدراء الخارجيون املســتقلون ليســوا مصارف
اال أنهم يســتفيدون من الخدمات املرصفية مثل
فتح الحســابات املرصفية ،حســابات الحفظ،
لالحتفاظ واستثمار ثروات عمالئهم.
وقد تكون أموال العميــل أيضا ً موجودة خارج
سويرسا ،وليس بالرضورة داخلها ،اال أن األخرية هي
املكان الفعيل حيث تتخذ قرارات االستثمار وتتم إدارة
املحافظ.

ما هو تعريف هؤالء؟

يمكــن تعريــف إدارة األصول كالتــايل :مدراء
األصول لديهم دور الوسيط مع مسؤوليات ائتمانية
ويديرون مخططات استثمارية جماعية وتفويضات
تقديرية مقابل عمولة باسم العمالء لتحقيق أفضل
مصلحة لهم .قد تكون األموال الفعلية يف بنك موناكو،
بنك االمارات ،بنك افريقيا ،أمريكا الخ ...لكن حضانة
األموال قد أعطيت ملدير األصول الدارة هذه الثروة.

بعض األرقام

حســب آخر دراســة أجرتها جمعيــة إدارة
األصول يف سويرسا ،نمت األصول املدارة ( )AuMيف
سويرسا بنسبة  10.6%يف عام  2020اىل مستوى
قيايس بلغ  2.79تريليون فرنك سويرسي (الدوالر
األمريكي يساوي  0.96فرنك) بسبب ارتفاع صايف
التدفقات الداخلة وتعايف األسواق العاملية يف الربعني

الثاني والثالث يف عام .2020
وســاهمت التدفقات الصافية لـــ 100مليار
فرنك سويرسي عرب كافة فئات األصول يف دفع نمو
إدارة األصول بنســبة  .4%ويقدر صايف عائد مجمل
اإليرادات لصناعة إدارة األصول الســويرسية بنحو
 15.67مليار فرنك سويرسي مع تحقيق أرباح بلغت
 4.10مليارات فرنك.
ان أكرب رشكات إدارة األصول تســتطيع إدارة
حتى  50مليار فرنك سويرسي ،بينما املتوسطة 10
اىل  50مليــار فرنك وأصغرها أقــل من  10مليارات
فرنك.

قطاع بات أكثر تنظيمًا

وحتى عام  ،2020كان قطاع ادارة األصول أقل
تنظيما ً من القطاع املرصيف مــن قبل هيئة التنظيم
الســويرسية  .FINMAاىل أن دخــل قانــون ACT
الخاص بالتنظيم املرصيف املستقل اىل املشهد يف واحد
كانون الثاني /ينايــر  .2020حيث عمل عىل تنظيم
عمليــة االرشاف عىل مديري األصول املســتقلني يف
املؤسسات املالية .العديد من األموال التي كانت تدار
من قبل مديري األصول املســتقلني كانت تحت رادار
الســلطات التنظيمية حتى  2020ثم بدأ املنظمون
بمساءلة مدراء األصول لتقديم معلومات إضافية.
حتى اليوم وبحســب ما أفاد به محام يف جنيف
يطرح العديد من األسئلة حول مصادر أموال مديري
األصــول املســتقلني ،فقط  10%من بــن مديري
األصول قد أجابوا عىل تساؤالت  FINMAوأنظمتها.

أموال أتت من لبنان

الواقع أن العديد من أموال اللبنانيني التي حولت
من القطاع املرصيف اللبناني انتهى بها املطاف لتكون
مدارة من قبل أولئك من مدراء األصول املســتقلني.
حيث أن العديد من بينهم (قــد التقيتهم) قد أفادوا
أن أكــر تدفق لالموال قد حصل قبل  .2019لســت
مســتغربا ً أن أولئك الذين لديهم مدخرات قد عملوا
عىل تحويلهــا قبل ترشيــن األول  .2019ان بعض
مديــري األصول هــؤالء أفادوا مــن أن العديد من
عمالئهم اللبنانيني كانوا أتوا بني  2017و .2018قد
ال تكون األموال موجودة يف ســويرسا اال انها مدارة
من سويرسا.

محاولة شراء مديري األصول

حالياً ،يعمل املرصفيون اللبنانيون أو أصحاب
املصارف عىل محاولة رشاء مديري األصول هؤالء.

لذا ،فاذا كان أكثر عمالء املصارف اللبنانية ثراء
قــد حولوا أموالهم ووزعوها عــى العديد من مدراء
األصول ،فليس مستغربا ً رؤية املرصفيني اللبنانيني أو
املســاهمني يف البنوك يحاولون رشاء مديري األصول
املســتقلني لالســتحواذ عىل أعمالهم .أنها طريقة
العادة جمع العمالء تحت بنيــة املرصفية الخاصة،
وهي أفضــل من بنية املرصف التجــاري والتي هي
الطريقة اللبنانية التقليدية للعمل املرصيف.

المحور والدوالر ال يختلطان

وكمــا يقول صديــق يل (املحــور والدوالر ال
يختلطــان) ...قامت املصارف اللبنانية لســنوات
بالعمل املــريف يف اقتصاد مدولر بنســبة عالية.
وعندما شــح الدوالر ،كما يحــدث غالبا ً مع القوة
املتصاعدة للشيعية السياســية اإليرانية يف لبنان،
ذهبوا اىل الخارج يف محاولة العادة مركزة ثرواتهم.
مع مــرور الوقت ،يتضح أكثــر فأكثر الدمار
املتعمد للقطاع املرصيف يف لبنان وتحديدا ً منذ التخلف
الفوضــوي عن ســداد الديون الســيادية .واتجه
االقتصاد مــن نظام مرصيف شــفاف مع أخطائه
الكثــرة اىل اقتصاد نقدي بحيث يعود بالفائدة عىل
مافيات ميليشــيوية وتجار املخدرات أو ما شابه.
ولكي تســتطيع جماعة إرهابية تحت العقوبات
أن تســتمر ،تحتاج أن تبقى خارج الرادار أو خارج
النظام املايل العاملي ،وهذا متوفر يف االقتصاد النقدي.

إنبعاث من جديد

واذا كان نعي الصناعة املرصفية اللبنانية هو « قد
مت مع آخر دوالر» ،فان انبعاث الصناعة املرصفية،

يف حال حصلــت يف حقبة «االحتــال اإليراني» ،قد
يكون من خالل إعادة اســتحواذ املصارف اللبنانية
عىل الدوالر او الثروات من مدراء األصول املستقلني.
بعد االستحواذ عىل مديري االصول وعند الوصول اىل
ادارة أموال بنحو  50مليــار فرنك وما فوق ،تطلب
الســلطات التنظيمية والرقابية السويرسية التحول
اىل مرصف عرب الحصول عىل رخصة .يف هذه الحالة،
وبعد التحول اىل مرصف يمكن العودة اىل لبنان لرشاء
املصارف اللبنانية القابلة لالستمرار.
ثمة ســبب آخر لعمليات الرشاء هــو :بما أن
املصــارف اللبنانية تعمل اليوم كتجار عملة يف لبنان
من غري تحقيق هامش كبري ،قد يكون الحصول عىل
الهامش األكرب الذي توفره أعمال الخدمات املرصفية
الخاصة وسيلة العادة بناء األعمال يف املستقبل.
وحيــث ال توجــد عمليات مرصفيــة بالدوالر
فان الصناعة املرصفية تمــوت .وال يمكن للتجارة
واالســتثمار أن يحييا اقتصادا ً مــن دون إمكانية
الوصول اىل الدوالر.

طائر الفينيق

اذا ،مــا يمكن أن نشــهده هو طائــر فينيق
صاعد يجلس خــارج املتاعب ،وينتظــر الظروف
الجيوسياسية للصعود مرة أخرى .ليس من السهل
بمكان قتل مرصيف لبناني ،اذ قد يكون لديه ســبعة
أرواح مع مهــارات تالعبية ممتــازة للتمايش مع
الوضع.
يف الوقت الراهن ،اســتمر يــا لبنان يف طباعة
اللرية!
(*) خبرية اسواق مالية

 7أسباب الرتفاع الروبل الروسي ...مقابل  7عواقب
منيـــر يونـــس
هبط سعر رصف الروبل الرويس مقابل الدوالر
والعمالت الصعبة األخرى عــى نحو دراماتيكي يف
األسبوع األول لغزو روســيا أوكرانيا .كانت نسبة
الهبــوط  60%ثم تحســنت اىل  .30%والحقا ً عاد
سعر الروبل اىل سابق عهده ال بل أقوى بكثري ...فما
الرس؟ السعر اآلن مدعوم بقرارات سياسية ومالية
خاصة واستثنائية وبشــكل اصطناعي اضافة اىل
عوامل اقتصادية أخرى:

األسباب

أو ً
ال :ســارعت السلطات الروســية اىل تطبيق
كابيتال كونــرول قاس جداً ،حــددت بموجبه
سقوفا ً دنيا لسحوبات الروبل ،مما ساهم بالحد
من الكتلة النقدية املتداولة ،باإلضافة اىل اجراءات
صارمة تحول دون حرية التحويالت اىل الخارج.
وفرض البنك املركزي الرويس تقنينا ً قاســيا ً عىل
التحويالت من الروبل اىل عمالت أخرى.

ثانيًا :رفــع البنك املركزي الفوائــد عىل العملة
الوطنيــة من  9.5%اىل  ،20%ما شــكل جذبا ً
مغريا ً ومجزيــا ً جدا ً للمودعــن وللتوظيفات
بالروبل .وهذه املعدالت هي األعىل منذ  20سنة.
ثالثــً :منعت السلطات املستثمرين األجانب من
بيع أصولهم الروسية.
رابعــً :فرضت السلطات عىل الرشكات الروسية
املصــدرة تحويل  80%من أصولهــا وايرادات
صادراتها اىل الروبل.
خامســً :بفعل العقوبات الغربية عىل روســيا،
وعزل عــدد كبري مــن مصارفها عن شــبكة
ســويفت العاملية ،انخفض االســترياد كثرياً،
فرتاجع الطلب عىل العمالت االجنبية ،وخصوصا
الدوالر واليورو.
سادســً :طلبت روســيا من مستوردين للنفط
والغاز كمــا مســتوردي مواد أخــرى الدفع
بالروبل .البعض التزم فــزاد الطلب عىل العملة
الروسية.
سابعًا :ارتفعت أســعار النفط والغاز عىل نحو

قيايس يف موازاة الحــرب عىل اوكرانيا ،فتأمنت
لروسيا ايرادات ضخمة بالعمالت الصعبة بلغت
 62مليار دوالر منذ بداية الحرب حتى تاريخه.

العواقب

مقابل ذلك ،هناك عدة عواقب أبرزها اآلتي:
 - 1إرتفاع الفائدة عىل الروبل يخفض تنافســية
الرشكات الروسية ويرفع كلفة تمويلها.
 - 2إنخفاض االســترياد بسبب العقوبات سيؤدي
اىل نتائج وخيمة يف املديني القريب واملتوســط ،ألن
كثريا ً من الصناعات الروســية تحتاج آلالت وقطع
غيار من الدول الصناعية الغربية .وبالتايل سترتاجع
تلك الصناعات وتنقطع سالســل اإلمداد ،بما يؤثر
عىل االقتصــاد الرويس عمومــا ً والروبل عىل وجه
الخصوص الحقاً.
 - 3بدأت الطبقات الفقرية واملتوسطة تعاني من
تقنني السحوبات والتحويالت وتراجع فرص العمل
والبطالة ،وارتفعت معدالت الفقر وضيق ذات اليد.
 - 4كما بدأت الطبقات الفقرية واملتوسطة تعاني

من ارتفاع االســعار والتضخم الذي بلغ يف أشــهر
قليلة  ،18%وقــد يصــل إىل  23%بنهاية ،2022
باإلضافة اىل معاناة النقص اليومي يف املواد والسلع.
 - 5تضطر روسيا اىل بيع النفط أحيانا ً بتخفيضات
كبرية ال ســيما للصني والهنــد .وعندما ينخفض
االســترياد األوروبي ،كما هو متوقع ،ســتتفاقم
هذه الظاهرة وترتاجع معها االيرادات من العمالت
الصعبة.
 - 6يقــدر صنــدوق النقد الدويل هبــوط الناتج
الرويس بنســبة قد تصل  9%حتى اآلن .والنسبة اىل
تدهور اضايف يف موازاة امتداد فرتة الحرب وقســوة
العقوبات ،مما ســيؤثر حتما ً عىل الروبل وســعر
رصفه.
 - 7ســيبدأ االقتصاد الرويس دفــع ثمن مغادرة
نحو ألف رشكــة أجنبية كانت تســهم يف االنتاج
والتوظيف والصــادرات .مع تلك املغادرة ،باالضافة
اىل العقوبات ،سترتاجع تنافسية االقتصاد الرويس
بشكل مطرد يف  2023والسنوات الالحقة ،فيصبح
الدفاع عن الروبل مكلفا ً جداً.

٢٠

تــتــــــــمــات
العـــدد  - ٨٥٢السنــــة الثــالثــة

إسرائيل تلعب بالنار" :أنظروا إليها" ...تشفط الغاز!

فمع دخول سفينة « »FPSO Energean Powerاملياه اإلقليمية صباح األحد،
أدخلت إرسائيــل عمليا ً الجبهة الحدودية مع لبنان يف مرحلة «اللعب بالنار» وفق
ما يرى خرباء عسكريون ،لتتجه األنظار تاليا ً إىل ردة فعل «حزب الله» الذي سبق
وحذر عىل لســان أمينه العام السيد حسن نرصالله الرشكات األجنبية من مغبة
املخاطرة األمنية الناتجة عن أعمال اســتخراج النفط والغاز من املنطقة املتنازع
عليها ،فهل ستشهد الجبهة الحدودية عىل مشارف تموز  2022استعادة ملعادلة
«أنظروا إليها تحرتق» التي ّ
دشن فيها نرصالله الهجمات الصاروخية عىل البارجة
العسكرية ا ٍإلرسائيلية يف تموز  ...2006أم ّ
أن التوقيت اإلقليمي و»النووي» الراهن
يحتم عليه اإلبقاء عىل حالة «الســتاتيكو» الحدودية جنوباً ،فتكون املعادلة هذه
املرة يف مواجهة إرسائيل« :أنظروا إليها ...تشفط الغاز»؟!
أما عىل ضفة الدولــة ،فتقاطعت الترصيحات عند تحميل الطبقة الحاكمة
مســؤولية الفشــل يف إدارة امللف النفطي وحرمان اللبنانيني من االستفادة من
ثرواتهم الوطنية بعدما زجّ ها العهــد وتياره يف «بازارات مفتوحة» تبتغي تعويم
املصالح السياســية واملنافع الشــخصية عىل «منصة» التفاوض اللبناني مع
الوسيط األمريكي بغية استدراج عروض «املقايضة» بني الخط البحري الحدودي
للبنان ورفع العقوبات عن جربان باسيل ...فكانت النتيجة أن سارعت إرسائيل إىل
«اقتناص اللحظة» لفرض أمر واقع يف املنطقة الحدودية ،مســتفيد ًة من تجميد
رئيس الجمهورية ميشال عون مرسوم تعديل املرســوم  ،6433وإقراره علنا ً يف
شــباط الفائت ّ
بأن حدود لبنان البحرية تنطلق مــن إحداثيات الخط  23مقابل
اعتبــاره ّ
أن الخط  29ليس لديه «حجج تربهنه» ،وذلك بالتوازي مع عدم املبادرة
إىل الرد خطيا ً عىل مقرتح «الخط املتعرج» الذي قدمه السفري آموس هوكستاين.
األمر الذي دفع نواب التغيري إىل تحميل رئيس الجمهورية «شــخصيا ً مسؤولية
التنازل عن حقــوق لبنان البحرية» ،عىل أن يعمدوا إىل تظهري موقفهم هذا خالل
مؤتمر صحايف يعقدونه يف مجلس النواب بعد ظهر اليوم.
وأمام هذه الوقائع ،لم يجد عون أمس ســوى التلطي خلف «رسالة» وزارة
الخارجية اللبنانية إىل األمم املتحدة التي تؤكد ّ
تمســك لبنــان بحقوقه وثروته
البحرية ،والتشديد عىل ّ
أن «املفاوضات لرتسيم الحدود البحرية ال تزال مستمرة»
أن «أي عمل أو نشاط يف املنطقة املتنازع عليها يشكل استفزازا ً
مقابل التحذير من ّ
وعمال عدائياً» .وكذلــك فعل رئيس حكومة ترصيف األعمال نجيب ميقاتي الذي
نبّه إىل ّ
أن بدء إرسائيل أعمال استخراج النفط والغاز يف منطقة متنازع عليها «أمر
يف منتهى الخطورة من شأنه إحداث توترات ال أحد يمكنه التكهّ ن بتداعياتها» .يف
حني علمت «نداء الوطن» ّ
أن وزير الخارجية عبد الله بو حبيب يتجه إىل استدعاء
ســفراء الدول الخمس الدائمة العضوية يف مجلــس األمن «لوضعهم يف خطورة
الوضع والطلب من دولهم املسارعة إىل إيجاد الحلول املناسبة لتداركه».
ويف امللف الحكومي ،تدخل دوائر الرئاســة األوىل يف قرص بعبدا مع انطالقة
األســبوع يف دائرة الضغط الســتعجال تحديد موعد إجراء االستشارات النيابية
امللزمة لتسمية رئيس مكلف تشكيل الحكومة الجديدة ،ال سيما غداة توجيه دار
الفتوى عرب اجتماع املجلس الرشعي األعىل رســالة واضحة برضورة «االحتكام
إىل الدستور والنظام الديمقراطي بتشكيل حكومة يف أرسع وقت ممكن» ،محذر ًة
من العودة إىل استنســاخ «التجارب السابقة يف تأخري تشكيل حكومة جديدة ويف
انتخاب رئيس جديد للدولة» .كما صوّب البطريرك املاروني بشــارة الراعي أمس
عىل اســتمرار «نزعة التعطيل وذهنية الهدم» يف إدارة االستحقاقات الدستورية،
مستغربا ً وصول «الالمباالة والالمسؤولية إىل هذا الحد».
وبانتظار أن تتبلور خالل الســاعات املقبلة توجهات النواب التغيرييني إزاء
االستحقاق الحكومي ،شــددت مصادر «القوات اللبنانية» لـ»نداء الوطن» عىل
ّ
أن تكليف أي رئيس حكومة «يســتدعي اتفاق مكونات املعارضة عىل اختالفها
وتعدديتها عىل املواصفات التي تشــكل املدخل األساس للعبور إىل مرشوع الدولة
الذي وحده يشكل الخالص لجميع اللبنانيني».
وعدّدت املصادر «القواتية» بعض املواصفات التي تشكل القاعدة ألي تفاهم
وتســمية وهي «أال يكون عىل الرئيس املكلف شــبهات بملفات فساد وال بأي
صفقات من قريب او من بعيد ،وأن يتعهــد باالبتعاد عن كل ما يتصل بحكومة
الوحدة الوطنيــة وأن يضع يف أولوياته إقرار النظام الداخيل ملجلس الوزراء وعدم
تكريس اي حقيبة ألي طائفة ،وأن تكون الحكومة العتيدة حكومة أكثرية مقابل
أقلية تعارض يف مجلس النواب ،باإلضافة إىل التزام مبدأ فصل النيابة عن الوزارة
واستعادة القرار االسرتاتيجي للدولة ،وأن تضع الحكومة السياسة الخارجية من
دون أن يكون ألي فريق الحق يف تعكري عالقات لبنان الخارجية ،باإلضافة إىل وضع
القرار العسكري واألمني يف لبنان بيد الجيش اللبناني».
وختمت املصادر باإلشارة إىل رضورة أن «تتفق أكثرية مكونات املعارضة عىل
شخصية يصار إىل تسميتها من أجل أن تكون مشاورات التكليف معربا ً للتسمية
وليس فقط لتسجيل النقاط ،ألنه من خالل التكليف يضع رئيس الحكومة املكلف
املعايري التي تعيد االعتبار للحكومات التي تخرج لبنان من أزمته».

ربط استعادة الودائع بالغاز "هرطقة إقتصادية"

صحيح أن لبنان يملك كمية وفرية من النفط االزرق تصل حسب الدراسات اىل
 32تريليون قدم مكعب وقد تزيد بناء عىل معطيات الحفر عىل ارض الواقع ،ومع
ارتفاع سعر الغاز قد تصل قيمتها اىل  500مليار دوالر ،ولكن استخراج تلك املادة
صعب املنال وإن ت ّم السماح للبنان باستخراجها فلن نلمس «أي فلس» اال بعد نحو
 10سنوات ،ومن هنا فإن ربط استعادة الودائع بها كمن يتعلق بحبل يف الهواء.
واذا تمكنا من الوصول اىل مرحلة استخراج الغاز والنفط ،يقول رئيس لجنة
الرقابة عىل املصارف السابق ســمري حمود لـ»نداء الوطن» عندها يكون « ُكتب
للبلد أن يستعيد عافيته من جديد ،ويعطي سمعة جيدة للبنان ويرتك ارتياحا ً لدى
الناس ،وكل ما يُحكى عن صندوق سيادي أو نفط أو غاز ليس له معنى».
واعترب حمود أنــه «ال توجد موارد يجب عىل الدولة أن تكون متخصصة بها
وانما يجدر أن تســتعيد عافيتها بمواردها كلها ،فتصبح قادرة أوالً ،عىل إحداث
فائض باملوازنة ،وثانيا ً بميزان املدفوعات وثالثا ً بقدرتها عىل سداد التزاماتها من
فجوة مرصف لبنان وتعــود الحركة اىل طبيعتها ،لذلك ال أحد يعترب أن هذا الجزء
أو ذلك الجزء ســيكون له وقع ايجابي ،فمالية الدولــة ك ّل ال يتجزأ وهي تواجه
التزاماتهــا ككل وهدفها يجب أن يكون تحقيق فائض» .ويضيف« :بغض النظر
عما اذا استطعنا أن نستخرج الغاز أو ال ،فإن تط ّلعنا يجب أن ينصبّ عىل تحقيق
فائــض يف ميزان املدفوعات ويف موازنة الدولــة ،فلنركز عىل تلك األمور لتكون يف
املسار الصحيح».
بدوره اعترب الخبري اإلقتصادي يف النفط والغاز وتنمية املوارد البرشية فادي
جواد يف تعليقه لـ»نداء الوطن» عما يحكى حيال إنشــاء صندوق نفطي لسداد
أموال املودعنيّ ،
أن هذا األمر مجرد «هرطقة اقتصادية وبمثابة رمي كرة الفشل
لتحميلها اىل ثروة لبنان القادمة من النفط والغاز» ،الفتا ً اىل أن ر ّد أموال املودعني
تارة من النفط وطورا ً من أصول الدولة من خالل أمالكها ومؤسساتها الخدماتية
«قرارات اســتثمارية خاطئة» ،ورأى ّ
أن «هذا التدبري الكارثي هو تكملة ملسلسل
هدر ســيطال ثروة قادرة عىل نقل لبنان إىل مصاف الدول االقتصادية العرصية»،
محذرا ً من «سيناريو نفطي شبيه بسيناريو الكهرباء الذي كلف الخزينة  40مليار
دوالر ،إذ يجب أال نسمح بجر الثروة النفطية اىل مستنقع االنهيار االقتصادي بل
يجب ان تكون املغذي للبنان الجديد بوجه يشابه التطورات املعيشية والتكنولوجية
للبلدان املجاورة ،التي قطعت لبنان بأشواط بينما لبنان يغرق وينهار بسبب قرار
املنظومة الحالية ،التي لن تتوانى عن اللعب بأي مصدر مايل قادر عىل تمكينها من
نهب املزيد من مقدرات البلد».

اإلثـنـيـن  ٦حــزيــران 2022

أما الربوفســور والباحث يف الشؤون املاليّة واالقتصاديّة مارون خاطر فأ ّكد
لـ»نداء الوطن» أن «الكالم عن اســتعمال عائدات الغاز لسداد الودائع بمضمونه
وتوقيته هو محاولة إلهائيّة مشبوهة تهدف اىل نسف الحلول الواقعيَّة ،فباإلضافة
إىل الحاجة إىل فرتة طويلة الستخراجه وبيعه بشكل مستدام ،يش ّكل الغاز معضلة
داخليّة وإقليميّة ودوليّة تجعل منه كنزا ً دفينا ً مدفونا ً اىل أجل يبدو بعيدا ً ألسباب
لوجيستيّة وسياســيَّة َّ
معقدة» ،الفتا ً إىل ّ
أن «استخراج الغاز وبيعه يحوالن لبنان
ً
دولة نفطيَّة ما يجعل من الودائع تفصيل ال يحتاج اىل وعود وعهود والتزامات كما
يُشاع» .وأضاف« :نظرياً ،يساهم استخراج النفط بإنتعاش اإلقتصاد واملصارف
واإلستثمارات َفتُحَ ل معه غالبيّة املعضالت ،أما عمليا ً فنسأل :هل يصمد اإلقتصاد
واملصارف واملودعون  10سنوات بانتظار أحالم يبدو تحقيقها ممنوعاً؟ أليس من
األفضل العمل ملدة عرش سنوات عوض إنتظار األفق البعيد ليقرتب؟ إن كان الغاز
والنفط يشكالن أمل أجيالنا ،فاألحرى بنا أن نالقي األمل بالعمل وأن نتالىف اإلنتظار
القاتل ،فلنعمل عىل إرســاء إستقرار ســيايس يؤمن اإلصالح ومكافحة الفساد
وضبط الحدود وبســط ســيادة الدولة… وليكن هذا «نفطنا الفوري» الضامن
الحقيقي لثروات األرض».

المستوطنون يقتحمون باحات "األقصى"...

وبالتزامن مــع االقتحام ،هتف املرابطون يف األقىص بالتكبري ،كما رشعوا يف
إقامة صالة الضحى يف الســاحات الخارجية لتقييد حركة املستوطنني .ونرشت
وسائل إعالم فلســطينية عىل ّ
منصات التواصل مقطع فيديو وصورا ً تُظهر رفع
طف َل ْي علم فلسطني يف وجه املستوطنني.
وأظهرت مقاطع فيديو نرشتها وسائل إعالم مح ّلية فلسطينية ،أداء عدد من
املستوطنني طقوسا ً تلمودية ،من بينها ما يُعرف بـ»السجود امللحمي» يف ساحات
املسجد األقىص.
وكانــت منظمات يهودية متط ّرفة تُطلق عىل نفســها «منظمات الهيكل»
قد دعت إىل اقتحامات واســعة األحد يف ما يُعرف بـ»عيد البواكري» أو «الحصاد»
اليهودي ،وذلك بعد أسبوع من تنظيم «مسرية األعالم» يف القدس.
ويف ردود الفعل ،دانت وزارة الخارجية الفلسطينية «بأش ّد العبارات اقتحامات
غالة املتط ّرفني اليهود وعنارصهم اإلرهابية وجمعيّاتهم االســتيطانية للمسجد
األقىص» ،ورأت أن «االقتحامات مفروضــة بقوّة االحتالل ،ولن تُصبح جزءا ً من
الواقع التاريخي والقانوني القائم باألقىص».
وحمّ لت الخارجية الفلسطينية الحكومة اإلرسائيلية برئاسة نفتايل بينيت،
املسؤولية الكاملة واملبارشة عن هذه االقتحامات وح ّذرت من مخاطرها ،واعتربت
أن «إرسائيــل تُغلق الباب أمام العملية السياســية» و»تُعمّ ــق كيانها اليهودي
اإلرهابي يف الضفة» .كما أوضحت أن «ميليشــيات املستوطنني يف الضفة تتح ّكم
باألمور وعمليــات التطهري العرقي برعاية منظومة عســكرية» ،يف حني أكدت
فصائل املقاومة الفلسطينية يف بيان أن «القدس كانت وما زالت وستبقى عربية -
إسالمية ولن تسمح بتهويدها أو استمرار العدوان عليها».
وشــدّدت الفصائل عىل أن «املقاومة هي الخيار اإلســراتيجي للتعامل مع
العقلية الصهيونية القائمة عىل القتل واإلجرام وســفك الدم الفلسطيني» ،فيما
أكدت حركة «حمــاس» أن «حماية األقىص واجب وطني ودينــي» ،معترب ًة أن
«استمرار اقتحامه محاوالت يائســة لتهويده ضمن مخ ّ
ططات االحتالل لتثبيت
التقسيم الزماني واملكاني».
وشدّد املتحدّث باسم «حماس» عبد اللطيف القانوع يف بيان عىل أن «املقاومة
ال يُمكن أن تصمت تجاه جرائم االحتالل يف املسجد األقىص ،وسيدفع الثمن الباهظ
عىل هذه الجرائم» ،داعيا ً إىل «توســيع دائرة االشــتباك واملواجهة مع االحتالل
الصهيوني يف إطار املعركة التي يخوضها الشعب يف القدس وساحات األقىص».
كذلك ،دعت حركة «فتح» الفلســطينيني إىل الرباط يف ســاحات املســجد
ً
للتصدّي للمستوطنني،
مطالبة املجتمع الدويل واملنظمات األممية بـ»الوقوف عند
مسؤوليّاتها ملنع محاوالت االحتالل فرض واقع جديد يف مدينة القدس».
ويأتي هذا التطوّر بالتزامن مع الذكرى الـ 55ملا يُعرف بـ»النكسة» ،أو حرب
عام  ،1967التي انتهت بهزيمة إرسائيل للجيوش العربية واحتاللها مســاحات
واسعة من األرايض الفلسطينية واملرصية والسورية.

سيفيرودونيتسك :الجيش األوكراني يستعيد...

ّ
وتوقع حاكم لوغانسك إقحام ك ّل قوات االحتياطي املتوافرة لديهم يف القتال
ألداء هاتَ ْي املهمّ تَ ْي يف املستقبل القريب ،مح ّذرا ً من أنّه ستكون هناك زيادة كبرية
يف عدد عمليات القصف باملدفعية الثقيلة من الجانب الرويس يف األيام الخمســة
املقبلة.
ويف سياق متّصل ،اعتربت نائبة وزير الدفاع األوكرانية غانا ماليار أن الحرب
مع روسيا دخلت مرحلة طويلة األمد تحتاج إىل دعم عسكري متواصل من الدول
الغربية إىل حني إلحاق الهزيمة بالقوات الروسية ،مؤكد ًة أنّه «عىل الغرب أن يُدرك
أن مساعدتنا يجب ّأل تكون ظرفية بل ينبغي أن تتواصل حتّى انتصارنا».
ويف املقابــل ،هدّد الرئيــس الرويس فالديمري بوتني بــرب أهداف جديدة
يف أوكرانيا ،مح ّذرا ً من أنه يف حال تســليم أوكرانيا صواريخ بعيدة املدى «عندها
سنستخلص النتائج املناسبة ونستخدم أسلحتنا لرضب مواقع لم نستهدفها حتّى
اآلن» ،واعترب أن تسليم األســلحة إىل كييف يهدف إىل «إطالة النزاع املس ّلح بأكرب
قدر مُمكن» .وصدرت هذه الترصيحات بعد أيام عىل إعالن الواليات املتحدة قرارها
تسليم أوكرانيا قاذفات صواريخ متعدّدة بعيدة املدى ،يُمكن أن تُصيب أهدافا ً عىل
بُعد حواىل  80كلم .ويُشري الخرباء العسكريون إىل أن هذا املدى أبعد بقليل من مدى
املنظومات الروسية املماثلة ،ما سيســمح لكييف برضب املدفعية الروسية مع
البقاء خارج مرمى نريانها.
توازياً ،أعلنت روســيا تدمريها مد ّرعات س ّلمتها دول من أوروبا الرشقية إىل
أوكرانيا يف الرضبات الجوّية التي استهدفت كييف أمس وكانت األوىل منذ أسابيع.
وذكر املتحدّث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشنكوف أن «صواريخ عالية
الدقة وبعيدة املدى أطلقتها القوات الجوية الروســية عىل ضاحية كييف ،دمّ رت
دبابات من طراز «تي »-72قدّمتها دول من أوروبا الرشقية ومد ّرعات أخرى كانت
يف الحظائر».
ويف وقت سابق ،تحدّث رئيس بلدية العاصمة األوكرانية فيتايل كليتشكو عرب
«تلغرام» عن «انفجارات عدّة يف منطقتَ ْي دارنيتســكي ودنيربوفسكي» يف جنوب
رشق العاصمة عند الفجر ،من دون تحديد ماهية املواقع املســتهدفة .وبحسب
سالح الجو األوكراني ،أطلقت قاذفات روسية من نوع «تو »-95متمركزة يف بحر
قزوين صواريخ «كروز» يف اتجاه كييف ت ّم تدمري أحدها .كما كشف رئيس الرشكة
العامة األوكرانية للسكك الحديد أولكسندر كاميشني أن  4صواريخ أصابت مصنع
تصليح املقطورات يف دارنيتسيا.
ديبلوماسيّاً ،جدّد البابا فرنسيس دعوته إلجراء «مفاوضات حقيقية» لوقف
ّ
إطالق النار
والتوصل إىل ح ّل لوضع ح ّد للحرب .وقال الحرب األعظم من نافذة مط ّلة
عىل ساحة «القديس بطرس»« :مع اســتعار الدمار واملوت الذي يؤجّ ج تصعيدا ً
يزداد خطره عىل الجميع ،أُجدّد مناشدتي لقادة الدول :أرجوكم ال تقودوا البرشية
إىل الدمار» .وكان البابا قد أكد الســبت رغبته يف زيــارة أوكرانيا ،لكنّه أوضح أنّه
ينتظر «اللحظة املناسبة».
وعىل صعيد آخر ،تُجري فرنسا محادثات مع اإلمارات إليجاد بدائل من النفط
الرويس الذي ُفرض عليه حظر أوروبي ،عىل ما ذكر وزير االقتصاد الفرنيس برونو
لومري الــذي أوضح أن باريس تبحث عن «بدائل مــن واردات الغاز أو الديزل من
روســيا» ،الفتا ً إىل أن أبوظبي يُمكن أن تكون «عــى األق ّل بديالً موَقتا ً من النفط
والديزل الروسي َّْي».

تـــســـــالــــــي
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أفقيًا:

 – 1فنان مصري راحل.
 - 2أحد خلفاء الدولة العباسية
وكان أديبا وشاعرا ويسمى خليفة
يوم وليلة.
 - 3ذهاب وانقضاء  -سقي.
 - 4قادم  -بحر  -مطرب.
 - 5كسل  -فنانة مصرية راحلة.
 - 6خاصته باألجنبية  -انحراف.
 - 7تدريبات.
 - 8وهكذ ا با ألجنبية  -يغيّر
الشيء.
 - 9فنانة مصرية.

عموديًا:

 – 1دولة في آسيا الوسطى.
 - 2شاعر عباسي.
 - 3أدام النظر بسكون الطرف -
أنبياء.
 - 4دولة أفريقية  -اتجاهات ونزعات.
 - 5سئم وضجر  -معيب.
 - 6شكر  -الشجر الكثير الملتف.
 - 7للمصاحبة  -بسط ُ -فتات الذهب
أَو الفضة قبل أَن يُصاغا.
 - 8اسم ألكبر فضيحة سياسية في
تاريخ أميركا  -عائلة ممثلة أميركية
راحلة.
َ - 9مجموعة من اثْنَي َع َشر من ِجنس
واحد  -وجع.
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حلول العدد السابق

أفقيا – 1 :عمرو بن كلثوم  -عام  - 2 -ارنستو تشي غيفارا  - 3 -دو  -ناحر  -ادناس
  - 4الم  -مكب  -يتركه  - 5 -انسب  -بار  -رسا  -وا  - 6 -مبد  -مني  -ولولت 7 - انواع  -الخاتم  -ون  - 8 -مادح  -فر  -ايار  - 9 -مالت  -يد  -عالج  - 10 -احمدبن بلة  -را  -دي  - 11 -لك  -زاوله  -داوم  - 12 -اماكن  -يبينه  - 13 -مي  -فغ -
حق  -نقبا  - 14 -كبا  -جر  -سماح انور  - 15 -النابغة الذبياني.
عموديا  – 1 :عادل امام  -االسكا  - 2 -مروان بن الحكم  -بل  - 3 -رن  -مسدود -
امان  - 4 -وسن  -احمد زكي  - 5 -بتار  -مع  -ابان  -جب  - 6 -نوح  -بن  -النو
 فرغ  - 7 -كترمايا  -تبليغ  - 8 -لش  -كر  -لف  -لهب  -سا  - 9 -ثياب  -سخرية يحمل  - 10 -وغد  -انقاذ  - 11 -مينيسوتا  -حب  - 12 -فات الميعاد  -ناي - - 13عاسر  -ال  -القنا  - 14 -ار  -كولورادو  -بون  - 15 -مانهاتن  -جيم كاري.
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nidaalwatan.com
العـــدد  - ٨٥٢السنــــة الثــالثــة

َ
ي إطالق نار
ت
أميركا :قتلى وجرحى في عمليّ ْ
تهــ ّز عمليّات إطالق النــار مدنا ً عدّة
يف الواليــات املتحــدة ،كان آخرها مقتل 3
أشخاص وجرح  14آخرين ،بعضهم يف حال
حرجة ،ج ّراء إطــاق نار بالقرب من حانة
يف شارع ماكايل يف مدينة تشاتانوغا بوالية
تنييس األمريكية.
وذكــرت قائــدة رشطة تشــاتانوغا
سيليســت مرييف خالل مؤتمــر صحايف أن
 14شــخصا ً أُصيبوا بطلقات نارية ،بينما
أُصيــب  3آخرون أثنــاء محاولتهم الفرار
َ
شخص ْي
من مكان الحادث ،مشــر ًة إىل أن
لقيا حتفهمــا متأثرين بجروح ناجمة عن
أعرية نارية ،يف حني تويف شخص ثالث بعد
اصطدامه بسيارة .وأكدت بدء تحقيق شامل
يف القضية ،وقالت" :سنُحاول الوقوف عىل
تفاصيل الحادث والدوافع التي أدّت إليه".
ويف حادث آخرُ ،ق ِت َل  3أشخاص وأُصيب
 11آخرون بجروح بعدمــا أطلق عدد من
املســ ّلحني النار عىل حشد يف شارع مكتظ

يُعرف بحياته الليليــة يف مدينة فيالدلفيا
األمريكية السبت.
وكشف املفتش يف رشطة فيالدلفيا دي
إف بيس أن رج َل ْي وإمرأة ُقتِلوا ،الفتا ً إىل أن
عنارص األمن الذين سارعوا لالستجابة إىل
الحادث "الحظوا وجود عدد من األشخاص
الذين أطلقوا النار عىل الحشد".
وأضــاف" :يُمكنكــم أن تتخيّلوا أن
مئات األشخاص كانوا يستمتعون بوقتهم
يف "ساوث ســريت" كما هي الحال يف ك ّل
عطلة نهاية أسبوع ،عندما بدأ إطالق النار"،
مشريا ً إىل أن "العديد" من العنارص كانوا يف
املكان عندما ُ
سمعت أوىل الطلقات النارية،
يف إطار "انتشار عادي" يف املنطقة.
وأطلق رشطي النار عىل أحد املهاجمني
الذي ترك مسدّسه وهرب ،لكن لم يُعرف ما
إذا كان قد أُصيب ،بحسب بيس الذي كشف
ّس ْ
أيضا ً العثور عىل مسد َ
ــن شبه آلي َّْي ،يف
أحدهما مخزن كبري للرصاص.

من موقع إطالق النار في فيالدلفيا (مواقع تواصل)

إحتكاك ج ّوي صيني  -أسترالي

بيونغ يانغ ُتطلق دفعة من الصواريخ الباليستية

إتّهمت أسرتاليا الجيش الصيني أمس بتعريض سالمة طاقم طائرة
عســكرية تابعة لها للخطر بعدما اعرتضتها مقاتلة صينية فوق بحر
الصني الجنوبي يف أواخر الشهر املايض.
وكشــف وزير الدفاع األسرتايل ريتشــارد مارلز أن مقاتلة صينية
عمدت يف  26أيار إىل اعرتاض طائرة استطالع أسرتالية من طراز "بي"-8
وقد ح ّلقت عىل مسافة قريبة وأطلقت بالونات حرارية ث ّم زادت رسعتها
واعرتضت مسار الطائرة األسرتالية .وتابع مارلز" :حينها عمدت املقاتلة
الصينية إىل إفراغ سحابة من األلياف تضمّ نت قطعا ً صغرية من األملنيوم
التي دخل بعضها إىل مح ّرك الطائرة بي ."-8وأردف" :من البديهي أن هذا
األمر بالغ الخطورة".
ولم يتع ّرض طاقم الطائرة لــأذى وتم ّكن من العودة إىل قاعدته،
وفق مارلز ،لكن أســراليا أبلغت بكني بأن الواقعــة تُثري القلق ،علما ً
أن عملية االعرتاض تُع ّد أوّل احتكاك مع الجيش الصيني منذ تشــكيل
حكومة جديدة يف أسرتاليا يف  21أيار.
وأوضــح رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أنه ليس من غري املعتاد أن
تُ ّ
نفذ أسرتاليا عمليات اســتطالع فوق بحر الصني الجنوبي ،مؤكدا ً أن
بالده ترصّفت "وفقا ً للقانون الدويل ،ومارســت الحق يف ح ّرية املالحة
والتحليق فوق املياه الدولية".

أطلقــت كوريا الشــمالية أمــس  8صواريخ
باليســتية يف املياه قبالة ســاحلها الرشقي ،ر ّدا ً عىل
َ
للجيش ْ
ــن األمريكي
تدريبات عســكرية مشرتكة
والكوري الجنوبي استم ّرت  3أيام.
وقالت هيئــة األركان يف كوريا الجنوبية" :رصد
جيشــنا إطالق  8صواريخ باليســتية قصرية املدى
انطالقا ً من قطاع سونان يف بيونغ يانغ يف اتجاه البحر
الرشقي" ،يف إشارة إىل بحر اليابان .وأُجريت عمليات
اإلطالق هذه يف إطار زمني مدّته  30دقيقة .وقطعت
الصواريخ مســافة  110إىل  670كلم عىل ارتفاعات
متفاوتة بلــغ أقصاها  90كلم ،وفــق هيئة األركان
الكورية الجنوبية.
بدورها ،ذكرت طوكيو أن الصواريخ أطلقت من
مواقع عدّة ،مشــر ًة إىل أن بيونغ يانغ أجرت تجارب
صواريخ "بوترية غري مسبوقة" هذا العام.
وقال وزير الدفاع الياباني نوبوو كييش" :يُمكننا
القول ّ
إن إطــاق صواريخ بأعداد كبرية من  3مواقع
عىل األق ّل يف إطار زمنــي قصري كهذا غري اعتيادي"،

معتربا ً أن "هذا األمر غري مقبول عىل اإلطالق".
وتأتي عمليــات اإلطالق الجديدة هذه بعد  3أيام
عىل تدريبات واسعة النطاق أجراها الجيشان األمريكي
والكوري الجنوبي بمشاركة حاملة الطائرات "يو أس
أس رونالد ريغان" العاملة بالطاقة النووية .ويف هذا
اإلطار ،شدّد الجيش الكوري الجنوبي يف بيان عىل أن
هذه "التدريبات ع ّززت عزم البل َديْن عىل الر ّد بحزم عىل
أي استفزاز كوري شــمايل ،ويف الوقت نفسه إظهار
التزام الواليات املتحدة بتوفري ردع واسع النطاق".

نارية داخل الكنيسة" ،مشريا ً إىل أنه شاهد  5مس ّلحني داخل الكنيسة.
ويف حادث آخر ،ذكرت الرشطة النيجريية أن حشــدا ً غاضبا ً من املسلمني أرضم النار السبت
يف حارس أمــن حتّى املوت ،بعد دخول األخري يف
مشــادة مع رجل دين مسلم ،فيما لم يتّضح ما
إذا كانت جريمة القتل يف منطقة لوغبي بأبوجا
مرتبطة بالتجديف الــذي أدّى إىل جرائم بربريّة
عدّة أخرياً.
وكشفت رشطة العاصمة يف بيان أن رجل
أمن يبلغ  30عاما ً ويُدعى أحمد عثمان "دخل يف
جدال مع رجل دين (معلم) من املنطقة نفسها
ً
موضحة أن
ال يزال اســمه مجهوال ً حتّى اآلن"،
"الجدل املحتدم تحــوّل إىل أعمال عنف أدّت إىل
إرضام النار بأحمد عثمان وقتله عىل أيدي حشد
غاضب مــن نحو  200شــخص ح ّركهم رجل
الدين".

إنفجار كيماوي ضخم يدمي بنغالدش
قىض  49شــخصا ً ج ّراء حريق أدّى إىل انفجار كيماوي
ضخم يف منشــأة لتخزين حاويات الشــحن يف بنغالدش.
والحصيلة ّ
مرشحة لالرتفاع نظرا ً ّ
ألن عدد املصابني تخطى
 300شــخص ،بعضهم يف حال خطرة ،فضــاً عن أن عدّة
أشخاص بينهم صحافيون كانوا يُغ ّ
طون الحدث عرب خاصية
البث املبارش عىل "فيسبوك" ،ال يزالون يف عداد املفقودين.
ّ
وتول متطوّعون نقل جثث من داخل املنشأة حيث تناثر
حطام الحاويات .واندلع الحريق يف وقت متأخر الســبت يف
مخزن يف سيتاكوندا يض ّم نحو  40حاوية غالبيتها تحتوي
ّ
مخصصة للتصدير إىل رشكات أجنبية .واملنشأة
عىل مالبس
تقــع عىل بُعد نحو  40كلم من ميناء شــيتاغونغ الرئييس
جنوب البالد.

اإلثـنـيـن  ٦حــزيــران 2022

أخبار سريعة
قطر والكويت
تستدعيان سفي َري الهند
إستدعت وزارة الخارجية القطرية
السفير الهندي لدى الدوحة ديباك
ميتال وس ّلمته مذ ّكرة رسمية
تبلغه رفض دولة قطر التام
وشجبها تصريحات مسؤول
في الحزب الحاكم الهندي بحق
نبي اإلسالم .واعتبرت الدوحة
في بيان أن السماح للتصريحات
المعادية لإلسالم باالستمرار من
دون عقاب يُش ّكل خطرا ً جسيما ً
على حماية حقوق اإلنسان.
وأوضحت الخارجية القطرية
أنها "إذ تُرحّ ب بالبيان الصادر
عن الحزب الحاكم في الهند الذي
أعلن خالله إيقاف المسؤول
عن مزاولة نشاطه بالحزب
بسبب تصريحاته التي أثارت
غضب المسلمين حول العالم،
فإنّها أكدت في مذ ّكرة االحتجاج
توقعها العتذار علني وإدانة
فورية لهذه التصريحات من قبل
حكومة الهند" .بدورها ،استدعت
الكويت سفير الهند لديها سيبي
جورج وس ّلمته مذ ّكرة احتجاج
وشجب رسمية للسبب عينه.

مادورو ُيشيد بخطوة
أميركية

هجوم دموي يستهدف كنيسة في نيجيريا
هاجم مس ّلحون كنيسة كاثوليكية يف والية أوندو يف جنوب غرب نيجرييا ،ما أسفر عن مقتل
العديد من املص ّلني .وحصل الهجوم خالل القداس الصباحي أمس يف كنيســة القديس فرنسيس
يف مدينة أوو يف جنوب غرب نيجرييا والتي نجت نســبيّا ً من
هجمات الجهاديني والعصابات اإلجرامية النشطة يف مناطق
أخرى من البالد .ولم تُعلن أي جهة مسؤوليّتها عن الهجوم
الذي لم تُعرف حتّى اآلن دوافعه وعدد القتىل الذين ســقطوا
فيه .لكن الرئيس محمد بخاري دان "جريمة القتل الشنعاء
ملص ّلني" ،فيما دعا حاكم والية أوندو أولواروتيمي أكريدولو يف
بيان ،قوات األمن ،إىل العثور عىل املهاجمني بعد هذا "الهجوم
السافر والشيطاني".
وبحســب الناطقة باســم رشطــة الواليــة إبوكون
أودونالمــي ،تمّ ت مهاجمة الكنيســة باألســلحة النارية
واملتفجّ رات ،يف حني كشــف شــاهد عيان لوكالة "فرانس
برس" أن ما ال يق ّل عن  20مص ّليا ً ُقتِلوا خالل الهجوم .وقال:
" ُكنت مارا ً يف الحي عندما سمعت دوي انفجار قوي وطلقات
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وتسبّب الحريق بانفجار مستوعبات تحتوي عىل مواد
كيماوية ،ما أدّى إىل ارتجاج مبان ســكنية وتطاير الركام
وتحول السماء ليالً إىل اللون الربتقايل ،فيما حارصت النريان
عمّ ال اإلطفاء ومتطوّعني وصحافيني.
وواصل عنارص اإلطفــاء العمل عىل إخماد جيوب من
الحريق كانت ال تزال مشتعلة أمس .وذكر قائد العمليات يف
جهاز اإلطفــاء رياض الكريم أن  7عنارص إطفاء عىل األق ّل
قضوا ،الفتا ً إىل أن  4آخرين ال يزالون يف عداد املفقودين.
وتحتوي منشأة تخزين الحاويات عىل مادة "بريوكسيد
الهيدروجني" ،يف حني أعلن الجيش إرسال  250عسكريّا ً إىل
ترسب املواد الكيماوية إىل مياه املحيط الهندي
املنشــأة ملنع ّ
عرب تطويق املوقع بأكياس الرمل.

أشاد الرئيس الفنزويلي المش ّكك
في شرعيّته نيكوالس مادورو
السبت بـ"الخطوات الصغيرة
لكن المهمة" التي اتخذتها
الواليات المتحدة لـ"منح
تراخيص" لشركات نفط من
أجل العمل في فنزويال في إطار
تخفيف العقوبات االقتصادية
المفروضة على كاراكاس .وقال
مادورو خالل مقابلة مع محطة
إذاعية أرجنتينية نُشرت مقتطفات
منها عبر حساب الرئاسة على
"تويتر"" :قبل أسبوع اتخذت
الواليات المتحدة خطوات صغيرة،
لكنها مهمة من خالل منح
تراخيص لـ(الشركة األميركية)
"شيفرون" و(اإليطالية) "إيني"
و(اإلسبانية) "ريبسول" لبدء
عملية إنتاج الغاز والنفط في
فنزويال من أجل تصديرهما".
وفي  17أيار ،أعلن البيت األبيض
تخفيف بعض العقوبات التي
فرضت في  2019بهدف عزل
مادورو من السلطة بعد انتخابات
 2018المثيرة للجدل التي أدّت
إلى إعادة انتخابه.

األردن :مقتل طيا َريْن
ّ
بتحطم طائرتهما
أعلن الجيش األردني في بيان
أمس تح ّ
طم طائرة تابعة لسالح
الجو الملكي خالل قيامها بمهمة
تدريبية ،ما أدّى إلى مصرع
ضاب َ
طيْن طيّا َريْن .ونقل البيان
عن مصدر عسكري مسؤول في
القيادة العامة للقوات المس ّلحة
األردنية أنه "في تمام الساعة
التاسعة من صباح األحد ،تع ّرضت
إحدى طائرات التدريب التابعة
لسالح الجو الملكي األردني من
نوع ( )Grobإلى خلل فني أثناء
جولة تدريبية ،ما أدّى إلى سقوطها
في أرض خالية في منطقة الرمثا
بمحافظة إربد" شمال المملكة.
وأوضح المصدر أنه نتج عن
سقوط الطائرة مقتل ك ّل من
"الرائد الطيار بالل مشهور أحمد
الشوفيين ،والنقيب الطيار بهاء
محمد مصطفى أبو غنمي".
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أحرز لقبه الـ 22في "الغراند سالم"

نادال "الملك" للمرة الـ 14في روالن غاروس
وشفياتيك تستعيد "عرشها" الفرنسي
أحرز االسباني رافايل نادال ،المصنف خامسًا ،لقبه الرابع عشر في بطولة روالن غاروس الفرنسية،
ثانية البطوالت األربع الكبرى ،معززًا رقمه القياسي في الـ"غراند سالم" مع  22لقبًا وبات أكبر العب
سنًا ُيتوج في باريس.
ســحق نادال ( 36عاماً) يف مباراة باتجاه واحد ،منافسه النروجي
كاسرب رود الثامن  3-6و 3-6و6-صفر يف ساعتني و 18دقيقة ،محققا ً
لقبه الـ 14القيايس االســطوري بعد  17عاما ً من باكورة انتصاراته يف
روالن غاروس يف العام  2005يف سن الـ 19عاماً.
وفاز نادال باالشــواط الـ 11األخرية يف النهائي ،ليحســم النتيجة
واللقب ،وبات يتقدم بفــارق لقبني كبريين عــن مطارديه املبارشين
الرصبي نوفاك ديوكوفيتش والسويرسي روجيه فيديرير.
وهو النهائي الكبري الثالثون لنادال والرابع عرش يف روالن غاروس،
ليعزز رقمه القيايس األســطوري من أصــل  14ظهورا ً يف النهائي و18
مشــاركة باملجمل منذ بداياتــه العام  ،2005ولريفع عــدد انتصاراته

شفياتيك تقبّل كأس البطولة (أ ف ب)

جــورج الهــاني
g.elhani@nidaalwatan.com

تطبيق القانون بحذافيره وحده الحل ّ
يبدو ّ
أن بطولة لبنان لكرة السلة لن تنتهي هذا الموسم
قبل أن تكون الخالفات قد طافت على السطح بين األندية
نفسها من جهة أو بينها وبين إتحاد اللعبة من جهة ثانية،
علما ً ّ
أن األندية التي أبدت إعتراضها على قرارات اإلتحاد
في األدوار النهائية للبطولة هي التي كانت مؤيّدة له في
إنتخابات اللعبة التي جرت منذ عام ونصف العام وصوّتت له
بكامل ح ّريتها وقناعتها.
ال مجال اآلن للدخول في تفاصيل الخالفات التي وقعت
مؤخرا ً والتي ضجّ ت بها وسائل اإلعالم ومواقع التواصل
اإلجتماعي ،لكن ما يمكن تأكيده ّ
بأن إتحاد كرة السلة لو طبّق
الداخلي للعبته بحذافيرها على الجميع من دون
مواد النظام
ّ
مسايرة هذا النادي أو التحامل على ذاك ،لما كان تجرأ أيّ
رئيس نادٍ أو إداريّ مهما عال شأنه على أن يتهم اإلتحاد بعدم
الحياد وبإنحيازه الى فريق معيّن لغايات شخصية أو مصالح
إنتخابية سابقة أو الحقة.
ّ
إن نجاح أيّ بطولة رسمية ،خصوصا ً في لعبة قوية ومنتشرة،
ال يكون بالتراضي والتذاكي أو بتبويس اللحى ،بل بتطبيق
القوانين بحزم وإعطاء ك ّل ذي ّ
حق حقه ،فاألندية الطامحة
إلحراز اللقب والتي ك ّلفها تشكيل فرقها عشرات آالف الدوالرات
في ظ ّل الظروف اإلقتصادية والمالية العصيبة الراهنة ،ال يجوز
شطب طموحاتها بشحطة قلم وبأعصاب باردة لمج ّرد ّ
أن
اإلتحاد -أو بعض القيّمين عليه -عاجز عن القيام بدوره ،أو ربّما
ال يريد اإلضطالع به ،خصوصا ً بعدما اتهمه البعض بأنه ّ
يغض
النظر عن بعض التجاوزات المُرتكبة لتمرير الموسم الس ّلوي
بأق ّل األضرار الممكنة.
ك ّل ما يتمناه جمهور كرة السلة والرأي العام الرياضي اليوم
هو أن تنتهي البطولة الساخنة على أرض الملعب ،فيتوّ ج الفريق
ّ
الذي
يستحق اللقب ،ال الفريق الذي يُراد له أن يكون بطالً،
وليتحمّ ل اإلتحاد في هذا السياق مسؤولية إتخاذ أيّ قرار ال
يوصل اللعبة الى شاطئ األمان.

القياســية يف البطولة إىل  112فوزا ً مقابل  3هزائــم فقط .وقال نادال
املنتيش بفوزه" :ال أعرف ما الذي كنت ســأفعله يف ما يتعلق باإلصابات
لوال الفريق وعائلتي وكل من حويل".
وتابع" :كنت ســأكون قد تقاعدت بالفعل إذا لم يكن ذلك مناسبا ً
يل ،لم أصدق أبداً ،أنني سأكون هنا يف ســن السادسة والثالثني ،ألكون
منافسا ً مرة أخرى .وجودي هنا ،يعني الكثري بالنسبة يل يف أهم ملعب يف
مسريتي .إنه يساعدني عىل االستمرار".
من ناحيته ،قــال رود" :أهم يشء هو تهنئــة رافا" ،واضاف
متوجها ً إىل نــادال" :أنت بطل حقيقي .هذه هــي املرة األوىل التي
أواجهك فيها ،لذا أعرف اآلن كيف يبدو أن تكون ضحية! ســيكون
هناك الكثري من اآلخرين".
وختم" :لقد أخذتني إىل أكاديميتك بأذرع مفتوحة وأنت مصدر إلهام
حقيقي يل .نأمل جميعا ً أن تستمر يف املالعب لبعض الوقت".

نادال (إلى اليسار) ورود بعد تتويجهما (أ ف ب)

األكبر سنًا

السيدات

وبات نادال يف سن السادســة والثالثني ويومني الالعب االكرب سنا ً
ولدى الســيدات ،أحكمت البولونية إيغا شفياتيك قبضتها عىل كرة
يتوج بطالً يف روالن غاروس ،محطما ً الرقم القيايس الســابق يف حوزة
املرضب العامليــة بتتويجها بلقب روالن غاروس للمــرة الثانية ،بفوز
مواطنه اندريس خيمينو الذي توّ ج باللقب قبل  50عاما ً بعمر  34عاماً.
ساحق عىل األمريكية اليافعة كوكو غوف  1-6و .3-6
وعىل رغم تقدمه يف الســن واإلصابة املزمنة التي عانى منها يف العامني
وبفوزها الـ 35توالياً ،عادلت شــفياتيك سلسلة األمريكية فينوس
األخريين يف قدمه ،أكد "املاتادور" االســباني الــذي انفرد بداية العام بالرقم
وليامس يف العام  ،2000األطول يف األلفية الثالثة ،علما ً أن الرقم القيايس
القيايس لعدد األلقــاب الكربى ( )21بعــد فوزه ببطولة
يعود للتشيكوسلوفاكية-األمريكية مارتينا نافراتيلوفا
أسرتاليا املفتوحة ،أنه "ملك" روالن غاروس من دون منازع.
( 74فوزا ً متتاليا ً يف العام .)1984
يف املقابل ،ســعى رود ( 23عاماً) الذي بات أوّل العب
وهذا اللقب الثاني لشفياتيك ( 21عاماً) ،املصنفة
نروجي يبلغ نهائي بطولة كربى يف "الغراند ســام" ،اىل أحكمت شفياتيك قبضتها أوىل عامليــاً ،يف روالن غاروس بعــد األول يف  2020عىل
احراز باكورة القابه الكبرية ،لكنه فشل يف تحقيق مبتغاه.
األمريكيــة صوفيا كينن ،وتعود خســارتها األخرية إىل
على مضرب السيدات
وأبىل رود بالء حسنا ً يف السنتني االخريتني ،خصوصا ً
 16شــباط املايض .كما هو اللقب التاسع يف مسريتها
عىل املالعب الرتابية ،وخري دليل عىل ذلك فوزه بسبعة ألقاب يف مسريته
الشابة والسادس عىل التوايل.
مــن أصل  9عىل هذه األرضية .كما فاز يف  66مباراة عىل املالعب الرتابية
واســتهلت شفياتيك بقوة مواجهة من طرف واحد دامت ساعة و8
منذ مطلع العام  2020وخاض  10مباريات نهائية.
دقائق فقط عىل ملعب "فيليب شــاترييه" ،فكرست إرســال خصمتها
ويتــدرب رود يف اكاديمية نــادال ،يف ماناكــور الواقعة يف جزيرة
مرتني متقدمة 4-صفر.
مايوركا ،منــذ العام  2018اىل جانب والده كريســتيان الذي كان العبا ً
ولم تسمح لها بالتقاط أنفاسها كثرياً ،فعىل رغم تقليصها الفارق
سابقاً ،واالسباني بدرو كالر.
إىل  ،4-1حســمت املجموعة األوىل  1-6بعد  35دقيقة ،وهي األوىل التي

لبنان سابعًا ببطولة آسيا وأوقيانيا
في "السامبو" و"الكومبات سامبو"
أحرز لبنــان ميدالية ّ
فضية
وتســع برونزيــات يف بطولــة
آســيا وأوقيانيا يف "الســامبو"
و"الكومبات سامبو" التي نظمها
االتحاد اللبناني للجودو وفروعه
يف مجمّ ع فؤاد شــهاب الريايض
يف جونية عىل مــدى ثالثة أيام،
برعاية وزير الشــباب والرياضة
جــورج ّ
كلس وتحــت إرشاف
االتحاد اآلسيوي للعبة.
وبعدما فــاز لبنــان بأربع
ميداليات برونزيــة يف اليوم األول،
أضــاف يف اليوم الثانــي ميدالية
ّ
فضية بفضل شادي غلمية (وزن
فوق  98كلــغ) ،وأربع برونزيات
عن طريــق وليد خــوري (وزن
تحت  79كلغ) ،وجوزيف سعادة
أبو جــودة (وزن تحت  88كلغ)،
ومهدي أهمز (تحــت  58كلغ)،
وناتاشــا طربيــه (وزن فوق 80
كلغ) .ويف اليــوم الثالث واألخري،
نجح جو حداد يف إضافة برونزية

ّ
منصة التتويج
اللبناني غلمية (األول من اليسار) على

تاســعة للبنــان (وزن تحت 71
كلــغ) .ويف الختام ،تــوّج رئيس
االتحاد اآلسيوي للسامبو أملجون

موالييف ،ورئيس االتحاد اللبناني
للجودو وفروعه أمني عام االتحاد
القا ّري املحامي فرنســوا سعادة

وأعضاء االتحاد اآلسيويّ  ،ومدير
البطولة فرنســوا سعادة جونيور
الفائزين والفائزات.

الترتيب العام
يف الرتتيب العام النهائي لجدول امليداليات ،إحت ّلت أوزباكستان
املركــز األول ( 30ذهبيــة و 11فضيــة و 13برونزيــة) ،تلتها
كازاخستان ( 18ذهبية و 27فضية و 11برونزية) ،ث ّم قرغيزستان
ثالثة ( 13ذهبية و 10فضيات و 7برونزيات) .وح ّلت تركمانستان

رابعة ،والفيليبني خامســة ،ومنغوليا سادســة ،ولبنان يف املركز
الســابع يف طليعة الدول العربية املشاركة يف البطولة القا ّرية أمام
سوريا كل من ســوريا الثامنة ،والعراق التاسع ،واألردن صاحب
املركز الحادي عرش.
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ويلز إلى نهائيات مونديال 2022
بلغت ويلز نهائيات مونديال قطر للمرة االوىل
منــذ  64عاما ً بفوزها عــى أوكرانيا 1-صفر يف
كارديف ،يف نهائي امللحق االوروبي.
وجاء هدف املباراة الوحيد بواســطة جناح
أوكرانيا وقائدها انــدري يارمولنكو ،الذي حوّل
خطأ داخل شباك فريقه ركلة حرة سددها غاريث
بايل يف الدقيقة .34
وكانت ويلز شــاركت للمرة االوىل والوحيدة
حتى اآلن يف تاريخها يف مونديال الســويد يف العام
 ،1958عندما بلغت الــدور ربع النهائي وخرست
أمام الربازيل 1-صفر.
يف املقابــل ،كانت أوكرانيــا تمني النفس يف
بلوغ النهائيــات للمرة الثانيــة يف تاريخها بعد
مونديال  2006يف أملانيا ،بقيادة اسطورتها اندري
شفتنشــكو ،خصوصا ً يف ظل الحرب الدائرة فيها
اثر الغزو الرويس ،لكن ويلز كان لها رأي آخر.
وبفوزهــا امس ،لــم تخرس ويلــز ايا ً من

ّ
التأهل (أ ف ب)
العبو ويلز يحتفلون بعد

مبارياتها الـ 19االخرية عــى ارضها يف مختلف
املســابقات ( 13فوزا ً و 6تعادالت) ،وهي أفضل
سلسلة يف تاريخها( .أ ف ب)

فوز تاناك في رالي سردينيا
تخرسها غوف يف البطولة الحالية .لكن بدايــة الثانية جاءت مخالفة،
فنفضت غوف ( 18عاماً) الغبار عنها كارسة إرسال البولونية وعززتها
بتقدمها  - 2صفر.
لكن شفياتيك استعادت زمام االمور ،ففازت بإرسالها ثالث مرات
وكرست إرسال خصمتها اليافعة مرتني لتتقدّم .2-5
وقلصت غوف الفارق بصعوبة عىل إرســالها إىل  ،5-3قبل أن
تحســم األوىل عامليا ً الشــوط التايل واملجموعة  3-6يف  33دقيقة،
وتعلن نهاية مباراة لم ترق إىل مســتوى تشويق املباريات النهائية
للبطوالت الكربى ،نظرا ً للهيمنة الكاســحة لشفياتيك خصوصا ً يف
املجموعة األوىل.
وســارعت البولونية التي هزمت غوف للمرة الثالثة عىل التوايل ولم
تخرس ســوى مجموعة واحدة يف الدور الرابع ،إىل املنصة لتهنئة فريقها
وعائلتها ومواطنها هداف نادي بايرن ميونيخ األملاني لكرة القدم روبرت
ليفاندوفسكي.
يف املقابل ،كانت غوف كشفت عن نفســها قبل ثالث سنوات حني
كانت يف الخامســة عرشة من عمرها وفازت عــى مواطنتها فينوس
وليامس يف الــدور األول من بطولة ويمبلــدون ووصلت حينها إىل دور
الـ( .16أ ف ب)

حقق اإلســتوني أوت تاناك،
بطل  ،2019فوزه األول يف بطولة
العالم للراليات منذ بداية املوسم
املــايض ،بإنهائــه رايل رسدينيا
يف الصــدارة .وبعــد مســارات
حصوية شــاقة تكونــت منها
الجولة الخامسة من بطولة هذا
املوســم ،نجح تانــاك يف تجاوز
خط نهايــة ،املرحلــة الخاصة
الحادية والعرشيــن األخرية ،يف
الصــدارة عن جــدارة بعد فوزه
بتسع مراحل من أصل ( 18ألغيت
اثنتان الجمعــة وتوقفت واحدة
السبت بسبب املشاكل).
وتصدر تاناك ( 33عاماً)
الرايل اإليطــايل بفارق مريح
عن أقرب منافسيه ،خصوصا ً

بعد انسحاب كل من الفنلندي
إســابيكا البــي والبلجيكي
تيريي نوفيل.
وأختتــم االســتوني الرايل
بفــارق  1.03.2دقيقــة عــن
اإليرلندي كريغ برين ،فيما جاء
اإلســباني داني ســوردو ثالثا ً
بفارق  1.33.0دقيقة.
وعــى رغــم معاناته منذ
اليــوم األول عــى املســارات
الحصويــة لرسدينيــا ،أنهى
الفنلندي كايل روفانبريا الرايل يف
املركز الخامس خلف الفرنيس
بيار -لوي لوبيه ،ما ســمح له
بتعزيز صدارته للرتتيب العام،
مســتفيدا ً من خــروج نوفيل
خايل الوفاض باستثناء خمس

نقاط حصل عليها نتيجة فوزه
باملرحلة االستعراضية.
ورفــع روفانيــرا ،الفائز
بالجوالت الثــاث املاضية فيما
حل رابعــا ً يف األوىل االفتتاحية،
رصيــده اىل  120نقطــة أمام
نوفيل ( )65وتانــاك الذي بات
ثالثــا ً ( )62بفــوزه األول منذ
الجولة الثانية للموســم املايض
والخامس عرش يف مسريته.
وبحلوله ثانيــا ً يف رسدينيا،
صعــد برين اىل املركــز الرابع يف
الرتتيب العام برصيد  52نقطة،
فيما تراجــع الياباني تاكاموتو
كاتسوتا من الثالث اىل الخامس
بعدمــا أنهى الــرايل اإليطايل يف
املركز السابع( .أ ف ب)

تيفيز يُعلن اعتزاله
أعلن املهاجم األرجنتيني الدويل الســابق كارلوس تيفيز ،الذي
بقي من دون ناد منذ العام املايض ،اعتزال كرة القدم.
وقال الالعب البالغ  38عاماً" :سأعتزل ،تأكد األمر".
ولعب تيفيز  76مباراة مع األرجنتني ،وشــارك يف نسختني من
املونديال ،وكان ضمن التشــكيلة التي أحرزت امليدالية الذهبية يف
أوملبياد  2004يف أثينا.
وعىل مســتوى األندية ،بدأ تيفيز مسريته الكروية كما أنهاها
مع بوكا جونيورز ،وفاز بكأس ليربتادوريس يف العام .2003
وما بني تلك األعوام ،حقق األرجنتيني نجاحا ً هائالً بني إيطاليا
وإنكلرتا حيث برز اسمه بعملية انتقال جدلية.
ففي العام  ،2006انضم إىل وســت هام ،ومنه إىل مانشســر
يونايتــد حيث فاز بلقب الدوري االنكليــزي مرتني ودوري أبطال
أوروبا يف العام  2008حني سجل يف ركالت الرتجيح ضد تشليس.
وبعد عام ،اتخذ قــرارا ً مثريا ً للجدل باالنتقال إىل مانشســر
ســيتي غريم "الشياطني الحمر" ،وســاعده عىل الفوز بالدوري
اإلنكليزي يف موســم  ،2012-2011وهو أول لقب للفريق آنذاك يف
الدوري منذ العام .1968
انتقل الحقا ً إىل إيطاليا حيث فاز بلقبني يف الدوري اإليطايل مع
جوفنتوس ،قبل أن يعود إىل بوكا جونيورز يف العام ( .2015أ ف ب)
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أخبار سريعة
أنيبال ينتظر طوي ً
ال

نظا ُم الصعود والهبوط الذي
اعتمده إتحاد كرة السلة جعل
نادي أنيبال زحلة ينتظر لفترة
طويلة الى حين إنتهاء بطولة
الدرجة الثانية المتوقع الشهر
المقبل ،ما قد يؤثر سلبا ً على
مستوى فريقه ،ألنه بعد إنتظار
أكثر من شه َرين تقريبا ً سيفق ُد
الالعب الحافز والحماس والتركيز
المطلوب ،فيما سيكون منافسه
حاضرا ً وسيخوض المباراة بروح
قتالية كونه جاهزا ً بدنيا ً وفنياً.
يُذكر ّ
ان أنيبال الذي ح ّل في
المركز الحادي عشر هذا الموسم،
خاض مباراته االخيرة في الدوريّ
المنتظم في 21نيسان الماضي
أمام ضيفه هومنتمن وتغلب عليه
بنتيجة كبيرة (.)67-101

سعد يوسف مطلوب

يقو ُم بعض الوسطاء بمفاوضات
غير مباشرة وعبر بعض الوسطاء
هدفها ّ
جس النبض من أجل إنتقال
قلب دفاع فريق طرابلس الرياضي
سعد يوسف ( 31عاماً) الى نادي
األنصار في الموسم المقبل .وفي
حال تمّ ت الصفقة ،فسيكون
يوسف مكسبا ً كبيرا ً للفريق
األخضر ،كونه يجيد اللعب في أكثر
من مركز ،كما أنه يتميّز بتسجيله
األهداف من مسافات بعيدة .وكان
يوسف شارك فريقه
الشمالي بعض
ّ
مبارياته في بداية الدوريّ قبل أن
ينتقل لإلحتراف في صفوف نادي
الطلبة العراقي لفترة شه َرين.

األدب والرياضة بطل
"الثانية"

تاناك طائرًا خالل احدى مراحل الرالي (أ ف ب)

"موتو جي بي" :كوارتارارو يعزّز صدارته
حقق الفرنيس فابيو كوارتارارو بطل العالم
فوزه الثاني هذا املوســم وابتعد يف صدارة الرتتيب
العام ،بهيمنتــه عىل جائــزة كاتالونيا الكربى،
الجولة التاسعة من بطولة العالم للد ّراجات النارية
فئة "موتو جي بي" ،من البداية وحتى النهاية.
وبعدما كان اإلسباني أليكس إسبارغارو أول
املنطلقني بتصدره التجارب التأهيلية أمام اإليطايل
فرانشيســكو بانيايا الفائز بالجولة املاضية عىل
أرضه ،خطف كوارتارارو الصدارة منذ اللفة األوىل
بعدما كان ثالث املنطلقني ،يف طريقه للســيطرة
عىل السباق تماماً .ومع تواجد الفرنيس يف الصدارة
وحيدا ً من دون منافســة ،تهاوى منافسوه عىل
اللقــب بخروجهم عن الحلبــة ،أبرزهم االيطايل
إنيا باستيانيني وبانيانا الذي ذهب مع اإلسباني
أليكس رينــس ضحية انــزالق الياباني تاكاكي
ناكاغامي يف اللفات األوىل من السباق.
وعزز كوارتارارو صدارته للرتتيب العام أمام
إســبارغارو ،الذي اعتقد أنه حسم معركة املركز
الثاني مع مواطنه خورخي مارتن.
إال أن الد ّراج اإلسباني أخطأ باحتساب اللفات
وبدأ بتحيــة الجمهور وخفف مــن رسعته لدى
تجاوزه خط البدايــة  -النهاية ،من دون أن يدرك

تاناك طائرًا خالل احدى مراحل الرالي (أ ف ب)

أنه بقيت لفة واحدة عىل الختام ،ليرتاجع اىل املركز
الخامــس خلف مواطنه جوان مــر بطل العالم
 ،2020فيما نال مارتن املركــز الثاني والفرنيس
جوهان زاركــو الثالث .وابتعد الــد ّراج الفرنيس
يف صدارة الرتتيــب العام بفــارق  22نقطة عن
إســبارغارو الذي أنقذ  11نقطة بحلوله خامساً،
فيما بات الفارق بني بطل العالم وباســتيانيني
وبانيايا  53و 66نقطة عىل التوايل.
وينتقل الد ّراجون اىل جائزة أملانيا الكربى املقررة
يف  19الجاري اىل حلبة "زاكسنرينغ"( .أ ف ب)

أحرز نادي األدب والرياضة كفرشيما
(بطل محافظة جبل لبنان) ،لقب
بطولة لبنان لفرق الرجال للدرجة
الثانية بكرة الطاولة لعام ،2022
بفوزه في المباراة النهائية ()2-3
على نادي شاريتيه دار النور (بطل
الشمال) الذي ح َّل وصيفاً ،على
طاوالت نادي مون السال – عين
سعادة .وبذلك تأهل األدب والرياضة
الى مصاف أندية الدرجة األولى،
فيما يتعيَّن على شاريتيه التغلب
على الفريق صاحب المركز الـ11
في الدرجة األولى ليؤمّن صعوده.
وفي الختام ،و ّزع أمين عام االتحاد
الدكتور بيار هاني ،وعضو اإلتحاد
كابي عريضة ،ورئيس اللجنة
الفنّية فادي قسيس ،ورئيس لجنة
الح ّكام جوزيف العقيقي ،الكؤوس
والميداليات على الفائزين.
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إسرائيل تبدأ العمل في حقل كاريش

عمـــــــاد موســـــــى
i.moussa@nidaalwatan.com

جوليا قيمة مضافة
على بو صعب
كشف رئيس كتلة تيار المردة
(نائب واحد) طوني بك فرنجيه عن
األسباب التي دفعتهم ككتلة النتخاب
الياس بو صعب نائبا ً للـ"إستيذ "
ومنها أن الرجل ظ ّل "صلة وصل" في
عز الخالف مع "التيّار" وألنه قادر على
مد الجسور مع التغييريين ،وسيظ ّل
بو صعب وبري معا ً حتى في "سكون
تذكارات الله" بحسب ما كتب إبن
بشري البار جبران خليل جبران.
ومزايا النائب بو صعب ،بعيني
طوني وعيون أهل الممانعة ،جمة
ومنها تمايزه عن زمالئه في التيار،
كفاءاته الدفاعية وخبراته التربوية
وبراعتهّ ،
كحفار موبيليا ،في تدوير
الزوايا ،وانفتاحه على الجميع .ما
عدّده طوني من مزايا ّ
يؤهل بو صعب
أقله لخالفة أمين عام األمم المتحدة
أنطونيو غوتيريش ال لخالفة الياس
الفرزلي .إلى ما سبق ،فيكفي بو
صعب فخرا ً أنه زوج الفنانة الملتزمة
جوليا بطرس كي ينتخبه طوني نائبا ً
لرئيس مجلس النواب.
كنت ّ
أظن أن النائب الشاب طوني
فرنجيه ،كما الجيل الشاب ،وهو منه
وله ،غير معني بالفن الملتزم كثيرا ً
ووضعته ضمن "فانزات" الرفيقة
هيفا ،الجامعة في فنها ثالثية الصبا
والجمال واألصالة ،وفي أحسن األحوال
ظننت أن نائب زغرتا يميل ثقافيا ً إلى
النجمة الذهبية نوال الزغبي .أعترف
أنني أسأت التقدير وفوجئت بتفضيله
الفن الملتزم وبانحيازه إلى " يا
حبيبي يا جنوب" و"أحبائي" و"الحق
سالحي" و"دبلو عيونو" وإلى كل
أغنيات جوليا .طوني يطربه صوت
جوليا ،وما يُطرب له أكثر من صوت
جوليا ،أن يسمع اإلنسان من يناديه
صبحا ً ومسا ًء وحتى في األحالم:
"دولة الرئيس".
بين زوجات النواب ،إعالميات
وسيدات أعمال وناشطات ومغمورات،
معظمهن خارج دائرة الضوء ،باستثناء
زوجة دولة نائب الرئيس ،وزوجة
الرئيس األعلى لمجلس النواب ،لهن كل
التقدير لجهودهن غير المرئية في دعم
أزواجهن ورفدهم بالمعنويات وباختيار
"كوستومات" المجلس.
وألن النساء المميزات هن القيمة
المضافة على من يسميهم رياض
شرارة "الخناشير" فصوتي لو كنت
نائبا ً لن يذهب سوى إلى سليمان بك
فرنجيه ،لمزاياه الكثيرة ،وألن زوجته
هي الزميلة السابقة ريما قرقفي ،أميرة
بنشعي وسائر زغرتا.
أفتح هاللين على خاطرة :لشدة
عشقي لفيروز قد أنتخب المؤلفة
الموسيقية والعبقرية الضائعة اآلنسة
ريما رحباني في الدورة المقبلة ،إن
ّ
"ترشحت" عن المقعد األرثوذكسي في
دائرة بيروت األولى!

هـــــــــــــل
تعــــــــــلم

تحتاج الفراشات
إىل درجة حرارة
جسم مثالية
(نحو  ٢٩درجة)
لتطري.

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

الخط 23
إنتهاء احتفاالت اليوبيل البالتيني للملكة إليزابيث
إختتمت االحتفاالت بالذكرى السبعني
العتالء إليزابيث الثانيــة عرش بريطانيا
أمس األحد بعرض ضخم يف شوارع لندن.
واختتم العرض أمــام القرص امللكي
بالنشــيد الوطني للمملكة املتحدة "God
( "save the queenفليحفظ الله امللكة)،
بمشــاركة نحو عرشة آالف عســكري
وراقص ومح ّرك دمى وفنّان يف هذا العرض
الذي قدمته العربــة الذهبية للدولة ،التي

يبلغ عمرها  260عاما ً وتُستخدم تقليديا ً
لحفالت الزفاف والتتويج يف العائلة امللكية
وبحضــور املغني ايد شــران الذي قدم
األغاني يف ختام العــرض ،تكريما ً للملكة
إليزابيث وزوجهــا األمري فيليب الذي تويف
العام املايض.
وشــارك أيضا ً أكثر من عرشة ماليني
شــخص يف حفــات غداء بــن الجريان
احتفاال ً باليوبيل البالتينــي لحكم امللكة

التي شكلت رمزا ً لالســتقرار يف قرن من
االضطرابات الكبرية.
وكان الكثري من املشاركني يف احتفاالت
اليوبيل البالتيني التي دامــت أربعة أيام
يدركون أن هذه املناسبة قد تكون واحدة
من املرات األخرية التــي يرون فيها امللكة
التي يتــم اإلعداد لخالفتهــا بهدوء بينما
يمثلها ابنها األمري تشــارلز ( 73عاماً) يف
أغلب األحيان( .أ ف ب)

والدة سلحفاة عمالقة مصابة بالمهق
شــهدت حديقة حيوانات ســويرسية يف أيار
الفائــت والدة نادرة إلحدى ســاحف غاالباغوس
العمالقة لكنها بيضاء اللون وحمراء العينني نظرا ً
إلصابتها باملهق ،مما جعلهــا أول حيوان من هذا
النوع ي َ
ُشاهد يف األرس أو يف الطبيعة عىل السواء.
وأُتيحت لــزوار حديقــة "تروبيكواريوم" يف
سريفيون ،وهي منطقة ســويرسية تقع عىل بعد
بضعــة كيلومرتات من لوزان ،فرصة االســتمتاع
للمرة األوىل بمشاهدة الســلحفاة الصغرية .وتبلغ
السلحفاة حاليا ً شــهرا ً واحدا ً وتزن نحو خمسني
غراماً ،وحجمها مماثل لحجم راحة اليد.
ُ
وصنّفت ســاحف غاالباغوس العمالقة التي
يمكن أن يصل متوسط عمرها االفرتايض إىل قرنني،

ضمن األنواع املعرضة لالنقراض يف الالئحة الخاصة
باالتحاد الدويل لحفظ الطبيعة ،الذي يشــر إىل ّ
أن
عدد السالحف التي تعيش يف االرخبيل يبلغ  23ألفاً.
ويكون جلد هذا النوع من الســاحف وقوقعتها
سوداوين ،ولم يُرصد لدى أيّ منها قبل اليوم يف الطبيعة
أو يف الحدائق مــرض املهق الوراثي ،الــذي يؤدي إىل
عوارض ابرزها غياب الصبغة املسؤولة عن لون الجلد
واحمرار كثيف يف العيون وفقدان النظر أحياناً.
وتعترب هذه الوالدة استثنائية ألكثر من سبب،
إذ نظــرا ً إىل حجمها ،تواجه هذه الســاحف التي
قد يصل وزنها إىل مئتي كيلوغــرام عندما تصبح
بالغة ،صعوبات يف التكاثر ،فال يتعدى معدل نجاح
تكاثرها الـ( .2%أ ف ب)

طائرة خاصة تحلّق فوق منزل بايدن
أعلن مســؤول يف البيت األبيض أن طائرة خاصة
دخلت "عن طريق الخطأ" املجــال الجوي فوق املنزل
الذي يقــي فيه الرئيس األمريكي جــو بايدن عطلة
نهاية األسبوع ،الفتا ً إىل أن ذلك "لم يكن هجوما ً وأنه ت ّم
اتخاذ إجراء احرتازي".
وتم نقل الرئيس وزوجته جيل بايدن لفرتة وجيزة قبل
أن يعودا إىل مقر إقامتهما يف منتجع ريهوبوث الســاحيل
الذي يبعــد حواىل مئتي كيلومرت رشق واشــنطن .ولفت
املسؤول يف البيت األبيض إىل أن بايدن وزوجته "بأمان".

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

وقال الجهــاز األمني الــري الذي يتــوىل حماية
املســؤولني األمريكيني" :قبيل الســاعة 17,00( 13,00
بتوقيت غرينتش) ،دخلت طائــرة خاصة املجال الجوي
املحظور فوق ريهوبوث بعد أن دخلت ،عن طريق الخطأ،
منطقة آمنة" ،مضيفــاً :تمت مرافقة الطائرة عىل الفور
إىل خارج املجال الجوي املحظور" .وختم" :التحقيق األويل
يُظهر أن الطيار لم يكن يستخدم القناة اإلذاعية الصحيحة
ولم يكن يحرتم تعليمات السلطات ولم يكن يتابع املسار
املعلن عنه ،وسيتم التحقيق مع الطيار"( .أ ف ب)
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