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تجربة الدبلوماسي...
و"الملف المطوي"
"والله ،أخجل حين أكتب لدولتي التقرير".
الدبلوماسي العربي الصديق لم يوفر يوما ً
في عالقته ببلدنا تغليب اإليجابي على السلبي
لدرجة يُشعرك بأنه أحرص على لبنان من
اللبنانيين.
هو يفهم جيدا ً وبالتفاصيل ،لكن ُّ
تحفظه
الذي ال يفارقه في أضيق الجلسات يجعله
يستغرب" :ال أفهم كيف أن سلطة مسؤولة
تسمح بالوصول الى هذا التردي ،وال كيف أن
بلدا ً بأمه وأبيه كان واعدا ً ومنارة عِ لم قصدناها
قبل عقود صار طاردا ً لكفاءاته ،مُذال ً ألهله،
وبات حلم الناس هِ جرته ...يُفت َرض أنني على
مسافة واحدة من الجميع ،بيْ َد أن واجبي التمييز
بين مَ ن تس َّلم مسؤوليات وبين من وقف في
وجه مسار تدميري .هذا بلد ن َكبتْه الحرب األهلية
بمئة ألف قتيل لكن بدل إعادة البناء انطالقا ً
من دروس أيام الدم والخراب جرت عملية نهب
واسعة أدَّعي أنني أحد الشهود على أكثر من
حادثة نموذجية فيها .قد أرويها باألسماء إذا
ُ
كتبت مذكراتي ،لكنها لن تضيف نوعيا ً الى ما
يعلمه اللبنانيون .يكفي أن أشير الى دهشة
أبلغني عنها وزير في بلدي حين طلب نظيُره
اللبناني ومستشاُره زيادة سعر سلعة نبيعها
للبنان واحدا ً في المئة ،وفهمك كفاية".
وإذ إن الحديث عن "شخصيات" المنظومة
يج ُّر بعضه ،يأسف الدبلوماسي الصديق :والله
أنتم "ما بتستاهلو" كل هذا العذاب .ويستغرب
كيف أضاع لبنان فرصا ً استثنائية لم تتوفر لدول
أخرى مرت بحرب أهلية" .حظكم عاطل ،اتفاق
الطائف أهم محطة للوحدة الوطنية واستعادة
الدولة وما كان يجب أن تضيع .مزاوجة اإلعمار
بالفساد وسياسة "مَ ِّشي" ما بْتِمشي بلبنان.
فساد بال موارد طبيعية تعوض ،صعبة شوي.
فكيف اذا امتزجت الخالفات السياسية بالطائفية
وبعطب في االنتماء الوطني؟ بالمناسبة ،أجزم
ان الذين التقيتهم من الزعامات والمسؤولين
يبيعون التعصب لجمهورهم فيما يتعانقون في
الصفقات الحرام".
كاد الدبلوماسي الصديق أن يتوقف مرات
ومرات عن الكالم المباح غير أنني كنت
استفز ذاكرته تارة بأحداث أمنية أليمة،
وطورا ً بانعكاس السالح غير الشرعي على
الداخل والخارج تدخالت وإساءات ،حتى
قفزنا الى الجاري من األحداث .فكان تساؤل
عن استشارات الخميس ْ
وكشف َ
مراسلة من
قضاء موناكو الى السلطات في لبنان للتحقيق
بتهمة تبييض أموال بحق الميقاتيين الثالثة
طه ونجيب ونجله ماهر .هنا سكتَت شهرزاد
ُ
وفض َلت االستماع.
فذكرت ان توضيح ميقاتي
في رده على الوثيقة المسربة بأن "الملف
طوي" تضليلي أو يشبه تعبير "سحب الملف
من التداول" زمن الوصاية السورية ،أي طمس
الكالم عن الموضوع ونقل االهتمام الى مكان
آخر.
ُ
قلت :أعلم أنه صديقك ،وتعتبر مع كثيرين
أنه معبر إلزامي لتقطيع هزيع العهد الرهيب.
لكن تأمَّ ل في ْ
وضعنا بعد ثورة شعبية عرمرمية
في  17تشرين وانهيار االقتصاد ونهب الودائع
وتفجير  4آب .لدينا ،على سبيل المثال ال
الحصر ،حاك ُم مصرف سارق ،ورئيس حكومة
مشتبه فيه بالتبييض ،وزعيم كتلة نيابية
مشمول بالعقوبات ،وعضوان في لجنة اإلدارة
والعدل النيابية مطلوبان للتحقيق ويتحديان
العدالة ،وحزب له نواب ووزراء أدانته المحكمة
الدولية بأكبر جريمة اغتيال ،ورئيس جمهورية
دمَّ ر سابقا ً الحجر والبشر ويخالف الدستور في
تسهيله امتهان السيادة وتعطيل المؤسسات،
وهل َّم جرا ً ممن يذ ِّكرونك بـ"حديث الحيَّات"...
ثم يريدون معاودة تكليف رمادي مدوِّر زوايا
ومق ِّ
طع ٍ
وقت تشكي َل حكومة تعبُر بنا من
الجحيم الى شاطئ األمان .فماذا يمكن أن تقول
في تقريرك المقبل؟
أقول :أعانكم الله .إنه لبالء عظيم.

السياحة البيئية
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الترسيم :إسرائيل ترفع منسوب "التحدّي" وتسرّع وتيرة "الحفر"

كباش "المعايير" يستأثر بالتكليف:
"أي حكومة نريد"؟

أزمة مفتعلة في البنزين تمهيدًا لدولرة التسعيرة دفعت العديد من المحطات إلى رفع خراطيمها أمس (فضل عيتاني)

عادت خراطيم البنزيــن إىل "جلد" اللبنانيني وحرق
أعصابهــم ،فأمضــوا عطلة نهاية األســبوع يف طوابري
أزمــة مفتعلة نكرها وتن ّكر لوجودهــا كل املعنيني ،من
وزارة الطاقة إىل املحطات والرشكات املســتوردة ،لكنها
شــ ّكلت يف جوهرها "بروفا" تمهيديــة ملرسحية دولرة
تســعرية الوقود يف املرحلة املقبلة ،لريتقي لبنان مجددا ً
عىل ســ ّلم ترتيب الدول األغىل من حيث أســعار البنزين
بعدما حــ ّل راهنا ً يف املرتبة  14عربيا ً بواقع  1,252دوالر
لليرت الواحد ،وهي من التســعريات األعىل يف قائمة دول
املنطقة التي ح ّلت فيها ســوريا باملرتبة الثانية بســعر
 0,286سنتا ً لليرت البنزين.
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في الملحق
اإلقتصادي:

بين صغار
المودعين
وكبارهم

الغاز ...
سراب؟

البطالة تضرب
أطنابها

صناعة النبيذ
ال تنهار
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ذهب لبنان على "قاب قوسين" من الضياع!
خـــالـــد أبـــو شـــقـــرا
املخاوف التي تركها االجتماع "اليتيم" مع
الدائنني الدوليني األجانب أوائل الشهر املايض
لجهة عجــز لبنان عن إعــادة الجدولة عىل
قواعد واضحة ،بدأت ترتجم تصعيدا ً قانونياً.
إذ علــم أن الصناديق والرشكات العاملية التي

الناتو يتوقع "سنوات" من الحرب األوكرانية
وألمانيا تستعيض عن الغاز بـ"الفحم"
تدور معــارك طاحنة بني القوّات الروســيّة
والجيش األوكراني يف رشق البالد ،خصوصا ً قرب
مدينة سيفريودونيتســك التي تُحاول موســكو
السيطرة عليها بالكامل ،فيما يرزح العالم تحت
وطأة أزمة اقتصادية وغذائية تزداد حدّة يوما ً بعد
يوم وســط خطر جدّي من أن تتسبّب اضطرابات
سالسل التوريد بحصول مجاعات قد تقيض عىل
املاليني جوعاً.

لوبن وميالنشون قطبا المعارضة في برلمان مشتّت

اإلنتخابات الفرنسيّة :ماكرون
"رئيس أقليّة"!
وجّ ه الناخبون الفرنســيّون يف الدورة
الثانية مــن اإلنتخابــات الترشيعية التي
حصلت أمــس ،صفعة مدوّيــة للرئيس
إيمانويل ماكرون بحرمانه من االستحصال
عىل غالبية مطلقــة يف الجمعية الوطنية،

تحمل ما يقارب  20مليار دوالر من سندات
"اليوربوندز" و ّكلت رشكــة محاماة دولية
ملقاضاة الدولة وحفــظ حقها ،ومن املتوقع
أن تعمــد إىل إلقاء الحجز عــى ذهب لبنان
املوجود يف الواليــات املتحدة االمريكية ،الذي
يشــكل ثلث االحتياطي الذهبي بقيمة تناهز
 5.6مليارات دوالر.
20

حيث حصد الحــزب الحاكم مــع حزب َْي
"موديم" الوسطي و"أفق" اليميني ،إئتالف
"معاً" 244 ،مقعداً ،بحسب تقديرات أولية
ملعهد "إبسوس" ،علما ً أن الغالبية املطلقة
تبلغ  289مقعدا ً (من أصل 20 .)577

ميدانيّــاً ،أكد الجيــش األوكرانــي أنه ص ّد
هجمــات روســية يف منطقة توشــكيفكا قرب
سيفريودونيتسك ،حيث "تراجع العدو وأعاد تنظيم
صفوفه" .وأوضح حاكم منطقة لوغانسك سريغي
غايداي عىل "تلغــرام" أن "ك ّل ترصيحات الروس
بأنهم يُسيطرون عىل سيفريودونيتسك أكاذيب .يف
الواقع ،هم يُسيطرون عىل القسم األكرب من املدينة،
لكنّهم ال يُسيطرون عليها تماماً".
20

سيّدات "الرياضي" بطالت لبنان
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ولـــيـــد شـــقــيــر

حين ير ّ
د «"التيار"» على باسيل
تخضع تسمية رئيس الحكومة المكلف هذه المرة للكثير
من التدقيق والمشاورات بين الفرقاء السياسيين قبل موعد
االستشارات الخميس المقبل ،على رغم أن الدول المعنية
باألزمة اللبنانية وخصوصا ً باريس وواشنطن تسأل عما إذا كان
هناك بدائل عن الرئيس نجيب ميقاتي في المرحلة االنتقالية
بين عهد رئاسي وآخر من جهة ،ولمتابعة تحقيق ما ّ
يتيسر
من إجراءات بدأتها حكومته الحالية لالتفاق مع صندوق النقد
الدولي وللتخفيف من تفاقم األزمات المعيشية وال سيما في
الكهرباء ،من جهة ثانية.
ومع أن الطريق غير معبدة أمام ميقاتي بعد ،لدى بعض
الكتل النيابية التي تُحتسب لمصلحته ،في التسريبات
اإلعالمية ،مثل «اللقاء الديموقراطي» الذي في صفوفه اتجاه
لمراعاة الرأي العام الرافض تسمية شخصية من الشخصيات
التقليدية (المنظومة) التي يعتبرها مسؤولة عن الكارثة التي
يغرق البلد فيها ،وميقاتي منها ،ألنه اتبع أسلوب المسايرة
في بعض القرارات ،فإن األيام المقبلة كفيلة بإحداث فرز
لتوجهات الكتل ،أو بقائها على تشتتها ،بحيث يصعب حصول
أي مرشح على األكثرية المطلقة ،ويتم االكتفاء بالعدد األعلى
من األصوات المتيسرة .األمر سيتوقف على مدى استعداد تلك
الكتل لالتفاق على اسم بديل .موقف «اللقاء الديموقراطي»
يتمايز مع «الثنائي الشيعي» وحلفائه بتفضيل عودة ميقاتي
في هذه المرحلة ،ويرتبط حسم خياره بنتائج التشاور مع
حزب «القوات اللبنانية» وسائر القوى السيادية التي أعلنت
معارضتها عودته (القوات اللبنانية ،الكتائب ،والتغييريون
وبعض المستقلين .)...واألخيرة أمام تحدي توحيد موقفها
إذا صح أن تقاطعها يشكل األكثرية التي فقدها «حزب الله»
مع حلفائه .والمحاوالت الجارية لتنسيق موقفها من ترشيح
شخصية بديلة لميقاتي ،تتم على قاعدة قيامها بمراجعة
أدائها ،بعدما أثبت انتخاب نائب رئيس البرلمان وهيئة مكتبه،
أن تشتتها حوّلها إلى أقلية وباتت األكثرية معقودة للفريق
اآلخر .من يقومون بهذه المراجعة يرهنون القرار النهائي في
االستشارات بإمكانية التوافق مع كتلة التغييريين.
إذا تعذر توافق هذه الكتل على بديل ميقاتي تصبح األولوية
لدى بعضها الحؤول دون أن يتحكم الفريق الرئاسي بتسمية
الرئيس المكلف ،وأن يتمكن من فرض شروطه عليه ،ليعوض
في األشهر المتبقية من العهد ما لم يتمكن من تحقيقه من
مكاسب يطمح إلى توظيفها في اختيار الرئيس المقبل أو في
العهد الجديد .فهل يعيد ذلك تسهيل عودة ميقاتي؟
في هذه الحال العقبة الرئيسة أمام هذه العودة ،أي الفريق
الرئاسي في بعبدا ،ألسباب تتعلق بما هو «مطلوب» منه .فهو
رفض كما قال في كلمته يوم الجمعة الماضي« ،تحويل موقع
رئاسة الحكومة وشخص رئيس الحكومة مادة للتسويات»،
التي يريد الفريق الحاكم انتزاع التنازالت ألجلها.
قبل أسبوع بالتمام قال رئيس «التيار الوطني الحر»
النائب جبران باسيل في حديث تلفزيوني إن الرئيس نجيب
ميقاتي «ب ّلغ أنه غير قادر على تنفيذ ما هو مطلوب»،
كمرشح لرئاسة الحكومة ،في معرض إعالنه أنه «لن نسميه»
وأنه «مستقتل» على رئاسة الحكومة .ثم قال إن «تسمية
رئيس الحكومة يجب أن تكون مستندة الى ملفات منها
االنتخابات الرئاسية»...
قبلها في  20أيار الماضي قال باسيل في كلمة له إثر صدور
نتائج االنتخابات ّ
«حقنا (على الرئيس المكلف) أن نعرف شكل
الحكومة ونوعها ،بغض النظر اذا كنا سنشارك فيها أم ال»،
مطالبا ً رئيس الحكومة العتيد بأمور عدة منها «رفع الغطاء
منه ومن وزير المالية عن رياض سالمة» ...وكان من الطبيعي
أن يقرن مطالبه التزاما ً منه بتسهيل اإلجراءات التي تساعد في
إصدار القرار الظني في جريمة تفجير المرفأ لتغطية السموات
بالقبوات...
أول من أمس أصدر «التيار الحر» بيانا ً ر ّد فيه على ما
يشاع عن مطالب لـ»التيار» في الحكومة الجديدة من حقائب
وغيرها ،جاء فيه« :كثر في األيام األخيرة الكالم الكاذب عن
مطالب وشروط تُنسب زورا ً إلى «التيار الوطني الحر» في
الملف الحكومي .إن «التيّار» ،الذي يريد سريعا ً تأليف حكومة
ال يتواصل مع أي فريق أو جهة»...
بدا أن «التيار» يرد على رئيسه ويتنصل من مطالبه في
إطار المحاصصة التي يغلفها بالقضايا الكبرى مثل استئناف
التحقيق في المرفأ .وكالعادة يتنصل األخير من زالت اللسان
التي يأخذه إليها ذلك االعتداد الدونكيشوتي بالنفس ،والمكابرة
مثل إصراره على أن كتلته النيابية هي األكبر بعد االنتخابات.
لم يعدم فريق باسيل وسيلة للبحث عن مرشح لرئاسة
الحكومة يمكن أن يلبي «المطلوب» الذي قال إن ميقاتي أبلغ
أنه غير قادر على تلبيته سواء في الحقائب أو في التعيينات أو
مرسوم التجنيس وتلزيم الكهرباء...
إغراق الوسط السياسي باألسماء التي تُطرح من قبل الفريق
الباسيلي ،وبعضها من نوع ما وصفه ميقاتي بـ»إثارة الغبار
السياسي» ،ألن هذا الفريق يدرك استحالة وصولهم ،يهدف
إلى استدراج العروض من بعضهم ،أو غيرهم ممن يتم التداول
بأسمائهم في الكواليس ،الذين يتم تشجيعهم للتواصل مع
«حزب الله» والرئيس نبيه بري لتسويقهم ،بمن فيهم رئيس
الحكومة السابقة حسان دياب الذي زار الرئيس بري ...والوزير
أمين سالم.

اإلثـنـيـن  ٢٠حــزيــران 2022

«"إنجازات"» حكومة ميقاتي :االنتخابات
وشراء الوقت وبيع الكالم!

"دولة الرئيس  -الملياردير -البيزنيس مان»" يهتّم باللقب أكثر؟

مســبوق يشــلها منذ أكثر من عامني .حينها
كــلــيــر شــكــر
كانت األرقام تد ّل بوضوح اىل ّ
أن وترية االنهيار
سيكون رضبا ً من رضوب الخيال ،الرهان
ستتســارع أكثر ،إذ فقدت اللرية اللبنانية نحو
عىل قيام حكومة جديدة خالل املهلة الفاصلة
 90يف املئة من قيمتها أمام الدوالر ،وبات وفق
قبل أفــول عهد الرئيس ميشــال عون ،وهي
األمم املتحدة  78يف املئة من السكان يعيشون
مهلة باتت تقاس باألســابيع ،ال األشــهر ،ما
تحت خــط الفقر .كما ارتفعت أســعار املواد
ّ
مرشــح لحكومــة ترصيف األعمال
يعني أنّه
الغذائية ،بحســب مرصد األزمــة يف الجامعة
أن ترث الشــغور الرئايس وتديره خالل املرحلة
األمريكية يف بريوت ،بنسبة  700يف املئة.
االنتقالية ،يف خطوة غري مســبوقة (كحكومة
ولهذا كانت األولوية يف استئناف املفاوضات
ترصيف أعمال) ،ولكن عــى أمل أن ال تطول
مع صندوق النقد الدويل والتي ســبق لحكومة
تلك املرحلة وســط تصور مــن بعض القوى
حسان دياب أن بدأتها وعقدت جلسات عدة ما
األساســيةّ ،
أن احتمال حصول االســتحقاق
لبثت أن عُ لقت بســبب خالفات بني املفاوضني
الرئايس يف موعده ،ليس مستبعداً.
اللبنانيني عكست تضارب مصالح هذه القوى
ولعل االخفاقات التي ســجلتها حكومة
مع املسار اإلصالحي .وشملت الئحة التحديات
نجيب ميقاتي ،كســالفاتها مــن الحكومات
الطويلة :تحقيق اســتقرار العملــة الوطنية
السابقة ،بدال ً من تســجيل االنجازات أو أقله
ومكافحــة التضخم املفرط ،واســتعادة ثقة
«مشاريع االنجازات» ،هي التي تجعلها موضع
املجتمع الدويل الذي يشرتط القيام بإصالحات
رضب مبارش مــن «بيت أبيها» ،قبل الخصوم،
رضورية مــن أجل حصول لبنان عىل دعم مايل
ما يصعّ ب احتمال تعويمها من جديد من خالل
يساعده عىل الخروج من األزمة.
يتبي ّ
بالتفصيل ّ
بعض التبديــات املوضعية لبعض الوزراء ،مع
أن ملفني أساســيني كان
يُنتظــر من الحكومة أن تحقــق فيهما تقدما ً
العلم ّ
أن ثمة موانع تفرضها الرشوط والرشوط
املضادة للقوى املعنيــة بالتبديالت املقرتحة،
ملموساً :ملف الكهرباء العالق يف عنق زجاجة
تحول دون تحقيق هذا الهدف.
مصالح القوى السياسية وخالفاتها العقيمة،
وها هو عىل ســبيل املثال،
وخطــة التعــايف بمــا تتضمنه
«اللقاء الديموقراطي» يسارع إىل
من معالجــات ماليــة ونقدية
الدعوة إىل تأليف «حكومة إنتاج
واقتصادية.
اإلخفاقات التي
وعمل فعيل ،لكــي تتوىل تطبيق
ففي ملــف الكهرباء ،انتهت
اإلصالحــات الرضورية ومتابعة
الحكومة إىل «صفــر انجازات».
سجلتها حكومة
وها هــو عقد الفيــول العراقي
مســار التفاوض مــع صندوق نجيب ميقاتي بد ً
ال
النقــد الدويل والتصــدي لألزمة
يقــرب من نهايتــه ،فيما وزير
املالية واملعيشــية واالقتصادية من تسجيل اإلنجازات الطاقة وليــد فياض يؤجل تباعا ً
أو أقلّه «"مشاريع
وتداعياتها االجتماعية الخطرية
تواريــخ توقيع االتفاق مع مرص
عــى املواطنني ،وهذا لألســف اإلنجازات"» هي التي بســبب «قانون قيــر» ،فيما
ما فشــلت الحكومة الحالية يف تجعلها موضع ضرب العقد املوقع مــع االردن ال يزال
مجمداً .وكل مــا أنجز هو اقرار
تحقيق أي منه».
يف الواقــع ،ال يُقــرأ تنبيه مباشر من «"بيت أبيها"»
مزيد مــن الخطــط «الورقية»،
املتوارثة من زمن جربان باســيل
االشــراكيني من زاوية غســل
مع بعض التعديالت الشكلية .فيما اللبنانيون
أيديهم من فشــل الحكومة ملراعاة مزاج الرأي
عالقون تحت مقصلة :معمل سلعاتا أو العتمة
العام فقــط ،وإنما من باب ســعيهم لحجز
الشاملة!
موقع متقــدم يف مشــاورات التأليف يف حال
سلكت طريقا ً ســليماً ،خصوصا ً ّ
وحاول ميقاتي مع قيام الحكومة االيحاء بأنّه
وأن «اللقاء
ســيضع يده عىل هذا امللف لتسجيل خرق رسيع.
الديموقراطــي» بــات ممرا ً إلزاميــا ً للتمثيل
الــدرزي يف الحكومة ،عىل اعتبــار ّ
فبعد ساعات من والدة حكومته ،سارع إىل اإلعالن
أن النائبني
عن تواصله مع الكويت إلعادة إحياء قرض خطة
الدرزيني خارج هذا الفريــق موجودان ضمن
الكهرباء .هو قرض الصنــدوق الكويتي للتنمية
«مجموعة الـــ 13التغيريية» ،وهما مارك ضو
الذي دأب النائب نقوال نحّ اس ،ومنذ سنوات ،عىل
وفراس حمدان ،املفرتض أنّهما لن يشــاركا يف
اتهام رئيس «التيار الوطني الح ّر» جربان باســيل
حكومات وحدة وطنية تض ّم املنظومة مجتمعة
بعرقلته ،نظرا ً لرشوطه الرقابية.
اىل طاولة الســلطة التنفيذية ،ولهذا سيمارس
ثم حاول تقديم «تمريرة مجانية» للفريق
االشــراكيون كل أنواع الغنج والدالل لتحسني
العوني من خالل تخليه عن الهيئة الناظمة التي
وضعهم الحكومي اذا ما كانوا سيشــاركون يف
يرصّ عليها املجتمع الدويل والبنك الدويل تحديداً،
الحكومة.
فقال يف مقابلة تلفزيونية يف أيلول املايض« ،ثمة
أمور أســتطيع القيام بها وأخرى ال أستطيع.
التصويب في محله
ومع ذلكّ ،
عىل ســبيل املثال ثمة رشوط اصالحية أنجزت
فإن التصويب عىل فشــل هذه
الحكومة ،يف محله تماماً .اذ ّ
ومنها قانــون الرشاء العام ،إال أنّه بالنســبة
أن الجردة الرسيعة
للهيئة الناظمة التي ّ
ينص عليها القانون 431
النجازاتها تكاد تقترص عىل اجراء االنتخابات
النيابيــة يف موعدها ،مع العلــم ّ
تاريخ  ،2002فثمة اقــراح مقدم من «تكتل
أن احتماالت
لبنــان القوي» لتعديل مهــام الهيئة الناظمة
ترحيل االستحقاق بقيت قائمة حتى الساعات
األخريةّ ،
ودورها لتكون أشــبه بمجلس استشاري ما
لكن سيناريو التأجيل حورص بضغط
يؤدي إىل فقدانها رونقها ،وهذا االقرتاح مقدّم
دويل حال دون ســلوكه املمر القانوني ...ولكن
ّ
من الفريــق العوني ،ولذا يرفضون تشــكيل
يحق لحكومة ميقاتي أن تفاخر بأنّها أنجزت
الهيئة قبل النظــر بصالحياتها ،بينما املواطن
االســتحقاق بقليل من االنتقادات والشكاوى
يريــد كهرباء ،وأنا يف الوقــت الحارض أريد أن
التي عادة ما كانت تعيب أي استحقاق نيابي.
ّ
أؤمن الكهرباء».
لكن الحكومــة ،يف املقابل ،لــم تفلح يف
ويف حــوار له أمام املجلــس االقتصادي-
تحقيق املهمة األساس التي ألقيت عىل عاتقها
االجتماعــي يف ترشيــن األول املــايض أعلن
وهي انتشــال البالد من انهيار اقتصادي غري

خفــايـــا
توقع مصدر ســيايس ان يطلب
بعض النــواب املقربــن من رئيس
الجمهوريــة تأجيل االستشــارات
النيابيــة ملزيد من التشــاور ،يف ظل
عدم قبول اي مرشــح جدي برشوط
رئيس «التيــار الوطني الحر» النائب
جربان باسيل املتعلقة بالتأليف.
أشــار تقريــر يتعلــق بواقع
القطــاع العــام اىل ان  54%مــن
املؤسسات العامة فرضت تخفيضات
يف موازناتها تراوحت بني  10و20%
يف العام  ،2021وواجهت  56%منها
هجــرة جماعية لكوادرهــا الفنية،
ولــم تتمكن ســوى  17%فقط من
املؤسسات العامة اللبنانية من تعديل
خطط عملها ووضع بدائل تهدف إىل
ضمان الحد األدنى من األداء.
تناقل سياســيون وناشــطون
الرســالة «القاســية» التي وجهتها
كاتبة تركية ألدونيس ،قبيل تكريمه
يف منطقــة «بايركيل» يف إزمري ،وذلك
عىل خلفية مواقف الشاعر السوري/
اللبناني النقدية من الثورة السورية
ومهادنته النظام البعثي.
ميقاتي عن مرشوع حل كامــل «بات جاهزا ً
وهــو يؤمن  2000ميغــاوات كهرباء اضافية
مما يتيح التغطية الكهربائية الكاملة يف لبنان
بكل ما للكلمة مــن معنى .ويف هذا امللف ،نحن
بصدد استكمال  3خطوات اساسية هي انجاز
القوانني الالزمة ،وقد بــورش باعدادها ،اقرار
نوع العالقة بني الرشكة الجديدة ومؤسســة
كهرباء لبنان ،والجهة التي ســتتوىل ادارة هذا
املرشوع .لقــد عرضنا هذا املرشوع عىل العديد
من املؤسسات الدولية ،وخصوصا ً البنك الدويل،
وطلبنا مشاركة دولية فيه ،واملوضوع اصبح يف
حكم املنتهي وسيتم عرضه قريباً».
يومها كان االقرتاح يقيض بأن يكون التمويل
وفق «برنامج مايل يفتح الباب أمام مشاركة بني
القطاعني العام والخاص ،عىل أن يت ّم اســتخدام
حقوق الســحب التي حصل عليهــا لبنان من
صندوق النقد الدويل بالتوازي مع تحويل ســتة
مليارات دوالر بنكي من الودائع ،إىل مليار ونصف
املليار من الدوالر الطــازج التي يوفرها مرصف
لبنان من االحتياطي املوجود لديه».

مقصلة معمل سلعاتا

ّ
لكن الحكومة رسعان ما غرقت يف املستنقع
ذاته الذي سبق لكل الحكومات أن غرقت فيه:
معمل ســلعاتا .الالفت ،أنّه قبل ســاعات من
تحول الحكومة إىل حكومــة ترصيف أعمال،
قرر ميقاتــي صبّ زيت «الكهربــاء» عىل نار
عالقته مع الفريق العوني ،متهما ً اياه بسحب
بندين مرتبطني بهذا امللف ،وهما مرشوع عقد
بالرتايض مع مؤسســة كهرباء فرنسا إلعداد
دفاتر الرشوط وملفات التلزيم إلنشاء معملني
جديدين إلنتاج الطاقة الكهربائية يف الزهراني
ودير عمار ،ومرشوع إنشــاء محطات للتغويز
لتعزيز إنتاج الطاقة من الغــاز ...موحيا ً ّ
بأن
الكهرباء باتت عىل مسافة أمتار من اللبنانيني!
الوضع لم يكن أفضل حاال ً مع خطة التعايف
التي تركت أيضا ً للجلسات األخرية ،مع العلم ّ
أن
الحكومة كانت تتباهى مع قيامها أنّها ضمّ ت
بني وجوههــا ،أكثر من «خبــر» و»ضليع»
و»متم ّرس» يف هذا املجال .ولكن املهمة ألقيت
عىل عاتق االنهيار املــايل واالقتصادي ليصحح
ذاته مــن دون «جميلة أحد» .جــ ّل ما حاولت
الحكومة فعله هــو رشاء الوقت ولو بما تبقى
من االحتياطي اإللزامــي ،بعدما توىل مرصف
لبنان رفع الدعم تدريجياً ،فيما تُرك رفع تعرفة
االتصــاالت إىل ما بعد االنتخابات خشــية من
نقمة الناس ،وجرى اســقاط بند رفع الدوالر
الجمركي ...والباقي عىل مجلس النواب.
يف الخالصة ،يُســتنتج ّ
أن ميقاتي لم ّ
يكب
حجر طموحاته الدراكه ســلفا ً ّ
أن مهمته شبه
مستحيلة ،وهو اكتفى بعد إعالن مراسيم تأليف
الحكومة بالتعبري «عن أمله بإيقاف االنهيار يف
لبنان ،والقدرة عىل النهوض بالحكومة لتأمني
الحد األدنى من احتياجات الشعب اللبناني»...
ولعل ذلك يدعو لالعتقــاد ّ
بأن «دولة الرئيس-
امللياردير -البيزنيس مــان» يهتّم باللقب أكثر
من حرصه عىل تحقيق االنجازات.

محـــــليـــــات
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الحياد والحكومة والحوار ...ثالثية اإلنقاذ الوطني

«"سينودس الموارنة"» صرخة أمل في هيكل الدولة المتصدّع
يف خض ّم األزمات التي يم ّر بها لبنان ،ال
تتوانى الكنيسة املارونية املؤتمنة عىل وطن
األرز ورســالته الحضارية ودوره الريادي،
عن رفع الصوت يف هيكل الدولة املتصدّع،
حيث أكد األساقفة املوارنة ،مواقف غبطة
البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الداعية
إىل عقد مؤتمــر دويل ّ برعاية األمم املتّحدة،
يهــدف إىل إنقاذ لبنان عــر إعالن حياده
ً
قناعة منهم ّ
بأن حياد لبنان
حيادا ً ناشطاً،
التاريخي يف
هو ضمان وحدته وتموضعه
ّ
ّ
باملتغيات الجغرافيّة،
هذه املرحلة املليئة
وكفيل باستعادة دوره ورسالته يف اإلنفتاح
والحــوار والعيش معا ً يف احــرام تعدّدية
اإلنتماءات الدينيّــة والطائفيّة والثقافيّة،
إىل عقد مؤتمــر دويل ّ برعاية األمم املتّحدة
وتطبيق القــرارات الدوليّة املتّخذة التي لم
تطبّق حتى اآلن.
ودعا األساقفة يف الســينودس الذي
التأم يف دورته الســنوية العادية من  8إىل
 18حزيــران  2022يف الكريس البطريركي
يف بكركي بدعوة مــن البطريرك الراعي،
إىل «اســتكمال تطبيق الدســتور يف بنود
ّ
املوســعة وذلك عرب
الالمركزيّــة اإلداريّة
احرتام استقالليّة القضاء وتحصينه ض ّد
التدخالت السياســيّة وفصل الســلطات
لتستقيم األمور».
ّ
«تمسكهم بالثوابت
كما شــدّدوا عىل
الوطني
الوطنيّة ،أي العيش املشرتك وامليثاق
ّ
والصيغة التشاركيّة بني املكوّنات اللبنانيّة
بشــكل
الســيايس وتطبيقها
يف النظام
ّ
ٍ
سليم» ،وناشدوا املســؤولني السياسيّني
«العمل عىل تأليــف حكومة جديدة تكون

استنكروا التقصير في تحقيق تفجير المرفأ

ّ
وتنفذ
إنقاذيّة فتعالج الفساد املسترشي
اإلصالحــات املطلوبة من الشــعب ومن
املجتمع الدويل ّ ،والعمل معا ً عىل بناء دولة
حديثة بك ّل مقوّماتهــا ،أي دولة وطنيّة
لبنانيّة جامعة ،دولة قانون وعدالة ،دولة
مشــاركة ،ودولة مواطنة يتساوى فيها
الجميع يف الحقوق والواجبات».
ودعوا املسؤولني السياسيّني ليتعالوا
عــن مصالحهــم الشــخصيّة والفئويّة
الضيّقة ،وأن يعملوا للخري العام ومصلحة
لبنان العليا يف الظروف الراهنة التي تشهد
تحوّالت جيوسياســيّة كبــرة يف منطقة
الرشق األوسط والعالم.
وحثّوا اللبنانيّــن «عىل إقامة الحوار
يف ما بينهــم ،حوار املحبّة يف الحقيقةّ ،
ألن
هذا الحوار بات رضوريّــا ً من أجل قراءة
نقديّة ألحداث املايض وتنقية الذاكرة وفتح

الطريق أمام املصالحة الشاملة» ،مثمّ نني
ما تقوم به القوى األمنيّة يف هذه الظروف
اللبناني
الصعبة ،وبنوع خــاص الجيش
ّ
الذي يجــدّدون له دعمهــم لتثبيت األمن
واإلستقرار والدفاع عن لبنان وعن حقوق
شعبه.

في الشأن االجتماعي والتربوي ّ

تــداول اآلبــاء يف الحالة املعيشــية
املتدهورة التي أوصلت أبناءهم وبناتهم إىل
حالة الفقر والعــوز ،والتي أدّت إىل ارتفاع
أسعار السلع واملواد الغذائية واملحروقات
وانقطاع الــدواء ،وأكدوا أنهــم يجدّدون
وقوفهم إىل جانبهم وتقديم كل املساعدات
املمكنة عرب مؤسساتهم الكنسية املختصة
ّ
وبخاصة
من بطريركية وأبرشية ورهبانية،
ّ
مؤسســة كاريتاس لبنان ،مثمّ نني روح

ّ
تتجل لدى إخوتهم اللبنانيني
التضامن التي
بنوع خاص ،مقيمــن ومنترشين ،أفرادا ً
وجماعات ،ولدى أصدقائهم عرب العالم ،يف
تقديم املساعدات املعنوية واملالية والعينية
إىل املحتاجني لتخفيف مآسيهم ومواجهة
الحالة الكارثية التي وصلوا إليها.
من جهــة ثانيةّ ،
عبوا عن تضامنهم
مع إخوتهم وأخواتهم أبناء وبنات بريوت
ّ
وبخاصــة عائالت
وجميــع اللبنانيّــن،
الضحايــا واملترضّ ريــن واملجروحــن
واملرشّدين جــ ّراء انفجــار مرفأ بريوت
اإلجرامــي ،رافعــن الصوت مــن جديد
ّ
ليستنكروا تقصري ّ
مؤسسات الدولة املعنيّة
والســلطة القضائيّة يف السري يف التحقيق
لكشف األسباب واملسبّبني الذين هم وراء
هذه الفاجعــة ومحاكمتهم من جهة ،ويف
التعويض عىل عائالت الشهداء واملصابني

واملنكوبني بما ّ
يحق لهم ،من جهة أخرى.
كمــا تطــ ّرق األســاقفة إىل أوضاع
ّ
الخاصة ،وال ســيما الكاثوليكيّة
املدارس
منها ،املهدّدة باإلقفــال واإلنهيار نظرا ً إىل
التحديات الكبــرة يف الظروف اإلقتصاديّة
واإلجتماعيّة واملعيشــيّة الراهنة وإىل عدم
ّ
مستحقاتها وصعوبة
قدرة الدولة عىل دفع
األهل يف تسديد األقساط .مذ ّكرين برسالة
الكنيسة الرتبويّة التي أسهمت عرب العصور
ّ
وترقي
وال تزال تسهم يف تطوّر املجتمعات
اإلنســانيّة روحيّا ً وعلميّا ً ووطنيّاً ،والتي
إشــعاع ثقايف ّ مميّز،
جعلت من لبنان بلد
ٍ
كما طالبوا الدولــة بالقيام بواجبها لدعم
ّ
الرسمي ،ودعم
الخاص كما التعليم
التعليم
ّ
اإلجتماعي والطبابة واإلستشفاء
الضمان
ّ
لجميع املواطنني.
وحمّ لوا املرشّعني واملسؤولني املاليّني
وجمعيّة املصارف مســؤوليّة املحافظة
عىل أموال املودعني وإيجاد السبل الكفيلة
باسرتجاع ودائعهم يف أقرب وقت.
ثــم تباحثــوا يف شــؤون كنســية
ّ
متوقفــن عند
وليتورجيــة ورعويــة،
الحاجات املتزايــدة التي يواجهها أبناؤهم
وبناتهم يف ظل الوضــع االقتصادي واملايل
واألمني املتدهور
واالجتماعي واملعيــي
ّ
الذي يعرفه لبنان وسوريا ،والذي أوصلهم
إىل حالة فقر وبطالــة وعوز وأجرب الكثري
من العائالت والشباب والنخبة يف املجتمع
عىل الهجرة القرسية .وهي ظاهرة تش ّكل
انعكاســا ً خطريا ً عىل هوية لبنان ودوره
ورسالته وعىل حضور املسيحية يف الرشق
األوسط.

الراعي :لحكومة محرّرة من الحقائب الوراثية تتصدّى لكل ّ ما هو غير شرعي
طالــب البطريــرك املاروني
مار بشــارة بطرس الراعي خالل
عظة األحد يف القداس الذي ترأسه
يف كنيســة الرصح البطريركي يف
بكركي ،بـ»تشكيل حكومة جامعة
بأرسع ما يمكن».
عظة الراعــي كانت بعنوان
«كلمتي هي لآلب الذي أرســلني»
وقال فيها« :إنجيل اليوم هو اعالن
بامتياز لرس الله الواحد والثالوث:
اآلب يرسل اإلبن ،واإلبن يحمل إلينا
كلمته الهادية ،والــروح القدس،
املرسل من اآلب باسم اإلبن ،يعلمنا
كل يشء ،ويذكرنــا بــكل ما قاله
اإلبن» .ومنطلقا ً مــن معنى عيد
األب يف هذه املناســبة قــال« :إننا
نعلن قربنا من كل أب يعاني هموم
عائلته ،يف هذه الظروف اإلقتصادية
واإلجتماعية واملعيشــية الخانقة،
فضالً عــن البطالة واملرض وغالء
الدواء .ونضاعف جهودنا أشخاصا ً
ومؤسسات ملســاعدة العائالت يف
مواجهة هذه الصعوبات ،متكلني
عىل العناية اإللهيــة ،»...لينتقل
إىل اعتبــار أن «الدولة هي يف مثابة
األب واألم بالنســبة إىل املواطنني،
وخرياتهــا وإمكاناتها توظف من
أجل خري كل املواطنــن .من هذا
املنظار تتخذ الســلطة السياسية
مفهومها ودورها ومســؤوليتها.
ومن هذا املنطلق نعــود فنطالب
بتشكيل حكومة جامعة بأرسع ما
يمكن»
وناشــد «القوى السياسية
املؤمنة بكيان لبنان الح ّر والســيد
واملســتق ّل والقويّ والصامد ،أن
ّ
وتوفر
تحيّد رصاعاتها ومصالحها،
االستقرار السيايس ،ليس من أجل
تشــكيل حكومة وانتخاب رئيس
للجمهورية فقط ،إنّما من أجل درء
أي خطر إقليمي عن لبنان».

وشدّد عىل ّ
أن «اكتمال ّ
السلطة
التنفيذيــة رضوري مــن أجــل
استكمال اإلســتحقاقات املقبلة،
كمفاوضات صندوق النقد الدويل،
ومحادثات ترسيم الحدود البحرية
الجنوبية التي يتوقف عليها مصري
الثروة النفطية والغازية».

وقــال« :نظرا ً لعــدم وضوح
الرؤيــة ،فــإن املصلحــة العامة
تقتيض أن تكون الحكومة املقبلة
محررة من الرشوط الخارجة عن
الدســتور وامليثاق ،فال تكون فيها
حقائب وراثيــة ،وال حقائب ملك
طائفة أو مذهــب أو أحزاب ،وال

حقائــب رقابية عــى إحدى هذه
الحقائب ،نريد حكومة تتســاوى
فيها املكوّنات اللبنانية ،شــجاعة
يف التصدي لك ّل ما هو غري رشعي،
ومؤهلة للتعاطــي مع املجتمعني
العربي والدويل».
ختــم الراعــي« :الدولة هذه

بمثابــة األب واألم للمواطنــن،
فخرياتهــا وإمكانياتهــا تُوظف
من أجل خــر املواطنني ،ومن هذا
املنظار ،تتخذ ُّ
الســلطة السياسية
مفهومها ودورها ومســؤوليتها
ومربر وجودهــا» ،معلنــا ً قربه
«مــن كل أب يعاني هموم عائلته،

يف هــذه الظــروف اإلقتصاديــة
واإلجتماعية واملعيشــية الخانقة،
فضالً عــن البطالة واملرض وغالء
الدواء .ونضاعف جهودنا أشخاصا ً
ومؤسسات ملســاعدة العائالت يف
مواجهة هذه الصعوبات ،متكلني
عىل العناية اإللهية».

٤

محـــــليـــــات
العـــدد  - 864السنــــة الثــالثــة

جــان الــفــغــالــي

بعبدا – السراي
َّ
خطان ال يلتقيان

مَ ن يتذ َّكر الفيديو الشهير الذي
ُس ِّرب سهوا ً أو عمداً ،من قصر بعبدا
والذي يبدو فيه رئيس الجمهورية
العماد ميشال عون يقول لرئيس
حكومة تصريف األعمال حسان دياب
ان الرئيس سعد الحريري»عم بيكذِب،
ما عطاني ورقة» .كان المقصود
آنذاك السجال المندلِع بين بعبدا
وبيت الوسط ،وفحواه ان بيت الوسط
يقول إن الرئيس المكلف آنذاك سعد
الحريري س َّلم الرئيس عون ورقة
بالتشكيلة فيما عون يقول إنه لم
يتس َّلم ورقة.
كأننا اليوم في ِسجال مشابه ،ولكن
من دون فيديو ،والطرف الثالث في
هذه «الغمَّ يْضة» السياسية ،رئيس
«التيار الوطني الحر» جبران باسيل.
أحد المواقع اإلخبارية التي تعكس
وجهة نظر الرئيس ميقاتي ،كتب
يقول« :كان الفتا ً لجوء شخصيات
سياسية وقضائية واعالمية تعمل
غب الطلب وتدور في فلك «حرتقجي
الجمهورية» ،على العودة الى نهج
مواجهة الخصوم بملفات اثبتت
الوقائع والتحقيقات انها فارغة اال من
احقاد مفبركيها.
وكانت كلمتان نقلتا عن رئيس
حكومة تصريف االعمال نجيب
ميقاتي «ال مساومات وال بازارات»
كفيلتين باثارة «الحرتقجي» واخراجه
عن طوره ،فأوعز الى «ابواقه» باطالق
حملة تشهير ضد رئيس الحكومة
الفتعال الغبار السياسي والقضائي
في محاولة لقطع الطريق أمام اي
عودة محتملة لميقاتي الى رئاسة
الحكومة.
في المقابل عاجل التيار ميقاتي
بردٍّ ،عبر أحد أقالمه ،جاء فيه« :يُسجّ ل
جهد استثنائي يبذله رئيس الحكومة
المستقيل نجيب ميقاتي من أجل أن
يبقى وحيدا ً متوّجا ً رئيسا ً مكلفا ً يوم
الخميس.
لم يعدم الرجل فرصة من أجل
إبطاء أو عرقلة أي مسار قد يؤدي الى
بروز مرشح جدي منافس له .فرفض،
على سبيل المثال ،تدبير إجتماع
للنواب السنة الـ 27بغية التداول في
الشأن الحكومي .واستخدم مالئكته
من أجل تفشيل انعقاد إجتماع يقود
الى وضع تصوّر اولي لبروفايل
المرشح الذي يحظى بأكبر قدر ممكن
من التغطية النيابية السنية .وال يخفى
أن ميقاتي ال يزعجه مشهد التشتت
النيابي السنّي ،وليس مستعدا ً لتسهيل
عي من شأنه أن يؤثر في
أي مسار جمْ ّ
طموحه رئاسة حكومته الرابعة ،بعد
حكومات  2005و 2011و.2021
أكثر من ذلك ،يقول «التيار الوطني
الحر» مباشر ًة إن «المتضررين من
أحزاب وإعالم مدفوع األجر ،يتهافتون
من أجل تشويه صورة التيار ،من
خالل الدأب على ترويج األكاذيب
والت ّرهات ،وآخرها اشتراط التيار
الحصول على حقائب الخارجية
والطاقة والبيئة والعدل والمداورة في
وزارة المال كمقدمة لتسمية الرئيس
نجيب ميقاتي ،فيما الحقيقة أن التيار
لم ينخرط بعد في أي نقاش حكومي،
ال تكليفا ً وال تأليفاً ،فكيف له أن
يشترط؟!».
من خالل أجواء ميقاتي – باسيل،
يتخيَّل للبعض أن الرجليْن «نادرين
َّ
العفة» ،فيما الحقيقة غير ذلك :ميقاتي
يريد رئاسة الحكومة ،وباسيل يريد
أن يكون «شريكا ً مضارباً» فيها ،وهنا
العقدة الكأداء ،فلو كان ميقاتي ال يريد
العودة إلى السراي ،ولو كان باسيل ال
يريد أن يكون «شريكا ً مضارباً» في
الحكومة ،لتمت عملية التكليف والتأليف
بأسرع مما يعتقد البعض.

اإلثـنـيـن  ٢٠حــزيــران 2022

«"االنهيارات ستجرف الجميع والسالح لن يعود قادرًا على االستمرار"»

سليمان لـ»"نداء الوطن"» :لست ّ
مرشحًا وعون سيُسلّم
أالن ســـركــيـــس

يأتي الرئيس ميشال ســليمان يف ترتيب الرئيس
العارش الذي وصل إىل كريس الرئاســة بعد اإلستقالل
َ
رئيسني
وحَ َكم ،والرئيس الـ 12الذي انتُخب ألن هناك
استشهدا وهما الرئيس الشهيد بشري الجميل والرئيس
الشــهيد رينه معوّض ،فش ّكل عهده مرحلة إنتقالية،
إذ إنه الرئيــس األول الذي انتُخب بعد خروج اإلحتالل
السوري ،استلم ّ
دفة الرئاســة من الفراغ بعد إنتهاء
والية الرئيس إميل لحــود املمدّدة ،ولم ينجح مجلس
النــواب يف ربيع  2014يف انتخــاب رئيس وبذلك فقد
تس ّلم الفراغ الرئايس زمام الحكم يف بعبدا.
ال يمكن إجراء تقييم نهائي لعهد الرئيس سليمان
حاليا ً ألن التاريــخ هو الكفيل بالحكم ،لكن األكيد أن
عهده هو األفضل بعد توقيــع «اتفاق الطائف» ،فق ّد
س ّلم بلدا ً فيه أق ّله ح ّد أدنى من املؤسسات ،مصارفه ال
تعرف ملن تس ّلف وتمنح القروض ،جيشه ومؤسساته
األمنية والعسكرية صامدة يف وجه «الدويلة» ،القضاء
محافظ عىل هيبته ،سياســة البلد الخارجية متوازنة
حكَ م
الرئيس العاشر الذي وصل إلى كرسي الرئاسة بعد اإلستقالل و َ
والدول العربية تحتضن لبنــان املنفتح عىل كل دول
مراقبــة األطماع الرتكية واألطمــاع االيرانية وتطور
العالم ويزوره أهم الرؤساء والشخصيات العاملية أمثال
العالقات العربية والخليجيــة ،فباختصار إن الحلول
البابا بنديكتوس الســادس عرش ،وخطاب الرئيس يف
تتــرع وترية ح ّلها
يف املنطقة ربمــا تتعقد وربما
ّ
لم تجر العادة في لبنان أن يُنتخب رئيس
آخر سنة من عهده كرس املح ّرمات ،وأصابت سهامه
والثروة
الغاز
ألهمية
وذلك
ببعض
بعضها
وتســتتبع
معادلــة «حزب اللــه» الثالثية ،أي «جيش وشــعب
كان قدّ تولّى زمّ ام الرئاسة سابقًا
النفطية ،لذلك فإن أي ح ّل ســيؤثّر إيجابا ً عىل لبنان
ومقاومة» ،وأطلق عليها اســم املعادلة «الخشبية»،
يف كل امللفات وعىل رأســها ملف إنتخاب رئيس جديد
الفاعليات الســابقة األخرى التي كانت تتوىل مواقع
ونجح يف رسم خريطة طريق تنطلق من مبدأ «إعالن
للجمهورية.
دستورية ،فالوضع يف البلد يحتاج إىل خربات الجميع،
بعبدا» ،كل ذلك حصل عىل رغم انطالق الربيع العربي
وتضافر هذه الخربات يضع خريطة طريق لإلنقاذ.
واألزمة السورية ،لكن بعد مرور نحو  8سنوات وشهر
كيف سيكون الوضع اللبناني لو نجح «حزب الله»
عىل نهاية عهد سليمان ،وبعد استالم الرئيس ميشال
ومحور «الممانعة» في انتخاب رئيس من فريق
هناك لغط حول الخطين  23و 29ومجمل
عون زمام الرئاســة بعد ســنتني ونصف السنة من
 8آذار؟
الحدود البحرية ،وهذه المواضيع انطلقت خالل
الفراغ ،ها هــو لبنان يعيش الجحيم الحقيقي ،أموال
ـ إذا وصل أي رئيس جمهورية إىل ســدّة الحكم
عهدك ،فهل لك أن تشرح لنا ماذا جرى في تلك
الناس يف املصارف ُسقت ،الدولة أفلســت ،الرصوح
التعليمية تعثرت والنظام اإلستشفائي ُ
ومهمــا كان انتماؤه الســيايس ولــم يذهب باتجاه
الفترة؟ وهل تتوقع نجاح الوساطة األميركية؟
ضب ،لبنان
تحييد لبنان ،فلن يســتطيع إطالق
 يف العام  2010أودعت وزارة الخارجية اللبنانيةمعزول عربيا ً ودوليا ً ودخل يف صلب
مرحلة اإلنقــاذ والنهوض ،وطبعا ً
األمم املتحدة بشكل منفرد إحداثيات الحدود البحرية
محــور «املمانعــة» ،وانقلب عهد
ال يســتطيع أخذ لبنــان إىل وجهة
مع إرسائيل واملتمثلة بالخط  ،23سندا ً ملوافقة مجلس
اإلزدهــار إىل عهد «جهنم»
والنهاية التأزّم العربي حجب اإلهتمام
كانت أن رئاسة الجمهورية تُغ ّ
أخــرى ال رشقا ً وال غربــاً ،عندها
الوزراء عىل الدراســة التي أعدتهــا لجنة متخصصة
طي
عن الحدود والغاز حينها
سيتح ّكم الشــلل بالوضع اللبناني
ضمت ممثلني عن الجيش والوزارات املعنية ومجلس
«الدويلة» التي تنهش الدولة ،فبات
ألن التوازنات معروفة وال يمكن ألحد تجاوزها.
البحوث ورئاســة الحكومــة بناء عــى املعطيات
البلد يعيش يف جهنّم وعصفورية.
والبيانات املتوفرة يف حينه.
وانطالقــا ً مــن كل ما جرى ويجــري ،كان هذا
هل يستطيع الرئيس عون في الفترة المتبقية
وتنفيذا ً للقانــون  2011/163صدر يف آب 2011
الحديث مع الرئيس ســليمان بعد طول صمت وفيه
من واليته إعتماد مبدأ الحياد وتكريسه؟
ّ
ونص
املرســوم رقم  6433الذي حدد أيضا ً الخط 23
تناول وضع لبنان العام واإلســتحقاق الرئايس وملف
ـ إن اول خطوة يف وقف اإلنهيار هي إعالن رئيس
عىل احتفاظ لبنان بحق تحسينه وتعديل اإلحداثيات يف
الرتسيم والســيناريوات املقبلة عىل لبنان ،حيث أ ّكد
الجمهوريــة العودة إىل تطبيق التحييــد املتفق عليه
حال ظهور بيانات جديدة أكثر دقة ،وعىل هذا األساس
لـ»نداء الوطن» تمســكه بالثوابت الوطنية ودعوته
وإقــرار برنامج زمني لحرص الســاح بيد الرشعية،
تطالب الحكومة اليوم بحقــل قانا كامالً وربما أكثر
مجددا ً إىل الحياد وإيجاد ح ّل داخيل ملشــكلة ســاح
خصوصا ً وأن لبنان يستفيد دائما ً من األزمات ويصدر
إستنادا ً إىل البيانات واملعطيات التي توفرت لديها ،ويف
«حزب الله» واحرتام اإلستحقاقات الدستورية وعدم
أزمــات من نوع آخر ،لذلك فإن إعــان الرئيس عون
حال رفض ارسائيل يمكن اللجوء واإلحتكام اىل املراجع
الذهاب إىل مغامرات .وهنا نص الحوار:
نيتــه تطبيق هــذا املبدأ يكون بدايــة جيدة حتى لو
األمميــة املختصة بالتوازي مع تعديل املرســوم بما
تأخر التطبيق ،وقــد نصحته بذلك يف
تراه مناسبا ً واتخاذ الخطوات الالزمة
هل سيسلّم الرئيس عون الحكم في نهاية عهده
أول عهده عندما ســألني ماذا نفعل
لتعديل القانــون  ،163الذي نص عىل
أو أن سيناريو  1990سيتكرر؟
اإلقتصاد
بــأن
فأجبته
باالقتصــاد،
تحديد الحــدود البحريــة الجنوبية
واليته
انتهــاء
بعد
م
 بالتأكيــد عون سيســ ّلأي حل ّ سيؤثّر إيجابًا على
ينتج عن السياســة وعن اســتعادة
والشمالية والغربية وتعديلها جميعها
الدســتورية ،فالدســتور واضح جدا ً يف هذه النقطة
الثقة بالدولة التي تفــي بالتزاماتها لبنان في كل الملفات اذا لزم األمر وفقا ً للمعطيات والبيانات
ويتحدّث عن انتقال الصالحية للحكومة برصف النظر
وتعهداتهــا ،من هنا أجــدد الدعوة
الجديدة والتقنيات املعتمدة.
وعلى رأسها ملف
عن وضعها ســواء كانت حكومة ترصيف أعمال أو
أن
ولو
األمــر
هذا
عــن
باإلعالن
له
وخالل عهــدي ،قمت بــكل ما
لم تكن يف حال الفشــل يف انتخاب رئيس ،فإذا كانت
انتخاب رئيس للجمهورية
اإلجراءات ستأخذ وقتاً.
يلزم ووضعت هذا امللف عىل الســ ّكة
حكومة ترصيــف أعمال يمكنها فــور انتهاء والية
الصحيحة ،لكن الربيع العربي انطلق واشــتد التأزم
الرئيس أن تتوىل الصالحيات ألنه ال وجود ليشء اسمه
وتوقفت كل األمور حتى مواضيع النفط بعدما ّ
هل يمكن أن ي ّ
ُشكل طرح اسمك مخرجًا لألزمة
وقعنا
تسليم الصالحية ،فالدستور واضح يف مادته  62والتي
الرئاسية ،وهل ممكن أن تترشح مجددًا؟
املراسيم ،ومن ثم انتهى عهدي يف  25أيار .2014
تتحدّث عن إناطة الصالحيات تلقائياً.
 إطالقا ً ال أريد الرتشــح ،لم تجر العادة يف لبنانوبالنســبة إىل الوساطة األمريكية فإن ملف الغاز
أن يُنتخب رئيس كان ق ّد ّ
تول زمّ ام الرئاســة سابقاً،
له حظوظ كبرية بالنجــاح ،فإرسائيل تعترب املصالح
هل أنت متفائل بنجاح مجلس النواب بانتخاب
االقتصادية للدول املجاورة تسهّ ل عملية التهدئة وعدم
فأنا غري متحمّ س ألن مواقفي تجعل من الصعب عيل ّ
رئيس جديد للجمهورية ،أو أن الفراغ الذي حدث
إنجــاح مهمتي وهذا ما قلته لــكل الذين طلبوا مني
التوتر ،وعلينا أن نســتفيد من هذه النقطة للحفاظ
عامي  2007و 2014قد نعيشه مجددًا؟
في َ
التمديد يف نهاية واليتي ،وأذكر منهم رئيس فرنســا
ّ
بأمــس الحاجة إليها وال يجب
عىل ثروتنا التي نحن
 لو ان اإلنتخابات الرئاســية ســتحصل الشهرآنذاك فرنسوا هوالند (ألن إرصاره عيل ّ للتمديد أصبح
التفريط بها.
ّ
ولكن
املقبــل أقول لك إنها غري حاصلة يف هذا الظرف،
معروفاً) أما الباقون فلن أذكر أسماءهم اآلن وسيأتي
أمامنا أشــهرا ً حاســمة فيها الكثري من املخاضات
يــوم نتكلم عن هــؤالء األشــخاص ،لبنانيني وغري
اإلقليميــة والدولية والتــي تؤثر عىل لبنــان طبعاً،
إذا جرت الرياح كما يشتهي لبنان هل ستحل ّ
لبنانيني ،والذيــن طرحوا عيل ّ التمديد .لذلك أؤكد أنني
مشكالته ،وماذا عن مشكلة سالح «حزب الله»؟
ويف طليعة هذه اإلســتحقاقات إتجاه مســار الحرب
لن أتراجع عن مواقفي وبالعكس أتشدّد بها بعد مرور
 إذا تركنا ســاح «حزب الله» ليحل خارجيا ً أواألوكرانيــة  -الروســية والتموضع االســراتيجي
هذه السنوات العرش.
تجنّبنا مناقشــته يف مجلس الــوزراء ويف أي منتدى
األمريكي واألوروبي والرويس واملوجودة هنا يف املنطقة
وطني مســؤول (هيئة الحوار مثالً) كونه موضوعا ً
جميعهــا ،كذلك يجب النظــر إىل مصري امللف النووي
أي دور ممكن أن يلعبه الرؤساء السابقون
خالفياً ،فســيكون الحل مرهونا ً بالتطورات الدولية
اإليراني وارتباطه بصواريخ «حزب الله» االسرتاتيجية
للجمهورية من أمثالك وأمثال الرئيس أمين
وربما يطــول الزمن ،لذلك علينــا اإلرصار واإلرصار
وبأمن املنطقة وأمن إرسائيل ،ألنه ال بد من طرحه يف
الجميل في منع الفراغ الرئاسي؟ ولماذا ال
واإلرصار عىل جدولة التخيل عن السالح ،وهذا املطلب
املحادثات عاجالً أم آجــاً .وإضافة إىل هذا كله يجب
يتشكل نادي رؤساء الجمهوريات السابقين على
يجب أن يكــون مطلب رئيــس الجمهورية ورئيس
غرار نادي رؤساء الحكومات السابقين؟
الحكومة ومجلــس النواب والكتــل واألحزاب دون
 نادي الرؤساء يجب أن يعود إىل اإلجتماع عىل أنالوصــول إىل االقتتال ،وإال فاالنهيــارات اإلقتصادية
علينا اإلصرار واإلصرار واإلصرار على جدولة
ســتجرف معها الجميع ولن يعود هذا السالح قادرا ً
يضم رؤساء الجمهورية والحكومة واملجالس النيابية
ونواب رؤســاء املجالــس ،وربما يتوســع إىل بعض
عىل االستمرار.
التخلي عن السالح
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رواية الرئيس فؤاد السنيورة:
الترسيم اإلسرائيلي والمرسوم 6433

اللبنانية بتاريخ  18ترشين األول  2011مفادها ّ
بدأ لبنان عملية ترســيم حدوده البحرية قبل
الحدود البحرية للمنطقــة االقتصادية الخالصة
أن
إرسائيــل .ووقع اتفاقا ً مع قــرص ولكنه أبقى
للبنان .كذلك كانت تجري اتصاالت مع املسؤولني
ذلك االمر يتطلب اتفاق األطراف املعنية و/أو والية
النقطتني األساســيتني يف الشــمال والجنوب من
األمريكيني الذين كانوا مولجني بمتابعة هذا األمر
خاصة من قبل مجلس األمن.
دون تحديد ،ألنهما تحتاجان إىل اتفاق مع الدولتني
وهم أيضا ً اتصلــوا بالرئيس بري كما اتصلوا بي،
خامســاً :بتاريخ  18آب  2011صدر القانون
الثالثتني املعنيتني سوريا وإرسائيل .ولكن قربص
وحيث كنا ننسق سوية موقفنا يف هذا الخصوص
رقم  163القايض بتحديد وإعالن املناطق البحرية
لم تحرتم اإلتفاق مع لبنان وذهبت إىل توقيع اتفاق
مع الرئيس بــري وأبدينا وجهة نظر موحدة بهذا
للجمهورية اللبنانية .وعىل أســاس من ذلك فقد
مستقل مع إرسائيل من دون أن تأخذ باإلعتبار أن
الشأن.
أنيــط بالحكومة إصدار مرســوم لتعيني الحدود
هذا اإلتفاق يرض باملصلحة اللبنانية.
 -IIIيف هذا الصدد ،وبمبادرة شــخصية مني
البحرية اللبنانية.
أكثر من حكومة لبنانية تعاطت يف هذا امللف.
وبحكم صداقتــي الوثيقة باألمــن العام لألمم
قبل إصدار ذلك املرسوم كانت حكومة الرئيس
املتحدة السيد بان كي مون ،فقد أ ّكدت له يف رسالة
حكومة الرئيس فؤاد الســنيورة التي تشــكلت
ميقاتي قد كلفت يف حينهــا املكتب الهيدروغرايف
الربيطانــي ( )UKHOمجــددا ً
أرســلتها إليه ،وذلك يف  2014/3/29تأكيدا ً عىل
يف العام  2005وبــدأت عمليات
طلب سابق قدمته له يف العام  2012إىل رضورة أن
الرتســيم ثم حكومــة الرئيس
بإعداد دراســة لرتســيم الحدود
تبادر األمم املتحدة واســتنادا ً إىل القرار  ،1701وال
السنيورة الثانية التي تشكلت بعد
البحرية اللبنانية وذلك قبل اصدار
بتاريخ  12تموز 2011
سيما يف املادة العارشة منه ،وهي املادة التي تتيح
انتخاب العماد ميشــال سليمان
املرسوم املتعلق بذلك .ولقد صدرت
رسمت إسرائيل حدود
َّ
لألمم املتحدة املساعدة يف ترسيم الحدود البحرية يف
رئيسا ً للجمهورية يف أيار ،2008
تلك الدراسة بتاريخ  17آب .2011
املنطقة االقتصادية الخالصة للبنان وكررت عليه
وحكومة الرئيس سعد الحريري
يف ضوء ما تقدم ،فقد ق ّررت
منطقتها االقتصادية
ذلك يف أكثر من مناسبة خطيا ً وشفاهة.
التي تشكلت بعد انتخابات  2018الخالصة البحرية مع لبنان الحكومة اللبنانيــة آنذاك االبقاء
 -IVكذلك وقبل تســلم األمــن العام الجديد
وحكومة الرئيس نجيب ميقاتي
عىل ما تم التوصــل اليه من قبل
من جانب واحد أي خط
الســيد أنطونيو غوترييس فقد تمنيت عليه أيضا ً
التي تشكلت بعد إسقاط حكومة
اللجنــة الخاصة التــي صدرت
ويف رســالة وجهتها إليه أن يهتم بمسألة ترسيم
الحريري نتيجة اســتقالة وزراء الناقورة  -النقطة رقم (« )»1نتائجها يف العــام  ،2009والتي
الثنائي الشيعي و»التيار الوطني
حدود املنطقة االقتصادية الخالصة للبنان ،وذلك
أ ّكدت عىل ما قامت به الحكومات
أيضا ً اســتنادا ً إىل ما تتيحه املادة العارشة من ذلك
الحر» يف بداية العام  .2011يف كل هذه الحكومات
اللبنانية قبل ذلك يف األعوام .2009 2008- 2007-
القرار لتحديد حدود لبنان الجنوبية.
كان «حزب الله» ممثالً وكانت عمليات الرتســيم
وبالتايل فقد صدر املرســوم رقــم  6433تاريخ
 -Vعــى صعيد ثالــث ،اســتم ّرت الحمالت
مستمرة واســتمرت بعدها مع حكومة الرئيس
 2011/10/01عن حكومة الرئيس ميقاتي والذي
تمام ســام يف العام  ،2014وصــوال ً إىل املرحلة
اإلعالمية الشعبوية عيل ّ واملقصود منها ،كالعادة،
تبنت بــه تلك الحكومة أعمــال اللجنة املؤلفة يف
اإلثارة الشــعبوية وادعاء الطهرانية والبطوالت
الحالية حيــث تعاقبت أيضــا ً حكومات الرئيس
نهايــة العام  2008والقرار الذي صدر عن مجلس
الزائفة ،واحتكار املوقف الوطني وتخوين اآلخرين
سعد الحريري يف العام  ،2016بعد انتخاب الرئيس
الوزراء رقم  51يف العام .2009
واتهامهم بالتفريط بالحقــوق الوطنية من اجل
ميشال عون رئيسا ً للجمهورية وحكومة الرئيس
تجدر اإلشارة أيضا ً أنه ويف تلك الحكومة التي
تشويه السمعة ،وذلك ّ
بأن لبنان عىل غري استعداد
حســان دياب والحكومة الحالية برئاسة الرئيس
كان يشرتك يف عضويتها ممثلون عن «حزب الله»،
للتفريط بحقوقــه يف املنطقة الجنوبية من حدود
نجيب ميقاتي.
والذي كان الحزب يتمتع بثقل وازن فيها فقد جاء
منطقته االقتصادية الخالصــة ،واتهام اآلخرين
يف الحلقة األوىل روى الرئيس فؤاد الســنيورة
قرار الحكومة ليؤكد من جديد عىل معرفة وإقرار
بالتفريط وهو ما يدعيه الحزب بشــأن ما قامت
والدة عمليات الرتســيم واألسس التي بنيت عليها
«حزب الله» ،وبشكل مبارش ،عىل صحة ما قامت
سياسيا ً وتقنيا ً والنقاط التي تم اعتمادها شماال ً
به حكومتي.
به الحكومة اللبنانية مــن خطوات وقرارات منذ
ولقد حصل ذلــك بالرغم مــن التأكيد الذي
وجنوباً .ويف هــذه الحلقة يحكي عن الرتســيم
العام  2007وحتى العام .2011
ابرزته حكومة الرئيس ميقاتي ،والتي كان «حزب
اإلرسائييل وعن املرســوم  6433الذي ال يزال يدور
سادساً :يف العام  2012ش ّكلت حكومة الرئيس
حوله جدل كبري يف لبنان .وبينما ال يزال هذا الجدل
الله» يتمتع بثقل وازن فيها ،عىل صوابية ما قامت
ميقاتي لجنة خاصة اخرى إلعادة درس موضوع
يعيق عمليات التنقيب واســتغالل هــذه الثروة
حكومتي يف هــذا الصدد من
بــه
ترسيم حدود املنطقة االقتصادية
َّ
النفطية اجتــازت إرسائيل املراحل وبدأت عمليات
خالل اصدار املرســوم رقم 6433
الخالصة للدولة اللبنانية.
اإلستخراج والتصدير.
تاريــخ  2011/10/1املتعلــق
ولقد تألفــت اللجنة الجديدة
ماذا يف رواية الرئيس الســنيورة وقد أصبح
بتحديد حدود املنطقة االقتصادية
بناء عىل قرار مجلس الوزراء رقم
إستمرت حمالت «"حزب
خارج مجلس الوزراء؟
الخالصــة ،وكذلك اســتنادا ً اىل
 2012/75تاريخ .2012/05/11
الله"» ضدي بالرغم من
يتابع الرئيس السنيورة:
أعمــال اللجنــة التي شــكلتها
وهــي اللجنة التــي خلصت إىل
التأكيد عىل العمل الذي قامت به التأكيد الذي أبرزته حكومة
رابعاً :بتاريخ  12تموز َّ 2011
رسمت ارسائيل
حكومة الرئيــس ميقاتي بتاريخ
حدود منطقتها االقتصادية الخالصة البحرية مع
اللجنة اللبنانيــة املؤلفة يف العام الرئيس ميقاتي والتي كان  2012/5/11للتدقيــق وإعادة
 ،2008وذ َّكرت يف َّ
لبنان مــن جانب واحد أي خط الناقورة  -النقطة
درس موضــوع ترســيم حدود
أن ما قامت به «"حزب الله"» يتمتع بثقل
رقم « »1واودعت احداثيات نقاط ذلك الرتســيم
الحكومة اللبنانية واللجنة املؤلفة وازن فيها على صوابية ما املنطقــة االقتصاديــة الخالصة
لدى الدوائــر املختصة يف األمم املتحدة .ولقد جرى
للدولة اللبنانية.
من قبلها يف العام  2008بالنسبة
قامت به حكومتي
ذلك بعد ســنة كاملة من التاريــخ الذي أودع فيه
 -VIبتاريخ  2شباط ،2017
لرتســيم حدود لبنان الجنوبية يف
لبنان تلك الدوائر يف األمم املتحدة احداثيات حدوده
وبعد اســبوع واحد مــن اعالن
املنطقة االقتصاديــة الخالصة،
البحرية ومن جانب واحد مــع العدو االرسائييل،
لبنان فتح البلوكات البحرية الحدودية  ،9 ،8و10
«كان يف األصل من أجل تأمني موقع متقدم للبنان
يف الدفاع عن موقفه يف حال التفاوض مســتقبالً
اي خط الناقورة  -النقطة « »23وذلك بتاريخ 14
للمزايدة ضمــن دورة الرتاخيص االوىل ،قام العدو
عىل الحدود النهائية» .أي ّ
تموز  ،2010إال ّ أن ما تجدر اإلشارة اليه ان إرسائيل
االرسائييل بتوجيه رسالة اىل األمم املتحدة يعرتض
أن هذه اللجنة الجديدة
وبموجب رسالتها لألمم املتحدة اعتربت واعرتفت
فيها عىل الخطوة التي قام بها لبنان لناحية البدء
أيضا ً قد أ ّكدت عىل صوابية ما قامت به الحكومة
ّ
باإلجراءات املتعلقة باألنشطة البرتولية يف املنطقة
أن الرتســيم الــذي قامت به وملــا تعتربه حدود
اللبنانية واللجنة املؤلفة من قبلها يف العام ،2008
البحرية املتنازع عليها ،وإنه لن يســمح لرشكات
منطقتها االقتصادية الخالصــة هو غري نهائي،
والتــي قامت آنذاك بدراســة مســودة مرشوع
النفــط القيام بأعمــال االستكشــاف ،الحفر،
حيث انــه يمكن تعديل احداثيات
االتفاقيــة بني لبنــان وقربص
واستثمار الثروة النفطية يف تلك املنطقة.
النقطــة رقــم « »1املذكورة يف
وأكدت عىل صحته ،واســتكملت
بادرت بعثة لبنــان الدائمة لدى االمم املتحدة
االتفاقيتني اللبنانية  -القربصية
الرتسيم من جانب واحد من جهة
بتاريخ  20آذار  2017إىل توجيه رســالة إىل األمم
واالرسائيليــة  -القربصية وذلك قبل إصدار المرسوم  163الشــمال مع ســوريا ومن جهة
بعد االتفاق النهائي عىل ذلك بني
املتحدة تعــرض فيها عىل الرســالة اإلرسائيلية
الجنــوب مع فلســطني املحتلة
كانت حكومة الرئيس
االخرية التــي تهدد فيها لبنــان .ولقد اكدت تلك
الدول املعنية.
بتحديد النقطتــن  23يف الجنوب
ميقاتي قد كلفت
الرســالة اللبنانية التي أرســلها لبنان اىل األمم
وسبعة يف الشمال.
عىل الرغم من ذلك فقد بادر
لبنان مجددا ً اىل االعرتاض عىل ذلك المكتب الهيدروغرافي
املتحدة عــى ّ
أن البلوكات البحرية  ،9 ،8و 10تقع
سابعاً :ماذا جرى الحقاً؟
البريطاني ()UKHO
كليا ً ضمن املنطقة االقتصادية الخالصة للبنان.
 -Iعــى صعيــد أول ،يف ذلك
الرتسيم بموجب رسالة موجهة
كذلك ،فقــد ت ّم التذكري يف تلك الرســالة عىل
الوقت بــادر املبعــوث األمريكي
من قبل وزير الخارجية اللبنانية
مجددًا بإعداد دراسة
احداثيات نقــاط الحدود البحرية مع فلســطني
 Hoffإىل اقرتاح ح ّل لذلك الخالف
بتاريخ  3أيلول  .2011ولقد طلب لترسيم الحدود البحرية
املحتلة التي اودعها لبنان االمني العام لألمم املتحدة
املســتعر بني لبنان و»إرسائيل»
وزير الخارجية اللبناني من األمني
اللبنانية
بتاريــخ  2010/7/14وبتاريخ ،2011/10/17
حــول املنطقة الواقعــة ما بني
العام لألمم املتحدة يف تلك الرسالة
وكذلك التذكري بالرســالتني الســابقتني بتاريخ
النقطتني الجنوبيتني  1و 23والتي تبلغ مساحتها
تكليف من يلزم لرســم خط يتناسب مع الحدود
 2011/6/20وتاريــخ  2011/9/3التي اعرتض
قرابة  860كلم مربع ،وذلك بأن يحصل لبنان عىل
البحرية اللبنانية التي اودعها لبنان يف األمم املتحدة
لبنان بموجبهمــا عىل اتفاقية ترســيم الحدود
ما يعادل  500كلم مربع من تلك املنطقة ،وتحصل
وذلك عىل غرار الخط األزرق الربي .اال ان الرسالة
إرسائيل عىل  360كلم منها.
البحرية بني قــرص وارسائيل يف كانون األول من
اللبنانية اىل األمني العام لألمم املتحدة اآلنفة الذكر
العام  2010وعــى ايداع ارسائيل إلحداثيات نقاط
ذلك ما اعرتض عليه لبنــان وطالب بأن يتم
لم ترش إىل البند العارش مــن القرار  1701والذي
حدودها الشــمالية مع لبنــان يف تموز من العام
التوصل إىل اتفاق عرب األمم املتحدة.
يعطي صالحيــة لألمم املتحدة باملســاعدة بهذا
.2011
 -IIعىل صعيد ثان ،كانت تجري اتصاالت عىل
الشأن وذلك بناء عىل طلب لبنان.
يتبع :الخالفات واإلعرتاضات وموقف «حزب
مســتويات متعددة مع األمني العام لألمم املتحدة
إال ّ أن جواب األمني العــام لألمم املتحدة جاء
الله» والحل املقرتح
من أجل حثّه عىل التدخل واملســاعدة لرتســيم
بموجب رســالة موجهة منه إىل وزير الخارجية

صدر المرسوم رقم  6433تاريخ  2011/10/01عن
حكومة الرئيس ميقاتي والذي تبنت به أعمال
اللجنة المؤلفة في نهاية العام 2008
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بسـام أبو زيـد

لبنان للسياحة وليس ساحة
يكثر الحديث عن فوائد فصل الصيف على حياة اللبنانيين
وتأمين ما يقدر بنحو  3مليارات دوالر كمداخيل في خالل
هذا الموسم ،ومن حق اللبنانيين المقيمين أن يستفيدوا
من هذه العائدات ،ولكن ليس من حق أصحاب المصالح
السياحية أو بعضهم أن يعمدوا إلى استغالل الظرف من أجل
تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة وكأن هذه الفرصة تأتي
مرة واحدة.
لن يتوقف اللبنانيون المقيمون في الخارج عن المجيء
إلى لبنان كلما سنحت لهم الفرصة والظروف ،ويمكن لهذه
الظروف أن تكون في كل عام مقبل أفضل مما هي عليه اليوم
لو أن البعض يح ّكم العقل والمنطق والمصلحة الوطنية.
أوال ً كل التهديدات بالحرب والويل والثبور وعظائم األمور
يجب أن تتوقف نهائيا ً حتى أن الحديث عنها يفترض أال
يحصل ،فهذا الحديث يحبط اللبنانيين ويثير فيهم الخوف،
وال يعطي البلد أي دفعة إلى األمام بل على العكس يؤدي إلى
المزيد من العزلة وليسأل مطلقو شعارات الحرب أنفسهم أين
هي مثالً المستشفيات التي ستعالج جرحى حروبهم؟
ثانيا ً تأمين ما أمكن من التيار الكهربائي واألمر ليس
مستحيالً فهناك ألف وسيلة ووسيلة يعرفها من يتح ّكمون
بهذا القطاع ويختلفون على الحصص ويشجعون المافيات
المرتبطة به ،ولهؤالء نتوجه بالسؤال :أما شبعتم بعد؟ أما
ارتويتم بعد من ذل اللبنانيين نتيجة انقطاع الكهرباء؟ أما
حان الوقت لتتخلوا عن عنجهيتكم وتضعوا مصلحة البلد
والمواطن قبل مصالحكم الخاصة؟
ثالثا ً تعزيز حضور الدولة في كل المجاالت وهذه نقطة
جوهرية في كل عملية إنقاذ لبنان ،ففي الصيف أو الشتاء
أو الربيع أو الخريف يتمتع لبنان بكل ما من شأنه أن يجذب
اللبنانيين المقيمين في الخارج والسياح ،ولكن هؤالء ما
يغريهم أكثر هو أن يكون البلد متمتعا ً باالستقرار واالزدهار
واألمان وأن تكون هناك مرجعية يلجأ إليها الجميع في
أي مشكلة أو قضية ،والمرجعية هذه هي الدولة ،تحمي
اللبناني المقيم والمغترب والسائح العربي واألجنبي وتضمن
له التجول في كل المناطق اللبنانية واالستمتاع بكل ما
يراه مناسبا ً وفق قوانين البلد ال وفق ما تحدّده أجندات
وعادات غريبة ومستوردة من خارج النسيج اللبناني ،كما
يفترض بهذه الدولة أن تؤمن البيئة الحاضنة للسياحة
شاء من شاء وأبى من أبى ،فمن غير المسموح أن يشعر
السائح أنه مرفوض في بعض المناطق أو أنه مراقب في
مناطق أخرى أو أنه م َ
ُستغ ّل على مساحة الوطن ،وال يجوز
تحريض لبنانيين على فئة من السيّاح وال سيما السيّاح
العرب والخليجيين تحديداً ،فالدولة اللبنانية يفترض أن
تكون صديقة الجميع وكذلك اللبنانيون ،وال يجوز ألحد منهم
أن ينقل عداوات خارجية إلى لبنان وتحميل كل تبعاتها
للبنانيين.
لبنان بلد للسياحة وليس ساحة ،وال وجود في قاموس
اللبنانيين لسياحة الساحة المستباحة.

اإلثـنـيـن  ٢٠حــزيــران 2022

عودة :لإلسراع بتشكيل حكومة إلنقاذ
ما ّ
تبقى «"فاتّقوا الله"»
رأى مرتوبوليت بريوت وتوابعها
للــروم األرثوذكس املطــران الياس
عودة ،أن «ســبل الحيــاة أصبحت
مســتحيلة يف لبنــان وال حــ ّل إال
باإلرساع بتشكيل حكومة مسؤولة
تضع خطة إنقاذية ولو صعبة ،رشط
أن تعلن للمواطنني ،بطريقة واضحة
وشفافة ،الخطوات التي ستتخذها
والنتائج التي تعمل من أجلها».
وأ ّكد يف عظته التي ألقاها خالل
القداس الذي ترأســه يف كاتدرائية
القديس جاورجيوس أمس األحد ،أنه
«يجب عىل الحكومة أن تكون صادقة
مــع الشــعب وأن تعمــل من أجل
مصلحة الشــعب وحقوقه وحياته
ومســتقبله ال من أجــل مصالح
الزعماء ومستغيل الشعب».
وقــال إن «الدولة مســؤولة

عن مواطنيهــا وإذا أخطأت عليها
إصــاح خطئهــا» ،الفتــا ً إىل أن
«دولتنــا لم تحســن إدارة مرافقها
وأموالها وأوصلــت املواطنني إىل ما
هم عليه» .وأشــار إىل أن «الفســاد
والهدر واملحســوبية واملحاصصة
وسوء اإلدارة هي اآلفات التي فتكت
بطاقات البلد وأموال الشــعب ،وعىل
الدولة تحمل مســؤوليتها ال تحميل
الشعب نتائج فسادها».
وأمــل «أن تؤلــف حكومة
بأرسع وقــت وبــا مماطلة أو
تعطيــل ،غايتها العمــل من أجل
إنقاذ ما تبقى ،بعيدا ً من املناكفات
واملصالح والنكايات ،ألن التحديات
كبرية والوقــت يضيع .فاتقوا الله
واعملوا بهدي تعاليمه».
وختم عودة« :دعوتنا اليوم هي

إىل القداسة املوصلة نحو الله ،العارف
خفايا البرش ،والرؤوف ،الذي بذل ابنه
الوحيد من أجــل خالص كل العالم،
ع ّل كل املسؤولني يتعلمون املسؤولية
التي هي بذل للذات فقط ،ال مصالح

شخصية فيها ،هكذا يصل الجميع
إىل الطمأنينة والفــرح يف ربوع بلد
بإمكانه أن يكون فردوسا ً أرضيا ً مع
كل ما أعطاه الله من مقدرات برشية
وطبيعية يحسده العالم عليها».

حسن فضل الله يكشف موقف «"حزب الله »"
من شكل الحكومة ...ماذا عن تسمية رئيسها؟
أعلن عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» حســن
فضل الله أمس ،أن «هناك اتصاالت ومشاورات مع
الحلفاء والكتل النيابية ،لبلورة موقف من تسمية
الرئيس املكلف تشــكيل الحكومة ،يف ظل الرتكيبة
السياسية والطائفية والتوازنات الحساسة ،ليتم
يف ضوئها اختيار الشــخص القادر عىل تشــكيل
حكومــة تتمكن من القيــام بواجباتها للتصدي
لألزمة الحالية ووضع الحلول لها».
وقال« :عندما نصل إىل القــرار النهائي الذي
يتخذه حزب الله ،يعلن يف موعده الخميس املقبل.
نحن مع أن يكون هناك أوســع تفاهم بني الكتل
النيابية عىل الحكومة املقبلــة ،إذ من الصعب أن
تنجــح أي حكومة أحادية ومن طــرف واحد أو
حكومة أكثرية بمعزل مع من هي األكثرية ،وهو
ما د ّلت عليه التجربة ،وإذا كانت قوى سياســية
ترفع مــن خطاباتها ،فهي تبنــي مواقفها عىل
األوهام ولم تتعلم من تجارب املايض».
وأشــار إىل أن «الحزب مع اإلرساع يف تشكيل
حكومة جديــدة قبــل أن تنتهي واليــة رئيس
الجمهورية ،ألن البلــد يحتاج إىل حكومة مكتملة

الصالحيات ،حتى لو كانت مهمتها ألشهر معدودة،
إذ يف هذه األشــهر هناك مهمات كبرية ج ّدا ً عليها،
ونحن من جهتنا سنســعى لتكون لدينا حكومة
جديدة .ويجب أال يتعاطــى أي أحد عىل قاعدة أن
هناك مهلة قصرية وأن تبقــى حكومة ترصيف
األعمال حتى االنتخابات الرئاسية».
أضاف« :بدأنا نرى حركة سفراء تتعلق بمسار
التكليف والتشكيل يف محاولة لفرض اإلمالءات ،يف
اســتحقاق وطني لبناني ،وباألخص من السفرية
األمريكية يف بريوت التــي رأيناها قبل اإلنتخابات
النيابية وبعدها وعند كل استحقاق لبناني ،تمارس
تحريضا ًيف جلساتها مع القوى السياسية اللبنانية،
وتح ّرض ضد فئة من اللبنانيني وضد املقاومة ،ويف
الوقت عينه نرى أن هذه السفرية كممثلة إلدارتها،
تتحمل املسؤولية األساسية عن تعطيل الكثري من
املشاريع ،أبرزها مرشوع استجرار الطاقة والغاز
من األردن عرب ســوريا ،ونحن نسمع كالما ً فقط
عن هذا املوضوع ،ألن هناك تعطيالً أمريكيا ً كجزء
من الحصار الــذي يفرضونه عىل لبنان إلخضاعه
وفرض الرشوط عليه».

تابع فضل الله« :من املهمات األساسية التي
تقع عىل عاتق الحكومة معالجة أزمة الكهرباء،
ونطالب رئيس حكومة ترصيف األعمال ووزير
الطاقة الحايل بمصارحة الشــعب ،وبأن يقولوا
لهم ملــاذا تتعطل خطة الكهربــاء إىل اآلن ،ومن
الذي ّ
أخرهــا وع ّ
طل إمكانية بناء معامل كهرباء
وما هي النقاط التي تم االختالف عليها؟ نسمع
كالما ً كثريا ً يف هذا الشأن .وضعت خطة الكهرباء
العــام  ،2010وتجددت أكثر مــن مرة ،ويف كل
مرة نصــل إىل مكان يقال فيه إنه ســيتم البدء
باســتدراج العروض لبناء معامل مقررة ضمن
الخطة ،تتعطل يف مجلس الوزراء ،لتبدأ اإلتهامات
والسجاالت».
وختم« :الشــعب اللبناني اليوم يدفع ثمنا ً
باهظا ً لتعطيل إصالح قطاع الكهرباء ،بعد هدر
أمواله والتسبب بأغلب أزماته نتيجة وضع هذا
القطاع ،واملسؤولية يف حل هذه املشكلة تقع عىل
عاتق الحكومة بالدرجة األوىل ،وعندما يتم حلها
ّ
نخفف عن كاهل املواطنــن وخصوصا ً فاتورة
االشرتاك ونحل جزءا ً كبريا ً من مشكلة املياه».

مســـاحة حـــرّة

كتاب مفتوح من عامة الشعب إلى عامة المسؤولين
الــدكــتــور شـــربــل عـــازار

(*)

فخامة الرئيس ،دولة رئيس مجلس النواب ،دولة
رئيس حكومــة ترصيف األعمال ،قيادة «حزب الله»،
قيادة التيّار الوطني الح ّر ،وحلفاءهم.
ســت ســنوات عىل األقل م ّرت ،دون احتساب
الفرتة بــن العامني  2006و ،2016م ّرت الســنوات
وأنتم تتح ّكمون بك ّل مفاصل الدولة الرشعيّة والدولة
الرديفة .ومهما كانت الظروف واألســباب واملعادالت
اإلقليميّة والدوليّة التــي تتحجّ جون وتتذ ّرعون بها،
ّ
فإن األمور تُقاس بنتائجها .والنتائج واضحة ال لبس
فيها.
فلبنان يف عَ هدكــم وعُ هدتكم بال كهرباء وال ماء
وال دواء ،وال ضمان صحّ ي وال استشــفاء ،وال تجارة
وال صناعــة وال زراعــة وال ســدود وال اقتصاد وال
ّ
لتفقد أحوال أهلهم
سياحة ،ا ّلله ّم ّإل عودة املغرتبني
وممتلكاتهم.
ال أمــوال للمودعني يف املصارف .اللرية انخفضت
قيمتهــا خمس عرشة م ّرة وأســعار ِ
الســ َلع تُحَ ِّلق
أضعافا ً مُضاعفة والرواتب عىل حالها .ثالثة آالف من
نخبة األطبّاء وخمسة آالف من نخبة املمرضني وآالف
من نخبة القضاة واملحامني واملهندســن واملع ّلمني
والتقنيّني وأصحــاب الكفاءات واملهــارات هاجروا
عيش كري ٍم لهم ولعائالتهم .وضع مأسوي
بحثا ً عن ٍ
يف الجامعات واملستشــفيات واملدارس .املنقوشــة
والكعكــة بالزعرت أصبحتا للميســورين الصامدين

بفعل تحويالت لبنانيّي الخارج لهم وو...
يف الخالصــة نحن يف بل ٍد منكــوبّ .
هل رشحتم
لنا بمــاذا تُقنِعون شــعبكم لتربّروا لــه إرصاركم
عىل اإلمســاك بمفاصل الســلطة من تسمية رئيس
ّ
سيتغي
الحكومة وتقاسم الوزارات والتعيينات؟ هل
نهجكم وأداؤكم وتحالفاتكم ومحوركم؟ أما اكتفيتم
بعد؟ أال تشفقون عىل ِ
ناس ُكم؟
الســاحة وســ ِّلموا الحُ ك َم رضائيّا ً
رجاء أُخلوا ّ
َنزل بنا إىل َد ْركٍ أوطى
لغريكم فلن يســتطيع أح ٌد أن ي ِ
وأدنى.
إىل أحزاب القوات والكتائــب والوطنيّني األحرار
والحوار الوطني وحركة االســتقالل وحركة مرشوع
اإلنسان وغريهم من القيادات السياديّة ا ُمل َ
فت َ
َضة،
بشــكل أو بآخر ،باملبارش
لقد ســبق وشاركتم
ٍ
حُ
سن
عن
بأسالفكم،
أو
بشــخصكم
وبغري املبارش،
ِ
نيّــة أو عن خطأ ،يف جانب من الســلطة مع الفريق
الحايل الحاكــم واملتح ّكمّ .إل أنّكم وحســب ظاهر
طخوا ُ
الحال لم تتلوّثوا بآفة الفساد ولم تتل ّ
بالشبُهات
والصفقات والسمرسات ،وما اتّهمكم حتى أخصامكم
بيشء من هذا القبيل ،فهذا ي َ
ُحسب لكم بالرغم من ك ِّل
ا ُملغريات والرزق السائب يف الدولة املنهوبة.
ّإل ّ
ِ
ُســمن وال يُغني من
أن ذلك لم يعد كافيا ً وال ي
جــوع .نحن أمام مرحلة جديــدة والناس َفوَّضوكم
أو جَ ــدَّدوا التفويض لكم و َميَّزوكــم بعرشات آالف
األصــوات من غريكــم ،فمن حق النــاس عليكم أن
تُ ْقدِمــوا وتَ َ
جتحوا األفــكار والحلــول وترشحوا

للمواطنني ما تنوون فعله يف حال َق ِبل الفريق الحاكم
اليــوم بإعطائكم فرصة قيادة ســفينة الحُ ُكم ،ألن
الشــعب لن يَغفر لكم عودة ا ُملسا َكنَة بينكم وبني من
ً
كاملة ولفرتة أكثر من كافية ،وبدل أن
أخذوا فرصتهم
نصعد صعودا ً ما زلنا نهبط إىل ا ّلال قعر يف جهنّم .ومن
حق الناس أن يعرفوا منكم كيف ســتترصّفون إذا لم
يتزحزحوا عن كراسيهم وبقيتم يف املعارضة؟
الناس بحاجة إىل من يُخاطبهم فال تَخذلوهم.
إىل النــواب التغيرييّني ،كما يحلــو لكم التعريف
ِب ِ
أنفس ُكم،
دخلنــا الثــورة وإيّاكم يف  17ترشيــن ورفعنا
شــعارات تُعَ ِّب عن وجعنا ومن ضمنها شعار «ك ّلن
يعني ك ّلن» .هذا الشــعار ال يمكن أن يكون شــعارا ً
دكتاتوريا ً ّ
تعســفيّا ً إلغائيّا ً إقصائيّا ً قراقوشيا ً (من
حكم قراقوش).
«ك ّلــن يعني ك ّلــن» تعني ِبعِ ْلــ ِم املنطق وروح
العدالة أن ن َ َ
ض َع الجميع تحت ِمجهَ ر وسيف القانون
فنعرف م َِن الفاســد ،وم َِن اســتغ ّل موقِعَ ه وسل َ
طتَه
َ
الناس به فف ّرط بالوكالة وباألمانة واستعملها
وثقة
ِ
ملصالحه الشخصيّة واالقتصاديّة والفئويّة والزبائنيّة
واإلقطاعيّة والتوريثيّــة أو لصالح مصالح ومحاور
خارجيّة ال دخل للبنان فيها.
أمّ ا أن نسوق ك ّل العاملني بالشأن العام بالعصا
ذاتها ونضع الجميع يف الخانة نفســها فهذا ،إضافة
إىل الظلم الذي يُ َرتِّبــه ،تجهيل للفاعل وللمُرتَكِب .فال
يجوز أخذ الصالح بجريرة الطالح ،ولبنان لم يَخ ُل من

«األوادم» .ال ترتدَّدوا يف َم ِّد الي ِد اىل أقرب الناس لفكرة
الدولة العادلة النظيفة ،الباسطة سيادتها عىل جميع
أراضيها بقواها الذاتيّةّ ،
وإل تكونون ،وتحت عناوين
وذرائــع غري مُقنِعَ ة أو م َُقنَّعَ ة ،قــد خذلتم املراهنني
عليكم .والخيبة غالبا ً ما تكون عىل قدر االنتظارات.
إىل رئيس الحزب التقدمي االشرتاكي،
نحن نتفهّ م هواجســكم وهواجــس الطائفة
الدرزيــة الكريمة ،لكنّهــا يف النهايــة مُصابة بك ّل
الرشور التي أصابت جميع مكوّنات الشعب اللبناني
إىل أيّ مذهب أو منطقة انتمــى .نحن ال ندعوكم إىل
أيّــة مواجهة بل نتمنّى عليكم عدم ا ُمل َســاكنة وعدم
التعايش مع مَن ومَا يؤذي مصلحة لبنان وشعبه.
يف الخالصة و ِباســ ِم ك ِّل املحرومني واملقهورين
واملرسوقني واملنتوفني من دروز وعلويّني ومســلمني
ومســيحيّني ،ندعــو حُ ّكامنا الحاليّــن ،الذين عىل
كراســيهم ثابتــن مُطمئنّني ،أن يفســحوا املجال
للســياديّني واملســتق ّلني والتغيرييّني ليأخذوا زمام
األمور بأيديهــم ،فيُعيدوا للدولــةِ وَه َرتَها ورون َ َقها
َ
حقوقه وجنــى عمره ،وللبنان
وللمواطن املســلوب
كملتقى للحضارات وللحوار والعيش
دوره ورسالته
ً
بني األديان ،لكي يعود طليعيّا ً كما كان ،مستشــفى
الــرق وجامعته ومدرســته ومرصفــه وفندقه
ومطعمه ومسبحه ومزلجه وسياحته ورئته و ِقبْ َلته.
من عامة الشــعب إىل عامة املســؤولني ،ف ّكوا
ُمهل وال ي ِ
ُهمل.
َ
أرسنَا ،التاريخ ال يرحم .والله ي ِ
(*) عضو «الجبهة السياديّة من أجل لبنان»
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ّ
مسكرة...
أزمة البنزين قائمة والمحطات

«"خبّي مخزونك ليوم الدولرة»"
عىل رغم كبســات االقتصــاد ،اال ان املحطات
الـنـبـطـيـة  -رمــال جــونــي
ابقت خراطيمها مرفوعة ،بحجــة «ما يف بنزين»
وابقت املواطن بحرية «هل نحــن يف ازمة ،او انها
اىل الدولرة در ،آخر خرطوشة يف وجه املواطن،
أزمة مفتعلــة» يف كال الحالتني االزمة قائمة ،رغم
وما افتعــال االزمات واقفال املحطــات وانقطاع
كل التطمينات التي صدرت سواء عن وزير الطاقة
الخبز اال رسالة مشفرة للحكومة «ما يف دولرة ما يف
او حتى موزعي املحروقات ،فإقفال املحطات ال يدل
ال بنزين وال خبز» ،وهو ما بدأ يلمسه املواطن عىل
اال عىل حقيقة واحدة «اي يف ازمة».
االرض وقد بات لسان حاله «دولروا الخبز والبنزين
بدت شوارع النبطية والقرى خالية ،وكأننا يف
ولكن ليتوفر» ،وهو ما تريده الدولة «تركيع املواطن
جبهة حرب ،وحدها الدراجــات النارية بقيت عىل
لريضخ دون ردات فعل.
الخط ،فكثر لجؤوا اليها كحــل بديل اكثر توفرياً،
عمليا ً اذا ارتفع ســعر البنزين فإن اســعار
من الســيارة ،وان بشكل اقل ،غري
كل الســلع املرتبطة به ستشــهد
أن الســؤال ملاذا املحطات مقفلة
ارتفاعات خطرية ،ليس بالسهولة
واملخزون داخلها كبري ،بل يســأل
ان يمتصها املواطن .كان يفرتض
أن تفتح محطات النبطية ابوابها ،ما إن سرى الحديث عن
املواطن «ايــن وزارة االقتصاد مما
بعد كبسة مراقبي االقتصاد نهار «دولرة البنزين والمحروقات» يحصل بالجنوب».
املســتغرب ان جوالت مراقبي
الســبت ،غري انها طبقــت املثل
حتى رفعت محطات
«غاب القط ســكروا املحطات» ،النبطية ومرجعيون وبنت االقتصــاد لم تُج ِد نفعــاً ،رغم أن
بيانها اكد فتح املحطات املقفلة ،اال
التي فرضت حالة من القلق ،لدى
جبيل خراطيمها
ان الواقع مغاير ،ال محطات وال من
رشيحة واسعة من املواطنني ،ممن
يحزنون ،رغم ان املعلومات تشري اىل وجود مخزون
استعادوا مشهد الطوابري والذل واالقفال.
كاف لدى كافة املحطات ،خاصة وان كمية استهالك
مــا إن رسى الحديــث عن « دولــرة البنزين
البنزين تراجعت اىل حــدود الـ 80باملئة ،فاملواطن
واملحروقــات» حتى رفعــت محطــات النبطية
بالكاد يعبئ خزان سيارته بـ 500الف لرية اي 10
ومرجعيون وبنت جبيل خراطيمها ،حتى املحطات
ليرتات فقط ،هذا عدا عــن أن معظم املواطنني ال
التي فتحت حديثا ً اقفلت ،عىل قاعدة «خبي مخزونك
يتحركون اال ليوم واحد فقط يف االسبوع.
ليوم الدولرة» ،فيما املواطن عجز عن ايجاد بضعة
وكأنه ال يكفي ابراهيم البحث عن ربطة خبز
ليرتات مــن البنزين ،مللء خزان ســيارته الفارغ،
صحيح ان زمن «التفويلة» ّ
دون جــدوى حتى فرض عليــه البحث عن بضعة
ول اىل غري رجعة ،بعدما
ليرتات من البنزين وهي غري متوفرة ،وفق ابراهيم
المســت تنكة البنزين الـ 700الف لرية ،غري أنه ال
االزمــة كبــرة يف الجنوب فقــط ،الن لدينا تجار
غنى عنه ،لالنتقال اىل مراكز العمل ،فعادة ما يمأل
فاســدون اكثر من السياســيني انفسهم» ،وأكثر
املواطن خزان سيارته بـ 500الف عىل ابعد تقدير،
يقول« :كيــف دغري خلص املخزون؟ هيك بتفىض
جراء ضعف القدرة الرشائية لديه ،وغالء املحروقات
املحطات من البنزين؟».
التي تجاوزت الحد االدنى لالجور.

محطات بنزين مقفلة

عودة الطوابير

تعيش النبطية وقراها اســوأ ايــام حياتها،
ازمات تلو ازمات تهبط عليها ،من ازمة املياه التي
تقض مضاجع الناس مع ارتفاع فاتورة الصهريج
اىل الـ 600الف ،اىل ازمة الخبز الذي دخل الســوق
السوداء وكل دكان يسعر عىل مزاج جيبته ،وصوال ً
اىل ازمة البنزيــن الذي يتجه نحو الدولرة مثله مثل
الخبز ،وعندها ستدخل املنطقة يف «بروفا» االنهيار
الكبري ،وحتما ً ســتتغري كل العادات والتقاليد عىل
حد ما يقول يوسف الذي يجزم اننا اقرتبنا من زمن
العودة اىل الحمار والتبن وكل الوســائل التقليدية،
ويضيف« :صار املعاش بتنكة ونص بنزين ،ورصنا
امام خيارين إمــا الجلوس يف املنزل او دفع املعاش
بنزين وكال الح ّلني مر».

أزمات مفتعلة تحاصر المواطنين ...إستياء من دون حراك

زيارة «مقاصدية» بعد فتور:
حمود عند الحريري ...والبزري
صــيــدا  -مـحـمــد دهــشــة
حملت زيارة املســؤول السيايس
لـ «الجماعة اإلســامية» يف الجنوب
الدكتــور بســام حمود ،اىل رئيســة
«مؤسســة الحريري للتنمية البرشية
املســتدامة» النائبة الســابقة بهية
الحريــري يف دارتها يف مجدليون للمرة
االوىل منذ اربع ســنوات ،رسالة لطي
صفحة الفتــور يف العالقة وان اتخذت
عنوانا ً مقاصديا ً للتشــاور باملساعي
الجارية للتوافق يف انتخابات «جمعية
املقاصد الخريية االســامية» يف صيدا
املقرر إجراؤها يوم االحد املقبل يف 26
حزيران الجاري.
الزيارة جاءت بعد أســبوع واحد
فقط عىل زيارة قــام بها األمني العام
لـ «التنظيم الشعبي النارصي» النائب
الدكتور اسامة ســعد اىل الحريري ،يف
مســتهل جوالته إلطــاق مبادرته يف
تعزيز التعــاون والتكاتف بني القوى
السياسية والســعي لتخفيف معاناة
املواطنني يف مواجهــة انهيار مختلف
القطاعــات الخدماتية يف ظل االزمات
املعيشية املأسوية.
واعتــرت مصــادر صيداوية لـ
«نداء الوطن» ،ان الزيارة الالفتة ترتجم
اجــواء التوافق الضمنــي والتقارب
والتفاهم بني قــوى املدينة يف اعقاب
االنتخابــات النيابية التي جرت يف أيار
املايض مع فوز النائبني سعد والدكتور
عبد الرحمن البزري باملقعدين النيابيني
مع غياب تيار «املستقبل» عن املشهد
االنتخابي التزاما ً بقرار الرئيس ســعد

الحريري وعزوف السيدة الحريري عن
خوض غمارها ،كمــا حال «الجماعة
االسالمية» التي قررت سحب مرشحها
حمود طوعا ً ألنهــا «ال تريد التحالف
عكس قناعاتهــا» ،لتؤكد ايضا أهمية
دور «العمة» الحريــري بغض النظر
عن املوقع النيابي او الرسمي وخاصة
يف قضايــا املدينة اليوميــة ومتابعة
معالجتها كما حصل يف الفرتة السابقة
القريبة.
ومن املتوقع ،ان تعطي هذه الزيارة
زخما ً اضافيا ً خاصة بعد زيارة مماثلة
اىل النائب البزري ،لحشد التأييد النجاح
«املؤتمر العــام» الذي يجرى التحضري
لعقده يف بلدية صيدا برعاية رئيســها
محمــد الســعودي ،اذ ان «الجماعة»
كانت من الداعني والداعمني له بانتظار
ان يستكمل ســعد جوالته والسعودي
اتصاالته العــداد جدول اعمال يحاكي
مختلف قضايــا املدينــة الخدماتية
واملشــاكل الحياتية لجهــة الكهرباء
واملياه والنفايات واشرتاكات املولدات
الخاصــة ،ورؤية لكيفيــة املعالجة
وتشكيل لجان مختصة ملتابعة التنفيذ
واحــداث فرق يف املرحلــة املقبلة مع
انسداد أفق الحلول السياسية يف املدى
املنظــور وتوقع اســتفحال االزمات
والغالء واملزيد من الفقر املدقع.
وقــال حمود ،الــذي حرص عىل
مرافقته يف الزيارة املرشح اىل عضوية
املجلــس االداري لجمعيــة املقاصد
الدكتور فادي الشامية ،بحضور عضو
املكتب الســيايس يف تيار املســتقبل
الدكتــور نارص حمود ومنســق عام

بهية الحريري مستقبلة بسام حمود

التيار يف صيدا والجنوب األستاذ مازن
حشيشــو «عنوان الزيــارة اليوم هو
عنوان مقاصــدي بحت ولكن ال يخلو
األمر من التطــرق اىل األوضاع العامة
إذ أن الســيدة الحريري وإن كانت قد
خرجت من املوقــع النيابي اال انها ما
زالت تمثل احدى املرجعيات األساسية
يف صيدا».
ولم يخف حمود لـ «نداء الوطن»،
عزم «الجماعة» عــى انجاح املؤتمر
العام يف ظل االنهيارات التي يعيشــها
لبنان عىل كل املســتويات اإلقتصادية
واملعيشــية والرتبويــة والصحية»،
مؤكدا ً أهمية ان يكون هنالك حاضنة
سياســية واجتماعيــة ملدينة صيدا
تخفف من وطــأة هــذه األزمات...
ونعترب ان تالقي كل القوى والفاعليات
الصيداوية وتكاتفهم ينعكسان إيجابا ً
عىل املواطــن الصيداوي ويشــكالن
عامالً إيجابيا ً يف محاولة التخفيف من
حدة األزمات ،لذلك فإن مرشوعنا هو
مرشوع التوافق حول جمعية املقاصد
وتجنيب املقاصد أية معركة انتخابية
يف هذه الظروف».

أزمات مفتعلة

وعىل وقــع االجــواء االيجابية،
حارصت االزمات املعيشية ابناء املدينة
كمــا مختلف اللبنانيــن ،فاىل جانب
االزمتني الدائمتــن النقطاع الكهرباء
واملياه ،استفحل شح االدوية وفقدان
انــواع كثــرة منها ،وظهــرت ازمة
مفتعلة يف املحروقــات ،حيث اقفلت
غالبية املحطــات ورفعت خراطيمها،
فيمــا شــهدت االخرى التــي بقيت
مفتوحة زحمة خانقــة وطوابري من
االنتظار لساعات مع نهاية االسبوع،
بينما قلصت االفران انتاج الخبز وباتت
تبيع ربطات منها يف ســاعات الصباح
فقــط ،حيث تنتــج كميــة وتبيعها
حتى تنفد ،فيما الــدوالر بات يتحكم
باالســعار طلوعا ً ونزوال ً بعد تسعري
معظم البضائع عىل أساسه من اإلبرة
حتى الطاقة الشمسية.
غري ان الالفت هو االستياء العارم
من ابناء املدينــة والغضب واالعرتاض
مــن دون ان يرقى ذلك اىل اي احتجاج
ميدانــي ،فبقيت ســاحات «الثورة»
فارغة.

يتخبط ابو يوســف بأزماته ،العامل يف احدى
املدارس وجد نفســه عاجزا ً عن الوصول اىل العمل،
فاملسافة بني منزله وعمله تتجاوز الـ 17كلم ،كلفة
الكيلومرت الواحــد  6آالف لرية اي انه يحتاج يوميا
 100الف لرية بنزين اي  300الف كل ثالثة ايام وهو
ال يتقاىض ســوى مليوني لرية ،واملضحك «البنزين
قطعوه ليغ ّلوه ،فقــط .ما يؤمله انه بات عاجزا ً عن
الذهاب اىل عمله والدولة آخر همها».
عىل ما يبدو ان موسم االزمات عائد ،اذ مع كل
استحقاق مصريي يف البلد ،تتحرك االزمات كأوراق
ضغط قاسية لتحســن رشوط الزعماء ،حتى وان
كانت عىل حساب مواطن خرس كل يشء ولم َ
يبق له
سوى كلمة «الله يكون معنا».

الرأس المدبّر لسرقة
سيارات «"مرسيدس"»
في قبضة قوى األمن
تم ّكنت شــعبة املعلومات من توقيف
الرأس املدبّر لعمليات رسقة ســيارات من
نوع مرسيدس من مدينة طرابلس وجوارها،
وفق بيان صادر عن قوى األمن الداخيل.
وقال البيــان« :يف إطار املتابعة اليومية
التي تقوم بها شــعبة املعلومات للح ّد من
عمليــات رسقة ّ
الســيارات مــن مختلف
املناطــق اللبنانيــة ومالحقــة املتورطني
وتوقيفهــم ،وبعــد أن كثُــ َرت ،يف مدينة
طرابلس وجوارها ،عمليات رسقة سيارات
من نوع مرسيدس ،كثّفت ّ
الشعبة جهودها
امليدانية واالستعالمية لتحديد هويّة الفاعل
وتوقيفه».
تابــع« :بنتيجــة االســتقصاءات
والتح ّريّــات املكثّفة تم ّكنت ّ
الشــعبة من
تحديد هويّــة الرأس املدبّر لعمليات الرسقة
املذكورة ،ويدعــى :ن .ع( .من مواليد عام
 ،1964لبناني) ،وهو من أصحاب السوابق
بجرائم رسقة ســيّارات واحتيــال وتزوير
ورضب وإيذاء ،وقــد أعطيت األوامر للعمل
عىل تحديد مكانــه وتوقيفه ،وبتاريخ -14
 ،2022-6وبعد رص ٍد ومراقبة ،ألقت إحدى
دوريات ّ
الشــعبة القبض عليــه يف مح ّلة
التبانةُ ،
وض ِبط بحوزته مســتندات سيّارة
مرسوقة ومفتاح يُستخدم يف عمليات رسقة
سيّارات املرسيدس».
أضاف« :بالتحقيق معــه ،اعرتف أنّه
رسق أكثر من  8سيارات من مدينة طرابلس
وجوارها ،وباعها ،بعد تفكيكها ،ملحالت بيع
قطع ّ
السيارات ويف بؤر للخردة».
وقد ت ّم ضبط سيّارة مرسيدس مرسوقة
يف مح ّلة البدّاوي ،بعد داللة املوقوف عليها،
وأجري املقتــى القانوني ّ
بحقه وأودع مع
املضبوطات املرجع املعني ،بنا ًء عىل إشــارة
القضاء املختص».
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تحـــت المجـــهر
العـــدد  - ٨٦٤السنــــة الثــالثــة

مارك عون

اإلثــنــيــن  ٢٠حــزيــران 2022

السياحة البيئية كنز لم ُيستثمر بعد

ذهب الريف األخضر

لبنان الباحث عن بحصة تسند خابيته المالية المتهاوية ،يملك منجمًا أخضر مليئًا
بالكنوز لم يكتشف عمقه بعد هو منجم السياحة البيئية التي يزخر لبنان بجواهرها
الخفية .فأينما توجه المرء في هذا البلد الجميل بعيدًا عن المدن وضواحيها يمكن
أن يجد ركنا خفيًا ومعالم تراثية ودينية وتاريخية ّ
تذكر بأن هذا البلد المفجوع
بمسؤوليه وبعض أهله قادر على تقديم الكثير .فهل يدرك المسؤولون أهمية
هذه الثروة التي تحتاج الى وعي وتخطيط ونشاط لتخرج الى الضوء؟
تطــورت الســياحة البيئية بشــكل الفت منذ
زيـــزي إســطــفـــان
انطالقتها منذ حــواىل العقدين حتــى اليوم وتطور
جهود كثرية تبــذل من قبل الجمعيــات املدنية
وعي الناس بشــأنها واألهم وعي املسؤولني املحليني
واألهليــة لتفعيل الســياحة البيئيــة وتحويلها اىل
ورؤســاء البلديات كما يؤكد مارك عون لكن ال يزال
صناعة منتجــة يف كل مناطق لبنان وقد نجحت حتى
قسم كبري من هؤالء بحاجة للمزيد من الوعي وإدراك
اليوم بالتأسيس لثقافة السياحة البيئية ووضع نواة
أهمية هذ السياحة .فدور البلديات أسايس يف تفعيلها
صلبة ملســاراتها ،لكن العمل ال يزال يحتاج الكثري من
ألنها وحدها قــادرة عىل إنجاز مرشوع بيئي متكامل
الجهود لتحويل لبنان بأكمله اىل مرتع للسياحة البيئية
يقوم عىل تحويل «طرقات اإلجر» القديمة يف البلدة اىل
يستمتع بها أهله وسياحه ويستفيد منها أبناء بلداته
مسارات آمنة للهايكينغ وربط هذه املسارات ببعضها
وقــراه اقتصاديا ً واجتماعيــا ً ويحافظون عىل إرثهم
وباملعالم األساســية الالفتة يف البلدة مثل دور عبادة
الطبيعي والثقايف ،ولتمكني املجتمعات الريفية ودعم
قديمة ،صناعات حرفية ،شــجر معمّ ــر ،آثار مهملة
مؤسســاتها الصغرية واملتوســطة الحجم وتحسني
أو أدراج عتيقــة أو كهــوف ومغاور وكذلك إنشــاء
اندماج النساء يف املجتمع.
بيوت للضيافة تؤمــن املنامة للزوار
لكــن الجمعيــات وحدهــا ال
وإقامة نقــاط جاذبة مثل اكشــاك
تستطيع وضع الهيكيلية املؤسساتية
لبيع املنتجــات واملؤونــة املحلية او
لهذه السياحة ووضعها عىل خريطة المسارات الطبيعية ال
الصناعات الحرفية او أماكن للتخييم
الســياحة العاملية بــل تحتاج دعما ً تزال في معظمها من
وبالطبع مطاعم تقدم األكل اللبناني
من وزارة الســياحة من جهة ومن دون مرجعية رسمية أو الرتاثي .فالجمعيات ال يمكنها القيام
البلديات املحلية من جهة أخرى.
بمشــاريع كهذه مــن دون البلدية.
فهرس يوثقها إال في
حتى اليــوم برزت جمعيات عدة
وقد تبــن أن البلديات التي آمنت بهذا
المحميات الطبيعية
تعنى بالســياحة البيئية لعل أبرزها
النوع من املشــاريع ساهمت بشكل
جمعية درب الجبل التي كانت أول من أنشــأ مســارا ً
فعال يف تنمية بلداتها من دون كلفة تذكر مثل بلديات
بيئيا ً يف لبنان صــار اليوم دربا ً وطنيــا ً معروفا ً عىل
دوما وبرشي والجاهلية وســواها خاصة أن جهات
الصعيدين املحيل و العاملي ويمتد من شــمال لبنان اىل
عاملية مانحة وسفارات ومنظمات غري ربحية وحتى
جنوبه قاطعا ً  440كلم ومارا ً بأكثر من  75بلدة وقرية
متمولني مغرتبني كلهم مســتعدون للمســاهمة يف
وثالث محميــات طبيعية وعرشات بيــوت الضيافة
تمويل مشاريع بيئية تنموية كهذه.
واالسرتاحات .وقد أطلقت جمعية درب الجبل مؤخرا ً
خريطة مسارات غائبة
كرايس خاصة لذوي
مبادرة إنسانية رائعة إذ أوجدت
َ
لكن املشــكلة الرئيســية اليوم أن هذه املسارات
اإلعاقات او من يعانون صعوبات يف الحركة ليتمكنوا
الطبيعيــة ال تــزال يف معظمها مــن دون مرجعية
من االستمتاع بحقهم يف التمتع بالطبيعة أيضاً.
رســمية أو فهرس يوثقهــا إال يف املحميات الطبيعية
املعروفة مثل بنتاعل وأرز الشــوف وجبل موىس التي
تنمية ريفية مستدامة
باتت مشــاريع بيئية متكاملة كما يقول عون وهي
السياحة البيئية ليســت فورة سياحية صيفية
مزودة بأجهزة تحديــد للمواقع  GPSوكذلك بخرائط
وال نشــاطا ً رياضيا ً يف الهواء الطلق ال بل هي مفهوم
ومنشورات تشــكل مرجعا ً للسائح وهي عىل تنسيق
بيئــي تنموي متكامــل .مارك عــون رئيس جمعية
مع القرى والبلدات املجاورة لها لتشكيل مجتمع ريفي
 Vamos Todosللســياحة البيئية يرسم صورة شاملة
متكامل يجد فيه الزائر ما يحتاجه.
عن أهمية هذه السياحة املسؤولة املنظمة التي تهدف
وعــى مثال املحميــات يرى العاملــون يف مجال
اىل دعــم املجتمعات الريفية وخلــق فرص عمل فيها
الســياحة البيئية أنــه ال بد من تطويرهــا وتنميتها
ومســاعدتها عىل ترصيف انتاجها الزراعي والحريف
ليعرف السائح والزائر أين يميش ومدى صعوبة املسار
والرتاثــي ما يتيح لهــا تنمية مســتدامة ،كما أنها
وتخصيص مرشــد محيل يعرف املنطقة جيدا ً وتأمني
سياحة ملتزمة غري فوضوية تحرتم الطبيعة بنباتها
درجــة عالية من األمان لكل من يختار الســر يف هذه
وحيواناتها وتحافــظ عليها .هي ال تقترص كما يظن
املســارات ،ومن هنا أهمية التنسيق مع البلديات ومع
البعض عىل السري يف الطبيعة يف مسارات مرسومة بل
املرجعيــات األمنية إذ إن بعض املناطــق ال يزال فيها
تتمحور حول التواصل مع املجتمع املحيل والتعرف اىل
ألغام مثالً من مخلفات الحــروب او تحتاج اىل أذونات
املعالم األثرية والدينية والرتاثية املميزة يف كل منطقة
خاصة .وبهذه الطريقة تصبح السياحة البيئية منظمة
وكذلك املشاركة يف نشــاطاتها الثقافية وخلق رابط
ومتكاملة يستفيد منها السياح األجانب والقادمون من
معنوي وتنموي بني أبناء املدن وأبناء الريف.
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روعة الطبيعة في الجاهلية
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فلبنان غني بطبيعته وأحراشــه وينابيعه وأنهره ويف
أهل املدن فيعيشــون تجربة مريحة مهدئة لألعصاب
كل مكان فيه يمكن إيجاد مســارات رائعة للسري يف
بعيدا ً عــن أخبار السياســة وأهلها عــر التعرف اىل
الطبيعة ،ويعدد مســارات عدة يمكن الوصول إليها
الطبيعة وعادات األرياف ومعاملها ،فيما األرياف تشهد
بأقل كلفة مثل درب الســما بني املعاملتني وحريصا،
تنمية مستدامة تساعد أهلها عىل التشبث بأرضهم .ويف
او درب املجوقــل من بكركــي اىل درعون فحريصا أو
هذا الســياق تعمل منظمة التجارة العاملية العادلة عرب
محمية بنتعاعل وكذلك املســارات القريبة من بريوت
مكتبها يف لبنان عــى توثيق أوارص العالقة مع األرياف
مثل حــرش بريوت او خنــدق الرهبــان يف بعبدا او
للتعريف بمنتجاتها املحلية ومســاعدتها عرب السياحة
مسارات العبادية وكفرشيما وقرنة شهوان وغريها.
البيئية عىل ترصيف هذا االنتاج عن طريق وضع الزائر
ففي الواقع طبيعة لبنان الغنيــة بالخضار واألنهار
او املســتهلك عىل اتصال مبارش مع املزارع وخري مثال
واألحراش واآلثار تسمح بإنشــاء مسارات للميش يف
عىل ذلك نشــاط قطف الكرز يف املناطق الجبلية وبيعه
الطبيعة وتنشيط السياحة البيئية ويف حال تم تعميم
مبارشة اىل الزوار الذين يساهمون يف قطافه...
هــذه الثقافة وتجاوبت البلديــات يصبح كل مواطن
لبناني قادرا ً عىل التمتع بطبيعة بلدنا وقد ّ
توضح ذلك
لبنانيون محرومون من طبيعتهم
أثناء جائحة كورونا حيث صــار كل فرد يختار دربا ً
اليوم ومع كل ما يحكى عن موسم صيفي واعد
قريبة من منزله للهروب من سجن الجدران.
يســتقبل فيه لبنان أكثر من مليون مغرتب وســائح
وبشكل مرادف للسياحة البيئية بات هناك اليوم
تبدو الســياحة البيئية او الريفية قبلة املغرتبني الذين
ما يعرف بالســياحة الريفية او الزراعية التي تعتمد
يفتقدون لبنــان األخرض وضيعــه الجبلية وعاداته
عىل خلق مســارات خاصة لقطــاف الزيتون والعنب
ويرسمون له يف بالهم صورة الحنني الحلوة .وال شك أن
والتفاح والكرز وغريها ومســارات النبيذ وذلك بغية
هؤالء سيشكلون رافعة حقيقية لهذه السياحة ولكن
تشجيع الزراعات الوطنية وتسهيل ترصيفها وتعريف
ماذا عن اللبنانيني املقيمني الذيــن ما عاد بامكانهم
السائح إليها ليكون واجهتها اىل الخارج.
تحمل كلفة النقل للوصــول اىل املناطق الجبلية وبات
لكن يبقى هــذا القطاع بحاجة اىل تنظيم وقوننة
املشوار مرهقا ً لهم هل يُحرمون من طبيعة بالدهم؟
ال سيما بالنسبة ملنظمي الرحالت السياحية الطبيعية
مــع بداية انطالق الســياحة البيئية يقول مارك
يف الريف ،واالدالء السياحيني واملرشدين املحليني حتى
عون :شــكل األجانب وال ســيما األوروبيون الرافد
يكونوا جميعا ً خاضعني ملعايري تضمن جودة الخدمات
األســايس لها ال ســيما أن احرتام الطبيعة وتقديرها
وسالمة السياح وينضوون تحت لواء
يدخل يف صلــب ثقافتهم ،ومع ازدياد
تجمع او نقابة تشكل مرجعية تطمنئ
الوعي اللبناني حــول أهميتها باتت
السائح والزائر .بعد هذه الجولة يبقى
أعــداد اللبنانيــن الذين يمارســون
هناك ما يُعرف
الســؤال األهم ما دور وزارة السياحة
الهايكينغ والسري يف الطبيعة مرتفعة
يف تنمية الســياحة البيئــة؟ وما هي
لتعود وتشــهد انحســارا ً مع تدهور
بالسياحة الريفية أو
الخطوات املتخذة لتنميتها وتشجيعها؟
الوضع املادي لهؤالء والعودة اىل املربع
الزراعية التي تعتمد
رغم انشــغال وزير الســياحة وعدم
األول الذي يشــكل فيه األجانب مركز
الثقل .ويرى هــؤالء يف هذا النوع من على خلق مسارات خاصة قدرته عــى التواصل معنــا عرفنا أن
السياحة الوجه الحقيقي للبنان الذي لقطاف الزيتون والعنب الوزارة قد وضعت اسرتاتيجية للسياحة
ال يمكن رؤيتــه يف املدن املكتظة التي والتفاح والكرز وغيرها املســتدامة تشــكل املناطق املحمية
والســياحة البيئية جزءا ً أساسيا ً منها،
تغيب عنها املســاحات الخرضاء وهم
وهي تستوجب تضافر الجهود مع وزارة البيئة لتطوير
دوما ً مستعدون لنقل هذه الصورة الجميلة املناقضة
القوانني وطرق الحماية .كما تواكب وزارة الســياحة
لصورة لبنان الذي يتداولها العالم أجمع اىل بلدانهم.
قطاع بيوت الضيافة وثمة ســعي لتأسيس تجمّ ع أو
مشــكلة ارتفاع كلفة الســياحة الداخلية تعمل
نقابة تختص بها وبشؤونها.
الجمعيات املهتمة بالســياحة البيئية والهايكينغ عىل
كمــا تعمل الــوزارة وفق ما عرفنــا عىل جمع
حلها من خالل تأمني باصات تنقل مجموعات بكلفة
البيانات حول مسارات امليش يف كافة املناطق اللبنانية،
أقل .لكن مع غالء التنقــات والتأمني وحتى الطعام
ليتــ ّم ادخالها ضمن خريطــة تفاعلية رقمية توضع
يبقى املشوار مكلفا ً عىل اللبناني .إال أن الحل يكمن يف
يف خدمة الســياح إضافة اىل تخصيص مساحة ضمن
مكان آخر وفق مــا يرشح لنداء الوطن رئيس جمعية
أدوات الــوزارة الرتويجية للســياحة البيئية وتأمني
فاموس تودوس التي تعنــي» هيا بنا جميعا» نتعرف
كتيبات حولها وحول بيــوت الضيافة تكون مرجعا ً
اىل لبنان .إذ يعترب أن الســر يف الطبيعة ممكن حتى
للسائح.
يف البلدات القريبة من بريوت ومن الســاحل اللبناني
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األزمة االقتصادية العالمية مختلفة هذه المرة
لطالما كانت مرونة الحكومات التي تتعامل مع األزمات الجدّية من
أبرز العوامل المؤثرة في النظام االقتصادي العالمي منذ الحرب
العالمية الثانية .بدءًا من الركود التضخمي وانهيار نظام عملة
"بريتون وودز" خالل السبعينات ،وصو ً
ال إلى األزمة المالية اآلسيوية
في التسعينات واألزمة المالية العالمية في هذا القرن ،أثبتت
ق للتعاون
اقتصادات العالم الكبرى قدرة مفاجئة على ابتكار طر ٍ
ومعالجة التحديات الخطيرة .لكن قد تكون األزمة هذه المرة
األخطر على اإلطالق ألن البنوك المركزية تعجز عن طباعة القمح

والبنزين في ظل ظهور سلسلة كاملة من المشاكل المتالحقة:
الحرب بين روسيا وأوكرانيا ،التضخم ،نقص في مصادر الطاقة
والمواد الغذائية عالميًا ،تفكيك فقاعات األصول في الواليات
المتحدة ،أزمات ديون في الدول النامية ،تداعيات جائحة كورونا
بسبب تدابير اإلقفال التام ،اختناق سالسل اإلمدادات .مع ذلك،
تتراجع المؤشرات على إطالق الردود الجماعية الالزمة لتجاوز هذه
التحديات .لم يسبق أن كان التعاون العالمي ضروريًا كما هو اليوم،
لكنه يبدو مستبعدًا حتى اآلن.

إدوارد ألــــــــــديـــــــــــن

تكمــن املفارقة يف انهيــار التعاون
اليوم بســبب النجاحات الغابرة .تعني
قدرة العالم ســابقا ً عىل إدارة األزمات،
وتجاوز االضطرابات ،وتحريك مســار
النمو العاملي ،أن عددا ً متزايدا ً من الدول
أصبح ثريــا ً بما يكفي لفــرض نفوذه
واملطالبــة بمراعاة مصالحــه .تحاول
جهات أخــرى تحقيق أهدافها اإلقليمية
أو اإليديولوجية التي تعتربها أكثر إلحاحا ً
ً
نتيجة
من األولويات االقتصادية الفورية.
لذلك ،أصبح اإلجماع شبه مستحيل .لهذا
السبب ،سيكون العالم محكوما ً بسلسلة
من الــردود الجزئية واملتنافِ ســة خالل
هذه األزمة بدل ابتــكار طريقة ملعالجة
التحديات جماعياً.
يُعتــر اجتمــاع وزراء التجارة يف
منظمــة التجــارة العامليــة يف جنيف،
خالل هذا األســبوع ،خري مثال عىل ذلك.
أصبحت هذه املنظمة مكبّلة ألنها تشمل
 164عضوا ً ويتطلــب أي اتفاق محتمل
إجماعا ً كامالً بــن األعضاء .تعجز هذه
الدول مثالً عــن املوافقة عىل التنازل عن
اجتماع وزراء التجارة في منظمة التجارة العالمية في جنيف |  ١٧حزيران ٢٠٢٢
حقوق براءات االخرتاع الخاصة بلقاحات
الروســية يف العــام  .1998بحلول تلك
التنظيمات املالية ،وزادت قدرة اإلقراض
كورونا .حتى أنها تتفاوض منذ أكثر من
الفرتة ،ظهرت قــوى اقتصادية جديدة
يف صندوق النقد الدويل.
عقدَين عىل كبح اإلعانات التي تُســهّ ل
وش ّكل إنشاء مجموعة العرشين اعرتافا ً
لكن نــادرا ً ما كان هــذا النوع من
الصيد الجائر يف محيطات العالم.
بالواقع املتبدّل .شــملت املجموعة دوال ً
الجهود املشرتكة مؤثراً .تفتقر مجموعتا
حققت منظمــة التجــارة العاملية
العرشيــن والدول الصناعية الســبع إىل
مثل الصني ،والهند ،والربازيل ،وروسيا،
إنجازات جديدة لتحديــد قواعد التجارة
الصالحيــات الالزمة التخــاذ القرارات،
واملكســيك ،وأندونيسيا،
وحــل النزاعات ،لكن بقي
ّ
ما يعني أنهما تكتفيان بتشــجيع الدول
فتوسع بذلك منتدى الدول
دورها محدودا ً يف معالجة
الغنية وبات يمثّل أطرافا ً
عىل تبنّي سياســات داعمة ومتبادلة .ال
التحديــات الراهنــة يف
تهدف هذه املنظمــات عموما ً إىل تطوير
متزايــدة مــن االقتصاد
سالســل اإلمدادات .ومن
مخططات كربى للتعايف بقدر ما تحاول
خالل التســعينات .وعىل
املستبعد أيضا ً أن تتعامل
سعى األميركيون
منع تدهــور الوضع .خالل األزمة املالية
غــرار مجموعــة الدول
مع أزمة الغــذاء العاملية
العاملية ،نجحت مجموعة العرشين مثالً
بالشكل املطلوب ألن أكثر وحلفاؤهم إلى إفساد الصناعية الســبع ،بدأت
يف انتزاع وعــود قوية من الدول األعضاء
مجموعــة العرشين عىل
من  24دولة سبق وفرضت
االقتصاد الروسي
لتجنــب اللجوء إىل السياســة الحمائية
قيــودا ً عــى التصديــر من خالل فرض أقسى شــكل اجتماع اعتيادي
التي كانت لتزيد التباطؤ العاملي ســوءاً،
بــن وزراء املالية قبل أن
للحفــاظ عىل إمــدادات
عقوبات ممكنة
وقد ن ُ ّفذ معظم تلــك الوعود .تبقى هذه
تتحول إىل قمة سنوية بني
الغذاء التي أصبحت مُهددة
اإلنجازات املتواضعــة أفضل من إرصار
القادة خالل األزمة املالية
بســبب انهيار صادرات
الدول عىل تحقيق أهــداف متقاطعة أو
العاملية يف العــام  .2008يف فرتة األزمة
الحبوب األوكرانية والروسية.
إضعاف املصالــح االقتصادية الخاصة
واملراحل الالحقــة ،أصبحت مجموعة
نشأت مجموعة العرشين يف األصل
باألطراف األخرى.
العرشين محور الجهود العاملية لتجديد
نتيجة سلسلة من األزمات املالية ،بما يف
إذا ً بقيــت منظمة التجــارة العاملية
النمو االقتصادي ،وســاهمت يف تحريك
ذلك أزمة البيزو املكسيكي بني العامني
مكبّلــة بســبب حاجتهــا إىل اإلجماع،
عجلة االقتصــاد العاملي عــر تدابري
 1994و ،1995واألزمة املالية اآلسيوية
ّ
وإذا كانــت مجموعتــا العرشين والدول
منســقة ،وســعت إىل تقوية
تحفيزية
بــن  1997و ،1998وانهيــار العملة

الرئيس األميركي جو بايدن

انتهى ذلك االجتماع من دون صدور
البيان املعتاد الذي يذكر نقاط التوافق.
لكن من املستبعد أن يتم إقصاء روسيا
من املجموعة .وحدها كندا وأســراليا
انضمّ تا رســميا ً إىل املطالبات األمريكية
باتخاذ هذه الخطوة .ســبق وأرســلت
أندونيسيا ،التي تســتضيف قمة هذه
الســنة ،دعــوة إىل روســيا لحضور
االجتمــاع املقرر يف ترشيــن الثاني .قد
تكون مشاركة روســيا وحدها كافية
إلبطــال مفاعيل مجموعــة العرشين،
لكن مــن املســتبعد أن يوافق األعضاء
اآلخرون عىل أي اسرتاتيجية ترتكز عىل
تقوية االقتصاد العاملي تزامنا ً مع عزل
موســكو .رفضت الصني تحديدا ً قطع
عالقاتها مع روســيا ،وهي تُر ّكز عىل
توسيع هامش اكتفائها الذاتي لحماية
اقتصادها مــن العقوبات التي فرضتها
االقتصادات الغربية عىل موسكو.
تبدو هــذه االقتصــادات الغربية
موحّ ــدة أكثــر مما كانــت عليه منذ
ســنوات ،بفضــل مجموعــة الدول
الصناعية الســبع ومنتديــات أخرى،
مع أن الخالفات مســتمرة حول نطاق
العقوبات ضد روســيا .هــذا اإلنجاز
ليس بســيطاً ،إذ تش ّكل االقتصادات يف
هذه املجموعة حــواىل نصف االقتصاد
العاملي حتى اآلن ،وهي رائدة يف معظم
التقنيات املتطــورة .تجاوزت الواليات
الصناعية السبع تفتقران إىل الصالحيات
املتحــدة وأوروبا الخالفــات املرتبطة
الالزمة ،فأي هيئة أو مجموعة تستطيع
بتجارة الفوالذ واأللومنيوم والطائرات،
إنقــاذ الوضع هــذه املرة؟ هذا الســؤال
إذ تبدو هذه املســائل ســخيفة يف ظل
وحده يثبت مدى صعوبة تنســيق أي رد
الظروف الراهنة.
ّ
عاملي للتعامــل مع مجموعــة األزمات
لكن حجم التحديات اليوم يتجاوز
الراهنة .يســعى األمريكيون
ما تستطيع مجموعة الدول
وحلفاؤهم إىل إفساد االقتصاد
الصناعية الســبع معالجته
الرويس من خالل فرض أقىس
وحدهــا .طــوّرت هــذه
عقوبات ممكنة ،وتر ّد روسيا
املجموعة مثــاً خطة قوية
عىل هــذه التدابــر عرب منع
وواعدة ،بموافقة أكثر من 50
شحن الحبوب األوكرانية عن أصبحت مجموعة
بلداً ،ملعالجة مشــاكل األمن
طريق موانئ البحر األســود .العشرين محور الغذائي عــر تكثيف الدعم
هذا الوضع يمعن يف تقســيم الجهود العالمية املايل والتقني مقابل أن تتخىل
مجموعة العرشين وتجريدها
الدول عن حظر التصدير وأي
لتجديد النمو
مــن قدراتها .دعــت وزيرة
تدابري أخرى قد تزعزع أسواق
االقتصادي
الخزانــة األمريكيــة ،جانيت
الغــذاء العاملــي .لكن تمنع
يلــن ،إىل طرد موســكو من
الهند إطالق هذه املبادرة حتى
املجموعة وهدّدت بمقاطعة االجتماعات
اآلن ،علما ً أنها كانت قد حظرت تصدير
يف حال حضور روســيا .حتى أنها خرجت
القمح يف الشــهر املايض .كذلك ،ترفض
من اجتماع ملجموعة العرشين يف واشنطن،
نيودلهي تدابري أخــرى لتحرير مخازن
مع عدد من وزراء املالية ومحافظي البنوك
املــواد الغذائية لصالح البلــدان األكثر
املركزية من دول عدة ،يف شــهر نيسان،
فقراً ،ســعيا ً لزيادة اكتفائها الذاتي يف
حني بدأ الوفد الرويس خطابه.
مجال اإلنتاج الزراعي.

أطلقت إدارة بايدن محاوالت مبتكرة إليجاد الحلول وبناء التحالفات
مع دول تحمل العقلية نفسهاّ .
ينسق مجلس التجارة والتكنولوجيا بني
الواليات املتحدة واالتحاد األوروبي الردود املشرتكة عىل املسائل املرتبطة
بقيود التصدير ،وتقاســم البيانات ،ودرجة املرونة يف استعمال التقنيات
األساسية .أطلق الرئيس األمريكي جو بايدن ،خالل زيارته إىل طوكيو يف
الشهر املايض ،إطارا ً اقتصاديا ً جديدا ً ملنطقة املحي َ
طني الهندي والهادئ،
وهو يشمل اليابان وكوريا الجنوبية والهند .ال تزال التفاصيل مبهمة ،لكن
يهدف هذا املنتدى الجديد إىل تعزيز التعاون يف مسائل مثل التجارة الرقمية
وإزالة الكربون وتنســيق الرضائب .كذلك ،أعلنت الواليات املتحدة خالل
قمة األمريكيتَني حديثا ً عن رشاكة االزدهار االقتصادي التي تحمل أجندة
مشــابهة .لكن لم يحرض االجتماع ثاني أكرب اقتصاد يف أمريكا الالتينية
بعد الربازيل ،فقد قاطع الرئيس املكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور
القمة بعدما قررت إدارة بايدن استبعاد كوبا وفنزويال ونيكاراغوا.

قد تكون هذه املبادرات مبتكرةّ ،
لكن أيا ً منها ال يرقى إىل مستوى
التحديات العاجلة .خالل األزمات الســابقة ،نجحت أهم حكومات
العالم يف وضــع خالفاتها جانبا ً إلطــاق ردود قوية وفاعلة .لكن
ال يوحي الوضع بحصول ذلك هذه املــرة .قد يكون انهيار التعاون
بهذا الشــكل أطول أثر وأكثره خطورة من بني سلســلة األزمات
املتداخلة راهناً .حتى اآلن ،لم تترضر التجارة العاملية ككل بســبب
هذه االضطرابات :بلغت مستويات التجارة مستوىً قياسيا ً يف العام
 2021لكنهــا بدأت تتباطأ هذه الســنة ،واضطربت قطاعات مثل
الطاقة واملواد الغذائية بدرجــة كبرية .لكن جاءت األزمات الراهنة
لتنســف أي ثقة متبقية بقدرة أهم اقتصــادات العالم عىل توحيد
صفوفها ،بغض النظــر عن خالفاتها ،للتأكيد عــى أهمية النمو
االقتصادي واالســتقرار ،وتكثيف التعاون لتحقيق هذه األهداف.
باختصار ،ال أحد يتوىل قيادة السفينة هذه املرة.
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قلق وتوتّر قبل االمتحانات الرسمية

المعالجة النفسية أيفي كرم:
تحملوا الطلّب فوق طاقتهم
ال ّ
يواجه طالب لبنان ظروفًا إستثنائية هذا العام ،خصوصًا طالب
ّ
ّ
يتحضرون لالمتحانات
المتوسطة والثانوية الذين
الشهادتين
الرسمية .هم الذين يعيشون منذ أكثر من سنتين حالة من
الالستقرار ،بين متابعة دروسهم "أونالين" بسبب جائحة "كورونا"،
وبين التسريبات حول إمكانية تأجيل االمتحانات ،تزامنًا مع ضغط
األزمة المعيشية الخانقة والنظرة الى مستقبل مجهول في بالد
ريــــــتــــــا ابــــــراهــــــيــــــم فــــــريــــــد
كيف يمكن للتقلبات المعيشية
واالقتصادية في لبنان أن تساهم
بتشتيت تركيز الطالب قبل االمتحانات
الرسمية؟
شــك يف ّ
ّ
أن األزمات التي نعيش
ال
فيها تركت تأثريا ً مبارشا ً عىل الطالب.
فاإلنســان بحاجة اىل وقت للتكيّف مع
ّ
ّ
يتســن لهم
التغيات .وطالب لبنان لم
الحصــول عىل هذا الوقــت .خصوصا ً
طالب الشهادة الثانوية الذين تأرجحوا
منذ أكثر من ســنتني بــن اإلرضابات
واإلقفــال وبــن متابعة دراســتهم
ّ
تفش جائحة "كورونا".
"أونالين" بعد
األســاتذة بدورهم كانوا أيضا ً بحاجة
للتأقلم مــع تقنية التعليــم عن بُعد.
ولألسف ،مدارس كثرية يف لبنان تفتقد
اىل القدرة عىل مراعاة الظروف النفسية
للتلميذ واألستاذ عىل ح ّد سواء.
لذلك ســمعنا كثريا ً عــن حاالت
إكتئاب بني طالب الشــهادة الثانوية.
وكثــرون منهم عجزوا عــن التأقلم
مع العودة اىل املدرســة .كما ّ
أن بعض
التالميذ لــم ينجحوا يف االندماج ضمن
أجواء التعليــم عن بُعــد ،األمر الذي
منعهم من االستفادة من الدروس التي
ّ
يتلقونها.
كانوا
إضافــة اىل ذلك ،لــم يحصل طالب
لبنان عىل مواكبة نفســية وإجتماعية
ملســاعدتهم عىل التأقلم مــع األزمات
ّ
واملتغيات .ففي فرنسا مثالً ،أمّ نت الدولة
للطالب جلسات متابعة نفسية مجّ انية
ّ
لكن طــاب لبنان
مع إختصاصيــن.
أجربوا عىل التأقلم بمفردهم ،يف غياب أي
يتمسكون به لتخ ّ
ّ
طي العقبات .فهم
أمل
مســتقبل مجهول يف وطن
مقبلون عىل
ٍ
فقدوا فيه القدرة عىل الحلم أو الطموح
لتحقيق أحالمهم.

بعض الطالب ينهارون بالبكـــــــــــــاء
نتيجة الخوف الشديد .كيف يمكن
للمراقبين في صالة االمتحان أن
يتعاملوا مع هذا األمر؟
نالحظ حاالت كثرية من اإلغماء لدى
الشبان والشــابات ،إضافة اىل عوارض
خفقان قلب رسيع من دون أيّ ســبب
عضوي أو بيولوجي أو طبي ،حيث يكون
السبب حُ كما ً نفسياً.
لذلك إذا صادفنــا هذا النوع من
الحاالت ،هناك تمارين ّ
تنفس يمكن
القيام بهــا ،وأن يبادر أحد املرشفني
اىل مساعدة الطالب املنهار واإلهتمام
به ،وأال يكون قاسيا ً معه .يمكنه أن
يحاول تهدئته ويحرض له كوب ماء
أو سكريات لرفع نسبة البوستاسيوم
يف الجسم.
لكن قبل الوصــول اىل هذه الحالة،
كان ال بــ ّد من أن يكون هنــاك مواكبة
نفســية من املدرســة للطالب ،تجنّبهم
الدخول يف دائرة الرعب.
إضافة اىل ذلك ،هناك بعض الطالب
الذين يشــعرون بالقلــق نتيجة ّ
حس
املســؤولية ألنّهم مــن املتفوّقني ،ومن
األفضــل أال يتع ّرضــوا للضغط النفيس
كي يتصدّروا األولويــة يف نتائجهم ،وأال
تحمّ لهم املدرسة أكثر من طاقتهم .فلك ّل
طالب ظروفــه الخاصة يف منزله ،وربما
يعاني من مشاكل معيشية وإقتصادية
نتيجة األزمة.
كيف يمكن لألسرة أن تؤمن األجواء
المناسبة لدعم أطفالها قبل
االمتحانات؟
عىل األهل أال يضغطوا عىل أطفالهم
ّ
وأل يجربوهم عىل تمضية ساعات الليل
وهم يدرســون ،أو ما يُعــرف بـ"nuit
 ."blancheألن ذلك قــد يؤدّي اىل ردود
فعل عكسية.

تعيش أوضاعًا إقتصادية صعبة .فكان من الطبيعي أن يعيشوا
ً
حالة من التوتّر المستمرّ والخوف من الرسوب ،وصلت بالبعض
منهم الى إضطرابات نفسية شديدة.
المعالجة والمحلّلة النفسية أيفي كرم شدّدت في حديث لـ"نداء
الوطن" على أهمية االبتعاد عن ممارسة الضغط النفسي على
الطالب وعدم تحميلهم فوق طاقتهم.

ومن األفضل تجنّب مقارنة الطفل
بأقربائــه أو بأصحابــه ،وأال يمارس
الوالــدان الضغط عليه لينــال نتائج
مرتفعة أو أن يحصد املرتبة األوىل.
من امله ّم أيضا ً أن يكونوا إيجايبيني وأن
يع ّززوا له ثقته بنفسه ،عرب اإلضاءة عىل أي
موهبة يتمتّــع بها طفلهم ،أو أيّ أمر يربع
فيه ،وأن يرددوا ذلك باستمرار أمامه.
يعاني البعض مما يعرف بـ"trou de
 ،" mémoireحين تختفي المعلومات
ً
فجأة من ذاكرة التلميذ .كيف يمكن
التعامل مع هذا األمر؟
عىل الطالب أن يهــدأ قبل كل يشء،
ّ
التنفس التي تساعد
وأن يمارس تمارين
عىل إعــادة ظهور جزء كبــر من هذه
املعلومات اىل ذاكرته .فهي من النادر أن
تغيب كليا ً عن الذهن ،إال إذا كان الطالب
قد وصــل اىل مرحلة نفســية متقدّمة،
كاإلغماء مثالً.

ّ
بالتوقـــــــــف
هل تنصحين الطالب
عن ممارسة األنشطة الترفيهيــــــــة
ً
عادة،
أو الرياضية التي يمارسونها
والتفرّغ فقط للدراسة؟
بالطبع الّ .
ألن هذه النشاطات
والتمارين هي التي تساعد الطالب
عىل الســيطرة عــى الغريزة وعىل
الدوافــع الســلبية .فخــال فرتة
ّ
بأمس
االمتحانات يكــون الطالب
الحاجة اىل الطاقة اإليجابية .وطبعا ً
ال نقصد ُ
هنا أن يقوم بنشــاطاته
طوال النهــار .لكن إذا كان يمارس
رياضة كرة الســلة مثالً ،أو يعزف
املوســيقى أو يتابع دروس مرسح،
ال مشــكلة يف أن يستم ّر بذلك خالل
ســاعات معيّنة .أمّ ا إذا كان عاجزا ً
عن التنســيق بني هذه النشاطات
وبني دراســته ،فهو إذا ً يعاني من
مشــكلة ،حيث أنّه غــر قادر عىل
تنظيم أوقاته.

بعض األهالي يعتبرون أنّه يجب على
الطالب إقفال حساباتهم على وسائل
التواصل االجتماعي .ما رأيك في ذلك؟
أحرتم طريقة كل أهل يف تربية أطفالهم،
وال أحبّذ فكرة تحديد ما يجب فعله أم الّ .
لكن
أسلوب املنع والقسوة قد يتسبّب بردود فعل
سلبية .من ُهنا ،يمكن لألهل أن يتعاملوا مع
هذا األمر مب ّكراً ،من خالل تربية أوالدهم منذ
الصغر عىل ّ
حس املســؤولية ،وعىل كيفية
تنظيم أوقاتهم بني الدراسة من جهة ،وبني
اللهو والتسلية من جهة أخرى.
هل من نصائح لليوم األخير من الدراسة
الذي يسبق بداية االمتحانات؟
ّ
الطلب
يف النهــار األخــر ،أنصــح
بممارســة رياضة صغرية ،فمن شأنها أن
تمنحهم طاقة .هــذا ويمكنهم أن يقوموا
بمراجعة رسيعة وصغــرة للمواد املدرجة
عىل جدول اليوم التايل .واألهمّ ،أن يهدأوا وأن
يثقوا بأنفسهم وبقدراتهم عىل النجاح.

حظــــــك اليـــــوم

الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

يأتيك الحظ زائرا ً بصورة
فجائية لكي يضفي سحرا ً
عىل يومك ويو ّلد فرحا ً يف
العام الجديد.

كن صبورا ً وال تدهور حياتك
العاطفية بعدما عملت جاهدا ً
إلنجاحها مع الرشيك الذي لم
يخيّب آمالك يوماً.

كن متسامحا ً مع الرشيك إىل
أقىص حد ،فهو يستحق منك
التضحية الكبرية وال يستحق
تعكري صفوه.

يشهد هذا اليوم بعض األحداث
الجميلة ،وهذا ما يجعلك
تعيش تجربة مميزة وجديدة
أيها الرسطان.

ال تستغل نقاط الضعف لدى
الرشيك .همه األكرب هو إرضاؤك،
فكن عىل علم وثقة بذلك.

مرشوع ناجح يكون ثمرة
جهدك املتواصل وسهرك
وحرصك عىل كل خطوة كنت
تقوم بها يف األشهر املاضية.

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

تغ ّلب عىل املصاعب العابرة التي
واجهتها مع الحبيب يف املدة
األخرية وابدأ صفحة جديدة.

تقدم عىل تغريات جذرية يف
العمل ،وتشعر ّ
بأن الحياة
تتجاوب معك بال عراقيل ووفقا ً
ملا خططت له.

حب جديد يطرق باب قلبك
فرتحّ ب به بتفاؤل ألنه يحمل معه
مرشوع زواج وإرتباط جدّي.

تضعك املسؤولية التي تشعر بها
بسبب ارتباطك بالحبيب يف توتر
شديد ،لكنك تتخلص من هذا
التوتر بأقرب وقت.

يوم رائع جدا ً لرسم معالم
مستقبلك املهني ،وإذا تجاوزت
بعض املشاكل فإن األيام املقبلة
ستكون أفضل.

يدخل فينوس برج الحوت
ليفتتح دورة رومانسية
مليئة بالعذوبة واملغامرات
واالتصاالت واملفاجآت.

١١

nidaalwatan.com
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MOVIES

OUR RATING

 ...Collisionإثبات آخر
على تطور السينما األفريقية

جــــــــــــــاد حــــــــــــــداد
تُعترب القارة األفريقية منذ سنوات طويلة من أكثر
األماكن التي تواجه املشاكل يف العالم .خالل العصور
الغابرة ،نشــأ عدد من أكرب حضــارات العالم هناك،
لذا من املنطقي أن يســمّ يها الكثريون مهد البرشية.
لكن تع ّرضت هذه القارة طوال مئات السنني للتدمري
بسبب قوى خارجية مثل ّ
توسع حمالت االستعمار،
ثم استغالل املوارد من جانب الرشكات األجنبية ،وال
ننىس الرصاعات الداخلية بني شعوب القارة.
بســبب هذه العوامل وســواها ،بقيت القارة
األفريقيــة متأخرة يف جوانب عــدة أصبحت وقائع
يومية يف أماكن أخرى من العالم .كانت الســينما من
جوانب الحياة البرشية التي بقيت متأخرة يف أفريقيا،
فبدا تطوّر قطاع األفالم هنــاك بطيئا ً جداً .لكن مع
ظهور تقنيات جديدة وبفضل عجائب اإلنرتنت يف هذا
العرص ،أصبح صانعو األفالم األفارقة مستعدين أخريا ً
إلثبات قدرتهم عىل خوض املنافسة يف السوق الدويل.
يــروي الفيلم الجنوبي األفريقــي Collision
(االصطدام) قصــة رجل أعمال فاســد وزوجته
املتغطرسة وهما يحاوالن إنقاذ ابنتهما من قبضة
مجرم مرعب يف "جوهانســرغ" ،مدينة الذهب.
الفيلم من إخراج فابيــان مارتوريل ،ومن بطولة
النغيل كريكوود ،وتيسا جابري ،وزوي سنيدون.
يُعترب هذا الفيلم أحــدث مثال عىل قدرة أفريقيا
عىل منافسة اآلخرين يف سوق األفالم الدولية عرب طرح
أعمال بارزة قد يستمتع بها عدد كبري من املشاهدين.
لطاملا كانت األفالم املســتقلة تجربة مثرية لالهتمام
يف القــارة األفريقية ويف جميع دول العالم أيضاًّ .
لكن
إنتاج أفالم مكلفة يتطلب عقلية مختلفة ومســتوىً
آخر من املــوارد ،وهي قدرات لم يكن يملكها صانعو
األفالم هناك حتى الفرتة األخرية.
لكن بفضل رشكات إنتــاج مثل "نتفلكس"،
تمكنت السينما األفريقية من إحراز التقدم وإنتاج
عمــل يهدف يف املقــام األول إىل عــرض محتوى
ٍ

ترفيهي .يُحقــق الفيلم الجديد هــذا الهدف بكل
وضوح ،إذ ينجــح املخرج مارتوريل يف خلق أجواء
مشوّقة ويقدّم مشاهد حركة مثرية عند الحاجة.
قد ال يصل العمل إىل مســتوى أفالم ديفيد فينرش
وال تضاهي مشاهد الحركة ما نشاهده يف سلسلة
 John Wickمثالً ،لكنه يبقى فيلما ً واعداً.
يشــمل الفيلم أيضا ً أدا ًء تمثيليا ً مبهراً ،فهو
يثبت أن املواهب األفريقية ال تنحرص وراء الكامريا
فحسب ،بل أمامها أيضاً .يقدّم املمثل فويو دابوال
أدا ًء مدهشا ً بدور املجرم األسايس "برا سول" الذي
يحكم منطقتــه بقبضة من حديــد ،وهو يرسق
األضواء يف جميع املشاهد التي يشارك فيها .كذلك،
يبيل النغيل كريكوود حســنا ً بــدور رجل األعمال
الفاســد الذي يخرس ســيطرته عىل الوضع الذي
يعيشه للمرة األوىل عىل اإلطالق.
عــى صعيد آخر ،ترتك زوي ســنيدون انطباعا ً
إيجابيا ً بدور "نيكي" ،الشــابة الالمعــة التي تجد
وضع مريع .هي تش ّكل صلة وصل
نفســها فجأ ًة يف
ٍ
بني الثقافات والطبقــات االجتماعية ،علما ً أن هذه
املواضيع تزداد أهمية مع تطور أحداث الفيلم .يحمل
العمل تعليقات اجتماعية مبهرة .قد يبدو مبالغا ً فيه
يف لحظات معيّنة ،ال سيما بالنسبة إىل من ال يفهمون
ســياق الظروف املعروضة بالكامل ،لكن يش ّكل هذا
األسلوب يف نهاية املطاف أداة تعليمية مدهشة.
قد يكون استكشــاف ظاهرة كره األجانب
الشــائعة يف جنوب أفريقيا اليوم من اللحظات
التي تدفع املشاهدين إىل رؤية انعكاسهم يف املرآة
لدرجة أن يجدوا صعوبة يف متابعة املشــاهدة،
ّ
لكــن هذا الجانــب من القصة يرفع مســتوى
العمل .ليس مفاجئا ً أن يرتك الفيلم بصمة قوية

يف جنوب أفريقيا ،كونه يتجاوز هدفه الرتفيهي
ويجرؤ عىل التطرق إىل مسائل واقعية تحتاج إىل
من يناقشها ويعالجها.
من الناحية البرصية ،يتّســم اإلخراج بأسلوب
بســيط وغري مكلــف ،وهو يبث حيويــة فائقة يف
مختلف املشــاهد ،لكن قد يقع هــذا النهج يف فخ
التكــرار وامللل عنــد املبالغة يف اســتعماله .ينجح
مارتوريل وأعضــاء فريقه يف تقديــم الكثري رغم
ضعف اإلمكانيات ،لذا يســتحقون اإلشادة يف مطلق
األحوال .يبث هذا الفريق الحياة يف مشــاهد املدينة،
ويعرض الفيلم لقطات مدهشة من "جوهانسربغ"،
فيستمتع بها كل من لم يقصدها يوماً.
منحــى مبتذال ً بدرجة معينة
لكن يتخذ الفيلم
ً
عىل مستوى إيقاع الحبكة لألسف ،حتى أن األحداث
تبدو متوقعة بشــكل عام .يجد السيناريو صعوبة
واضحة يف عــرض لحظات مبهــرة أو لها أهمية
خاصة يف العــر الراهن .لهذا الســبب ،قد يبدو
الفيلم ســطحيا ً ويم ّر مرور الكــرام عند مقارنته
بأفــام أخــرى يف مكتبة "نتفلكــس" أو مختلف
املنصات الرائجة .أصبحت املنافسة يف عالم السينما
محتدمــة اليوم .قد تثبت أفريقيا عــر هذا الفيلم
وســواه قدرتها عىل خوض املنافسة ،لكنها ال تملك
اإلمكانات الالزمة للفوز بها حتى اآلن.
يف النهاية ،يبقى الفيلــم ممتعا ً جدا ً ويحافظ
عىل جوانبــه الرتفيهية طــوال  90دقيقة .لكنه
يكشف يف الوقت نفســه جوانب عدة من الحياة يف
جنوب أفريقيا ،ما يعني أنه متعدد األهداف .يمكن
اعتباره إذا ً خطوة أوىل ممتازة يف االتجاه الصحيح،
وهو ينذر برفع مســتوى األعمــال األفريقية يف
املراحل املقبلة.

ســـــــــيـــــــــاحـــــــــة

دير مار موسى الحبشي ينتظر ز ّواره
بعدما ضــاق طيلة عقــود بالزوار
وش ّكل ملتقى لحوار األديان ،ينتظر دير
مار مــوىس الحبيش الواقــع يف منطقة
صحراوية نائية شــمال دمشــق زوارا ً
افتقدهــم جراء عزلة فرضتها ســنوات
الحرب وطبيعة موقعه الجغرايف .ويقول
األب جهاد يوســف ،رئيس الدير األثري
الذي ُشــيّد يف القرن السابع امليالدي عىل
أنقاض برج روماني" :مشتاقون لعودة
الناس ،ونرغب برؤيتهم مجددا ً بيننا وهم
يص ّلون ويتأمّ لون ،لع ّلهم يجدون يف هذا

املكان مساحة للهدوء والصمت والتف ّكر".
خالل ســنوات الحــرب ،لم تلحق
بالدير القريب من مدينة النبك والواقع
عىل بعد حــواىل مئة كيلومرت شــمال
العاصمــة ،أي أرضار مادية مبارشة.
ّ
لكن الــرر املعنــوي كان كبريا ً مع
اختفاء األب اإليطايل باولو دالوليو الذي
يعود لــه الفضل يف ترميــم الدير عام
 1982وتجديد الحيــاة الرهبانية فيه،
يف مدينة الرقة (شــمال) صيف .2013
كذلك ،تع ّرض رئيس الدير السابق األب

جاك مراد للخطف ملدة أشهر عام .2015
يض ّم الدير الــذي يفتقد بناؤه ألي
شــكل من أشــكال البذخ أو الزخرفة،
كنيســة تعود اىل القــرن الحادي عرش
وفيها أيقونات وجداريات أثرية وكتابات
باللغات العربية والرسيانية واليونانية.
يف عام  ،2010وصل عدد زوار الدير
اىل ثالثني ألفاً ،قبــل أن تنقطع الحركة
تماما ً إثر اندالع النزاع يف سوريا يف .2011
أما اليوم ،فيقيم يف الدير املؤلف من ثالث
طبقات ويضــم غرفا ً للــزوار ومكتبة
ضخمة ومزرعة للطيور ،راهبني وراهبة
مع شــابني يختــران حيــاة الرهبنة،
يأكلون ممــا يزرعون أو يحصلون عليه
ويرشبون من برئ مجاورة.
وبعد زوال أســباب العزلة ،أعلن
الدير الشــهر الحايل إعادة فتح أبوابه
أمام الزوار الذين لطاملــا تكبّدوا عناء
تس ّلق  300درجة لبلوغه ،بسبب موقعه
عىل تلة صخرية وعرة .وتفرض طبيعة
الدير وخصوصية موقعه ســكينة ال
مثيل لها .ويرتدد صــدى كل كلمة أو
صوت يصدر يف أنحائه( .أ ف ب)

شــــــــربــــــــل داغـــــــــر

عن العاميات المرذولة
ال تحتاج إلى رحلة ،لكي تتأكد من أن العامية،
بل العاميات ،هي لغة التكالم اليومية أينما كان في
العالم العربي.
يكفي أن تستمع إلى أغنيات ،إلى محاورات
تلفزيونية ،وأن تتفرج على أفالم ومسلسالت وغيرها.
بل يمكن التحقق من تعالي نسبة العامية في
راهن المجتمعات...
أنا ،في هذا ،أصف ،وال أحكم.
إال أن ما يستوقفني ،في صورة مزيدة ،هو قلة
الدرس للغةِ التكالم ،والتي باتت تتوكل بجانب كبير
من اإلنتاج الثقافي .حتى ان كثيرا ً من المتابعين
اختاروا شعر مظفر النواب العامي (وأنا منهم) على
شعره الفصيح ،إثر وفاته مؤخراً...
هذا الغياب للدرس يتناول مقومات العامية بجميع
مستوياتها ،من نطقها إلى لفظها ،إلى معجمها ،إلى
بنائها ،بلوغا ً إلى تجلياتها في العبارة األدبية.
هذا التجاهل ،هذا اإلهمال ،قديم ...للغاية.
فما بلغنا عن الحقبة الجاهلية لم ي ُِشر إلى
عامياتها أبداً ،بل إلى "لغات القبائل" ،التي اعتُبرت
"فصيحة" بكاملها (أو متفاوتة الفصاحة).
هذا ما لم يت ّم درسه بشكل كاف ومقنع ،بل
ُ
أسق َ
البحث تماما ً الحال (بل األحوال) اللغوية لما
ط
قبل التنزيل القرآني.
هكذا جرى الحديث عن " َلحْ ن" (أو زيغ في اللسان)
إثر عمليات "الفتح" ،بفعل ابتعاد المولودين العرب
عن مواطن الفصاحة في شبه الجزيرة العربية ،وبفعل
انتساب غير العرب إلى المجتمع الجديد والناشئ.
هكذا ت ّم "تفصيح" عربيةِ ما قبل التنزيل ،بل جرى
"تنزيهها" تماما ً عن أي تشوه...
كان على العربي أن يقبل ويق ّر بهذا على مدى
قرون من دون فحص إال القليل...
مع ذلك يكفي أن نقرأ في بعض كتب الجاحظ عن
اللغة "النبطية" ،المتمادية حتى في العصر العباسي...
يكفي ان نعود الى "الشعر النبطي" نفسه ،اليوم،
في مجتمعات الخليج ،لكي نتأكد من أنه ينبني وفق
أوزان ال تعود إلى بحور الخليل في العروض...
يكفي أن ندقق في هذا اإلرث النبطي :هل يمكن
أال يكون جزءا ً من اللغة والثقافة النبطيتَين اللتين
ترجع إليهما العربية (فضالً عن السريانية) في
عصور ما قبل العهد اإلسالمي؟
أليست "الفصاحة" ،في حد ذاتها ،نوعا ً من
ّ
للخاصة تحديداً،
التمييز بين لغة "عالية" ،رفيعة،
وبين لغة ركيكة ،مهلهلة ،متروكة للعامّ ة تحديداً؟
َ
تبخيس لغة أخرى.
هذا اإلعالء للغةٍ ال يعدو كونه
كما لو اننا نمدد الخالف القديم ،فيما يبقى قسم
بالغ من مجتمعاتنا خارج اللغة ،خارج الثقافة،
خارج الدرس.

الحركة الثقافية  -انطلياس
ُتحيي روح جورج ضومط
حيت الحركــة الثقافية  -انطلياس
أحد مؤسســيها الراحل جورج ضومط.
وقال أمني اإلعالم يف الحركة عصام خليفة:
"مع غياب الرفيــق جورج ضومط ،بعد
معاناة مع مرض عضال ،تخرس الحركة
الثقافية  -أنطلياس واحدا ً من مؤسسيها،
وتخرس حركة الوعي قياديا ً رافق الحركة
منذ نشأتها ،وأسهم يف صياغة مواقفها
وأدبياتها يف الجامعة اللبنانية ،وكذلك يف
الجامعة اليسوعية حيث كان يصدر مع
زمالئه نرشة "الثغرة" ،األمر الذي ساعد
يف إيصال أحد أصدقاء الحركة اىل رئاسة
اتحاد الطالب يف هذه الجامعة قبيل اندالع
حرب ."1975
وأضاف" :تمتــع راحلنا بذكاء وقاد
وثقافــة عميقة وشــجاعة يف مواجهة
املصاعب قل نظريهــا .معا ً حلمنا بقيام
مجتمــع العدالــة ،ومعا ً آمنــا بعلمنة
الدولة واملجتمــع والرتبية والثقافة .معا ً
خططنا للتحــركات يف املراحل املختلفة،
ومعا ً كتبنا الشــعارات ووزعنا البيانات
يف سيارته الشــهرية قبل اخرتاع وسائل
التواصل الحديثة .معــا ً صغنا املذكرات
والتقاريــر وامللفات .ومعا ً ســهرنا عىل

إصدار النرشات وطبعها وتوزيعها .نذكر
من صفاته التحليــل والتنظري واملتابعة
الدقيقة لتفاصيل القضايا .من هنا أطلق
عليه "الرفاق" اسم سوسلوف الحركة.
وختــم" :عندما يكتــب تاريخ هذه
الحقبة ويتم التعمق يف تحليل حركة األفكار
فيها ،ال بد من أن يتم إنصافك أنت ورفاقك
كشهود ومدافعني أشداء عن لبنان وحقوق
اإلنسان فيه ،وعن قيم الحرية واالستقالل
يف مواجهة االســتبداد والفســاد .لعائلتك
وملحبيك أعمق مشاعر التعزية .إن أمثالك،
أيها الراحل العزيز ،ســيبقون خالدين يف
ضمري الرفاق ،ويف ضمري الوطن".
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كــــــــتـــــــابـــــــات تـــــــســـــــتـــــــحـــــــق الـــــــنـــــــشـــــــر
إلى شيرين( ...في ذكرى األربعين)
يف شهر أيّار
غن ّ ِت الصلعا ُء أغنيتَها األخرية،
ماجَ الليل ُك
ونث َر الخزامى أبعادَہ
َ
فوق األبعاد،

لــــــورا مــــــقــــدســـــي

الصباح بني القدس وجنني
ويف ارتحال
ِ
سقطت شريين
كما الريحُ
غدر املطر
تت ّكرس من ِ
قبَّلت بجبينها الرتاب
وتالىش الضبابْ
بعيدًا
بعيدًا
مروج الغيابْ
فوق
ِ
وعويل
ٍ
يعلو منذ أوّل التكوين.
***
كان زم ُن االنفصام بني املوج والزبد
الجرح واألبد
بني
ِ
ُ
الطريق مزن ّ ًرا بالنار
وكان

مـــــــعـــــــرض

وكانت تواع ُد موتَها
ككلب ودود
تالعبه
ٍ
تتحدّث عن مزاياه
أعشاب طبيّة،
كما لو كان خلطة
ٍ
ويف هدأة الليايل املالحة
تبتسم...
كما ابتسمت يف تابوتها وهو يتأرجح
ّ
األكف
فوق
أجراس الكنيسة
لرنني
ِ
وملشيّعني يقرأون الفاتحة
َ
املوت طائ ٌر غفو ْر
كأنّما
كأنّما لجنازتها جذو ْر
وللزمان جسو ْر،
كأنمّ ا ُكتبَ عىل السنابل
أن تكاب َد ك َّل الفصول.

وكانت هناك...
تشهر دمَ ها سالحً ا
وصوتَها الساط َع سالحً ا
ُ
والحقيقة

ِ
الحقيقة
صدر
يف
ِ
خنجر.
***
أيقنت موتها املؤجَّ ل
منذ جاءها مزيّنًا بقرنفلة
وكانت تعرف القات َل
وتعرف أنّها القتيلة،
هل كانت فلسط ُ
ني قيدًا
أم قضيّة
أم صليبًا تحمله وتميش
إىل جبل الزيتون
حيث تركت أحالمَ ها تضحك
فال تغرق
يف حمام الدم النازف
من الفجر إىل الغسق.
***

آه ...يا شريين
يا ابنة كنعان
يا امرأ َة املستحيل
من سيُصابُ بعدكِ بفلسطني؟

األحيا ُء ماتوا ...كاملوتى
كمومياوات القصور
كالنخل السقيم،
من سيكتبُ مرثي ًّة غدًا
احرتاق الياسمني
عن
ِ
الصبــاح الذي كان يجــو ُل بني
يف
ِ
القدس وجنني؟

رسائل غارسيا ماركيز في معرض مكسيكي
بخالف الكولونيل الذي تتمحور عليه إحدى روايات
غابرييل غارســيا ماركيــز ،كان الكاتب الكولومبي
يتلقى رســائل كثرية من مشاهري آخرين ،من بينهم
الزعيــم الكوبي الراحــل فيدل كاســرو والرئيس
األمريكي السابق بيل كلينتون واملمثل واملخرج وودي
آلن وســواهم ،عىل ما يُظهر معرض يقام يف املكسيك
حيث أمىض"غابو" جزءا ً كبريا ً من حياته.
وأتــاح نجل ماركيــز وحفيدته منــذ الخميس
للجمهــور قراءة نحــو  150رســالة تلقاها الكاتب
الكولومبي الذي تويف عام  ،2014من بني مرســليها
أيضا ً املمثل األمريكي روبرت ردفورد واملخرج األملاني
فيم فندرز وآخــرون .واحتلت مكانة بارزة يف املعرض

الرسائل املتبادلة بني مؤلف كتاب "مئة عام من العزلة"
والرئيس كلينتون والـ"ليدر ماكسيمو" كاسرتو.
وعىل ورقــة يتصدرها شــعار البيت األبيض
تعود اىل شــباط  ،1997شــكر كلينتون الذي كان
أعيد انتخابه لوالية ثانيــة يف البيت األبيض "العزيز
غابرييــل" عىل موقفه اإليجابي مــن عهده .وكتب
رسالته بخط اليد كما فعل وودي آلن يف بضع كلمات
أرسلها من نيويورك وجاء فيها" :خطرت ببايل ()...
حظا ً سعيداً .وإذا احتجت إيل ،يف أي يشء ،اتصل بي".
أما رسائل فيدل كاسرتو فكانت بمثابة تعبري
عن الصداقــة للكاتب الكولومبــي الذي كانت له
ايضا ً عالقات مع قــادة الديمقراطيات األوروبية

االشــراكيني يف تلك الحقبة كالفرنيس فرنســوا
ميــران واإلســباني فيليبي غونزاليــس .وكتب
كاســرو ملاركيــز يف إحدى الرســائل املؤرخة يف
ترشيــن األول " 1987تلقيت كتابك ( )...آمل يف أال
يمر وقت طويل قبل أن تعود إىل هنا .سيكون لدينا
بال شــك الكثري ليقوله أحدنا لآلخــر ( .)...أهنئك
بوالدة حفيدك وكذلك اهنئ الجدة والوالدين".
وينظم املعرض يف إطار الذكرى األربعني لنيل
غابرييل غارســيا ماركيز جائزة نوبل لآلداب عام
 ،1982ويقام يف منزله القديــم الذي حُ وّل مركزا ً
ثقافيا ً أقامت فيه حفيدته إميليا غارســيا مزادا ً
علنيا ً باعت خالله بعضا ً من مالبسه( .أ ف ب)

جاك النغ يروي قصة إطالق عيد الموسيقى
كان عيد املوسيقى الذي يطفئ هذه السنة شمعته
األربعني "أكرب مصــدر توتر" يف حيــاة وزير الثقافة
الفرنيس السابق جاك النغ الذي ابتكره ،إذ "كان يمكن
أن يؤول إىل فشــل كبري" ،عىل قوله ،لكنّه أصبح بمثابة
مؤسســة يف فرنساُ ،
وصدّر إىل أكثر من مئة دولة .وقال
النغ الذي عينه الرئيس االشرتاكي فرنسوا ميرتان وزيرا ً
بعد تويل اليســار السلطة عام " :1981قلنا للناس هيا،
اخرجوا ،تمتعوا باملوسيقى يف الشوارع ،لكننا كنا نخىش
أن يظلوا قابعني يف منازلهم .غري أن األمر نجح".
نشــأت الفكرة منــذ شــتاء  1981يف أذهان النغ
وأعضاء الفريق املحيط به ،وأبرزهم املهندس املعماري
واختصايص السينوغرافيا كريستيان دوبافيون ومدير

MOVIES

املوسيقى والرقص موريس فلوريت ،واألخري هو الذي
أطلق شعار "املوسيقى ســتكون يف كل مكان والحفلة
لن تكون يف أي مكان".
شــاء النغ البالغ اليوم  82عاما ً قلب الطاولة رأسا ً
عىل عقــب .وقال الرجــل الذي برز يومها يف املشــهد
السيايس بســراته الفاتحة اللون" :العيد هو مساحة
للتواصل واملشاعر والربط بني الفنانني والناس ،إنه أحد
مكونات مزاجي" .وأوضح النغ أن إحدى خطواته األوىل
كوزير للثقافــة كانت "حضور حفلة للمغني األمريكي
ســتيفي ووندر" ،مضيفاً" :يف نظري كان ذلك طبيعياً،
لكن بدا األمر للبعض تهوراً".
ورشح أن "السياســة الثقافية الفرنســية يف تلك

 ...The Princessأميرة
ّ
يمت فيلم " "The Princessالذي تؤدي بطولته
ال
املمثلة الشابة جوي كينغ بصلة إىل حكايات "ديزني"
الخياليــة العائلية املألوفــة ،إذ إن العمل الذي أنتجته
استوديوات " "20th Centuryالتابعة لها والذي يتاح
بالبث التدفقي اعتبارا ً من األول من تموز املقبل ،يحفل
بجرعة كبرية من مشاهد العنف واملوت.
ورأت بطلــة الفيلم جوي كينــغ التي تؤدي دور
األمرية خالل العــرض التمهيدي له يف هوليوود أنه "ال
ً
مضيفة" :كنت أقول
يكون ممتعا ً إذا لم يكن عنيفاً!"،
باستمرار ملنتجنا توبي إنه من الرضوري أن يظهر عىل

الحقبة كانت تر ّكز عىل املوسيقى الكالسيكية ،وبصورة
أقل عىل املوسيقى املعارصة ،وعىل األبحاث املوسيقية مع
امللحنني بوليز وزناكيس .أما األنواع األخرى ،كموسيقى
الروك والجاز وسواهما ،فلم تكن تحظى باالهتمام".
وانطلــق النغ آنذاك من مفهوم بســيط ،يتمثل يف
رضورة أن تخرج املوســيقى يوم االنقالب الصيفي يف
 21حزيران  ،1982من إطار املعاهد املوسيقية وقاعات
الحفالت ليعزفها الجميع .وسنة بعد سنة ،راحت فكرة
عيد املوسيقى تتســع عاملياًُ ،
وصدّرت إىل أكثر من مئة
دولة باتت تحيي املناسبة .وأردف النغ" :لقد ُ
طلب مني
أخريا ً تسجيل مقطع فيديو لألسرتاليني ،هذا ال يُصدق".
(أ ف ب)

مقاتلة شرسة

الفســتان املزيد من الدماء!" .ويبدأ ""The Princess
عــال ،لدى
بمشــهد األمرية املســجونة يف قمة برج
ٍ
استيقاظها مرتدية فستان زفاف.
وتتواىل سلســلة من املعارك املصممة بدقة ،فيما
تحاول األمــرة الهروب من مجموعة أعداء ،من بينهم
فتاة جيمس بوند السابقة أولغا كوريلينكو .
وتذ ّكر مشــاهد الفيلم بـــ""Game of Thrones
أكثر مما تشبه أفالم األمريات من "ديزني" ،عىل غرار
"األمرية النائمة" أو "سنو وايت واألقزام السبعة".
وتنطلق جوي كينغ يف هذا الفيلم عىل مســارات

جديدة بعد تجربتها الناجحة يف سلســلة أفالم "The
 "Kissing Boothللمراهقني التي أنتجتها "نتفليكس".
وتوىل إخراج " "The Princessالفيتنامي يل فان كايت
الذي حقق فيلمه املشــوق القائم عىل الفنون القتالية
"فيوري" ( )2019إيرادات كبرية.
وأتاح الفيلــم للممثلة األمريكيــة ،باإلضافة إىل
اكتسابها مهارات قتالية جديدة ،تحقيق أحد أحالمها.
وقالت" :أنا لســت أمرية ديزني تقليدية .هذا ما أحبه
يف هذه الشــخصية لكنني سعيدة أيضا ً لكوني ما زلت
عمليا ً أمرية ديزني!"( .أ ف ب)
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تعدّدت جمعيات الدفاع عن الحقوق ...والغضب اليائس واحد

ما سرّ صراخ صغار المودعين ...وشبه صمت كبارهم؟!

آدم شمـــس الــــدين
إذا كان شــهر كانون االول عام  1997هو تاريخ
بداية توهم الالفرق بني وديعة باللرية اللبنانية وأخرى
بالدوالر ،بفعل تثبيت ســعر رصف العملة الوطنية
مقابل العملة األمريكية ،فان شهر نيسان  2020كان
نهاية هذا الوهم أو التوهم .عىل مدى  23عاماً ،وبفعل
سياســة تثبيت سعر الرصف ،لم يكن هناك من فرق
بني إيداع االموال باللرية اللبنانية او الدوالر االمريكي إال
دفرتياً .وال فرق ،بالتعريف القانوني ،بني مودع صغري
أو كبري باللرية ومودع صغري أو كبري بالدوالر .وما كان
ألي راغب بســحب وديعته املودعة باللرية ،بالدوالر،
سوى طلب ذلك والعكس صحيح .العملية الحسابية
كانت تجري برضب املبلغ بـ 1500للحصول عىل لرية،
او تقسيم املبلغ عىل  1500للحصول عىل دوالر ،وهو
الجهــد الوحيد الذي كان يجب ان يبذل من قبل املودع
واملرصيف.

 20نيسان ...التاريخ المفصلي

يف التاسع من نيسان  ،2020قرر حاكم املرصف
املركزي تقسيم املودعني اىل طبقتني .طبقة املودعني
باللــرة وطبقة املودعني بالدوالر .بشــخطة تعميم
رقمه  ،151وجد املودعون باللرية اللبنانية انفســهم
امــام لعنة الوثــوق بعملتهم الوطنيــة التي كانت
بـ»ألف خري» ،فيما اعترب املودعون بالدوالر أنفسهم
محظوظني يف البداية كونهم سيستفيدون من الفرق
بــن دوالرهم املرصيف الذي تحــددت قيمته بـ3900
لرية بحسب التعميم ولو بسقف سحب محدد ،وقيمة
الدوالر يف السوق الذي لم يكن قد تجاوز حينذاك عتبة
 3آالف لــرة .لم يكن فيليب املقدوني ليتخيل يوما ً أن
شعاره “( ”divide et imperaفرق تسد) سيستخدم
عىل شــكل تعميم مرصيف .بالتعميم  ،151انقســم
املودعون بني من توهم االســتفادة ،ومن لعن حظه
لوثوقه باللرية الوطنيــة .لكن الوهم رسعان ما تبدد
رسيعاً ،ولعنة الحظ ســتصبح جامعة ملجرد الوثوق
بالنظام املرصيف اللبناني والحاكم بأمر املال .ومع تبدد
الوهم وحلول اللعنة عىل الجميع ،بدأت تتشكل بوادر
تجمعات وتكتالت تتناول حقوق املودعني.

جمعية تنشأ من صرخة عالج والدة

قبل ثالثة أيام من هذا التعميم ،كان حسن مغنية
يتظاهر أمام أحد فروع املصارف الذي رفض اعطاءه
وديعته ليتمكن من التكفل بعالج والدته يف املستشفى.
معاناة مغنية التــي القت تفاعالً كبــرا ً عىل مواقع
التواصل االجتماعي لم تكــن فردية ،بل كانت واحدة
من معاناة كثريين تحولوا رهائن الستنسابية املصارف
وكيفية تعاملها مع املودعني صغــارا ً كانوا أم كباراً.
يقــول مغنية الذي يرتأس اليــوم جمعية املودعني ان
الجمعية ولدت من رحم معاناة شخصية ،وجمعت يف
تمثيلها معاناة اآلخرين لتتحول اىل جسم تمثييل لهؤالء.

 ...وجمعية من رحم  17تشرين

فيما يعترب مغنية ،عىل ســبيل املثال ،ان رابطة
املودعني تأسست من رحم انتفاضة السابع عرش من
ترشين .سبق تأسيس جمعية املودعني تأسيس رابطة
املودعني التي ينشط فيها نزار غانم اضافة اىل آخرين.

جمعية تنقسم إلى اثنتين

«الرابطــة» و»الجمعيــة» ليســتا الهيئتان
التمثيليتان الوحيدتان للمودعني .باالضافة اليهما،
ظهر ما يسمى بـ»رصخة املودعني» التي رسعان ما
انقسمت اىل قسمني« :رصخة املودعني» و»رصخة
املودعني ،أموالنا لنا» .أمــام هذا التعدد يف التمثيل،
بات لزاما ً الســؤال حول سبب أو أسباب عدم توحد
هؤالء يف هيئة تمثيليــة واحدة .فاذا كانت املصارف
موحدة تحت لواء جمعيــة تدعي تمثيلهم جميعاً،
فلماذا ال يتوحد من يمثل املودعني يف جســم واحد؟
وهل بات تعدد التمثيل وسيلة من وسائل التفرقة يف
ما بني املودعني؟

التعدد ال يعني االنقسام

يرى رئيس جمعية املودعني حسن مغنية ان عدم
انضواء كافة ممثــي املودعني تحت لواء واحد موحد
ال يعني بالرضورة وجود انقســام يف ما بينهم .يقول
مغنية« :نحن عىل تنسيق دائم ،ووجود تنوع تنظيمي
هو أمر إيجابي ال سلبي ،والتمايز يف العمل التنظيمي
أمر مساعد .من االفضل ان تأتي الصفعات من يدين
منفصلتني عىل أن تأتــي من يد واحدة» .يؤكد مغنية
انه «ال يمكن ألي جمعية أو رابطة ان تدعي انها تمثل
كافة املودعني .إذ يكفي أن يعترب مودع واحد نفســه
غري ممثل بأي من هذه الجمعيات لكي تنتفي الصفة
االحتكارية عن أي منهــا .وعليه ،فان التمني الوحيد
بالنســبة ألي جهة تمثل املودعني هــو االبتعاد عن
السياسيني وتحديدا ً الفاسدين منهم»

السياسة تفرق دائمًا

نزار غانم من رابطــة املودعني يرى أنه «ليس
هناك اي مشــكة يف تعدد ممثلــن املودعني رشط
االتفاق عىل اطار ســيايس ،مــايل واقتصادي «اذا
يف اتفاق منشــتغل مع مني مــا كان» .ويضيف:
«بالنسبة لرصخة املودعني بشقيها ،فهناك اختالف
يف السياســة معها .بالنسبة لنا ليس لديهم موقف
سيايس متماســك ،وهناك عالمات استفهام حول
االرتباطات السياسية» .يف هذه النقطة يقول حسن
مغنية من جمعية املودعــن ان «مقاربة الجمعية
كانــت دائما ً بدعــوة من يتحصن مــن مودعني
بمرجعيات سياســية أن يلجأ اىل زعيمه السيايس
ومطالبته باعادة الحق .واذا استطاع اىل ذلك سبيالً،
فليقدم لنا ببطاقة انتســاب لحزبه ...ببساطة هذا
مستحيل! ألن املرجعيات السياسية ال تضع حقوق
املودعني ضمن أولوياتها».

كريم ضاهر

حسن مغنية

نزار غانم

ضاهر :جمعية المصارف
منقسمة بين المستمرين
باإلنكار والباحثين عن
تسوية

مغنية :مودعون كبار
راكموا ثروات بالسرقات
والفساد والتهرب
الضريبي

غانم :عالمات استفهام
سياسية حول بعض
مدّعي الدفاع عن حقوق
أصحاب الودائع

التمييزعلى أساس طبيعة الوديعة

غالبا ً ما يربط بني نشــاط جمعية املودعني
أو الرابطة بتمثيلهما صغار ومتوسطي املودعني
فحسب ،يف حني يؤكد كل من حسن مغنية رئيس
جمعية املودعني ونــزار غانم من رابطة املودعني
عدم التفريق بني املودعني بحسب حجم الوديعة،
بل التفريق هو عىل اساس طبيعة الودائع .يقول
غانم أنه «يجب التفرقــة بني كبار املودعني وبني
املجرمني واملتهربني من الرضائب ،وليس كل كبار
املودعني فاســدين .كما يجــب التفريق بني كبار
املودعني واملســاهمني يف املصارف .املســاهمون
يف البنــوك يجب تحميلهم املســؤولية ،فيما كبار
املودعني ،وبحســب طبيعة وديعتهم ،يتشاركون
يف تحمل الخســائر بعد توزيع املسؤوليات .ولكن
علينــا ان ال ننــى ان جزءا ً كبــرا ً من املودعني
لديهــم من يمثلهم ،يف مجلس الــوزراء واملجلس
النيابي وجمعية املصــارف وأغلب اركان الطبقة
السياســية» ...وهنا يكمن رس صمت هؤالء حتى
اآلن بانتظار يشء ما وعدوا به.

االطاحة بكبار المودعين الفاسدين

مــن جهته ،يقــول مغنيــة ان الجمعية ال
تفرق بني مودع ومودع .ويشدد عىل ان «مقاربة
الجمعيــة كانت دائما ً بالدعــوة اىل تفعيل وحدة
التحقيق الخاصة ،وازاحة الحاكم عن رئاستها.
فتفعيــل اللجنة يؤدي اىل االطاحة بجزء كبري من

املودعني الكبار الذين راكموا ثروات عرب الرسقات
والفساد والتهرب الرضيبي».

ليس صحيحًا أن جمعية المصارف متحدة

مع تعمق االزمة واســتمرار نهج «الالخطة» من
قبل املصارف ومرصف لبنان ،تشــكلت باالضافة اىل
جمعيات املودعني جهة قانونيــة منبثقة عن نقابة
املحامــن ،متمثلة بلجنة حمايــة املودعني ومرصد
خاص لدراسة القوانني املتعلقة بالشؤون االقتصادية
ومكافحة الفساد ،لتشــكل اطارا ً استشاريا ً لكافة
الجمعيات التي تمثل املودعني ،فضالً عن اتحاد نقابات
املهن الحرة .وعليه ،مع توســع املظلة الجامعة لهذا
الكم املتنوع من املنظمات املمثلة للمودعني عىل كافة
فئاتهم ،ســألت «نداء الوطن» عضو اللجنة املحامي
كريم ضاهر عن الخلل يف املواجهة بني جمعية موحدة
كجمعية املصارف ووعاء شديد التنوع كلجنة حماية
املودعني واملرصد .يرفض ضاهر املقاربة من األساس،
ويعترب أن «جمعية املصــارف غري موحدة .ومن غري
الصحيــح اعتبار جمعية املصارف عىل أنها جســم
موحد .وبات هناك فريقان ضمن هذه الجمعية :فريق
يعيش يف النكران ويريد االســتمرار باملقاربة الحالية
لألزمة ،وفريق آخر يريد التوصل اىل تســوية .ولذلك
بات رضورياً ،وهو ما نكرره دائماً ،انه يجب الفصل
بني املصارف واالداريني واملســاهمني فيها ،وضمن
االداريني بني املرتكبني وغري املرتكبني ولو كانوا ارتكبوا
اخطاء».

ودائع مشروعة ...غير مشروعة!

مصير االتحاد العمالي العام؟
عىل مدى ثالثني عامــا ً ومنذ انتهاء الحرب،
حرصت السلطة عىل تدمري النقابات أو اخرتاقها،
ملنع نشــوء أي جبهة موحدة تواجــه ما يتفق
عــى فرضــه يف كواليس املحاصصــة .فتحول
االتحاد العمايل العام والنقابات املنضوية فيه اىل
واجهات حزبية تســتخدم يف املعارك السياسية
بشــعارات نقابية .هذه التجربة تدفع اي مراقب
اىل التوجس من اعتماد املقاربة نفســها لرضب
نشــوء اي جبهة موحدة تحمل لواء الدفاع عن
حقوق املودعني ،وتقسيمها اىل جبهات تستخدم
يف الرصاع الســيايس لتجزئة املعركة اىل معركة
حقوق متناثرة :حقوق املودعني بالدوالر ،حقوق
املودعني باللرية ،حقوق صغار أو متوســطي أو
كبار املودعــن ...فيضيع الحق كامالً .فما يفرق
بتعميم ،يسود بنهج بات واضحاً.
غضب المودعين لن يهدأ

يؤكد ضاهر ان مقاربة اللجنة واملرصد تقوم عىل
ان «األساس هو عدم اإلفالت من العقاب ،والتمييز بني
الودائع املرشوعة وغــر املرشوعة .وبعد تحديد ذلك،
واقرار قانون مناســب العادة هيكلة املصارف ،يبدأ
البحث يف توزيع الخسائر».

االتحاد صعب ...التنسيق ممكن

يرص ضاهر عىل ان عدم التوحد يف جسم تنظيمي
واحد لتمثيل املودعني مرتبط بطبيعة التمثيل نفسه.
معتــرا ً ان «كافــة الجمعيات التي تتحدث باســم
املودعني ،هي أجســام تمثيلية وضحيــة يف الوقت
نفســه .وبالتايل ،بخالف عملية االنتخاب التي تجري
عادة لتحديد املمثلني ،من الصعب تطبيق ذلك يف حالة
املودعني للخروج بجســم موحد يستطيع ان يحسم
الصفة التمثيلية لكافة املودعني بتنوعاتهم وفئاتهم
املختلفة .ما هو مهم هو خلق اطار تنسيقي للجمع
بني التنوعات العديدة .وأعتقد انه حتى اللحظة نجحت
كافة الجهــات املمثلة للمودعني يف الحفاظ عىل الحد
االدنى من التماسك لالستمرار يف املواجهة».
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دولة لبنان ضعيفة ومؤسساته تكافح من أجل
البقاء ...فكيف يمكن إدارة هذا الملف االستراتيجي؟
شركات تنقيب ال تجد احتياطات كافية وأخرى تتجنّب
العمل في مناطق متنا َزع عليها

النزاع مع إسرائيل ليس القضية الوحيدة التي
تحتاج ح ً
ال ...هناك جملة قضايا أخرى شائكة
االستكشافات محدودة كما األدلة على االحتياطات
الهيدروكاربونية محدودة هي األخرى حتى اآلن

ل
دراسة أعدّتها مؤسسة تريانغل ضمن سلسلة «البدي »

كفى أوهامًا سرابية ...الغاز ال ينقذ لبنان من أزماته!
أعدت مؤسســة تريانغل املتخصصة يف متابعة
صنــع السياســات والبحوث واالعالم دراســة عن
قضية الغاز تناولــت فيها النزاع الحدودي بني لبنان
وإرسائيل ،واســتقدام األخرية بتاريــخ  6حزيران
الحايل ســفينة الســتخراج الغاز من حقل كاريش
املتنازع عليه .فسارع لبنان اىل طلب وساطة الواليات
املتحدة ،حيث عملت واشــنطن عىل الفور عىل إيفاد
خبري الطاقة اإلرسائييل املولد ،آموس هوكشــتاين.
لم يكن التصعيد املستجد ســوى الحلقة األخرية يف
«امللحمة» اللبنانية املضطربة التي عىل ما يبدو انه ال
نهاية لها ،وفقا ً للدراسة.
وأكــدت «تريانغل» الرهان عىل ثــروات الغاز
والنفط من قبل العديد من السياسيني إلخراج لبنان
من بؤسه املايل .ويف الشــهر املنرصم ،قال أمني عام
«حــزب الله» يف خطاب متلفز أنــه يمكن للبنان أن
يكــون دولة غنية من خالل النفــط والغاز ،منتقدا ً
الدولة لوقوفها مكتوفــة االيدي بينما تربم ارسائيل
اتفاقيات لبيع الغاز الخاص بها .فألكثر من عقد من
الزمن ،اشارت النخب السياسية واملالية اللبنانية اىل
احتياطات النفط والغاز تحت املاء عىل أنها الطريق
اىل الثروة واملجد.
ويف ما ييل أبرز ما جاء يف دراسة تريانغل:
اذا كانت هــذه الكنوز املخبأة موجودة فعالً قد
يستطيع لبنان اســتخدامها ملصلحته ،فمع وجود
اطار قانوني مناســب وصندوق ثروة سيادي يمكن
للدولة كرس لعنة سوء إدارة األموال العامة ،وتنشيط
االقتصــاد .انها لرؤية عظيمة ،اال أنه يمكن جيدا ً أن
يثبت املرء أن املسألة رساب!
فقضية ترســيم الحدود مع إرسائيل ليســت
القضية الوحيدة التي تحتاج حالً ،فحتى الســاعة
كان هناك استكشاف محدود مع أدلة محدودة عىل
احتياطات الهيدروكربون ،وقد تكون رشكات الطاقة
حذرة من االســتثمار يف مناخ لبنــان املتقلب الذي
تكافح مؤسسات الدولة من اجل البقاء يف ظل األزمة
الطاحنة يف البالد.
وبالنظر اىل املخاطر العديدة التي ينطوي عليها
االمر ،الســؤال هــو :اذا ما تم العثــور عىل كميات
مجدية تجاريــا ً للنفط والغاز ،أليــس من األفضل
أن تبقــى مدفونة يف قاع املحيــط للجيل القادم من
اللبنانيني الذي قد «يرتب منزله» بشــكل أفضل من
«املنزل الحايل»؟

إرتفاع االسعار العالمية يثير موجة سباق
لالستفادة

أسفر الطلب املتزايد عىل الغاز الطبيعي ،خاصة يف
بريطانيا واالتحاد األوروبي ،اىل ارتفاع األسعار العاملية
بشكل كبري مما جعل مكاسب النفط والغاز يف لبنان
مجديــة تجاريا ً حتى لو تم العثــور عىل احتياطيات
صغرية فقط .لكن ،وعىل عكس إرسائيل التي استجابت

أخطاء جسيمة في مسار الترسيم البحري

برسعة لظروف السوق املتغرية ،فان مؤسسات الدولة
اللبنانية الراكدة لم تؤد اال اىل اضعاف املوقف التفاويض
للبنان وردع الرشكات عن االستثمار.

هناك ما يجعل الشركات العالمية أقل
اهتمامًا بلبنان

ففي الجولة الثانية ،فقط ،للرتاخيص يف لبنان،
اضطرت وزارة الكهرباء واملاء لتمديد املوعد النهائي
لــركات الطاقة ما ال يقل عن اربع مرات كي تقدم
عطاءتهــا لثماني من أصل  10كتــل (أو بلوكات)
بحرية .وقبل أســبوعني من املوعــد النهائي عملت
الوزارة عىل تخفيض رسوم تقديم العطاءات من 50
الف دوالر أمريكي اىل  5000فقــط .وقال خرباء أن
التمديدات والتعديالت تشري اىل عدم اهتمام الرشكات
العاملية باالســتثمار يف لبنان .واضافة اىل ذلك ،لعبت
قضية ترســيم الحدود املســتمرة وجائحة كورونا
وانفجــار مرفأ بــروت دورا ً يف تعطيل عملية منح
اتفاقيات االستكشاف واإلنتاج.

إضاعة  4سنوات ...لتلزيم واحد لم يفلح

رغم أن جولة العطاءات األوىل قد جرت يف لبنان
يف عــام  ،2013اال ان الحكومة لــم توافق اال يف عام
 2017عىل العرض الوحيد الذي قدمه كونسورتيوم
دويل يضم كال من توتال الفرنســية وايني اإليطالية
ونوفاتيك الروســية .ووقعت العقــود يف بداية عام
 2018مع الزام املجموعــة بحفر برئين يف البلوكني
 4و 9عىل التوايل .وحتــى تاريخه ،تم حفر برئ واحد

فقــط يف البلوك رقم  .4وبينما كانت هناك احتماالت
الحتياطيات الغاز ،اال أن الــركات لم ت َرها كافية
للتوصل اىل قرار اســتثماري نهائي ،كما أن يف البلوك
رقم  9مشــكلة ان جزءا ً منه يقــع يف املياه املتنازع
عليها مع إرسائيل؛ وقالت توتال منذ البداية انها لن
تعمل عىل التنقيب بالقرب من هذه املنطقة.

تأخير اضافي ...ولكن!

وفقا ً لدينا قييس ،عضو املجلس االستشــاري يف
مبادرة النفط والغاز اللبنانية ( ،)LOGIوهي منظمة
مستقلة تعمل عىل اعالم وتعزيز الشفافية يف قطاع
الطاقة ،فان هيئة ادارة قطاع البرتول ( )LPAكانت
مددت املوعد النهائي للتحالــف الذي تقوده رشكة
توتال ،الستكمال اعمال التنقيب ملدة سنتني ونصف
حتى  13آب  ،2022مما يضيــف تأخريا ً إضافيا ً اىل
ملحمة الهيدروكربون الراهنة.

 6بلوكات متنازع عليها

تأسســت هيئة ادارة قطاع النفــط ( )LPAيف
عام  2012كهيئة عامة مستقلة مكلفة بالتخطيط
واالرشاف وإدارة التنقيب عن البرتول يف لبنان .ومن
بني البلوكات البحرية الثمانية املتبقية ،ستة تقع يف
مناطق بحرية متنازع عليها مع إرسائيل أو قربص
أو ســوريا .ان قضايا ترســيم الحدود الالمتناهية
يف لبنان ،ال ســيما مع إرسائيل ،تشكل عامل خطر
كبري يمنع الرشكات الدولية من االســتثمار أو حتى
تقديم العطاءات ،اال أنها ليســت القضية الوحيدة

غاز للكهرباء في أحسن األحوال
عىل صعيد أكثر تفاؤالً ،يمكن اســتخدام موارد الغاز لتلبية احتياجات لبنان من الكهرباء .فحاليا ً تعتمد
محطات توليد الكهرباء يف الدولة بشــكل أسايس عىل اســتخدام فيول الديزل واملازوت الباهظ الثمن وامللوث
للبيئة ،والذي يمثل اســترياده منذ عام  1992حواىل  40%من الدين السيادي .ويمكن تحويل محطات الكهرباء
اىل عاملة بالغاز ،االمر الذي من شــأنه أن يخفف عبء عجز املوازنة اىل حــد كبري .عالوة عىل ذلك ،فان توفري
الكهرباء عىل مدار الساعة يعود بأثر إيجابي عىل االقتصاد وعىل البيئة والصحة العامة،
ان اســتخراج النفط والغاز يفرضان مخاطر يف كل مرحلة اال أنه قد يجلــب العديد من املكافآت الكبرية
لقطاع الكهرباء املتهالك يف لبنان ،ولذلك فوائد عىل البيئــة والصحة العامة .فاذا وفر الغاز الكهرباء عىل مدار
الساعة ،لن يضطر اللبنانيون اىل االعتماد عىل مولدات الديزل املسببة لألمراض الرسطانية واملنترشة يف االحياء،
اذ أشــارت دراســة للجامعة االمريكية يف بريوت عام  2012اىل أن مولدات الديزل مســؤولة عن زيادة بنسبة
 60%يف انبعاثات الهواء الســام عند تشغيلها ملدة ثالث ساعات فقط يف اليوم .اال أنه حاليا ،تعمل هذه املولدات
لساعات أطول بكثري نظرا ً لتغذية الكهرباء السيئة يف لبنان ،تصل يف بعض املناطق ألكثر من  20ساعة .ويمكن
للغاز الطبيعي أيضا ً أن يعمل كوقود انتقايل عىل طريق الطاقة املتجددة حيث يمكن لصندوق الثروة الســيادي
إليرادات املوارد الطبيعية أن يوفر التمويل الالزم لتحويل إمكانات لبنان الوفرية من الطاقة الشمســية وطاقة
الرياح اىل كهرباء ،تماشيا ً مع هدف الحكومة الرامي اىل انتاج  30%من الطاقة املتجددة بحلول ...2030
نزاع متعدد األبعاد

التي تعرتض طريق لبنان ،فقبل أن ترشع الرشكات
يف االجراء املطول واملكلف لتمتلك الحق يف البلوكات،
فإنهــا بحاجة اىل تأكيد وجــود حكومة فاعلة وأن
مؤسســات الدولة قادرة عىل املســاعدة يف تسهيل
مسار االستكشاف والتنقيب.

تقديرات أعلى من الواقع بكثير

يف الثالث من حزيران ،أصدر فادي خلف ،األمني
العام لجمعية مصــارف لبنان ،بيانــا ً دعا فيه اىل
تحويل  20%من أي عائدات مستقبلة للنفط والغاز
اىل صندوق خاص لســداد أموال املودعني -ضحايا
االزمة املرصفية -مدعيــا ً أن رشكة  Spectrumالتي
أجرت مســوحات زلزاليــة ثنائية وثالثيــة االبعاد
للساحل اللبناني ،قد وجدت أدلة عىل وجود  25اىل 96
تريليون قدم مكعب من موارد الغاز الطبيعي .اال أن
خلف يحتاج اىل أن يتقىص معلوماته جيداً ،حيث أن
رشكة ســبكرتوم قد ذكرت أن قاع البحر يف لبنان قد
يحتوي فقط عىل  12اىل  25تريليون قدم مكعب من
الغاز القابل لالستخراج .وبغض النظر عن الكميات
الدقيقة ،فان ما تدعو اليه النخبة السياسية واملالية
يف لبنان هو اىل «عد الفراخ قبل أن يفقس البيض» أي
جني األموال من االحتياطيات غري املثبتة ،هي لعبة
خطرية .ففي حني توجد بعض األدلة عىل احتياطيات
هيدروكربونية اال أنه حتــى اآلن لم يتم العثور عىل
كميات مجدية تجارياً .وســوف يستمر قاع املحيط
يف تخبئة ثرواته اىل أن تواصل رشكات النفط والغاز
استكشافها ربما يوما ً ما يف املياه اللبنانية.
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اإلثـنـيـن  ٢٠حــزيــران 2022

شركات الطاقة حذرة من االستثمار في "مناخ" لبنان المتّسم
باالنقسامات وضعف المؤسسات
في دول مثل لبنان ال تحقق اآلبار أكثر من  20%من النجاح في
العثور على كميات تجارية
ال عوائد قبل  2030في أفضل تقدير

إن البرئ يف البلوك  4ال يســاعد لبنان عىل جذب
مســتثمري النفط والغاز .فقد عثــر عىل آثار للغاز
يف البرئ الذي حفر عىل عمــق  4076مرتاً ،اال أنه لم
يتم تسجيل وجود احتياطي كبري .وتشري التقديرات
أنه يف الــدول الحدودية مثال لبنان والتي ليس لديها
احتياطيــات مؤكدة ،ال تحقق اآلبــار فيها أكثر من
 20%من النجاح يف العثور عىل كميات قابلة للتداول
التجاري من الهيدروكربونات .وحتى لو تم اكتشاف
كميات تجارية ،لن تصل اإليرادات بشــكل واقعي اىل
خزائن الدولة قبل عام  2030عىل احسن تقدير.

المسألة ليست عصا سحرية

واذا اســتطاع لبنان بيع هذه املــوارد يف العقد
القادم( ،اذا اســتطاع) ،فلن تكون العائدات بمثابة
عصا ســحرية تعمل عىل تغيــر فجائي لالقتصاد،
وخلــق آالف فرص عمل والقضاء عــى الدين العام
الهائل .وحســب قييس فان اصالح دين لبنان العام
ال يبــدأ بالتعويل عىل املزيد مــن العائدات من مورد
محــدود ،موضحــة أن عائــدات الهيدروكربونات
الشــحيحة ال يمكن أن تكون ركيزة من ركائز خطة
التعايف االقتصادي للدولة ،وال يمكن االعتماد عليها،
وسوف تفشل يف معالجة جذور أسباب مشاكل لبنان
االقتصادية واملالية« :ســتكون مثــل صب املياه يف
السلة»...
وينص قانون املوارد البرتولية البحرية يف لبنان
( )OPRLعىل وجوب إيداع املكاسب (غري املتوقعة)
من قطــاع النفط والغاز يف صندوق ثروة ســيادي،
والتي مــن املمكن يف حال اســتخدمت بحكمة ،ان
تحفز االنتعــاش االقتصادي وتطلــق نموا ً طويل
االجــل ...ولكن مع ذلك توجد مســؤولية كبرية مع
استخراج البرتول.

مؤسسات هشة تزداد ضعفًا

إلدارة ملــف حيــوي اســراتيجي مثــل
الهيدروكربونــات البحرية بشــكل صحيح ،يحتاج
لبنان اىل مؤسســات دولة قويــة ومختصة ،اال أن
االزمة املالية لم تــؤد اال اىل تفاقم نقاط ضعف هذه
املؤسسات .وتكفي اإلشارة هنا اىل أن الدولة اللبنانية
تكافح لتأمني حتى الخدمات األساســية ،وبالكاد
تســتطيع املؤسسات املختلفة املســؤولة عن ملف
النفط والغاز أن تواصل عملها اليومي بسبب نقص
املــوارد .إذ أفاد رئيس هيئة ادارة قطاع البرتول وليد
نرص أن الهيئة تضــم حاليا ً أربعة أعضاء يف مجلس
ادارتها مقارنة بستة قبل االزمة و 13مورد خدمات
عوضا ً عــن  .25يف غضون ذلك ،ثمة أســئلة تبقى
بال إجابة« :كيف يمكن للمؤسســات اللبنانية إدارة
األصول املهمة ومصادر اإليرادات والسالمة والقضايا
البيئية؟ كيف يمكن للجيش اللبناني حماية املنشآت
واملوارد البحرية عندما يكون متوســط راتب جنوده
بالكاد  50دوالراً؟ كيــف يمكن للحكومة أن تجتذب
موظفني مؤهلني يف حني أن الكثري من اللبنانيني من
ذوي الكفاءات يغادرون لبنان بسبب االزمة؟

األخطاء بدأت منذ 2007

قــد تكون نقــاط الضعف معروفــة وقديمة،
فمفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع قربص خري

حلول أزمة لبنان المالية ال تبدأ
بالتعويل على عائدات مورد محدود
وتكرار النموذج الريعي المأزوم
مشاريع القوانين الخاصة بإنشاء
صندوق الثروة النفطية والغازية
يقبع تحت غبار أدراج البرلمان
هيئة البترول تعمل تحت إشراف
وزارة الطاقة العالقة في مستنقع
الصراعات السياسية اللبنانية

مثال عــى ذلك حيث وقع البلدان اتفاقية لرتســيم
حدودهما املشرتكة يف عام  ،2007ثم يكتشف لبنان
بعد أربع سنوات أنه ارتكب خطأ فادحاً .فكما كشف
املكتب الهيدروغرايف الربيطاني ،س ّلم الوفد اللبناني
جــزءا ً كبريا ً من حقوق لبنــان يف منطقة بحرية اىل
قربص...

هيئة غير مستقلة ألن تعييناتها طائفية

وعىل افرتاض انها مستقلة ،فان هيئة البرتول
اللبنانية تعمل تحــت ارشاف وزارة الطاقة واملياه،
وبالتايل فهي عالقة يف مستنقع السياسة اللبنانية،
فاملشاحنات املســتمرة ال سيما بني «التيار الوطني
الحر» وحركة «أمل» أدت اىل تأخري مستمر يف عملية
االستكشــاف ،وفرضت تهديدات خطرية عىل إدارة
القطاع .واتباعا ً «للموضة اللبنانية» ،تم تقســيم
مجلس إدارة الهيئــة طائفيا ً حيث تحاول كل جهة
سياســية أن تكون لها اليد العليا ،وبطبيعة الحال،
يتمتــع الحزب الذي يصل اىل ادارة رئاســة الهيئة،
بميزة وضع أجندة سياسية محليا ً وإقليمياً.

األمر ليس أولوية وحذار لعنة الموارد

وبحســب لوري هايتايان ،خبرية يف سياســة
النفط والغاز ،فان الهيدروكربونات يجب أن تكون
العنرص األخري يف النقاشات السياسية نظرا ً الرتفاع
مخاطر ســوء ادارة السياســيني للملــف« .لدينا
قائمة باألولويات قبل ذلك ،ويف النهاية نســتطيع
أن نناقش الغاز ودعم اقتصــاد الدولة» .وأضافت
أن احتياطيــات النفط والغاز التي يحتمل أن تكون
ذات قيمة قد تــؤدي اىل تفاقم التوتــرات الحالية
وتعريض البالد اىل خطر ما يســمى بلعنة املوارد.
وتعرف هذه الظاهرة أيضا ً باسم «مفارقة الوفرة»،
وتشري اىل فشل البلدان الغنية باملوارد يف االستفادة
الكاملــة من ثرواتهــا من املــوارد الطبيعية ،واىل
فشــل حكوماتها يف االستجابة بفعالية الحتياجات
الرفاهيــة العامة .وهنا تختلف العوامل املســببة،
من ضمنها تقلب ايرادات املوارد األساسية ال سيما
النفط ،واسترشاء الفساد داخل مؤسسات الدولة.
ان االعتماد أكثر عــى الهيدروكربونات كقطاع هو
مثل االقتصاد الريعي الــذي أوصل لبنان اىل حالته
الراهنة ،وبطبيعته فهو يدمــر التنوع االقتصادي
والقدرة عىل الصمود.

النموذج النرويجي صعب التطبيق في
لبنان

ويشــر بعض الباحثني أيضا ً اىل عالقة متبادلة
بني املــوارد الطبيعية والحــروب االهلية .مع ذلك،
يمكن للبنان أن يجني مكاسب ضخمة من موارده
البحرية يف حــال تمت إدارة القطاع بشــكل جيد.
فالنــروج مثالً هي واحدة من الــدول القليلة التي
استخدمت بنجاح عائدات النفط والغاز لخلق نتيجة
اجتماعية أفضل لشــعبها .حيــث حولت عائدات
القطاع اىل صندوق ثروة سيادي يدار من قبل البنك
املركزي النرويجــي ويعتمد الشــفافية املطلقة.
ففــي نهاية كل عام ،يكشــف تقريــر الصندوق
السنوي قائمة بكافة االســتثمارات التي أجريت،
ويقدم كشــفا ً بأعمــال حوكمة الــركات ،كما
تبث تســجيالت التصويت من االجتماعات العامة

حتى لو تم اكتشاف كميات تجارية لن تصل اإليرادات إلى خزائن
الدولة قبل عام 2030
المشاحنات السياسية والطائفية حول "الطاقة" مستفحلة ال سيما
بين "التيار الوطني الحر" وحركة "أمل"
األرقام المطروحة تنقصها الدقة ...وخير دليل ما طرحه أمين عام
جمعية المصارف فادي خلف
مبــارشة .ويعمل الصندوق فقط عىل االســتثمار
خارجا ً كي ال يلقي عبئــا ً عىل االقتصاد النرويجي.
وعىل خلقية نجاحها ،ســاعدت النرويج لبنان منذ
عام  2007من خالل برنامج النفط مقابل التنمية،
عىل انشاء اطار عمل مماثل لقطاع الغاز يف الغالب
من خالل بناء القدرات ومساعدته عىل انشاء أسس
ترشيعية فعّ الة وشــفافة ملنع تضــارب املصالح
وتعزيز الشفافية.
إن الخطــوة التالية هي انشــاء صندوق ثروة
ســيادي خاص بلبنــان كي يتمكن من اســتثمار
العائدات بشكل سليم وتحقيق نمو اقتصادي صلب
وطويل األمد .اال أن مشــاريع القوانني الثالثة التي
تهدف اىل انشــاء مثل هذا الصنــدوق تكمن تحت
أطنان الغبار يف بعض االدراج الربملانية.

الصادرات تحتاج لتحالفات وسياسات
خارجية متماسكة

وكما لوحــظ من خالل التصعيــدات األخرية،
فان الرصاع اللبناني-اإلرسائييل يبقى تهديدا ً لألمن
القومي ولديه القدرة عىل اشعال رصاع مسلح بني
«حزب اللــه» والجيش اإلرسائييل .ومع ذلك ،وحتى
لو اتفقت الدولتان عىل حدود بحرية مشرتكة ،فان
تصدير الغاز سيخلق تحديات إضافية.
ولكي يستطيع لبنان تحقيق عائدات من الغاز
البحري ،سوف يتعني عليه صياغة سياسة خارجية
متماســكة وإقامة تحالفات مع القوى اإلقليمية،
وأن ينظر اليه عىل أنه جهة فاعلة ذات سيادة ،وهو
أمر يســهل قوله أكثر من تطبيقــه يف حالة لبنان
املنقسم عىل بعضه .وبينما يستمر لبنان يف النضال،
اســتغلت قربص وإرسائيل الوقــت حيث تعمالن
عىل قدم وساق يف استكشاف واستخراج ثرواتهما
البحرية؟

دعوها مدفونة في قاع البحر ...للجيل
المقبل

ال شك يف أن احتمال وجود موارد النفط والغاز
قبالة الساحل هو بصيص أمل لبلد بأمس الحاجة اىل
حل مشــاكله املالية ،فال عجب أن يقدم السياسيون
االمر كما لو تــم العثور عىل «الــدورادو» أخرياً...
وبغض النظر عن مدى رغبــة اللبنانيني يف االعتقاد
بأن املكاســب النفطية غري املتوقعة ستكون املنقذ
لهم ،فان هناك حاجة اىل الحيطة والحس السليم...
قد تمثل هذه املوارد فرصة ذهبية ،اال انه يجب عمل
الكثري قبل أن يتمكن لبنان من اغتنام هذه الفرصة،
فبدون اجماع وطني بني الفصائل السياسية العديدة
يف البالد ،ســيظل املناخ االقتصــادي غري جاذب او
جذاب للمســتثمرين املحتملني .لــذا ال بد من وضع
اطار قانوني مناســب قادر عــى الصمود يف وجه
التغيريات الحكومية وأهواء السياسيني سواء كانوا
أفرادا ً أم أحزاباً .ولكي تستمر الرشكات باالستثمار،
فهي تحتاج اىل ضمانات أن مؤسســات الدولة التي
تتعامل مع امللف ،مستقرة وقادرة ومستقلة .واالهم
من ذلك ،يحتاج لبنان اىل بناء اجماع أن موارد النفط
والغاز تعود اىل الشــعب اللبنانــي وان الجزء األكرب
من اإليرادات املحتملة يعود اىل الدولة؛ ولضمان هذا
االمر ،فهو بحاجة اىل تأسيس صندوق ثروة سيادي
تتم ادارته من قبل هيئة مستقلة فعالً.
أخــرا ً وليس آخراً ،لكي يتحــول لبنان اىل العب
أســايس يف لعبة تصدير الطاقة العامليــة ،يجب أن
يترصف كدولة سياسية موحدة ويعمل عىل حل كافة
اإلشكاالت البحرية الحدودية ،عندها فقط يستطيع
أن يســتفيد من موارده البحرية املحتملة .ويف حال
العكس ،ســوف يكون أفضل أن تبقــي الدولة عىل
كنوزها مخبأة يف قاع املحيط ،وندع األجيال املستقبلية
تتمتع بالرخاء عندما يحني الوقت املناسب.

سجل ّ لبنان سيّئ في التعامل مع الكوارث البيئية
بالنظر اىل ســجل لبنان الســيئ يف التعامل مع الكوارث البيئية املاضية،
فقد ال تفوق الفوائد املخاطر ،اذ حني يتعلق االمر بالبيئة ،ســيحصل لبنان عىل
فرصة واحدة فقط ،واالفتقار اىل الحكم الرشــيد قد يؤدي اىل كوارث خاصة يف
حالة حدوث ترسب نفطــي .وتحدد الخطة الوطنية للتعامل مع ترسب النفط
( )NOSCPتوجها ً للتعامل مع هكذا ســيناريو ،ومــن ضمنها يتوقع أن تعمل
وزارة االشــغال العامة واملديرية العامة للنقل البحــري والربي كهيئة واحدة
بوصفها السلطة الوطنية املختصة (.)NCA
يف عام  ،2021وخالل الترسب النفطي يف إرسائيل ،اثبتت حكومة حســان
دياب عجزها عن تنسيق جهود التنظيف ،وألقت باملسؤولية عىل برنامج األمم
املتحدة اإلنمائي ،وبعد مرور أكثر من عام ،ما زالت جهود التنظيف مســتمرة
بينما تبقى أطنان من القطران مدفونة تحت الرمال.
وعىل الرغم من ان العقود الحالية مع كونســورتيوم توتال يتضمن بنودا ً
حول االرضار البيئية اال انها غامضة للغاية ،ويدعو هذا البند الكونســورتيوم
اىل االلتزام بـ»أفضل معايــر صناعة البرتول الدوليــة» ،والقوانني اللبنانية،

و»املتطلبــات املعقولة لهيئة إدارة قطاع البرتول» .وهــذا يوفر للرشكات حق
االرشاف عىل جهود التخفيف والرتميم يف حال وقوع حادث .فالعربة من ترسب
النفــط عام  2010من بريتيش برتوليوم يف خليج املكســيك هي أن أي دولة ال
يمكنها االعتماد عىل حســن النوايا للتعامل مع مشاكل مماثلة ،وال يكفي دفع
رســوم تســوية يف اعقاب الترسب أيضاً ،الن لهذا االمر تداعيات بيئية للعقود
القادمة.
إضافة اىل ذلك ،من البديهي عند االستجابة لترسب النفط ،ان يكون الوقت
عامالً جوهريا ً ملنع املواد السامة من االنتشار ،مع ذلك ال توجد حاليا ً آلية لرؤية
أن جزءا ً من عائدات مبيعات النفط والغاز املســتقبلية سوف يتم االحتفاظ بها
لتسديد نفقات أعمال تنظيف محتملة.
ويجب عىل لبنان تعزيز قدراته لالســتجابة اىل الطوارئ حتى يتمكن من
نرش فرق عىل األرض برسعة وكفاءة ،ال ســيما وأن الدولة قد اختربت عن كثب
كيف يمكن أن تكون ترسيبات النفط ذات تداعيات كارثية .وأنه بدون ضمانات
مناسبة ،فان استخراج الهيدروكربونات هو بمثابة قنبلة زمنية موقوتة.
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بيضون :إنه المنطق
نفسه القائم على
سلفات نعرف كيف
ُتصرف وال نعلم متى
وكيف ُتر ّد

اإلثـنـيـن  ٢٠حــزيــران 2022

حلّن أمام تمويل
خطة الطوارئ أحالهما
مرّ :إما السلفات وإما
حقوق السحب الخاصة

بصبوص :لن تكون
التعرفة  27سنتًا كما
يدعون بـل  60إذا
أخذنا نسبة الهدر في
الحسبان

تبقى الحلول
ترقيعية من دون
خطة جدية تضع حدًا
للصفقات المشبوهة

إنعكاسات على سعر الصرف واحتياطيات مصرف لبنان

رفع تعرفة الكهرباء ...دونه الهدر وسوء الجباية
خالــــد أبـــو شقــــرا

أدخلــت «الكهربــاء» يف العام 2009
يف «متاهة» تأمني التغذيــة  ،24/24ولم
تجد لغايــة اللحظة الطريــق الصحيح
للوصول إىل نقطــة النهاية .مع كل خطة
كانت الكهرباء تأخذ املسار نفسه ،املزيّن
مدخله بأقــواس الصفقات واملصالح ،فال
تلبث أن تصــل إىل «حائط» تراجع التغذية
وارتفاع النفقات .هكذا انخفضت التغذية
بالتيــار الكهربائي من حدود  22ســاعة
قبل العام  2009إىل (صفر) كهرباء اليوم
يف معظــم املناطق اللبنانيــة .مقابل هذا
التدهور الدراماتيكي تحاول وزارة الطاقة
االيحاء من خالل خطــة الطوارئ االخرية
أن ما ينقص « puzzleبازل» الكهرباء هو
«قطعة» التســعرية فقط .وبايجاد هذه
القطعة ،يؤمَّ ــن الفيول ويصبح باالمكان
توفري الكهرباء بني  8و 10ســاعات يوميا ً
عىل امتداد الوطن ،بســعر يقل عن الثلثني
عن االســعار التي تتقاضاهــا املولدات
الخاصة .بيد أن هذه التســعرية الحق ،قد
يراد بها باطل .إذ ما ال تقوله خطة وزارة
الطاقة أن استكمال «البازل» لن ينتج عنه
سوى «لوحة» مشوهة .فمشكلة الكهرباء
ال ترتبــط بالقــدرة عىل تأمــن الفيول
فحسب ،بل بارتفاع نســبة الهدر ،وسوء
اإلدارة ،وضعف الجباية ،وكثرة التلزيمات
والصفقــات .ولعل أخطر ما يحرضنا هو
صفقات بناء املعامل ،وال سيما يف سلعاتا،
التي قــد ال يعود لها حاجة بعد ســنوات
قليلة ،مع التوسع الهائل يف تركيب أنظمة
الطاقة الشمسية الفردية.

غير قابل للتطبيق

يرتكز البحث حاليا ً عىل كيفية تمويل
رشاء الفيــول للتعويض عن انتهاء مفعول
صفقة النفــط العراقي يف نهايــة أيلول.
خصوصا ً مع عدم خروج «الدخان األبيض»
من «مدخنة» الكونغرس االمريكي ،لتجاوز
قانون «قيرص» وتســهيل وصول الغاز من
مــر والكهرباء من االردن عرب ســوريا.
والحــل الوحيد هــو برفــع التعرفة عىل
الكيلواط ســاعة من حدود  135لرية إىل 27
سنتا ً عىل ســعر صريفة (يكون مثال 6723
لرية بحسب سعر املنصة املحدد بـ 24900
لرية ليوم الجمعة الواقــع فيه  17حزيران
 .)2022عــى أن تعطــى الرشائح الفقرية
حسومات عىل الفاتورة ،كأن يحتسب سعر
الكيلواط للشطر الذي يقل عن  100كيلواط
بـ  10سنتات وليس  27سنتاً .رفع التعرفة
يفرتض أن يؤمن مردودا ً للكهرباء ال يقل عن
 3000مليار لرية شهرياً ،تعمد إىل تحويلها
بواسطة مرصف لبنان إىل  130مليون دوالر
عىل ســعر منصة صريفة .وبهذه الطريقة
تؤمن ما يكفي من فيول لتشــغيل املعامل
وتوليد حواىل  1800ميغاواط توفر الكهرباء
بني  8و 10ســاعات يومياً .إال أن املشكلة
تتجاوز التــذ ّرع «االخالقي» لوزارة الطاقة
بعدم جواز رفع االسعار قبل زيادة ساعات
التغذية ،لتصل إىل املنطق وعلم الرياضيات.
ففي ظل انعدام التغذية بشكل شبه كيل يف
معظم املناطق اللبنانيــة ،وتراجع الجباية
نتيجة ارتفاع كلفة النقل عىل جباة االكراء
والرشكات املقدمة الخدمات املشــغلة لهم،
لن تستطيع الكهرباء تأمني املبلغ املطلوب
لشــهر واحد ( 3000مليار لرية) يف غضون

وليد فياض

محمد بصبوص

غسان بيضون

ســنة أو أكثــر ،حتى لو رفعــت التعرفة.
وعليــه ال يبقــى من حل إال طلب ســلفة
خزينة باللرية اللبنانية من وزارة املالية من
أجل فتــح االعتماد يف مرصف لبنان وتأمني
استمرارية وصول الشحنات« .ما يعني أنه
عدنا إىل املنطق القديم الجديد نفسه القائم
عىل السلفات التي نعرف كيف ترصف ،وال
أحد يعلم متى وكيف تردّ» ،يقول املدير العام
السابق لالستثمار والصيانة يف وزارة الطاقة
غســان بيضون« .وإذا تجاوزنا بالتحليل
واقع خزينــة الدولة الفارغة ،واســتحالة
تأمني املبلغ الضخم البالــغ  38844مليار
لرية ( 1560مليون دوالر) ســنوياً ،والذي
يعادل مجموع االيــرادات الواردة يف موازنة
 39( 2022الف مليار لرية) ،فان نصف هذا
امللبغ سيضيع نتجية وجود هدر يفوق 50
يف املئة وقد يصل إىل  80يف املئة» ،بحســب

بيضون« .فكيف ستستطيع الكهرباء عند
هذه املســتويات من الهدر تسديد السلفات
إىل الخزينــة ،وبأي تاريخ ســتعاد االموال
إذا كانــت الفوترة يف بعض املناطق متأخرة
لعامني؟» .من الناحيــة النظرية يبدو أن
حصول الطاقة عىل سلفات خزينة لتأمني
الفيول وزيادة االنتــاج والتوزيع يصب يف
مصلحة املواطن ويحملــه أعباء أقل بكثري
مما يتكبده عىل املولدات .إال انه «من الناحية
العملية والتقييم املــايل يظهر أن هذا الحل
معجزة» ،يضيف بيضون ،و»انعكاســاته
ســتكون خطــرة عــى ســعر الرصف
وموجودات مرصف لبنان .وهو ما سيؤدي
إىل ارتفاع يف تسعرية الكهرباء عن  27سنتاً،
خصوصا ً أن التعرفة مربوطة بسعر منصة
صريفة وسعر برميل النفط العاملي».

املقابل فان كلفة االنتاج من مصادر الطاقة
املتجددة ال تتجاوز  8سنتات للكيلواط ساعة
يف أســوأ االحال وهي قد تنخفض إىل ما بني
 4و 6سنتات مع التوســع باالنتاج .وبدال ً
من أن تسهّ ل السياسات الطاقوية االنتقال
إىل الطاقة الشمسية والهوائية عىل مستوى
واســع« ،عمــدت إىل وضع رشوط شــبه
تعجيزية للطاقة البديلــة .ذلك رغم ادعاء
القيمــن عليها أنهم أربــاب كل الطاقات،
والبديلــة منها تحديداً» ،مــن وجهة نظر
بصبوص ،و»ذلك من خالل طلب الرتخيص
لرتكيب الوحدات التي تقل عن  1.5ميغاواط،
واخذ موافقة املركز اللبناني لحفظ الطاقة،
مع العلم أن املركز عبارة عن جمعية أهلية
وليس مؤسســة رســمية .ووضع أسماء
رشكات محددة «محظية» لرتكيب االنظمة
التي سيمولها مرصف االسكان عىل موقع
الوزارة الرســمي .ما يوحــي بان منطق
الصفقات التي رأيناه يف عرشات املشاريع،
وليس آخرها «هوا عكار» ،ما زال مستمراً،
إن لم نقل مستفحالً» .أمام هذا الواقع يبدو
ان املخرج من عنق زجاجة االزمة الكهربائية
شبه مستحيل ،فـ»املطلوب إغراقنا بأزمة ال
حل لها والعيش بالحد األدنى الحيوي» ،برأي
غسان بيضون .و»الحل األقرب إىل التطبيق
سيكون تمديد صفقة النفط العراقي بنفس
الرشوط ،بعد أخذ الضو االخرض االمريكي.
والتمويل هذه املرة قد يكون من اســتعمال
جزء من حقوق الســحب الخاصة» .فيما
أرسع الحلول وأكثرهــا انتاجية باملقارنة
مع كلفتها املادية والبيئية ،يتمثل يف تسهيل
وصول الغاز املــري إىل دير عمار والعمل
عىل توسعة املعمل ،أي بناء معمل ديرعمار
 2الذي يســمح بمضاعفة االستفادة من
الغاز املرصي ورفع الطاقة االنتاجية من دير
عمار وحده إىل حواىل  1000ميغاواط.

 8معطيات حول خطة طوارئ الكهرباء
ما هي خطة الطوارئ الجديدة التــي يعرضها وزير الطاقة
وليــد فياض ،لتتمكن رشكــة كهرباء لبنان من زيادة ســاعات
التغذية ؟
 - 1املطلوب  130مليون دوالر شهريا ً من مرصف لبنان عىل سعر
منصة صريفة ،لزوم رشاء فيول لتشغيل املعامل ،وزيادة التغذية
اىل ما بني  8و 10ساعات يومياً.
 - 2ح ّل موَقت ،ألن عقد اســترياد الفيول مــن العراق ينتهي يف
ايلول املقبل ،وبالتايل نفقد التغذية بـ  3ســاعات يومياً ،ونتحول
اىل العتمة الشاملة.
 ... - 3موَقت أيضا ً بانتظار حلحلة قضية استرياد الغاز من مرص
واستجرار الكهرباء من األردن.
 - 4تقول مصادر الوزارة انها ناقشــت األمر مع حاكم مرصف

لبنان رياض ســامة ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ...وال مانع
لديهما ،عىل أن يكون ذلك لفرتة موَقتة.
 - 5تلتزم الوزارة برد املبلغ باللرية كل  3أشهر.
 - 6تحصل الوزارة اإليرادات عىل أساس تعرفة جديدة ترتفع اىل
نحو  27سنتا ً للكيلواط مقابل نحو  50سنتا ً يدفعها املشرتكون يف
مولدات األحياء.
 - 7املعرتضون عىل الخطة يركــزون عىل أن الوزارة كما رشكة
كهرباء لبنان ال تأخذان يف االعتبار الهدر وســوء الجباية ،وبالتايل
لن تفي الوزارة والرشكة بتعهداتهما برد املبالغ اىل مرصف لبنان.
 - 8هناك اعرتاض آخر من «حركة أمل» ،وذلك يف سياق الرصاع
شــبه الدائم بني «الحركة» و»التيار الوطنــي الحر» حول ملف
الطاقة ...والذي أدى اىل ما أدى إليه!!!

المقارنة بين السيئ واالسوأ

من الناحية العملية أيضا ً تُعترب زيادة
التعرفة يف ظل املستويات املرتفعة من الهدر
هي «هدر إضايف أكرب بكثري» ،يقول املهندس
محمد بصبــوص .و»هو ما يؤكد أن إهمال
االصالحات األساسية والجوهرية واستمرار
معالجة مشــاكل قطاع الكهرباء بالرتقيع،
ال يمكن اعتباره حالً يعتمد عليه .وال يرقى
حتى إىل مستوى االنقاذ الطارئ كما يحولون
تصوير زيادة التعرفــة» .وبرأي بصبوص
«طرح وزارة الطاقة لألفكار نفسها بطرق
مختلفة ،سيوصل حتما ً إىل النتجية نفسها.
فهي تنطلق من تعرفة باهظة عىل املواطنني
واالقتصــاد باالعتماد عــى مقارنتها مع
تعرفة املولــدات االغىل .وبذلك تكون تقارن
بني السيئ واالســوأ ،من دون أن ننىس أن
كلفة انتاج الكيلواط ســاعة عىل الكهرباء
لن تكون  27ســنتا ً بل حواىل  60سنتا ً أقله
إذا أخذت نســبة الهدر بعــن االعتبار .يف

MARKETS
إلى الدولرة الشاملة ...در!
مــــــيـــــــشـــــال قــــــزح (*)
بني اقتصاد لبنان ،بشــكل كبري ،عىل القطاعني املرصيف والسياحي،
من دون أي اهتمام لالنتاج عموما ً ال سيما الصناعة والزراعة ولو لالكتفاء
الذاتي .وتحول إىل بلد يســتورد ك ّل يشء تقريبــاً ...من املحروقات اىل املواد
الغذائية اىل الدواء اىل نربيش االرجيلة ،وك ّل ما يحتاجه االنسان ليعيش.
وبالتايل ،اقتصاد لبنان اصبح غالبا ً مدولراً ،وبنســبة وصلت اىل 80%
عشية ثورة  17ترشين.
مع بدء األزمة وتعدّد اســعار الرصف ،وطبع كميات كبرية من العملة

وصلت اىل اكثر من  50تريليون لرية،
ومع عدم معالجة املشــاكل االقتصادية وتفاقم االنهيار ،وانخفاض
احتياطيــات العمالت االجنبيــة يف مرصف لبنان اىل مــا دون  10مليارات
دوالر بحســب أرقام مرصف لبنان (والتي هي برأيي الشخيص ال تتجاوز 2
مليار دوالر) ...ســتفقد الناس الثقة باللرية ،خصوصا ً مع تحويل مبيعات
املحروقات وخاصة البنزين اىل الدفع بالدوالر.
اذا ً ســيبقى قطاعان تجاريان فقــط باللرية وهما :املــواد الغذائية
واالدويــة ،ولن يطول الوقت قبل ان يتحوال ايضــا ً إىل الدوالر ...وبالتايل اىل
الدولرة الشاملة در!

املشكلة االصعب هي انهيار مؤسسات الدولة التي يتقاىض موظفوها
رواتبهم باللرية والتي اصبحت ال تتجاوز قيمتها ثمن صفيحتي بنزين .فلن
يتمكن هؤالء من الذهاب اىل أشغالهم فتتعطل ك ّل الوظائف العامة.
يكابرون وال يريدون صندوق النقد .يهدرون يف ستة أشهر  ٣مليارات
دوالر تساوي مجموع برنامج لثالث سنوات مع الصندوق.
هل تتعظ هــذه الطبقة الحاكمــة لتتخذ اجراءات لوقــف االنهيار،
وتقوم باصالحات تنعش االقتصاد ،وتنقذ هذا الشعب من املزيد من الفقر
والتهجري؟
(*) مستشار مايل
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اإلثـنـيـن  ٢٠حــزيــران 2022

نسبة بطالة النساء إلى  ...60%و 50%من الخرّيجين
ال يجدون عم ً
ال

القطاع الصناعي بقي متوازنًا مع نمو الصناعات
الغذائية والدوائية

قطاعا السياحة والجسم الطبي يفقدان  40%من
مواردهما البشرية

 %65النسبة التراكمية لتراجع عدد الموطفين في
القطاع المصرفي

أعداد العاطلين عن العمل تتضاعف  3مرات

البطالة تضرب أطنابها ...وأمواج الهجرة تتالطم

كانت البطالة في لبنان خالل الفترة الممتدة بين العامين  2018و
 2019بنسبة  ،11.4%إال انها بدأت تشهد تزايدًا مع دخول البالد في
ّ
وشح السيولة
تفاقم مؤشرات الركود وعجز ميزان المدفوعات
وتفاقم أزمة الدين العام ثم اهتزاز سعر الصرف وارتفاع التضخم،
وبالتالي بدء مالمح الدخول في أزمة مالية ونقدية انفجرت
معالمها في تشرين األول  ،2019فبدأت العملة الوطنية رحلة
اإلنهيار ،جارفة معها معظم القطاعات اإلقتصادية ،فأقفلت
مؤسسات واستع َرت البطالة التي س ّ
جلت في كانون الثاني من العام
الجاري  ،29.6%كما جاء في تقرير حديث صادر عن إدارة اإلحصاء
المركزي ومنظمة العمل الدولية .ما يعني ان اعداد العاطلين عن
العمل تضاعفت نحو  3مرات.
باتريسيـــــا جــــــالد
إذاً ،ثلث القوى العاملة الناشــطة
كانــت عاطلة عن العمــل مطلع العام
الجاري ،وبحســب التقرير ان نسبة 30
يف املئة مــن العاطلني يبحثون عن عمل
لفرتة تزيــد عن ســنتني ،و 19يف املئة
لفرتة تمتد بني ســنة وسنتني ،ما يعني
أن نحــو نصف العاطلــن عن العمل يف
العــام  2022هم من صفــوف البطالة
الطويلة األمد التي تزيد عن فرتة السنة.
ومعلــوم أن نســبة البطالة لدى
النســاء تفوق الرجال ،هــذا ما أوردته
الدراســات ولفت اليه رئيــس اإلتحاد
العمايل العام بشــارة األســمر لـ»نداء
الوطن» اذ أشار اىل أن نسبة البطالة لدى
النساء قد ترتفع اىل  ،60%مشريا ً اىل أن
البطالة المســت الـ 50%بني العاملني
والشباب املتخرجني من الجامعات.

التجارة والسياحة األكثر تضرّرًا

وتشــمل جائحــة البطالــة التي
تســارعت خالل العامني ونصف العام
من اندالع األزمــة« ،أولئك الذين رصفوا
مــن القطاعات كافــة وخصوصا ً من
القطاعني التجاري والســياحي األكثر
ترضّ را ً من األزمة» ،كما أوضح األسمر.
فالســياحة أصابها الشلل التام أو
شــبه التام ،فأقفلت الفنادق واملطاعم
أبوابها خصوصــا ً بعد انفجــار  8آب
الذي قىض عىل الحجــر والبرش ما أدى
اىل ترسيح العمالة التــي لديها ،ويأمل
األسمر مع التوقعات «أن يكون موسم
صيف  2022زاخرا ً بالســيّاح فنستعيد
جزءا ً كبريا ً من العمل السياحي ،وأهمها
العمالة املوسمية وهم عبارة عن طالب
يعملون يف فرتة الصيــف لتوفري مؤونة
أقساطهم الدراسية لفصل الشتاء».
ويضيف« :بحســب التقديرات إن
الخدمات الســياحية فقدت نسبة 40%
من الجهاز البــري أي نحو  120ألف
عامل يعيلون نحو  200ألف عائلة».
أما املؤسسات التجارية التي راحت
تتخبّــط وســط األزمــة للمثابرة عىل
البقاء ،البعض منها بحســب األســمر
«لــم يتمكن مــن اإلســتمرار ،فأقفل
أبوابه ال ســيما املحالت يف أسواق وسط
بريوت التجارية ،وأســواق مار الياس
وجونيه والجديــدة واألرشفية واملزرعة
وفــرن الشــباك» ،ما ســاهم بتفاقم
البطالة ومعها الفقر الذي وصلت نسبة
اللبنانيني الذين يعيشون تحت خطه اىل
 80يف املئة.

االتحاد العمالي العام" ...ال تندهي ما فيه حدا"!

وأدى هذا الواقــع املرير يف البطالة
املســتدامة مع عدم بــدء أي برنامج
ّ
يحسن الوضع
إصالحي من شــأنه أن
اإلقتصادي واإلنتاجــي وبالتايل املعييش
اىل هجرة الشباب اىل الخارج.

 500مليار ليرة لتعاونية الموظفين
هناك سلســلة من املطالب لإلتحاد العمايل العام مثل رفد تعاونية املوظفني
بـ 500مليار لــرة من خالل قانون معجــل مك ّرر للتمكن مــن أداء التعاونية
واجباتها تجاه املنتسبني اليها ،وكذلك األمر بالنسبة اىل قوى األمن الداخيل للناحية
اإلستشفائية ،أما العسكريون فيجب ضمن املوازنة إقرار زيادة لهم ال تق ّل عن 2
مليون لرية وال تزيد عن  6ماليني لرية.

 5فئات تتعرض للنزيف

ويف هذا السياق ّ
قسم األسمر النزف
الحاصل منذ بــدء األزمة يف نهاية العام
 2019لغاية اليوم ،اىل الفئات التالية:
 1الطالب الجامعيون الذين ترتاوحأعمارهــم بــن  19و  22عاماً :نصف
الخريجني البالغ عددهم نحو  200ألف
غــادروا البالد بحثا ً عــن فرص عمل يف
الخارج ومستقبل أفضل.
 2املمرضات واألطبــاء العاملونيف القطاع اإلستشــفائي :وصلت نسبة
املهاجريــن من الجســم التمرييض اىل
 40%وتراوحت نسبة األطباء املهاجرين
بني  50و .60%
 3العاملون يف املعامل واملؤسساتالصناعيــة التي تدخل ضمــن األعمال
الفنية واملهارات :لجأوا اىل الهجرة أيضا ً
بنسبة تراوحت بني  40و  ،45%باعتبار
أن أعمال البناء عىل صعيد املثال توقفت
او هي شــبه متوقفة ما فاقم البطالة
للعاملــن يف هذا القطاع .حتى أن قطاع
املعلوماتية شــهد هجــرة يف صفوف
العاملني فيه.
 4موظفو القطــاع املرصيف ،لهمّ
حصة أيضا ً يف البطالة وبالتايل الهجرة.
اذ تق ّلــص عددهم مــن  27ألف عامل
اىل النصف ويجــري حديث عن تقليص
عددهــم اىل نحــو  10آالف عامل ،أي
بانخفاض تراكمي نسبته .65%
 5-موظفــو القطــاع الرتبوي ال

بشارة األسمر

سيما األســاتذة يطالهم الغبن أيضا ً يف
القطاعني الرســمي والخاص .فسلسلة
الرتــب والرواتــب لم تشــمل القطاع
الرتبوي الخــاص وال حتــى الزيادات
التي حصلت ،ما فعّ ل النزف نحو الدول
العربية وتركيا بســبب إنشاء مدارس
يف البالد الســتيعاب النزوح الســوري
والحاجة اىل مدرسني يف اللغة العربية.
ولتحسني راتب اإلســتاذ ت ّم إنشاء
صنــدوق يف املدارس الخاصــة بالدوالر
األمريكي يســدّد جزء منه لألســاتذة.
وترتاوح القيمة التي يتــم ايداعها عن
كل ولد بني  200وألف دوالر وحتى أكثر.
وبالنســبة اىل زيادة الـــ 1.325مليون
لرية فبعض املدارس اعتمدتها وأخرى ال
لغاية اليوم.

موظفو القطاع الصناعي...
متماسكون

وبالنســبة اىل العاملــن يف القطاع
الصناعي ،أ ّكد األســمر أن «هذا القطاع
هو الوحيد املتــوازن يف ظ ّل نمو بعض
الصناعات أهمّ ها الغذائيــة والدوائية.
وصناعــات مــواد التعقيــم ازدهرت
بدورها ،وأعيد إحياء صناعات األلبسة

واألحذية ،اما صناعات مــواد النايلون
والورق فاحتلت مكانها الطبيعي.
وبالنســبة اىل صناعات مواد البناء
تراجعت كثريا ً ال ســيما تلــك املتعلقة
بالدهانــات واأللومنيوم واألخشــاب
بسبب عدم وجود ورش عمل.

ّ
المؤشر
زيادات لجنة

لكن هل الزيادات التي أق ّرتها لجنة
ّ
ستحســن وضع العامل وتح ّد
املؤرش
من موجة ترك العمل والهجرة؟
طبعــا ً تلك الزيادات لــن تح ّد من
الهجرة يف ظــ ّل انعدام الثقــة بالبالد
وعدم توقيع اتفــاق مع صندوق النقد
العاملي ،واملبارشة باإلصالحات ،ولكن
ستح ّد من تفاقم الفقر ،الذي ال يعرف
حدودا ً مــع اتجاه الــدوالر الصعودي
وانهيار العملة ومعها القدرة الرشائية،
فالحــد األدنى لألجر يجــب يف وضعنا
الراهن أال يق ّل عــن  5ماليني لرية كي
ال يقع أي مواطن عــى خ ّ
ط الفقر بل
دونه.
وحول الزيــادات اىل أق ّرتها لجنة
املــؤرش التي يرأســها وزيــر العمل
مصطفى بريم ،يذكر أنه منذ شــهر تم

كركي :أكثر من  60ألف أجير تركوا عملهم
أ ّكد مدير عام الضمان اإلجتماعي د.
محمد كركي لـ»نداء الوطن» أن أكثر من
 60ألف أجري تركوا عملهم منذ بدء األزمة
املالية واإلقتصادية يف البالد ،ما يعني أن
نحو  220ألــف مواطن من أجراء وأفراد
عائالتهم باتت من دون تغطية الضمان.
وبذلك تراجع إجمــايل الذين كانوا
يســتفيدون من الضمان مــن 1.620
مليون مســتفيد يف نهاية العام 2019
اىل  1.400مليــون مضمــون مع أفراد

عائالتهــم يف نهاية العام  .2021ويعوّل
كركي عــى إقرتاح القانــون الرامي إىل
تعديل بعــض أحكام قانــون الضمان
اإلجتماعي وإنشــاء نظــام تأمني ضد
البطالة الذي يدرس لدى اللجان النيابية،
واملقدّم مــن النائبني طونــي فرنجية
وبالل عبدالله لدعم العاطلني عن العمل
الذين تفاقم عددهم بعد جائحة كورونا
واألزمــة املاليــة التــي أدت اىل رصف
املؤسسات الكثري من عمالها.
محمد كركي

إصدار مرســوم بزيادة  1.325مليون
لرية عىل األجــر الذي هــو دون الـ4
ماليني لــرة ،ما يعني رفع الح ّد األدنى
مــن  675ألف لرية الــذي هو يق ّل عن
ســعر صفيحة بنزين اىل مليوني لرية،
استتبعتها يوم الجمعة املنرصم زيادة
بقيمة  600ألــف لرية عىل الراتب الذي
هو دون الـ 5ماليني لرية ،ما يرفع الح ّد
األدنى املســجّ ل يف الضمان اىل 2.600
مليون لرية لبنانية.
هذا األمر سيزيد مدخول الضمان
اإلجتماعــي من اليــوم ولغاية نهاية
الســنة أي لفرتة  6اشــهر نحو 800
مليار لرية ،اذ سرتتفع نسبة إشرتاكات
الضمان مــن  2.5مليون لــرة اىل 5
ماليني لرية ،باعتبار أن الضمان يقتطع
نسبة  23.5%إشرتاكات مرض وأمومة
وتعويضات نهايــة خدمة وتعويضات
عائلية ،ما ســيؤدي اىل رفع الضمان
تعرفة اإلستشــفاء  4أضعاف بعد أن
بات يغطي نســبة  10%بدل  90%من
الفاتورة اإلستشفائية.

القطاع العام

هذا بالنســبة اىل القطاع الخاص،
أما بالنســبة اىل القطــاع العام الذي
يســجّ ل إرضابا ً منذ نحو أسبوع فقد
تــ ّم التوافق خالل اجتمــاع مع رئيس
مجلــس الــوزراء يف حكومة ترصيف
األعمــال نجيــب ميقاتــي ،عىل دفع
املساعدات اإلجتماعية وهي عبارة عن
نصف راتب ال تقــ ّل عن  1.500مليون
لرية وال تزيد عــن  3ماليني لرية تودع
يف املرصف ،عىل أن يســحبها املوظف
بالدوالر األمريكي وفق سعر «صريفة».
اذا ً نزف البطالة املســتم ّر ودولرة
األمر الواقــع ،دفعا قــوى اإلنتاج اىل
اتخاذ إجراءات من شــأنها أن تســند
العامل لديها بهدف الصمود والبقاء يف
عمله واملحافظة قدر املستطاع عىل ما
تبقى من الكفاءات وأصحاب الخربات
يف البالد.
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 56مصنعًا تنتج 10
ماليين قنينة ...منها 6
ماليين تصدّر إلى الخارج

الكلفة ارتفعت مع ارتفاع
الدوالر ...واالستهالك المحلي
يتراجع 50%

اإلثـنـيـن  ٢٠حــزيــران 2022

النبيذ اللبناني ينافس
الفرنسي واإليطالي
في شريحة القنينة بـ 6
دوالرات

بات المزارع يتكبد كلفة
أعلى من السابق فينعكس
ذلك حتمًا على المصانع

انخفاض االستهالك المحلي مقابل زيادة الصادرات

األزمة تقلب معادلة صناعة النبيذ اللبناني
باسمـــة عطــــوي
ليس من قبيل املصادفة أن يرتبط ازدهار صناعة
النبيذ يف لبنان باســتقرار األوضــاع االقتصادية يف
العقدين األخريين ،ثم تعود هذه الصناعة وترتاجع مع
كل انتكاسة تصيب البالد .هذا السيناريو يتكرر منذ
ما قبل التاريخ وصوال ً إىل أواخر القرن التاســع عرش
حيث أعاد «اآلباء اليســوعيون» الزخم لهذه الصناعة
بعد كبوة عاشــتها آنذاك .ويف االلفية الثانية إنضمت
عرشات مصانــع النبيذ إىل خارطة هــذه الصناعة
وخاصة يف منطقــة البرتون وجبيل ،وحاولت أن تجد
لنفسها ميزات تفاضلية (إستعمال عنب عضوي من
« »CCPBومطابق ملعايري االتحاد األوروبي للمنتجات
العضوية واالستعانة بخرباء أجانب) ،لرتسيخ هوية
مختلفة عن نبيذ الرشكات الكربى والعريقة التي تزرع
كرومها يف تراب زحلة والبقاع ككل .لكن هذه املصانع
جميعها مصابة حاليا بانتكاسة جراء اإلنهيار الذي
تعيشه البالد والذي يؤثر عىل ســبل العيش وأنماط
االستهالك لدى اللبنانيني ومنها استهالك النبيذ .
هذا الســيناريو كان قد تكرر يف حقبات سابقة
وبعضها موغل يف التاريخ ،فاالكتشــافات األثرية يف
تل الرباق كشــفت عن بقايا محفوظة جيدا ً ملعرصة
نبيذ مســتخدمة منذ القرن الســابع قبل امليالد عىل
األقل .وهي تعترب أقدم معرصة نبيذ وجدت يف املناطق
الفينيقية .أي أن لبنــان كان محطة مهمة لصناعة
النبيــذ وتصديــره إىل دول املنطقة (مــر وروما
واليونان) ،وانطالقا من ذلك يُمكن فهم معنى تكريس
الرومان معبد باخوس يف بعلبك إلها ً للخمر ،وتحويل
السيد املسيح املاء إىل خمر يف بلدة قانا الجنوبية .لكن
هذه الصناعــة أُصيبت بخضات متعددة منها يف فرتة
الحكم العثماني حيث ُ
ســمح بإنتاج النبيذ ألغراض
دينية فقط ،ثم عادت هــذه الصناعة إىل االزدهار يف
العام  ،1857حيث جلب املبرشون اليسوعيون كروما ً
جديدة إىل سهل البقاع وطوّروا تقنيات مختلفة إلنتاج
العنب والنبيذ ،مما أسس النتشــار هذه الصناعة يف
املنطقة حتى اليوم.

التصدير هو باب الصمود

بحســب االرقام الرســمية الصادرة عن وزارة
الصناعة ،يف لبنان حاليا  56مصنعا ً للنبيذ بني البقاع
والبرتون وجبيل ،واالنتاج نحو  10ماليني قنينة نبيذ
يف العام (سعة  75ســنتليرت) .وهي تتنوع بني النبيذ
االحمر الذي يصنع من العنب األسود والذي يخمّ ر مع
قرشته ،والنبيذ األبيض الذي يصنع من العنب األسود
ولكن من دون قرشته ،والنبيــذ الزهري وهو عبارة
عن خليط بني النبيــذ األبيض واألحمر .هذه املصانع
جميعها تُحاول االســتمرار بشق النفس ،وباإلعتماد
أكثر عــى التصدير إىل الخارج ،وبتنظيم نشــاطات
سياحية وفتح أبوابها أمام اللبنانيني لتعريفهم بهذه
الصناعة ضمن ما يُعرف «بسياحة النبيذ» ،كما يؤكد
رئيس االتحاد اللبناني للكرمة والنبيذ ورئيس مجلس

قطاع واعد وخطة تطوير
تؤكد مصادر وزارة الصناعة أن قطاع صناعة
النبيذ واعد ،ويجذب املستثمرين الشباب يف مختلف
املناطق اللبنانية ،وأن التوظيفات تجرى عىل نطاق
واسع يف مصانع انتاج النبيذ الحديثة والتقليدية.
وتوضح أن سياحة النبيذ باتت أيضا ً متوافرة
يف الشــمال والبقاع وجزين واملتــن .حيث ين ّ
ظم
أصحاب الخمّ ــارات جوالت يف األقبيــة والكروم
ويعرضون أفالما ً توثيقية عن صناعة النبيذ...
ووضع املعهد الوطنــي للكرمة والنبيذ خطة
 2024-2022تتضمّ ــن :بناء قاعدة بيانات متينة
ومحدثة ،معرفة واقع قطاع الكرمة املعدّة النتاج
النبيذ ،تحديد موقع النبيذ اللبناني عىل املستويني
الداخيل والخارجي وفتح أسواق جديدة أمام النبيذ
اللبناني ،ســبل اعتماد قواعد املنشأ والتسميات
الجغرافية ،اجراء مســح ميداني احصائي حول
مناطق انتشار زراعة الكرمة وخصائصها...
كروم زحلة حيث عنب النبيذ الفاخر

إدارة رشكة «شــاتو كســارة» ظافر شاوي لـ»نداء
الوطن» ،مُشــددا ً عىل أن «االزمة ألحقت رضرا ً كبريا ً
بصناعــة النبيذ يف لبنان ،ألنه مهما ارتفعت نســبة
التصدير إىل الخارج يبقى أن تراجع استهالك السوق
املحيل يُلحق خسائر كبرية بمصانع النبيذ ألن قسما ً
كبريا ً من إنتاجها يُباع يف السوق املحيل .بحيث بلغت
نسبة الرتاجع يف املبيعات الداخلية لدى املصانع الكبرية
نحو  50باملئة» .ويشري إىل أنه «ال يمكننا رفع األسعار
للتعويض عن الخسائر ألن القوة الرشائية لدى معظم
الشعب اللبناني تراجعت بشكل كبري ولم يعد يمكنهم
رشاء النبيذ كما كانت الحال قبل االزمة».

كلفة « »habillageمرتفعة

يرشح شــاوي التحديات االخرى التي تعيشها
صناعة النبيذ ،منها أن «كل مستلزمات صناعة النبيذ
أي القنينة والفلينة واملعــدن واالتيكيت الذي يحيط
بالقنينة أو ما يصطلح عىل تســميته «habillage de
 »bouteilleمســتورد من الخارج .وهذه املستلزمات
باتت كلفتها عاليــة بفعل ارتفاع ســعر الدوالر يف
السوق الســوداء .أما املواد االولية أي العنب فهي من
إنتاج لبنان وال يحق للمصانع االســترياد من الخارج
بل استعمال االنتاج املحيل» ،مشددا ً عىل أنه «ال حل إال
بزيادة التصدير إىل الخارج لتعويض الخسائر وتغطية
التكاليف .وما يســاعد عىل ذلك أن النبيذ اللبناني هو
من حيث الجودة جيد جدا ً ويلقــى تقديرا ً كبريا ً من
املغرتبني واملنترشين اللبنانيني».
ويوضــح أن «ذلك ال يعنــي أن النبيد اللبناني ال
يلقى منافسة عالية يف السوقني األوروبية واالمريكية،
فهو نقطة يف بحر عالم النبيــذ ،خصوصا أن االنتاج

إيطاليا وفرنسا وإسبانيا في المقدمة
ظل حجم مزارع الكروم يف العالم مســتقرا ً
ملدة عقدين .تبلغ مســاحتها  7.3ماليني هكتار ،
يقع نصفها تقريبا ً ( )46%يف أوروبا .بينما ال تزال
إسبانيا تمتلك أكرب املناطق ( ، )13%تتبعها مزارع
فرنســا عن كثب والتي تبلغ مساحتها 798000
هكتار تمثل  11%من مزارع الكروم يف العالم.
يف ما يتعلــق باإلنتاج الــكيل ،تبلغ تقديرات
املنظمــة العامليــة للكرمة والنبيــذ  260مليون
هكتوليرت للعام  ، 2021بانخفاض طفيف مقارنة
بالعام الســابق ،وعىل أي حال أقل من املتوســط
العام يف مدى  3سنوات سابقة .ويرجع هذا بشكل
خاص إىل االنخفــاض الكبري يف اإلنتــاج يف دول

االتحاد األوروبي التي عانت من مشــاكل املناخ.
ظاهرة أكثر ضخامة من املســتويات القياســية
لإلنتاج يف نصف الكرة الجنوبي حيث ،عىل العكس
من ذلك ،كانت الظروف املناخية ممتازة.
ال تزال إيطاليا املنتــج الرائد يف العالم (50.2
مليون هكتوليرت أو  )19%متقدّمة عىل فرنســا
( 37.6مليون هكتوليرت أو  )14%وإسبانيا (35.3
مليون هكتوليرت أو  )14%وهــي املراكز الثالثة
األوىل التي لم تتغري لعدة ســنوات ،والتي تمثل ما
يقرب مــن نصف اإلنتاج العاملــي .تليها الواليات
املتحدة ( ،)9%واألرجنتني ،وأسرتاليا ،وشييل (بني
 3و.)5%

لويس لحود

مريم عيد

اللبناني ال يتعــدى  10ماليني قنينة ،وهو رقم صغري
مقارنة مع إنتاج الدول االخرى .والكمية التي تُصدر
من لبنان ال تتعــدى  6ماليني قنينة مقابل  4ماليني
للسوق املحيل .اما قبل االزمة فكانت االرقام معاكسة
أي  4ماليني للتصدير وأكثر من  6ماليني قنينة للداخل
اللبناني».

كلفة المزارع عالية

يلفت شــاوي إىل أن «مالكــي االرايض الزراعية
الذين يزرعون الكرمة لصناعــة النبيذ يعانون أيضا
من التكاليف العالية إلنتــاج محاصيلهم ويطالبون
ببيعها بالفريش دوالر أو بأســعار عالية .وهذا يعني
أن مهمتنا صعبة جداً ،ولكن ال شك ان هذه الصناعة
ال تــزال قادرة عىل االســتمرار بفضــل التصدير إىل
الخارج» ،مشريا ً إىل أن «ســياحة النبيذ» التي كانت
تُنظم داخل املصانع لتعريف الســياح واملغرتبني عىل
النبيذ اللبناني كانت مجديــة قبل االزمة ،لكن حاليا ً
مع تراجع املستوى املعييش للمواطنني وزيادة أسعار
املحروقات باالضافة إىل جائحة كورونا اصبح تنظيم
هذه املناسبات غري ذي جدوى كبرية».

المقارنة غير عادلة

يرشح شاوي أنه «يف الســنوات االخرية زاد عدد
املصانع بشــكل هائل بســبب توجه عدد كبري من
املزارعني إىل زراعــة العنب املخصص لصناعة النبيذ،
ألن االرباح كانــت مجدية للجميع» .وتمنى «أن تعود
االمور إىل ما كانت عليه قبل االزمة» ،مشــددا ً عىل أنه
«ال يمكن مقارنة النبيذ اللبناني بالنبيذ الفرنيس ،ألن
هناك نبيذا ً فرنسيا ً إستثنائيا ً مصنوعا يف بيوت عريقة،
ونحن ال نستطيع منافسته .ولكن يمكن أن ننافس
النبيذ الفرنيس وااليطايل الذي يباع بنفس سعر النبيذ
اللبناني أي  6دوالرات للقنينة ،ألن نوعية وجودة نبيذنا
أفضل مقارنة بالسعر ألن املناخ والرتبة اللبنانية أفضل
من مناخ وتُربة دول أوروبية كبرية منتجة للنبيذ».

جهود تسويقية وتقنية

عىل ضفة الجهود الرســمية املبذولة لدعم هذه

ظافر شاوي

الصناعــة يرشح مديــر عــام وزارة الزراعة لويس
لحود لـ»نــداء الوطن» أن «صناعــة النبيذ إزدهرت
يف الســنوات االخرية بفضل جهود االستثمار ملنتجي
النبيــذ وإحرتامهم للنوعية واملعايــر واملواصفات،
والتزامهم بالرشوط املوضوعة من قبل الدول التي يتم
التصدير اليها» ،شارحا ً أن «وزارة الزراعة ضمن إطار
دعم الصادرات الزراعية إىل االســواق الخارجية تقوم
بالتواصل مع الجاليات اللبنانية والبعثات والسفارات
واالسواق الخارجية مما يزيد من كمية االنتاج املحيل
ويرفع نســبة التصدير إىل االســواق الخارجية ،ويف
الوقت نفسه تزداد املساحات املزروعة بعنب التصنيع
وتتحرك العجلة االقتصادية داخليا وتُخلق فرص عمل
جديدة».

الوزارة تدعم المزارعين أيضًا

من الناحيــة التقنية ترشح رئيســة مصلحة
الصناعات الغذائية يف وزارة الزراعة املهندســة مريم
عيد لـ»نداء الوطن» أن «عدد مصانع النبيذ املسجلة
رسميا ً يتخطى الـ  50مصنعا .وهذا الرقم سببه إثبات
النبيذ اللبناني منافســته من حيــث النوعية ،للنبيذ
األجنبي بما فيه الفرنيس حيث يصدّر لبنان  40باملئة
مــن انتاجه» ،الفتة إىل «التحديــات التي تواجه هذه
الصناعة حاليا وتُلخص بتأمني املواد األولية وا ُملساعدة
بما فيه االوعية والفلني والشتول نظرا لكونها تستورد
من الخارج ،وترصيف اإلنتاج ال سيما يف ظل إنخفاض
القدرة الرشائية للمســتهلك اللبناني واســتمرارية
املختربات للقيام بالتحاليل باملستوى املطلوب».
تضيف« :ســعت وزارة الزراعة وال تزال اىل دعم
املنتجني من خالل تأمني الشــتول واألدوية واالسمدة
للمزارعــن والرتويج لإلنتــاج اللبنانــي يف الداخل
والخارج .إضافة اىل تنظيــم القطاع بهدف حمايته
وتطويره والذي انتج تأسيس املعهد الوطني للكرمة
والنبيذ».
وتختم»:تجدر اإلشارة اىل ان لبنان من أوىل الدول
التي انضمــت اىل عضوية املنظمــة الدولية للكرمة
والنبيذ بما يســاهم يف زيادة الثقــة باملنتج اللبناني
ووضعه يف املصاف العاملية».
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اإلثـنـيـن  ٢٠حــزيــران 2022

محافظ البنك المركزي يحذر من الوصول الى
انهيارات مالية كالتي تحصل في فنزويال ولبنان

عدم االستقرار السياسي وجنوح الرئيس قيس
سعيد يفاقمان األزمة االقتصادية والمالية

شروط الصندوق :خفض عجز الموازنة ولجم األجور
واصالح الدعم وهيكلة القطاع العام

يصعب الحصول على قروض دولية فاالعتماد اآلن
على الدين الداخلي وسيولة البنك المركزي

"اتحاد الشغل" يقف بالمرصاد إلصالحات تنتقص من حقوق العمال والموظفين

تونس أمام شبه استحالة االتفاق مع صندوق النقد
نفذ االتحاد العام للشغل في تونس (أكبر نقابة عمالية مؤثرة في
البالد) اضرابًا عامًا الخميس الماضي ،شل ّ البالد تقريبًا بنسبة التزام زادت
على  .95%وهذا االتحاد يمثل مصالح  700ألف إلى مليون عامل
وموظف ال سيما في القطاع العام ،ويرفض المساس بالحقوق
العمالية المكتسبة معتبرًا أياها خطًا أحمر ال يمكن تجاوزه في
مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي.

شــ ّل االرضاب حركة املالحة الجوية ،وشمل 159
مؤسســة حكومية بينها املطارات واملوانئ ووسائل
النقل ورشكات الكهرباء والغــاز واالتصاالت واملياه،
وبعض القطاع الصحي اململــوك للدولة ،وغريها من
املرافق العامة.

األولوية لمعيشة الناس

وأتى االرضاب الشــامل بعد فشل التفاوض بني
الحكومــة والنقابات .ففي الوقت الذي تســعى فيه
الحكومــة اىل لجم كتلــة األجور ،تطالــب النقابات
بتصحيحها وزيادتها لسنوات  2021و 2022و.2023
بالنســبة التحاد الشــغل ،االولوية تبقى ملعيشة
الناس ،وليس لالصالحات التي يمكن ان تنتظر أو تنفذ
عىل حســاب غري العمال .فتصحيح األجور أولوية يف
ضوء ارتفاع التضخم بنسبة  ،8%كما يطالب االتحاد
بالغاء تعميم حكومي يطلب موافقات رسمية مسبقة
ألي مفاوضــات يف أي قطــاع بــن االدارات والعمال
واملوظفني .وهناك تهديد بارضاب يف  20و 21حزيران /
يونيو الحــايل ،أي يف األيام التي يصــل فيها وفد من
صندوق النقد الستكمال محادثات تقنية مع الجهات
الحكومية املعنية باالصالح.

إتحاد تاريخي وشرس

ويذكر أن هذا االتحاد ،املؤسس يف  1946والحاصل
يف العام  2015عىل جائزة نوبل للســام ملشــاركته يف
الحوار الوطني (ما بعد الثــورة) ،يبقى غري قابل ألي
احتواء سيايس ،ويعد أحد أقوى النقابات يف العالم.
ويعترب اتحاد الشــغل حاليا ً أحد اركان معارضة
الرئيس قيس ســعيد ،خصوصا ً بعد ترسيب مادة يف
مرشوع الدستور الجديد ترمي اىل تقييد حق االرضاب.
اضافــة إىل أن نقابات ترى يف توجهات الرئيس جنوحا ً
غري ديمقراطي قد يمحو ما حققته الثورة التونســية
مــن حريات .ويرفض االتحــاد رشوط االصالح التي
تفاوض عليهــا الحكومة مع صنــدوق النقد الدويل
ويطالب بضمانات لعدم خصخصة املؤسسات العامة
والرشكات الحكومية .وهذ التشدد مستغرب ،من جهات
اقتصادية محايدة ،ألن تلك الرشكات واملؤسسات تعاني
عجزا ً ماليا ً بمليارات الدوالرات ،وخســائرها متفاقمة
وكذلك ديونها ،وفيها فائض موظفني كبري.

شروط صندوق النقد

ويرمي التفاوض مع الصندوق اىل حصول تونس
عىل قــرض بنحو  4مليــارات دوالر مقابل إصالحات
أبرزها اآلتي:
 لجم فاتورة األجور ،ثم خفضها من  15.6%اىل 12%من الناتج ،علما بأنها كانت  10%يف 2020
 إصالح نظام الدعم ال ســيما الكهرباء واملحروقاتوالغــاز ،بحيث يلغى دعم املنتجات ويســتعاض عنه
بدعم األشخاص الذين هم األكثر حاجة إليه
 ضبط عجز املوازنة ،وزيادة التحكم بالنفقات العامة إنشاء نظام رضيبي عادل إصالح املؤسسات العامة تحسني مناخ االستثمارربمــا أعاد إرضاب العمــال واملوظفني التفاوض
مع صندوق النقد اىل نقطة الصفر .فالصندوق يطلب
توافقا ً داخليا ً عــى االصالحات قبل املــي قدما ً يف
التفاوض نحو توقيع اتفاق القرض.
وكان صندوق النقد عدل آلية التفاوض مع تونس
بعدما فشــلت الحكومة يف تنفيذ اصالحات وعدت بها
منذ العام  2017والسنوات الالحقة رغم الحصول عىل

قســط من قرض الصندوق قيمته  308ماليني دوالر.
وجمد الصنــدوق أي رصف اضايف ريثما يحصل اتفاق
حول تنفيذ االصالحات والبدء بتنفيذها بحيث يرصف
قرض األربعــة مليارات عىل مراحل يف موازاة التقدم يف
تنفيذ االصالحات .وكشــفت وزيرة املالية التونسية
ســهام البوغديري ،الثالثاء املايض ،أن حكومة بالدها
تتجه ملراجعــة أجور موظفي القطــاع العام وكذلك
دعم املحروقات وبعض املواد األساســية ،ضمن رزمة
إصالحات اقتصادية أعلنتها الدولة .واالصالحات تشمل
خفض كلفــة أجور القطاع العــام البالغة حاليا ً 6.8
مليارات دوالر اي  35%من االنفاق العام ،وهي بني اعىل
النســب يف العالم ( 660ألف موظف) ،ورفع تدريجي
السعار الكهرباء والغاز واملحروقات ومكافحة تهريب
املــواد املدعومة والتالعب بهــا ،باالضافة اىل اجراءات
خصخصة ومراجعة قانون الوظيفة العامة.

تونس وصندوق النقد ...مفاوضات صعبة

خوف من النموذج اللبناني

وقــال محافظ البنــك املركــزي التونيس مروان
العبايس الجمعة املايض انــه اذا لم تحصل تونس عىل
قرض الصندوق فانها ســتواجه وضعا ً كالذي يعصف
بلبنان وفنزويال حيث انهــارت املالية العامة .ويعترب
ذلك القرض مــاذا ً للبالد من مغبة الوقوع يف االفالس،
ويضمن لتونس الحصول عىل أموال خارجية أخرى.
وتســعى الحكومة اىل ذلك القرض لتعزيز موازنة
هذه الســنة التي تحتاج اىل نحــو  4.2مليارات دوالر
قروضــاً ،علما ً أن هذا املبلغ حدد قبل ارتفاع اســعار
النفط والقمح بشــكل كبري جداً ،بعــد بدء العمليات
العسكرية الروسية يف أوكرانيا.

جنوح رئاسي

وإىل األزمــة االقتصادية الخانقــة تضاف األزمة
السياســية .فبعد أن احتكر معظم الســلطات ،يريد
الرئيس قيس ســعيد تعديل الدســتور لقلب صفحة
عمرها  10سنوات من الشلل الذي أصاب البالد بعد قلب
نظام بن عيل يف  .2011ويندرج ارضاب اتحاد الشــغل
أيضا ً يف سياق معارضة متعاظمة للرئيس منذ تموز /
يوليو املايض عندما استحوذ عىل معظم السلطات .آنذاك
استقبلت رشائح واســعة من السكان األمر بالرتحاب
واالرتياح أمالً منها بوضع حد للرصاعات السياســية
وفضائح الفســاد التي تفتك بالبــاد .وكان ال يزال
الرئيس قيس سعيد يتمتع بصورة «الرئيس النظيف»
وفقا ً للوصف الــذي يطلقه عليه تونســيون .إال ان
شعبيته تراجعت يف موازاة ترسيخ جنوحه لالستحواذ
عىل السلطات وسريه الحثيث وحيداً ،من دون تشاور
واسع ،لتعديل الدســتور .وتعمل لجان حاليا ً عىل ذلك
التعديل تمهيدا ً لوضعه يف استفتاء شعبي وطني عام
يف  25تموز  /يوليــو املقبل .وعىل هذا الصعيد ،يرفض
اتحاد الشغل املشاركة ،معتربا ً ان الحوار حول التعديل
الدســتوري كان صورياً ،وان الغاية هي منح الرئيس
سلطات أكرب مما يتمتع به اآلن.
وزادت ســلطات الرئيس كثريا ً منذ تعليق الربملان
قبل نحو ســنة ،وهو برملان كان متهمــا ً بانه عاجز
واحزابه فاسدة .وباتت البالد تحكم بمراسيم الرئيس
مع سيطرة عىل السلطة القضائية وهيئة االحزاب ،مع
حصول تهميش نسبي لتلك األحزاب.

أسوأ أزمة منذ االستقالل

ويف ضوء مراجعة الرشوط املســبقة املطلوبة من
صندوق النقد ،أصدر مجلس ادارة الغرف املشــركة
يف تونس نداء للنهوض باالقتصــاد .وقال انه يأخذ يف

ماذا يريد الرئيس قيس سعيد؟

رئيس االتحاد العام للشغل يتحدّى الرئيس قيس سعيد

االعتبار خصوصية الوضع االقتصــادي الحايل ،لكنه
يذكر بتطلعات القطاع الخاص لتحسني مناخ االستثمار
يف البالد بغية خلق فرص عمل للتونسيني .لكن بعض
مطالب القطاع الخاص تذهب باتجاه معاكس ملطالب
إتحاد الشغل مما يعقد املسألة أكثر أمام الحكومة.
ويواجــه االقتصــاد التونــي أســوأ أزمة منذ
االستقالل يف خمســينيات القرن املايض ،ففي تقرير
لوكالة بلومربغ وردت تونس بني  13دولة هشة ماليا ً
معرضة لهزة يف االسواق ،حيث ان التأمني ضد التخلف
عن دفع الديون يرتفع بقــوة ،وهو األعىل منذ ،2020
اي الســنة التي انترش فيها وبــاء كورونا بقوة حول
العالم معرضا ً االقتصادات الهشــة لركود أو انكماش،
ومالياتها العامة اىل عجوزات كبرية .وكانت تونس قبل
 3سنوات تســتطيع االقرتاض من اسواق املال الدولية
بفائدة  10%مع استحقاقات طويلة األمد .أما اليوم،
فهي مضطرة لدفع معدل فائدة أعىل من  ،25%وألجل
استحقاق ال يزيد عىل سنتني أو ثالثة.

ويتفاقم عجز املوازنة بشــكل أسايس جراء منظومة
دعم لعدد من املواد للتخفيف عن املواطنني أعباء ارتفاع
األسعار ،يف بلد يناهز فيه الحد األدنى الشهري لألجور
 135دوالراً.
وتواجه تونس ارتفاعا ً غري مســبوق لديونها اىل
مستوى يزيد عىل  100%من الناتج .وبلغ الدين العام
 106مليارات دينار ( 35مليار دوالر) بزيادة نســبتها
 8.6%بني آذار  /مارس  2021وآذار  /مارس .2022
وكان االقتصاد التونيس انكمش يف  2020بنســبة
 8.7%بسبب انتشار كوفيد  ،19ويف  2021كانت عودة
النمو متواضعة عنــد  ،3.1%ويف مطلع العام الحايل
بلغت  2.6%وفقا ً إلحصاءات البنك املركزي التونيس.
يف األثناء ،فان الــورش االقتصادية التي اطلقها
الرئيس ســعيد هي ،يف جانب منها ،مضادة للوصفات
االقتصادية الليربالية التي يحبذها صندوق النقد كما
املقرضني الدوليني اآلخرين .وللمثال ،يف  19ايار  /مايو
املايض صدر النظام االسايس لرشكات هي من اشكال
التعاونيات .وتهدف هذه الكيانات إىل ايجاد حل للبطالة
املرتفعة والتي كانت نسبتها  18%العام املايض وزادت
نســبيا ً منذ ذلك الحني .وتعتزم الحكومة انشاء نظام
قانوني خاص لتشجيع املبادرات الجماعية ذات املنفعة
االجتماعية ال سيما يف القطاع الزراعي .رغم ذلك ،فان
االقتصاديني اليســاريني والليرباليني ال يرون يف ذلك إال
وهماً ،فالرشكات التعاونية ليست بديالً عن السياسات
التنموية العامة.

أزمات متراكمة

وترفــض الحكومة الحالية تحميلها مســؤولة
الرتدي االقتصــادي الذي تعانيه البالد .فاألوضاع بدأت
تســوء منذ االعتداء االرهابي يف  2015التي استهدفت
فندقا ً يف والية سوســة عىل الســاحل الرشقي .وأدى
ذلك اىل مقتل  37شخصا ً ووجه رضبة قاصمة لقطاع
الســياحة الذي يعتمد عليه االقتصاد التونيس بقوة.
ولم يكــد ذلك القطاع الخروج مــن تداعيات االعتداء
االرهابي حتى بدأ يتفىش وباء كورونا ،ثم أتت الحرب
الروسية األوكرانية .وحصل نقص كبري يف االيرادات ويف
االستثمارات العامة ،يف موازاة خروج الرساميل املحلية
واالجنبية من البالد .ثم وصلت البالد اىل مرحلة صعوبة
أو شبه اســتحالة الحصول عىل قروض ميرسة باتت
مرتبطة باتفاق مع صندوق النقد الدويل.

معظم المؤشرات سلبية

وبســبب األزمة االقتصادية والسياســية التي
تعانيها البــاد ارتفع عجز املوازنة عىل نحو مقلق من
توقــع  6.7%يف  2022اىل  9.7%مــن الناتج املحيل.
والســبب الرئيس يأتي من تداعيات الحرب يف أوكرانيا
التي تســببت يف ارتفاع اسعار الطاقة واملواد الغذائية.

االعتماد على سيولة البنك المركزي

ملواجهة األوضاع الصعبــة تعتمد الحكومة عىل
االقرتاض الداخيل وعىل ســيولة يوفرها البنك املركزي
الذي أعلــن يف آذار  /مارس املايض ان لديه احتياطيات
من النقد األجنبي تبلغ نحو  8مليارات دوالر .وتتشكل
تلك االحتياطات بشكل أسايس من عائدات الصادرات
وتحويالت العمالة التونســية يف الخارج ومن عائدات
السياحة ،باالضافة اىل بعض القروض غري املستخدمة.
لكن ذلك ال يخفي حقيقة أن البالد تعاني من عجوزات
يف ميزان املدفوعــات وامليزان التجاري .عجوزات تضع
تونس ضمن قائمة بلدان ذات جدارة ائتمانية ضعيفة
جدا ً تجعلها قريبة من حد شــبح عدم تسديد ديونها
الخارجية.

٢٠

تــتــــــــمــات
العـــدد  - 864السنــــة الثــالثــة

كبــاش "المعاييــر" يســتأثر
بالتكليف" :أي حكومة نريد"؟

ورغم تعاظــم أهوال البلــد وتدهور أحوال
أبنائه ،ال تزال السلطة عىل دارج عاداتها الهدّامة
الهثة خلف تحصيل أكرب قدر من املغانم والحصص
عند كل استحقاق لضمان استمرار سطوتها عىل
مراكز القرار والحكم ولو مات الناس جوعاً ...ومن
هذه الذهنية املقيتة ينطلق القابضون عىل إدارة
شــؤون الدولة يف مقاربة االستحقاق الحكومي
مرتبّصني بــأي فرصة «تغيري وإصالح» حقيقية
تلوح يف أفق التكليــف والتأليف ،ليحتدم الكباش
خالل الســاعات األخرية بني جبهتي الســلطة
واملعارضة حــول «املعايري» الواجــب اعتمادها
وتوافرها يف الرتشــيحات املرتقبة لالستشارات
النيابية امللزمة ،وسط «ســؤال مركزي» يرسم
عالمة اســتفهام فاصلة للمواقف بني الجبهتني:
«أي حكومة نريد؟» ،وســرتّب اإلجابة عليه يف
الساعات القليلة املقبلة حسم النوايا واالتجاهات
النيابية يف قرص بعبدا الخميس.
وعىل أرضية هذا الكباش ،يقف «حزب الله»
يف طليعة الصفوف املطالبة باستمرار «املعايري»
القديمة عــى قدمها يف تركيبة الحكومة ،تكليفا ً
وتأليفــاً ،لناحية التمســك بتوليفــة «الوحدة
الوطنية» التي عاثت يف البالد فسادا ً وأوصلتها إىل
الحضيض اقتصاديا ً وماليا ً واجتماعيا ً ومعيشيا ً
وصحيا ً وبيئياًّ ،
فعب أمس عن نيته الرصيحة يف
إجهاض أي محاولة لتشــكيل حكومة ال تراعي
هــذه املعايري «وإذا كانت قوى سياســية ترفع
من ســقف خطابها فهي تبنــي مواقفها عىل
األوهام ولم تتعلم من تجارب املايض» حســبما
نصح النائب عــي فياض ،مؤكدا ً ّ
أن «حزب الله»
لــن يعلن موقفه من هذا االســتحقاق قبل يوم
الخميس ،وأنه راهنا ً يخوض يف سلسلة «اتصاالت
ومشــاورات مع الحلفاء والكتل النيابية لبلورة
املوقــف من تســمية الرئيس املكلف تشــكيل
الحكومة يف ظل الرتكيبة السياســية والطائفية
والتوازنات الحساسة».
ونقلت مصادر مطلعة عىل أجواء االتصاالت
الجارية بــن «حزب الله» وحلفائــه أن رئيس
حكومة ترصيــف األعمال نجيب ميقاتي ال يزال
األوفر حظا ً يف كفة ترشيحات «الثنائي الشيعي»
مقابل اســتمرار رئيس «التيــار الوطني الحر»
جربان باســيل عىل معاندته لهذا الخيار وسط
محاوالت لدفعه إىل عدم تسمية مرشح منافس
مليقاتي يف استحقاق التكليف «لعل وعىس تقتيض
املصلحة تصويــت نواب التيــار لصالح منحه
الثقة الربملانية يف التأليف» .ويف املقابل ،كشــفت
املعلومات املســتقاة من أجواء القوى الحزبية
والتغيرييــة املعارضة عن «مســاع واتصاالت
حثيثة لبلــورة تقاطعات نيابية يف ما بينها حول
سلة األسماء املطروحة ملهمة تشكيل الحكومة
ً
العتيدة،
متوقعة أن تشــهد الســاعات املقبلة
تزخيما ً للمشاورات انطالقا ً من الحاجة الوطنية
امللحّ ة لتوحيد الرؤية املشــركة بني كتل ونواب
املعارضة حيــال «املعايري» املنشــودة للمرحلة
املقبلة ،ســوا ًء يف شــخص الرئيس املكلف أو يف
شكل الحكومة املنوي تأليفها وطبيعة تركيبتها
الوزارية.
ويف هــذا الســياق ،برزت أمس مناشــدة
البطريرك املاروني بشارة الراعي «جميع القوى
السياســية املؤمنة
بكيان لبنان الحر والســيّد
ِ
واملســتقل والقوي والصامد أن تحيد رصاعاتها
ومصالحها وتوفر االســتقرار الســيايس ليس
فقط من أجل تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس

أي خطر
إقليمي
جديد للجمهورية ،بل أيضا ً لدرء ِ
ٍ
عن لبنان» ،مشــددا ً عىل ّ
أن «اكتمال الســلطة
الرشعية رشط أســايس إلكمال املفاوضات مع
املجتمع الدويل وصندوق النقد الدويل ،والستكمال
ِ
املحادثات بشأن الحدود البحرية الجنوبية التي
يتوقف عليها مصــر الثروة النفطية والغازية»،
مع اإلشارة يف ما يتصل باملعايري الوطنية الواجب
توافرها يف االســتحقاق الحكومــي إىل رضورة
أن تكون الحكومة املقبلة «مح ّررة من الرشوط
الخارجة عن الدســتور وامليثــاق واألعراف ،فال
يكون فيها حقائب وراثية وال حقائب ملك طائفة
ومذهب وأحزاب ( )...حكومة شجاعة يف التصدي
لكل مــا هو غري رشعي ومؤهلــة للتعاطي مع
املجتمعني العربي والدويل».
يف الغضون ،عــاد ملف الرتســيم البحري
ليطغى بقوة عىل املستجدات البحرية خالل نهاية
األســبوع ال ســيما يف ضوء ما بدا من تصميم
إرسائييل عىل رفع منسوب «التحدي» عىل الجبهة
الحدودية من خــال ترسيع خطــوات الحفر
الســتخراج النفط والغاز مــن حقل «كاريش»
بمعزل عن مسار ومصري املفاوضات غري املبارشة
مع لبنان.
ففي خطوة يُستشــف منها رفضا ً ضمنيا ً
لطلب لبنان عرب الوسيط األمريكي وقف عمليات
التنقيب واالســتخراج اإلرسائيليــة يف املنطقة
الحدودية بانتظار انتهاء املفاوضات غري املبارشة
واالتفاق عىل ترســيم الحدود والحقول ،كشفت
املواقع املتخصصــة بهذا امللف عن اســتقدام
إرسائيل سفينة « »Stena IceMaxإىل شمال حقل
«كاريش» حيث تمركزت عىل بُعد نحو  3كلم من
الخط  29للبدء بعملية تحويل اآلبار املتواجدة يف
تلك النقطة إىل «آبار انتاج» تمهيدا ً لبدء السفينة
اليونانية «إنرجان باور» يف عملية استخراج الغاز
ّ
وضخه يف األنابيب ا ٍإلرسائيلية.

ذهب لبنان على"قاب قوسين"
من الضياع!

يأتي يف طليعة الدائنني غري املحليني الصناديق
االستثمارية ورشكات التأمني والبنوك األجنبية،
ويف مقدّمهــا « »BlackRockو « « Ashmoreو»
 ،»Amundiهــذا باالضافــة إىل ،JPMORGAN
ورشكات تأمني مثل ALLIANCE BERNSTEIN،
 METLIFE، PICTET FUNDSوغريهــا .هذه
الصناديق «النســور» لم تكن تشــكل قبل العام
 2019االكثريــة التي تعطيها موقــع القوة يف
املفاوضات والدعاوى عىل حد سواء ،فمجمل ما
كانت تحمله لم يتجاوز  9مليارات دوالر من أصل
ســندات بقيمة  31ملياراً ،إال أن تعمّ د املصارف
اللبنانية تسييل هذه الســندات مع بداية األزمة
بـ»تراب املصاري» ّ
كب حجمها ودورها يف آن.
اليوم ورغم «الجدل القانوني حول إمكانية
الحجز عىل الذهب كونه ال يعود للدولة إنما ملرصف
لبنان ،فان هذه الرشكات سرتفع الدعاوى» ،برأي
الخبري االقتصادي واملرصيف ميشال قزح ،و»الدفاع
اللبناني ســيكون ضعيفا ً نظرا ً ّ
ألن املالك النهائي
لهذا الذهب هو الدولة ،ومن غري املتوقع تفويض
«املركزي» الترصف به بقانون كون االمور تتجه
إىل تخفيف املسؤوليات واملهام عن االخري» .وبرأي
قزح «كان من األجــدى نقل احتياطي الذهب اىل
لبنان قبل االعالن عن التخلف يف آذار  ،2020إنما
هذا ما لم يحصل ،نتيجة التقاعس وإهمال الحلول
الجديــة وإعطاء األولويــة للصفقات واملصالح
الشخصية ،االمر الذي ترك الباب مفتوحا ً عىل كل
االحتماالت».

اإلثـنـيـن  ٢٠حــزيــران 2022

الناتــو يتوقــع "ســنوات" مــن
الحرب األوكرانية

وقال الرئيس األوكراني فولوديمري زيلينسكي
الذي توجّ ه السبت إىل الجبهة الجنوبية« :الخسائر
كبرية .دُمّ رت منازل كثــرة وتع ّ
طلت الخدمات
اللوجســتية املدنية وهناك مشكالت اجتماعية
عدّة» .لكنّــه أوضح أن قواته ال تــزال تحتفظ
بمعنوياتها ،مؤكدا ً أن النرص آت ال محالة.
وتوجه زيلينســكي إىل مدينــة ميكوالييف
ّ
قرب البحر األســود
وتفقد القــوات املنترشة يف
جوارها ويف منطقة أوديسا .وقال يف مقطع فيديو
عرب «تلغرام» لدى عودتــه إىل كييف« :لن نمنح
الجنوب ألحد وسنستعيد ك ّل يشء وسيكون البحر
أوكرانيّاً» ،مضيفاً« :ســنُعيد بالتأكيد بناء ك ّل ما
دُمّ ر .كمّ ية الصواريخ التي تملكها روسيا ال تتفوّق
عىل رغبة شــعبنا يف العيش» .وشكر زيلينسكي
الجنود الذين يُحاولون منع تقدّم القوات الروسية
واملوالني لها ،عىل «خدمتهم البطولية».
ويف املقابــل ،أعلنت وزارة الدفاع الروســية
أن الهجوم عىل مدينة سيفريودونيتســك «يسري
بنجاح» ،مشري ًة إىل احتالل بلدة ميتولكني يف جنوب
رشق املدينة .ولفتت إىل أن أكثــر من  50جنراال ً
وضابطــا ً أوكرانيّا ً قضوا برضبــة صواريخ من
طراز «كاليرب» استهدفت مركز قيادة يف مقاطعة
دنيربوبيرتوفســك األوكرانية ،كمــا تحدّثت عن
«توجيه رضبة إىل مصنع يف ميكوالييف بواسطة
صواريخ بعيدة املدى وتدمري « 10مرابض مدفعية
عيار  155ملم ونحو  20آلية مد ّرعة قدّمها الغرب
إىل نظام كييف يف األيام العرشة األخرية».
ويف تقييم قاتم للوضع ،حــ ّذر األمني العام
لـ»حلف شمال األطليس» ينس ستولتنربغ خالل
مقابلة نرشتها صحيفة «بيلــد» األملانية من أن
ّ
الحرب قد تستم ّر لسنوات،
وحض الدول الغربية
عىل توفري دعم طويل األمد لكييف .وقال« :علينا
ّأل ن ُ ّ
خفف دعمنا ألوكرانيا حتّى لو كانت األكالف
مرتفعة ،ليس فقط عىل صعيد الدعم العسكري
لكن أيضا ً بسبب أســعار الطاقة واملواد الغذائية
التي تشهد ارتفاعاً».
وعىل صعيد الطاقــة ،اتّخذت أملانيا إجراءات
طارئة لتأمني بدائل عن نقص إمداداتها من الغاز
يف مواجهة انخفاض الكمّ يات الروسية املس ّلمة،
تشمل زيادة استخدام الفحم ،وهو مصدر الطاقة
األكثر تلويثاً .وع ّلق وزير االقتصاد واملناخ روبرت
هابيك يف بيان أنّه «أمــر مرير لكن رضوري من
أجل تقليل استهالك الغاز» ،معتربا ً أنّه «يجب ّأل
تكون لدينا أوهام ،فنحن يف مواجهة مع (الرئيس
الرويس فالديمري) بوتني».

اإلنتخابــات الفرنســيّة :ماكــرون
"رئيس أقليّة"!

ويف املقابلّ ،
حقق حــزب «التجمّ ع الوطني»
اليميني املتط ّرف «قفزة تاريخية» بحصوله عىل
 89مقعدا ً ليفوز بكتلــة برملانية كبرية .كما فاز
تحالف أحزاب اليســار وأقىص اليسار« ،االتحاد
الشعبي البيئي واالجتماعي الجديد» ،بزعامة جان
لوك ميالنشــون بـ 149مقعداً ،وفق التقديرات
األولية ،ما ّ
يؤهله ألن يكــون أوّل قطب معارض
داخل الربملان .أمّ ا اليمــن التقليدي ،ففاز بنحو
 60مقعدا ً ما يُم ّكنه من أن يلعب دورا ً حاســما ً
يف الربملان الجديد رغم أنــه خرس مكانته كأكرب
كتلة معارضة يف املجلــس .وتعهّ دت مارين لوبن
ممارســة «معارضة حازمة ومسؤولة وتحرتم»
ّ
املؤسسات ،وقالت بفخر أمام أنصارها يف منطقة
هينني  -بومون يف شمال البالد ّ
إن الكتلة الربملانية
التي حصل عليها «التجمّ ع الوطني» هي «األكثر
عددا ً بفارق كبري يف تاريخ عائلتنا السياسية» ،يف
حني أشاد الرئيس بالوكالة لـ»التجمّ ع الوطني»
جــوردان بارديال بالنتيجة التــي حققها حزبه،
معتربا ً أنها «تســونامي» ،وقــال لقناة «تي أف
« :»1إنّها موجة زرقاء يف ك ّل أنحاء البالد .أمثولة
هذا املساء أن الشــعب الفرنيس جعل إيمانويل
ماكرون رئيس أقليّة» .وبذلك ،يكون حزب لوبن
التــي واجهت ماكرون يف الدورة الحاســمة من
اإلنتخابات الرئاســية ،قد ضاعف عدد نوابه 15
م ّرة وتجاوز الســقف املطلوب لتشكيل كتلة يف
الجمعية الوطنية ،يف ســابقة منــذ أكثر من 35
عاماً .بالتوازي ،اعترب ميالنشــون أن خســارة
ائتالف ماكــرون الغالبية املطلقــة يف الجمعية
الوطنية هو «قبل ك ّل يشء فشل انتخابي» للرئيس
الفرنيس .وقــال« :إنّه وضع غري متوقع بالكامل
وغري مســبوق تماماًّ .
إن هزيمة الحزب الرئايس
كاملة وليس هناك أي غالبية».
ويف أوّل تعليق ملعســكر الرئيس ،أق ّر الوزير
غابريال آتال ّ
بأن النتائج «بعيدة عمّ ا كنا نأمله»،
وقال عرب قناة «تي أف« :« 1هو وضع غري مسبوق
يف الحياة السياســية والربملانية ،ما سيُجربنا عىل
تجاوز ثوابتنا وانقســاماتنا» .وفيما بلغت نسبة
االمتناع عن التصويت بالدورة الثانية  54يف املئة،
من شــأن هذه النتائج األولية أن تؤدّي إىل عرقلة
السري بـ»إصالحات» ماكرون ومشاريعه يف واليته
الثانية ،ما سيُجربه عىل السعي للحصول عىل دعم
مجموعات سياسية أخرى إلقرار مشاريع القوانني،
األمر الذي ع ّلــق مراقبون عليه بالقول إن الربملان
املقبل سيكون مشتّتا ً من دون أكثرية واضحة.
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 - 7دولة أوروبية  -اسم موصول.
 - 8ماركة سيارات في مجموعة
كيا  -ما يقع في الذهن من تصورات
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 - 2رتبة دينية.
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 - 4مرتفع  -يعلم باألمر.
 - 5أوضــحــوا األمــر  -بقرة
باألجنبية.
 - 6تــردد صوته في صــدره -
ُمساعد.
 - 7نقيض أيمن  -متشابهان.
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العـــدد  - ٨٦٤الســـنة الثــالثــة

تل أبيب ُتجدّد تحذيرها لطهران
من استهداف إسرائيليين
مع تصاعد حدّة الــراع بني الدولة
العربية والجمهورية اإلســامية اإليرانية،
ح ّذر رئيس الوزراء اإلرسائييل نفتايل بينيت
خالل جلســة مجلس الــوزراء أمس من
أي تح ّركات إيرانية الســتهداف مواطني
إرسائيل خارج البــاد ،خصوصا ً يف تركيا،
مؤكــدا ً أن بــاده تســتم ّر يف «عمليات
استهداف من يُرسل هؤالء اإلرهابيني وأنها
وضعت رشطا ً جديدا ً مفاده أنه من يتحمّ ل
مسؤولية تخطيط هذه اإلعتداءات وإرسال
ّ
منفذيها ،فسيدفع هو أيضا ً الثمن».
وتحدّث بينيــت عن «محاوالت إيرانية
ملهاجمــة إرسائيليني يف مواقــع مختلفة
ّ
املؤسســة األمنية
يف الخارج» ،الفتا ً إىل أن
اإلرسائيليــة تعمل عىل إحبــاط مثل هذه
الهجمــات قبل أن تُ ّ
نفــذ .ودعا املواطنني
اإلرسائيليني إىل االمتناع عن السفر إىل تركيا
يف الفرتة الحالية ،وباألخص إىل إسطنبول،
«نظرا ً للخطر العايل عــى حياتهم يف هذه
الدولة» .ودعاهم أيضــا ً إىل إبداء قدر من
املسؤولية بغية الحفاظ عىل سالمتهم.
ّ
بــأن إرسائيل ســر ّد بقوّة
وإذ هدّد

شديدة عىل ك ّل محاولة لزعزعة اإلستقرار
يف منطقة جنوب البالد ،ح ّذر من أن «الثمن
الذي ســيتحمّ له الطرف العــدو عن ك ّل
عملية تستهدفنا ســيكون غاليا ً ومؤملاً»،
فيمــا كان وزير الدفــاع اإلرسائييل بيني
غانتس قد وجّ ــه تحذيرا ً إىل طهران من أن
«إرسائيل سرت ّد عىل أي هجمات إيرانية ض ّد
مواطنيها يف أي مكان حول العالم».
وجــدّد غانتس التنبيه مــن أن خاليا
إيرانية تسعى إىل تنفيذ هجوم وشيك لقتل
أو اختطاف إرسائيليني يزورون اسطنبول
للســياحة ،داعيا ً «جميع اإلرسائيليني يف
تركيا إىل االنصياع لتعليمات قوات األمن».
وخالل مكاملة مع نظريه الرتكي رجب طيب
أردوغان ،أكد الرئيس اإلرسائييل اســحاق
هرتســوغ أن التهديد لم ينتــهِ  ،داعيا ً إىل
تعزيز الجهود املشرتكة بني البل َديْن من أجل
منع إيران من استهداف إرسائيليني.
وشــكر هرتســوغ أردوغــان عىل
الجهود التــي يبذلها إلحباط هجمات عىل
األرايض الرتكيــة ضــ ّد إرسائيليني ،فيما
اتفق الزعيمان عىل مواصلة العمل لصالح

إيران :توقيف العشرات
بسبب حفلة

السالم واإلســتقرار يف املنطقة من خالل
حوار مفتوح ومتواصل .بالتزامن ،كشفت
وزارة الخارجيــة اإلرسائيليــة يف بيان أن
وزير الخارجية يائري البيد ســيزور تركيا
الخميس املقبل.
وأفادت وسائل إعالم عربية عن تنفيذ
قوات األمــن الرتكيــة واإلرسائيلية خالل
عطلة نهاية األســبوع املايض عملية غري

مسبوقة يف اســطنبول إلحباط «مؤامرة
إيرانيــة هدفت إىل تنفيــذ عمليات اغتيال
واختطاف مدنيني إرسائيليني».
وعىل الصعيد الداخيل اإليراني ،تتواصل
احتجاجات املتقاعدين والعمّ ال اإليرانيني
عىل الوضع االقتصادي املــزري يف البالد،
حيث خرج اآلالف إىل الشوارع م ّرة أخرى يف
مدن إيرانية عدة أمس.

قمة مصر ّية  -أردنيّة  -بحرينيّة في شرم الشيخ
ّ
يف ظ ّل تســارع التطوّرات يف الرشق األوسط والعالم،
عقد الرئيس املرصي عبد الفتاح الســييس لقاء قمة مع
امللك األردنــي عبدالله الثاني وامللــك البحريني حمد بن
عيىس آل خلفية ،يف مدينة رشم الشــيخ املط ّلة عىل البحر
األحمر أمس.
وذكر املتحدّث باسم الرئاسة املرصية بسام رايض يف
بيان أن االجتماع تناول العالقات اإلسرتاتيجية ومسارات
التعــاون الثنائي بني الدول الثالث والتنســيق املتبادل يف
مختلف القضايا مح ّل االهتمام املشرتك.
وأوضــح رايض أن لقــاء القمة تنــاول أيضا ً آخر
التطوّرات عىل الســاحتَ ْي اإلقليمية والدولية والتحدّيات
التي تواجه املنطقــة ،الفتا ً إىل أن الرئيس املرصي «رحب
َ
َ
ضيف ْي عزي َزيْن عىل مرص،
بشقيقيْه البحريني واألردني
معربا ً عــن التقدير للعالقات الوثيقــة والتاريخية التي

إسرائيل مطا َلبة بتسليم البندقية
المستخدمة في قتل أبو عاقلة

خالل حفل تأبين أبو عاقلة في الذكرى األربعين لمقتلها في رام الله أمس (أ ف ب)

طالبت السلطة الفلسطينية إرسائيل
بتســليم البندقية التي استُخدمت يف قتل
الصحافيــة الفلســطينية  -األمريكية
شريين أبو عاقلة ،وذلك خالل حفل تأبني
يف الذكرى األربعني ملقتلها.
وقال رئيــس الوزراء الفلســطيني
محمد اشــتية خالل الحفل الذي أُقيم يف
مدينة رام الله يف الضفة الغربية« :رفضنا
تسليمهم الرصاصة ،بل ونُطالبهم بتسليم
البندقية التي اغتالت شريين أبو عاقلة».
من جهته ،أشار مدير قناة «الجزيرة»
يف األرايض الفلسطينية وليد العمري إىل أن
الســؤال اليوم «لم يعُ د عن هوية القاتل»،
الفتــا ً إىل أن «الجزيرة» قــ ّررت مالحقة

مرتكبــي عملية القتــل يف كافة الهيئات
القانونية الدولية.
من جانبها ،أكــدت عائلة الصحافية
مواصلتهــا املطالبــة بالتحقيق يف مقتل
ابنتها ومعاقبة الفاعلني .وقال شــقيقها
أنطون أبــو عاقلة خالل حفــل التأبني:
«نحن ال نُطالب سوى بالعدالة لشريين».
ّ
ووقع مئات من املشاركني يف التأبني،
الذي أُقيم يف قرص رام الله الثقايف وتخ ّلله
معرض للصور الخاصة بالصحافية ،عىل
عريضة تُطالب الهيئات الدولية باإلرساع
يف التحقيــق يف حادث القتــل .وأُقيم يف
القدس الرشقية السبت قدّاس األربعني يف
كنيسة اللقاء بحضور العرشات.

اإلثـنـيـن  ٢٠حــزيــران 2022

أخبار سريعة

بينيت متحدّثًا خالل جلسة لمجلس الوزراء اإلسرائيلي في القدس أمس (أ ف ب)

تجمع البلدان الثالثة عىل املستوي َْي الرسمي والشعبي».
وشدّد الســييس عىل «تط ّلع مرص إىل تعزيز التعاون
البنّاء بني مرص والبحريــن واألردن ،بما يُحقق املصالح
املشرتكة لشــعوبهم األشــقاء ويُع ّزز من جهود العمل
العربي املشــرك ،خصوصــا ً يف ظ ّل التحدّيــات الكبرية
الناتجة عن التطوّرات اإلقليمية والدولية املتعدّدة».
وأشــار املتحدّث املرصي إىل أن هذه العالقات تُمثل
«حجر أســاس للحفاظ عىل األمن واإلستقرار اإلقليمي
وإعادة التوازن إىل املنطقة ،وذلك يف ضوء األهمّ ية املحورية
ملرص والبحرين واألردن إقليميّا ً ودوليّاً».
من جانبهما ،أشــاد امللكان حمد بن عيىس وعبدالله
الثاني بالروابط الوثيقــة التي تجمع بني البلدان الثالثة.
وأكدا الحرص عىل االرتقاء بالتعاون مع مرص إىل مستوى
الرشاكة اإلســراتيجية ،بما يعظم من اســتفادة الدول

٢١

الثالث من الفرص واإلمكانات الكامنة يف عالقات التعاون
بينهم.
كما رحّ ــب القادة الثالثــة بالقمــة املرتقبة التي
تســتضيفها الســعودية بني قادة دول مجلس التعاون
الخليجي ومــر واألردن والعراق والواليات املتحدة .ويف
وقت الحق ،أشــار بيان للديوان امللكي األردني إىل أنّه ت ّم
التشــديد عىل «أهمّ ية تكثيف العمل مــن أجل مواجهة
تحدّيات األمن الغذائي وارتفاع األســعار وكلفة الطاقة
الناجمة عن التطوّرات الدولية».
كذلك ،أكــد القادة رضورة «دعم الفلســطينيني يف
مســاعيهم لنيل حقوقهم العادلــة واملرشوعة يف قيام
دولتهم املســتق ّلة عىل خطوط الرابع مــن حزيران عام
 1967وعاصمتهــا القدس الرشقية ،عىل أســاس ح ّل
الدولتَ ْي».

اإلمارات :بدء تحميل الوقود النووي
محطة براكة
في ثالث وحدات
ّ
ّ
مؤسســة اإلمارات للطاقة
أعلنت
النووية أمــس بدء رشكة «نواة» للطاقة
التابعة لها يف تحميل حزم الوقود النووي
بثالث وحــدات محطة براكــة للطاقة
النووية السلمية ،بحسب ما أفادت وكالة
أنباء اإلمارات «وام».
ّ
املؤسسة أن عملية تحميل
وأضافت
حزم الوقــود النووي تتــ ّم وفق كافة
املتط ّلبات الرقابية املح ّلية وأعىل املعايري
العاملية ،وذلك بعد الحصول عىل رخصة
تشــغيل املحطة من الهيئــة االتحادية
للرقابة النووية.
من ناحيتها ،أكدت الهيئة االتحادية
للرقابــة النوويــة يف بيــان أن رخصة
التشــغيل الصادرة عنها يف  17حزيران
الحــايل تُفوّض رشكة «نواة» بتشــغيل
الوحدة الثالثة من مح ّ
طة براكة للطاقة
النووية ملدّة  60عاماً.
وأوضحــت الهيئــة أن فــرة
االستعدادات للتشــغيل التجاري تشمل
قيام رشكة «نواة» بتحميل حزم الوقود
النووي يف الوحدة الثالثــة ،حيث يقوم
مفتّشــو الهيئة املوجــودون يف مح ّ
طة
براكــة للطاقة النوويــة باإلرشاف عىل
العمليــة لضمان التزامهــا باملتط ّلبات

الرقابية .وأبدت الهيئة عزمها عىل القيام
بعمليات تفتيشــية عىل مدار الســاعة
من خالل مفتّشــيها املقيمني يف محطة
براكة ،فضالً عن إرسال مفتّشني آخرين
لضمان استكمال عمليات تحميل الوقود
واالختبارات وفقا ً للمتط ّلبات.
وقــال العضــو املنتــدب والرئيس
ّ
ملؤسســة اإلمــارات للطاقة
التنفيذي
النووية محمد الحمادي« :مع بدء تحميل
الوقود النووي يف ثالــث مح ّ
طات براكة
للطاقة النووية الســلمية بعد الحصول
عىل رخصة التشغيل ،نتط ّلع إىل انضمام
املحطة الثالثة للمحطتَ ْي األوىل والثانية
يف إنتاج الكهرباء املوثوقة خالل األشهر
املقبلة».
واعترب أنّه «من خــال هذا اإلنجاز
الخاص باملحطــة الثالثة ،نُواصل تقديم
ّ
التغــر املناخي،
حــ ّل عميل لظاهــرة
وتعزيز جهود خفض البصمة الكربونية
عىل نطــاق واســع يف دولــة اإلمارات
العربية املتحــدة ،جنبا ً إىل جنب مع دعم
النمو االقتصادي ،واملســاهمة بشــكل
محوري يف تحقيق أهداف مبادرة الدولة
اإلســراتيجية للحيــاد املناخي بحلول
.»2050

أوقفت الشرطة اإليرانية 120
شخصا ً لـ»تناول الكحول»
و»الرقص المختلط» أثناء حفلة
«غير قانونية» ن ُ ّ
ظمت في غابة
في محافظة مازندران في
شمال إيران ،وفق ما أفادت
وسائل إعالم رسمية أمس .وذكر
رئيس السلطة القضائية في
المحافظة محمد صادق أكبري
أن المحتفلين «أوقفوا من جانب
شرطة اآلداب و ُرفعت دعوى
قضائية» ،الفتا ً إلى أن «األفعال
الجرمية» التي ارتُكبت في غابة
مدينة نيكا تتضمّ ن خصوصا ً
«تناول الكحول وعالقات غير
مشروعة ورقصا ً مختلطا ً وعدم
وضع الحجاب».

سفير للبحرين
في دمشق
في أوّل بعثة ديبلوماسية
بحرينية كاملة هناك منذ أكثر
من عقد ،وفي ظ ّل استمرار
دمشق بتطوير عالقاتها مع دول
الخليج العربية ،تو ّلى سفير
البحرين الجديد في سوريا
وحيد مبارك سيار منصبه
رسميّا ً أمس .وتس ّلم الرئيس
السوري بشار األسد أوراق
اعتماد السفير البحريني في
حفل رسمي حضره أيضا ً وزير
الخارجية فيصل المقداد .وصدر
المرسوم بتعيين سيار في
كانون األول ،وانتقل إلى دمشق
في اآلونة األخيرة .وأُعيد فتح
سفارة البحرين في دمشق العام
.2018

تونس :تظاهرة معارضة
لتعديل الدستور

تظاهر المئات في تونس
أمس للتنديد بمشروع تعديل
الدستور وعرضه على استفتاء
وإعفاء الرئيس قيس سعيّد،
الذي يحتكر السلطات في البالد
منذ نحو سنة 57 ،قاضيا ً من
مهامهم .ودعت إلى التظاهرة
«جبهة الخالص الوطني» التي
تض ّم أحزابا ً معارضة ،بما فيها
حركة «النهضة» اإلسالمية،
من أجل «اإلنتصار لقيم
الح ّرية والدفاع عن المكتسبات
الديموقراطية» .وردّد المحتجّ ون
شعارات بينها «دستور ،ح ّرية،
كرامة وطنية» ،و»الشعب يُريد
استقالل القضاء» ،و»ارفع
يدك عن القضاء» ،و»دستورك
ال يلزمنا» ،ورفعوا نسخا ً من
دستور  2014الذي وضع بعد
«الثورة» التي أطاحت الرئيس
السابق زين العابدين بن علي
العام  .2011وانطلق منذ
أسبوعَ يْن حوار وطني في البالد
إلعداد مشروع تعديل الدستور،
ومن المرتقب أن يتس ّلم سعيّد
المشروع اليوم ،على أن يعرضه
بعد حوالى شهر على استفتاء
شعبي.
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رقم تاريخي لمارشان في الـ 400م متنوعة

بطولة العالم :اللقب الـ 15لدريسل
وليديكي تتألّق في الـ 400م حرّة
احتفظ السبّاح األميركي كاليب دريسل بلقب بطل العالم في سباق  50م فراشة ،في بطولة
ج ً
العالم للسباحة التي تستضيفها حاليًا العاصمة المجرية بودابست ،مس ّ
ال اللقب العالمي الخامس
عشر في مسيرته االحترافية.

دريسل (في الوسط) في سباق الـ 50م فراشة (أ ف ب)

وكانــت ليديكي ( 25عاماً) ،املتوجة بذهبيتــن يف أوملبياد طوكيو
ثانية ،فيما أكملت الصينية تشانغ يويف منصة التتويج .ويف سباق 200
تقدم دريسل عىل الربازييل املخرضم نيكوالس سانتوس ( 42عاماً)
الصيف املايض ،خرست اللقب العاملي العــام  2019يف مدينة غوانغجو
م متنوعة للســيدات ،أحرزت األمريكية أليكس والش أول ميدالية ذهبية
الذي ح ّل ثانيا ً بفارق  0.21ثانية ،فيما وصل األمريكي اآلخر مايكل أندرو
الكورية الجنوبية عندما ح ّلت ثانية خلف االسرتالية أريارن تيتموس بعد
لها يف بطولة كربى.
يف املركز الثالث .وكان دريســل احتفظ مع املنتخــب األمريكي للرجال
أن حققته يف موندياالت  2013و 2015و.2017
وتغلبت والش ،حاملة فضية دورة األلعاب األوملبية العام املايض يف
الســبت بلقب ســباق التتابع أربع مرات  100م بتفوقه عىل املنتخبني
وكانت تيتموس ج ّردتها أيضا ً من اللقب االوملبي يف هذه املســافة يف
طوكيو ،عىل األسرتالية كاييل ماكيون الفائزة بذهبيتني يف سباحة الظهر
األسرتايل واإليطايل عىل التوايل.
طوكيو ومن ثم الرقم القيايس العاملي يف أيار املايض ،علما ً أن االسرتالية
يف طوكيو ،بفارق  1.44ثانية.
وسيكون دريسل مرشحا ً يف بودابست للدفاع عن ألقابه يف  50و100
ال تشارك يف بودابست.
م حرة و 100م فراشة.
واختارت تيتموس عدم املشاركة يف بطولة العالم للرتكيز عىل ألعاب
رقم عالمي للناشئين
يف املقابل ،بات الســباح اإليطايل نيكولو مارتيننغي بطالً للعالم يف
وســجّ لت األمريكية ليا هايس البالغة  16عاماً ،رقما ً قياسيا ً عامليا ً
الكومنولث املقررة يف برمنغهام من  29تموز اىل  3آب املقبلني.
 100م صدرا ً للرجال ،يف ظل غياب املســيطر املطلق عىل املســافة بطل
وقالت ليديكي بعد الفوز" :إنه شــعور رائــع .إنه أرسع زمن يل يف
للناشئني يف املركز الثالث ،فيما جاءت املجرية كاتينكا هوسو البالغة 33
العالم والبطل األوملبي اإلنكليزي آدم بيتي إلصابة يف القدم.
وظ ّل مارتيننغي بعيدا ً عن الرقم القيايس العاملي لبيتي ،وســجّ ل وقتا ً
بطولة العالم .أنا سعيدة حقا ً بذلك ومتحمسة بالنسبة لبقية االسبوع".
عاما ً والتي كانت حاملة للقب ،يف املركز السابع.
وتسعى ليديكي املتخصصة يف املسافات الطويلة لتحقيق الثالثية يف
من جهتها ،اســتعادت الســباحة االمريكية كايتي ليديكي لقبها
قدره  58.26ثانية ،مــا جعله يتقدم عىل الهولندي أرنو كامينغا ()58.62
بودابست ،إذ تنافس يف سباقي  800م و 1500م.
العاملي يف سباق  400م حرة بعد إحرازها املركز االول.
واألمريكي نيك فينك ( .)58.65وهذه امليدالية األوىل إليطاليا يف هذا املونديال.
ويف املسافة ذاتها لدى الرجال ،كان الفوز من نصيب
وحققت ليديكــي الذهبية الرقم
يف املقابــل ،واصلت األمريكية توري هاســكي
االسرتايل إليياه وينينغتون بزمن  3.41.22دقائق ،محققا ً
 16يف بطوالت العالم ،بعد أن حققت
تألقها منذ التصفيات ،محققة ذهبية سباق  100م
أفضل توقيت يف هذه املســافة يف بطولــة العالم منذ عقد
زمن  3.58.15دقائــق أمام الكندية
فراشة للسيدات.
وسجّ لت هاسكي أفضل رقم شخيص لها بتوقيت مارتيننغي يهدي إيطاليا ســامر ماكينتــوش ( 15عامــاً) أونوي تفوز بذهبية من الزمن .وحل وينينغتون أمام االملاني لوكاس مارتينز
والربازييل غيلريمي كوستا.
ومواطنتها ليا سميث.
 55.64ثانية ،لتهزم الفرنسية ماري واتيل بفارق نصف
السباحة الفنية
ذهبيتها األولى

جـــــــــــــــورج الهـــــــــــــــاني
g.elhani@nidaalwatan.com

لبنان بين األزمات المستعصية
واإلنجازات المد ّوية
تتمايز كرة السلة اللبنانية في ك ّل مناسبة
عن غيرها من الرياضات الجماعية والفردية،
فتحم ُل على راحاتها آمال وتطلعات شعب يائس
أنهكه الفقر والظلم ،ولم يعد له متنفسا ً إال تلك
اإلنجازات التي يحققها أبطالنا في المحافل
العربية واآلسيوية ،والتي تعكس إصرار اللبنانيين،
ال سيما الشباب منهم ،على ّ
تمسكهم بالحياة
وتشبّثهم باألمل على رغم سوداوية المشهد العام
وضبابية الصورة.
باألمسّ ،
حقق أبطال كرة السلة الناشئون حلما ً
رياضيا ً وطنيا ً جديداً ،يُضاف الى ذاك الحلم
الذهبي للرجال
الورديّ الذي ترجمه منتخب لبنان
ّ
على أرض الواقع ،عندما حجزوا مكانا ً مش ّرفا ً
ُ
يليق بوطن األرز في نهائيات بطولة العالم ثالث
مرات متتالية في أعوام  2002و 2006و،2010
فاستلموا الشعلة اليوم وهم دون الـ 16عاما ً
وكانوا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم،
فحملوا بلدهم المثقل باألزمات الخانقة الى بطولة
العالم التي ستقام الشهر المقبل في إسبانيا،
بعدما قدّموا عروضا ً قوية في بطولة آسيا التي
إختُتمت أمس في قطر ّ
أهلتهم لبلوغ الدور نصف
النهائي ،ليحجزوا مقعدا ً غاليا ً للبنان في العرس
العالمي المرتقب.
ّ
ما ّ
تحقق في الدوحة هو ثمرة عمل جماعي
وجهود مشتركة بين إتحاد كرة السلة الذي تقع
عليه مهام التنظيم والرعاية واإلشراف من جهة،
وبين األندية واألكاديميات الرياضية التي تحدّت
بمفردها كل الظروف اإلقتصادية والمالية الصعبة
من جهة أخرى ،فتعبت وعانت وضحّ ت بغياب
أيّ دعم
أهلي من أجل رفع
رسمي أو إتحاديّ أو
ّ
ّ
مستوى العبيها وتطوير مهاراتهم الفنّية والبدنية،
لكي يكونوا في المستقبل نواة المنتخبات الوطنية
بكافة فئاتها ،فاأللقابُ الكبيرة ال تأتي أبدا ً
بالح ّ
ظ أو عن طريق الصدفة ،كما ّ
أن يدا ً واحدة ال
ّ
ّ
نصفق ألبطالنا الناشئين
تصفق ،وها نحن اليوم
الذين أدخلوا الفرح الى قلوبنا وأثبتوا للقريبين
والبعيدين ّ
أن لبنان بل ٌد قد يصل الى مرحلة
اإلحتضار ،لكنه ال يموت أبداً...

الرياضي الفائز على "بيروت" بط ً
ال لكرة السلة للسيّدات
توّ ج فريق الريايض بلقب بطولة لبنان لكرة السلة للسيدات بعدما تغلب عىل
ضيفه بريوت فريســت بنتيجة ( )47-56مساء أمس عىل ملعب املنارة ،وتقدّمه
( )0-3من أصل خمس مباريات ممكنة يف السلســلة النهائية للبطولة ،األرباع
( .)40-42()25-29()14-10وكان الفريق الضيف األفضل واألحســن إنتشارا ً
ّ
تحســن أداء صاحــب األرض يف النصف الثاني
يف النصف األول من اللقاء ،فيما
ونجح يف حســم املواجهة ملصلحته بفارق  9نقاط ،مســتفيدا ً من تألق العبتيه
ريبيكا عقل التي حققــت "الدوبل دوبل" بإحرازها  13نقطة و 12ريباوندز و6
تمريرات حاسمة ،واألجنبية بريانا فرايزر التي سجّ لت  20نقطة و 7ريباوندز .يف
املقابل ،كانت العبة بريوت األجنبية فيكتوريا ماكوالي األبرز واألخطر يف صفوف
فريقها ،وقد حققت بدورها "الدوبل دوبل" مع  29نقطة و 11ريباوندز.
ويف الختام ،توّ ج نائب رئيس اإلتحاد اللبناني لكرة الســلة ســامي نارص
الفريق الفائز ،فيما لوحظ غياب رئيس اإلتحاد أكرم الحلبي وأمينه العام رشبل
رزق عن حفل التتويج ،وهو األمر الذي إستهجنه رئيس النادي الريايض مازن
طبارة يف حديثه لـ" "MTVقائالً" :يبدو ّ
أن بطولة السيّدات ليست مهمّ ة بنظر
الحلبي ورزق".

سيدات الرياضي يحتفلنَ باللقب

سيطرة أوكرانية على سباق "وينر فورس" نصف ماراثون صور
أحرز العداء األوكراني ديمرتو ديدوفوديوك وزوجته أوليشيا لقبَي
الرجال والسيدات لســباق "وينر فورس" سباق نصف ماراثون صور
الذي نظمته جمعية بريوت ماراثون أمس برعاية قيادة القطاع الغربي
يف قوات اليونيفيــل (الوحدة اإليطالية) ،وبالتعــاون مع بلدية صور،
وبالتنسيق مع إتحاد ألعاب القوى ،وجاءت النتائج كاآلتي:

نصف الماراثون (رجال)
 - 1ديمرتو ديدوفوديوك (أوكرانيا)
 - 2عماد جزيني (قوى األمن الداخيل)
نصف الماراثون (سيدات)
 - 1أوليشيا ديدوفوديوك (أوكرانيا)
 - 2لورين موريسو (اليونيفيل)
سباق  8كلم-الفئة المفتوحة(رجال)
 - 1زيد السيد (يال نركض)
 - 2رشبل سجعان (يال نركض)
سباق  8كلم – الفئة المفتوحة
(سيدات)
 - 1جوان مكاري (يال نركض)
 - 2جينيفر تومازو (إنرت ليبانون)

إنطالق  8كلم

سباق  8كلم الفئات العمرية (ذكور)
 15 – 14سنة:
 - 1نديم عباس (نادي فينيقيا)
 - 2عيل فرهود (فينيقيا)

 17 – 16سنة:
 1محمد عزالدين (فينيقيا) - 2حبيب أسعد (فينيقيا)
 19 – 18سنة:
 - 1حسني صويل (نادي فينيقيا)
 – 2خليل بيطار
فئة فاقدي البرص:
 1محمد كريم 2نارص بلوطسباق  8كلم – الفئات العمرية (إناث)
 15 – 14سنة:
 - 1نينار حسني (فينيقيا)
 17 – 16سنة:
 - 1مريا شلهوب (فينيقيا)
 - 2سوسن زين (فينيقيا )
 19 – 18سنة:
 - 1إرساء عزالدين (فينيقيا)
 - 2زهراء عز الدين (فينيقيا)
فئة فاقدات البرص:
 - 1رنا كيوان
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اإلثـنـيـن  ٢٠حــزيــران 2022

عقدة مدفيديف مستمرة
على المالعب العشبيّة

ثاني أفضل رقم

وأحرز الفرنيس الشاب ليون مارشان ( 20عاماً) ذهبية سباق 400
م متنوعة محققا ً ثاني أفضل توقيت يف التاريخ بزمن  4.04.28دقائق،
خلف الرقم القيايس املسجل باســم االسطورة االمريكية مايكل فيلبس
والذي كان حققه يف أوملبياد بكني  4.03.87( 2008د).
وتقدم الفرنيس عىل االمريكيني كارســون فوسرت وتشايس كاليز
بطل أوملبياد طوكيو.
يف الســباحة الفنية ،حققت اليابانية يوكيو أونوي ذهبية الفردي
الفني أمام االوكرانية مارتا فييدينا واليونانية إفانغيليا بالتانيوتي.
وعادت عجلة مونديال السباحة إىل الدوران بعد توقف دام ثالثة
أعوام وتحديدا ً منذ النســخة األخرية يف العــام  2019يف غوانغجو
الكورية الجنوبية ،عىل أن يســتمر العرس العاملي حتى الثالث من
تموز املقبل.
وعىل غرار باقي الرياضات األخرى ،تسبّبت جائحة "كوفيد "-19يف
اضطراب كبري عىل روزنامة منافسات السباحة ،دفع قادة االتحاد الدويل
إىل إلغاء العديد من املســابقات والبطوالت العامليــة يف األعوام األخرية،
ليســتقر به املطاف يف النهاية بإجراء نسخة كل عام حتى دورة األلعاب
األوملبية املقررة يف باريس يف العام ( .2024أ ف ب)

مالكمة :بيتربييف بال منازع

تواصلت عقــدة الرويس دانييــل مدفيديف،
املصنف أول عاملياً ،مع املالعب العشبية بخسارته
نهائــي دورة هاله األملانية لكــرة املرضب (500
نقطة) مــن دون مقاومة تذكر أمــام البولوني
هوبرت هوركاش الثاني عرش عامليا ً  6-1و.6-4
وسقط مدفيديف ( 26عاماً) عند العتبة األخرية
لألســبوع الثاني عىل التــوايل ،بعدما خرس نهائي
دورة روزمالني الهولندية عىل املالعب العشبية أيضا ً
أمام صاحب األرض املغمور تيم فان ريتهوفن
املصنــف  105عامليــاً .وهو
اللقــب األول لهــوركاش
يف  2022والخامــس يف
مسريته من أصل خمس
مباريات نهائية.
يف لنــدن ،احتفــظ
اإليطــايل ماتيـــــو
برييتينــي املصنــف
عارشا ً عاملياً ،بلقبه يف
دورة كوينز اإلنكليزية
الدوليــة ،بفــوزه يف
النهائــي عــى الرصبي
فيليب كاريينوفيتش 5-7
و ،4-6قبل ثمانية أيام من
انطالق بطولة ويمبلدون.

يف برلني ،توجت التونسية أُنس جابر ،املصنفة
رابعــة عاملياً ،بلقبهــا الثالــث يف دورات رابطة
املحرتفات ،بعد انســحاب منافستها السويرسية
بليندا بنســيتش من نهائــي دورة برلني األملانية
بسبب اإلصابة.
وبعدما حسمت جابر املجموعة األوىل
 ،3-6اضطرت بنسيتش إىل االنسحاب
بســبب إصابة تعرضت لها
يف الكــرة األخــرة من هذا
الشــوط نتيجة التواء يف
الكاحل األيرس ،ما منح
التونسية اللقب.
وأحرزت الربازيليــة
بياتريس حداد مايـــــا
لقبها الثانــي يف غضون
سبعة أيام ،بعد انسحاب
الصينية جانغ شــواي
مــن نهائـــــي دورة
برمنغهام الربيطانية.
وكانت حداد مايا املصنفة
 32عامليــاً ،متقدّمــة  4-5يف املجموعة األوىل
عندما أشارت منافستها الصينية إىل أنها لم تعد
قادرة عىل استكمال اللعب( .أ ف ب)
هوركاش يحمل كأس دورة هاله (أ ف ب)

يضم "الموهبة" رامسي
ليفربول
ّ
أعلن نادي ليفربول وصيف
بطل أوروبا لكرة القدم ،تعاقده
مــع املوهبة الصاعــدة الظهري
األيمن االسكتلندي كالفني راميس
( 18عاماً) يف صفقة ملدة خمس
سنوات قادما ً من أبردين.
وبلغــت صفقــة الالعــب
االسكتلندي الدويل دون  21عاماً،
والذي ســعت أندية عدة للتعاقد
معه ،نحو  5ماليني يورو ،إضافة
إىل  2.9مليون يــورو كمكافآت.
وقــال راميس الــذي اختري العب
العام من قبــل جمعية املحررين
الصحافيني يف اسكتلندا" :لقد كان
حلما ً تحقق أن ألعب ألبردين ،واآلن
التواجد يف أحد أكرب األندية ،إن لم
يكن أكرب نادٍ يف العالم .هذا انجاز".
وأضاف" :إنــه ليس مجرد
نادٍ كبري ،فهم يمنحون الالعبني
الشــباب فرصــة يف الفريــق
األول" ،يف إشارة إىل تألق زميليه
الجديدين ترينت ألكسندر-أرنولد
وهاريف إليوت الذي وقع عقدا ً مع
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الـ"ريدز" يف سن  16عاماً .ودافع
رامــي عن ألــوان أبردين يف 33
مباراة يف موسمني ،فسجل هدفا ً
ومرر  9كرات حاسمة.
من ناحيتــه ،أعرب مدرب
ليفربول األملاني يورغن كلوب
عــن ســعادته للتعاقــد مع
راميس ،وقــال" :كالفني العب
شاب ،لذلك نحن سعداء للغاية
للتعاقد معه".
وأضاف" :لديــه الكثري من
اإلمكانات .يبلغ مــن العمر 18
عاما ً فقــط يف الوقت الحايل ،عىل
رغم أنه ســيبلغ  19عاما ً قريبا ً
إال ّ انه خاض العديد من املباريات
مع الفريق األول ملدافع مثله".
وهي الصفقــة الثالثة التي
يجريهــا ليفربول قبــل انطالق
املوســم الجديد ،بعــد تعاقده
مــع املهاجــم االوروغوايانــي
داروين نونيــز (بنفيكا) والعب
الوسط الربتغايل فابيو كارفاليو
(فولهام)( .أ ف ب)

لكمة باليد اليمنى من بيتربييف وسميث مدافعًا (أ ف ب)

الدرّاجات النار ّية :كوارتارارو يفوز مجددًا

أطاح بطل العالم يف املالكمة لــوزن الثقيل-الخفيف الرويس
أرتور بيرتبييف ،بمنافســه األمريكي جو سميث جونيور بالرضبة
القاضيــة بعد جولتني فقــط يف نيويورك ،مضيفــا ً لقب منظمة
املالكمة العامليــة إىل لقبيه يف املجلس العاملــي للمالكمة واالتحاد
الدويل للمالكمة.
عىل حلبة "ماديســون ســكوير غاردن" ،اســقط بريتييف
منافســه ثالت مرات عىل البساط يف الجولة االوىل ،ومرة رابعة قبل
دقيقة من نهاية الجولة الثانية ،ليوقف الحكم النزال.
ورفع بريتييف ( 37عامــاً) ،الذي يحمل الجنســية الكندية
أيضاً ،رصيده إىل  18فوزا ً من  18نزاال ً احرتافياً ،جميعها بالرضبة
القاضية ،وبات يطمح إىل نزال توحيد جميع األلقاب لوزن الثقيل-
الخفيف ضد بطل رابطة املالكمة العاملية مواطنه ديمرتي بيفول.
قال بيرتبييف عقب فوزه الرسيع ،قبــل أن يحول انتباهه إىل
احتمال خوض نزال تاريخي مع بيفول" ،كان من السهل بالنسبة
يل التغلب عليه".
مضيفاً" :خضــت نزالني للتوحيد ونــزال التوحيد أكثر إثارة
ّ
وأفضل التوحيد .أريد أن أكون ملك هذه الفئة".
لالهتمام،
وتلقى ســميث خســارته الرابعة مقابل  28فوزاً ،منها 22
بالرضبة القاضية ،وقد تم نقله إىل املستشــفى مبارشة بعد النزال
ما حال دون تحدثه إىل اإلعالم( .أ ف ب)

أحرز الفرنيس فابيو كوارتارارو ،حامل اللقب
ومتصدر الرتتيب العام ،انتصاره الثاني عىل التوايل
يف بطولة العالم للدراجــات النارية فئة "موتو جي
بي" ،بفوزه بســباق جائزة أملانيا الكربى ،الجولة
العارشة من أصل  .20وهو الفوز الثالث لكوارتارارو
هذا املوسم ،ليعزز صدارته للرتتيب العام بفارق 34
نقطة عن اإلســباني أليكس إسبارغارو ،الذي ح ّل
رابعا ً ( 172نقطة مقابل .)138
وأنهــى كوارتارارو ،الــذي انطلق من املركز
الثاني وتقدم عىل اإليطايل فرانشيســكو بانيايا
صاحب الصــدارة عند املنعطف األول ،الســباق
ثوان
بـ 41.12.816دقيقة ،متقدما ً بفارق ٍ 4.939
عىل مواطنه جوهان زاركو.
وأكمل األسرتايل جاك ميلر الذي تأخر بفارق
ثــوان ،املراكز الثالثــة االوىل بصعوده إىل
8.372
ٍ
العتبة األخرية ملنصة التتويج.
واســتفاد كوارتاراو من غياب االسباني مارك
ماركيز ،بطل العالم ســت مرات بســبب خضوعه
لجراحة يف ذراعه اليمنى ،من أجل إنهاء هيمنته عىل
السباق األملاني الذي أحرزه ماركيز منذ العام .2013

كوارتارارو خالل السباق (أ ف ب)

وضمن الفرنيس بقاءه يف صدارة البطولة بعض
النظر عن أحداث الجولة املقبلة يف هولندا عىل حلبة
آســن ،قبل العطلة الصيفية واستئناف املوسم عىل
حلبة سيلفرستون الربيطانية يف آب املقبل.
وتعرض بانيايا لسقطة قبل  27لفة من النهاية
اثر انزالق االطار الخلفي لدراجتــه ،لتتبخر آماله
بالفوز باللقب العاملي ،اذ فشــل يف الوصول إىل خط
النهاية للمرة الثالثة يف آخر أربعة سباقات( .أ ف ب)

أخبار سريعة
"عمومية" كرة السلة

شهدت الجمعية العمومية
لإلتحاد اللبناني لكرة السلة التي
إلتأمت في سنتر ديمرجيان في
النقاش مساء السبت ثغرات
قانونية واضحة وفاضحة ،إن
لناحية البيان المالي الهزيل وغير
الشفاف ،أو لناحية النصاب
القانوني للجلسة التي حضرها
 15ناديا ً فقط من أصل أكثر من
 140تش ّكل الجمعية العمومية،
إضافة الى حضور خمسة أعضاء
من إتحاد اللعبة بمن فيهم
الرئيس واألمين العام ،في حين
غاب الباقون بعذر
شرعي ومن
ّ
دون عذر ،كما كان الفتا ً عدم
وجود
مندوب عن وزارة الشباب
ٍ
والرياضة .وشهدت الجلسة
نقاشات حادّة مطوّلة بين عدد
من ممثلي األندية واإلتحاد الذي
جاءت تبريراته ضعيفة وغير
مقنعة لألعضاء الحاضرين.

عودة قريبة لزلعوم

بدأ نجم فريق هوبس جوي
زلعوم يستعيد عافيته تدريجيا ً
بعد نجاح العملية التي خضع لها
في الرباط الصليبي منذ شهرين،
وقد تخطى المرحلة األولى من
العالج الفيزيائي ،وسيزاول مطلع
االسبوع الحالي تمارين الجري
الخفيف بشكل
يومي لفترة محدّدة
ّ
من الوقت ،حيث يُتوقع أن يكون
جاهزا ً أواخر أيلول المقبل .وكان
زلعوم أصيب خالل مباراة فريقه
مع الشانقيل ضمن المرحلة
العشرين من بطولة لبنان لكرة
السلة .يُذكر ّ
ان العقد السنوي
لزلعوم مع هوبس انتهى رسميا ً
واحتمال تجديده وار ٌد جداً.

مالكمو لبنان يستعدّون

إستعدادا ً لمشاركتهم ببطولة البحر
المتوسط التي ستنطلق في وهران
(الجزائر) بعد خمسة أيام ،يكثّف
أبطال المالكمة علي هاشم (وزن
 75كلغ) وحسن الزينو ( 69كلغ)
وزينة خاتون ( 54كلغ) تمارينهم
تحت إشراف المد ّربَين مصطفى
الزينو ونجد سلوم ،ومتابعة
مباشرة من عضوَي اللجنة الفنية
محمد الح ّ
طاب ومحمد الحلبي.
وعن أجواء االستعدادات ،قال إداري
بعثة المالكمة إلى وهران المهندس
محمد الحطاب :لقد لمسنا مستوى
اإلرتقاء لجهة السرعة والحركة
ورفع قدرة التحمّ ل لمواصلة إيقاع
اللعب بالوتيرة نفسها خالل كامل
الجوالت فوق الحلبة ،وبذلك نسعى
إلى تشريف المالكمة اللبنانية في
هذا االستحقاق.
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عمـــــــــــاد موســـــــــــى
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سد المسيلحة
وقصر المير نبيه
كل المؤشرات تشي بصيف سياحي واعد
ال بسبب حملة "أهال بهالطلة" التي نجحت
بإبعاد موقت للواء قاسم سليماني عن طريق
المطار ،إنما بسبب انهيار سعر العملة
الوطنية وتراجع الخطف وتأجيل الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية عملية محو "إسرائيل
عن األرض" للقرن المقبل .من العالمات
المشجعة على سبيل المثال بات من
الصعوبة بمكان أن تعثر في البترون على
غرفة شاغرة ،أو فيال ،أو بيت ،أو شاليه ،هذا
اإلقبال غير المسبوق على مدينة باسيليوس
األول كوجهة سياحية ،سيضع مدينة الصهر
الذي ال ينام ضمن باقة إنجازات العهد.
وإذا أطال المصطافون والسيّاح مُدد أشهر
اإلجازة الصيفية إلى تشرين األول قد يتسنى
لكثيرين منهم المشاركة في االحتفاالت
الشعبية في عيد اليوم األخير من العهد
البرتقالي المائل إلى اإلحمرار .جهات عدة
بدأت التحضير لـسهرة  31تشرين األوّل.
وستُط َلق في اليوم السعيد أسهم نارية في
بعبدا والمتنين وكسروان وجبيل والجبل
والشمال وفي بلدات السياحة واإلصطياف،
ّ
ومن
المتوقع أن يطيّر بعض المحتفلين
بالونات هيليوم فوق مناطق بعبدا والمتن
الجنوبي ما قد يضطر المقاومة اإلسالمية
للتعامل معها باألسلحة المناسبة.
ومن المهم ،لفت السائح إلى معالم مدرجة
على التراث العالمي كسد المسيلحة على نهر
الجوز ،وقد أعد وزير الطاقة وليد فياض خطة
بديلة في حال ّ
نشفت مياه السد في األسبوعين
المقبلين ،تقضي بجر مياه البحر إلى السد،
لمرة واحدة فقط .وسيفتتح وزير الطاقة السد
عن جد في بداية تموز  ...2022وبالمايوه.
إلى بحيرة المسيلحة يمكن للسائح
والمغترب زيارة ما بقي من أهراءات القمح
في بيروت.
وكم سيكون مشهد دواخين الذوق جميالً
عند الغروب من المناطق المحيطة في لحظة
"جعيرها األول" بعدما برم السائح السند
والهند ولم يجد لها مثيالً.
ولمحبي المغامرات ،تنصح وزارة السياحة
المغتربين ،واألجانب بشكل خاص ،بزيارة
حي الشراونة ،ففي أي لحظة يمكن أن تندلع
اإلشتباكات ،فيعود السائح إلى بالده بذكريات
ال تُنتسى إن كتبت له النجاة.
ومن المعالم العمرانية الحديثة قصر
المير نبيه ،في محلة عين التينة .في قلعة
ويندسور أو على مدخل  10داونينغ ستريت
يتصوّر السائح مع الحرس الملكي ،في
بيروت يتصوّر مع حرس مجلس النوّاب
للفنون الشعبية.
وتبذل وزارة السياحة جهدا ً إستثنائيا ً
إلقناع المير طالل بأن يكون جزءا ً من الحملة
السياحية ،فبعد يوم طويل ،وبرسم رمزي،
يستطيع السائح أن يتمتع "بقعدة متي" مع
المير في قصر خلدة وبصورة مع عطوفته
بالزي التقليدي.
أما بخصوص جعيتا وبعلبك وبيت الدين
وفقرا وقلعة صيدا وجزيرة األرانب وصور
وكازينو لبنان وشوارع السهر ووسط بيروت
فدعايتها منها وفيها.

هـــــــــــــل
تعــــــــــلم

تضم األمازون
 40ألف صنف من النباتات
و 1300نوع من الطيور
و 3آالف نوع من األسماك
و 430نوعا ً من الثدييات
و 2.5مليون نوع الحرشات.

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

ترامب يسخر من سقوط بايدن
لم يرتك الرئيس األمريكي الســابق ،دونالد ترامب،
الفرصة تمر دون التعليق عىل ســقوط خ َلفه يف البيت
األبيض ،جو بايدن ،من عــى دراجته الهوائية ،بتعليق
ساخر نرشه عىل حسابه يف موقع " "Truth Socialالذي
يملكه ترامب .فقد نرش ترامب ،الســبت رشيط فيديو
مفربكاً ،ظهر فيه وهــو يمارس رياضة الغولف ،حيث
ربط الرئيس الســابق رضبه للكرة مــع الفيديو الذي
أظهر لحظة سقوط بايدن من عىل دراجته ،فظهر كأنه
استهدف رأس الرئيس الحايل ب ُكرته.

يأتي ذلك بعد أن نرش البيت األبيض ،السبت ،مقطع
فيديو يُظهر لحظة ســقوط جو بايدن من عىل دراجته
اثناء ممارسة الرياضة مع زوجته جيل ،قرب املنزل الذي
يقضيان فيه عطلتهما يف "ريهوبوث بيتش" يف ديالوير،
خالل توجهه للتحدث إىل بعض األشخاص الذين تجمعوا
اللتقاط صور معه .بعد ذلك بساعات ويف مشهد طريف
عقب زيارته إلحدى الكنائس يف مدينة ريهوبوث بيتش
بوالية ديالوير ،قام الرئيس األمريكي جو بايدن ،بالقفز
يف الهواء ثالث مرات؛ ليثبت أنه سليم بدنياً.

عشاء بـ 19مليون دوالر مع وارين بافيت
سيدفع شــخص  19مليون دوالر لتناول الغداء
مع امللياردير األمريكــي وارن بافيت بعد فوزه باملزاد
الســنوي الحادي والعرشين واألخري لصالح منظمة
غري حكومية تساعد املرشدين يف سان فرانسيسكو.
وأوضحت مجموعة " "eBayللتجارة اإللكرتونية
أن املزاد افتتح األحد املايض الفائت بســعر أســايس
حُ دِد بمبلغ  25ألف دوالر ،وأغلق ليلة الجمعة عند 19
مليونا ً و 100دوالر.
وتتــوىل " "eBayتنظيم هذه املــزادات ملصلحة

منظمــة " "GLIDEغــر الحكومية التــي تحارب
الفقر يف سان فرانسيسكو ،من خالل توزيع وجبات
الطعام عىل املرشدين وتوفري املأوى والفحوص الطبية
والتدريب املهني لهم ،وسوى ذلك من الخدمات.
ولم يشــأ املتربع الثري الكشــف عــن هويته.
وسيميض وقتا ً ال يُنىس يف فرتة بعد الظهر مع رئيس
رشكة " "Berkshire Hathawayالقابضة وســبعة
ضيوف آخريــن يف مطعــم "Smith & Wollensky
 "steakhouseيف نيويورك( .أ ف ب)

سيارات قديمة تتح ّول إلى مركبات كهربائية في لندن
تعمــل ورشــة تقع تحــت أحد
خطوط املــرو يف لندن عــى تحويل
الســيارات القديمــة إىل مركبــات
كهربائية ،إذ تستبدل املح ّرك التقليدي
بآخر كهربائي يجعل املركبة صديقة
أكثر للبيئة.
ويشــــدد مؤســس "London
 "Electric Carsماثيــو كويــر عىل
ّ
أن مؤسســته ،وهي إحدى الرشكات
القليلــة املتخصصة بهــذا التحويل،
تتفادى بذلك التسبب بانبعاثات ثاني
أكسيد الكربون ( 17طنا ً يف املتوسط)
التي تصدرهــا الســيارات الجديدة،
فضالً عن أنها ال تتخىل عن الســيارة
القديمة والصالحة لالستعمال ،مشريا ً
إىل ّ
أن العملية مربحة يف كل الحاالت.

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

ويشهد هذا القطاع الناشئ تطورا ً
يف اململكة املتحــدة ّ
ألن الحصول عىل
الرتخيص الرسمي لهذا النشاط تتسم
بســهولة أكرب من التدابري الالزمة يف

البلدان األخرى ،كمــا ّ
أن الربيطانيني
يهتمون كثريا ً بقطاع السيارات.
وتصطف يف الورشة سيارات من
أنــواع مختلفة ،بدءا ً مــن الـ"ميني

فكتوريا تاور ،الطابق السابع ،كورنيش بيار الجميّل ،األشرفية  -سجل تجاري 2054871
ص .ب  116-5011بيروت ،المتحف  -هاتف ،+9611613050 :فاكس+9611613064 :
االشتراك السنوي 30٠،٠٠٠ :ل.ل  -هاتفi.abiakl@nidaalwatan.com ،+961٣٩٨٣٣٥٤ :
مكتب طرابلس لالشتراكات واإلعالنات :طرابلس  -الجميزات  -تلفون78 860742 :

كوبر" وصوال ً إىل الـ"بنتيل" ،باإلضافة
إىل مركبــات متنوّعة من حيث العمر،
فمنها القديــم جدا ً ومنهــا األحدث
كســيارة "فولفو" تعود إىل عرشين
عاما ً أو "فيات مالتيبال" ذات الواجهة
األمامية الغريبة.
وتلجأ بعض العائالت الشــديدة
التع ّلــق بســياراتها إىل ماثيو كويرت
إلنقاذ هذه املركبات وتجنّب تحويلها
إىل خردة.
وتبلغ تكلفة هــذا التحويل نحو
 30ألف جنيه إســرليني ( 37,62ألف
دوالر) ،وهــو ما يعادل ثمن ســيارة
كهربائية جديــدة .وتكفي البطارية،
تبعا ً لقدرتها ،عىل الســر ملســافة
ترتاوح بني  80و 300كيلومرت.

لإلعــالنــات:
هاتف - +9611283300 :فاكس+9611285956 :
بريد إلكترونيinfonews@media-unit.com :

