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شادي وطارق وجبال
"مونت كوسنا" وسرّ الموت

باسيل "يخ ّون" ميقاتي ويرسم معادلة "السراي مقابل المركزي"

في الملحق
اإلقتصادي:
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"األجندة العونية" للقاء هوكشتاين:
"التحريض" على قائد الجيش!
12

ال يــزال "حــزب الله" يواصل مســاعيه
الحثيثــة لتوحيد صفــوف الســلطة وجمع
الرئاســات الثالث عىل موقف رســمي موحّ د
يسمعه الوســيط األمريكي آموس هوكشتاين،
بعدما تعذر عــى "الحزب" إكمال عقد اجتماع
بعبدا الذي انتهى ثنائيا ً بني الرئيســن ميشال
عون ونجيــب ميقاتي بســبب رفض الرئيس
نبيه بري االنضمــام إليهما العرتاضات مبدئية
وجوهريــة تتصــل بطريقة إدارة عــون لهذا
امللف .ويف املقابل ،تواصــل إرسائيل عىل املقلب
النفطي اآلخر استعداداتها الستخراج الغاز من
حقل "كاريش" بالتــوازي مع رفع جهوزيتها
العســكرية ملواجهة مختلف السيناريوات من
دون اســتبعادها فرضية "اندالع الحرب" كما
أملح رئيــس أركانها أمس ،مؤكــدا ً أن الحرب
املرتقبة ستشهد "قصفا ً مدمرا ً وواسعاً" بغية
"تدمري آالف األهداف يف لبنان من بينها مقرات
قيادة ومنظومات صواريخ وراجمات".
وبعيدا ً عــن املخاطر العســكرية املحدقة
بالجبهــة الجنوبية يف حال فشــل الوســاطة

األمريكيــة يف نــزع فتيل النزاع عــى "حقول
الغاز" يف املنطقــة املتنازع عليها ،ينكب رئيس
"التيار الوطني الحر" جربان باسيل عىل إدخال
"األجندة العونية" للقاء هوكشــتاين يف عملية
"تصفية حسابات رئاســية" وزواريب جانبية
تدخــل يف باب "النميمــة والتحريض ضد قائد
الجيش العماد جوزيف عــون" ،وفق ما نقلت
مصادر واســعة االطــاع لـ"نــداء الوطن"،
ً
موضحــة ّ
أن "ارتفاع حــدة التصعيد من قبل
فريق الرئاســة األوىل و"التيار الوطني" ونائب
رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ضد رئيس
وأعضاء الوفد التقني العسكري الذي كان يتوىل
عملية التفاوض غري املبارش يف الناقورة ،عشية
زيارة الوســيط األمريكي ،ليــس منفصالً عن
محاولة تأليب األمريكيني عىل قيادة املؤسســة
العسكرية باعتبارها الطرف املتعنّت واملتمسك
بإحداثيات الخط  29بينما باســيل هو الطرف
القادر عــى ضمان نجاح مفاوضات ترســيم
الحدود البحرية مع إرسائيل بموجب مقتضيات
الوساطة األمريكية".
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من باع أصول الدولة؟

مــــدارات

٩

أفضل فرصة إلرساء
السالم في أوكرانيا

على طريق المطار عشية وصول الوسيط األميركي (رمزي الحاج)

نتائج متقاربة بين ماكرون وتحالف اليسار

العـــالـــم ٢١
بكين تُكرّر تحذيرها
في شأن تايوان:
ُ
سنقاتل حتّى النهاية!

اإلنتخابات التشريعيّة الفرنسيّة:
الحسم في الدورة الثانية
من املتوقع أن يحتفظ تحالف الرئيــس إيمانويل ماكرون بغالبية
املقاعد يف الجمعية الوطنية الفرنســية ،لكن ال يزال نطاقها غري مؤكد
يف ظ ّل تقــارب النتائج مع تحالف اليســار "االتحاد الشــعبي البيئي
واالجتماعي الجديد" بقيادة جان لوك ميالنشــون ،يف الدورة األوىل من
اإلنتخابات الترشيعية أمس.
20

الشارع يغلي و ُيطلق شعارات مناهضة للنظام

مقتل ضابط في "الحرس الثوري"
وسط إيران
وســط حال الرتقب القائمة حول ما سيؤول
إليه ملف إيران النووي وانعكاساته الدراماتيكية
املرتقبة عىل الجمهورية اإلسالمية واملنطقة ،أعلن
"الحــرس الثوري" اإليراني أمــس مقتل ضابط
يف القوات الجوّيــة الفضائية التابعة له يف حادث
ســيارة أثناء أدائه مهمّ ة وســط البالد ،بحسب
وسائل إعالم إيرانية.

وكان املتحدّث باسم القوات املس ّلحة اإليرانية
العمید أبو الفضل شكارجي قد ح ّذر خالل لقاء مع
ممثل املرشد اإليراني األعىل يف إقليم كردستان (غرب
البالد) من أن طهران ســر ّد فــورا ً عىل أق ّل تح ّرك
ضدّها ،مشريا ً إىل أن القوات اإليرانية ترصد تح ّركات
"األعداء" ،وأكد أن لدى إيران تقديرات استخباراتية
كافية يف شأن العدو يف مختلف املجاالت20 .

ن في المعارك الطاحنة
مقتل بريطاني ثا ٍ

الريــاضــية ٢٢
جائزة أذربيجان" :دوبليه"
لريد بول وفيرشتابن
يغرّد وحيدًا في الصدارة

أوكرانيا :مواجهات في الشرق
وقصف في الغرب
عىل الرغم من الهوّة الشاســعة يف موازين
القوى العســكرية ،ما زالت املقاومة األوكرانية
صامــدة ،لكــن بصعوبــة بالغــة ،يف مدينة
سيفريودونيتسك حيث تدور معارك طاحنة مع
الجيش الرويس ،الذي دمّ ر "مســتودعا ً كبرياً"
يف غرب أوكرانيا لألســلحة ا ُملرســلة من الدول
الغربية ،بحسب الرواية الروسية.
وأعلنــت وزارة الدفاع الروســية يف بيان
أن "صواريخ كاليرب أُطلِقــت من البحر دَمّ رت

بالقرب من تشورتكيف مستودعا ً كبريا ً ألنظمة
صواريخ مضــادة للدبابات وأنظمة دفاع جوي
محمولة وقذائف زوّدت بهــا الواليات املتحدة
والدول األوروبّية نظام كييف" .ولم يُحدّد الجيش
الرويس موعــد هذه الرضبة ،لكن الســلطات
األوكرانية املح ّلية يف هذه البلدة الصغرية الواقعة
غرب البالد ،كشــفت أنها أدّت مساء السبت إىل
إصابة  22شــخصا ً عىل األق ّل ،بينهم مدنيون،
وألحقت أرضارا ً يف موقع عسكري.
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بوتين ُي ّ
صفق خالل حفل في موسكو أمس (أ ف ب)
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محـــــليـــــات
العـــدد  - ٨٥٨السنــــة الثــالثــة

ولـــيـــد شـــقــيــر

الترسيم والحاجة المل ّ
حة لحكومة
من النصائح التي تلقاها الجانب اللبناني أثناء
المحادثات التي أجراها كل من وزير الخارجية عبدالله
بو حبيب ،والمدير العام لألمن العام اللواء عباس ابراهيم
خالل زيارة كل منهما إلى واشنطن حيث أثارا مسألة
ترسيم الحدود البحرية ،أن أ ِّلفوا حكومة ،بعد حصول
االنتخابات النيابية ،وأسرعوا في تشكيل السلطة التي
عليها اتخاذ القرارات الالزمة من أجل وضع البلد على سكة
التعافي .والنصيحة جاءت بعد أن شدد الجانب اللبناني
على أن من عوامل النجاح الستئناف آيموس هوكشتاين
وساطته أن موقف الرؤساء الثالثة موحد حيال اعتماد
الخط  23للترسيم.
من نافل القول إن النصيحة األميركية شملت الدعوة
إلى توحيد الموقف اللبناني في الرد على العرض الذي
قدمه هوكشتاين .واالفتراض المنطقي أن من ألف باء
التعاطي مع لبنان عند الدبلوماسيين األميركيين استعجال
اإلصالحات كي يتلقى الدعم الالزم .وهم يدركون أن
«انهيار لبنان لن يكون في مصلحتنا وال في مصلحة
المنطقة» ،آمالً بـ»عودة المفاوضات بين إسرائيل ولبنان
لمنع أي تصعيد» ،كما قال هوكشتاين قبل أربعة أيام.
فالدول المعنية ال بد من أن تكون قد اطلعت على
اآلليات القانونية اللبنانية التي تنظم التفاوض حول
الحدود ،وأن المادة  52من الدستور التي تتناول هذا
التفاوض تنص على أن «يتولى رئيس الجمهورية
المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها باالتفاق مع
رئيس الحكومة .وال تصبح مبرمة إال بعد موافقة مجلس
الوزراء .وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها حينما
تمكنها من ذلك مصلحة البالد وسالمة الدولة» .بل إن نص
المادة نفسه يذهب أبعد من ذلك إذا شاء أصحاب االجتهاد
التدقيق به ،إذ ينص على أن «المعاهدات التي تنطوي على
شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر
المعاهدات التي ال يجوز فسخها سنة فسنة ،فال يمكن
إبرامها إال بعد موافقة مجلس النواب».
القراءة الدستورية تتعدى تحديد صالحيات التفاوض،
بل هي تفترض أن الترسيم الحدودي البحري يشمل
حصول لبنان على الحقل النفطي الغازي «قانا» الذي
ينوي لبنان التنقيب فيه واستخراج الغاز منه لمصلحة
مالية الدولة ،ما يعني موجب إبرام االتفاق عليه ،في
البرلمان أيضاً ،ال في الحكومة فقط.
الطريق طوي ٌل أمام لبنان للقيام بما عليه من أجل
تثبيت حقه في حال نجحت المفاوضات التي يقودها
آيموس هوكشتاين ،تبدأ بإبرام االتفاق في الحكومة،
وربما في مجلس النواب .واألرجح أن إسرائيل والواليات
المتحدة تنتظران تثبيت ترسيم الحدود قانونياً ،كي ال
تؤدي التقلبات السياسية اللبنانية إلى العودة عنه على
طريقة التأرجح بين الخطين  23و ،29والتجاذب حول
صالحيات التفاوض ...وبالتالي يتطلب األمر بداية ،قيام
حكومة إذا أراد اإلفادة من عنصر «الوقت» الداهم ،الذي
دفع األمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله إلى
رفع السقف واالنتقال من الوقوف «خلف» موقف الدولة
إلى خوض السباق مع إسرائيل في شأن استخراجها الغاز
من حقل «كاريش» .والوتيرة التي يسير بها الفريق الحاكم
في لبنان ،والسيد نصرالله من ضمنه ،منذ  10سنوات
في ما يخص استغالل «الكنز في البحر» ال تؤشر إلى
«المسؤولية» التي يتصف بها هذا الفريق في ما يخص
مصلحة وطنية وقومية للبلد ،باستغالل هذا «الكنز»
كطريق وحيد للخروج من أزمته االقتصادية المالية
الخانقة .هذا مع أن الوقت الذي أضاعه لبنان سيتيح
إلسرائيل أن تسبقه بأشواط ،ويفرض اإلقالع عن مناورات
التعطيل واإلعاقة التي اتسم بها هذا العهد ألهداف سلطوية
ال وظيفة لها سوى منع اكتمال السلطة التنفيذية فيه،
بهدف إبقائه معلقا ً وعاجزا ً عن معالجة مشاكله ،وفتح
المجال لممارسة السلطة من خارج أطرها الدستورية كما
يفعل «حزب الله» وحلفاؤه منذ سنوات ،وآخر الفصول
توجيه اإلنذارات إلسرائيل ،بعد الضياع الذي أصاب موقف
المسؤولين من الخيارات المطروحة إلنجاز الترسيم بعيدا ً
من المزايدات وتوظيف مسألة مصيرية من هذا النوع ألجل
مصالح فئوية وشخصية ،في وقت تقتضي مواجهة تعنت
إسرائيل واالنحياز األميركي إليها ،الحد األدنى من التماسك
في الموقف اللبناني .فإسرائيل أنجزت الحفر في آبار
«كاريش» ،وسفينة «إنيرجين باور» مهمتها استخراج الغاز
واختصاصها التقني هو العمل على فصل الغاز المستخرج
عن المياه والبترول اللذين يختلط بهما ،تمهيدا ً لعملية
التغويز وتحويله إلى كمية قابلة للبيع...
تسريع وتسهيل تأليف الحكومة ،بعكس االنطباع
الشائع عن أن البلد ذاهب إلى الفراغ الحكومي ،هو
المقدمة لتمكين لبنان من اإلفادة من الترسيم أو بالنسبة
إلى التفاهم مع صندوق النقد الدولي ،الذي يصل وفد منه
إلى بيروت آخر األسبوع الطالع أو أوائل األسبوع المقبل
من أجل استطالع ما سينفذه لبنان من موجبات إنفاذ
االتفاق على مستوى الموظفين الذي وقعه معه في 7
نيسان الماضي.
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َ
المنتظرة إن وُ لدت...
الحكومة
األقصر عمرًا واألكثر تعبًا!
عىل عاتقها يف هذه الفرتة كبرية جداً.
أالن ســــركــيـــس
ّ
وتتجسد أوىل هذه املهمات يف التصديق عىل اإلتفاق
الحدودي بني لبنان وإرسائيــل إذا نجحت مهمة املوفد
دخل عهد رئيس الجمهورية العماد ميشــال عون
األمريكي آموس هوكشــتاين ،وهــذا األمر حيوي ألنه
أشهره األخرية ،يف حني انتقل اإلهتمام إىل من سيجلس
قد ينهي النــزاع الحدودي ويفتح اآلفــاق أمام لبنان
عىل كريس بعبدا بعد عون.
ّ
الستخراج ثروته من الغاز والنفط.
معقدة يف ظل األجواء
تبدو اإلنتخابات الرئاســية
أما املهمة األخرى التي ستكون حيوية ،فهي إيجاد
التي تحيط بمجلس النواب الجديد ،بينما ينتظر الجميع
ح ّل ملشكلة الكهرباء ،خصوصا ً أن هناك عروضا ً كثرية
إنضاج تســوية كربى تنقذ املوقع األول يف الجمهورية
قد تنقذ لبنان من العتمــة ،وإذا نجحت يف هذه املهمة
اللبنانية من الفراغ.
ووضعــت الح ّل عىل الســ ّكة تكون قد ح ّلت مشــكلة
وإذا كان اســتحقاق الرئاســة أكــر من القوى
تاريخية ترضب لبنان منذ  30عاماً.
الداخلية ،فإن اإلســتحقاق األهم هو رئاسة الحكومة
واملهمــة الثالثة التي ســتلقى
وشكل الحكومة الجديدة.
عىل عاتق الحكومــة تتمثّل يف إيجاد
ال ش ّك أن عمر الحكومة الجديدة
اســتقرار يف الصيف الواعد سياحياً،
قصري جدا ً وربما من أقرص الحكومات
وبالتــايل فإن األمن هو أســايس يف
يف تاريخ لبنان الحديث ،لكن من يعلم،
المهمة األخطر التي قد
فقد تكون هذه الحكومة إن تش ّكلت توضع أمام هذه الحكومة هذا الوقت ،فمــن دون أمن ال وجود
لسياحة ودخول عملة صعبة إىل البلد.
عىل شــاكلة حكومــة الرئيس تمام
سالم التي أبرصت النور يف شباط من إن تألّفت فهي ملء الفراغ
وبالنسبة إىل املهمة الرابعة ،فهي
العــام  2014وبقيت إىل حني انتخاب الرئاسي في حال حصوله
اســتمرار املفاوضــات مع صندوق
النقد الــدويل واملبارشة باإلصالحات،
العماد عون رئيسا ً للجمهورية يف 31
فمن دون إصالحات ال وجود لدعم دويل للبنان.
ترشين األول .2016
وسيستغرق الرئيس املك ّلف مهما كان اسمه وقتا ً
أما املهمة الخامســة ،فتتمثّل بإعــادة وصل ما
انقطع من عالقات بني لبنــان والدول الخليجية ،وهذا
يف املشاورات ،ومن ث ّم ســيبادر إىل التأليف وينكبّ عىل
األمر يتطلب جهودا ً من كل القوى السياســية ألن البلد
البيان الوزاري وينتظر أن تنال حكومته الثقة لينطلق
دفع ثمن العزلة العربية.
العمل الوزاري.
قد تكون هــذه املهمات امللقاة عىل عاتق الحكومة
ويدعــو بعض الشــخصيات إىل إعــادة الروح يف
كثــرة ،لكن املهمة األخطر التي قــد توضع أمام هذه
حكومة الرئيس نجيب ميقاتي يف حني يعارض القسم
األكرب هذا الكالم ويعترب أن تأليف حكومة جديدة ربما
الحكومــة ،إن تألفت ،فهي ملء الفراغ الرئايس يف حال
يعطي بارقة أمل للمستقبل.
حصوله ،فكيف يمكــن لحكومة يصبح فيها كل وزير
وهناك أمر أسايس جداً :فصحيح أن عمر الحكومة
رئيس جمهورية أن تدير بلدا ً يف زمن اإلنهيار ...إن هذا
املنوي تأليفها قصري ،ولكن قــد تكون املهمات امللقاة
األمر من رابع املستحيالت.

خفــايـــا
تعليقــا ً عىل قــول نواب
مــن التغيرييــن أنهــم لن
يسموا الرئيس نجيب ميقاتي
لتشكيل الحكومة رأت أوساط
سياسية أن األهم تسمية من
ســيكلف ،واتفاق التغيرييني
كلهم عىل اسم واحد من دون
التوافق مع املعارضة للسلطة
القائمة يســمح لها بتسمية
ميقاتي أو أي شخص آخر.
رأت جهــات حزبيــة أن
زيــارة قائد الجيــش العماد
جوزاف عــون إىل بعلبك بعد
فشــل عملية القبض عىل أبو
ســلة ال توضــع فقط ضمن
ســياق العمل لرفع معنويات
العســكريني لكنهــا خطوة
جريئة تؤكــد إرصار الجيش
عىل أن يكــون حيث يجب أن
يكون.
ال تقتــر انتقــادات
النائب السابق إييل الفرزيل عىل
رئيس «التيــار الوطني الحر»
جربان باســيل بل تتعدّاه إىل
«حزب الله» ويبدو أن الفرزيل
مســتمر يف حملته ألنه يعترب
أن دوره الســيايس ال ينتهي
بالسقوط يف اإلنتخابات وهو
ســركز أكثر عىل استهداف
باسيل ومن يدعمه.

عن وعد هوكشتاين «"ستكون هذه الزيارة مختلفة! »"
غـــادة حــالوي
يف كل مرة كان منســق االدارة
االمريكية ألمــن الطاقــة آموس
هوكشــتاين يزور فيها لبنان يَعِ د
ان زيارتــه ســتكون مختلفة عن
ســابقاتها .يتقدم بطرح ثم يغادر
عىل أمل العــودة ملتابعــة البحث
ويطول االبتعاد فيصبح الرتســيم
يف خــر كان .املختلف هذه املرة ان
هوكشــتاين يأتي بناء عىل دعوة
ملحة من الجانــب اللبناني ،ابلغه
عرب اتصاالت تولتها اكثر من جهة
رســمية ان لبنان بصدد تقديم رد
عىل االقرتاح الذي ســبق وتقدم به
ومفاده «الخط  23مع قانا كامالً».
عرض ان يتم تســليمه اىل السفرية
االمريكية دوروثي شــيا لكن لبنان
أرص عىل مجيئه.
بحذر يســتقبل لبنان الوسيط
االمريكي .امــا ملاذا الحــذر فألن
املســؤولني يف لبنان ومــن واظبوا
عىل اســتقبال الوســيط االمريكي
ساورتهم الشــكوك حول مهمته.
أول املآخــذ بحقه الوقــت الزمني
الفاصل بــن زيارة واخرى .ال يكاد
يتقدم بعرض حتى يغادر أشــهرا ً
طويلة ثم يعود مجددا ً ليبدأ الحكاية
من اولها .يف آخر وســاطته حمل
عرضــا ً ارسائيليــا ً اىل لبنان .طلبه
لبنان نصا ً رســمياً .وقع لبنان يف
الخطأ الن العرض الرسمي املكتوب
يتطلب ردا ً باملثل .لكن لبنان ال ينوي
تقديــم رد مكتوب كي ال يتحول اىل
وثيقة ملزمة .ما العمل اذاً؟
من وجهــة نظر املســؤولني
عن امللف انهــا املرة االوىل التي يريد
فيها لبنان التوصل اىل اتفاق بشأن
حدوده ،وتبدي ارسائيل جدية وتويل
االمم املتحدة اهتماما ً بالغا ً لتوصل
لبنان وارسائيل ،ولو اىل تفاهم اويل،
لكن تحقيــق مثل هذا االمر يتطلب

صراع الخطوط فوق الماء

زيارات مكوكية للوسيط االمريكي
ال ان يكتفي بزيارة واحدة ثم يعود
ادراجه .وهو الــكالم الذي تبلغته
السفرية االمريكية يف لبنان ومفاده
ان عىل الوسيط االمريكي ان يظهر
جدية ويبــذل جهودا ً اســتثنائية
للخروج بنتائج مرجوة.
تحــدد للوســيط االمريكي
مواعيد للقاء الرؤساء الثالثة وعقد
اجتماعات عمل مع املسؤولني عن
امللف بحضور السفرية االمريكية.
الطرفــان ينتظــران االجتمــاع
الســتماع كل منهمــا اىل اآلخر.
تقول املعلومات ان هوكشــتاين
عائد لطرح الصيغة القديمة بينما
يســتعد لبنان لتقديم رده عىل ما
تسلمه .سقف التوقعات العودة اىل
طاولة التفاوض املشرتك يف الناقورة
لتكون تلك هــي الخطوة التي تحد
من تداعيات التطورات التي طرأت
عىل امللف ،وتمثلت بوصول الباخرة
اليونانية ENERGEAN POWER
إىل املياه االقليميــة املتنازع عليها
ما بني لبنان وارسائيل والتي رست
يف حقل كاريش ،والتي اســتتبعت
بتهديد االمني العام لـ»حزب الله»
السيد حسن نرصالله باستهدافها
يف حال اكملت عملية التنقيب من
جهة واحدة .وان كان «حزب الله»
اعلن وقوفه خلف الدولة يف اي قرار

تتخــذه يف عملية ترســيم الحدود
دون ان يرى نفسه ملزما ً بالدخول
يف الجدل حول خطي الرتســيم 23
و.29
تعيني «حزب الله» السيد نواف
املوســوي مســؤوال ً عن امللف لن
يعني حكما ً دخولــه مبارشة عىل
خط الرتســيم بقدر ما هو حضور
معنوي معلن ،بعد ان كانت متابعته
تتم من خالل رئيــس الجمهورية
ميشال عون .عمليا ً
ّ
يحض «حزب
االله» نفســه للملف يف مرحلة ما
بعد ميشال عون وتشكيل الحكومة
الجديــدة ،وهو يــدرك ان الخروج
بموقف جازم وحازم حول ترســيم
الحدود غــر ممكن يف ظل الظروف
الراهنــة ،حيث يمنع عــى لبنان
الــروع يف اســتخراج ثروته قبل
اي اتفاق مع ارسائيل عىل ترســيم
الحدود البحرية والــركات التي
دعاها لبنــان ،للتقــدم بعروض
للتنقيب تخلفت عن املجيء وهو ما
دفعه للتمديد لرشكة توتال مؤخرا ً
والتي ســبق وتوقفــت عن اعمال
الحفر قبل عامــن بحجة ظروف
«كورونا».
عىل هامش زيارة هوكشتاين
ســتتابع ارسائيل عملية التنقيب
وهي التــي اعلنــت ان عملها يتم
خــارج االرايض املختلف عليها مع

لبنان .التنقيــب االرسائييل ما كان
ليتم لوال ضمانات امريكية وإرصار
عىل احراج املوقف اللبناني املتلهي
بالقشور وبخالفات ال جدوى منها
عىل حساب الخروج بموقف موحد.
وحده رئيس مجلــس النواب نبيه
بري يتفهم حساسية الوضع ،وهو
آل عىل نفسه مع تعدد الطباخني يف
امللف النأي بنفسه عن اي مشاركة
مبارشة بالحوار ،فابتعد عن اجتماع
بعبدا وعن اي لقاءات ســتقام عىل
رشف الوســيط االمريكــي كي ال
يكون رشيــكا ً يف طبخة بحص يف
املستقطع من الوقت.
يدرك «حــزب الله» قبل غريه
تعقيدات ملف الرتسيم وارتباطه
ليس محصورا ً بني لبنان وارسائيل
حرصا ً وله امتــداد من قربص اىل
دول عدة ،وهو بــدأ تكوين ملفه
الخاص كــي ال يكون قراره مبنيا ً
عىل آراء اخرى بعدما بات الخالف
واضحا ً بــن بعبدا وقيادة الجيش
وعــن التينــة والــراي ،حيث
لكل قراءته ووجهــة نظره وهنا
الثغرة التي يستفيد منها الخارج
وتستقوي بها ارسائيل .هو بازار
مفتوح مســتقبله ال يتوقف عىل
موقف لبنــان وحده وتتداخل فيه
عوامل اقليمية ودولية وسياسية
محلية تدخل يف عمق االستحقاق
الرئايس ،وســط وجود اكثر من
جهة سياســية ال تريد تســليفه
مليشــال عون او رئيــس «التيار
الوطنــي الحر» جربان باســيل.
ملف الرتســيم عينه صار ســببا ً
النشــقاق داخل مؤسسات مهمة
وبســببه تتطايــر التحذيرات يف
الفضــاء الديبلومــايس .املحرج
االول يف القضيــة هو «حزب الله»
فأي موقف ســيتخذه وحسابات
ارسائيل ان نفطها سيكون جاهزا ً
يف ايلول؟
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إستعجل االستشارات وأكد ان الدولة وحدها مسؤولة عن حسم ملف الحدود

الراعي :ال يحق ألحد أن يضع
ّ
ويشكك في قدراته
خطوطًا حمرًا للجيش
ّ
عب البطريــرك املاروني الكاردينال مار بشــارة
بطرس الراعــي ،يف عظته خالل ترؤســه امس االحد
قــداس اليوبيل الـ  50للحركة الرســولية املريمية ،يف
بكركي ،عن أمله الشــديد من «أن تنقلب فرحة اليوبيل
حزنا ً عىل ضحيتي حادثــة املروحية اإليطالية باألمس
وهمــا يف رحلة عمل موفدين مــن «مجموعة اندفكو
الصناعية» ومن مدرائها التنفيذيني :املرحومان طارق
طياح من غزير وشــادي كريدي من العاقورة .وهما
عزيزان عىل قلبنا ومعروفان منا ،مع أوالدهما وأهلهما
وأنسبائهما» ،معلنا ً الصالة «لراحة نفسيهما يف امللكوت
الســماوي ،ولعزاء أوالدهما وأهلهمــا ،و»مجموعة
اندفكو الصناعية» والقيمني عليها ،وعىل رأسهم عزيزنا
النائب نعمت افرام» ،مؤكدا ً ان «الله وحده يعرف كيف
يخاطب قلوب األوالد واألهل ويعزيهم ببلســم حنانه
ورحمته».

الترسيم البحري

وركز الراعي يف عظته عــى ثروة لبنان النفطية،
مؤكدا ً ان «األزمة الناشئة عىل الحدود البحرية بني لبنان
وإرسائيل تعنينــا جميعاً ،وال مجال للتفريط بحقوقنا
تجاه إرسائيل أو كرمــى ألي دولة» ،وقال« :الحق حق
أمام العدو والصديق .إن الجنوب ،أرضا ً وشــعباً ،عزيز
عىل قلبنا ،والثروات املنتظرة هي ثروات سيادية وطنية
تعد بأرباح طائلــة للدولة ولألجيــال املقبلة .وجدير
باملســؤولني أن يعالجوا هذه األزمة وصوال ً إىل الحل ال
إىل الحرب ،ليتمكن لبنان من استخراج الغاز والنفط يف
الرسعة القصوى».
وشــدد الراعي عىل ان الدولة وحدها «مســؤولة
عن حســم هذا املوضوع ،ووحدها مؤتمنة عىل قضايا
الســيادة واالســتقالل ،وعىل ثروات النفــط والغاز.
ووحدها الدولة مســؤولة عــن إدارة املفاوضات مع
الجهــات األجنبيــة ،وتحديد دور الوســطاء ،واتخاذ
القــرارات ،وعقد املعاهدات ،وتقرير الحرب والســلم.
وعند الرضورة تســتطيع اســتطالع مواقف األطراف
السياســيني اللبنانيني نظرا ً ألهميــة املوضوع ولدقة
الظرف .ولكــن ،ال بد من أن يكــون يف النهاية مرجع
يحســم الجدل القائم ويضمن حقــوق لبنان .ويف كل

«"ال مجال للتفريط بحقوقنا تجاه إسرائيل أو كرمى ألي دولة»"

ذلك ينبغي تحديد مهلة زمنية للمفاوضات الرامية إىل
استخراج ثروتنا واستثمارها بأقىص رسعة».
اال ان الراعــي اكد يف املقابل ،انه «حري بالدولة أال
توظف هذه املفاوضات الحدودية يف أي استحقاق داخيل
سيايس أو انتخابي ،بل يف نهضة لبنان الجديد ،واالضطالع
بدوره يف الرشق األوسط وحوض البحر األبيض املتوسط
كدولة عضو يف منتــدى الدول املنتجة واملصدرة للنفط
والغاز» .وقال»:من أجل كل ذلك ،يجب اإلرساع يف إجراء
االستشــارات النيابية لتكليــف رئيس حكومة وطني
وذي صفة تمثيلية ،ولتأليف حكومة كاملة الصالحيات
تشــارك يف املفاوضات الحدودية» ،مشددا ً عىل انه «ال
يجوز دســتوريا ً وميثاقيا ً تغييب مجلــس الوزراء».
ولكن يؤسفنا يف قلب هذه االستحقاقات املصريية ،أن
يبقى هاجس بعض املسؤولني مكافحة أخصامهم يف
السياسة واإلدارة واملؤسسات املدنية والعسكرية لتعيني
بدالء عنهم يدينون لهم بالوالء والطاعة .ولم يتحرروا
بعد من شــهوة األحقاد واالنتقام .ويؤســفنا أنهم،
رغم مناشــداتنا املتكررة ،ال يزالون يستخدمون بعض
القضاة ويعطونهم توجيهــات مبارشة لفتح ملفات
فارغة وإغالق ملفات مليئة بالشــوائب واالختالسات.
فيا ليت هــؤالء النافذين وهؤالء القضــاة يوظفون
جهودهم يف دفع التحقيق يف مرفأ بريوت لتصل العدالة
إىل أهايل الشهداء واملصابني وإىل بريوت الجريحة ،وليتم
البت بمصري املوقوفني منذ سنتني من دون محاكمة!».
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أضاف« :يا ليتهم يالحقون من يمنع إغالق املعابر
الحدودية ،ومافيات الكهرباء والطاقة ،وتجار املخدرات
الذين يعكرون عالقات لبنان بدول شقيقة وصديقة! يا
ليتهم يحققون مع الذين يصادرون األدوية ويحتكرون
املحروقــات ويخبئون املــواد الغذائيــة ويتالعبون
باالسعار! يا ليتهم يولون اهتمامهم لتعويضات نهاية
الخدمــة ،وهي ذخرية العمر ألكثــر من نصف مليون
عائلة لبنانية ،حيث انخفضت قيمتها ،عىل حد تقرير
مؤسســة محرتمة ،من نحو  8مليارات دوالر إىل نحو
 430مليون دوالر ،وهي غري متوفرة!».

جيش كل البالد

وتابع الراعــي« :يتضح يوما ً بعد يوم ،بســبب
األحداث األمنية والخروج من هيبة الدولة ،واجب جميع
اللبنانيني ،شــعبا ً وطوائف وأحزاباً ،أن يدعموا الجيش
اللبناني يف كل آن ،وال سيما وهو يتصدى للخارجني عن
الرشعية والقانون أكانوا لبنانيني أم غرباء .إن الجيش
يقوى أكثر فأكثر حني يشعر أن الشعب معه يف مهماته
الوطنية .لذلك رفضنــا ونرفض أن تكون أمام الجيش
مناطق مفتوحة وأخرى مقفلة عليه .هذا جيش البالد،
كل البــاد .وال يحق ألحد أن يحرجه ،أو أن يشــكك يف
قدراتــه ،وأن يضع له خطوطا ً حمرا ً يف هذه املنطقة أو
تلك .فالجيش اللبناني قادر بقواه الذاتية أن يدافع عن
لبنان يف الداخل وعىل الحدود».

جــان الــفــغــالــي

نصرالله ونقص «"الداتا"»
أن ال يملك شخص عادي «داتا» كافية في
موضوع ما ،فهذا ليس عيبا ً كبيراً ،أما أن
يكون الشخص قياديا ً تنقصه الداتا ،فهذا شأ ٌن
مستغرب يثير أكثر من عالمة استفهام حول آلية
اتخاذ القرار في ظل «داتا» غير ِ
مكتملة؟
الداعي إلى هذه المالحظة ،خطاب األمين
العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله الذي
تحدث فيه عن الباخرة والغاز.
يقول األمين العام لـ»حزب الله» في خطابه:
«يجب علىالشركة اليونانية أن تعلم ،على
أصحابها وإداراتها أن يعلمواأنهم شركاء في
اإلعتداء الذي يحصل اآلن على لبنان ،وهذا له
تبعات ،وأن عليها أن تسحب السفينةسريعا ً
وفورا ً وأن ال تتورط في هذا العدوان على لبنان
وفي هذا االستفزاز للبنان».
لم يم ّر هذا الكالم على خير ،وكاد يتسبب
بأزمة ديبلوماسية بين لبنان واليونان :أثينا
استدعت القائمة باألعمال اللبنانية في اليونان
إلبالغها احتجاجا ً على كالم نصرالله وإعالمها
أن السفينة «انرجان باور» ليست يونانية ،وغير
مملوكة من الدولة ،وهي تمثل مجموعة شركات
دولية ومن ضمنها يوجد بعض ح َملة األسهم من
رجال األعمال اليونانيين ،لكنهم يشكلون األقلية.
أظهرت هذه الواقعة أن نصرالله يملك «داتا»
خاطئة ومنقوصة ،فكيف كاد يو ِّرط لبنان في
مسألة مبنية على «داتا» غير صحيحة؟
هذه اإلشكالية ظهرت إلى العلن فاستحوذت
على االهتمام ،ولكن ماذا عن اإلشكاليات
المتعددة التي ال تظهر إلى العلن؟
السؤال هنا :هل يملك «حزب الله» كل «داتا»
الملفات التي يتعاطى بها؟ ماذا عن «داتا»
المخدِّرات التي باتت تش ِّكل عبئا ً كبيرا ً على بيئته
سواء في الضاحية أو في البقاع؟ يُخشى أن
مجتمعه لم يعد «بيئة حاضنة» له بل أصبح عبئا ً
عليه ،لكن المعضلة أنه ليس قادرا ً على الخروج
منه أو رفع المظلة عنه.
معضلة «حزب الله» اليوم أنه يأخذ الطائفة
الشيعية الكريمة بمثابة «جيش له» ،فماذا
سيفعل في «زمن التسويات»؟ هل يبقيها رهينة
بين يديه؟
هذه هي المعضلة الحقيقية التي ال يفككها
مئة ألف صاروخ التي ستتحوَّل من فائض قوة
إلى فائض عبء.

حد من الترسيم
جع المسؤولين على موقف مو ّ
عودة يش ّ
ّ
صل مرتوبوليت بريوت وتوابعها للروم األرثوذكس
املطــران الياس عــودة ،يف قداس االحــد يف كاتدرائية
القديس جاورجيوس «لكي يهب الروح القدس يف وطننا
لبنان ،ويعمــل يف قلوب جميع أبنائــه ،مطهرا ً إياها،
ومحفزا ً لها عىل قبول النعم املعطاة من فوق ،وتثمريها
واســتخدامها من أجل الخري العام» ،وكذلك «من أجل
أن يلهم املســؤولني عــى اتخاذ القــرارات الواضحة
والحاسمة يف شــأن حقوق لبنان واللبنانيني وثرواتهم
البحرية والربية وغريها».
عظة املطران عودة استهلها بكلمة روحية من زمن
العنرصة وظهور السيد املسيح عىل تالميذه ومن حلول
الروح القدس ومما قاله« :إن رعاة الكنيســة اختارهم
الروح القدس نفســه لريعوا شــعب الله ،وليكونوا له
آباء» ،لذا نســمع يف خدمة الســيامة« :الروح القدس،
الذي للمرىض يشــفي ،وللناقصــن يكمل ،هو ينتدب
عبد اللــه ،»...تاليا ً يكون التجديف عــى الرعاة أيضا ً
تجديفا ً عىل الروح القدس .من هنا ،كل من يعترب نفسه
مسيحياً ،لكنه يطلق العنان علنا ً إلهاناته تجاه الكنيسة
ورعاتها ،إنما هو خادم للشــيطان .فالشيطان يجعل
البرش يظنــون أنهم محقــون يف تفكريهم ،ويجعلهم
ينتقدون اللباس الكهنوتي أو اآلنية املقدســة أو جمال
بيت الله ،ويقنعهم بأن الكنيســة تهتم بالقشور بدال ً
من البرش ،غري مدركني أن الكنيسة ال تطبل كلما فعلت
خرياً ،أو تأخذ الصور التذكارية مع من تحســن إليهم،
ألنها ال تقدم الحســنات أصالً ،بل هي تعطي الناس ما
منحها إياه الله ،كما نقول يف القداس اإللهي« :التي لك،
مما لك ،نقدمها لك» .ورعاة الكنيســة ،بما أنهم آباء،
فهــم يهتمون بكل نواحي حياة األبنــاء ،بال انفصام،
تماما ً كمــا يفعل اآلباء الجســديون الذين ال يؤمنون
الطعام فقط ألبنائهم ،بل يهتمون بأخالقهم ومعرشهم
وكل جوانب حياتهم .لذا ،من واجب الكنيســة أن تبدي
رأيها يف كل مــا يمس حياة أبنائهــا .ومن ينزعج من

الحقيقة التي تقولها الكنيســة ،يجــب أن يحذر من
الشيطان املعشش يف نفســه ،والذي يمنعه من سماع
الحق ،ويريده أن يعيش يف الباطل كل أيام حياته».
وشــدد عودة يف عظتــه عىل ان «املزايــدات التي
نشهدها غري نافعة ،األعمال وحدها نافعة ،خاصة تلك
املرتكزة عىل حقائق وبراهني علمية» .ودعا املسؤولني
اىل ان يحزمــوا أمرهم «وليتفقوا عــى موقف موحد
يواجهون بــه األصدقاء واألعــداء ،ويكون يف مصلحة
جميع اللبنانيني».

وتابع عــودة« :لن ننىس الصالة مــن أجل راحة
نفس إنســان عزيز فقدناه منذ عرش ســنوات وكان
صوتا ً ناطقا ً بالحق ،مدافعا ً عن وطنه وكرامة شــعبه
وحقوقهم ،مؤمنا ً بعمل الروح القدس ومسلما ً له القلب
املجروح .غســان تويني ،نحن ال نذكــرك يف مثل هذا
التاريخ وحسب ،بل ذكراك دائمة يف هذا الوطن الجريح
الذي يفتقد الكبار أمثالك .فلروحــك الغفران والحياة
األبدية ،ولوطننا كل الصــاة من أجل أن يحفظه الرب
اإلله من كل رش ومن كل األرشار».

المطران الياس عودة

بعد توقيف دورية لها في عرب اللويزة وتهديدها ومحاولة نزع أسلحتها

تيننتي يدعو القوات المسلحة اللبنانية
إلى ضمان سالمة «"اليونيفيل"»
أعلن الناطق الرسمي باســم «اليونيفيل» أندريا تيننتي أن «مجموعة من
الرجال يف ثياب مدنية أوقفوا يوم الســبت جنود حفظ سالم تابعني لليونيفيل
بينمــا كانوا يقومون بدورية روتينية يف محيط قريــة عرب اللويزة يف جنوب
لبنان» ،مضيفا ً ان «املدنيني هددوا جنود حفظ السالم وحاولوا نزع أسلحتهم».
وأوضــح تيننتي انه «بموجــب قرار مجلس األمن الــدويل  ،1701تتمتع
اليونيفيــل بحريــة حركة كاملة والحــق يف القيام بدوريــات داخل منطقة
عملياتها» .وتابع« :شــجب األمني العام لألمم املتحــدة ومجلس األمن الدويل
بشدة سلســلة حوادث الحرمان من حرية الحركة األخرية ،مع االشارة اىل أن
حرية حركة اليونيفيل الكاملة وأمن وسالمة أفرادها جزء ال يتجزأ من التنفيذ
الفعال ملهامها بموجب القرار  ،»1701مشــددا ً عىل أن «همنا األســايس هو

الحفاظ عىل االستقرار يف جنوب لبنان بالتنسيق مع القوات املسلحة اللبنانية
وبدعم من سكان جنوب لبنان».
وأشار الناطق الرسمي باسم بعثة األمم املتحدة اىل «اننا يف اليونيفيل نقدّر
عالقاتنا الطويلــة واملثمرة مع املجتمع املحيل» ،الفتا ً اىل ان «حفظة الســام
يقومــون كل يوم بمئات الدوريــات والعمليات التي تهــدف إىل الحفاظ عىل
االستقرار يف جنوب لبنان وتقديم املساعدة للمجتمعات املحلية».
وختــم تيننتي« :إن الهجمات والتهديدات وأعمــال التخويف ضد حفظة
الســام التابعني لليونيفيل الذين يخدمون قضية السالم هي مصدر قلق بالغ،
وندعو القوات املســلحة اللبنانية إىل ضمان سالمة وأمن وحرية حركة قوات
اليونيفيل».

٤

محـــــليـــــات
العـــدد  - ٨٥٨السنــــة الثــالثــة

اإلثـنـيـن  ١٣حــزيــران 2022

«"توقيع الخط  29يعني مواجهة سياسية وإعالمية و ...عسكرية"»

ّ
محقًا...
باسيل للراعي :ليس بالضرورة أن تكون
ولميقاتي «"بال غنج"»
وأشار اىل ان مرســوم خط  29يحتاج اىل مجلس
إعترب رئيس «التيار الوطنــي الحر» النائب
وزراء قبــل توقيعه ،كما ان توقيعه يســتخدم
جربان باسيل ان رئاسة الجمهورية ليست «أكلة
كورقة ضغط وتفــاوض ،وتوقيعه يحصل عند
طيبــة» وقد ج ّربناهــا ،ورأينا كيــف ان املوقع
اســتخدم لعرقلة املرشوع «ولكننــي قلت ايضا ً
الوصول اىل «الحفــة» ،وعندما نوقع خط الـ 29
يعني هناك مواجهة سياسية اعالمية وقد تكون
اننا لن نسمح ان يكون لقمة سائغة» ،مؤكدا ً أن
عســكرية ،مذكرا ً بطرحــه معادلة «ال نفط من
تحقيق مرشوعه بالنســبة اليه اهم من وصوله
كاريش بال نفط من قانا وكل بحر لبنان».
اىل الرئاسة ،لكنه اعلن انه غري مرشح حتى هذه
ولفت اىل ان أمريكا بطبيعة الحال منحازة اىل
اللحظة.
ارسائيل «ومن املهــم ان نصل اىل ما نريده ومه ّم
وقال انــه ال يؤيــد بقاء الرئيس ميشــال
جــ ّدا ً ان نتفادى الحرب ،ولكــن ان لم يكن لدينا
عون يف موقع الرئاســة بعد  31ترشين يف بعبدا
عنرص قوة نستخدمه ال احد سري ّد علينا» .وقال:
والتحدي االكرب يف تعديل دســتوري يمنع حصول
«يجب ان نقوم بأي يشء لنتفادى
الفراغ الرئايس ،ولسنا مع التمديد
ّ
املواجهــة وهذا ما فعلــه الرئيس
وتمســك
وال أجــد ســببا لذلك»،
عون عندما لم يرســل مرسوم 29
بمفهوم «الرئيــس القوي» ،ولفت
ّ
الحق يف
إىل أنّه «حتى لــو رفض البطريرك "لست مرشحًا للرئاسة قبــل اوانه» .وأكــد ان لنا
الراعي فكــرة الرئيس القوي ليس «حتى اللحظة» وميقاتي ارساء معادلة مع ارسائيل «بدكن
تشتغلوا بدكن تخلونا نشتغل».
بالــرورة أن يكــون عىل حق»،
«مستقتل» لرئاسة
وجدد القول« :نحن الكتلة والتكتّل
ورأى باســيل ان «الفرصــة
الحكومة"
األكرب وبعدنا «القــوات» ثم قوى
اآلن يف رســم خط حــدّه االدنى
تمثيلية هزيلة».
معروف وحدّه االقىص يتفــق عليه ويتم اقراره
نفطياً ،اعترب باســيل يف حوار مع اإلعالمي
يف مجلس الوزراء فيحصــل االتفاق عليه ،ومن
ماريو عبود ضمــن برنامج «صــوت الناس»،
ضمــن االتفاق تبادل املعلومات ال ســيما حول
ان جــزءا ً من العقوبات األمريكية عليه ســببها
بلــوك  8وال يمكننــا القبول بما هــو اقل من
مواقفه من موضوع النفط والغاز ،ولفت اىل ان ال
 ،»23معتــرا ً ان «االرسائييل وضعه ليس بمريح
رأي واحدا ً عىل كيفية الرد عىل ما طرحه الوسيط
وارسائيل اعجــز من ان تخوض حربا ً معنا وهي
االمريكي بشأن ترسيم الحدود البحرية .أضاف أن
بحاجة كــرى لكاريش ،واشــار اىل ان الرئيس
من يقول «ال اتخىل عن نقطة ماء» ال يفهم كيف
عون ورئيس الحكومة اتفقا عىل مقاربة معينة
تسري االمور ،وما يجب قوله «ال اتخىل عن نقطة
والرئيس نبيه بري الذي كان متمسكا ً بما يسمى
برتول» ...وهناك أخطــاء يف موضوع الخطوط
«اتفاق االطار» ،قال انه مع ما يتفق عليه رئيسا
الجمهوريــة والحكومة .واوضــح انه مع حل
وان كان هنــاك خطأ يف  23فالخطأ يقع عىل من
نهائي لكــن اذا بقي تفصيل معني يمكن تأجيله
قام به وكل الخطوط رســمها الجيش اللبناني،

جبران باسيل في حديثه التلفزيوني أمس

وال يمكن القبــول بأقل من الخط  23وانا اقرتح
خطا ً أوسع من .23
حكومياً ،اعلن باسيل انه «لن نسمي الرئيس
نجيب ميقاتي لرئاســة الحكومة السباب عدة،
وإن كان ال يريــد ان يكون رئيــس حكومة فبال
غنج ليقل ذلك ،وهو ب ّلغ انه غري قادر عىل تنفيذ
ما هو مطلوب وقال للرئيس عون «ما رح يخلوك
تعمل يش بعهدك» وهو مس ّلم بهذا االمر».
وشــدد باســيل عىل وجوب ان يصدر القرار
الظني يف ملف مرفأ بريوت «وعىل وزير املالية ان
يوقع ألنه يعرقــل تحقيق اكرب جريمة يف التاريخ
ويف الوقــت هذا هناك ناس مســجونون ظلماً».
وكشف ان ميقاتي قال له« :ما بقا ينحمل رياض
ســامة» وبعد ايام قال ان الضابط ال يت ّم تغيريه
يف وقــت املعركة ،هو يحمي نفســه ويدافع عن

املنظومة التي هو جزء منهــا ،والتي ال تريد ان
يذهب ســامة وتحميه لتحمي نفســها» .ورأى
باســيل ان من بني النواب «هناك من يصلحون
لرئاسة الحكومة منهم البزري ومخزومي وفنج
ونبيل بدر ،وهناك خارج املجلس ومنهم من لسنا
معهم يف السياســة ولكنهــم محرتمون كنواف
ســام ،وهناك اصدقاء ســنّة كثر لديهم ميزات
ولكنني يف هذا االمر متلق اكثــر من انني مبادر
احرتاما ً للطائفة».
كهربائيــاً ،قال باســيل« :ان الحل معروف،
ولنكن واضحني بالعروض التي يت ّم عرضها ومع
من وكيف ،وعىل املدى القصري تأمني فيول شهريا ً
للزهراني والزوق والجيــة ورفع التعرفة لتأمني
رشاء الفيــول من الجبايــة الفعلية وهكذا نوفر
عىل الناس».

من باع أصول الدولة؟
أدى إىل تخفيض تصنيف دين لبنان من موسسة
غــــادة حــــالوي
موديز وهنا بدأت البيعة الكربى .لم ترتدد البنوك
يف بيع ســندات اليوروبونــدز إىل الخارج وهي
يرغب الفرنســيون يف طرح مرشوع جديد
مدركة أن القيام بذلك من شأنه أن يضعف بشدة
بهدف دعم لبنان لكنهم لم يحددوا وجهته بعد.
املوقف التفاويض للحكومــة ويعرقل احتمالية
يريدون توظيف استثمارات خارج نطاق الدولة
إعادة هيكلة الديون .باعــت البنوك ما يصل إىل
ومؤسساتها وتخوض احدى الجهات الفرنسية
 1.2مليار دوالر من سندات اليوروبوندز لألجانب
املعنية النقاش بهذا الشــأن مع رجال االعمال.
بني ترشين الثاني وكانون االول من العام .2019
بالنسبة اىل فرنسا فان زمن عهد «سيدر» انتهى.
ولم تتوقــف هنا .تم بيع ســندات دولية أخرى
انقلبــت صفحته وصارت املســاعدات تأتي اىل
بقيمة  3.5مليــارات دوالر أمريكي بني انتفاضة
لبنان باملفرق .مرة عىل شــاكلة تعاون فرنيس
 17ترشيــن و 16آذار  - 2020يوم التخلف عن
سعودي وأخرى عن طريق مشاريع بالتعاون مع
السداد» .متابعا ً «يف  16آذار  ،2020تخلف لبنان
جهات اقتصادية .كله خارج اطار الدولة .خالل
عن سداد سندات دولية يف ذلك الحني ،ولم تتوقف
مؤتمر بروكسل للنازحني أُبلغ وزير الخارجية ان
البنوك عن البيع بعد التخلف عن السداد ،وأفرغت
الدول املانحة تقدم لوزارة الشــؤون االجتماعية
 1.4مليار دوالر أخرى من ســندات اليوروبوندز
ما يزيد عىل  170مليون دوالر كمساعدة ،ليتبني
قبل نهاية العام .إجماالً ،يُعتقد أن البنوك املحلية
الحقا ً ان هذه املبالغ ترصف لحســاب جمعيات
باعت أكثر من  6.1مليــارات دوالر أمريكي من
 NGOSوليس لحساب الدولة التي لم تعد مصدر
ســندات اليوروبونــدز ،وهو ما
ثقة خارجية.
يعــادل  40%تقريبــا ً مما كان
املسؤولون تآمروا عىل دولتهم
مستحقا ً عليها».
وهمّ
شوها ،وهل يمكن فهم تفريغ كيف يمكن للمصرف
الســؤال :هل يمكن لحاميل
الوزارات من العاملني اال محاولة
المركزي أن يصمد
سندات اليوروبوندز أن يجادلوا بأن
تهميــش القطاع العــام بهدف
إفالسه وإفالس مؤسسات الدولة في تعاميم إبرة البنج بعض العمليات التي شــارك فيها
مرصف لبنان من هندســة مالية
مثل كهرباء لبنان ومرصف لبنان؟ للمواطن التي يقدمها
وال سيما دعمه لبعض املؤسسات
الدولة او تلــك الكائن الهجني
تحولت اىل مفهوم غامض لم يعد ومن يدفع ثمنها في التجارية ،ليست وظائف مرصفية
نهاية المطاف؟
مركزيــة تقليديــة .كذلك أعمال
لوجوده أثر .االزمــة االقتصادية
صريفة حيث يخــر الكثري من
شــاهد حي عىل تفريــغ الدولة
الــدوالرات ،إذا نجحت هــذه الحجج يف محاكم
ورهــن مقدراتها .هــي لم تبــدأ يف أعقاب 17
نيويورك حيث يجب رفع مثل هذه الدعاوى ،فإن
ترشين .كانت عبارة عن تراكمات ديون وقروض
أموال مرصف لبنان وممتلكاته ،بما يف ذلك ذهب
لم ترصف حيث يجب .كل التقارير املالية تتحدث
لبنان ،بقيمــة تقديرية تزيد عن  17مليار دوالر
عن الخطأ الفادح يف الهندسات املالية وتعتربها
أمريكي ،وهل هي بمحض الصدفة تعادل قيمة
عملية خارج االصول ،ناهيــك عن تخلف لبنان
الدين للصناديق األجنبية ،ستتم مصادرتها.
عن سداد ســندات اليوروبوندز .خطوتان قضتا
عالوة عىل ذلــك ،يعترب الخبــر االقتصادي
عىل مالية الدولة.
ان»نجاح الصفقة مع صندوق النقد الدويل أصبح
يعترب احد الخرباء االقتصاديني ان «ترسيب
اآلن عرضة للخطر بسبب شــبح املفاوضات مع
خرب عن عزم الدولة عىل إعادة هيكلة الدين العام

مصرف لبنان ومنصة صيرفة

حاميل الســندات األجانب ،بالنظــر إىل أن حجر
النقد بشــطب هذه الخســائر البالغة  60مليار
الزاويــة يف أي برنامج لصنــدوق النقد الدويل هو
دوالر عىل حساب اللبنانيني فمن سيتحمل هذه
القدرة عىل تحمــل الديون .مما يصعب عىل لبنان
الخســارة؟ خالل مقابلته االخــرة قال رئيس
االتفاق مــع صندوق النقد الدويل الذي ســيضع
الحكومة نجيب ميقاتي ان الخسائر لن تقع عىل
رشوطا ً تعجيزية وأكرب دليل رســالة إســتقالة
عاتق من كانت حساباته ما دون  100الف دوالر
ديفد بدو من صنــدوق النقد وما
اي انها ستقع عىل عاتق من كانت
تحدث عنه بما يعني ان القصة لم
حساباتهم تفوق هذا املبلغ وهؤالء
تعد قصة فســاد ورسقة بل صار
هم الرشكات التي تشــغل الناس
الهدف بيع اصــول الدولة ورهنها التعميم األخير للمصرف فهل املطلوب كرسها؟».
المركزي «هدفه الوحيد
للمجهول».
رغم فداحــة االرقام التي يعلم
ّ
الكابيتال
قانون
الدولة
أخرت
صندوق النقــد حقيقتها كما يعلم
إشراك المواطن في
كونرتول وأفرغتــه من مضمونه
تمامــا ً مراوغة املســؤولني اال انه
أكبر عملية نصب بحيث
حتى لم يعد مجديا ً إقراره ان حصل
ال يبدي اهتمامــا ً باملعالجة اال بما
بعدما حولت املصارف اىل الخارج يتحول المواطن إلى
يتناسب وحســاباته بينما خطوات
بعد  17ترشين ما يقارب  40مليار صراف وتتحول المنصة الدولة للمعالجــة معدومة وكل ما
دوالر بحجة ان عليهــا التزامات
تقوم به يقترص عىل ارشاك املواطن
إلى باب استفادة»
بينما هذه االلتزامات لم تكن لتزيد
يف تكبد الخســائر بدليــل منصة
يف العام الذي ســبقه عن  6مليارات دوالر فلماذا
صريفــة ووجــود اكثر من ســعر رصف للدوالر
ارتفعت كل تلك النسبة ومن ّ
دقق يف االمر؟
االمريكي .التعميم االخري للمرصف املركزي «هدفه
يتحدث الخبري االقتصادي املعني بمحادثات
الوحيد ارشاك املواطن يف اكرب عملية نصب بحيث
لبنان مع صندوق النقــد عما ورد يف تقرير مايل
يتحول املواطن اىل رصاف وتتحول املنصة اىل باب
من أن الحســابات املرصفية فــوق  100مليون
استفادة لكن اىل اي متى يمكن ملثل هذا الوضع ان
دوالر كان عددهــا  36حســابا ً تراجعت اىل 23
يستمر؟ وكيف يمكن للمرصف املركزي ان يصمد
يف العــام  2020اي ان هذه الحســابات تحولت
يف تعاميم إبرة البنــج للمواطن التي يقدمها ومن
للخارج! متخوفا ً من ان تأتي تلبية طلب صندوق
يدفع ثمنها يف نهاية املطاف؟
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«"حزب الله"» ج ّ
هز التقنيات وينتظر ساعة الصفر!؟

اعتصام في الناقورةْ :
رفض التنازل عن الخط 29
التمسك بثروات لبنان النفطية
وإجماع على ضرورة
ّ
الــنـبــطــيــة  -رمــال جـــونـــي
بدا واضحــا ً أن التحرك الضاغــط الذي ّ
نفذه
املجتمع املدني يف الناقورة ،ما هو إال رسالة مشفرة
لرئيس الجمهورية والحكومــة اللبنانية ،مفادها
حذار الرتاجع عــن الخط  .29يدرك الجميع أحقية
هذا الخط وأهمية الغاز يف ظروف لبنان الكارثية .لم
َ
يتوان أحد من املعتصمني عن القول «الخط  29خط
أحمر والنفط خط أحمر» ،أيقن الجميع أن الخطر
يُحدق بالغاز اللبناني ،وقد تقدّم العدو ناحيته وبدأ
التنقيب يف حقل كاريش ،غري أن معادلة حقل قانا
مقابل كاريش التي يجري التســويق لها ال تعدو
كونها معادلة لتقطيع الوقت ال أكثر ،فســيناريو
الرتاجــع عن الخط  29لصالح الـــ 23يبدو أقرب
للحكومة اللبنانيــة وإن كان يصبّ ملصلحة العدو،
وربما هذا ما دفع باملجتمع املدني للتحرك الرسيع،
قبيل زيارة الوسيط األمريكي كورقة ضغط باتجاه
التوقيع عىل تعديل املرســوم  6433القايض بحفظ
حق لبنان يف غازه الطبيعي.
فعىل مرأى من الزوارق الحربية للعدو املقابلة
لبلدة الناقورة كان صوت املعتصمني يعلو «التنازل
عن نفطنا خيانة عظمــى» ،إذ أراد كل واحد منهم
توجيه رسالة قاسية «حذار التخيل عن ثروتنا التي
ستنقذ لبنان من مآزقه».
فهــل يفعلها رئيــس الجمهوريــة ويطالب
بالـ 29نقطــة تفاوض ،أم يبني حــق لبنان عىل
الـ23؟ أسئلة ستجيب عنها زيارة هوكشتاين وما
ستحمله للبنان.
إذاً ،النزاع عىل النفط ما زال عىل نار متوسطة،
لم يلتهب بعد ،فالخالف القائم حول ترسيم الحدود
بني لبنــان والعدو ،لم يوثّق بأدلة وبراهني ،فتعديل
املرسوم  6433لم يوقعه رئيس الجمهورية ليصبح
نافذاً ،مــا زال عالقا ً يف األدراج ،ومعــه لم تتبلور
قضية الخــط البحري بعد ،والســؤال هل يضيع
حق لبنان يف الغاز ،ويطــر الخط  29تحت وطأة
الضغوط والتهديدات غري املعلنة؟
عىل ما يبدو فإن كل األوراق لن تكشف بانتظار

خط أحمر

الزوارق البحرية التابعــة للعدو تراقب ما يحصل
زيارة هوكشتاين ،غري أن املجتمع املدني ،لم ينتظر،
عند شاطئ الناقورة وســط تدابري أمنية مشددة
ق ّرر الدخول مبارشة عىل خط الضغط عىل الحكومة
اتخذها الجيش اللبناني ،ومن خلفه قوات الطوارئ
ورئيــس الجمهورية لتعديل املرســوم ليثبت حق
للمطالبة بتثبيت الخــط  29كحد فاصل من دون
لبنان بالنفط ضمن الخط  ،29واعتربوه خطا ً أحمر
تســاهل أو تراجع ،ألنه حق رشعي للبنان وفق ما
ألنه يثبت حق لبنان الرشعي بغازه ونفطه.
يف ذروة التوتر الحاصل ،دخلت إرسائيل عمليا ً
أكد عليه النائب ملحم خلف ،معتربا ً «أن التمســك
بالخط  29مثبــت بالقوانني واألعراف
إىل حقل كاريش ،فيمــا لبنان ما زال
الدوليــة ،وأيضا ً وفق قانــون البحار،
عالقا بني الخط  23والخط  29وبينهما
وترسيم الحدود اللبنانية مع فلسطني
خط تقاذف املسؤوليات».
«حزب اللــه» نأى بنفســه عن معادلة قانا مقابل
املحتلــة ينطلق من الخط  29الذي يعد
التجاذبات ،غــر أنه ينتظــر القرار "كاريش" لتقطيع خطا ً أحمر».
أكد املجتمعون عىل رشعية الخط
الحكومي ،وفــق املعلومات فإنه جهز
الوقت ال أكثر
ّ
 29فهو الذي دفع بهــم لتنفيذ وقفة
وحض كل
كل التقنيــات املطلوبــة،
ضاغطة عــى رئيس الجمهوريــة بالدرجة األوىل
امللفات بانتظار ســاعة الصفر ،فالعني ك ّلها تتجه
ومن خلفــه الحكومة« ،ألن التفريط بأي شــر
نحو قراره من امللف العالق بني تجاذبات الحكومة
مياه يف بحر لبنان بمثابة تنــازل للعدو عن حقنا
ورسعة العدو بالتنقيــب ،ويؤكد كثر أن له الكلمة
ونفطنا» ،داعني إىل سحب هذا امللف من التجاذبات
الفصل ،وإن كانت املصادر تشري إىل أن «الحزب لن
واملحاصصة والعمــل ملرة واحدة ألجل الشــعب
ينج ّر إىل اللعبة التي تشكل فخا ً له ،لج ّره إىل الحرب،
بل ّ
اللبناني.
يرتقب بالعني الثاقبة القرار اللبناني».
كانــت واضحة رغبــة املجتمعــن بأحقية
وإزاء املعركــة املفتوحة عــى النفط ،كانت
مطلبهــم ،جازمــن أنهم قرروا تشــكيل «لوبي
الناقورة عــى موعد مع قــوى التغيري واملجتمع
املدني ،وقد ّ
ضاغط» للمطالبة بالحق الســيادي .وكما أشارت
نفــذوا وقفة اعرتاضيــة عند نقطة
النائبة حليمة قعقــور «فإننا هنا لنضغط باتجاه
مواجهة للمنطقــة املتنازع عليهــا ،حيث كانت

التمسك بالخط  29ورفض التخاذل القائم» مشددة
عىل رضورة أن يبادر رئيس الجمهورية اىل توقيع
املرسوم  6433وتتحمل الحكومة مسؤوليتها ألن
التفريط بالحق اللبناني ممنوع».
هي املرة األوىل التي يطالب فيها اللبناني بحقه
املكتسب ،ربما ألنه ســينقذه من الفقر واألزمات
التي يرزح تحــت وطأتها ،فالكل يرغب يف أن تأخذ
الدولــة ملرة أوىل قرارها ببــدء التنقيب عن النفط،
رغبة تبدو بعيدة املنال يف ظل تقاذف املســؤوليات
والتفريــط بالخط الفاصل ،وهو ما شــاء محمد،
أحد املشاركني يف التحرك ،تسليط الضوء عليه ،ألنه
ينتشلنا من الغرق ،فوفقه «الوقوف بموقع املتفرج
بمثابة تسليم النفط للعدو الذي يقف عىل بعد أمتار
من غازنــا ودولتنا ما زالت تعيش متاهة الخطوط
وهو أمر مرفوض».
عىل مرأى من زوارق العــدو كان الحارضون
يرفضون التنازل عن الخط  ،29ويرفعون الصوت
«نفطنا خط أحمر لن نتنازل عنه» ،مطالبني الدولة
بتوقيع املرســوم  6433الذي يحســم الجدل حول
حدود لبنــان البحرية ،وهو ما أكــد عليه النائب
فراس حمدان معلنا ً «أن الوقفة ما هي إال للمطالبة
بحقوقنا الســيادية الثابتة لكل النــاس ،داعيا ً إىل
تعديل املرســوم  11/6433وإلحاقــه بالقوانني
الدولية ،وطالــب املعنيني بمصارحــة اللبنانيني
حول ملف التفاوض متســائالً هل هذا التفاوض
عىل الحقوق الســيادية مقبو ٌل قبل اتخاذ املوقف
اإلجرائي ا ُملث ِبت للخط 29؟ وهل اتّبع هذا التفاوض
اإلســراتيجية ا ُملنتجة الضامنة للحقوق وا ُملنطلِقة
من موقع قــوة القانون ،ومن موقع النديّة؟ أو إنّه
ٌ
ٍ
ضعف ،ال يعرفه لبنان
تفاوض مُنطلِق مــن موقع
وال يقبل به اللبنانيون؟!
من املتوقع أن يحسم رئيس الجمهورية الجدل
القائم خالل زيارة هوكشتاين غري أن ما ال يتوقعه
اللبناني هــو أن يرصّ عىل حق لبنــان بالخط 29
وهو أمر لن يســكت عنه أحد وقد يج ّر إىل مزيد من
التحركات ألنه ،كما قــال املجتمعون« ،لن نرتيض
التفريط بأي شرب من أرضنا».

فاتحة عهد جديد في التعاون المشترك

للمرة االولى منذ سنوات :سعد يزور الحريري

صـــيـــدا  -مــحــمـــد دهـــشـــة
خطفت زيارة االمني العام لـ»التنظيم
الشــعبي النارصي» النائب اسامة سعد
اىل رئيسة «مؤسســة الحريري للتنمية
البرشية املســتدامة» بهيــة الحريري يف
دارتها يف مجدليون ،كل االهتمام السيايس
والشعبي يف صيدا ،وتقدمت عىل ما عداها
من قضايا حياتية ومعيشية ،اذ تضمنت
مبــادرة لتعزيز التعــاون والتكاتف بني
القوى السياسية والفاعليات والهيئات،
والســعي لتخفيف معانــاة املواطنني
يف مواجهــة انهيار مختلــف القطاعات
الخدماتية ويف مواجهة األوضاع املعيشية
املأسوية.
الزيارة التي تعد االوىل رســميا ً منذ
ســنوات ،شــغلت الصيداويني ،كبريهم
وصغريهم ،يف قــراءة أهميتها وتوقيتها،
وتركت ارتياحا ً كبريا ً يف االوساط الشعبية
وقد علقــت آماال ً يف ان تؤســس ملرحلة
جديدة من التعاون بعد التفاهم الضمني
بينهما عىل مختلف قضايا املدينة ،سيما
وانهــا تضمنت ايضا ً مبــادرة لتخفيف
حدة االزمات عن الناس عقب االنتخابات
النيابية االخرية التي خاضها ســعد مع
النائب الدكتــور عبد الرحمــن البزري
بعيدا ً من التحالف مع الثنائي الشــيعي،
وبعــد تعليق الحريري للعمل الســيايس

وعدم ترشــحها التزاما ً بقــرار الرئيس
ســعد الحريــري وكتأكيد عــى اهمية
دورها بغض النظر عن املوقع النيابي او
الرسمي.
وأكــدت مصادر مســؤولة لـ»نداء
الوطــن» ان الزيارة «كانت ايجابية واتت
تتويجا ً لتفاهم الحريري ـ سعد الضمني
عــى مختلف قضايا املدينــة ،والتواصل
الهاتفي املســتمر بينهما اخرياً ،وبحثت
اهمية التعاون صيداويا ً وآلياته العملية يف
املرحلة املقبلة ملحاكاة القضايا الخدماتية
الشائكة واملعقدة ومنها مشاكل انقطاع
الكهرباء واملياه ،اشرتاك املولدات ،تراكم
النفايــات يف احياء املدينة وشــوارعها
وقضية معمل معالجة النفايات بعد تويل
ادارة جديدة مسؤوليته».
والزيارة التي تمت بمواكبة اعالمية،
شــارك فيها مدير مكتب النائب ســعد
طالل ارقدان واملهندس بالل شعبان من
جهة ،ومنســق عام تيار «املستقبل» يف
صيدا والجنوب مازن حشيشو ،واملديرة
التنفيذية ملؤسســة الحريــري للتنمية
البرشية املســتدامة روبينا أبو زينب من
جهــة اخرى ،وكانت بمثابــة لقاء عمل
ســيايس – خدماتي بامتيــاز ،يتجاوز
املجاملــة ليشــكل فاتحة عهــد جديد
يف التعاون املشــرك يف االنمــاء ويف كل
املشاريع التنموية والبيئية واالقتصادية

واالجتماعية يف صيدا.
وقال ســعد عقبها« :كانت فرصة
لتبــادل األفكار حــول قضايــا املدينة
وملفاتها الصعبة والشــائكة وخصوصا ً
مع غياب مؤسســات الدولة ودورها يف
معالجتها ،وكان ال بد من التشــاور مع
الســيدة بهية حول اآلليــات التي يمكن
ان نتبعهــا يف هذه املرحلة ،وهي معالجة
ملفات املدينــة او التخفيف من ضغطها
عىل املواطنني خصوصا ً يف مجاالت البيئة
وخدمات الكهرباء واملياه وتعثر األسواق
التجارية وغريها من القضايا».
وعقب زيارتــه رئيس البلدية محمد
السعودي اعلن سعد اطالق مبادرة تهدف
إىل تعزيز التعاون والتكاتف بني الفاعليات
والهيئات وســائر املواطنــن ،وتوحيد
الطاقات والجهود يف خدمة مدينة صيدا
والجوار ،والســعي للتخفيف من معاناة
املواطنــن يف مواجهة االنهيــارات التي
تشهدها مختلف القطاعات الخدماتية،
ويف مواجهة األوضاع املعيشية املأسوية
التي يعاني منها املواطنون.
وأعلن سعد انه اتصل هاتفيا ً بالنائب
الدكتــور عبد الرحمن البــزري املوجود
خــارج صيــدا ،وبمســؤول «الجماعة
االســامية» يف صيدا والجنوب الدكتور
بســام حمود ويســتكمل التواصل مع
ممثيل املؤسســات األهليــة ،والهيئات

سعد في مجدليون

النقابية واالقتصادية واالجتماعية ،ومع
سائر الفاعليات .وتم االتفاق عىل الدعوة
إىل اجتماع تشاوري قريبا ً يف بلدية صيدا،
من أجل إطالق ورش عمل حول مختلف
امللفات واملشــكالت األساســية بهدف
إيجاد الحلول املناســبة لها ومن بني تلك
امللفات :الكهرباء ،املياه ،النفايات وغريها
مــن القضايا التي تشــكل همــا ً يوميا ً
لكل مواطن .وشــدد عــى أهمية إرشاك
جميــع املعنيني بكل ملف مــن امللفات،
وعىل رضورة االفادة مــن كل الطاقات
وأصحاب الخــرة واالختصاص ،مؤكدا ً
عىل أهمية تصعيد النضال من أجل إنقاذ
لبنان ،وتعديل موازين القوى بما يسمح
بالتغيري الســيايس الذي يشكل الطريق

الوحيد نحو اإلنقاذ.
واعترب أن سياسات التحالف الحاكم
منــذ عقود وحتى اليوم دفعــت البلد إىل
االنهيار .ومع اســتمرار هذه السياسات
تبدو األوضــاع متجهة نحــو املزيد من
االنهيــار ،ونحو تهديد مصري الشــعب
والوطــن وتهديم املجتمــع .لذلك ،وإىل
جانب تصعيــد النضال وتوحيد الطاقات
من أجل اإلنقاذ ،ال بد من تعزيز التعاون
وتجنيد كل الطاقات واإلمكانيات لحماية
املجتمع .و»إني أناشــد املواطنني ،وكل
القــوى والهيئــات والفاعليــات ،ملد يد
التعاون والعمل املشرتك دفاعا ً عن الناس
وحقوقهم وكرامتهــم وتوفري مقومات
العيش الكريم».
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اإلثـنـيـن  ١٣حــزيــران 2022

"«الكهرباء ستظل مقطوعة ونحن في أسوأ مرحلة"»

أسعد نكد :الحل بالالمركزية والطاقة الشمسية
رشكة كهرباء زحلة رغم التحدي أن تغطي منطقة تعداد
الــبـقــاع  -أســامــة الــقــادري
سكانها حواىل  300ألف نســمة» ،وتابع مفندا ً باألرقام
من سخريات قدر اللبنانيني أن يتحول كامل الراتب
الكلفة« ،منذ سنتني دخلنا بمرحلة من أصعب املراحل».
ويعطي مثالً« :تحتسب املصاريف املخصصة من
الشــهري اىل كلفة فاتورة كهرباء املولد التي ال تقل عن
اعطال ومازوت وصيانة ،عىل دوالر  24000هذا الوقت
مليونني ونصف املليون لرية ،جراء سياســة كهربائية
الذي تفــرض فيه التعرفة لحني تحصيل الفواتري من
أثبتت فشــلها مما ادى اىل مضاعفة الفاتورة بشــكل
الناس يكون الدوالر قد ارتفع بشكل جنوني والرشكة
جنوني وكذلك فاتورة رشكة كهرباء زحلة وفقا ً لبورصة
تتقاىض الفواتــر باللبناني بينمــا تدفع كل يشء
«املازوت» والتالعب بسعر الدوالر ،اىل ما ال طاقة للمواطن
بالدوالر ،الرتانسات واملازوت وغريه من معدات.
عىل تحمله يف ظل انعدام فرص العمل ،ودولرة كل يشء
وأفصح نكد أن الرشكة بعد شهر
بإستثناء رواتب املوظفني والعمال.
مجربة عىل الدفع لرشكات املازوت كل
هذا األمر يســبب انقطاعا ً شــبه
يوم بحسب سعر رصف الدوالر ،يعني
تام ملياه الشــفة عن جميع قرى البقاع
"«إذا توقفت كهرباء
أنا اليوم تعرفتي أقبضها من املواطن
األوسط ،ألنها تتغذى من اآلبار اإلرتوازية
زحلة ستتم العودة
يف بلــدة جديتــا الخاضعــة كهربائيا ً
عــى أســاس دوالر  ،24000وإذ هي
إلى المولدات وبدل
بالغد  ،28000وربما بعد اســبوعني
ملؤسسة كهرباء لبنان «املنقطعة» دائماً،
فيما اآلبار تنتظر مموال ً للتربع برتكيب أن تدفع الفاتورة على  35000لرية ،الشــهر املــايض ارتفع
الطاقة الشمسية لها ليتسنى للمضخات أساس  9000ستدفع الدوالر  11000من  26000اىل 37000
والرشكة تحاســب عىل ذات التعرفة
العمل دون كلفة الكهرباء واملازوت.
على أساس 14000
التي عينــت أول الشــهر هنا تكمن
وأمام هذه االشكالية واالستفحال
للمولدات"»
املشكلة».
والتأزم للواقع اللبناني« ،يقبع املواطن
وأردف نكد« :من األشــياء اإليجابية للرشكة ان
بني ســندان فواتري املولــدات ومطرقــة انعدام فرص
تعرفتها ال تزال أقل بـ  4000لرية من تعرفة املولدات
العمل» ،يف ظل غياب الحلــول حتى التدريجية فتتفاقم
وتمد الناس بـ  18ســاعة كهرباء أما كهرباء لبنان
الفوىض والتالعب يف االسعار خالفا ً للسعر الذي حددته
صفر كهرباء ملدة عرشة أيام» ،وأضاف أن «سياســة
وزارة الطاقة للمولدات الخاصة ،ليعتمد البعض تسعرية
التقنــن تعتمدهــا الرشكة احساســا ً منها بوضع
املقطوعية التي وصلت بالكيلوواط اىل  18ألف لرية عند
املواطنني املزري بهدف تخفيــف الفاتورة ألن الناس
البعــض ،وما يزيد عن مليوني لرية عن كل  5أمبري ،مما
تتذمر من كلفة الفاتورة العالية».
حدا بالعرشات من املواطنني تقاسمها بني بيتني ،بهدف
وعما اذا تفاقمت املشكلة قال« :اليوم إذا توقفت
تخفيف الكلفة لعدم قدرتهم عىل دفعها كاملة.
رشكة كهرباء زحلة لســبب من األسباب االقتصادية
كونها لم تعد لديها القدرة عىل تحمل الخســائر ألنها
نكد
غري قادرة عىل دفع ثمن املازوت بالدوالر حسب سعر
«نداء الوطن» حملت هذه االشكاليات ،لالستيضاح
الرصف اليومي ماذا سيفعل املواطن حينها؟ سيلجأ
من مدير عام رشكة كهرباء زحلة أســعد نكد والذي أكد
للمولدات لييضء مــع كهرباء لبنان ألنه ال يقدر عىل
أن الرشكة تتقاىض ســعر الكيلــوواط بأقل من  4و 5
العيش دون كهرباء ،عندئ ٍذ بدل أن يدفع الفاتورة عىل
آالف لرية عن املولدات الخاصة عدا انها تعتمد التسعرية
أساس  9000سيدفعها عىل أساس  14000للمولدات
الشهرية الصادرة عن الوزارة ،وقال« :منذ ثماني سنوات
هذا إن التزمت املوتورات بتعرفة الدولة ،ألن الكثريين
أنتجنا كهرباء  24/24بفاتورة مقبولة ،وكنا عىل أمل أن
يخالفون التعرفــة وال رادع لهم مع العلم أن املولدات
تنســحب تجربتنا الناجحة عىل جميع املناطق اللبنانية
تمد املواطن بـ 7ساعات وكهرباء زحلة تمد املواطن
اىل حني حل مشــكلة كهرباء لبنان عامة ،واستطاعت

شركة كهرباء زحلة

بـ  18ساعة .وأضاف« :الخدمات املوجودة لدى رشكة
كهرباء زحلة غري موجودة بأي مكان يف لبنان الرشكة
مع املواطن ليالً نهارا ً يف الشــتاء والعواصف الثلجية،
الصيانة دائما ً متأهبة وموجــودة حيث يوجد عطل
والرد عىل التلفون يكون بشكل فوري يف أي وقت ،وكل
موظفي الرشكة من البقاع ومــن كل الضيع لهذا ال
يقبل أي موظف أن ينام وكهرباء زحلة غري مضاءة.
أما بموضوع عقد التشــغيل املفروض أن ينتهي
بعد ســتة أشــهر يف آخر  2022وأن تتسلمها الدولة
ومؤسسة كهرباء لبنان كونه تم التمديد للمرة األوىل
ملدة ســنتني ،وكذلك مرة ثانية ملدة سنتني ،هذا ٍ
كاف
بالقانون لتسرتد كهرباء لبنان عقد التشغيل بسبب
إلغــاء امتياز كهرباء زحلة منذ أربع ســنوات ،حيث
أضحى عقدا ً تشــغيليا ً ألنه حصــل ارشاك القطاع
الخاص مــع القطاع العام بصــورة قانونية وللمرة
األوىل.
وشــدد نكد« :يف ســنة  2009أكدت عدم قدرة
كهرباء لبنان عىل تأمني الكهرباء واليوم أعاود واؤكد
أنها ال يمكن أن تؤمــن كهرباء ال اليوم وال عىل املدى
القريب أو البعيد ،وال البنك الدويل سيدعم الكهرباء وانا
أتحمل مسؤولية ما أقول».

الحل بالطاقة الشمسية

أضاف نكد« :كنت أتمنى أن تعم هذه الخربة وتكون
نوعا ً مــن الالمركزية بكل املناطــق اللبنانية» ،وأردف
بخصوص العقد التشغييل« :سنرسل كتابا ً لوزارة الطاقة
ونطلــب منهم يف حال تم التمديد أن يتم اإلنتاج بالطاقة
الشمســية ،حينها تدريجيا ً يتم تخفيف انتاج الكهرباء
عرب املازوت ويقل التلوث البيئي وتنخفض التعرفة كذلك
تدريجيا ً عندئذ نقدم للمنطقة استقاللية ذاتية».
وأردف شــارحا ً أنه بني إنتاج الكهرباء وخسارته
االنتخابــات يف دورة  ،2018قال« :أنــا ربحت ألنني ال
أتعاطى سياسة ،وألنني أتعامل مع املجتمع املدني وأؤمن
بالشــعب .ألنه كل يف مرة كان يحني فيها وقت التمديد
املواطنون هم من يســاندونني ولوالهم ال توجد كهرباء
زحلة»« .اليــوم أنا أطرح مرشوعا ً مهما ً ويغري املوازين،
انتاج طاقة شمسية ومدها عىل الشبكة مختلف عن التي
توضع يف البيوت ،نأخــذ أرضا ً ونضع عليها ألواح طاقة
شمســية بدل أن يكون انتاجنا عرب املازوت يصبح عرب
الطاقة الشمسية ،هذا يغري كل يشء ويخفف عن املواطن
عبء الفاتورة الكبرية ،ولتفرض الدولة رشوطا ً جزائية
أنه خالل أول سنتني أو ثالث إن لم انتج  5ميغابايت أو لم
يتم التنفيذ وقتها «يطري» العقد».

زحلة تستعيض عن كتلتها السياسية بكتلة إنمائية
ونوابها يلتقون إلى طاولة مستديرة في قصرها البلدي
زحــلــة  -لــوســي بــارســخــيــان
إلتف نواب زحلــة املنتخبون من
مختلــف اإلتجاهات السياســية عىل
بعضهــم البعــض ،ودوّروا زواياهم
لاللتقاء حول طاولة مستديرة ،أعدّتها
لهم بلديــة زحلة  -معلقــة وتعنايل
بمبادرة من رئيســها ،سعيا ً لتشكيل
كتلــة نيابيــة زحلية إنمائيــة تتابع
احتياجات املنطقة ومشــاريعها التي
تحتاج جهودا ً إضافيــة مع الوزارات
املعنية ،طاملا أن الوصول اىل تشــكيل
كتلــة سياســية موحــدة يف الدائرة
بظل القانون اإلنتخابــي الحايل صار
مستحيالً.
املبــادرة كان أطلقهــا رئيــس
بلدية زحلة أســعد زغيب مبارشة بعد
اإلنتخابــات النيابيــة ،ولقيت تجاوبا ً
رسيعا ً من نواب زحلة فأعلنوا تأييدها،
لترتجم حسن النيات يف أول لقاء إنعقد
صباح الســبت بقاعة الكرمة يف قرص
زحلــة البلدي ،وهي ســتصبح قاعة
دائمة الجتماعاتهم متى شاؤوا ،بعدما
عينت البلدية أيضا أمينة رس للعمل عىل
تسهيل عملهم والتنسيق يف ما بينهم.
شارك يف اللقاء األول النواب جورج
عقيص ،ميشــال ضاهر ،سليم عون،
الياس إســطفان وجورج بوشيكيان،
واســتعجل الرحيــل النائــب بــال
الحشــيمي للمشــاركة بلقاء يف أزهر

لقاء نواب زحلة حول الطاولة المستديرة

البقاع ،فيما غاب نائــب «حزب الله»
رامي أبو حمدان لظروف عائلية طارئة
كما أكد ألمانة رس اللقاء.
وكان التوافــق يف اللقــاء النيابي
األول عىل رضورة إيالء ملف الكهرباء
األولويــة ،خصوصــا ً أن عقد رشكة
كهرباء زحلة شــارف عــى اإلنتهاء،
وهو عقد مجــدد لســنتني تنتهيان
بنهايــة العــام الجــاري ،فيما رأى
زغيب أن التطــور ال يمكن أن يرتافق
مع عقد قصري األمــد للرشكة .وكان
للنائب عقيص رأي بأن موضوع األمن
يف زحلة يشــكل أولويــة أيضا بعدما
تكاثرت الرسقــات يف مرتفعات املدينة
وعىل أطرافها ،معتربا ً أن السكوت عن
اإلرتكابات يف األعايل سيشجع اللصوص
عىل اإلقرتاب من املدينة.

رئيس بلدية زحلــة افتتح اللقاء
باإلشارة اىل أهمية دعم النواب للبلديات
يف طرق أبواب الوزارات التي تحتاج اىل
خدماتها .وأضاف« :يقولون إن النائب
للترشيع فقط ،إنمــا الواقع يف لبنان
مغايــر ،ودعم النواب أســايس إلنماء
املناطــق» .وتحدث عــن تجربة زحلة
مع مجلسها املتنوع ،و»قد أمّ ن الحياد
بالعمل البلدي واإلنمائي» .واعترب «ان
زحلة تعطي اليوم نموذجا ً لعمل نيابي
مختلف ،ففي ظل اســتقطاب سيايس
كبري يف البلد نحن قادرون عىل الجلوس
اىل طاولة واحدة لنبحث يف مشــكالت
الناس».
ووافقه عقيص عــى ذلك معتربا ً
«ان شــكل اللقاء مريح للناس ،كونهم
ســئموا من اإلقتتــال ،وبعــد الكالم

لضاهر الــذي طالب برئاســة لجنة
الســجايل والســيايس نحتاج اىل هذا
للكاثوليك ،إنصافا ً للطائفة التي اعترب
املشهد» .وأشار يف املقابل اىل «أن فئة من
أنها تعاني التهميش .فرشــح عقيص
الناس تعيب عىل النواب عملهم بشكل
ضاهر لرتؤس لجنة اإلقتصاد والتجارة
منفرد وعندما يجتمع هؤالء ينتقدون
والتخطيط التي صار الحقا ً رئيسها.
تحييد الخالفــات للجلوس معاً» ،وقال
أوســاط زحلية توقعت أن يخلق
«ال يمكن إرضــاء الكل ولكن عىل األقل
هذا اإلنفتــاح دينامية جديدة يف العمل
ضمرينا مرتاح أننا نقوم بالصح».
اإلنمائــي والنيابي يف املنطقة ،وهو ما
ودعا النائب جورج بوشيكيان اىل
عرب عنه زغيب معتربا ً «أن املواطن ليس
«أن تكون املرحلــة للتضامن واملحبة
وحده الرابح من خالل هذا اللقاء وإنما
وتكاتف كل مكونات املنطقة».
ايضــا النواب الذيــن يجتمعون اليوم
وشجع النائب الياس إسطفان عىل
ويقدمون قــدوة للبنان كله من خالل
الحفاظ عىل الروح التضامنية لتحقيق
حــر اإلختالفــات
املشــاريع ومساعدة
السياســية بالربملان،
زحلة ومنطقتها .وأمل
وجعل موقفهم واحدا ً
النائب بالل الحشيمي
أن تكــون اإلجتماعات نائب «"حزب الله"» رامي أبو يف ما يتعلق بمصلحة
املنطقة واملواطن».
شــهرية ملناقشــة
حمدان غاب عن اللقاء
إال أن تعميم فائدة
مشاريع أساسية.
لظروف عائلية طارئة
هذه اللقاءات يبقى يف
وكان نــواب زحلة
مدى تقديم املصلحة العامة عىل تلميع
قد ســبقوا طاولة لقائهــم بعناوين
صورة كل طرف من األطرف املجتمعة
لإلنفتاح أعربــوا عنها خالل إنتخابات
حــول الطاولة .كمــا أن العربة تبقى
نائب رئيس مجلس النــواب واللجان
يف اســتدامة هذه اللقاءات ولو يف ظل
النيابيــة .وعىل رغم تنــوع خياراتهم
احتدام النقاشــات السياسية املرتقبة
بالنســبة إلنتخــاب رئيــس مجلس
خالل واليــة املجلس الحايل ،األمر الذي
النواب ،فقد بادر النائب ميشال ضاهر
ســيبقى قيد الرتقب ،وخصوصا مع
خــال مرحلة البحث بتســمية نائب
اقرتاب موعد اإلستحقاق البلدي املقبل،
الرئيــس لتأييد إنتخاب إســطفان إذا
رشــحته «القوات اللبنانيــة» ،معلالً
املحدد يف أيار املقبل ،ويتوقع أن يحمل
تنافســا ً مشــابها ً لذلك الذي شهدته
األمر برضورة إبقاء املنصب يف منطقة
زحلة ودائرتها خالل مرحلة اإلنتخابات
البقاع ،األمر الذي لم يرتجم عملياً.
يف املقابل ،شــكل عقيص ســندا ً
النيابية.

محـــــليـــــات
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احتكار عدد من المخاتير والبائعين والموظفين كمية كبيرة من الطوابع

الموظفون العامون يشهرون سيف إضرابهم المفتوح:
أوضاعنا لم تعد تحتمل
بــعـلــبــك  -عــيــسى يــحــيــى
يستعد موظفو القطاع العام يف اإلدارات العامة
لبدء إرضابهم املفتوح بعد سأمهم من الوعود التي
سمعوها مرارا ً وتكراراً ،وجنوحهم تحت خط الفقر
يف ظــل الغالء املعييش وارتفاع أســعار املحروقات
ورواتبهم ال تكفي لتأمينها لكي يداوموا يف عملهم
يومياً.
ّ
يسيون
إىل حدود ال تحتمل وصلت أوضاع من
أمور الناس ويتابعون معامالتهم ،وباتوا يحسبون
ملصاريفهم ألف حساب شــأنهم شأن فئةٍ كبرية
من اللبنانيني انعدمت قدرتها الرشائية ،ال يكفيهم
الراتب الشهري ثمن صفيحتي بنزين فيما يوكلون
أمرهم لتأمني ســائر املتطلبات اليومية من طعا ٍم
وسواه اىل الله .وألن العجز الذي يصيب الدولة طال
موظفيها ،أشهروا ســيف اإلرضاب املفتوح ع ّله
يكون النداء األخري لتأمني اســتمراريتهم وتسيري
شؤون الناس وقد باتوا أيضا ً يحسبون ألف حساب
ألي معاملــةٍ يطلبونها بســبب التنقالت وتأمني
الطوابع املالية التي دخلت السوق السوداء يف بعلبك
الهرمل ،ناهيك عن بقاء عــدد من املعامالت أياما ً

عن مردو ٍد أفضل» .ويضيف «حال املواطن اللبناني
عدة إلتمامها .عىل اختالف اختصاصاتهم وطبيعة
ليس بأفضل منا ،وإن ُفــرض يف عدد من اإلدارات
أعمالهم ،بــدأ موظفو اإلدارات العامة يف محافظة
رسم عىل املعاملة التي يعتربها البعض رشوة غري
بعلبك الهرمــل إرضابا ً منذ صبــاح اليوم ،حيث
أن املواطــن ال يمكنه تحمّ ل ذلك ،فهو يتعاطى مع
أقفلت أقسام املحافظة ودائرة النفوس واملصالح
الدولة بكل ما تطلبه منه ويتهم املوظف بالرشوة
األخرى بعدما ســبقهم إىل االعتكاف املســاعدون
يف حال كانــت النتيجــة ذاتها،
القضائيون ،ويؤكد أحد املوظفني
وعىل ســبيل املثــال ُفرض مبلغ
ممن يأتون من خــارج املدينة
عرشة آالف لــرة لبنانية عن كل
لـ»نــداء الوطــن» أن أوضــاع
املوظفني العامني لم تعد تحتمل ،إلى حدود ال تحتمل وصلت
ســجل عديل يحصل عليه إضافة
ٍ
أوضاع من يسيّرون أمور
اىل الرســوم ،والدولــة اخرتعت
«فالدولة غائبة عن الســمع وال
تنظــر إىل موظفيهــا ،وقد بات الناس ويتابعون معامالتهم هذه الصيغــة يف ظل عدم قدرتها
راتب موظف واحد ال يساوي مئة وباتوا يحسبون لمصاريفهم عىل تأمني األوراق والقرطاســية
وما شــابه ،واملواطن يدفعها من
دوالر يف أحسن حاالته ،وأنا أدفع
ألف حساب
دون مراجعة ،لكن املصيبة تقع
من جيبي كي أصــل من خارج
عىل رأس املوظف يف حال قبوله بإكرامية لتســيري
املدينة اىل مركز عمــي وأحتاج اىل أجرة مواصالت
أمور الناس» ،مشريا ً اىل أنه ال يربر الرشوة وغريها،
وثمن بنزيــن ،واألهم من أين أطعــم أوالدي ،فال
«لكن األمور مختلفة اليوم والدولة شــبه مهرتئة،
أستطيع القيام بعمل إضايف يف ظل الدوام الرسمي
و»الشــاطر ييل بدو يظبط أمــورو من املواطنني
حتى الســاعة الثالثة وال بد من إعادة النظر فيه،
ويســتحصل عىل معاملته رسيعاً ،والشاطر أيضا ً
كذلك ال مهنة يف يدي ،وإذا اســتم ّرت األوضاع عىل
املوظــف الذي يســتطيع أن يســتفيد كي يبقى
ما هي عليه فعدد كبري من املوظفني سيلحق بركب
العسكريني وقوى األمن الذين تركوا وظائفهم بحثا ً
ّ
ويسي أمور الناس».
مستمرا ً يف عمله

نواب المدينة لم يحضروا واكتفوا بإرسال الممثلين

معرض الكتاب في طرابلس:
إصرار على تحدّي «"التحدّيات"

من أجواء اإلفتتاح

طـــرابــلــس  -مــايــز عــبـيــد
للســنة الثالثة عــى التوايل
يتم افتتــاح معــرض طرابلس
للكتاب يف مقــر الرابطة الثقافية
وليس يف معرض رشــيد كرامي
الدويل .وقــد عاد املعرض إىل حيث
انطلق يف العام  1974وهو نشاط
ســنوي تقيمه الرابطة الثقافية
يف طرابلس .يف العام  1998انتقل
املعــرض مــن مقــر الرابطة يف
شــارع الثقافة إىل معرض رشيد
كرامي الدويل يف محلة «املعرض»،
ّ
لكن ظــروف «كورونا» واإلنهيار
اإلقتصــادي بعد العــام 2019
فرضت عودته إىل أصله ،لتخفيف
األعباء والتكاليف.
املعــرض هذه الســنة يقام
بنســخته الـ  48ومجرد إقامته
يف ظروف صعبة تمر فيها مدينة
طرابلس؛ يعد تحديــا ً بحد ذاته.
إنها مغامرة يدركها القيّمون عليه
لكــن ال بد منها لكــي يبقى هذا
املتنفس الثقايف موجودا ً يف مدينة
كانت قبلة ثقافية وسياحية قبل
أن تســيطر الفوىض عىل كل ما
فيها.
يشري رئيس الرابطة الثقافية
الزميل رامز الفري إىل أننا «ورغم
كل الظــروف نريد أن نرتك بصمة
ثقافية عــى جبني املدينة املتعبة.
نــدرك أن إقامة نشــاط كهذا يف

المعرض عبارة عن أجنحة
عدّة حجزها أصحابها من
مؤسسات اجتماعية
وتربوية وثقافية
ومؤسسات مختلفة يعرض
كل ّ منها في جناحه ما
يقدّم من خدمات
هذه الظروف الصعبة ليس باألمر
الســهل ولكننا نــرّ دائما ً أن
ال تغيب فســحة األمــل هذه وما
حضور الناس ومشــاركتهم منذ
اإلفتتاح يف العارش من الجاري إال
دليل عىل ذلــك» .ويضيف« :مهما
كانت التحديات سنبقى مرصّ ين
عىل إقامــة املعرض ألننــا بذلك
نقاوم الظروف ونعاندها وال ندع
اليــأس يتســلل إىل املدينة فيقتل
األمل فيها .ســنبقى نسعى عرب
املعــرض لفتح فــرص عمل ولو
لوقت محدود لشــبان وشابات،
وسنبقى نيضء شمعة ألنها أفضل
من أن نلعن الظالم».

جولة داخل المعرض

أرجــاء املعرض عبــارة عن
أجنحــة عدّة حجزهــا أصحابها
من مؤسسات اجتماعية وتربوية
وثقافية ،ومؤسســات مختلفة،

يعــرض ك ّل منهــا يف جناحه ما
يقدّم من خدمات .وللكتاب أيضا ً
حضوره كما كل سنة ،أما القاعة
األساســية للرابطــة الثقافية،
فتشهد حتى  16الجاري ،أمسيات
شعرية وندوات ثقافية واجتماعية
متنوّعة ،وتوقيــع كتب ودواوين
ومنشورات.

سياسيو طرابلس غابوا!!

وعمالً باملثل القائل« :مزمار
الحــي ال يطــرب» ،لــم يحرض
سياســيو الصف األول يف املدينة
افتتاح معرض الكتاب يف مدينتهم
واكتفــوا بإرســال املمثلني ،عىل
عكس مــا جرت العــادة يف فرتة
اإلنتخابــات عندما كانوا يرصّ ون
عىل حضور أبسط الفعاليات .أما
رئيس حكومــة ترصيف األعمال
نجيب ميقاتي الــذي افتتح قبل
 3أشــهر معرض الكتاب العربي
يف بريوت ،فكان غائبــا ً كالعادة
عن املعرض وأرســل ممثالً عنه
يف أكثر وقت تحتــاج إليه مدينته
وهو رئيس للحكومة ،ولحضوره
نشــاطا ً كهذا رمزيــة كبرية يف
مدينته.
يشــار إىل أن طرابلس تعاني
ركــودا ً اقتصاديا ً غري مســبوق
وتحتــاج إىل خطــة اقتصاديــة
واجتماعية وثقافية تخرجها من
أوضاعها الصعبة.

الطوابع المالية مفقودة

وقد ســبق اإلرضاب ،دخــول الطوابع املالية
ال ســيما من فئة األلف لرية لبنانية خط الســوق
الســوداء حيث فقدت من ســوق بعلبك ،وتجاوز
ثمنها ثالثــة آالف لرية وأحيانا ً خمســة .وذكرت
مصادر متابعة لـ»نداء الوطن» أن قضية الطوابع
تحمل وجهني ،األول أن اإلدارة املسؤولة عن تأمني
ما يلزم يجب عليهــا القيام بواجباتها مع مراعاة
ســبل تأمينها ،أما الوجه اآلخر فهو احتكار عدد
من املخاتــر والبائعني واملوظفــن كمية كبرية
ٌ
معاملة إال عربهم،
من الطوابع ،بحيث ال تســر
فاملختــار ال يبيع طوابع يحتاجهــا مواطن جهز
طلب معاملة من مختــار آخر لكنه ينجز املعاملة
بطلــب منه إضافة اىل الطوابــع بتكلفة مرتفعة،
كذلك يخبّــئ البائعون املعتمدون الطوابع لتحقيق
مكاســب أكرب رغم أن هامش الربح قليل جدا ً وال
يكفي ثمن املحروقات التي يحتاجها هؤالء لتأمني
الطوابع ،وعليه عىل الدولــة إعادة النظر بهامش
الربــح املخصص من الطوابــع ،إضافة اىل النظر
بأوضاع املوظفني الذين يعملون يف كل يشء اليوم
ومنها الطوابع لتسيري أمورهم.

غادة عون :مشكلتي أني ال أخاف
ال منهم وال من المنظومة الفاسدة
يف معــرض تعليقها عــى كالم عضو كتلة
«الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله  ،قالت
النائبة العامة االستئنافية يف جبل لبنان القاضية
غــادة عون يف تغريدة لها امس« :هنا يا ســعادة
النائب توجد منظومة فاسدة ال يجب املس بها .ما
بيهم اذا مات الشعب من الجوع والفقر .مشكلتي
معهم اني ال أخاف ال منهم وال من هذه املنظومة.
الن ضمريي مرتاح».
وكان فضل الله اعتــر يف ترصيح له ان»من
املهمات األساسية أمام املجلس النيابي هي إقرار
القوانني اإلصالحيــة ،وخصوصا إصالح القضاء،
فواحدة من معاناة الشــعب هي مــا وصل إليه

القضاء من وضعية لم تمر بهذا السوء يف تاريخه،
سواء عىل مستوى الكثري من األفراد داخل الجسم
القضائي أو عىل مستوى منظومة القضاء ككل،
وإن كان لدينا قضاة جيــدون ويرغبون بالعمل،
لكن يصطدمون بهذه الرتكيبة القضائية والحال
السياســية داخل القضاء التــي رأيناها يف أكثر
مــن محطة» .وذ ّكر بأنه كان تقدم بشــكوى إىل
التفتيش القضائي «ضد عــدد من القضاة الذين
نامــت يف أدراجهم ملفات الفســاد ،وبدال من أن
يتحرك برسعة ملتابعة الشــكوى ،رأيناه يستنفر
ضد قاضية ويالحقها .ملاذا لديه هذه الحماســة
هنا بينما لديه برودة يف شكاوى أخرى؟».

«"الخارجية »" ُتدين االعتداء على مطار دمشق
دانت وزارة الخارجية واملغرتبني يف بيان أمس االعتداء اإلرسائييل عىل مطار دمشــق الدويل وتعطيل العمل
فيه ،ورأت يف ذلك «عمالً أرهابيا ً اســتهدف مرفقا ً مدنيا ً حيويا ً يلعب دورا ً هامــا ً يف التخفيف من األزمة التي
يعيشها الســوريون» .واكدت وقوفها «الدائم إىل جانب سوريا يف تصديها لإلعتداءات اإلرسائيلية املتكررة التي
ترى فيها تأكيدا ً عىل عدوانية ارسائيل وسياساتها التدخلية يف شؤون دول املنطقة».

سوري ير ّوج مخدرات في الفنار في قبضة قوى األمن
أصدرت املديرية العامة لقوى األمن الداخيل ـ
شعبة العالقات العامة البالغ اآلتي:
«يف إطــار العمليات النوعيــة التي تقوم بها
شــعبة املعلومات يف قوى األمن الداخيل ملالحقة
املتورطني بعمليات تجــارة وترويج املخدرات يف
مختلف املناطــق اللبنانيــة وتوقيفهم ،توافرت
معلومات للشعبة حول نشــاط أحد املروجني يف
محلة الفنار.
عــى الفور ،بــارشت القطعــات املختصة
يف الشــعبة إجراءاتهــا امليدانية واالســتعالمية
لكشف هويته وتوقيفه ،وبنتيجة االستقصاءات
والتحريات تمكنت من تحديد هويته وهو املدعو
ج .ع( .مواليد عام  ،1983سوري الجنسية).
بتاريــخ  2022/6/8وبعــد عمليــة رصد
ومراقبة دقيقة ،أوقفته إحدى دوريات الشــعبة

بالجــرم املشــهود يف محلة الفنار اثنــاء قيامه
برتويج املخدرات .وبتفتيشــه ،ضبطت بحوزته
كمية من املخدرات وهي عىل الشكل التايل:
 10طبات بالستيكية بداخلها مادة الكوكايني
زنة الواحدة حواىل  4غرامات.
 9مظاريــف بداخلها :مــادة الكوكايني زنة
الواحد حــواىل  1،7غرام ،مبلغ مــايل ،وهاتفان
خلويان.
بالتحقيق معه ،اعرتف بما نســب اليه لجهة
قيامه برتويج املخدرات بخاصة من نوع الكوكايني
سريا ً عىل األقدام لعدد من الزبائن يف محلة الفنار،
وانه ينشط منذ حواىل الشهر ونصف الشهر.
أجــري املقتىض القانوني بحقــه وأودع مع
املضبوطات املرجــع املختص بناء عىل إشــارة
القضاء».

٨

تحـــت المجـــهر
العـــدد  - ٨٥٨السنــــة الثــالثــة

اإلثـنـيـن  ١٣حــزيــران 2022

الضحيّتان طياح وكريدي والقدر المكتوب

شادي وطارق وجبال «"مونت كوسنا"» وسرّ الموت
نعتقد أن الحياة ثابتة ،وأننا سنعبرها كلها ،حتى آخر
نفس ،كما خططنا ،لكن القدر خياله أوسع منا بكثير،
ففي لحظة ،في أقل من لحظة ،يتغيّر كل شيء
وينقلب الحزن إلى فرح والفرح قد يداهمه حزن شديد
دق من قال إننا نمشي على ّ
كف القدر وال
شديدَ .ص َ َ
ندري عن المكتوب شيئًا.
فعلت كي أســتحق كل هذا .أرقد بسالم يا
نــــوال نـــصـــر
أبي .أحبك كثريا».
صحيح أن الفرح والحزن ،كما الخريف
إيمانويل ماكرون ،الذي قدمت له تمارا
والربيــع ،يتتاليان لكن ،مــا يحدث أحيانا ً
يوم جاء إىل لبنان خريطة لبنان مذهبة صنع
هــو أن أحدهما قد يتمــدّد ويطول ويم ّ
ط
«أبق لبنان
والدتها ،ضمن مجموعة والدتهاِ :
فال يعود الحزن ينتهــي أو نظن أن الفرح
قريبا ً من قلبك» ،قال لتمــارا البارحة عرب
قد أصبــح ثابتا ً نهائيا ً ال ولن ينتهي .لكننا،
صفحة الفيسبوك الرسمية الخاصة به« :أنا
يف الحالني ،نخطئ .طارق وشادي ،وشادي
معك» .الرئيــس الفرنيس كتب :يف األول من
وطارق ،إســمان أصبحا يف يومني عىل ك ّل
أيلول  ،2020إستمعت إىل كثري من الشهادات
شــفة ولســان .لم ننتبه قبل عامني ،يف 4
يف بريوت ،وواحدة أثرت بي بشكل كبري ،إنها
آب  ،2020إىل وجع طارق طياح لخســارته
شــهادة تمارا التي سلبها اإلنفجار أغىل ما
زوجته الجميلة مصممــة املجوهرات هال
لديها أمها .السبب الذي يجعلني مندفعا ً من
يف تفجري مرفأ بريوت ،كمــا لم ننتبه قبل
أجل لبنان هو تمارا واألمل الذي تختزنه ،أمل
عامــن أيضاً ،يف حزيــران  ،2020إىل وجع
الشــباب اللبناني .أضاف :يف حادث ايطاليا
شادي كريدي ملوت شقيقه املهندس صخر
خرست تمارا والدها .أقول لها إنني أشاركها
دهسا ً تحت دواليب ج ّرار زراعي .حادثتان
أملها وأفــكاري معها يف هذه املحنة الرهيبة
حوّلت حياة الرجلني ،كما العائلتني ،إىل سواد
أكثر من أي وقت مىض .قلبي معها».
قاتم حالــك دا ٍم .ومنذ أيــام قليلة ،ال تزيد
تمارا ألبســتها والدتها ثياب األمريات
عن أصابــع اليد الواحدة،
وأخذتهــا إىل ديزني الند
ارتاح طارق وشــادي من
وجعلتهــا تحلم .جعلتها
آالمهما الشديدة ،لكنهما
أمرية سعيدة قوية .أرادت
تــركا وراءهما أطفاال ً ما ماكرون قال لتمارا :قلبي أن تجعل منها شابة قوية
معك ...وهي قالت
زالوا بحاجة ماســة إىل
قادرة عــى أن تتابع ،مع
ســن ٍد وكتــف ليكربوا يف
شقيقها طارق وشقيقتها
لوالدها :ماذا فعلت
حياة ليست غالبا ً عادلة.
تيا ماريــا ،رحلة الحياة
ألستحق كل ّ هذا؟
إسألوهم .إســألوا أوالد
مهما كانت صعبة.
طارق وهال ،طــارق جونيــور وتيا ماريا
غريبة حقا ً هي الحياة يف ما تكتبه من
وتمارا ،واســألوا أم صخــر (الوالدة التي
أقدار وما تكتنفه من أرسار .غريبٌ هو التقاء
خرست ولديها عىل التوايل صخر وشــادي)
كل من شــادي وطارق معا ً يف قدرهما الذي
وأوالد شــادي األربعة وأوالد شقيقه صخر
ساوى بينهما يف الحزن قبل عامني وساوى
الثالثة وستســمعون جوابــا ً واحداً :حتى
يف املوت .غريبٌ أن يرحال يف إيطاليا ،يف رحلة
دقات قلوبنا باتت تؤملنا!
عمل ،فوق جبال توسكانا .هما عىل األرجح
كانا يفكران يف تلك اللحظة بكل يشء ،بأي
يشء ،إال أن تكون تلــك الرحلة عرب طوافة
المأساة المتكررة
نهايتهما .طارق كان يبتسم .رأيناه يبتسم
ما حدث يُدمي قلــب (من يملك قلباً).
يف آخر فيديو أرسله إىل أوالده الثالثة طارق
الخربُ وصل :شابان لبنانيان يف عداد طوافة
إختفت يف األجــواء اإليطاليــة .وتدريجيا ً
جونيــور وتيا ماريا وتمارا .هــو اعتاد أن
يتصل بهم يف اليوم القصري عرشات املرات.
راحت تكتمل عنارص الخرب .هما يعمالن يف
هو حاول ،يف العامني املنرصمني ،أن يكون
مجموعة «إندفكو الصناعية» .كانا برحلة
قاس.
عمل يتعرفــان عىل التقنيــات الحديثة يف
األب واألم معاً .قد ُر األوالد الثالثة ج ُّد ٍ
هناك ،يف «مونت كوســنا» ،لقي طارق
صناعة الورق .م ّرت ســاعات تخ ّللها كثري
وشادي حتفهما .األول من كرسوان والثاني
كثري من الصلوات .لكن وجــع األحياء ،يف
مــن العاقورة .يف تلك اللحظــات قد يكون
اآلخر ،إشــت ّد حني عرفوا مــن هما طارق
شادي ف ّكر كثريا ً بشــقيقه صخر ووالدته
وشــادي .طارق زوج هال وشادي شقيق
أم صخر التي ســتعيش املوت مرتني وهي
صخر .وعاد واشت ّد أكثر حني عرفوا أن لكل
بعد حيّــة .وقد يكون طــارق ف ّكر باللقاء
واحد قصته وأطفاله ووجعه.
الذي سيجمعه مع رشيكة عمره هال وعاد
تمــارا طارق طيــاح ،أو «تم تم» كما
ثوان فاصلة
يناديها «البابا» و»املاما» ،صبيّة جمالها كما
وف ّكر بأوالده من بعدهما .هي ٍ
بــن الحياة واملوت لكنهــا دهر يف لحظات
جمال والدتها وصالبتها كما صالبة والدها،
املوت .هما كانــا يح ّلقان فوق جبال مونت
أصبحت اليوم بــا أب وال أم .وأول البارحة
كوســنا التي ترتفع  2121مرتاً .هي جبال
كتبت لوالدها طارق تنعيه« :لست أدري ماذا

عادا معًا شادي وصخر

تمارا وطارق والحب األزلي

شادي مع زوجته ساريتا

هال طياح وتوأمها

تعرف باسم الرجل امليت أو الرجل النائم أو
العمالق .إنها بشكل رجل .غريبٌ حقا ً بعض
األقدار والتقاء املعاني يف الرحيل.
كثريون نعوا الرجلــن :طارق (مواليد
 )1962وشادي (مواليد  .)1975سياسيون
وحزبيون وإعالميون وصناعيون ومواطنون
قهرهــم هذا املوت اللعني .املــوت ّ
حق؟ هم
يعرفون ذلك لكنه «قهّ ار» وأســاليبه كثرية
عديدة .النائب نعمت افــرام نعاهما «بقلب
يحــرق» أيضاً .والتيــار الوطني الحر الذي
يشــغل شــادي فيه منصب منسق لجنة
اإلســتثمارات يف اللجنة املالية نعاه .ووزير
الطاقــة فعل ذلك أيضا ً كون شــادي عضو
مجلس إدارة مؤسســة كهرباء لبنان .لكن،
قبل كل املناصــب واملواقع واإلنتماءات ،كان
شــادي يموت يف اليوم الواحــد ،منذ موت
شقيقه صخر ،مرات .فال يشء «يحرز» أمام
موت من نحبّ  .ومن تابع أخريا ً نشاطه عرب
«السوشال ميديا» الحظ «بوستاته» اليومية:
يا عدرا ...يــا ماررشبل ...يا مار مارون ...يا
ســانت ريتا ...يا قديس اغسطينوس ...هو
كان يبحث عن معنى املــوت قبل أن يموت.
هو اســتمع مرارا ً اىل الراهــب املريمي األب
مروان خوري يتحدث عن املوت سائالً :ما هو
املوت؟ ووحده الكالم عن ان املوت حياة منحه

تمارا مع الرئيس الفرنسي

بهجة الحياة وقدرها

إبتسامة طارق حتى اللحظة األخيرة

الراحة .هو سمع األب خوري يقول« :املوت
ذكريات مصورة لهم.
حني يأتي مثله مثل الحياة حني تأتي ،فالجنني
سيعود طارق وشادي إىل لبنان .سيعود
يف ســاعات املخاض ،يكون مرتاحا ً يف رحم
رفــات كل منهما اليوم أو غــدا ً أو بعد غد.
أمه ،هي تش ّد به ليخرج وهو يش ّد ليبقى يف
اإلجــراءات تتخذ لذلك وجــرح األحياء ،يف
اإلنتظار ،كبري كبري .الكل ســألوا أنفسهم:
أحشائها ،وحني يخرج يرصخ فتتفتح رواياه
ويحيا وال يعود يتقبل فكرة املوت .يف املقابل،
كيــف يمكن أن يســتوعب أوالد فقدوا األم
حني تأتي الساعة يبدأ املوت
يف انفجــار -املذنبون فيه
يش ّد اإلنسان إليه واإلنسان
أحــرار -فقــدان األب يف
ســقوط طوافــة مريع؟
يشد ليبقى يف الحياة وحني
لقيا حتفهما فوق
يغلبه املوت ليتنا نستطيع أن
وكيف يمكــن ألوالد صخر
نسأله إذا كان يتمنى أن يعود جبال "مونت كوسنا" أن يستوعبوا أن من همس
إىل الحياة .هناك سيكتشف التي ُتعرف باسم الرجل يف آذانهم يوم مات والدهم:
سأكون من اليوم وصاعدا ً
رس سعادة أخرى هي سعادة
ّ
الميت أو النائم
الحياة الحقيقية مع الله».
مثــل والدكم أنهــم فقدوا
األب الثاني يف عامني؟ وكيف ستخرب ساريتا
كان يريد شــادي ،مثله مثل طارقّ ،أل
أوالدها األربعة أن شــادي لن يعود؟ وكيف
يخافا من املوت وال من قسوة املوت .أرادا أن
وكيف...؟ كل الكالم بال معنى .كل ما يقال
يعربا الحزن ويبتسما مجدداً .كانا يحاوالن
سيبقى فارغا ً أمام هول بعض املصائب التي
ذلك وك ّلمــا تعبا كان صــوت يف داخل ك ّل
ال تأتي فرادى.
منهما يقول :الرجاء املحاولة من جديد.
طارق كان دائما ً بعيدا ً عن السوشــال
تذكروا هال
ميديا .شــادي كان أكثر نشــاطاً ،وطاملا
كثــرون تذكــروا يف اليومني املاضيني
استجاب إىل زوجته ســاريتا الفغايل ،إبنة
هال صباغ طياح .كثريون تذكروا ضحكتها
كفرعبيدا يف البرتون ،التي كانت تحثه عىل
وإعرابهــا ألطفالها دائماً ،عىل وقع النبض،
التقاط الصور العائلية مع أطفاله األربعة.
عن حبها الجامح لهــمmy son my sun... :
وكأنها كانــت تريد أن تؤمّ ن أكــر زوّادة
 ...My life Tia... My queen Tamaraهــي
كانت أمّ ا ً لثالثة أطفال بينهم توأم .وواحدة
من ابنتيها مصابة بالتوحد .وراء ابتســامة
هال الدائمــة كان وجعٌ .ووراء رفعها قضية
أطفال التوحد عرب  open mindsكان إرصار
منها عىل نقل «فتاتها» وكل أطفال التوحد
رب السليم .هو قدرها .هو القدر
اآلخرين اىل ال ّ
اللئيم غالباً.
بعد أيام ســننىس طارق وشــادي كما
سبق ونسينا أكثر من  220ضحية يف تفجري
مرفأ بريوت .لكن ،فلنتذكــر كلما نظرنا اىل
السماء ،اىل النجوم يف السماء ،أنه لوال املالئكة
يف السماء لم يكن ليســتطيع من يف األرض
إكمال رحلة الحياة .طارق جونيور وتيا ماريا
وتمارا وأم صخر وســاريتا وأطفال شــادي
وصخر أنظروا اىل السماء ،اىل شمسها وقمرها
ونجومهــا ،واطلبــوا من ســاكنيها الصرب
والسالم واإلبتسام ،يف يوم ما ،من جديد.
ضحية التفجير والالعدالة

مـــــدارات
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أفضل فرصة إلرساء السالم في أوكرانيا
في هذه المرحلة من الحرب في أوكرانيا ،يبدو احتمال إرساء أي شكل
من السالم بين موسكو وكييف مستبعدًا ،إذ تُكثّف روسيا هجومها
في إقليم "دونباس" وتتضح األعمال الوحشية التي ترتكبها قواتها
العسكرية مع مرور كل يوم .ورغم االجتماعات التي عقدتها وفود من
َ
الطرفين في الفترة السابقة ،لم تؤثر المحادثات كثيرًا على رغبة روسيا
أو أوكرانيا في متابعة القتال .حتى أن الرئيس األوكراني فولوديمير
زيلينسكي والرئيس الروسي فالديمير بوتين رفضا المشاركة في
المفاوضات في مرحلة معينة .اليوم ،أصبحت الجهود الدبلوماسية

الثنائية ُمعلّقة .لكن وسط هذه األجواء القاتمة ،يسهل أن ننسى
التقدّم الذي أحرزه المفاوضون حتى اآلن .في أواخر شهر آذار ،طرح
الدبلوماسيون األوكرانيون إطار عمل مبتكر إلبرام اتفاق يسمح بإنهاء
الحرب .وكان الفتًا أن يلقى هذا االقتراح ،الذي تم تسريبه إلى الصحافة
َ
بعد محادثات اسطنبول في  29آذار ،دعمًا أوليًا من
الطرفين .يرتكز
االتفاق المقترح في جوهره على مقايضة واضحة :يجب أن تتخلى
كييف عن طموحاتها باالنضمام إلى حلف الناتو وتتبنى مبدأ الحياد
الدائم ،مقابل تلقي ضمانات أمنية من شركائها الغربيين وروسيا في آن.

ســـــامـــــويـــــل شـــــاراب

أمن بلجيكا يف القرن التاسع عرش وبداية
القرن العرشيــن ،يُعترب أمــن أوكرانيا
اليوم أساسيا ً إلرساء السالم واالستقرار
يف القــارة كلها .وعىل غــرار املعاهدات
البلجيكية ،يقدّم بيان اســطنبول منافع
ِ
الضامنة يف
للدولــة املضمونة والــدول
آن .قد تنجح أوكرانيــا يف إنهاء الهجوم
الرويس الراهن وتتلقــى ضمانات قوية
ضد أي عدوان مستقبيل محتمل.
حتى أن موســكو قد تتعهد بالتخيل
عــن مســارها لالنضمــام إىل االتحاد
األوروبي .ستضمن روسيا بهذه الطريقة
حياد أوكرانيا وتقيض عىل فرص انتسابها
إىل حلف الناتو بنا ًء عــى اتفاق تضمنه
الواليــات املتحدة وحلفاؤهــا وأوكرانيا
بموجــب القانون .حتى أنهــا قد تتلقى
ضمانات تمنع إنشاء أي قواعد عسكرية
أجنبيــة يف أوكرانيا أو إجــراء تدريبات
للجيوش الخارجية هناك من دون موافقة
موسكو .بالنســبة إىل الغرب ،يعني تخيل
الكرملــن عــن اعرتاضه عىل انتســاب
أوكرانيا إىل االتحاد األوروبي انفصال البلد
أخريا ً عن نطاق النفوذ الرويس.

لم تُقدّر عواصم غربية كثرية أهمية
اقرتاح اسطنبول بعد ألنه ال يزال حديث
العهد عىل األرجح ،علمــا ً أن الضمانات
األمنية باتت مرادفة يف الغرب ملعاهدات
التحالف .عىل عكس التحالف النموذجي
الذي يجمع بني رشكاء مق ّربني يف مجال
الدفاع املشــرك ضد عدو محتمل ،يدعو
االتفاق املقرتح الخصوم الجيوسياسيني
إىل ضمان أمن أوكرانيا عىل املدى الطويل
بطريقة مشــركة ،خارج بنية التحالف
املتعارف عليها ،ويجــب أن يتحقق هذا
الهدف رغم اســتمرار حرب العدوان ضد
أوكرانيــا من جانب أحــد الخصوم .إذا
أصبح هذا االقرتاح أســاس أي تسوية
مستقبلية ،قد تنشأ آلية قادرة عىل جعل
روسيا رشيكة يف أمن أوكرانيا.

دروس من بلجيكا

تحمــل الضمانات األمنيــة متعددة
األطــراف هدفا ً مختلفا ً عــن التحالفات
االعتياديــة .تهدف كيانــات مثل حلف
جندي أوكراني في خندق دفاعي | منطقة دونيتسك ،أوكرانيا 23 ،أيار 2022
الناتو مثالً إىل الحفاظ عىل دفاع جماعي
وأملانيا ،ألن غياب العوائق الطوبوغرافية
املتحدة ،فرنســا ،روســيا) مفاوضات
ضد عدو مشــرك .أما الضمانات األمنية
َ
عىل أراضيها حوّل البلد إىل ممر مبارش قد
مطوّلة مع
الطرفني لتحديد معايري بلجيكا
متعددة األطراف ،فهي مُصمّ مة لتحقيق
املســتقلة .يف نهاية املطافّ ،
يســتعمله أحد البلدين لغزو البلد اآلخر.
توصلت هذه
املصالح املشرتكة لضامني األمن يف الدولة
ــرت أوكرانيا مهمة لربيطانيا
األطراف إىل اتفاق حول معاهدة واســعة
املع ّرضة للمخاطر ،مــا يعني تعزيز أمن
كذلك ،اعتُ ِ
باعتبارها معقالً تجاريــا ً أوروبيا ً وأداة
النطاق تفصل بلجيكا
تلــك الدولــة .يف هذا
لضمان األمن البحري.
عن هولنــدا وتمنحها
السياق ،يشبه اقرتاح
لكن اســتفادت بلجيــكا من هذا
صفة "الدولة املستقلة
اســطنبول املعاهدات
الرتتيب أيضاً ،فنالت استقاللها وعاشت
ودائمة الحياد وا ُملل َزمة
التي رافقت اســتقالل
بســام طــوال  75ســنة .يف أكثر من
بتطبيق هــذا الحياد
بلجيــكا وضمنــت
حيادهــا الدائــم يف على غرار بلجيكا تطرح أوكرانيا
مناســبة ،اســتعمل أحد ضامني أمن
تجــاه جميــع الدول
بلجيــكا تلك املعاهدة ملنــع دولة أخرى
العامَ ني  1831و .1839مخاوف أمنية كبرى بالنسبة األخرى" .حصلت بنود
(فرنســا أو أملانيا يف معظم األوقات) من
قبــل إبــرام تلك إلى الخصوم الجيوسياسيين املعاهدة عىل ضمانات
تنفيذ خططها يف البلد .يف هذا الســياق،
املعاهــدات ،لــم تكن على حدودها بسبب موقعها من القــوى العظمى
الخمس ا ُمل ِّ
بلجيكا موجودة .نظرا ً
قال أحد املراقبــن الربيطانيني يف بداية
وقعة عليها.
الجغرافي
القرن العرشين" :لم ترتكز تلك املعاهدة
كان هذا الرتتيب
إىل موقع البلد الجغرايف
ّ
تخص بلجيكا وحدها ،مع
عىل اعتبارات
ممكنــا ً ألن جميــع
االسرتاتيجي ،شهدت
أنها استفادت من املعاهدة طبعاً ،لكنها
الدول األوروبية الكربى اعتربت استقالل
أراضيه أكثر من ألــف معركة بني القوى
صبّت أيضا ً يف مصلحة الدول التي ضمنت
بلجيكا وأمنها وحيادها عوامل أساسية
األوروبية منذ العــر الروماني .وعندما
حياد بلجيكا".
لضمان أمن القــارة كلها .كانت بلجيكا
ثار البلجيكيون ضد ح ّكامهم الهولنديني،
يف العام  ،1914انتهكت أملانيا بنود
مهمــة عىل نحــو خاص بالنســبة إىل
يف العــام  ،1830أطلق أعضــاء التوافق
املعاهدة حــن أقدمت عىل غزو بلجيكا
القوتَني املتناح َرتني يف جوارها ،فرنســا
األوروبــي (النمســا ،بروســيا ،اململكة
ثانياً ،لن تستفيد روســيا من مهاجمة أوكرانيا إذا وافقت كييف
عىل مبــدأ الحياد الدائم ،وهو رشط أســايس يف الخطة املقرتحة .هذا
االحتمال ال ّ
يفس اســتعداد موســكو للمجازفة بخوض رصاع مع
الواليات املتحدة فحســب ،بل إنه يتماىش أيضا ً مع الجهود الشــاقة
التي بذلتها روسيا ملنع انتساب أوكرانيا إىل حلف الناتو .بعبارة أخرى،
ُلــزم قانونا ً لضمان حياد
ســتكون الحوافز التي يقدّمها أي اتفاق م ِ
أوكرانيــا وإبقاء الجيوش األجنبية بعيدة عن األرايض الروســية أكرب
مــن املنافع التي يمكن تحقيقها خالل أي غزو مســتقبيل .إذا قررت
روسيا تكرار عدوانها فعالً ،ستجازف حينها بخوض رصاع مبارش مع
الواليات املتحدة وبإنهاء الحياد األوكراني.
ســيرتافق هذا االتفاق طبعــا ً مع تحديات كــرى .عىل الجانب
األمريكي ،ســتتوقف مصداقية التحالفات األمريكية العاملية عىل هذا
الرتتيب املحفوف باملخاطر .حتــى أن حياد أوكرانيا وحظر التدريبات
والقواعد العسكرية األجنبية قد يطرحان معضالت معقدة عىل الجيش
األمريكــي .يف هذه الحالة ،لن يتمكن البنتاغــون من تطبيق مقاربته

إتفاق ممكن؟

قد تســتفيد روســيا مــن خطة
اسطنبول ،لكن ال يتوقع بعض املراقبني
أن توافق عليها موسكو يف نهاية املطاف
واحتاللها كجز ٍء من خطة "شــليفن"
ألنها ســتتقبّل حينها احتمال خوضها
ملهاجمة فرنســا ،فاعتــرت معاهدة
للحرب مع الواليات املتحدة وحلفائها إذا
العام  1839مج ّرد "حــر عىل ورق".
هاجمت أوكرانيا مجدداً .ثمة تفســران
لهذا السبب ،يُعترب حياد بلجيكا أحيانا ً
محتمالن إذا ً للسبب الذي دفع الكرملني
تجربة فاشلة .لكن التزمت
إىل إعالن دعمه األويل لصيغة
بريطانيا بدورها وخاضت
اســطنبول .أوالً ،قــد ال
الحرب ضد أملانيا ألن األملان
تصدّق روسيا أن األمريكيني
هاجمــوا بلجيــكا .كذلك،
وحلفاءهــم ســيلتزمون
كانت بلجيكا قد استفادت
بالضمانــات الخاصــة
حتى تلك املرحلة من السالم لن تستفيد روسيا
بأوكرانيا ،لــذا تُقرر قبول
من مهاجمة
بموجــب املعاهــدة طوال
االتفــاق رغم اســتعدادها
ثالثة أرباع قــرن ،أي أكثر أوكرانيا إذا وافقت النتهــاك بنــوده (مثلمــا
تجاهلــت أملانيــا املعاهدة
من فرتة الســام النسبي كييف على مبدأ
التي شــهدتها أوكرانيا بني
البلجيكية حني أقدمت عىل
الحياد الدائم
انتهاء الحقبة السوفياتية
غزو البلــد يف العام .)1914
وبــدء أول هجوم رويس يف
لكن يبقــى احتمال أن يهبّ
العام  2014بثالث مرات.
الجيــش األمريكي للدفاع عــن أوكرانيا
عىل غرار بلجيكا ،تطــرح أوكرانيا
خطرا ً وجوديا ً عىل روسيا .من املستبعد
مخاوف أمنية كربى بالنسبة إىل الخصوم
عىل األرجح أن ترغب موســكو يف تعزيز
الجيوسياســيني عىل حدودها بســبب
احتمال الحرب مع الواليات املتحدة ملج ّرد
موقعها الجغرايف .ومثلما تم التعامل مع
أن تثبت أنها عىل حق.

املألوفــة لتنفيذ االلتزامات األمنية ،فهي تشــمل مثــاً نرش القوات
العسكرية يف الخطوط األمامية ،والوصول إىل أرايض الدول األخرى بال
رادع ،والتخطيط للعمليات مع الرشكاء ولو بدرجة معينة .أخرياً ،يجب
أن يتماىش نطاق تطبيق الضمانات األمنية مع طريقة الســيطرة عىل
األرايض بعد إعالن وقف إطالق النار.
إبتكرت الواليات املتحدة ِصيَغا ً لضمان أمن الدول التي تشــهد
نزاعــات عىل أراضيها :أصبح أمن أملانيــا الغربية وكوريا الجنوبية
راســخا ً مثالً ،بما يتماىش مع الحدود التي فرضها األمر الواقع ،مع
أن واشنطن اعرتفت رسميا ً بحقهما القانوني باسرتجاع كامل أجزاء
البلد املنقسم .لكن بقيت خطوط الرتسيم يف هاتني الحالتَني واضحة
ومســتقرة نســبياً .أما الخطوط التي تفصل بني القوات الروسية
واألوكرانية يف املناطــق التي احت ّلتها موســكو يف أوكرانيا منذ 24
بشــكل شبه يومي .لتغيري هذا الوضع ،يجب أن
شباط ،فهي تتبدّل
ٍ
تنسحب موسكو من معظم املناطق التي احت ّلتها منذ بداية الغزو أو
منها كلها عىل األرجح.

إنهــا تحديات صعبة وال يمكن البــدء بمعالجتها إال إذا اقتنع
الطرفــان بأنهما لن يســتفيدا من تحقيق أهدافهما يف ســاحة
املعركة .ال يشء ينذر بحصول ذلك حتى اآلن ،لكن إذا عادت موسكو
وكييف إىل طاولة املفاوضات ،قد يُمهّ د بيان اسطنبول لحل املعضلة
املرتبطة بمكانة أوكرانيا ،فتتحول املنافســة الجيوسياســية عىل
انتماء البلد إىل التزام مشــرك بأمنه عىل املــدى الطويل .إذا نجح
إطار العمل هذا ،قد يشــ ّكل نموذجا ً لدول عــدم االنحياز األخرى،
مثل مولدوفا وجورجيا ،وللهندسة األمنية األوروبية الجديدة أيضاً،
حيث يبقى الغرب وروسيا خصمَ ني جيوسياسيَني لكنهما يتقبالن
بعض الخطوط الحمراء.
ســيكون التفاوض عىل أي اتفاق مبني عىل بيان اسطنبول بالغ
الصعوبــة ،إذ تتعدد العوائق التي تحــول دون إبرامه ،منها املعطيات
السياســية الكامنة وراء الرصاع ،وجرائم الحرب الروســية ،والقتال
املســتمر .لكن يبقى هذا املسار حتى اآلن الخيار األكثر واقعية إلرساء
سالم دائم يف أوكرانيا.

١٠

Life

العـــدد  - ٨٥٨السنــــة الثالثــــة

اإلثـنـيـن  ١٣حــزيــران 2022

هل سدّد بيكيه هدف الخيانة في مرمى شاكيرا؟

تعدّدت األسباب والبطاقة الحمراء واحدة

شاكيرا وبيكيه

براد بيت مع أنجيلينا جولي (إلى اليمين) ...ومع جينيفر أنيستون

بن أفليك وجينيفر غارنر

جـــــوزفـــــيـــــن حـــــبــــــشـــــي

الشخص الخائن بالنقص ،فالعيب ليس فينا نحن النساء ،بل يف أنانيتهم
واحتياجهم مللء فراغ أنفسهم".
حســب مجلة " "Gofemininاألملانية ،األســباب قد تكون قوة
الدافع الجنيس عند الرجل وعدم شــعوره باالحرتام والتقدير من قبل
زوجته ،واحساسه بأن متطلباته الجنسية ال يتم تلبيتها كما يتمنى.
إضافــة اىل امللل والروتني ،واهمال الزوجــة االهتمام به والرتكيز عىل
العناية باالوالد ،وانطفاء شعلة الحب ،والرغبة يف البحث عن املغامرة
املتعة العابرة ،واعتقــاد الرجل أن من حقه التنقل من امرأة اىل أخرى
فقط ملجرد كونه رجالً.
بدوره غاري نويمــان العالم املتخصص يف علم النفس والعالقات
األرسية ومؤلف كتــاب "الحقيقة حول الخيانــة الزوجية" ،اجرى
دراســة عىل  200رجل اعرتفوا بأنهم خانوا رشيكات حياتهم .وجاء
فيها أن الزوج قد يخون زوجته يف حال شــك او تأكد من خيانتها له،
أي "العني بالعني والبادي أخون" .أيضا ً انعدام السعادة يف حياة الرجل
الجنسية سبب أســايس يف جعله يبحث عن بديل .كما بيّنت الدراسة
أن نسبة كبرية من الرجال يخونون نســاءهم ألنهم يفتقدون الثقة
بالنفس ،ويحبون ســماع االطراءات ،ويسعون إلثبات أنهم ال يزالون
مرغوبني من قبل النساء.

عالقتــه بمدبّرة منزله التي أعلنت عام  2011أنه والد ابنها .املمثل إيثان
هوك خان املمثلة أوما ثورمان مع مربية طفلتهما ،مما تسبب بطالقهما
ليتــزوج باملربية عام  .2008النجمان جود لو وبن افيلك لم يقاوما هما
اآلخرين تجربة خيانة النجمتني جينيفر غارنر(زوجة افليك) وســيينا
ميلر (خطيبة لو) مع مربية اطفالهما .أما املمثل الربيطاني هيو غرانت
فخان خطيبته املمثلة األمريكية إليزابيث هرييل مع فتاة ليل ىف ســيارته
عىل بولفار هوليوود.
ترى هل السبب استسهال وجود العاملة يف بيت النجوم ويف متناول
يدهم ،بعيــدا ً عن كامريات الباباراتزي وعيون الناس؟ حســب إحصاء
اجراه موقع "فيكتوريا ميالن" للتعارف ،وشــمل  3652رجالًّ ،
تبي أن
انجذاب الرجــال للمربيات وعامالت النظافة كبري جــداً ،وال عالقة له
بشهرة الرجل ونجوميته 82% .من الرجال الذين شملهم االحصاء لديهم
"فانتاســم" اقامة عالقة مع الخادمة يف بيتهم .ملاذا؟ األسباب املعطاة
تراوحت بني جمال العاملة واثارتها وصغر ســنها ،واهتمامها باالوالد،
وطاعتها يف تلبية حاجاتــه املادية (اعداد الطعام والقهوة والحمام،)...
فل َم ال الجنسية أيضا؟

شــاكريا .نعم شــاكريا "ما غريها" النجمة الكولومبية-اللبنانية
األصل ،وملكة املوســيقى الالتينية ،و"قمر (" 14رغم بلوغها ســن الـ
 )45و"البدر املنوّر" ،والشــمس املرشقة بشــعرها الذهبي وجسدها
االفعواني ،وحلم معظم رجال كوكــب األرض ،تعرضت لكابوس بطله
"فارس احالمها" نجم كرة القدم االسباني جريارد بيكيه.هذا ما ضجّ ت
به وســائل اإلعالم العاملية قبل أيام ،مؤكدة أن شاكريا ،وبعد عالقة حب
«مثل األحالم» انطلقت عىل إيقاع اغنية «واكا واكا» خالل بطولة العالم
لكرة القدم سنة  ،2010وأثمرت ولدين (ميالن وساشا) ،استيقظت من
حلمهــا الوردي عىل «فاول»" .فاول" ال يغتفر ســجله بيكيه يف مرمى
كرامتها ،بعد مباراة عاطفية استمرت بينهما ملدة  12سنة من دون أي
وقت مســتقطع" .فاول" من نوع "اوف سايد" ،فهو تسلل اىل منطقة
مح ّرمة ،مما أجربها أن ترفع يف وجهــه البطاقة الحمراء ،وتطرده من
ملعب حياتها ،بعدما "لعب بذيله" مع ...شابة عرشينية عرشينية كما
قيل يف البدايــة .الحقاً ،تضاربت األخبار حول وقــوع فعل الخيانة من
عدمه ،وقيل إن بيكيه هو من رفع البطاقة الحمراء لشاكريا وطردها من
حياته .وبما أن ال احد يستطيع الجزم بالسبب الحقيقي وراء االنفصال
(باســتثناء املعنيَّني وحدهما فقط ال غري) ،تبقى حقيقة وحيدة مؤكدة
وهي انتهاء مبارة الحب بينهما بشكل غري حبّي.

الخيانة في ميزان الجمال والمكانة االجتماعية

أســباب االنفصال والطالق بــن الثنائيات عديــدة ،ولكن أبرزها
الخيانة ،ويليها عدم التفاهم والفقر واإلهمال بحسب إحصاء أجري يف
روسيا التي كانت وال تزال تتصدر دول العالم من حيث معدالت الطالق،
مع معدل يبلغ حواىل  4.8حاالت طالق لكل  1,000نسمة يف السنة.
"كل الســتات بتتخان ،عادي يعني وأنا منهم" ،هذا ما قالته املمثلة
املرصيــة نيليل كريم يوم تطلقت من زوجها الدكتور خالد ابو النجا عام
 2015بسبب خيانته لها .فهل االمر "عادي" فعالً أن يخون الرجل املرأة؟
وهل الخيانة حكر عىل الرجال؟
املؤكد أن الخيانة ليست حكرا ً عىل الرجال ،فالنساء يقدمن عليها
أيضاً ،وإن بنسبة أقل .دراســات عديدة تشري أن "سكور" ( )score
خيانة الرجل للمرأة أعىل بكثري من "ســكور" خيانــة املرأة للرجل.
النسبة تشــر اىل أن  70إىل  80%من الرجال ســجلوا هدف الخيانة
يف مرمى نســائهم ،مقابل  30إىل  40%من النساء .دراسة اجريت يف
جامعة "كوينزالند" أشارت اىل أن  6.4%من النساء يمتلكن "جينات
الخيانة" ،مقابل نســبة اعىل بكثري لدى الرجــال ،واألمثلة عىل هذه
النسبة النســائية عديدة :خيانة كل من املمثلة جادا بينكيت سميث
لزوجها النجم ويل ســميث ،والنجمة مادونا لزوجها السابق املخرج
جاي ريتيش ،واملمثلة ميغ راين لزوجها املمثل دنيس كوايد (خانته مع
النجم راســل كرو) وعارضة األزياء هايدي كلوم لزوجها املغني سيل
مع حارسها الشخيص.
ولكن تبقى نســبة خيانة الرجــل للمرأة أعىل بكثري ،واألســباب
عديدة ،منها ما ذكرته النجمة جنيفر لوبيز" :املســألة تتعلق بشــعور

أصالة وطارق العريان ...ونيكول سعفان

من يخون أكثر ولماذا؟

عظيــم ،الرجل يرغب أن يبدو جذابا ً يف عيون النســاء ،ولكن هل
يمكن أن يخون امرأته ألنه ضعيف أمام جمال املرأة ؟ حســب دراسة
غاري نويمان 90% ،من الرجال اعرتفوا بخيانة رشيكاتهم مع نساء
أقل جماالً .وهذا يثبت أن جمال املرأة ليس عامالً أساســيا ً يف الخيانة
الزوجية ،فجريارد بيكيه خان شاكريا التي تعترب من أجمل نساء العالم
واكثرهن إثارة.
طيب ماذا عن مكانة املرأة االجتماعية؟ يف هوليوود ،نجحت عامالت
نظافة ومربيات أطفال يف "توسيخ" عالقة مشاهري بزوجاتهن .أرنولد
شــوارزنيغر ح ّ
طم زواجا ً اســتمر  25عاما ً مع ماريا رشايفر ،بسبب

أيمن زبيب يُطلق "كانوا حدّي"
أطلق النجم أيمن زبيب أغنيته الجديدة "كانوا
حدي" التي كتبها الشــاعر أحمد مايض ووزعها
موسيقيا ً نارص األســعد وهي لحن تركي حصل
عىل حقوقها.
وحرص عــى الرتويج ألغنيتــه الجديدة عرب
صفحته عىل "إنستغرام" من خالل مقطع موسيقي
لألغنية بتوزيعها املوسيقي املختلف واملميّز .ونالت
اعجاب اآلالف من متابعيه الذين تفاعلوا مع األغنية
بشكل واسع وعربوا عن ســعادتهم بعودة زبيب،
متمنّني له املزيد من النجاح.

كلما زاد عمر المرأة زادت خيانة الرجل؟

السبب غري املؤكد بعد حول انفصال بيكيه عن شاكريا يقول إن نجم
فريق برشلونة خان ملكة املوسيقى الالتينية التي تصغره بـ  10سنوات،
مع طالبة عرشينية تصغرها بأكثر من  20عاماً .املمثل األمريكي أشتون
كوترش اقدم ليلة احتفاله بعيد زواجه الســابع من النجمة ديمي مور
التي تكربه بـ 15عاماً ،عىل خيانتها مــع فتاة عمرها  22عاماً .املمثلة
األمريكية ســاندرا بولوك خانها زوجها جييس جيمس مع عارضة أزياء
صغرية ومغمورة تســببت يف انفصالهما عــام  .2010بدورها املطربة
الســورية اصالة نرصي أرصّ ت عىل طلب الطالق بعدما خانها زوجها
املخرج طارق العريان مع عارضة أزياء ســورية تدعى نيكول سعفان،
تصغره بأكثر من  30عاماً .حتى املمثلة جينيفر أنستون التي ش ّكلت مع
براد بيت اجمل ثنائي يف هوليوود بداية االلفية الثانية ،لم يلعب العمر يف
صالحها .أنجيلينا جويل الجميلة والساحرة كانت اصغر منها بـ 6أعوام،
وتسببت بانفصالهما عام .2005
إذا ،هل لعمراملرأة (يف حال كانت تكرب حبيبها ســناً) عالقة وثيقة
بخيانة الرجل لها؟ ال يشء مؤكد ،والدراسات متباينة حول هذا املوضوع،
ولكن بعض اإلحصاءات تشري اىل ان نسبة كبرية من الرجال الذين يحبون
االرتباط بنساء اكرب منهم سناً ،يظلون أوفياء لهن ألسباب عديدة :بحثه
عن رشيكة تتمتّــع بالخربة والنضج والثقة بالنفس والقدرة عىل تحمّ ل
املســؤولية وتمنحه الدعم والتفهّ م .كما تعد املرأة الناضجة أقل أنانية
يف العالقة الحميمية ،وغالبــا ً ما تدرك احتياجات زوجها وتبذل مجهودا ً
أكرب من أجل ارضائه مما يجعله يتعلق بها .وخري مثال الرئيس الفرنيس
ايمانويل ماكرون الذي يصغر زوجته بـ 25عاماً ،والنجم هيو جاكمان
الذي يعيش مع زوجته ديبوراه عالقة مثالية رغم انها تكربه بـ 13عاماً.
أخريا ً وليس آخراً ،وحسب غاري نويمان مؤلف كتاب "الحقيقة حول
الخيانة الزوجية" 68% ،من الرجال املشــاركني يف الدراسة التي اجراها،
اعرتفوا بأنهم شعروا بالندم عىل خيانة نسائهم ،ولكن ...هل ينفع الندم؟

الشاب خالد يتعرّض لالنتقاد
أثار املطرب الشــاب خالد ضجــة كبرية بعد
الحفلة الغنائيــة الضخمة التي أحياها يف العاصمة
باريس بحضور عــدد كبري من جمهوره ،وذلك بعد
ثالثة أيام من إعالنه وفاة والدته.
وتعرض النجم الجزائري للكثري من االنتقادات
والتعليقات عىل مواقع التواصل االجتماعي بسبب
هذا الترصف ،إال أن الكثري من األشــخاص دافعوا
عنه بقوة ،مربريــن ما حصــل بالحرفية والقوة
واالحرتام لفنه ومكانته الفنية ولجمهوره ،إذ أجرب
عىل االلتزام بالعقد وإجراء الحفلة.

١١
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كـــــتــــابــــات تــــســــتــــحــــق الــــنــــشــــر

ابـــــراهـــــيـــــم شــــــحــــــرور

شو ممكن تقول تمارا اليل املوت خطف
إمّ ا بـ  4آب وخرست بيّا برحلة ايطاليا:

بين القصيدة واللوحة

«بيّي ت َر ْكنا ا ْليوم… وتْعَ ّل
حتّى َم يعتب آب َع حْ زيران

ينتهي مهرجان كان السينمائي من
دون فضيحة أو ضجيج ...يسعى أحد
زوّار متحف اللوفر إلى تشويه لوحة
"الموناليزا" ...يتم توجيه االتهام إلى
رئيس المتحف الشهير بـ"تبييض
األموال" من ج ّراء سرقة آثار عربية...
هذه أخبار سريعة في األسبوع
المنصرم ممّ ا حدث في فرنسا وحدها.
ويمكن زيادة غيرها في البلد نفسه وغيره
بالطبع ...من دون أن يعتبر األديب العربي
أو الناقد أنها تشمله وتعنيه ،وأن له أن
يفكر فيها ،في معانيها.
ذلك أن هذا الناقد ،أو األديب ،مشغو ٌل
بقضايا يعتبرها هي األجدر بمتابعته،
وبكون "األدب" أرفع من أن يلتفت إلى
هذه "الصغائر" في سوق التداول.
هذا األديب ،أو الناقد ،ال يزال يرجع
(بشكل تلقائي واقعا) إلى ما هو "إرث"
و"تقليد" من دون ّ
تبصر ،أو مراجعة.
ال يزال يعتقد أن "األدب" هو عالي اإلبداع؛
وأن ليس له أن يلتفت إلى ما عداه ،إلى ما
يجاو ُره ،ويتأثر به (من دون وعي ،واقعا).
هذا األديب ،أو الناقد ،ال يَعرف حقيقة
االنقالب الجاري ،وهو أن الصورة...
ْ
"أكلت" كل شيء،
وقلبت شروط التداول،
عدا أنها باتت تحدد معايير الجمالية.
وهو انقالب أكيد منذ المنتصف
الثاني للقرن التاسع عشر ،حيث التقت
تجربة التجديد الشعري مع تجربة
التجديد التشكيلي.
وهو ما عنى ابتعادا ً عن "غنائية"
القصيدة (المرتبطة بحاجات حوارية في
البالط والمجالس ،بعد األناشيد) ،صوب
مشهدية تعبيرية كفيلة بنفسها ،من دون
َ
"سيَالن" العواطف المائعة والمكرورة.
هذه المشهدية البصرية معدودة،
ضعيفة الحضور في القصيدة العربية
الحديثة ،حيث إن تضاؤل الصورة القديم
في الثقافة اإلسالمية ال يزال يَفعل (من
دون وعي في غالب األحوال) فع َله في
الثقافة العربية المسمّ اة حديثة من دون
ثقافة الصورة.
هذا ال يعني أن بناء اللقطة
(السينمائية) ،أو المشهد (المسرحي) ،او
التعيين السردي ،وغيرها تَغيب في حاضر
الشعر العربي الساري.
وإنما يعني أن هذا الشعر ال يزال
يميل إلى "الدندنات" ال َّ
ط َربية،
ومكرور
ِ
المبثوث السياسي واإليديولوجي،
والغناء العاطفي البليد (دون مقاربة
الشهوة في القصيدة)...
هذا ما يُبقي الشعر ...تقليدياً ،ومشدود
الصلة باجتماعية رتيبة ،راسخة البنيان،
على الرغم من الصراخ عن الهامشية
والتمرد والصعلكة وغيرها.
كتب جان كوكتو " :السينما كاميرا
في رأس شاعر"  :أيصحّ هذا في بعض
الشعراء العرب؟

وْيعتب عىل إيطاليا لبنان…
ّ
الحق عْ ليك… يا ألله
ك ّلو
ّ
الحق َع الطليان».
أوعى تقول:
طارق طيّاح ،وشــادي كريدي ،ورفقاتُــن ،تو َِطت
طيّارتُن ،وهنِّه ِبقيو فوق

بتِقبَل يا ألله؟ ...كيف؟ ...مش عم ِبفهَ ما
ّار ِة اليل محَ مّ لِه َشوق وحَ نني
طي ِ
قـــــزحـــــيـــــا ســـــاســـــيـــــن

شـــــربـــــل داغــــــر

َّ
بالسما
ِبتن َ ِّزل ال ّر ّكاب ك ُّلن
ناطرين
وعاألرض أهلُن َهونِ ...يبقو
ِ

خمسة أشرطة ُتعيد اكتشاف بيروت ما قبل الحرب
عىل بعــد مئات األمتــار من مرفأ
بريوت زيّنت صــور قديمــة للمدينة
وملصقات ألفالم تناولتها معرضا ً افتُتح
الســبت ،عُ رضت عىل شاشات موزعة
فيه خمســة أرشطة "اكتشاف بريوت
ما قبل الحرب" اســتندت عىل مشاهد
من نحو  50عمالً ســينمائياً .وتتناول
األفالم ،التي أعدّها املخرج هادي زكاك
وتُع َرض يف إطار مهرجان "أيام بريوت
السينمائية" ،ذاكرة املنطقة املمتدّة من
مرفأ بريوت وصــوال ً اىل الفنادق مرورا ً
بوسط املدينة التجاري ،ويستمر إىل 22
حزيران يف مركز مينا للصورة.
وقال زكاك ( 48عاماً)" :إن العمل
الذي يتيح إعادة اكتشاف بريوت ما قبل
الحرب بني العامني  1935و ،1975ليس

من قبيل الحنــن وال التغني باملايض
بقدر ما هو حوار مســتمر بني املايض
والحارض ،أريد من خالله أن يُظهر أن
ثمة الكثري من اإلشارات ،حتى يف املايض
الجميل ،إىل ما جرى يف املستقبل".
ويســعى اىل ان يوثــق الذاكــرة
السينمائية اللبنانية ،عىل خمسني فيلما ً
روائيا ً طويالً لبنانيا ً وعربيا ً وأجنبيا ً أجرى
توليفا ً ملشاهد منها عن بريوت ،بحسب
األمكنة التي تناولتهــا .وأوضح املخرج
الذي أصدر كتابا ً عــام  1997عن تاريخ
الســينما اللبنانية أن "من الصعب اليوم
العثور عــى البعض من هذه األفالم التي
واظب عىل جمعها منذ سنوات" ،مشريا ً
إىل أن "بينها انتاجات أوروبية ،من املانية
وإســبانية وإيطاليا وفرنسية ،وأخرى

عربية ،وخصوصا ً مرصية وسورية ،وثمة
أفالم تركية ويوجد حتى فيلم هندي" .وإذ
الحظ أن األفالم الروائية تصبح مع الوقت
أرشيفا ً عن املدينة ،أبر َز أن يف كل واحد من
أرشطته الخمسة تلميحا ً إىل أن يف بريوت

شيئا ً ما سينفجر .ولم يستبعد أن يجمع
ّ
املقسمة بحسب
أجزاء عمله الخمســة
األماكن ،مشريا ً إىل أنه "مع ّد ليكون فيلما ً
واحدا ً عىل مدى ساعة ونصف الساعة".
(أ ف ب)

المغرب يمنع ّ
بث The lady of heaven
منع املغرب عرض الفيلم الربيطاني ""The lady of heaven
(ســيدة الجنة) الذي اعتربته دول إســامية عدة مسيئاً .وقال
املركز السينمائي املغربي إنه "قرر عدم منح التأشرية لهذا الفيلم
ومنع عرضه التجاري أو الثقايف بالرتاب الوطني".
تدور قصــة الفيلم الروائي الطويل حــول ابنة النبي محمد،
فاطمة الزهراء ،زوجة عيل بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشــدين
بالنســبة إىل ُ
السنّة وأول األئمّ ة عند الشــيعة .واملركز السينمائي
املغربــي مك ّلف منح رخص العرض يف القاعــات لألفالم املصورة

يف املغــرب وخارجه يف إطــار احرتام تام للنصــوص الترشيعية
والتنظيمية املؤطرة للقطاع السينمائي ،وما لم تتعارض مع ثوابت
اململكة املغربية ومقدســاتها .ويأتي قرار املركز بعد أن اســتنكر
املجلس العلمي األعىل ،وهو الهيئة الرســمية املسؤولة عن إصدار
الفتاوى ،محتوى الفيلم بشدة.
بدأ عــرض الفيلم يف الثالث من حزيــران يف اململكة املتحدة،
وألغت شبكة " "Cineworldالربيطانية لدور السينما برمجته بعد
تظاهرات ن ّ
ظمها مسلمون خارج دور سينما ب ُّث فيها( .أ ف ب)

حظــــــك اليـــــوم

الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

حاول أن تتجنّب اإلرهاق
وكثرة املجهود غري املربّر،
ألنك ستواجه بعض التعب يف
األيام املقبلة.

مواقف غري مربّرة من الرشيك
بسبب ردات الفعل التي ظهرت
أخريا ً منك.

إذا أردت أن تتخ ّلص من قيود
العمل ،عليك أن تعتمد أسلوبا ً
مقنعا ً للوصول إىل األهداف التي
حدّدتها لنفسك.

تترسع يف اتخاذ قرارات
ال
ّ
عشوائية وغري مربّرة تجاه
الرشيك ،ألنك قد تندم الحقاً.

قرارات جذرية يف العمل ملعالجة
األخطاء ،وبعد تصويب األمور
عليك أن تعيد تثبيت أولوياتك.

ما يسعى إليه الرشيك هو
املصداقية ،فاذا كنت مستعدا ً
عليك ان تظهر له حقيقة
مشاعرك تجاهه.

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

تستمع بموضوعية إىل طلبات
الرشيك للمرحلة املقبلة،
فحاول أن تتعامل مع هذه
املطالب بجدية.

تبادل األفكار مع الرشيك سيعزز
الثقة بينكما ،وسيؤدي إىل خلق
مناخ إيجابي يف كل األمور.

مهما تع ّرضت لالستفزاز يف
العمل ،ال ترتدّد يف املطالبة بما
تعتربه حقوقا ً مهدورة أو ضائعة.

الدعم الذي ّ
يوفره لك الرشيك
سيكون حاسما ً يف بعض األمور
املصريية ،فكن جاهزا ً لرد
الجميل قريباً.

األنانية غري املربّرة ستدفعك إىل
اتخاذ مواقف خارج قناعاتك،
لذلك عليك اإلرساع يف إعادة
تصويب الوضع قبل فوات األوان.

إذا رغبت يف امليضّ ُقدُما ً بعالقة
جديدة ،عليك أن تبادر إىل إنهاء
عالقتك بالرشيك لئال تبقى
أسري الضياع.
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كيف ُشفي جميع مرضى السرطان؟

بـــــيـــــتـــــر دوكـــــريـــــل

إنجــاز واعــد يشــهده قطاع
يف
ٍ
معالجة رسطان املستقيم ،استنتجت
تجربة صغــرة يف الواليات املتحدة أن
الرسطان اختفى لــدى جميع املرىض
املشاركني يف الدراسة.
اختــرت هــذه التجربــة دواء
"دوســتارليماب" الذي يُباع باســم
"جيمبــريل" ،وهــو عــاج مناعي
يُستعمل الســتهداف رسطان بطانة
الرحم .لكنها أول تجربة عيادية تخترب
فاعلية الدواء ضد األورام الرسطانية
يف املستقيم.
توحــي النتائج األوليــة حتى اآلن
بأنه عالج فاعــل عىل نحو مفاجئ ،فقد
اســتنتج الباحثون أن اختفاء الرسطان
لدى جميع املرىض قد يكون غري مسبوق
يف مجال األدوية الرسطانية.
تجــدر اإلشــارة إىل أن النتائــج
اإليجابية ُ
ســج ّلت حتــى اآلن لدى 12
مريضــا ً (ال تزال التجربة مســتمرة)،
وكانوا جميعا ً مصابــن بأورام تحمل
طفرات جينية من نوع "نقص إصالح
عدم التطابق" ( .)MMRdإنها الطفرة
املوجودة لــدى  5أو  10%من املصابني
برسطان املستقيم.
يكــون املصابــون بهــذه األورام
أقل تجاوبــا ً مع العالجــات الكيماوية
واإلشــعاعية ،مــا يزيــد حاجتهم إىل
الجراحة الستئصال الورم.
يف الحــاالت العاديــة ،يتوقــع
املصابون بهذا النوع من أورام املستقيم
الخضوع لعالج كيماوي أو إشــعاعي
قبل اســتئصال الرسطــان عن طريق
الجراحة .لكن ترتافــق هذه العالجات
املكثفة مــع عواقب طويلــة األمد يف
حاالت كثرية لألسف ،وقد تستمر آثارها
طوال حياة املريض.
تقول املرشفة الرئيسة عىل التجربة،
أندريا سريســيك ،وهي عالِمة أورام يف
مركــز "ميموريال ســلون كيرتينج"
للرسطــان" :قد يجد النــاس صعوبة

الناجون األربعة

يف تلقــي العــاج النموذجي لرسطان
املســتقيم نظرا ً إىل موقــع الورم ،فهو
خليط من الجراحة واألشــعة والعالج
الكيماوي .قد يتع ّرض املرىض ملشــاكل
يف املثانــة والحياة الجنســية ،وتتغري
بشكل دائم ،ويصابون بالعقم
أمعاؤهم
ٍ
واضطرابات أخرى".
لكن يف تحــوّل مدهــش لألحداث،
تجنّب املــرىض املشــاركون يف التجربة
الجديدة تلــك اإلجراءات كلهــا واآلثار
الجانبية املرتبطة بها.
خالل املرحلة الثانية من الدراســة،
تلقى املرىض دواء "دوســتارليماب" كل
ثالثة إىل ستة أســابيع ،عىل أن يخضعوا
للعالج الكيمــاوي النموذجي والجراحة
الحقا ً إذا عادت األورام للظهور ،لكنها لم
تظهر مجدداً.
بعد ســتة أشــهر عــى متابعة

املشــاركني ،أبدى املرىض االثنا عرش
يف التجربة "ردة فعل عيادية كاملة"،
ولم تربز أي أدلة عــى ظهور األورام
عــر التصوير بالرنــن املغناطييس،
والتصويــر املقطعــي باإلصــدار
البوزيرتونــي ،والتنظــر ،وفحــص
الخزعة ،واختبارات أخرى.
توضــح ساشــا روث ،وهــي أول
مريضة شــاركت يف التجربة" :أخربتني
الدكتورة سريسيك بأن فريقا ً من األطباء
ح ّلــل فحوصاتي .وبما أنهــم لم يجدوا
أي آثار للرسطــان ،قالت يل إن الخضوع
للعالج باألشعة لم يعد مربراً".
حتــى اآلن ،أنهــى  12مريضــا ً
العالج كله وخضعــوا للمراقبة طوال
ســتة أشــهر عىل األقل .واجه ثالثة
أرباع املــرىض آثــارا ً جانبية خفيفة
أو معتدلــة ،منها الطفــح الجلدي،

والحكة ،واإلرهــاق ،والغثيان ،لكن لم
يظهر الرسطان مجددا ً لدى أيّ منهم،
علما ً أن فرتة املتابعة ستمتد عىل سنة
كاملة .حتى أن بعض املرىض ُ
شفِ ي من
الرسطان منذ سنتني.
يف النهايــة ،من املنتظر أن تشــمل
التجربة حواىل ثالثني مريضاً .لن تتّضح
فاعلية دواء "دوســتارليماب" ونسبة
أمانه لدى املصابني برسطان املســتقيم
قبــل االطالع عــى البيانــات الخاصة
باملجموعة كلها ،وتربز الحاجة الحقا ً إىل
إجراء دراسات أخرى عىل مجموعة أكرب
من املرىض.
إىل حني حصــول ذلــك ،يجب أن
نتعامــل مــع النتائــج الراهنة بحذر
وتفاؤل .تعليقا ً عىل هذه االستنتاجات،
تقول عالِمة األورام هانا ســانوف من
جامعة "نورث كارولينا" يف "تشــابل

هيل" ،إن ردة الفعــل العيادية الكاملة
تجاه العالج ليســت بديلة عن مراقبة
الرسطان عىل املدى الطويل .قد تعطي
مثبطــات مثل "دوســتارليماب" آثارا ً
تدوم لســنوات ،لكن قد ينمو الرسطان
مجددا ً لــدى أقلية من املــرىض إذا لم
يخضعوا للجراحة ،ال ســيما إذا تلقوا
عالجا ً تجريبيا ً من هذا النوع.
توضح سانوف" :ال نعرف معلومات
كثرية بعد عن املدة التي يجب انتظارها
العتبار ردة الفعل العيادية الكاملة تجاه
دواء "دوســتارليماب" مرادفة للشفاء
التام .يجب أن تتكرر هذه النتائج أيضا ً
عىل نطاق أوسع للتأكد من منافع الدواء
التي ُر ِصدت حتــى اآلن لدى عدد صغري
مــن املصابني بــأورام مرتبطة بطفرة
 .MMRdكذلك ،ال نعرف بعد مدى قدرة
العلماء عىل تعميم نتائج هذه الدراســة
الصغــرة عىل عدد أكرب مــن املصابني
برسطان املستقيم".
لكن رغــم هذه التحفظــات كلها،
تبقى النتائج واعــدة جداً .بدأ الباحثون
يستكشــفون منــذ اآلن مــدى قدرة
مقاربتهم املناعية الالفتة عىل مساعدة
املصابــن بــأورام مرتبطــة بطفرة
 ،MMRdمنها بعض أنواع رسطان املعدة
والربوستات والبنكرياس.
ال يــزال الوقــت مبكــرا ً إلطــاق
اســتنتاجات جازمة ،إذ تكثر املعلومات
التي نجهلها حتــى اآلن .لكن إذا نجحت
أبحاث أخرى يف تكــرار النتائج الواعدة
نفسها ،قد نشهد عىل ظهور نوع جديد
من عالجات الرسطان.
يف النهايــة ،تكتــب ســانوف يف
تقريرها" :رغم هذه الشــكوك ،قدّمت
سريســيك ،وزمالؤها ،واملرىض الذين
استغنوا عن العالج النموذجي لتجربة
عــاج مناعــي واعد لكــن مجهول
النتائج ،ملحة أولية عىل حصول تحوّل
ثوري يف طبيعة العالجــات .إذا أثبت
العالج املناعي قدرته عىل اســتهداف
رسطان املستقيم ،قد ال يضطر املرىض
املؤهلون لهذا العالج لتقديم التنازالت
ملعالجة حالتهم".
نُرشت نتائج التجربة يف "مجلة نيو
إنغالند للطب".

Heart Matters

أسباب محتملة لتض ّ
خم القلب
تتعدد األســباب الكامنة وراء تضخم القلب.
قد تتضخم قلوب ممــاريس رياضات التحمّ ل ،مثل
العدائني وراكبي الدراجات التنافسيني ،وتصبح أكثر
فاعلية كردة فعل طبيعية عىل التمارين املكثفة.

لكن يتعلق الســبب بمشكلة صحية كامنة
يف معظم الحاالت .يبقى ارتفاع ضغط الدم من
أكثر األسباب شيوعاً ،فهو يجرب القلب عىل بذل
جهــد إضايف ،ما يؤدي إىل زيادة ســماكة جدار

حجرة الضخ األساســية يف القلب .تُع َرف هذه
املشكلة باسم تضخم البطني األيرس .إنها حالة
مشابهة لتضخم العضالت يف الذراع والساق بعد
التدريبــات املكثفة ،لكن يكون األثر غري صحي
هذه املرة.
كذلــك ،قد ينجم تضخم القلب عن مشــاكل
يف أحد صمامات القلــب األربعة .قد يؤدي ترسب
الصمام األبهري أو امليرتايل مثــاً إىل زيادة كمية
الدم يف البطني األيرس ،فيتفاعــل هذا األخري عرب
تضخيم حجمه .يف الوقت نفســه ،قد يزيد تضيّق
الصمام األبهــري الضغط داخــل البطني األيرس
ّ
لتضخمه.
ويُمهّ د
عىل صعيد آخــر ،قد يتضخم القلب بســبب
أشكال متنوعة من األمراض يف عضلة القلب .يصيب
اعتالل عضلة القلب ُ
الضخامي شــخصا ً واحدا ً من
كل  500تقريباً ،وهو املرض الوراثي األكثر شيوعا ً
من اعتالل عضلة القلب .قد تزيد ســماكة عضلة
القلب بســبب الطفرات الجينية املسؤولة عن هذه
الحالة .كذلك ،قد يصيب الداء النشواني القلب ويزيد
سماكته وي ّ
ُضخمه .يشــر هذا الداء إىل مجموعة

أمراض ترتافــق مع ظهور كتل من الربوتينات غري
الطبيعية يف جميع أنسجة الجسم.
يف بعض الحــاالت ،قد ال تزيد ســماكة جدار
البطني األيــر ،بل تصبح العضلة املترضرة رقيقة
ويتمدد شــكلها ،ما يؤدي إىل تضخم القلب .تُع َرف
هذه الحالة باســم تمدد عضلة القلــب وغالبا ً ما
تكون وراثية ،مع أن األســس الجينية للمشكلة لم
تتضح بالكامل بعد.
تربز أســباب محتملة أخــرى العتالل عضلة
القلب .يبقى التهاب عضلــة القلب نادراً ،لكنه قد
ينجم عن عدوى فريوســية حميدة ظاهرياً ،مثل
الزكام العادي أو اإلنفلونزا ،مع أن الســبب الدقيق
وراء املشــكلة يبقى غامضاً .تتعلق أسباب أخرى
بالنوبــات القلبيــة الناجمة عن مــرض كامن يف
الرشيان التاجي ،أو تعاطــي املخدرات أو معاقرة
الكحول ،أو بعض أدوية الرسطان والســموم ،أو
عيوب خلقية يف القلب.
جميع الحاالت اآلنف ذكرها قد تُضعِ ف القلب
وتمنعه من ضخ ما يكفي من الدم يف أنحاء الجسم،
ما يؤدي إىل اإلصابة بقصور القلب.
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إسقاط "خطة الشامي" هدف مصرفي سياسي ...انتحاري

أشهر قليلة حاسمة ...الصندوق أو المجهول؟!

منيـــر يونـــــس
يفــرض باملجلس النيابــي الجديد
االنكباب عىل دراســة جملة مشــاريع
قوانني متصلة باالتفــاق املبدئي املوقع
مع صندوق النقد الدويل .وهي :مرشوع
موازنــة  ،2022مــروع قانون ضبط
الســحوبات والتحويــات (كابيتــال
كونــرول) ،ومــروع قانــون تعديل
الرسية املرصفية .وتعمل الحكومة حاليا ً
بالتعاون مع صنــدوق النقد ومرصف
لبنان ولجنــة الرقابة عىل املصارف عىل
إعــداد مــروع قانون إعــادة هيكلة
املصــارف ...تلك القوانني هــي بمثابة
رشوط مسبقة فرضها الصندوق.

موازنة فارغة بفعل تقاعس
يوسف خليل

بالنسبة للموازنة ،سبق لوزير املال
يوسف خليل ان انصاع لضغط سيايس،
وسحب يف الجلسة األخرية للحكومة البند
املتعلق بالــدوالر الجمركي ،واملزمع رفع
تحصيله من سعر  1500إىل  20ألف لرية
للدوالر .بينما كان وزير االتصاالت جوني
القرم أجرأ من خليل واتخذ قرارا ً صارما ً
برضورة رفــع التعرفات قبــل انهيار
القطاع.
أهمية الــدوالر الجمركي تكمن يف
تحصيل ايرادات تقابــل نفقات أق ّرت يف
املوازنة ،ال ســيما منح املوظفني اعانات
شهرية (عبارة عن راتب شهري اضايف)
باإلضافة إىل تمويل بدالت النقل ،وغريها
مــن النفقــات االجتماعيــة لتعويض
املوظفني بعــض فقدان القيمة الرشائية
لرواتبهم.

ستحتدم الشعبويات وتتعاظم
المزايدات

ســيكون املجلس النيابــي أمام
معضلة زيادة االيرادات ،ســواء بالنسبة
ألحــزاب املنظومــة أو مجموعة النواب
"التغيرييــن" .وســيحتدم النقــاش
الشــعبوي حتما ً وتعلــو املزايدات ،ولن
يكون ســهالً اقرار الــدوالر الجمركي
الجديد واقناع الناس برضورته القصوى،
يف ظل تقاعس الحكومة عن ضبط الهدر
يف بنود انفاق وزارات ومجالس وصناديق
وادارات محظية سياســيا ً لزوم التوزيع
الزبائنــي ،كمــا تقاعســها عن ضبط
التهرب الرضيبي والتهريب عرب الحدود.
فإجراءات اصالحية كهذه كفيلة بزيادة
اإليرادات العامة من دون اغفال رضورة
تعديل الدوالر الجمركي ال سيما الخاص
باسترياد الكماليات والسلع التي لها بديل
محيل.

 34مليار دوالر ممكنة...
 65مليارًا مستحيلة؟

عىل صعيد آخر ،ســتتجدد املعركة
حول قانون "الكابيتال كونرتول" ،الذي
ســبق ألحزاب السلطة ان تنازعت حوله
تحت شــعار ادعائها حمايــة حقوق
املودعني .هذه القضية هي بني األعقد عىل
اإلطالق يف برنامــج اإلصالح املتفق عليه
مبدئيا ً مع صنــدوق النقد .فذلك االتفاق
يحمي صغار املودعني (حتى  100أو 150
الف دوالر) ونسبة حساباتهم إىل االجمايل
 88اىل  ،90%وبقيمة (نظرية) تبلغ 34
مليار دوالر .يف مقابل حلول غري واضحة
بالنسبة للبقية أي "كبار املودعني" الذين
يف حســاباتهم  65مليار دوالر ،وعددهم

 170ألفا ً بينهــم نحو  15ألفا ً فقط هم
األكثر ملكية للودائع الكبرية.
ال مبالغة يف القول إن معركة الودائع
هي أم املعــارك ،خصوصا ً وان الحكومة
أعلنت نيتها شــطب  60مليار دوالر من
خســائر مرصف لبنان ،وبالتايل تحويل
العبء إىل املصارف أمام مودعيها ،وفقا ً
ملعايــر دولية يف هذا الشــان .أي البدء
بتحميل الخســائر للمصارف أوالً ،ألنها
غامرت وأساءت األمانة وورطت نفسها
يف مغريات فوائد قدمها لها مرصف لبنان
الذي شفط منها إليه أكثر من  80مليار
دوالر عرب شهادات اإليداع املرصفية.

ألعاب خفة في قدسية الودائع
والصندوق السيادي

لن يقوى أي نائب عىل الترصيح علنا ً
بقبول طروحــات االتفاق مع الصندوق
بشــأن الودائع .لذا يتشبث البعض كذبا ً
بمقولة قدسية الودائع من دون اعطاء
أي تفصيل عن كيفيــة حفظ الحقوق
"املقدســة" كاملة .كما بــدأت أحزاب
سلطوية التنظري لصندوق سيادي يضم
أصول الدولــة ،ومن ايراداته ترد حقوق
للمودعني يف ما يشــبه كذبة "قدســية
الودائع" أيضاً .فالحكومة درســت مع
صنــدوق النقد هذا الخيار طوال ً وعرضا ً
ليتبني ،بما ال يقبل الشك ،أنه غري صالح
لعدة أســباب أبرزهــا :أن تلك األصول
أقل بكثري من ودائع كبرية قيمتها نحو
 65مليار دوالر .ويســتحيل تخصيص
ايــردات تلك األصــول إال للموازنة ويف
مدى ســنوات طويلة قادمة لتخرج من
عجزها التاريخي الــذي كان أحد أبرز
أســباب األزمة واإلنهيار .الوجهة األوىل
لهذه اإليرادات هي تمويل خدمات الدولة
وانفاقها ،من دونها ســتضطر الدولة
لإلفراط يف االستدانة ،أي الوقوع يف الفخ
الشــنيع مرة أخرى ،أو ستضطر لزيادة
الرضائب فتقتل النمو ،وترهق املجتمع
أكثر مما هو مرهق .وهنا تطرح اسئلة
من نــوع :كيف يمكن اقنــاع املجتمع
بأن أصــول دولته ،التي هــي للجميع
وتحديدا ً لســتة ماليني لبناني ،ستذهب
إيراداتها اىل نســبة  1أو  2أو  3%فقط
من السكان؟ وبني الحجج اإلضافية ،أن
استســهال هكذا طرح انما يعني القفز
فوق أي محاسبة ممكنة سواء مبارشة
أو غري مبارشة للمتسببني بهذا االنهيار
الكارثي.

حلم بدء التحقيق في الجرائم
المالية

املعركة األرشس األخرى ستتمحور
حول كيفيــة تعديل قانــون الرسية
املرصفيــة ألســباب مختلفــة بينها
الوقــوف عن كثب عىل بنيــة الودائع.
وهنــا ندخل مســاحات ظــال من
الخفيــف اىل القاتم .فما ورد يف االتفاق
مع الصندوق ال يبرش بخري للمتهربني
من الحقيقة ،اذ اشار اىل رضورة تعديل
الرسية املرصفية للبــدء يف التحقيق يف
الجرائم املالية تمهيدا ً السرتداد األصول.
فهل املقصود اســرداد األمــوال التي
هربــت بعد  17ترشيــن 2019؟ وهل
املقصــود التدقيــق يف الودائع ملعرفة
مصادرها التشغيلية ،وبالتايل رشعيتها
من عدمها؟ عىل أي حــال ،ان االقرار
وااللتزام بتغطية خسائر املصارف من
املال العام لســداد كامل الـ  100مليار
دوالر للمودعــن رضب مــن الخيال.

الخطة هي الشغل الشاغل لسعادة الشامي

األجــدى التدقيــق يف الودائــع لربما
وجدنا فيها أمواال ً لفاسدين سياسيني
وزعماء ووزراء ونواب ومديرين عامني
وقضاة وضباط اىل آخر أزالم املنظومة
الفاســدة التي حكمت البالد طيلة 30
سنة ،وأثرت عىل حساب عموم الناس
والخزينة العامة .كما ربما نجد ودائع
ملتهربني من الرضائب ومرتكبي جرائم
مالية يف الداخل والخارج .للمثال :هناك
وديعة بمليار دوالر لجهة عراقية كردية
تدور حولها شبهات كثرية ،فهل نردها
لصاحبها وكأن شيئا ً لم يكن؟!

في الليلة المصرفية الظلماء...
يفتقد إيلي الفرزلي!

عىل أي حــال ،ان التعديل املطلوب
من صنــدوق النقد للرسيــة املرصفية
للتوافق مع املعايري الدولية سيغري وجه
القطاع املرصيف اللبناني رأسا عىل عقب.
وسيتصدى لذلك نواب عىل شاكلة النائب
السابق إييل الفرزيل الذي كم كان يتمنى
أن يعــود نائبا ً فقــط ليصول ويجول يف
حماية الرسية التي يرى فيها قد أقداس
ال محيد عنه ،وأن تعديلها ليس إال مؤامرة
صهيونية عىل بالد األرز!
فالصنــدوق ،اذا اراد مواكبــة
االصالحات اللبنانية كما يريدها ،سيجد
مقاومة رشسة من جملة أطراف ال سيما
القلة القليلــة الحاكمــة والثرية التي
ســتقاوم بكل ما أوتيت من نفوذ ،ولن
تسمح مطلقا ً بإعطاء الحبل للراغبني يف
شنقها .

حادثة الطيونة نموذج بسيط

هذه القلة القليلة (األوليغارشــية
السياســية واملالية) ال تعبأ بشــعارات
الشــفافية والحوكمــة وتطبيق قوانني
محاربة الفســاد وســؤال "من أين لها
هــذا" ،مهما كلفها األمــر .وما حادثة
الطيونة اال نموذج بســيط عن محاربي
ســر العدالة عــى الجميع سواســية
كأسنان املشــط .فهذا النظام الطائفي
خلق "آلهة" فــوق املحاســبة .هوالء
ســيهزأون من رشط واضح موضوع يف
االتفــاق مع الصندوق مفــاده محاربة
الفســاد .ويتهكمون من اآلن عىل خطة
الصندوق إلرســال فريق اىل لبنان قريبا ً
لدرس كل آليات الحوكمة ،وكيف تخرق

القوانني أو تستغل ،وملصلحة من ،وبأي
ثمن؟

معركة من سيبقى؟
ومن سيرحل؟

أما قانون إعــادة هيكلة املصارف
فهو اآلخر ال يقل أهمية من حيث التعويل
عليه لقيــام نظام مــريف جديد كلياً،
ومختلف جذريا ً عمــا عرفه لبنان طيلة
عقود ،تخللتها ممارسات غري سوية أدت
اىل ما نحن فيه مــن كارثة مرصفية قل
نظريها يف العالم .وستنشــب معارك لها
أول ،وال آخر لها عند وضع معايري دولية
تحدد من يبقى مــن يصفى أو يخضع
لإلفالس يف هذا القطاع.
فرغم مرور أكثر من  3أشــهر عىل
توقيع االتفــاق املبدئي مع الصندوق ،لم
تبارش الحكومة بعد اجراءات التدقيق يف
جودة أصول  14مرصفا ً مســتحوذا ً عىل
 80%مــن اجمايل أصــول القطاع ،عىل
أن يشمل التدقيق بقية املصارف الحقاً.
ويذكر أن صنــدوق النقد طلب رشكات
تدقيق دولية مرموقة تواكب لجنة الرقابة
عىل املصارف يف هذا العمل املصريي .لكن
األنكى هو الســؤال عن عمل تلك اللجنة
التــي لطاملا كانــت "مطواعة" ملرصف
لبنان والنافذين يف عوالم املال واملصارف
والسياسة .فهل ستتحول فجأة اىل لجنة
رقابة فعلية مستقلة وعلمية ومحايدة،
وتنجز عمالً انقاذيا ً تاريخياً ،أم ستخضع
ملســاومات بيع ورشاء ،او شد من هنا
وجذب من هناك كما منذ عقود؟
وعىل افــراض انجاز ذلــك العمل
كما يجب ،فهل ستقبل جهات سياسية
نافذة تصفية مصارف محسوبة عليها؟
وهل ســيقبل مرصفيون نافذون رؤية
مصارفهــم عرضة للتصفيــة من دون
تحريك ساكن أو واسطة؟ وكيف ستقبل
البنوك القابلة لإلســتمرار ضخ رساميل
جديدة ،وتســتوعب استحقاق رد ودائع
ملن حمتهم الخطة؟ وعىل مدى كم سنة؟

شهران أو ثالثة وفقًا لسعادة
الشامي

األشهر املقبلة حاســمة .قد تمتد
لشــهرين أو ثالثة عىل األكثر وفق نائب
رئيس الحكومة ســعادة الشــامي يف
حديث للزميلــة "لوريون لو جور" .وإال

ســيربد امللف لدى الصنــدوق ،وندخل
يف مرحلــة صعبــة أخــرى أخطر مما
نحن فيه .علما ً بــأن املجلس التنفيذي
لصندوق النقد الــدويل ينتظر تنفيذ تلك
االجراءات او الرشوط املســبقة لينظر يف
التوقيع النهائي مع لبنان ،وبدء مواكبة
اإلصالحــات األخرى مقابــل  3مليارات
دوالر ملدة  4ســنوات .اتفاق يعول عليه
لجذب تدفقــات اضافيــة بنحو  13اىل
 14مليار دوالر ،وفقا ملصادر الســفارة
الفرنســية يف بريوت ،وذلــك من الدول
والجهات املقرضة واملانحة للبنان.

خسائر اضافية مع كل يوم تأخير

كل يوم تأخري هو خســارة إضافية
تضاف اىل رقم  72مليار دوالر خســائر
أوليــة مقــدرة .الرقم املذكــور عرضة
للتغري وفقا ً لجملة التدقيقات املطلوبة يف
مرصف لبنان والقطاع املرصيف ،كما وفقا ً
لســعر الرصف اذ أن التقدير مبني عىل
ســعر  20ألف لرية للدوالر بينما السوق
السوداء تســجل حاليا  28ألفاً ،ومتعلق
ايضا بالقروض املعدومة يف دفاتر البنوك.

تصفية ما تبقى من فتات دولة
وحطام مجتمع

إفشــال "خطة الشامي" كما يحلو
لجمعية املصارف تسميتها يدخل لبنان
يف املجهول .يف األثناء ،يســتمر الرصف
مما تبقى مــن احتياطيات يف مرصف
لبنان ،ثم يأتــي دور الترصف بمخزون
الذهــب وفق قانــون رضورة قصوى
معجل يطرح عىل مجلس النواب بذرائع
مختلفة ،أبرزها عناوين ووعود مكررة
ما هي ،عملياً ،اال لرشاء الوقت االضايف.
لــ َم ال؟ فاملنظومة تشــري الوقت منذ
ســنوات طويلة ،واألفظع هو ما فعلته
إبان األزمة ،عندما ترصفت عىل أساس
ترك "الخيط واملخيــط" ملرصف لبنان
الــذي رصف من االحتياطــي أكثر من
 20مليار دوالر .ومــارس مع املصارف
"كابيتــال كونرتول" عىل الســحوبات
والتحويــات مع اقتطــاع قرسي من
الودائع (هريكات) حتى  70اىل  80%يف
حاالت كثرية .أما اســتنفاد االحتياطي
وبدء الترصف بالذهــب فيعنيان حتما ً
االمعان يف خطــة تصفية ما تبقى من
فتات دولة وحطام مجتمع!
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توفيق شمبور

اإلثنيـــن  13حــزيــران 2022

شطب  60مليار دوالر من خسائر مصرف لبنان ليس
دستوريًا ويشجع على ارتكابات مستقبلية

مصرف لبنان لم يتص َّد لالنحراف ال بل هندسه ولجنة
الرقابة على المصارف تقاعست عن دورها

هذا الشطب لم يحصل مثيل له في العالم ...إنه
يوئد المسؤوليات ويم ّوه المساءالت ويضيّع الحقوق

«"المركزي" في لبنان يعمل بـ"مناعة وحصانة" قانونية
وعمالنية ال يوجد حالة مشابهة لها عالميًا

دراسة قانونية في بعض ما جاء في ورقة "اإلصالح" الحكومية

خطة نهوض بالقطاع المصرفي ...أم خطة إضافية لتذويب
توفيـــق شمبـــور

(*)

تضمنت ورقــة الحكومة املعنونة «اســراتيجيّة
النهوض بالقطاع املايل» (:)FSRS
• إقرارا ً بوجود «خســائر ضخمة تكبّدها مرصف
لبنــان نتيجة قيامه بعمليات ماليــة ،هدفت إىل جذب
تدفقات رأس املال للحفاظ عىل ســعر الرصف الثابت
ا ُملبالغ يف قيمته ولتمويل العجز يف املوازنة».
• سعيا ً إلعادة تكوين رأسمال مرصف لبنان .حيث
تشري التقديرات االولية اىل ان رأس املال السلبي يزيد عىل
 /60/مليار دوالر أمريكي.
• توجهــا ً أوليا ً اللغــاء جزء كبري مــن التزامات
مرصف لبنــان بالعمالت األجنبية تجاه املصارف ،وذلك
لتخفيض العجز يف رأسمال مرصف لبنان واغالق صايف
مركز النقــد االجنبي املفتوح للمــرف (Net Open
 .)FX positionوإعادة رســملة جزئية ملرصف لبنان
بســندات ســيادية قدرها  /2.5/مليار دوالر أمريكي
يمكن زيادتها إذا إتسق ذلك مع قدرة الدولة عىل تحمّ ل
الديون .أمّ ا ما تبقى من الخسائر السلبية يف رأس املال
فسوف تُلغى تدريجيا ً عىل مدى  5سنوات.
• إعادة رســملة املصــارف القابلة لالســتمرار،
بالتوازي مع ح ّل املصارف غري القابلة لالســتمرار (من
دون تفصيل يف ما خص حقوق املودعني يف الحالتني).
ســيتم الرتكيز يف مــا ييل فقط عــى موضوعني
مرتابطني يف الخطة هما:
( )1اعادة رسملة مرصف لبنان
( )2شــطب والغاء جزء كبري مــن التزاماته
بالعمالت االجنبية تجاه املصارف

قانون النقد والتسليف ...ماذا يقول؟

تنــص الفقرة  4من املادة  113مــن قانون النقد
والتســليف عىل انه اذا كانت نتيجة ســنة من السنني
عجزاً ،تغطى الخســارة من االحتياط العام .وعند عدم
وجود هذا االحتياط او عدم كفايته تغطى الخســارة
بدفعة موازية من الخزينة.
هذا الوضع ،تحويل خســائر املرصف املركزي إىل
الخزينة خيار جذاب لحكام املصارف املركزية .ومعتمد
يف غالبية الدول باستثناء عدد محدود منها مثل استونيا
والتفيا وليتوانيا وطاجكستان و ...حيث تنص قوانني
هذه الدول عىل عدم ضمان الخزينة خســائر املرصف
املركزي والعكس صحيح.
والحكم الراجح اي ضمان الخزينة خسائر املرصف
املركزي ال يخلو من االنتقادات عىل اساس انه:
( )1يثري لدى حــكام املصارف املركزية شــعور
اطمئنــان بانه يمكنهــم دائما ً االعتمــاد عىل تحويل
اإليرادات الرضيبية لتعويض خساراتهم واخطائهم ،ما
يشجعهم عىل االنخراط يف عمليات وبرامج وهندسات
خطرة
( )2ال يتماهي مع الفصل املؤســي بني املرصف
املركزي وخزينة الدولة.
( )3قد يتطلــب ،يف أوقات األزمات ،زيادة كبرية يف
حجم املوارد ،التي لن تتمكن املالية العامة من توفريها،
خصوصا ً إذا كانت هي ايضــا ً تواجه الصعوبات (كما
الحالة اللبنانية).
( )4ينقل مخاطــر متأتية من اداء ســلطة غري
منتخبة مــن الشــعب (عنينا املــرف املركزي) اىل
الخزينة ،خصوصا ً عندما ال يقــرن االمر بموافقة او
علم الســلطة التنفيذية بتفاصيل سياسات املرصف،

ولم يقم االخري بتأدية حساب عن هذه السياسات امام
املجلس النيابي (كما هي ايضا ً الحالة اللبنانية).
الــرد عىل االنتقادات الســابقة ،عىل جديتها ،هو
ان الدولة تبقى يف جميع الظروف املســؤولة عن حسن
انتظام العمل يف جميع املؤسســات العامــة العاملة
لخدمة املجتمع.
جدير بالذكر ان االلتزام القانوني بضمان الخزينة
للخسارة املســجلة يف ميزانية املرصف املركزي يتطلب
عمليــا ً قانونا ً خاصا ً يحدد مــوارد االموال العامة التي
سيتم ضخها يف ميزانية املرصف الطفاء الخسارة ،وهذا
االمر دونه عراقيل مهمة من الكتل السياسية املعارضة
اثناء مناقشــات املجالس النيابية القرار هكذا نوع من
القوانني.

الخطة هي نتيجة ونهاية لـ»سياسات غير
تقليدية» خاطئة

يف  26تموز  ،2012يف احلك ايام ازمة الـ  Euroالتي
اندلعت كارتداد الزمة تســنيد  titratisationالرهونات
العقاريــة االمريكية عــام  ،2008اعلن حاكم املرصف
املركزي االوروبــي الـ BCEآنذاك الربوفســورMario
 Draghiان املرصف ســيفعل كل ما هو رضوري النقاذ
منطقة اليورو
La BCE est prête à faire tout ce qu’il faut
pour préserver l’Euro
كلمة كانت كافية لعكس التوقعات الســلبية التي
كانت تخيم عىل جميع االسواق املالية االوروبية .وكانت
االعالن الرسمي لـ»سياســات غري تقليدية» مارسها
الـ  BCEلفرتة من الوقت قــام خاللها بعمليات رشاء
مكثفة للسندات العامة والخاصة من االسواق ما ارهق
ميزانيته بشكل كبري.
« السياسات غري التقليدية « التي مارسها الـ BCE
اتصفت بأمرين:
( )1انها كانت ضمن اطار قانون املرصف املركزي
االوروبي
( )2ملدة محدودة من الوقت.
يف لبنان «السياسات غري التقليدية» التي مارسها
مرصف لبنان منذ تســعينات القرن املايض كانت عىل
العكس:
( )1غري متوافقة كلياً ،بــل احيانا ً متناقضة مع
قانون النقد والتسليف
( )2مستدامة غري موَقتة تتبدل وتتنوع مع تنوع
الظروف .لكنها بقيت ضمن عنوانني كبريين
(أ) تأمــن اســتقرار التســليف للقطــاع العام
وبالتحديــد للخزينة لتمويل انفاقاتهــا عىل الكهرباء
والدعم وغريه ،من دون التقيــد يف ذلك باحكام قانون
النقد والتسليف ذي الصلة عىل االخص املادتني  91و95
منه .فاالوىل تنص ان االقراض هو «استثنائي» ،والذي
حصل انه كان مستداماً .والثانية تنص عىل ان االقراض
يجري اســتنادا ً اىل «عقد» يعرض عىل املجلس النيابي
للموافقة عىل رشوطه ،والذي حصل هو ان االقراض تم
بدون توقيع اي عقد.
(ب) تأمني الدوالرات الكافية ملرصف لبنان للتدخل
يف االســواق لالبقاء عىل ثبات سعر الرصف ...وذلك ايا
كان مصدر الدوالرات ولو كانت حتى من ودائع املودعني
يف املصارف اللبنانية.
بدايــات االنحرافات الســابقة تظهرت بوضوح
يف مؤتمر باريــس ( .)2ففيه تــم التوافق عىل أمرين
يتناقضان مع ما كان معتمدا ً من قبل حاكميات سابقة
للمرصف.

تمويل الخسائر من خالل خلق النقود أورث في التشيلي 7000%
تضخمًا في العام 1987
مصرف لبنان م ّول الدولة بال عقد وح ّول ما يجب أن يكون استثنائيًا
موَ قتًا إلى عملية دائمة

كيف سينتهي الصراع بين مصرف لبنان والقصر الجمهوري ؟

فقد اقرت يف هذا املؤتمر فكرة اطفاء جزء من دين
الدولة عىل مرصف لبنان من االرباح املحققة من اعادة
تقييم الذهب .وهو امر كان قد رفضه ســابقا ً الحاكم
ادمون نعيم عندما طلــب منه ذلك وزير املالية الرئيس
كميل شــمعون ،وكانت حجة الدكتور نعيم ان ارباح
اعــادة التقييم هي ارباح دفرتية غري محققة وقد تمت
تسوية االمور باألخذ برأي الدكتور نعيم.
كما اقر مؤتمر باريــس ( ) 2فكرة قيام املصارف
باالكتتاب ملرة واحدة بســندات مصــدرة من الخزينة
بالدوالر او باللرية حســب وضعية كل مرصف بفائدة
 .0%لكن االكتتاب التوافقــي الظريف تحول بعد انتهاء
املدة املحددة له اىل توظيــف الزامي بالعمالت االجنبية
للمصارف لدى مرصف لبنان وما زال ســاريا ً لتاريخه،
وقد فاجأ الحاكم الجميــع مؤخرا ً برأي قانوني ورد يف
كتابه اىل جمعية املصارف مفــاده حق مرصف لبنان
باعادة امــوال التوظيف االلزامي املكون لديه بالعمالت
االجنبية (والذي هو بحقيقتــه احتياطي الزامي) كما
ايداعات املصارف وتوظيفاتها االخــرى املماثلة لديه،
باللــرة اللبنانية عند االقتضاء؟ وكان قد ســبق له ان
اعلن قبل ذلك موقفا ً مماثالً بجواز رد املصارف الودائع
بالعمالت االجنبية اىل اصحابها باللرية اللبنانية من دون
تحديد عىل اي سعر رصف!!!
ما تأســس يف باريس ( )2مــن توجيه املصارف
لتوظيف قســم مــن دوالرات مودعيهــا لدى مرصف
لبنان بكامــل رضاها بداية ،ثم الزاميــا ً بعد ذلك ،كما
تقديم مرصف لبنان الفوائــد املجزية يف مرحلة الحقة
للمصارف لجذبها الجراء ايداعات واكتتابات بشهادات
ايداع بالعملة االجنبية مصدرة منه ،توطئة الســتعمال
ما يحتاج من متحصالتها عند اللزوم لتمويل انفاقات
الدولة وعمليات الدعم والتدخل يف سوق القطع وغريه...
يعاكس بالحقيقة توجهات ســابقة اعتمدها كل من
الدكتور نعيم الذي عرف عنه تشدده ،ما امكن ،يف اعتماد
االصول القانونية يف تمويل انفاقات الدولة وتركيزه عىل
اســتعمال االحتياطي االلزامي باللرية اللبنانية وليس
بالعملــة االجنبيــة يف الدفاع عن ســعر رصف اللرية،
وايضا ً الشيخ ميشال الخوري الذي لم يتوان عن اتخاذ
موقف علني بتوقف مرصف لبنان عن التدخل بســوق
القطع لنضوب موارد حساب «صندوق تثبيت القطع»،
املنصوص عليه يف املادة  75من قانون النقد والتسليف،
من دون التفكري للحظة واحدة بإتيان االنحراف الخطري
وغــر القانوني باســتعمال ايداعات املصــارف لديه
بالعمالت االجنبية ،للتدخل بامــوال املودعني من اجل
الحفاظ عىل ثبات سعر الرصف كما فعل مرصف لبنان
خالل السنوات املاضية ،حســبما اوردت مقدمة ورقة
حكومة الرئيس ميقاتي اآلنــف ذكرها اعاله ،من «ان
جذب تدفقات رأس املال كان للحفاظ عىل سعر الرصف
الثابت ا ُملبالغ يف قيمته و»...
تفاقم عجوزات الخزينة وميــزات املدفوعات مع
انطالقــة احتجاجــات الربيع العربــي ،دفع مرصف
لبنان اىل اطالق عمليــات مالية مركبة الجتذاب االموال
بالعمــات االجنبية من املصارف مــن خالل عمليات

ســماها بالهندســات املالية .واعتربها نائب الحاكم
االســتاذ رائد رشف الدين يف ورقة مؤرخة  4نيســان
 2017نرشها موقع مــرف لبنان عىل االنرتنت تحت
عنوان «هندســة مرصف لبنان املاليــة :رافعة مالية
ونقدية واقتصادية» من قبيل «السياسات غريالتقليدية
املتعددة األهــداف واألبعاد .اذ تجمع مــا بني صيانة
االســتقرار املايل النقدي وتوفري املالءة للدولة وتنشيط
الطلب الداخيل والحركة االقتصادية».
وركز االستاذ رشف الدين يف ورقته عىل «ان تعزيز
موجودات مرصف لبنــان بالعمــات األجنبية يؤمن
ميزانية قوية لعملياته وهو أمر رضوري للحفاظ عىل
اســتقرار ثقة الداخل والخارج ،ما ينعكس إيجابا ً عىل
استقرار سعر الرصف وسعر الفائدة».
وأضــاف« :ان مرصف لبنان لــم يتدخل يف كيفية
جذب املصارف للودائع بالدوالر لتوظيفها يف الهندســة
املالية واالســتفادة من أرباحهــا ،تعليقا ً عىل ما ذكره
البعض من أن عددا ً من املصارف قدّم بغية املشاركة يف
هذه الهندسة إغراءات للمودعني بعائدات مرتفعة وغري
مسبوقة».
الكالم االخري تعرض له قبل عدة ايام عضو جمعية
املصارف السيد تنال الصباح يف  30ايار  2022يف برنامج
 30 /20بحضور نائب رئيس الوزراء الســيد ســعادة
الشــامي .اذ ذكر حرفيا ً التايل« :ان مرصف لبنان قال
للمصارف :يليل بيجيب  100مليــون دوالر من زبائنه
بعطيه فورا ً  35مليون دوالر ،وكل ســنة  5أو  6ماليني
دوالر!!!!»
مجريات االمور اثبتت بما وصلت اليه راهنا ً فداحة
سياســة الدفع نحو تركيز التمويل املرصيف يف القطاع
العام (الخزينــة ومرصف لبنان) .حيــث فاق معدله
يف بعض االوقات نســبة الـ  .65%وهــو امر نبهت اىل
مخاطره تقارير صندوق النقد الدويل املعدة سندا ً للمادة
 IVمن اتفاقية تأسيســه ،وانسحابات فروع املصارف
الغربية من الســوق اللبناني ،علما ً ان هــذا التمركز
يخالف عددا ً من االحكام القانونية والنظامية مثل عدم
جواز اقراض املبذر والفاسد اي الدولة اال عند الرضورة
وبقيود جد صارمة (وهو امر نبــه اىل خطورته باكرا ً
رئيس جمعية املصارف السابق السيد فرانسوا باسيل)،
وعدم جــواز تجاوز الحدود القصــوى القراض عميل
واحد ،وبهتان ضمانة االقراض للقطاع العام ،كما عدم
االخذ باملعيار الــدويل للتقارير املالية املعروف بـ IFRS
 9وغــره ...والالفت ان مرصف لبنان كان هو املهندس
لالنحراف املحكي عنه ،بدال ً من ان يكون هو املتصدي له
من دون اي اعرتاض من قبل لجنة الرقابة عىل املصارف
التي لــم تطالب بفرض الضوابــط واملؤونات مقابله،
وغياب تام للحكومة واملجلس النيابي عن هذا االنحراف
بتمركز التمويل املرصيف.
وكانــت اطالالت القيمني عىل االمــور تثمن واقع
ان الدين العام هــو داخيل وليس اجنبيــاً .أمر اثبتت
مجريات االمور عدم صوابية االطمئنان اليه .فقد نرش
مركز  TRIANGLEقبل عدة ايام دراسة بعنوان «البيع
العظيم :هكذا باع القطاع املرصيف اللبناني مســتقبل
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حاكمان سابقان (نعيم وخوري) تصدّيا لطلبات سياسية
منحرفة بشأن الذهب وتمويل الدولة وسوق القطع
ة
غياب للسلطتين التنفيذية والتشريعية ...و»الساس »
ألزموا القضاء بعدم التعرض لقرارات مصرف لبنان

حقوق المودعين؟
أي مصير ينتظر حاكم مصرف لبنان؟

البالد للمصالح الخارجية»The Great Sell-Off .
تناولت هذه الدراسة خلفيات وافرازات تجعل هذا
القطاع يفرج عن ســندات يوروبونــدز يحوزها ،قبل
اندالع االزمة ،والحقاً ،ملضاربــن متخصصني برشاء
ســندات الدول املتعثرة ،واكثر قدرة عىل ممارسة حق
الفيتو يف عمليات اعادة هيكلــة دينها العام ،وفرض
الرشوط عــى حكومات هذه الدول رضاء او من خالل
التحكيم الدويل.

شطب التزامات مصرف لبنان بالعمالت
األجنبية تجاه المصارف

هذا الشطب:
• يخالف الدستور الذي ينص عىل حماية االقتصاد
الحــر وامللكية واملبادرة الفردية .ومن شــبه املؤكد ان
املجلس الدستوري سيعلن ابطال اي قانون يقر الشطب
ملخالفته مقدمة الدســتور يف حال تم االعرتاض عليه
امامه ،واال فان االنتفاضات الشــعبية ستكون الرادع
االخري عىل غرار ما حصل يف ايسلندا ،اليونان وغريهما...
• يشجع عىل ارتكابات مستقبلية يف ادارة وعمليات
املرصف وايضا ً عىل تمويه وطمس هذه االرتكابات عند
حصولها ،ووأد املسؤوليات املرتتبة عليها طاملا ان االمور
ستنتهي بالنهاية بشطب الدليل عىل حصولها.
• يطيــح بثقة الداخــل والخارج كليــا ً بالقطاع
املرصيف ،املصارف ومرصف لبنــان ولجنة الرقابة عىل
املصارف ،عىل السواء.
• يفقد مرصف لبنان االستقاللية النسبية املتبقية
له ازاء الســلطة التنفيذية .الن تدخــل االخرية بدفع
الخسائر املتأتية من انحرافات ادارته او حتى بشطبها
سوف يستلحق بالتأكيد باستتباع خطري من قبل ادارة
املرصف لرغبات وطلبات الســلطة التنفيذية ،ما يفقد
املــرف بالنهاية اســتقالليته ومربر وجــوده عمالً
بالقول الفرنيس ،من يدفع ثمن الكمان يختار املوسيقى
.Qui paie le violon choisit la musique
• يجايف القانــون واملنطق ،فالدولة بوصفها املدين
االخري بالتزامات مرصف لبنان ســندا ً للمادة  113من
قانون النقد والتســليف ،بدال ً مــن تنفيذها للمتوجب
عليهــا بمقتىض هذه املــادة ،تقــوم بالتحلل من هذا
املوجب يف مرشوع «اسرتاتيجيّة النهوض بالقطاع املايل»
بشطب التزامات مرصف لبنان تجاه املصارف.
حالة غــر مألوفة يف حل النزاعات مضمونها قيام
املدين باعفاء نفسه من التزاماته اتجاه الدائن.

الوضع المالي للمصرف المركزي

ال احد يعــارض فكــرة ان مصداقية اي مرصف
مركزي يف العالم تتعــزز بوجود وضعية مالية جيدة ال
بوجود خســارات باهظة ومرهقة ،من هنا يمكن فهم
ان ادراج حكومة الرئيس ميقاتي فكرة شطب التزامات
مرصف لبنان بالعمالت األجنبيــة تجاه املصارف كان
بهدف تنقية ميزانيته ما ســيزيد ،من حيث املبدأ ،من
قدرته عىل الوفاء بمهامه.
لكن الحقيقة التي يجب ان تقال ايضا ً هي التالية:
 .1ان الوضعية املالية الجيــدة للمرصف املركزي
ليســت كافية لوحدها لتعزيز قدراتــه اذا كان هناك
تشكيك بمصداقية وكفاءة السياسات املنتهجة منه.
 .2ان املرصف املركزي يتمتع بخصائص ووفورات
عديدة تضمن حســن قيامه باملطلــوب منه من دون
التزامه باية قيود سيولة كتلك التي تواجهها مؤسسات

القطاعني العــام والخاص فهــو (أ) ال يتوخى الربح
و(ب) يحتكر إنشاء النقود املركزية بدون تكلفة تقريبا ً
والعمالء ملزمون بقبولهــا .من هنا كانت فكرة حاكم
مــرف لبنــان رد احتياطات وتوظيفــات املصارف
بالعمالت االجنبيــة لديه باللرية اللبنانيــة ،وايضا رد
املصارف للودائع بالعمالت االجنبية اىل اصحابها باللرية
اللبنانية من دون تحديد عىل اســاس اي سعر رصف،
فكرة تضخمية بامتيــاز تتناقض مع موجب مرصف
لبنــان ( )1بالحفاظ عىل النقــد و()2حماية مصالح
وحقوق املودعني يف املصارف مــن خالل الحفاظ عىل
سالمة القطاع املرصيف.
 .3انه ليس للقضاء صالحية اعالن افالس مرصف
مركزي او تصفيته وحلــه ،بالرغم من تعدي التزامات
املرصف امواله الخاصة كما هو االمر بالنسبة للرشكة
واملؤسســة التجاريــة او املرصف التجــاري عندما
يصبحــون غري قادرين عــى تحقيق االربــاح للوفاء
بالتزاماتهم ،ما يســتدعي تدخل القضاء للحكم عليهم
باالفالس واخضاعهم للتصفية .فهــذا االمر غري وارد
بالنسبة للمرصف املركزي ،ذلك انه غري ملزم من حيث
املبــدأ ،باحرتام اي حد أدنى من متطلبات رأس املال مع
اســتثناءات جد نادرة .فحتى عام  ،2011عىل ســبيل
املثــال ،كان البنك املركزي البلجيكي ،املنشــأ كرشكة
مساهمة ،خاضعا ً ألحكام قانون الرشكات التي تتطلب
الحل التلقائي للمؤسسة يف حالة خسارة  50%من رأس
املال .يف لبنان تنص املادة  17من قانون النقد والتسليف
عىل «ان مــرف لبنان ال يحل اال بموجب قانون يحدد
عند االقتضاء طرق تصفيته».
واملمارســة العملية اظهــرت ان مرصف لبنان
يعمل يف ظل «مناعة وحصانة» قانونية وعمالنية ال
يتمتع بها اي مرصف مركزي يف العالم .فالحكومات
تغاضت منذ االســاس عىل ممارســة صالحياتها
الدستورية املنصوص عليها يف املادة  65من الدستور
التي تحفظ لها دورا ً يف التوجهات العامة للسياســة
النقديــة الواجــب اتباعها ،واملجالــس النيابية لم
تمارس ما يقوم بــه املرشعون يف الدول االخرى من
مطالبة مصارفهم املركزية بتأدية الحساب امامهم
عن اعمالهم ،والسنة املاضية خلص اجتماع رئايس
عقد يف القرص الجمهوري دعا اليه رئيس الجمهورية
وحرضه حاكم مرصف لبنان ورئيس مجلس الشورى
للنظــر يف قرار املجلس ايقاف العمــل موَقتاً ،بقرار
صــدر عن املرصف موضوع التعميــم رقم  158ذي
الصلة بسحوبات املودعني من حساباتهم املرصفية
نتيجة الطعن امامه بهــذا القرار .وقد تم االتفاق يف
االجتماع املذكور عىل تعليق نفاذ القرار القضائي يف
اشــارة ضمنية للقضاء االداري بعدم التعرض مرة
اخرى لقرارات مرصف لبنان.
وفوق ذلك تأتي «اســراتيجية النهوض» باقرتاح
عجيب غريب .فبدال ً من ان تشري اىل آلية فضىل لتغطية
خســارة مرصف لبنان من قبل الدولة عمالً بنص املادة
 113من قانون النقد والتســليف او غريها ،عمدت اىل
اســهل الحلول واقلها تكلفة عليها للتحلل من التزامها
وهو شطب التزامات مرصف لبنان بالعمالت االجنبية
تجــاه املصارف لرتســم واقعا ً كاريكاتوريــا ً ليس له
مثيل يف العالــم :صالحيات مطلقــة ملرصف مركزي
مدعمة بامكانية شطب التزاماته عند االقتضاء يف حال
تضخمها لتمويه املسؤوليات واملساءالت.
(*) استاذ محارض يف قانوني النقد واملصارف املركزية

رد الودائع الدوالرية بالليرة فكرة تضخمية بامتياز وتتناقض مع
موجبات سالمة المصارف واستقرار النقد
المصارف المركزية ال تفلس وال تتعثر بل إن السياسات المنتهجة
فيها تفلس وتتعثر ...وفي لبنان األمر سيّان

المصرف المركزي المنهار

املخاطر املالية التــي تعرضت لها مصارف مركزية عديدة بمــا فيها مصارف مركزية كربى
طوال القرن املايض دفعت عددا ً من املفكرين اىل طرح اسئلة من نوع:
هل يمكن للمصارف املركزية أن تنهار ؟
? Can central banks go broke
وصاحب هذا املقال هو الربوفسور  Willem Buiterاستاذ االقتصاد بجامعتي  Cambridgeو
 Yaleونرشه عام  2008اثناء املوجة األوىل من التدخالت االستثنائية للمصارف املركزية.
الحقا ً عىل اثر الخسائر التي أعلنها املرصف املركزي السويرسي يف النصف األول من عام 2011
نرش رئيس مجلس حاكميته الربوفســور  Thomas Jordanمقاال ً طرح فيه ســؤاال ً مشابها ً هو
التايل:
هل البنك الوطني السويرسي بحاجة الموال خاصة ؟
?La Banque nationale suisse a-t-elle besoin de fonds propres
فحوى الجواب يف املقالني الســابقني وغريهما هو «ان املرصف املركزي ال يتعثر وال يفلس ،بل
هي السياسة املنتهجة هي التي تتعثر وتفلس».
وقــد أيد هذا االمر الباحثان  Stella and Lönnbergيف ورقة عمل نرشها الـ  IMFتحت عنوان
Issues in Central Bank Finance and Independence
عــى ضوء مــا اورده الكاتبان االخريان يمكن فهــم عدم صوابية توجه مــرف لبنان برد
توظيفات واحتياطات وايداعات املصارف لديه بالعمالت االجنبية ،بلرية معثرة اي اللرية اللبنانية،
وذات اليشء بالنسبة لرد املصارف ،بذات اللرية املعثرة ،للودائع التي تلقتها من اصحابها بالعمالت
االجنبيــة .وكنا قد تناولنا يف وقت الســابق عدم قانونية التوجه املذكــور يف رد الودائع بالعمالت
االجنبيــة يف مقال نرشته «نداء الوطــن» تحت عنوان « «الليلرة» و»الهــركات» لتذويب الودائع
واطفاء الخسائر» يف امللحق االقتصادي لعددها الصادر يف  21اذار 2022

استمرار مصرف مركزي بالعمل برأسمال سالب

عدد من الدراســات الحديثة خلصت اىل ان خسارة مرصف مركزي لرأسماله وهشاشة وضعه
املايل لم يكونا ،بالرضورة ويف حد ذاتهما ،عقبة أمام أداء سياسات جيدة الحقة:
فالتشــييل استمر مرصفها املركزي بالعمل محققا ً االستقرار يف األسعار بحقوق ملكية سلبية
الكثر من عقدين .ذات االمر حصل مع إرسائيل واملكسيك وكوريا الجنوبية لسنوات معدودة.
باملقابــل عانى املرصف املركزي يف البريو من حالة عجز لعدة ســنوات بســبب دعمه املالية
العامة ،وقد تم تمويل الخســائر بشكل رئييس من خالل خلق النقود وادى ذلك اىل انفجار التضخم
يف عام 1987إىل 7000%
يف الواليات املتحدة االمريكية اعتمد مجلس االحتياطي الفيدرايل الـ  FEDسياســات محاسبية
تستبعد إمكانية تســجيل حقوق ملكية محاسبية سلبية ،حتى يف حالة حدوث خسائر غري عادية
وازنة.
ايضــا يف انكلرتا تم خلق كيان منفصل عن املرصف املركــزي  BEAPFFللقيام بعمليات دعم
خاصة استثنائية خارج اطار عمل املرصف املعتاد ويتلقى التعويضات من الخزينة.

الخالصة

صفوة القول ان شــطب التزامات مرصف لبنان بالعمالت األجنبيــة تجاه املصارف الوارد يف
ورقــة الحكومة هو امر مخالف للدســتور وللمبادئ القانونية املســتقرة يف االيفاء بااللتزامات،
عىل األخص املحررة بالعمالت االجنبية ،ولم يعتمد من قبل اي من البلدان التي ســجلت ميزانيات
مصارفها املركزية خسارات جسيمة ،اذ اســتمر عدد من هذه املصارف بالعمل بسياسات جديدة
تمكن بعض منها يف تحقيق االستقرار يف االسعار خالل مرحلة التعايف من الخسارات.
ان االخذ بفكرة شطب االلتزامات ستكون نتيجته حتما معاكسة لعنوان ورقة الحكومة والتي
هي «النهـوض بالقطـــاع املـايل» اذ ستكون املحصلة ترسيخ فقـــدان الثقة بالقطـاع املرصيف
ككل:
مصارف ومرصف مركزي ولجنة رقابة عىل املصارف وايضا تذويب اضايف للودائع.
منطلق الحل البديــل واالنجع للمعالجة هو تماما ً العكــس ،اي تثبيت ديون الدولة ومرصف
لبنان لالنطالق من بعده يف تحديد املســؤوليات واملساءالت واســس استعادة املودعني لحقوقهم،
الن التزاماتهما يف االزمة ،اي الدولة ومرصف لبنان ،هي التزامات «اصيلة» وليست طارئة تقررت
عىل سبيل التربع لضمان خســائر حصلت يف القطاع املايل الخاص ولحقت بأفراد ومؤسسات من
عمليات اجروها مع مصارف ومؤسســات مالية متعثــرة ،كما حصل يف االزمات االوروبية ،فكان
دعم وانقاذ افراد ومؤسسات القطاع الخاص من االموال العامة.
يف لبنــان االمور مغايرة ،اذ ان االزمة حصلت بســبب تخلف الدولــة ومرصف لبنان عن اداء
التزامات «ثابتــة» يف ذمتيهما ومرتتبة عليهما «مبارشة» وبصورة «اصيلة» ،نتيجة عمليات مالية
اجراهــا االثنان بصورة مبارشة او غري مبارشة من ادخــارات املودعني وبالتايل ال يجوز لهما ،اي
الدولة ومرصف لبنــان ،التحلل من التزاماتهما تجاه املودعني تحت اي شــعار ،الن االمر يخالف
كما ســبق ذكره الدستور واملبادئ القانونية املســتقرة يف االيفاء بااللتزامات عىل االخص املحررة
بالعمالت االجنبية.
ايضا ً يقتيض ان يســتبعد كليا ً التفكــر بفرض اللرية اللبنانية ،والتــي هي يف الوقت الراهن
عملة «السياســات غري التقليدية» الخاطئة بدليل فقدانها لـــحواىل  94%من قيمتها ،يف تصفية
حقــوق املودعني ،من خالل تصفية التزامات الدولة ومرصف لبنان اللتزاماتهما القائمة بالعمالت
االجنبية ،باللرية اللبنانية ،عىل اسعار رصف مخالفة لالسعار الواقعية !

١٦

30

27

24

21

15

18

12

العـــدد  - ٨٥٨السنــــة الثــالثــة

اإلثنيـــن  13حــزيــران 2022

خطار :كلفة مرتفعة لليد العاملة والكهرباء
والمحروقات ...وهناك أزمة الدوالر

عربيد :نفقد صورتنا الجميلة ...كل األخبار
اليوم عن خبزنا كفاف يومنا!

فوائد األزمة إمكان إنعاش الصناعة الوطنية...
تبقى المسألة في كيفية ذلك

القطاع يحتاج إلى تسويق ...ووضعه في
إطار تجميلي مفقود في لبنان اآلن

تقاوم األزمة لتبقى من ميزات لبنان التفاضلية

صناعة األلبسة تفتقد خيوط الصمود ...وتهترئ!
رغم الحديث عن إقفاالت متتالية في ورش الخياطة ومعامل
المنسوجات ،إال أن ال أرقام دقيقة حول عددها كما يؤكد رئيس
نقابة أصحاب مصانع المنسوجات في لبنان سليمان خطار لـ"نداء
الوطن" ،و ُيرجع سبب االقفال إلى "عدم قدرة أصحاب هذه المعامل
على تأمين اليد العاملة المطلوبة والكهرباء والمحروقات ،وهناك
معامل لديها عروض عمل ،لكن ال يمكنها تنفيذها لألسباب التي
ّ
تم ذكرها" ،الفتًا إلى أن "قطاع المنسوجات ينقسم إلى  3أقسام:
معامل الخيطان والقماش والمصابغ ومعامل الخياطة ،ولم يبق من
هذه المعامل سوى معامل الخياطة والسجاد والمناشف والبياضات".

باسمـــــة عطــــوي
يلخص ســليمان خطار معانــاة أصحاب هذه
املعامل بالقول" :غــاء املحروقات والكهرباء وفقدان
اليد العاملة ،كما لم نعد كقطاع نستطيع دفع تكاليف
العمال اآلسيويني بسبب إرتفاع سعر الدوالر يف السوق
الســوداء ،ولذلك نعتمد عىل العمال السوريني علما ً أن
كلفتهم ليست منخفضة" .مشددا ً عىل أن "هذا القطاع
ال يزال مستمرا ً ألن االزمة أعادت الطلب عىل منتوجاتنا
الوطنية .لكن علينا كأصحاب عمل املوازنة بني كلفة
املحروقات والطاقة وبني تنفيذ الطلبيات املطلوبة منا
من السوق اللبناني والعربي يف الوقت املناسب".
ويختم" :الرواتب املنخفضــة وراء احجام اليد
العاملة اللبنانية عن هذه الصناعة .ويف حال تم تحسني
االجور تصبح اسعار املنتجات مرتفعة وغري منافسة".

أرقام من 2018

بلغة االرقام أيضاً ،يشــر تقريــر صادر عن
وزارة الصناعــة عــام  ،2018اىل أن لبنــان كان
يستورد األلبسة (قبل االزمة) من بلدين أساسيني
هما الصــن وتركيا ،وأنه كان هنــاك  73مصنعا ً
لأللبسة الوطنية يف لبنان فقط .ولكن ال أرقام عن
عدد املصانع عام  2020و 2021و.2022

صعوبات العقدين الماضيين

كما يلفت العارفون إىل أن قطاع صناعة األلبســة
الوطنيــة واجه الكثري من الصعوبــات خالل العقدين
االخريين ،أبرزها اإلعفــاءات الرضيبية الجمركية عىل
األلبسة املســتعملة املســتوردة (البالة) .كان التجار
يعمدون (قبل االزمة) إىل إســترياد ألبســة جديدة من

كم عدد مصانع األلبسة التي أغلقت بنتيجة األزمة؟

الخارج ،لتســجل لدى الكشــف عليها يف املرفأ يف خانة
األلبســة املستعملة املســتوردة ،إلعفائها من الرسوم
الجمركية ،وهذا أثر ســلبا ً وبقوة عىل صناعة األلبسة
الوطنية.

لبنان لم يعد أيقونة الموضة والرفاهية

أسباب أخرى تقف وراء االنكماش الحاصل يف
قطاع صناعة املنســوجات وااللبسة ،منها الوضع
الســيايس وعدم االســتقرار الذي حوّل لبنان ،يف
أعني الخارج ،من أيقونــة للموضة والذوق الرفيع
والرفاهية إىل بلد يبحث أبناؤه عن "كفاف يومهم".
ويف هذا االطار يشدد رئيس املجلس االجتماعي
– االقتصادي شارل عربيد (صاحب مصنع ألبسة)،
عىل أنه "تاريخيا ً صناعة االلبســة يف لبنان كانت
ّ
تشغل يدا ً عاملة
من الصناعات االساســية كونها
نسائية ،مما يشكل مدخوال ً إضافيا ً لألرس ،وتتميز
باملهارة والفن والذوق واالبداع .واالهم أن لبنان كان
يتمتع بمصداقية ومكانة عاملية عىل صعيد صناعة
االلبســة وعالمة فارقة وقيمة مضافة" .موضحا ً
أن "املشــكلة التي يعاني منها هذا القطاع حاليا ً
هي عىل ثالثة مستويات ،أولها فقدان اليد العاملة
اللبنانية كلياً .فأصحاب املصانع يعانون إليجاد يد
عاملة ماهرة مما يضطرهــم للجوء إىل يد عاملة
أجنبية ملســاندة االنتاج ،وثانيها صعوبة إسترياد
املواد االولية مــن الخارج باالضافــة إىل صعوبة
التحويالت املالية اىل الخارج".

اين االستقرارين السياسي واألمني؟

يعتــر عربيد أن "الســبب اآلخــر هو عدم
االســتقرار الســيايس يف البلد ،ألن هذه الصناعة

شارل عربيد

سليمان خطار

تحتاج إىل إستقرار أمني وسيايس كي تشجع التجار
عىل توكيــل املصانع اللبنانية عىل إنجاز طلبياتهم
من االلبســة واملواد النسيجية ،ألن الطلبيات غالبا ً
ما يتم االتفاق عليها قبل ستة أشهر وأحيانا أكثر،
فقطاع األلبسة محكوم باملواسم والفصول".
يضيف" :لبنان يفقد صورته الجميلة كجوهرة
يف الرشق االوسط وكمركز إلســتقطاب املهتمني
باالناقة واالزياء ،وأنــه بلد الفن والذوق والجمال.
باتــت كل االخبار عن لبنان تتحــدث عن تراجع
يف مســتوى املعيشــة وتردي الخدمات واملهارات
وطغيان املشاكل االجتماعية" ،مشددا ً عىل أن "هذه
الصورة تجعل قطاع صناعة االلبسة يف لبنان يفقد
ميزته التفاضلية والتنافســية بني دول املنطقة،
خصوصا ً أننا نحاول منافســة دول تملك حوافز
كبرية ملســاندة الصناعيني ولديها حوافز لصناعة
االلبسة والنســيج مثل مرص وتركيا واالردن ،وال

سيما التسهيالت التصديرية والتسويق وهذا االمر
مفقود عندنا".

معاناة صغار الصناعيين ...وأصحاب الورش
يحاول حسني زهوة (صاحب ورشة لصناعة
األلبسة الداخلية يف أحد ضواحي بريوت) الصمود
حتى نهاية العام الحايل ،قبل أن يتخذ القرار بإقفال
ورشته ،أو البقاء يف املهنة التي يحبها وقىض أكثر
من نصف عمره يعمــل فيها .يُخرب "نداء الوطن"
أنه "يف ظل اإلرتفاع املستمر يف أسعار املواد االولية
وكلفة االنتاج وال ســيما الكهرباء التي تضاعفت
فاتورتها بشــكل جنوني ،لم يبق ســوى إيجار
ورشته معقوال ً (باللرية اللبنانية) مقارنة باألكالف
االخرى التي يتكبدها قبل أن تصبح األلبســة التي
يُنتجها جاهزة".
يلفــت إىل أنه "قبل بدايــة االزمة كان العائق
أمام تقدمنا هــو البضائع الصينية املســتوردة
والرخيصة .واليوم مــع حصول اإلنهيار تراجعت
أعمالنا بشــكل كبري خصوصا ً أنهــا تزامنت مع
جائحة كورونا ،وتجىل ذلك من خالل صعوبة إيجاد
مواد أولية وإستريادها من الخارج بسبب تقلبات
الــدوالر ،وإقفال الحدود اللبنانية – الســورية يف
فرتات معينة وصار إتكالنا عىل ما يستورده التجار

الكبار ولكن بكلفة أعىل علينا".
يرشح حسني أنه "ما زال صامداً ،ألنه يشرتي
مواد أولية من مصانع أقفلت أبوابها وتريد ترصيف
ما لديها بدال ً من تلفها ( 9ورش لأللبسة الداخلية
أقفلت خالل عامني واشرتى الستوك منها)" ،الفتا ً
إىل أنه "يُصدّر بضاعته إىل االمارات العربية املتحدة
والكويت ،لكنه ال يســتطيع املنافسة مع مصانع
كربى أو البضائع من الدول اآلسيوية ،كون الكلفة
التشــغيلية التي يتكبدها من كهرباء ومحروقات
وأجور العمال عالية جداً ،علما ً أنه منذ بداية االزمة
تقلص عدد عماله مــن  14إىل  5عمّ ال حالياً ،وقد
فضلــوا االنتقال إىل مهن أخرى مع االقفال املتكرر
الذي سببته جائحة كورونا".
عبري مقدم (صاحبة ورشــة لخياطة الربادي
ســابقا ً وحاليا ً هي مســؤولة إداريــة يف مصنع
للبياضات يف منطقــة الحازمية) عانت التحديات
نفســها التي يمر بها حسني مما دفعها إىل إقفال
الورشــة يف العام  .2018ترشح لـ"نداء الوطن"
أن " ســبب إقفال ورشــتها هو تداعيات الحرب

الســورية عىل لبنان منذ العام  ،2013والتي أدت
إىل إنكفاء الزبائن الخليجيني عن املجيء ،وتراجع
مدخــول املغرتبــن اللبنانيني يف بلــدان أفريقيا،
ممــا أدى إىل تراجع الطلب عــى خياطة الربادي
الداخلية" ،موضحة أنه "يف ما خص عملها الجديد
كمســؤولة إدارية يف مصنع للبياضات الفاخرة،
فمنذ بداية االزمة تراجع عــدد الزبائن اللبنانيني
الذين يطلبون هذه النوعية من البياضات الفاخرة،
علما أن لدى أصحاب املعمل صالتي عرض يف لبنان
لكن مردودهما قليل حالياً" .وتشري إىل أن "االتكال
هو عىل متاجر املعمل يف الخليج وال سيما يف قطر
والكويت واململكة العربية الســعودية ،وبســبب
عالقات أصحــاب املعمل املتنوعــة وتوفر الدوالر
الفريش ،فال مشــاكل لديهم يف التصدير أو رشاء
املواد االولية ،بل لديهم مشكلة يف إيجاد اليد العاملة
اللبنانيــة ،إذ إن نصــف العاملــن يف املصنع من
الجنسيات اآلسيوية بسبب الكلفة األقل وسهولة
التعامل معهــم وتمتّعهم بالخربة الالزمة لخياطة
البياضات الفاخرة".

تهريب ماركات وتهرب جمركي

يشــدد عربيد عىل أن "قطاع صناعة االلبسة
يحتاج إىل تســويق ووضعه يف إطار تجمييل وهذا
مفقــود يف لبنان .مما يؤدي إىل تراجعه املســتمر
وإقفــال املزيد مــن املصانع ،هــذا باالضافة إىل
املنافسة يف الداخل من خالل ورش صناعة االلبسة
واملصانــع املكتومة ،أي تلك التــي ال ترصح عن
أعمالهــا وال تتكلف عىل عمالها (رضائب وضمان
إجتماعي) عىل غرار املصانــع الكبرية" ،الفتا ً إىل
أن "النقطة األخــرى التي يعاني منها القطاع هو
تهريب عالمات تجارية معينة ،والتهرب الجمركي
من قبل بعــض التجار مما يجعل املنافســة مع
مصانع االلبسة يف لبنان غري متكافئ ،ويحوّله إىل
قطاع غري جاذب وغري منافس ويؤدي إىل مزيد من
االزمات".
ويعترب أن "هذا القطاع يساهم بشكل كبري يف
تنمية االطــراف اللبنانية ،ألنه ليس من الرضوري
أن تتواجد هذه املصانع يف العاصمة .وتطوير هذا
القطاع يحتاج إىل خطة وسياسة متكاملة ال تزال
مفقودة يف لبنــان نظرا ً لألولويــات االخرى التي
يتطلبها الخروج من االزمــة" ،متمنيا ً أن "تلحظ
خطــة التعايف املقبلة تنمية هــذا القطاع من قبل
الدولة اللبنانية ،لكي يســتعيد لبنان دوره يف هذا
املجال ،خصوصا ً أننا نملك عالمات تجارية مهمة
وحضــورا ً عامليا ً يف مجال صناعــة االزياء الراقية
ونحن نستطيع إستعادة هذا املوقع".
ويشــدد عىل أن "صناعة االلبســة يف لبنان
تصنف من االنــواع املتوســطة والعالية الجودة،
وليســت من االصناف الشــعبية والرخيصة التي
غالبا ً ما تأتي من الصني ودول آســيا وتركيا الذين
يملكون أحجام إنتاج كبــرة ومواد أولية متوفرة
ومدعومة".

إختصاصنا المتوسط والعالي الجودة

ويختــم" :صناعتنــا كانت مــن الصناعات
املتوسطة وعالية الجودة ( )haute coutureوهذا
ما تميزنا فيه ،ولذلك لم نســتطع أن نُنافس مع
تراجع القــدرة الرشائية لدى اللبنانيني بســبب
االزمة".
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البساط :هذا القطاع بات يُسهم بنسبة  25%من
إجمالي الناتج الصناعي المحلي

نصراوي :المواصفات عالية والجودة أيضًا...
مع تحذير من «مصانع تحت الدرج"

تأمين أكثر من  70%من حاجات االستهالك الداخلي
وتصدير الفائض إلى الخارج

التحدّي يكمن في المواد األولية المستخدمة
وهي مستوردة ...عدا الفواكه والخضار

األزمة أفادت الصناعات الغذائية

لبنان يأكل من صناعاته وإنتاجه أكثر من ذي قبل

«بتحب لبنان ّ
ّ
س البضاعة اللبنانية ...شعارات
حب صناعتو» ،قاطعوا البضاعة غير اللبنانية« ،إشتروا ب »
العزّ لتشجيع استهالك اإلنتاج اللبناني ،وتحفيز الدورة اإلنتاجية
لطالما رفعت في «أيام »
ُ
المحلية .ولكن تلك العناوين لم تكن وقتها تقنع كل شرائح المجتمع اللبناني ،لحين حلول
ساعة اإلنهيار المالي والنقدي ،فتفلّت سعر صرف الدوالر وهبطت العملة الوطنية ومعها
ب واحتلّت الصناعات الوطنية الخيار األول للمستهلك،
القدرة الشرائية .عندها «برم الدوال »
نظرًا الى مواكبة اسعار السلع المستوردة سعر صرف الدوالر الذي «طا »ر من  1515ليرة لبنانية
ّ
وحط عند  28ألف ليرة خالل عامين ونصف العام ،فانقلبت المعادلة.
للدوالر
باتريسيــــا جـــــالد
يف نهاية العام  2019ومع استفحال
جائحة «كورونا» واشتداد اإلنهيار املايل،
وبما أن التجارة شطارة واللبناني يتأقلم
ّ
املحل يف
مع كل الظروف ،انهمك املصنّع
تلبية حاجات السوق وطرح منتجات عىل
شاكلة تلك املســتوردة (مثل الشوكوال،
واملعلبــات والــكاكاو والبســكويت
والكمامات وأجهزة التنفسّ .)...
وســع
الصناعي مروحة الصناعات تماشيا ً مع
حاجات الســوق ،فنجــح وأثبت جدارة
عالية يف النوعية وبأسعار تنافسية يف كل
الصناعات وأولها الغذائية ،رغم استرياده
للمواد األولية من الخارج والتحديات التي
تواجهه وسط شحّ الدوالر .وبذلك لم يعد
بحاجة اىل «دعايات» لتسويق صناعاته
محلياً.

مروحة واسعة

والقيمة املضافة» ،كما أ ّكد لـ»نداء الوطن»
رئيس نقابة اصحــاب الصناعات الغذائية
منري البساط .وتشمل معظم املواد الغذائية
االساسية الطحني والخبز بانواعه ،الحليب
وااللبان واالجبان ،الدواجن الحيّة واملصنعة،
ال ّلحوم املصنعة ،املع ّلبات الغذائية بانواعها،
املخلالت ،املربيــات ،الزيوت ( زيت الزيتون
والزيــوت النباتية) ،الدهــون والطحينة،
السكاكر والـ»تشــيبس» ،البن والبهارات،
املياه املعدنية ،العصائــر واملرشوبات غري
الكحولية ،الرشابات وماء الزهر وماء الورد،
النبيــذ ،العرق وعدد آخر مــن املرشوبات
الروحيــة ،والكبيس واملخلــات ...ويقدّر
البســاط عدد املصانع الغذائية املرخصة،
بنحو  1500مؤسسة ،بينما عدد املؤسسات
غري املرخصــة تقدّر بضعف هــذا العدد،
يرتاوح معظمها بحجم املؤسسات الصغرية
واملتناهيــة الصغر ،بينمــا تض ّم عضوية
جمعيــة الصناعيني اللبنانيــن نحو 206
مصانــع تغطي نحو  80%من االســماء
التجاريــة ( )Brand Nameاملعروفــة يف
االسواق و  90%من الصادرات الغذائية.

ومعلوم أن الصناعات الغذائية اللبنانية
تغ ّ
طــي مروحة كبــرة مــن القطاعات
الصناعية التي تؤمن الغذاء املتنوّع لحاجة
املستهلك اللبناني واالســواق التصديرية.
و»تبلــغ حصة تلك الصناعــات ما يقارب
نسبة الـ 25%من اجمايل االنتاج الصناعي،
وتحتــ ّل املرتبــة االوىل مــن حيــث عدد
املؤسسات العاملة واليد العاملة الصناعية

وبرأي البســاط ،وهــو أيضا ً صاحب
رشكة لصناعة الحالوة والطحينة والسمسم
وراحة الحلقوم ،...أن «األزمة التي غرق بها
لبنان كانت ضارة ولكن نافعة بشكل مبارش

منير البساط

جورج نصراوي

رب ضارة نافعة

للقطاع الصناعي بشكل عام ،والصناعات
الغذائية بشــكل خاص» .وأضاف« :االزمة
االقتصادية أدت اىل استعادة القطاع لحصته
الطبيعية يف االســتهالك املحيل اثر تناقص
حجم الصادرات ،واقتناع املستهلك اللبناني
بجودة وتنافســية املنتج املحــي ،وتثبيت
مقولــة ان االقتصاد املرتكز عىل االنتاج هو
الســبيل الوحيد للخروج مــن هذه االزمة
وتحقيق النمو االقتصادي املنشود.

المنافسة األجنبية

لكــن اىل أي ح ّد يمكــن للمنتج املحيل
بجودته وسعره عىل منافسة األجنبي منه؟
يؤكد البســاط أن «الصناعة اللبنانية
أثبتــت قدرتها عىل منافســة واســتبدال
املنتج االجنبي ،خاصة يف قطاع الصناعات
االســتهالكية (الغذائيــة ،املنظفــات،
واملعقمــات) حيث تؤمن اكثر من نســبة
 70%من حاجــات االســتهالك ،وتصدر
الفائض اىل الخــارج ،رغم حاجتها لتأمني
معظم املــواد االولية والتعبئــة والتغليف
بالدوالر الـ»فريش» ،كما يوجد قدرات كبرية
لقطاعات أخرى لتحتل مكانتها يف االسواق
كالصناعات الدوائية والكيميائية.

البضاعة التركية

أما عن قدرة الصناعة املحلية الغذائية
عىل منافسة البضاعة الرتكية التي تجتاح
الرفوف لدى التجار والسوبرماركات لناحية
الجودة والسعر ،يؤ ّكد البساط أن «الصناعة
الغذائية تملــك كل االمكانــات من حيث
الجــودة والنوعية عىل منافســة املنتجات
الرتكية وغريها .اما من ناحية الســعر ،فال
يجب ان يغيب عن البــال تمتع الصناعات
االجنبيــة (وخاصة الرتكيــة) بدعم كامل
من الســلطات املحلية املعنية وبنية تحتية
صناعية متطورة ،من دون ان ننىس تدهور
ســعر الرصف محلياً ،واستمرار احتساب
الدوالر الجمركــي ورضيبة القيمة املضافة
عىل مستوى الـ  1500ل.ل .ما يعني غياب
اي نوع من الحماية للمنتج املحيل.

المنتجات الغذائية المحلية باتت الخيار األول للمستهلك اللبناني (رمزي الحاج)

شهادة صناعي

وبدوره عــرض نائب رئيس جمعية
الصناعيني اللبنانيــن وعميد الصناعات
الغذائيــة يف لبنــان جــورج نرصاوي
لـ»نداء الوطن» املعوقات التي تواجهه يف
الصناعة املحلية .فقال ،باعتباره املؤسس
والرئيس التنفيذي لـــركة «سوناكو»
املختصة بصناعــة املأكل اللبناني الرشق
أوســطي( ،طحينة وحالوة وجميع أنواع
املعلبات وزيت الزيتون وال ُربّ والكاتشاب
واملربيات ) ...إن أكرب أزمة يف لبنان اليوم
التي يعاني منهــا القطاع الصناعي هي
يف كلفة املحروقــات املرتفعة ،باعتبار أن
التغذية الكهربائية غري متوفرة واملازوت
غري مدعوم ويســدّد بالــدوالر النقدي،
ما يزيد من كلفــة اإلنتاج وبالتايل يحول
دون تحفيــز املنافســة خصوصا ً للدول
املحيطة» .وأضــاف« :ان التحدي الثاني
يكمن يف املواد األولية املستخدمة لغالبية
املنتجات والتي تستورد من الخارج ما عدا
الخضار والفواكــه التي يت ّم توفريها من
السوق الداخيل ،ما يعني أن التسديد يكون
بالدوالر النقدي ،ما يسبب ارتفاع أسعار
السلع يوميا ً يف السوبرماركات» .وحول
حلول البضاعة املحلية مكان املســتوردة
منها مع تراجع قيمة اإلســترياد من 22
مليار دوالر اىل  11ملياراً ،وخصوصا ً خالل
فرتة انتشــار جائحة «كورونا» ،أشــار
نرصاوي اىل أن «السلع التي كانت تستورد
ح ّلت مكانها الصناعــة املحلية ،حتى أن
مصانع جديدة نشــأت ،وتلك التي كانت
موجودة زاد الطلــب عليها لتغطية ثغرة
تراجع اإلسترياد».

المواصفات عالمية

ويف مــا يتعلق باملواصفــات املعتمدة
مح ّلياً ،أكد نرصاوي أنها «عالية بالنســبة

واكد :إرتفاع كلفة إنتاج األلبان واألجبان
بالنسبة اىل صناعة الحليب واأللبان واألجبان املحلية التي تعتمد
عليها السوق املحليّة اإلستهالكية ،فهي بجودة عالية لكنها بكلفة
عالية ايضا ً بسبب فواتري الطاقة الباهظة وغري املدعومة ،ورضورة
توفري الكهرباء بصورة مســتم ّرة كون املواد املصنعة من الحليب
تتطلب الدقة والعناية والتربيد بشــكل مستم ّر  .24/24هذا األمر
أ ّكده مدير عام رشكة البان لبنان  Liban Laitمارك واكد ،موضحا ً
لـ»نداء الوطن» أن منتجات الحليب واأللبان واألجبان التي تصنعها
املصانع اللبنانية واملرخصة ذات جودة عالية ،وتتخذ أسعارها منحى
تصاعديا ً يف ظ ّل الصعوبات التي تواجهها املصانع يف ظرفنا الراهن،
وهي اىل أكالف الطاقة املرتفعة والتــي تتخطى الـ 300ألف دوالر
شهريا ً مع ارتفاع أسعار املحروقات املستمر ،تضاف كلفة التغليف

والبالستيك التي تستورد من الخارج بالدوالر النقدي ،ورشاء كمية
من الحليب الطازج املســتخدم من املزارع تبلغ  100طن أسبوعياً،
والذي يك ّلف املصنّع ســعر الليرت الواحد عــادة زيادة بقيمة  20أو
 25سنتا ً عن سعر الليرت املســتخرج من املزارع الخاصة باملصنع.
كل ذلك فضالً عن تأثري الحرب األوكرانيــة ،كما أضاف واكد ،عىل
اإلسترياد من الخارج وارتفاع األســعار ال سيما الصويا والعلف...
فضالً عن طريقة تســديد قيمة املبيعات من قبل السوبرماركات
التي كانت بالشيكات ،ثم أصبح جزء منها «بالفريش» يف ظ ّل شحّ
النقد وفرض غرامات من املصارف عىل الســحوبات .وعن األرباح
التي تتقاضاها املحالت التجارية قال واكد« :إنها كانت يف السابق
ترتاوح بني  25و 30%اليوم انخفضت اىل  10و .»12%

مارك واكد

 5مع ّوقات على األقل
طبعا ً هنــاك معوّقــات تواجه
الصناعــة املحلية وأصحاب املصانع،
ّ
قســمها منري البســاط اىل قديمة
وجديدة حالت وال تزال دون تطورها
ونموهاّ .
ولخصها كما ييل:
 - 1كلفة االنتــاج وخاصة موضوع
الطاقة.
 - 2غياب التمويل الصناعي ســواء
لرأس املال التشغييل او االستثمار.
 - 3انعــدام االســتقرار الســيايس
ومضاعفــات االزمــة االقتصادية
والنقدية (عدم ثبات اسعار الرصف).
 - 4تناقص كبري يف اليد العاملة املاهرة
وغري املاهرة بســبب الهجرة وغياب
االستقرار االجتماعي.
 - 5غياب او قلة املناطق الصناعية.
ّ
املرخصة ويمكــن للمواطن
اىل املصانــع
اســتهالك املنتجات املطروحة يف الســوق
ّ
تتحل
والتي تحمل ماركات بكل ثقة ،ألنها
بجــودة مرتفعة وتتــ ّم مراقبتها من قبل
مصلحة حماية املستهلك يف وزارة اإلقتصاد.
تبقى املصانع التي «تعمل تحت الدرج» كما
ســمّ اها نرصاوي« ،فهي دون املواصفات
ولألسف مراقبة الدولة ضعيفة عليها».
وأ ّكد أن حصته من السوق املحلية تبلغ
 15%و 85%من املنتجات تصدّر اىل الخارج
ما عدا الســعودية التي ال يــزال التصدير
اليها غري متاح ألسباب سياسية ،والسعي
مستمر لفتح أبوابها مجددا ً أمام املنتجات
اللبنانية» .مشدّدا ً عىل أن «مجموع املصانع
الغذائية يف لبنان تلبي حاجة الســوق علما ً
أن هناك منتجات ال تصنّع يف لبنان بســبب
عدم ّ
توفر املواد التــي تحتاجها» .صحيح
أن الصناعة اللبنانية أثبتت نجاها وقدرتها
عىل التأقلم مع كل الصعوبات ،أكان لناحية
الجودة والقدرة عىل اإلبتكار والنجاح بسبب
الكفاءات اللبنانية واألدمغة التي نخرسها
من خالل الهجرة اليومية اىل الخارج ،إال إنها
ّ
وتوفر القطاعات
تحتاج اىل دولة تدعمهــا
الحيويــة اليوميــة أولها توفــر الطاقة
والكهرباء ،وعودة املصارف اىل عملها ،عندها
تشت ّد املنافسة عىل صعيد األسعار فننتقل
من بلد ريعــي اىل منتج فتتحــ ّرك العجلة
اإلقتصادية.
اذاً ،الخالصة أن بعض املصانع اللبنانية
عدّلت بخطوط إنتاجهــا ،لتطرح منتجات
بديلة عن تلك التي كانت تســتورد ،فمألت
فراغ الســوق املحيل جراء تضــاؤل القدرة
الرشائية والبحث عن بدائل بسعر اوفر.
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العـــدد  - ٨٥٨السنــــة الثــالثــة

مارديني :شطب رساميل
المصارف وجزء من الودائع
سيشكل عنوانًا كبيرًا للمواجهة

اإلثنيـــن  13حــزيــران 2022

سروع :أين المنطق والعدل
في قبول اإلفالس ونتائجه
الخطيرة على حقوق المودعين؟

إلسقاط االتفاق مع صندوق
النقد تبعات بالغة الخطورة
على البلد وإمكانية تعافيه

كيف يتم العمل سرًا على بدعة تؤدي إلى شطب ودائع كبيرة؟

تحضير تمرير صيغة تجمع بين إفالس مصارف وتصفيتها

خـــالد أبــــو شقــــرا
لم يكن وقوع القطاع املرصيف اللبناني
برمّ ته يف تيار األزمة الجارف إال مسألة وقت.
الرهان عىل قدراته العجائبية وتضامنه الفذ
لخوض «بحر» توزيع الخسائر من دون أن
يبتل بنقطة ماء واحدة فشل فشالً ذريعاً.
مع كل خطة تُقرتح كان القطاع يغرق أكثر
يف «يمّ» االفالس ،حتى كادت «مياه» اقتطاع
الرساميل تالمس «مناخريه» ،مهددة بقطع
االنفاس عنه .يف هذه املرحلة ،أصبح هم كل
فئة منه أن تنجو بنفسها .ففقدت املصارف
وحدتها وراحت تبحث فرادة عما ينفعها.

سجاالت بين الحاكم والمصارف

يف الوقت الــذي كان يفتح فيه عضو
جمعية املصارف تنال الصباح «النار» عىل
حاكم مرصف لبنــان باعتباره «جزءا ً من
املنظومة اللبنانية ويعمل ملصلحة السلطة
السياسية» ،كانت إحدى املنصات اإلعالمية
التي تدور يف فلك زميل له تفتح صفحاتها
للحاكم ليربئ نفســه من «دم» الودائع.
إذ اعترب الحاكم رياض ســامة يف حديث
ملوقع « »Ici Beyrouthالقريب من املرصيف
أنطون الصحناوي أنه جرى «بني العامني
 2017و  ،2022تســديد  24مليــار دوالر
ّ
يقولن
«فريش» إضافية للمصــارف .فال
أحد أن مرصف لبنان هــو الذي بدد أموال
املودعني  .»قبلها يف وقت قصري رد الحاكم
عىل حملة جمعية املصــارف بعدم جواز
املس باالحتياطي اإللزامي ،والتي توجتها
يف كتاب رسمي يف  4نيسان  2022بانه «يف
ظل غياب أي نص قانونــي واضح يحدد
طريقة تســديد أموال املصارف املودعة أو
املوظفة لدى مرصف لبنان ،يمكن له وبغية
تسديد قيمة هذه االموال عند استحقاقها
إىل املصارف املعنية باللرية وعىل سعر رصف
يحدده هو» .ويف وقت ليس ببعيد أيضاً ،فنّد
االمني العام السابق لجمعية املصارف مكرم
صادر سياسة «املركزي» منذ  1993ولغاية
 2021يف مقــال حمل عنــوان «توظيفات
املصــارف لدى مــرف لبنــان :القصة
الشائعة والحقيقية» ،التي كانت نتيجتها
برأيــه إجبار املصــارف بطريقة أو أخرى
عىل توظيف النسبة االكرب من الودائع لدى
املركزي».

المواجهة مع صندوق النقد

رئيس املعهد اللبناني لدراسات السوق
د .باتريك مارديني يوافق عىل أن املشــكلة
االساســية والكبرية هي بــن املصارف
والحكومــة ،ولو أن بعضــا ً من املصارف
يحمّ ل مجلس إدارة الجمعية املســؤولية
نتيجة عدم مجابهتها الطروحات بشــكل

فذ .وبحسب مارديني «فان الحكومة التي
انجزت خطتها للتعــايف املايل ،واتفقت مع
فريق صندوق النقد الدويل عىل التفاصيل،
تعتزم شطب رســاميل املصارف إضافة
اىل جزء كبري من أمــوال املودعني يف إطار
توزيع الخســائر .وهو ما سيشكل عنوانا ً
كبريا ً للمواجهة يف حــال قررت الحكومة
املقبلة السري بالطرح نفسه ،والتوقيع مع
الصندوق عىل أساسه .فشطب الرساميل
يعنــي ببســاطة أن املصــارف لــم تعد
الصحابها .وعليه من غري املستبعد أن تدخل
املصارف يف مرشوع جدي السقاط االتفاق
مع صندوق النقــد الدويل ،وتعيد االمور إىل
نقطة الصفر من جديد».

الرسملة أو االفالس

ما يطرح عىل اصحاب املصارف اليوم
يقوم عىل ركيزتني :إما الرسملة بالدوالرات
النقدية الطازجة و»النفاذ» بمؤسساتهم،
وإما الخروج من السوق .املعادلة البسيطة
جدا ً والواضحة بالنســبة لحكومة الرئيس
ميقاتي ومن خلفها صندوق النقد الدويل،
لكونها تنطلق من تراتبية الحقوق واملطالب
لن تمر مرور الكرام عىل املصارف .وهذا قد
يكون أخطر ما ســيواجه لبنان يف املرحلة
املقبلة ،فعىل «الرغم من التحفظ عىل بعض
طروحات صندوق النقد بشكل عام ،وبما
يتعلق بلبنان بشــكل خاص ،فان إسقاط
االتفاق ســتكون له نتائج بالغة الخطورة
عىل البلد وإمكانيــة تعافية .خصوصا ً أن
التجربة أثبتت بما ال يقبل النقض أن لبنان
قارص عىل القيام بأي إصــاح من تلقاء
نفســه .وعليه فان العالقــة مع صندوق
النقد هي الحل الوحيد النجاز االصالحات.
أمّ ا قطع حبل النجــاة الوحيد الذي يرميه
الصندوق ســيكون بمثابة «نجني» عىل
لبنان كلــه لحماية قطــاع متهالك .مع
العلم أن هناك بعض املصارف تفكر جديا ً
بالذهــاب يف اتجاه مجابهــة طروحات
صندوق النقد الدويل ولو أن هذا االمر يذهب
بالبلد إىل الهاوية».

نتائج التدقيق معروفة سلفًا

تصدي املصارف لطروحات الحكومة
املتوافــق عليها مع صنــدوق النقد الدويل
ال يقترص عىل الخوف من شــطبها ،إنما
أيضا النها «رشوط إخضاع تتعلق بانعدام
الثقة وليســت رشوطا ً مهنية» ،بحســب
الخبري االقتصادي واملــريف جو رسوع.
«فاشــراط تقييم  14مرصفا ً تشكل نحو
 85يف املئة من حجــم القطاع املرصيف من
قبل رشكات تدقيق دولية إلظهار إن كانت
هناك «ودائع إجرامية» criminal deposits
وتحديد مالءتهــا واالموال املهربة وقدرتها

مقرّ جمعية المصارف هدف دائم للمودعين

عىل االســتمرار ستكون ســلبية حتماً،
وســتعرضها لالفالس فــوراً .إذ ال داعي
للتكلف عىل رشكات تدقيق دولية ومحلية
وإخضاع املصارف للتقييــم إذا لم تعرتف
الدولة أن للمصارف حقوقا ً لديها عبارة عن
ديون «اليوروبوندز» ،ولم يعرتف مرصف
لبنان بتوظيفاتها لديــه التي تتجاوز 80
مليــار دوالر ،هــذا عدا عــن التوظيفات
باللــرة» .وعليه يســأل رسوع كيف من
املمكن أن تقبل املصارف بافالسها مع ما
سرتتبه هذه العملية من تبعات خطرية عىل
حقوق املودعني ،وهي تعلم أن لديها حقوقا ً
لدى الدولة ومرصف لبنــان .فأين املنطق
وأين العدل؟!

قانون جديد هجين

مادة خالفية جديــدة قد تظهر إىل
العلن يف االيام القادمة تتمثل يف «التحضري
عىل أرفع املستويات لتعديل قوانني اعادة
هيكلة املصارف بشكل أن تدمج القوانني
الجديدة بني االفالس والتصفية» ،بحسب
مصدر مطلــع .و»إن كانت العملية ما
زالت للحظة تحــاط برسية تامة ،فهي
تطرح تســاؤالت عن هذه الخلطة التي
ســيخرج بها معدوها يف الســلطتني
السياســية والنقدية وموقف املصارف
منها .ففي االفالس تحتسب االصول مع
حقوق املســاهمني وكبار املدراء وتوزع
عىل املطلوبات أي عىل املودعني بوصفهم
الدائنني .ومن االصول التي يأخذها وكيل
التفليســة واملدير املوَقــت املعني ديون
املرصف عىل الدولة وعىل مرصف لبنان.

جو سروع

باتريك مارديني

ومن واجبهمــا املطالبة بها وتحصيلها
كما يحصلون االموال من عملية تصفية
االصول مالحقة املســاهمني بأموالهم
الشخصية .يف حني أن للتصفية متطلبات
أخرى .والجمع بني املفهومني ســيكون
بمثابة تركيبة هجينة معروف أولها وال
يمكن توقع نهايتها ،هدفها االبقاء عىل
انكار موجودات املصــارف لدى الدولة
ومرصف لبنــان .بمعنى آخر تربئة ذمة
«املركزي» والدولة عىل حســاب القطاع
املرصيف».

نتيجة القضاء عىل االحتياطيات ،وتضييع
الثقة ،والعمل وفقا ً لسياسة «quick and
 ،« dirty solutionبــرأي رسوع .بما تعني
هذه السياسات من عجز عن تطبيق الحلول
املستدامة واللجوء إىل الحلول اآلنية الرسيعة
ذات الكلفة العاليــة والفعالية املنخفضة.
وهذا ما رأيناه يف املنصــات  1و 2و 3التي
انشأها مرصف لبنان ،والدعم ،واستمرار
التدخل يف ســوق القطع ،وعــدم القيام
باالصالحــات الرضورية وتضييع الفرص
الواحدة تلو االخرى ...والقائمة تطول من
إجراءات غب الطلب عمّ قت االزمة وأفقدت
االقتصاد القدرة عــى االنطالق .وعىل ما
يظهر فان االمور ذاهبة يف القادم من االيام
باالتجاه نفسه مع عقم فاضح عن اتخاذ
االجراءات االنقاذية.

حلول سريعة وسيئة

بشكل عام فان كل الحلول التي تطرح
اليوم تأخــرت ثالث ســنوات كحد أدنى
وأصبحت أصعب عىل الجميع بما ال يقاس

حدين ...لكنهم منصاعون جميعًا لمصرف لبنان
أصحاب البنوك غير مو ّ
مراقبون ملوقف املصارف ،يقسمون القطاع إىل  3فئات:
االوىل ،هي املصــارف التي ما زالت تنضوي تحــت جناح حاكم
مرصف لبنان وتنصاع لسياساته .وهي تعد عىل أصابع اليد الواحدة.
الثانية ،مصارف تحمّ ل البنك املركزي مســؤولية تضييع الودائع
وتطالبه بعدم االنصياع لخطة شطب الرساميل.
الثالثة ،مصارف عىل درب االقفال ،همها االول الخروج من السوق
بأقل خسائر ممكنة.
لكن رغــم االختالف يف وجهــات النظر عىل مصــر املتبقي من
التوظيفات اإللزاميــة وكيفية توزيع الخســائر« ،فان لكل صاحب
مرصف خصوصيته وعالقاته وارتباطاته مع الســلطتني السياسية

والنقدية التي تؤثر عىل موقفه» ،بحسب مصدر مرصيف .ومع هذا فان
«الفئات الثالث ال تستطيع الخروج من «بيت طاعة» املرصف املركزي.
فأموالهــم عنده ،وهو من يملك الســيولة باللرية والــدوالر ويصدر
التعاميم .وعليه فاملصــارف واصحابها محكومني بالتوافق معه ،ولو
رفع بعضهم السقوف يف االعالم نتيجة الضغوطات والقهر مما وصلت
إليه الحال» .وبحسب املصدر فان «تحجج مرصف لبنان باقراض أموال
املودعني التي تفوق  75مليار دوالر للدولة ،سواء كان بشكل مبارش أو
نتيجة تدخله بســوق القطع ،يجب أن يكون املنطلق ملوقف موحد بني
املصارف و»املركزي» يحمّ ل الدولة مســؤولية إرجاع االموال ،ويرفض
بالطبع شطب الديون .وهذا عىل ما يبدو أنه يطبخ عىل نار هادئة لنقل

الخالف بني القطاع املرصيف بــن بعضه البعض ،إىل خالف مع الدولة.
فـ»املركزي» يعرف تمام املعرفة بان تسديد الودائع للمصارف باللرية
عىل سعر رصف غري حقيقي ،سيجرب االخرية عىل تسديدها للمودعني
بنفس الطريقة .وبالتايل تكون املشكلة قد انتهت .كما أنه يعلم أن دفع
مليارات الدوالرات خالل االعوام  2021 – 2017لم يكن إرجاعا ً للودائع
إنما اعتمادات مستندية فتحت للتجار واملستوردين للتسديد عنهم يف
املصارف املراســلة االجنبية بعدما دفعوا للمستوردين داخليا ً بالدوالر
املحيل .ويخلص املصدر املرصيف إىل ان «محاوالت مجاراة الســلطة لم
تعــد تنفع للخروج من االزمة .فاالرقــام والوقائع واضحة واملطلوب
موقف موحد وضاغط لعدم ضياع الحقوق».
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بيفاني :يمانعون ويريدون تدفيع المجتمع الثمن...
ولو من اللحم الحي
"الالخطة" هي الخطة بعينها...
والرهان كما دائمًا على شراء الوقت

رؤوس الحراب :مصرفيون وطامعون بأصول الدولة ...ومنظومة ترفض المحاسبة

صندوق النقد "عدو" الفقراء ...وفي لبنان عدو األغنياء!
آدم شمــــس الــــدين
كثرية هي األســباب والتجــارب التي قد تدفع
اىل التوجس من برنامج مع صنــدوق النقد الدويل.
صنــدوق النقد الدويل نفســه ال يخفي ان وصفاته
وبرامجه ليســت نصوصا ً مقدسة تؤمن العبور اىل
النعيم االقتصادي واملايل .املؤسســة ال تخفي أيضا ً
نسبة فشل برامجها.
ففي دراســة بحثية منشــورة عــى موقع
الصندوق الرسمي يف أيار  ،2019تشري الدراسة التي
اجرت تقييما ً لعيّنة من البلدان التي تم التدخل فيها
بأشكال مختلفة ،وتم استخدام املؤرشين الرئيسيني
اللذين يعتمد الصندوق عليهما لقياس نجاح خطته
وتدخالته ،وهما استقرار ميزان املدفوعات واستقرار
االقتصاد الكيل ،تبني ان  50يف املئة من التدخالت التي
قام بها الصندوق فشــلت 45 ،يف املئة نجحت جزئيا ً
و 5يف املئة فقط نجحت كلياً.
ولع ّل الواقعة التي كشفها االقتصادي واالستاذ
الجامعي جوزف ستيغليتس ،حني سقط سهوا ً اسم
دولة اخرى يف برنامج مخصص لدولة مغايرة ،مما
احدث ارباكا ً كبريا ً وفضيحــة للصندوق ،أكرب دليل
عىل حجم الثغرات التي يمكن من خاللها التشــكيك
بجدية وحتمية نجاح أي برنامج مع صندوق النقد
الدويل.
كل االســباب التي ذكرت ،هي ذخرية غالبا ً ما
تستخدم ممن يعارضون عقد برامج مع الصندوق،
ملا قد يرتتب عىل ذلك مــن نتائج كارثية أحيانا ً عىل
فئات اجتماعيــة معينة ،وهي االكثــر ضعفا ً من
الفقراء والطبقات الوسطى ،دون ان تؤدي الوصفات
التقشفية اىل نتائج ناجحة ولو حتى دفرتياً .وغالبا ً
ما تســارع الحلقات املاليــة يف أي اقتصاد حر اىل
طلب نجدة الصندوق نظرا ً للقواســم املشرتكة التي
تجمع الطرفني ،اال يف الحالة اللبنانية فهناك استثناء
غريب.

المسألة يتردد صداها منذ ايام دياب/الزار

يف نيســان  2020أعلنت حكومة حسان دياب
عن خطتهــا املالية والتي انجــزت بإرشاف رشكة
الزارد ونالت ثناء من صنــدوق النقد الدويل ،طلبت
آنــذاك جمعية املصــارف يف أول رد عىل الخطة من
«ممثيل األمة رد الخطة ،بل ومحاسبة من تجرأ عىل
صياغتها لتعديه عىل األسس القانونية والدستورية
التي قامت عليها الدولــة اللبنانية» .يف ردها الثاني
قدمت الجمعيــة مقاربتها الخاصــة لخطة بديلة
أبرز ما جاء فيها هو صندوق الطفاء الخســائر أو
ما اصطلح عىل تسميته الحقا ً بالصندوق السيادي،
الذي تقوم فلسفته عىل بيع او استثمار اصول الدولة
إلطفاء الخسائر املرصفية او رد الودائع الصحابها.

ابراهيم كنعان ونقوال نحاس
ورياض سالمة ...ما غيرهم !

رسعان ما لبى ممثلو االمة آنذاك نداء الجمعية
وأطاحــوا بخطة التعايف وفق مقاربات الحتســاب
الخســائر ومعادالت ال تســتقيم عىل قوس قزح.
يومها وعىل الرغم من نيل رئيس لجنة املال واملوازنة
ابراهيم كنعان النجومية الكربى يف هندسة االطاحة
بالخطة بالتعاون مع نقوال نحاس (املستشار الحايل
لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي) ،اال ان أحد عرابي
االطاحة بالخطة كان حاكم املرصف املركزي رياض
ســامة حني عرب عن ذلك بكل رصاحة وقال« :بكرا
الناس بتتعود وما حدا بموت من الجوع».

تكذيب نحاس وأقرانه

شاءت الصدف ولسوء حظ النائب السابق نقوال
نحاس أن تدور الدنيا دورتها عىل مدى عامني ،لتتبنى
حكومة رئيس كتلته النيابية السابق والرئيس الحايل
نجيب ميقاتي الذي يشغل نحاس منصب مستشاره
االقتصادي ،خطة ال تختلف كثريا ً عن خطة ســلفه
حســان دياب ،فجاءت بمثابة تكذيب لكل ادعاءات
نحاس واقرانه ،االختالف الوحيد تمثل فقط بتعمق
االنهيار بكافة جوانبه.

جمعية المصارف تعاند ...ال تكل وال تمل

يف حني خفت صوت نقوال نحــاس وابراهيم
كنعــان ،تأبى جميعة املصــارف القبول بالخطة
الجديدة – القديمة التي ترص عىل شــطب رؤوس
أموال مصارف تعدها مفلسة .وعربت الجمعية عن
رفضها هذه املرة بشكل أكثر تهذيبا ً يف بيان لم تد ُ
ع
فيه هذه املرة ممثيل االمة اىل محاسبة من تجرأ عىل
صياغتها.
أما الحاكــم املركزي فمشــغول بالدفاع عن
ســمعته أمام هول الدعاوى املحلية والدولية أكثر
من حرصه عىل سمعة مرصفه و»افالسه» بحسب
الخطة االوىل والثانية معاً.

ما البدائل؟ أفكار ما انزل الله بها
من سلطان!

حســناً ،جمعية املصارف والحلقــات املالية
املرتبطــة بها ال تريد برنامجــا ً مع صندوق النقد
الدويل ،ومقاربتها ملعالجــة االزمة عرب صندوقها
الســيادي تغري شــكله من قبل الجمعية نفسها
حينما تقدم أمينها العام فادي خلف باقرتاح جديد
بناء عىل فكــرة تقدم بها أحــد املرصفيني ،دون
تسميته ،تســتند عىل انشاء صندوق جديد يسمى
“ ”special purpose vehicleتتعهد الدولة بتمويله
عرب تخصيــص  20يف املئة من صايف مداخيل الغاز
والنفط العــادة تكوين الودائــع .بانتظار تمكن
املــريف صاحب الفكــرة ،من اســتخراج الغاز
وبيعه قبل وصول فريق صنــدوق النقد الدويل اىل
لبنان آواخر هذا الشــهر ،القناعنا جميعا ً بجدوى
اقرتاحه ،الخالصة الوحيدة التي يمكن الخروج بها
هي ان من يرفض برنامج الصندوق ال يمتلك خطة
بديلة عنها حتى هذه اللحظة.

المصرفيون يرفضون تحمل مسؤوليتهم
عن ضياع الودائع

املدير العام الســابق لوزارة املالية آالن بيفاني
ال يوافق عــى أي خطة بديلة من قبل رافيض عقد
برنامج مع الصنــدوق وتحديدا ً املصارف .ويقول:
«مــن الواضح ان هــؤالء ال يريدون املســاهمة
بأموالهم الخاصة العادة رســملة مصارفهم التي
باتت بحكم املشــطوبة لو مهمــا حاولو تجميل
الخســائر .وهم ال يريدون أيضا ً التخيل عن ملكية
مصارفهــم ،وهم بالتايل يريــدون اليوم تخفيض
الكلفة بقدر االمكان لحجم االمــوال التي عليهم
انفاقها العادة الرسملة».

لديهم خطة ...تلك التي يطبقونها منذ
أكثر من سنتين

يوضــح بيفاني ،املطلع عــى الحيثيات التي
أدت اىل نســف الخطة االوىل التي ساهم بصياغتها
يف حكومة حســان دياب ،ان من يرص عىل مقولة
ان ليــس هناك خطة مقابلة لصنــدوق النقد هو
مخطئ ،يقول بيفاني إن «ما يجري منذ أكثر من
عامني اىل يومنا هذا هو الخطــة بعينها ،وهؤالء
مســتعدون بمن فيهم حاكم البنك املركزي الطالة
أمد هذه الخطة التي تستند عىل أن يطفئ املجتمع
الخسائر بلحمه الحي لسنوات وسنوات».

صومال ويمن ...غياب الدولة وشبح
االقتتال

عن امكانية استدامة «الالخطة» يف ظل االثمان
الباهظة التي يتكبدها املجتمع بأغلب فئاته ،وهل
من نقطة نهاية يمكن الوصول اليها بحيث ال يعود
هناك امكانية للتحمل؟ يتساءل بيفاني حول القعر
الذي يتم استحضاره دائما ً والتحذير منه وبأننا لم
نصــل اىل القعر بعد «ما هــو القعر ومن يحدده؟
هناك دائما ً ما هو أســوأ من السيئ الحايل .يجري
الحديث دائما ً عن قعر او نقطة نهاية وكأن البالد
واملجتمع هما عبارة عن رشكــة ،تصل اىل نقطة
معينة فيتوجب اعالن افالســها واغالقها .البالد ال
تغلق وال تختفي واملجتمع داخلها يبقى ولو هاجر
أو هرب نصفه .والســؤال يصبح :كيف سيكون

هل نجيب ميقاتي ملتزم فع ً
ال باالتفاق مع صندوق النقد؟

عادل أفيوني

آالن بيفاني

حال من بقي مع السقوط املستمر .ويضيف« :يف
مؤتمر اســتقالتي تحدثت عن نموذجني ولم يكن
ذلك عبثــاً ،تحدثت عن اننا متجهــون اىل نموذج
صومــايل أو يمني ،الصومال التي تــدار بكيانات
ذاتية بال اي بنية ملا يسمى مؤسسات دولة ،واليمن
ملا يمثله هذا النموذج من أمكانية ان يؤدي االنهيار
املستمر اىل اقتتال بني مكونات البلد االجتماعية».
يحذر بيفاني من استمرارية «الالخطة» كخطة
مســتدامة ســنصل معها اىل حالة من الفروقات
الهائلة اجتماعيــا ً واقتصاديــاً ،تخلق الظروف
املناســبة ملرشوع اقتتال داخــي« .صحيح ان أي
حــرب اهلية تحتاج اىل قرار واســتثمار خارجي،
وصحيح انه حتى هــذه اللحظة ال مصلحة للدول
االقليمية الفاعلة من افتعال اقتتال مســلح ،لكن
الظروف التي ســتنتج عن هذه الفروقات الهائلة،
ستخلق حالة مثالية ألي طرف خارجي قد يقرر يف
لحظة بأن االستثمار يف اشعال البلد قد يعزز فرص
استثماره عىل الساحة االقليمية».

ويمكن ان يصل ميزان املدفوعات اىل مرحلة توازن
وكذلك الحساب الجاري عرب تقليص العجز وصوال ً
اىل الغائه .لكن هذا يف االرقام وعىل الورق ،باملســار
الذي نســلكه هذا يعني ان ذلــك يمكن أن يحصل
نتيجة عدم قدرة الناس عىل اســتهالك الحد االدنى
من األكل ،أو ان تزول القدرة عىل اســتهالك الوقود
بعد التقشــف ،أو دفــع فواتري املولــدات» .نقطة
التوازن من هذا املنطلق هي نتيجة كارثية.

«بكرا بيصير شي وبتتغير األحوال ألحسن»

يعلق بيفاني عىل محاوالت االقرتاحات البديلة
غري القابلة للتطبيق ،من صندوق سيادي وصندوق
اســتثمار الثروة النفطية ،بالنسبة له ليست هذه
االقرتاحــات هي نتيجة قلــة ذكاء أو نقص ابداع
فقط ،بل بكل بســاطة يعترب ان منطق املعالجة
قائم دائما ً عىل رشاء الوقت «بكرا بس يفل السوري
بيميش الحال ،بكرا املحكمة الدولية بتحل املشكل،
بكرا بيتقشط سالح حزب الله بيميش الحال ،بكرا
بيطلع الغاز بيميش الحال»...
وعليه يصبح رشاء الوقــت توازيا ً مع تعميق
البؤس هو فلسفة الالخطة بحد ذاته.

خفض قسري خطير لالستيراد
واالستهالك

ال ينفي الوزير الســابق لشــؤون تكنولوجيا
املعلومات عادل افيوني ان البديل املقرتح عن برنامج
مع الصندوق هو ما نعيشه اليوم من ترسيخ لعدم
التوازن الهيكيل .ويف حال االستمرار بهذا البديل قد
نصل يف نهاية االمر باملعنــى االقتصادي اىل نقطة
توازن« .يمكــن ان نصل اىل مرحلة ينخفض الطلب
عىل العملــة الصعبة نتيجة انخفاض االســترياد،

التوقف عن أي انفاق ...وانهيار خدمات
الدولة

يضيف افيوني ان التوازن نفسه يمكن ان يحصل
يف ميزانيــة الدولة يف حال ألغي العجــز من امليزانية
دون عقد برنامج مع الصندوق ،لكن ذلك يعني انه يف
حال لم تعد الدولة قادرة عىل االستدانة ،بعد االطاحة
بصندوق النقد للحصول عىل التمويل ،تتوقف الوزارت
عن الدفع واالنفاق بكل بســاطة ،وهذا ســيؤدي اىل
حالة انهيار شامل لكل خدمات الدولة.

يتمسكون بمصالح ضيقة على حساب
االقتصاد

«من يرفض عقــد برنامج مع صندوق النقد
نظــرا ً لكلفتــه العالية عىل اصحــاب املصارف،
يأخذ القطاع املــريف رهينة .مرصفيون يملكون
مصارف برأســمال لم يعد موجودا ً سوى دفرتياً،
يقومون برضب القطاع .جمعيــة املصارف تريد
التمسك بدورها عىل حساب القطاع املرصيف وعىل
حســاب االقتصاد .فعصب أي اقتصاد أو نمو هو
نظام التمويل ،واملتحكم بهذا النظام اليوم هو من
أشد املعارضني للصندوق.

«رضينا بالبين والبين لم يرض بنا»

قد تصبــح التجربة اللبنانيــة مرجعا ً بحثيا ً
ســيثري فضــول الباحثني واســاتذة االقتصاد يف
الجامعات مثلما اثري فضولهــم حيال اول عملية
«بونزي» وطنية يف التاريخ الحديث .ويبدو واضحا ً
ان من يعــارض الربنامج هي الحلقات املالية التي
عــادة ما تطالب بربنامج مــع الصندوق ،يف حني
ريض به االكثر عرضة للخطر منه .أي بمعنى آخر
«رضينــا بالبني والبني لم يرض بنــا» (وباملقولة
هذه ،صيغة لبنان أكثر وضوحا ً وفجاجة).

٢٠

تــتــــــــمــات
العـــدد  - ٨٥٨السنــــة الثــالثــة

"األجندة العونية" للقاء هوكشتاين...

ورجحت املصادر أن يكون «التمريك» عىل قائد الجيش من ضمن
أطباق مأدبة العشاء التي يقيمها بو صعب عىل رشف هوكشتاين غدا ً
لتعبيد طريقه إىل قرص بعبدا صباح الثالثاء ،لكنها أشارت يف املقابل إىل
أن «املطلعني عىل أجواء واشــنطن يؤكدون ّ
ّ
أن الوسيط األمريكي يدرك
تمامــا ً خلفيات املواقف التي ينطلق منهــا الفريق الرئايس يف مقاربة
مفاوضات الرتسيم من منظار «إحداثيات» باسيل ،كما ّ
أن هوكشتاين
نفســه يعلم جيدا ً حقيقة املوقف العســكري الذي كان قد ســمعه
مبارشة من قيــادة الجيش والذي يقول ّ
بأن مهمتها انحرصت بإنجاز
الشــق التقني من الرتســيم بينما القرار النهائي يبقى بيد السلطة
السياسية ،وهذا املوقف ربما يكرره قائد الجيش (اليوم) خالل تفقده
كلية القيادة واألركان لناحية التذكري بأن قرار الرتسيم سيايس وليس
عسكرياً».
ومســا ًء حرص باســيل عىل إضفاء صبغة «الرتغيب والرتهيب»
عىل إطاللته املتلفــزة ،فأبدى من ناحية انفتاحــه إىل أقىص الحدود
عىل تدويــر زوايا الخطوط البحرية إلنجاح مهمة هوكشــتاين ،وبدا
من ناحية ثانية مقتبســا ً ملضامني خطاب األمني العام لـ»حزب الله»
الســيد حســن نرصالله لجهة وضع مهلة زمنية قصرية أمام وصول
املفاوضــات إىل نتائج نهائية حاســمة تفاديا ً للتصعيد العســكري
والسيايس ،تحت طائل التلويح بوجوب مغادرة السفينة اليونانية من
امليــاه اإلقليمية فورا ً ومنعها من اســتخراج الغاز بالتزامن مع إقدام
الحكومة عىل إقرار مرســوم اعتماد الخط  29لحدود لبنان الجنوبية
البحرية.
غري ّ
أن األخطر يف كالم باســيل ،جاء عىل شــكل «تخوين» رئيس
حكومة ترصيف األعمال نجيب ميقاتي من خالل اتهامه بأنه ينصاع
لـ»اإلرادة الخارجية يف حرمان لبنــان من ثروته النفطية» ،معتربا ً ّ
أن
ّ
يقصون يف فعــل كل ما يلزم ملنع
«إرسائيــل ومن معها يف الداخل ال
اللبنانيني من اســتخراج النفط والغاز» .ولم يتأخر باسيل يف تصويب
«نيشــان» هجومه عىل ميقاتي يف امللــف الحكومي ،فأكد أنه يرفض
إعادة تكليفه تشــكيل الحكومة العتيدة «لعدة أســباب واعتبارات»
ويف مقدمها قضية حاكم املرصف املركزي رياض ســامة الذي اعترب
أن ميقاتــي «ال يحميه بقدر ما يحمي نفســه ّ
ّ
ألن التحقيق الخارجي
والداخيل يف قضية ســامة سيشمل رؤســاء حكومات وسياسيني»
ضالعني يف «تركيب الطرابيش» واالســتفادة من مغانم «الهندســات
املالية واألســهم يف البنوك» ،ليخلص إىل التأكيد عىل ّ
أن «ميقاتي لذيذ
ومهضوم» لكنه ال يصلح لــرؤس الحكومة يف املرحلة املقبلة باعتبار
ّ
أن «مصالحه الخارجية أكثر من مصالحه الداخلية فضالً عن أنه فقد
رشعيته الشــعبية نتيجة سقوط مرشــحيه يف االنتخابات النيابية»،
متوعدا ً كل من يراهن عــى تعويم حكومة ترصيف األعمال لكي تمأل
الشــغور الرئايس وتمــارس صالحيات الرئاســة األوىل بأنه لن ينال
مراده ،ودعا إىل ترقب «مفاجأة» يف هذا املجال.
وبمعزل عن رسائل باســيل التي سعت إىل رسم معادلة «الرساي
الحكومي مقابل املرصف املركزي» يف مواجهة ميقاتي أو أي مرشــح
محتمل لــرؤس الحكومة ،أكدت مصادر مطلعــة عىل أجواء الثنائي
الشيعي ّ
أن موقف «حزب الله» ورئيس مجلس النواب نبيه بري ال يزال
يفضل خيار ميقاتي «لتمرير الفرتة األخرية من والية العهد خصوصا ً
ّ
وأن الثنائــي تجمعه معه عالقة تفهم وتفاهــم باإلضافة إىل العالقة
الشخصية الودية التي تجمعه برئيس الجمهورية ميشال عون».

اإلنتخابات التشريعيّة الفرنسيّة :الحسم...

ّ
وســيتعي انتظار الدورة الثانية األحد املقبــل ملعرفة ما إذا كان
ماكرون الذي أُعيد انتخابه يف  24نيسان لوالية ثانية مدّتها  5سنوات،
سيتم ّكن من االحتفاظ بالغالبية املطلقة الرضورية لتطبيق سياسته
اإلصالحية بح ّرية.
وســيحصل تحالفه «معاً» عىل ما بــن  275و 310مقاعد وفق
تقديــرات «إيفوب فيدوســيال» ،وبني  255إىل  295مقعدا ً بحســب
توقعات معهد «ايبسوس» ،علما ً أن الغالبية املطلقة هي  289مقعداً.
ويأتي يف املرتبة الثالثة «التجمّ ع الوطني» بقيادة مارين لوبن التي
وصلت إىل الدورة الثانية لإلنتخابات الرئاســية يف  24نيسان ،وحصل
وفق التقديرات عــى  20يف املئة من األصوات متقدّما ً بفارق كبري عىل
اليمني التقليدي الذي ينتظر أن يخرس زعامة املعارضة.
لكن أكثر مــن واحد من ك ّل ناخب َْي (ما بــن  52إىل  53يف املئة)
امتنع عن التصويت ،وهو رقم قيايس جديد يُســ ّلط الضوء عىل عدم
اهتمام الفرنسيني باالقرتاع الذي يجري اثر اإلنتخابات الرئاسية.
ومعلوم أن حصول الرئيس عىل غالبية غري مطلقة ولكن نسبية يف
الجمعية ســي ّ
ُعقد مسار اإلصالحات التي يرغب يف إجرائها يف ما يتع ّلق
باملعاشات التقاعدية عىل وجه الخصوص.

مقتل ضابط في "الحرس الثوري" وســط إيران

توازياً ،كشــفت وســائل إعالم إرسائيلية أن مســؤولني أمنيني
إرسائيليني أحبطوا هجوما ً إيرانيّا ً كان يستهدف أهدافا ً إرسائيلية عىل
األرايض الرتكية الشــهر املايض .وأطلع مسؤولون أمنيون إرسائيليون
نظراءهم يف تركيا عــى نيّة تنفيذ الهجــوم ،وطالبوهم بالتح ّرك ض ّد
البنية التحتية اإليرانية العاملة يف البالد.
ويف األثناء ،رأى رئيس الــوزراء اإلرسائييل نفتايل بينيت يف ترصيح
لصحيفة «تلغــراف» الربيطانيــة أن «تح ّرك الغــرب اآلن ض ّد إيران
ســيمنعها من امتالك سالح نووي» ،لكنّه اعترب أن «الغرب سيستيقظ
عىل التهديــد عندما تُصبح إيران قوّة نوويــة» ،مح ّذرا ً من أن طهران
باتت تقرتب «بشكل خطر» من إنهاء برنامج األسلحة النووية الخاص
بها ،وامتالك السالح النووي.
وأشار بينيت إىل أن «إيران تخصب اليورانيوم بمعدّل غري مسبوق»،
فيما دعــت الوكالة الدولية للطاقــة الذرية الجمهورية اإلســامية
اإليرانية إىل استئناف الحوار «عىل الفور» لتجنّب أزمة كبرية من شأنها
أن تجعل إنقاذ اإلتفاق يف شأن برنامجها النووي «أكثر تعقيداً».
وبعدما أعلنــت طهران أنها ســتُغلق  27كامريا كانت تســمح
للمفتشــن الدوليــن بمراقبة أنشــطتها النووية ،قــال املدير العام
للوكالــة رافاييل غرويس خالل حديث لقناة «يس أن أن» األمريكية« :يف

اإلثـنـيـن  ١٣حــزيــران 2022

الوقت الذي أتحدّث فيه معكم ،ت ّم األمــر ،لقد أُزيلت هذه الكامريات»،
«باإلضافة إىل أنظمة مراقبة أخرى عرب اإلنرتنت» .وك ّرر أن األمر «خطر
ج ّدا ً ج ّداً».
وح ّذر مــن أن «التاريخ الحديث يُع ّلمنا أنه ليس جيّدا ً أبدا ً أن نقول
للمفتّشني الدوليني :عودوا إىل منازلكم .عندما نسلك هذا املسار ،تسوء
األمور عــادة» ،داعيا ً القادة اإليرانيني إىل «العودة إىل طاولة املفاوضات
عىل الفور» .كما شــدّد عــى «وجوب معالجة الوضــع» و»مواصلة
العمل معاً»ّ ،
ألن «الطريقة الوحيدة لتكســب إيران الثقة التي تحتاج
إليها بشــدّة الزدهار اقتصادها» ،هي «السماح بوجود مفتّيش الوكالة
الدولية للطاقة الذرية».
وأوضح غــرويس أنه من دون هذه الكامريات لن تتم ّكن الوكالة يف
املستقبل القريب من تحديد ما إذا كان الربنامج النووي اإليراني ال يزال
سلميّاً ،وبمعنى آخر ،لن يتم ّكن أحد أن يضمن أن إيران ال تصنع قنبلة
ذرية ،الفتا ً إىل أنّه «حتّــى إذا أعاد اإليرانيون توصيل هذه الكامريات يف
غضون بضعة أشهرّ ،
فإن ما فعلوه خالل هذا الوقت سيبقى رسياً ،ما
قد يجعل أي إتفاق حول أنشطتهم غري مج ٍد».
ويف غضون ذلك ،أكد األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوترييش
خالل اتصال مع وزير الخارجية اإليراني حســن أمــر عبد اللهيان
السبتّ ،
أن «الديبلوماسية يجب أن تســود من أجل العودة إىل التنفيذ
الكامل لإلتفاق» النووي ،وفق بيان صدر األحد.
ويف الداخــل اإليراني ،وبينمــا تواصل العملة اإليرانية مســارها
االنحداري لتنخفض إىل أدنى مســتوى لها عــى اإلطالق أمس ،بحيث
تداول التجار يف طهران الــدوالر الواحد مقابل  332ألف ريال ،ارتفاعا ً
من  327500يوم الســبت ،تتصاعد االحتجاجات املعيشــية خصوصا ً
من قبل املتقاعدين وأصحاب املعاشــات املحدودة الذين يُش ّكلون أكثر
ّ
التضخم
الفئات االجتماعية ترضّ را ً نتيجة الرتفاع كلفة املعيشة بسبب
الهائل والفساد املسترشي.
وأظهــرت مقاطع فيديو منشــورة عىل منصــات اجتماعية أن
حشودا ً من متقاعدي صندوق الضمان االجتماعي خرجت م ّرة جديدة
بمســرات حاشــدة يف العديد من املدن اإليرانية ،بما يف ذلك كرمانشاه
واألهواز وأصفهان وأراك وســاري وبندر عباس ومشــهد وبروجرد
وأردبيل والعاصمة طهران.
وبحسب الفيديوات ،هتف املتظاهرون «املوت للحكومة الفاشلة!»،
كما ردّدوا شــعار «إنهم يهتفون يا حســن ...ويكذبون!» ،فضالً عن
هتافات مناهضة للنظام طالت املرشــد األعىل والرئيس اإليراني ،فيما
تقوم األجهزة األمنيــة بقمع التح ّركات يف أكثر من مدينة ،خصوصا ً يف
طهران.
وعىل صعيد آخر ،أفادت مصادر رسمية وكالة «فرانس برس» بأن
طائرة فنزويلية من طراز «بوينــغ  »747تق ّل طاقما ً من  14فنزويليّا ً
ّ
التحفظ عليها منذ اإلثنني يف جنوب األرجنتني بســبب
و 5إيرانيــن ت ّم
شكوك حول أسباب دخولها البالد .وصودرت جوازات سفر اإليرانيني،
لكن الســلطات أوضحت أن بإمكانهم اســتعادتها إذا غادروا البالد يف
رحلة مجدولة أثناء استمرار التحقيقات.

تـــســـــالــــــي
الكلمات المتقاطعة

1
2
3
4
5
6
7
8
9

أفقيًا:

 – 1ممثل مصري راحل.
 - 2ممثل مصري راحل.
 - 3يبسط  -بعد با ألجنبية -
خاصتي.
يصوتون الكالب.
 - 4متشابهان -
ّ
 - 5فاتح مغولي.
 - 6ا َّد عى الشيء لنفسه وهو
لغيره  -رفض ولم يقبل.
 - 7ظلم واستبداد  -ملعب شعبي.
 - 8من أعضاء الجسم  -ماء كثير
جار  -عملة دولة آسيوية.
ٍ
 - 9قصد  -أميرة أوروبية راحلة.

عموديًا:

 – 1رتبة عسكرية  -صوت من ألم
أو مرض.
 - 2فنان مصري.
 - 3ملك الغابة  -في العود.
 - 4وعاء الخمر  -يلحف في السؤال.
 - 5شاعر مصري راحل أشهر أغانيه
لعبد الحليم حافظ “توبة” و “ج ّبار”
وغيرهما.
 - 6متحيَّر ومضطرب  -يأتي بعد.
دس الجذْر في األرض  -محادثة
ّ -7
بين اثنين أو أكثر.
يقصر ويتوانى  -عاصمة دولة
-8
ّ
آسيوية.
 - 9محافظة عراقية  -ضمير متصل.

سودوكو
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أوكرانيا :مواجهات في الشرق وقصف في الغرب

ويف الــرق ،أعلنت هيئة األركان األوكرانية أن القوات الروســية
ّ
تشــن هجمات عىل سيفريودونيتســك «من دون أن تُحقق نجاحاً»،
مشــر ًة إىل أن الجنود األوكرانيني صدوا جيش موســكو بالقرب من
فروبيفكا وميكواليفكا وفاسيفكا.
وأوضح حاكم منطقة لوغانسك سريغي غايداي عرب «تلغرام» أن
«الوضع يف سيفريودونيتسك صعب ج ّداً» ،الفتا ً إىل أن القوات الروسية
تُريــد «إغالق املدينة بالكامل» ومنع أي مــرور للرجال والذخرية ،كما
أبدى خشــيته من أن يُطلق العــدو «ك ّل احتياطياته لالســتيالء عىل
املدينة» خالل  48ساعة.
ويف منطقة دونيتسك ،ذكرت الرئاسة األوكرانية أن الروس يُع ّززون
جهودهــم لتدمري البنى التحتية األساســية .أمّ ــا يف ميكواليف ،وهي
ميناء رئييس عىل مصب نهر دنيرب يف الجنوب ،توقف التقدّم الرويس يف
ضواحي املدينة ،بحسب وكالة «فرانس برس».
وأوضحت قيادة العمليات األوكرانية أن القوات الروســية أطلقت
صواريــخ عىل ضواحي هــذه املدينة ،وهي «نريان مســتم ّرة هدفها
الضغط نفسيّا ً عىل السكان املدنيني».
وبحسب موسكو ،أســقط الجيش الرويس  3طائرات مقاتلة من
طراز «ســو »-25بني صباح السبت وصباح األحد ،اثنتان منها يف قتال
جوّي والثالثة بنريان الدفاع الجوّي.
توازياً ،أعلن زعيم منطقة دونيتســك اإلنفصالية دينيس بوشيلني
أنه ال يُريــد تعديل عقوبة اإلعدام الصادرة بحــق بريطاني َّْي ومغربي
بتهمــة القتال مع الجيش األوكراني ،معتربا ً أنها «عادلة» ،يف وقت ُقتل
فيه الجندي الربيطاني الســابق جوردان غاتيل بالرصاص يف أوكرانيا،
ً
واصفة إيّاه بأنه «بطــل» .وهو ثاني
وفق مــا أعلنت عائلته أمــس،
بريطاني يت ّم إعالن مقتله خالل مشــاركته يف القتال إىل جانب القوات
األوكرانية يف مواجهة اآللة العسكرية للكرملني.
نوويّاً ،اســتؤنف االتصال بني مح ّ
طة الطاقــة النووية األوكرانية
يف زابوريجيا (جنوب) الخاضعة للســيطرة الروسية منذ مطلع آذار،
ّ
املشــغلة
والوكالة الدولية للطاقة الذرية ،بحســب ما أعلنت الرشكة
للمحطات النووية األوكرانية «انريجواتوم».
عىل املســتوى الديبلومايس ،وخالل عودتها من كييف حيث التقت
الســبت الرئيس األوكرانــي فولوديمري زيلينســكي ورئيس الوزراء
األوكراني دينيس شميغال ،تط ّرقت رئيسة املفوضية األوروبّية أورسوال
فون دير اليني مجدّدا ً إىل طلب انضمام كييف إىل االتحاد األوروبي.
وقالت أورســوال لصحافيني يف وارســو« :آمل بعد  20عاماً ،حني
ســننظر إىل الوراء ،ســيُمكننا قول إنّنا فعلنا مــا كان يجب فعله»،
ً
مضيفة« :فعلت أوكرانيا أشــياء مهمّ ة يف السنوات العرش األخرية وال
يزال هناك الكثري لتفعله .سيعكس قرارنا ذلك بعناية».
وعىل صعيد آخر ،كشف األمني العام لـ»حلف شمال األطليس» ينس
ستولتنربغ خالل مؤتمر صحايف مشــرك مع الرئيس الفنلندي ساويل
نينيستو يف فنلندا ّ
أن معارضة تركيا لطلب السويد وفنلندا اإلنضمام إىل
الحلف قد ال تُعالج يف الوقت املناســب قبل قمة الناتو املق ّرر عقدها يف
 28حزيران ،مبديا ً رغبته بـ»ح ّل هذه املشكلة يف أقرب وقت».
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بكين ُتكرّر تحذيرها في شأن تايوان :س ُنقاتل حتّى النهاية!
يف وقت يتصاعــد فيه التوتر
الجيوســراتيجي بني واشــنطن
وبكــن يف شــأن تايبيــه ،ويف ر ّد
عىل ترصيحــات لوزيــر الدفاع
األمريكــي لويد أوســتن الذي دان
السبت النشاط العسكري الصيني
"االستفزازي واملزعزع لإلستقرار"
قرب الجزيرة ،كــ ّرر وزير الدفاع
الصيني وي فنغي باألمس التحذير
من ّ
أن بالده "ستُقاتل حتّى النهاية"
ملنع تايوان من إعالن استقاللها.
وخالل قمّ ة "حوار شانغري-
ال" األمنية يف سنغافورة ،قال فنغي:
"سنُقاتل بأي ثمن وسنُقاتل حتّى
النهايــة .هذا هو الخيــار الوحيد
للصني" ،مؤكدا ً أن "الذين يسعون
إىل اســتقالل تايــوان يف محاولة
لتقسيم الصني لن يُحققوا بالتأكيد
أهدافهم" .وح ّذر من أنّه "ال ينبغي
ألحد أن يُق ّلل مــن تصميم القوات
املســ ّلحة الصينيــة وقدرتها عىل
حماية وحدة أراضيها".
ّ
وحــض الوزيــر الصينــي
ّ
"الكف عن تشويه
واشــنطن عىل
ّ
والكف
ســمعة الصني واحتوائها،
عن التدخل يف الشــؤون الداخلية
للصــن والتوقــف عــن اإلرضار
بمصالحهــا" .لكنّــه اعتمد نربة
أكثر تصالحيــة يف بعض النقاط،
داعيــا ً إىل "عالقة مســتق ّرة" بني
الصني والواليات املتحدة ،يعترب أنها
"حيوية للسالم العاملي".
وخــال خطاب أمــام نفس
املنتدى الذي حرضه وزراء دفاع من
آسيا والعالم ،انتقد أوستن السبت
"اإلكراه الصيني املتزايد" لتايوان،
وقال" :شــهدنا ازديادا ً م ّ
طردا ً يف

٢١

اإلثـنـيـن  ١٣حــزيــران ٢٠٢٢

أخبار سريعة
أعمال عنف واعتقاالت
في الهند

وزيرا الدفاع الصيني واألسترالي خالل لقائهما في سنغافورة أمس (أ ف ب)

األنشطة العســكرية االستفزازية
واملزعزعــة لإلســتقرار قــرب
تايوان ...يشمل ذلك تحليق طائرات
(عسكرية صينية) بأعداد قياسية
قــرب تايوان يف األشــهر األخرية،
وبوترية يومية تقريباً" .لكنّه شدّد
عــى أهمّ ية إبقــاء "كافة قنوات
االتصــال مفتوحة مع قادة الدفاع
الصينيني" ،لتجنّب أي خطوات غري
محسوبة.
توازيــاً ،التقى وزيــر الدفاع
األسرتايل ريتشــارد مارلز ونظريه

إستقالة نواب الكتلة الصدر ّية
من البرلمان العراقي

ّ
وقع رئيــس الربملان العراقي محمد الحلبويس أمس باملوافقة عىل
استقالة نواب الكتلة الصدرية ،بعدما دعا زعيم التيار الصدري مقتدى
الصدر يف وقت سابق رئيس الكتلة الصدرية إىل تقديم استقاالت أعضاء
كتلته إىل رئيس مجلس النواب.
ونقلت وكالة األنباء العراقية عن الصدر قوله يف رســالة خطية:
"عىل رئيس الكتلة الصدرية حســن العذاري أن يُقدّم استقاالت نواب
الكتلة إىل رئيس مجلس النواب .مع فائق الشــكر لهم ملا قدّموه يف هذه
الفرتة القصرية .كما الشكر موصول لحلفائنا يف تحالف إنقاذ وطن ملا
أبدوه من وطنية وثبات" .وتابع" :هذه الخطوة تُعترب تضحية من أجل
الوطن والشعب لتخليصه من املصري املجهول ،كما ضحينا سابقا ً من
أجل تحرير العراق وسيادته وأمنه وازدهاره واستقراره".
وكان نواب الكتلة الصدرية قد وقعوا الخميس املايض استقاالتهم
جميعا ً ووضعوها تحت ترصّف الصدر ،الذي اعترب أن االنسداد السيايس
الذي يعيشه العراق "مفتعل" ،وأن إصالح البالد "لن يكون ّإل بحكومة
غالبية وطنية".
ومن جهة أخرى ،دعا الصدر إىل فصل "الحشــد الشــعبي" عمّ ا
يُسمّ ى بالفصائل املس ّلحة يف العراق وعدم الزجّ به يف "السياسة والتجارة
والخالفات والرصاعات السياسية وما شاكل ذلك فال ينبغي لهم ذلك".
ونرش "وزيــر القائد" املق ّرب من الصدر رســالة يف ذكرى إطالق
املرجعية الدينية الشــيعية يف العراق فتــوى "الجهاد الكفائي" لحمل
السالح ض ّد تنظيم "الدولة اإلسالمية" بعد اجتياحه مساحة تُقدّر بثلث
العراق يف أواسط العام .2014
وأثنى الصدر عىل الفتوى وتأســيس الحشد ّإل أنه قال" :من هنا
صار لزاما ً عىل الجميع تنظيم الحشــد وقياداتــه وااللتزام باملركزية
وفصله عمّ ا يُســمّ ى بالفصائل وتصفيته من املسيئني من أجل بقاء
سمعة الجهاد واملجاهدين ودمائهم طاهرة أ ّوالً ،ومن أجل تقوية العراق
وقوّاته األمنية ثانيا ً وليبقى الحشد حشد الوطن ويف الوطن ثالثاً".

الصيني أمس ،للمــ ّرة األوىل منذ 3
ســنوات يف "خطوة أوىل مهمّ ة"،
وفــق الوزير األســرايل ،بعد فرتة
طويلة مــن التوتر .واســتغرقت
املحادثات بــن وزي َريْ الدفاع أكثر
من ساعة ،أوضح مارلز عىل أثرها
أنها "كانت فرصة إلجراء محادثات
رصيحة وشاملة ج ّدا ً تناولت عددا ً
من القضايا التي ته ّم أسرتاليا".
وأضــاف مارلز الذي يشــغل
أيضا ً منصب نائــب رئيس وزراء
أســراليا" :من امله ّم يف هذا الوقت

وجود خطوط حــوار مفتوحة"،
الفتا ً إىل أن "العالقات بني أسرتاليا
والصني معقــدة .وبســبب هذا
التعقيد تحديــداً ،من امله ّم ّ
حقا ً أن
ننخرط يف حوار يف هذا الوقت".
وكشــف الوزير األســرايل
أنــه أشــار خصوصــا ً إىل حادثة
طائرة االستطالع العسكرية التي
اعرتضتها الصني يف أيار فوق بحر
الصني الجنوبــي ،وكذلك "اهتمام
أســراليا الدائم باملحيط الهادئ"،
موضحــا ً أن ذلــك يشــمل رغبة

أســراليا يف ضمــان "عدم وضع
دول املحيط الهــادئ يف مزيد من
العسكرة".
ور ّدا ً عىل سؤال عن الخطوات
التاليــة ،ذكــر أن أســراليا تُريد
التــرّف "بطريقــة رصينــة
ومدروسة للغاية" ،مؤكداً" :نحن ال
نُق ّلل من الصعوبات التي واجهناها
يف عالقتنا الثنائية" .ورأى أنه "عىل
الرغم من وجــود تغيري يف اللهجة،
فال يوجــد تغيري عــى اإلطالق يف
جوهر املصالح الوطنية ألسرتاليا".

مهم في "الشيوخ" األميركي
إتفاق
ّ
حول تنظيم األسلحة
يف خطــوة أولية مهمّ ــة ،أعلــن  20عضوا ً يف
مجلس الشــيوخ األمريكي من الحزب َْي الجمهوري
والديموقراطي أمسّ ،
توصلهــم إىل اتفاق حول عدّة
أحكام لتعزيز تنظيم استخدام األسلحة النارية ،وهي
إجراءات محدودة جاءت نتيجة ضغوط بعد حوادث
القتل األخرية التي خ ّلفت صدمة يف البالد.
وتتضمّ ن اإلجراءات التي يتط ّلب إقرارها غالبية
ساحقة يف مجلس الشيوخ ،تشــجيع الواليات عىل
ســحب األســلحة من األشــخاص الذين يعتربون
خطرين وتدابري يف شأن تأمني املدارس .وجاء يف بيان
للمجموعة" :نُعلن اليوم (أمس) عن اقرتاح منطقي
من الحزب َْي لحماية أطفال أمريكا والحفاظ عىل أمن
مدارسنا وتقليل خطر العنف يف أنحاء بالدنا".
وأضافت" :تزيد خ ّ
طتنا مــن املوارد الرضورية
املخصصة للصحة النفســية ،وتُ ّ
ّ
حسن أمن املدارس
وتدعــم الطالب ،وتُســاعد عىل ضمــان عدم قدرة
املجرمني الخطرين ومن ثبــت أنهم يُعانون أمراضا ً
نفسية عىل رشاء األسلحة".
وسارع الرئيس األمريكي جو بايدن إىل اإلشادة
بـ"التقدّم" الذي اعتربه غري كاف ولكنّه مهمّ ،وقال
يف بيان" :من الواضح أنه ال يشــمل ك ّل ما أعتقد أنه
رضوري ،لكنّــه يضمن خطوات مهمّ ــة يف االتجاه
الصحيح ،وســيكون أه ّم ترشيع يف شأن التح ّكم يف
األســلحة يقــ ّره الكونغرس منذ
عقود".
وتابــع" :بوجــود دعم من
الحزب َْي ،ليست هناك أعذار للتأخري
وال يوجد سبب لعدم التح ّرك برسعة
مجلس الشيوخ والنواب" .وأق ّر
يف
َ ْ
مجلس النواب ،الذي يُسيطر عليه
الديموقراطيون ،يف اآلونة األخرية،
مجموعة واســعة من املقرتحات
التي تضمّ نت رفع ّ
سن رشاء معظم
البنادق نصف اآللية من  18إىل 21
عاماً .لكن الحزب ال يملك األصوات
الستني املطلوبة إلقرارها يف مجلس

ّ
التوصل إىل إتفــاق بني الحزب َْي
الشــيوخ ،ما جعل
رضوري لتمرير أي ترشيع يف هذا الصدد.
وعىل صعيد آخر ،إعتقلت الرشطة يف والية أيداهو
األمريكية  31شخصا ً يُعتقد أنهم ينتمون إىل جماعة
قومية بيضاء تُســمّ ى "الجبهة الوطنية" (باتريوت
فرونت) ،بعد تجمّ عهم بالقرب من مسرية للمثليني،
بحسب ما أفادت شبكة "يس أن أن" أمس.
وأوضحت الرشطة أن هؤالء األشخاص شوهدوا
يتجمّ عون بالقرب من املســرة التي كانت تُن ّ
ظم يف
مدينة كــوري دي أليني ،وبحوزتهم ســيارة كبرية
محمّ لة بمعدّات قد تُستخدم بأعمال شغب.
واعتربت الرشطة أنّه "من الواضح لنا اســتنادا ً
إىل املعــدّات التي كانت بحوزتهــم واألوراق التي ت ّم
االســتيالء عليها منهم ،أنهم وفــدوا للقيام بأعمال
شغب وسط املدينة".
وذكرت أنه كان من بــن املعدّات قنبلة دخانية
واحدة عىل األق ّل ،ودروع وواقيات للساق وغريها من
معدّات مكافحة الشــغب ،إىل جانب أوراق وصفتها
بأنها "مشــابهة لخطــط العمليــات التي تضعها
الرشطة أو مجموعة عسكرية لحدث ما".
كما كشــفت أن املعتقلني املشتبه فيهم جاؤوا
من  11والية عىل األق ّل ،مشري ًة إىل أن األمر بات تحت
ترصّف "مكتب التحقيقات الفدرايل".

ألقت الشرطة في الشطر الهندي
من إقليم كشمير القبض على
شاب مسلم لنشره مقطع فيديو
يُهدّد فيه بقطع رأس المتحدّثة
السابقة باسم الحزب الحاكم
نوبور شارما ،التي كانت قد أدلت
بتصريحات اعتُبرت مسيئة لنبي
اإلسالم .وبينما خرج مسلمون
إلى الشوارع لالحتجاج على
التعليقات التي أدلى بها اثنان
من أعضاء حزب رئيس الوزراء
ناريندرا مودي القومي الهندوسي
(بهاراتيا جاناتا) قبل أسبوع،
اندلعت اشتباكات في أنحاء البالد
كافة .واعتقلت الشرطة أكثر من
 300شخص بسبب أعمال شغب
متف ّرقة في والية أوتار براديش في
الشمال .وفي والية البنغال الغربية
في شرق البالد ،فرضت السلطات
قانون طوارئ يحظر التجمّ عات
العامة في منطقة هاوراه الصناعية
حتى  16حزيران ،فضالً عن
اعتقالها  70شخصا ً بتهم الشغب
واإلخالل بالنظام العام ،فيما عُ ّلقت
خدمات اإلنترنت ألكثر من 48
ساعة بعد أعمال عنف طائفية.

األردن ُيحبط تهريب
مخدّرات من سوريا
أحبطت المملكة الهاشمية األردنية
أمس محاولة تس ّلل وتهريب كمّ يات
كبيرة من المواد المخدّرة قادمة
من األراضي السورية .ونقلت
وكالة األنباء األردنية عن مصدر
عسكري مسؤول في القيادة
العامة أن المنطقة العسكرية
الشرقية ّ
نفذت فجر األحد "عملية
نوعية على إحدى واجهاتها،
انطالقا ً من الجهود التي تبذلها
القوات المس ّلحة في الحفاظ
على أمن الوطن وحماية المواطن
من آفة المخدّرات" .وأوضح أن
"المراقبات األمامية لقوات حرس
الحدود ،وبالتنسيق مع األجهزة
األمنية وإدارة مكافحة المخدّرات،
رصدت مجموعة من األشخاص
حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير
مشروعة ،حيث "تعاملت آليات ر ّد
الفعل السريع" معهم من خالل
"تطبيق قواعد االشتباك المعمول
بها" .وبعد تكثيف عمليات البحث
والتفتيش للمنطقة ،عُ ِث َر على 154
كف حشيش و 900ألف حبة
"كبتاغون" ،وحوّلت المضبوطات
إلى الجهات المختصة.

مساهمة سعودية
لمنع تسرّب نفطي
تعهّ دت السعودية أمس بتقديم 10
ماليين دوالر للمساعدة في تمويل
عملية لمنع تس ّرب نفطي محتمل
ومواجهة التهديد القائم من ناقلة
النفط "صافر" المهجورة الراسية
في ساحل البحر األحمر شمال
مدينة الحديدة اليمنية ،بحسب ما
أعلن "مركز الملك سلمان لإلغاثة
واألعمال اإلنسانية" في بيان.
ويُضاف هذا المبلغ إلى  33مليون
دوالر تعهّ دت دول مانحة بتقديمها
الشهر الماضي خالل مؤتمر
مانحين نظمته األمم المتحدة
وهولندا .وقد يسبّب انفجار أو
تس ّرب من الناقلة واحدة من أخطر
كوارث التس ّربات النفطية في
التاريخ ،بحسب دراسة أجرتها
مختبرات منظمة "غرينبيس
للبحوث".
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خروج مخيّب لثنائي فيراري!

جائزة أذربيجان" :دوبليه" لريد بول
وفيرشتابن يغرّد وحيدًا في الصدارة
إبتعد سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن ،بطل العالم ،في صدارة الترتيب العام ،في اعقاب
تتويجه بسباق جائزة أذربيجان الكبرى ،المرحلة الثامنة من بطولة العالم للفورموال واحد ،في
شوارع العاصمة باكو.
وع ّلــق لوكلري ،املتوّ ج بســباقني هذا املوســم يف البحرين املرحلة
تفوّق فريشــتابن عىل زميله يف الفريق املكســيكي سريجيو برييز
االفتتاحية واسرتاليا املرحلة الثالثة ،قائالً" :من الصعب إيجاد الكلمات.
وسائقي مرسيدس الربيطانيني جورج راسل ولويس هاميلتون.
إنه أمر مؤلم ،لقد حصل هذا ثالث مرات متتالية ،إنه أمر مؤلم جداً .إنها
وهو الفوز الخامس لفريشتابن هذا املوســم بعد السعودية وايطاليا
ثالث رضبات قاسية ،لكن الدافع ال يزال موجوداً".
وميامي واســبانيا ،فعزز موقعه يف الصدارة برصيد  150نقطة ،بفارق 21
وخيَّب لوكلري اآلمال عىل أرضه يف سباق جائزة موناكو
نقطة امام برييز الذي ارتقى اىل املركز الثاني .واستغل سائقا
الكربى يف املرحلة الســابعة عندما حل رابعاً ،وانســحب
ريد بول انسحاب ســائقي فرياري شارل لوكلري من موناكو
من ســباق جائزة إســبانيا الكربى ،املرحلة السادسة يف
واإلسباني كارلوس ساينز.
وتراجع لوكلري ،الذي فشل للمرة الرابعة عىل التوايل يف إنسحب لوكلير بسبب برشــلونة ،مما سمح لفريشتابن باســتعادة الصدارة يف
استغالل انطالقته من املركز االول ،اىل املركز الثالث بفارق مشكلة في المحرّك ترتيب الســائقني .وخرست فرياري سائقها الثاني ساينز
الذي انطلق من املركــز الرابع ،مبكــرا ً وتحديدا ً يف اللفة
 34نقطة خلف فريشتابن.
التاسعة بسبب مشكلة يف فرامل سيارته.
وانطلــق لوكلري من املركز األول ،لكنه رسعــان ما خرسه يف املنعطف
وبدا ســاينز متفائالً بقوله" :ستأتي أيام أفضل اذا تظافرت جهود
األول عندما نجح برييز يف تجاوزه ،لكنه استعاده يف اللفة  17بدخول األخري
الفريق معاً".
إىل املرآب قبل أن يضطر إىل االنسحاب يف اللفة  20بسبب مشكلة يف املحرك.

فيرشتابن مجتازًا خط الوصول في المركز األول (أ ف ب)

جــورج الهــاني

ّ
ّ
منصة التتويج (أ ف ب)
متوسطًا بيريز وراسل على
فيرشتابن

سيطرة مطلقة

يف املقابل ،فرض ثنائي ريد بول ســيطرته عىل مجريات السباق يف
اعقاب انسحاب لوكلري من دون أي تهديد من أقرب السائقني راسل.
ودخــل برييز اىل املرآب يف اللفة  17وخرج ثالثاً ،تاله فريشــتابن يف
اللفة  19وخرج ثانيا ً امام برييز وخلف لوكلري.
ودخل ســائقا ريد بول املرآب يف اللفة  34وخرجا يف املركزين االول
والثاني تالهما راسل وخرج ثالثا ً وبقي الرتتيب عىل حاله حتى النهاية.
وقطع فريشتابن مسافة الســباق البالغة  306.153كلم بزمن
 1.34.05.941ســاعة ،بفارق  20.823ثانية امام برييز و45.995
أمام راسل.
وف ّك فريشــتابن النحس الذي الزمه ســابقا ً يف باكو وحقق املركز
األول بشوارعها للمرة األوىل يف مسريته االحرتافية ،معوضا ً إخفاقه العام
املايض عندما "انفجر" االطار الخلفي األيرس لســيارته قبل  4لفات من
النهاية وهو يف الصدارة.
وقال بطل العالم ،الذي انتزع صدارة الســباق مــن برييز يف اللفة
الخامســة عرشة" :كان لدينا إيقاع ال يصدق ،كان يتعني علينا االنتباه
إىل اإلطارات .تمكنت من أخذ زمام املبادرة وكنا محظوظني بعض اليشء
بانسحاب سائقي فرياري ،لكن كان لدينا اإليقاع".
وأضاف فريشتابن ،الذي عزز آماله يف الدفاع عن لقبه قبل السفر إىل
مونرتيال حيث تقام املرحلة التاسعة يف سباق جائزة كندا الكربى األحد
املقبل" :مفتاح الفوز هو النجاح يف إدارة اإلطارات ،وهذا ما كنا بحاجة
إليه هنا .كل عطلة نهاية أســبوع مختلفة ،عليك أن تكون دقيقاً ،األمر
كله يتعلق بالتفاصيل الصغرية يف السباق".
وابتعد فريق ريد بــول ايضا ً يف صدارة الئحة الصانعني برصيد 179
نقطة بفارق  80نقطة عن فرياري.
وحل سائق مرسيدس بطل العالم سبع مرات هاميلتون رابعا ً للمرة
الثانية هذا املوسم بعد االوىل يف جائزة اسرتاليا املرحلة الثالثة .وهي ثاني
أفضل نتيجة للســائق الربيطاني هذا املوسم بعد حلوله ثالثا ً يف املرحلة
االفتتاحية يف البحرين.
وعلق هاميلتون قائالً" :أحسنتم يا رفاق .أحسنتم يف اإلسرتاتيجية.
شكرا ً لكم عىل مواصلة الدفع"( .أ ف ب)

ووريورز ينتزع الفوز من بوسطن ويُعادله 2-2
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تجربة نادي بيروت يجب تعميمها
قليلة هي األندية التي تستطيع أن تحقق في فترة وجيزة
ما صنعه نادي بيروت منذ صعوده الى الدرجة األولى في
حزيران العام  ،2017إذ في خالل خمس سنوات نجح
ٍ
فريقاه للرجال والسيدات في تسطير
إنجازات محلية
وخارجية مهمّ ة عكست المستوى الفنّي المتطوّر والصورة
الجميلة لكرة السلة اللبنانية ،وساهمت في إعادة اللعبة
الى قلب الخريطة الرياضية العربية واآلسيوية بعد أعوام
ثالثة صعبة شهدها لبنان ،بدأت بوباء "كورونا" الذي أغلق
المالعب الرياضية وش ّل البطوالت الرسمية ألكثر من سنة،
ولم تنتهِ حتى اليوم مع إستمرار األزمة اإلقتصادية والمالية
والمعيشية المستفحلة.
ّ
إن الفكر واألسلوب اإلحترافيَّين اللذين إعتمدتهما إدارة نادي
بيروت أوصال َ
فريقيها الى أعلى ّ
منصات التتويج ،ال سيما إنهما
مالي وإداريّ وفنّي أعطى دفعا ً كبيرا ً لالعبين
ترافقا مع إستقرار ّ
ٍ
طاقات ومهارات،
والالعبات ودفعهم لتقديم ك ّل ما يملكون من
من أجل تحقيق أهداف اإلدارة المرسومة منذ أن حجز النادي
مكانه بين الكبار.
ّ
إن نجاح فريق بيروت في إحراز "الدوبليه" لهذا الموسم
(البطولة والكأس المحليان) سيُعطي رونقا ً ونكهة لبطولة
الموسم المقبل من دون ّ
غنى سيصبّ في
شك ،فالتنوّ ع يُع ّد ً
خدمة اللعبة التي ستخرج من دائرة التنافس المحصور بين
ناديَين أو ثالثة منذ عشرات السنوات الى رحاب المنافسة
الشريفة الواسعة والمفتوحة على األلقاب ،التي تبقى حقا ً
مشروعا ً لك ّل نادٍ يملك اإلمكانات والطموحات وقادر على
تجسيد شخصية البطل.
المطلوب اليوم أن تُعمّ م تجربة نادي بيروت الرائدة على ك ّل
األندية الرياضية في مختلف األلعاب ،فالنجاح ال يأتي من العدم
أو بضربة ح ّ
ظ ،بل بوضع خريطة طريق واضحة وعصرية يسه ُر
على تطبيقها فريق عمل حكيم ونشيط بهدوء وبصمت ،متعاليا ً
عن ك ّل ما يطاله من انتقادات وإهانات وشائعات.

سجّ ل املو ّزع ستيفن كوري  43نقطة وقاد
فريقه غولدن ســتايت ووريورز اىل انتزاع فوز
ثمني من ارض بوسطن ســلتيكس ،97-107
فعادله  2-2وعادت له أفضلية األرض يف نهائي
الدوري األمريكي للمحرتفني يف كرة الس ّلة.
وكان غولدن ســتايت بحاجــة للفوز يف
ملعب "تي دي غاردن" لتجنب التأخر  3-1يف
سلســلة النهائي التي قد تمتد سبع مباريات،
فقدّم كوري أحد أفضل مستوياته يف مسريته
الزاخرة ليع ّزز آمال فريقه بإحراز اللقب م ّرة
سابعة يف تاريخه.
وكانت الشــكوك تحوم حول مشــاركة
مو ّزع اللعب ،بعــد تع ّرضه لرضبة عىل قدمه
خالل خسارة املباراة الثالثة األربعاء.
لكن كوري ( 34عاماً) أزال كل الشــكوك
حول قدرته عىل حمل فريقه ،فعوّض الخسارة
املبكــرة عىل أرضه يف هذه السلســلة وعادت
أفضلية األرض ملصلحته إذ يستضيف املباراة
الخامسة غدا ً يف سان فرانسيسكو.
وأنهى أفضــل العب مرتــن يف الدوري
املباراة برصيد  43نقطــة و 10متابعات و4
تمريرات حاسمة ،وأضاف كالي تومسون 18
نقطة والكندي أنــدرو ويغنز  17نقطة و16
متابعة والبديل جوردان بول  14نقطة.
ولدى الخارس ،ســجل النجمان جايسون
تايتــوم وجايلن بــراون  23و 21نقطة عىل
التوايل ،واضاف ماركوس ســمارت  18نقطة
والبديل ديريك وايت  16نقطة.
واتخذ ســتيف كري مدرب ووريورز قرارا ً
غريبا ً بإزاحة املخــرم درايموند غرين من
أرض املعركة يف الربع األخــر ،قبل إعادته يف
الوقت الحاسم .وعانى غرين مجددا ً هجومياً،
مكتفيا ً بتســجيل نقطتني مع  9متابعات و8

كوري مسج ً
ال لووريورز أمام وايت (أ ف ب)

تمريرات حاسمة و 4رسقات .وعىل رغم تعثّر
غرين هجومياً ،عوّض كوري بثالثياته القاتلة
( 7من  14محاولة).
وعن أداء كوري ،قــال املد ّرب كري" :رائع
بكل بساطة .القوة البدنية كانت حارضة .كما
تعلمون بوسطن يملك أقوى دفاع يف الدوري".
تابع" :عىل رغم كل هــذا الضغط يف كل
كرة ،حافظ ســتيف عىل رباطة جأشه وبقي
قــادرا ً يف الدفاع .أعتقد أنهــا أكرب قوة بدنية
أظهرها يف مســرته ،وهي تسمح له بالقيام
بما شاهدناه الليلة".

أما مدرب بوســطن إيمــي أودوكا الذي
يخوض موسمه األول كمدرب رئيس يف الدوري،
فيتعني عليــه إيجاد طريقة لتحقيق فوز واحد
عىل األقــل يف أرض غولدن ســتايت ،ليأمل يف
إحراز اللقب وفــ ّك الرشاكة مع لوس أنجليس
اليكرز يف عدد األلقاب القياسية ( 17راهناً).
وبقيت املباراة ســجاال ً بني الطرفني فرتة
طويلة ،ولم يتقدم أي منهما أكثر من ســبع
نقــاط ،إىل أن صنع غولدن ســتايت الفارق
يف الوقت القاتل متقدمــا ً عىل مضيفه بعرش
نقاط( .أ ف ب)

الريــــاضيــــة

nidaalwatan.com
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روجيه فغالي يحتفظ بلقبه بط ً
ال لرالي الربيع

في ما يأتي نتائج السائقين في سباق جائزة أذربيجان الكبرى:

 - 1الهولندي ماكس فريشتابن (ريد بول)  1.34.05.941ساعة
 - 2املكسيكي سريجيو برييز (ريد بول) بفارق  20.823ثانية
 - 3الربيطاني جورج راسل (مرسيدس) بفارق  45.995ثانية
 - 4الربيطاني لويس هاميلتون (مرسيدس) بفارق  1.11.679دقيقة
 - 5الفرنيس بيار غاسيل (ألفا تاوري  -ريد بول) بفارق  1.17.299دقيقة
 - 6االملاني سيباستيان فيتيل (أستون مارتن) بفارق  1.24.099دقيقة
 - 7االسباني فرناندو ألونسو (ألبني) بفارق  1.28.596دقيقة
 - 8االسرتايل دانيال ريكياردو (ماكالرن) بفارق  1.32.207دقيقة
 - 9الربيطاني الندو نوريس (ماكالرن) بفارق  1.32.556دقيقة
 - 10الفرنيس استيبان أوكون (ألبني) بفارق  1.48.184دقيقة

ترتيب السائقين
 - 1فريشتابن  150نقطة
 - 2برييز 129
 - 3شارل لوكلري (موناكو) 116
 - 4راسل 99
 - 5كارلوس ساينز (إسبانيا) 83
 - 6هاميلتون 62
 - 7نوريس 50

 - 8فالتريي بوتاس (فنلندا) 40
 - 9أوكون 31
 - 10غاسيل 16
 - 11ألونسو 16
 - 12كيفن ماغنوسن (الدنمارك) 15
 - 13ريكياردو 15
 - 14فيتيل 13

ترتيب الصانعين
 - 1ريد بول  279نقطة
 - 2فرياري 199
 - 3مرسيدس 161
 - 4ماكالرن 65
 - 5ألبني 47

 - 6ألفا روميو 41
 - 7ألفا تاوري  -ريد بول 27
 - 8هاس 15
 - 9أستون مارتن 15
 - 10وليامس .3

األوروغواي  -بنما  0-5و ّديًا
قسا املنتخب االوروغواياني لكرة القدم عىل ضيفه البنمي عندما
تغلب عليه بخماســية نظيفة ،من بينهــا ثنائية ملهاجمه املخرضم
إدينسون كافاني يف مونتيفيديو ،يف مباراة دولية ودية هي األخرية له
عىل أرضه وأمام جماهريه قبل نهائيــات كأس العالم يف قطر نهاية
العام الجاري .وافتتح كافاني ( 35عاماً) التســجيل يف الدقيقة ،38
وأضاف الهدف الثاني مطلع الشوط الثاني ( 48من ركلة جزاء) ،قبل
أن يسجل نيكوالس دي ال كروز الثالث ( )57وماكسيميليانو غوميس
الرابع ( ،)66ثم اختتم دييغو رويس املهرجان بالهدف الخامس (.)78
وهي املرة الثانية التي يسجل فيها كافاني ثنائية يف مباراة ودية
بعد االوىل ضد املكســيك (3-صفر) يف الثاني مــن حزيران الجاري،
كما انها املباراة الودية الثالثة لألوروغواي بعد تعادلها الســلبي مع
مضيفتها الواليات املتحدة يف الخامس من الشــهر الجاري .وتلعب
األوروغواي النهائيــات يف قطر ضمن املجموعة الثامنة إىل جانب كل
من الربتغال وغانا وكوريا الجنوبية.
وخاضت االوروغواي املباراة يف غياب نجومها لويس سواريز ودييغو
غودين وخوسيه ماريا خيمينيز ورودريغو بنتانكور بسبب اإلصابة.
يف املقابل ،لعبت بنما املبــاراة بمنتخبها الرديف وكانت
االختيــار الخامس أمام األوروغواي بعــد اعتذار منتخبات
جامايكا وإيران وزامبيا والسلفادور( .أ ف ب)

دي ال كروز مسج ً
ال هدف األوروغواي الثالث (أ ف ب)
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إحتفظ الســائق روجيه فغايل ومالحه جودي
فغايل عىل متن "فولسفاكن بولو" بلقب رايل الربيع
الـ ،37الجولة األوىل من بطولة لبنان للراليات للعام
الجاري ،الــذي نظمه النادي اللبناني للســيارات
والسياحة أمس يف قضاءَي كرسوان وجبيل إنطالقا ً
من كازينو لبنان ،بمشــاركة  21سيارة إجتاز 18
منها خ ّ
ط الوصول .واحت ّل تامــر غندور ومالحه
سليم جليالتي (سكودا فابيا) املركز الثاني بفارق
 38.9ثانيــة ،والعُ ماني حمــد الوهيبي ومالحه
النيوزيلندي طوني ســركومب (ســكودا فابيا)
املركز الثالث بفارق دقيقة و 14ثانية عن فغايل.
وح ّل باسل ابو حمدان (سكودا فابيا) رابعاً،
ورودريك الراعي (ميتســوبيتيش النرس) خامساً،
وشــادي فقيه (ميتســوبيتيش النرس) سادساً،
وربيع أيوب (ميتسوبيتيش النرس) سابعاً ،وطارق

يونس (ميتســوبيتيش النرس) ثامناً ،وأحمد خالد
(ميتسوبيتيش النرس) تاســعاً ،والياس الدهني
(سيرتوين دي أس  )3عارشاً.
كما أحرز شادي فقيه لقب فئة "آريس  2أن "4
وكأس التصنيف ،ورودريك الراعي لقب فئة "آريس 2
ماينوس أن  ،"4والياس الدهني لقب فئة "آريس "4
(الدفع االمامي) ،ورشبل شبيل كأس السائق الناشئ،
وكارل رزق (مواليد  )2001كأس فئة "أس ان".
ويف الختام ،اقيم حفل التتويج بحضور رئيس
النادي اللبناني للسيارات والسياحة املحامي اييل
ّ
ومنسق لجنة رياضة السيارات يف النادي
آصاف،
املن ّ
ظم ومدير اللجنة الرياضية الوطنية ســليمان
خطار ،ومدير مكتب الراليات كابي كريكر ،ومدير
الســباق كابي حايك ومسؤويل الرايل ،وحشد كبري
من عشاق الرسعة وهواة الرياضة امليكانيكية.

روجيه فغالي في لقطة إستعراضية

أخبار سريعة
أبو شقرا وفرصة اللقب

يملك المدير الفني لفريق
اإلتحاد الحلبي فؤاد أبو شقرا
ومساعداه داني عاموس وعبدالله
حجازي فرصة كبيرة في قيادة
فريقهم للتتويج بلقب الدوري
السوري لكرة السلة ،إذ يكفيه
الفوز مساء اليوم على ضيفه
الحمصي ضمن
نادي الكرامة
ّ
منافسات السلسلة النهائية
ليحرز اللقب بعدما تقدّم عليه
في المباراتين األوليَين ()56-73
و( .)73-79وكان أبو شقرا
تسلم قيادة الفريق الحلبي في
 26أيار الفائت قبل انطالق دور
"الفاينال  "4بعد إقالة سلفه
المد ّرب الصربي ديان توميتش.

بين البقاء والرحيل

ضم نونيز
ليفربول يقترب من ّ
ذكرت وسائل إعالم رياضية برتغالية عدة أن
مهاجم بنفيكا ومنتخب األوروغواي لكرة القدم
دارويــن نونيز ،يف طريقه إىل التعاقد مع ليفربول
وصيف بطل الدوري اإلنكليزي يف صفقة قد تصل
قيمتها إىل  100مليون يورو .وأوضحت صحيفتا
ّ
توصال إىل اتفاق
"ريكورد" و"أ بوال" أن الناديني
يف لشبونة ،حيث أكد فريق املدرب األملاني يورغن
كلوب استعداده لدفع  75مليون يورو تضاف إليها
 25مليون اعتمادا ً عىل بعض األهداف الرياضية.
من جهتها ،تط ّرقت منافســتهما صحيفة
"أو جوغــو" والتلفزيون الحكومي "آر تي بي"
إىل صفقة بقيمة  80مليون يورو مع  20مليون
يورو مكافآت.
وكان نونيز ،الذي سيحتفل بعيد ميالده الـ23
يف  26حزيران الجاري ،انضم إىل صفوف بنفيكا يف
صيف العام  2020قادما ً من أملرييا اإلسباني،
الذي كان وقتها يلعب يف الدرجة الثانية ،يف
مقابل  24مليون يورو يف أغىل صفقة
يف تاريخ قطب مدينة لشبونة.
وكان أداء نونيــز متباينــا ً يف
موســمه األول مع بنفيكا ،قبل أن

يتألق بشــكل الفت هذا املوســم خصوصا ً أمام
ليفربول بالذات يف ربع نهائي دوري أبطال أوروبا،
عىل رغم إقصاء بنفيكا ( 3-1ذهابا ً يف لشــبونة،
و 3-3إيابا ً يف ليفربول).
وســجل نونيز  47هدفــا ً وصنع  16يف 84
مباراة بقميص فريق بنفيكا( .أ ف ب)

روزمالين :هولندي مغمور يطيح مدفيديف
ســقط الرويس دانييل مدفيديف ،الذي سيعود
اليــوم اىل صدارة التصنيف العاملــي ،أمام صاحب
االرض الهولندي املغمور تيم فان ريتهوفن املصنف
 105عاملياً ،يف نهائي دورة روزمالني لكرة املرضب
عىل املالعب العشبية ،فيما فجّ رت الروسية إيكاترينا
ألكســندروفا مفاجأة من العيار الثقيل بإحرازها
اللقب عىل حساب البيالروسية أرينا سابالينكا.
وخرس مدفيديف ،املصنــف ثانيا ً عامليا ً 4-6
 1-6يف ســاعة وخمس دقائق ،ليحقق الهولندي
اللقب االول يف مسريته االحرتافية.
ولم يخض فان ريتهوفن ( 25عاماً) ســوى
دورة واحــدة منضويــة تحــت دورات رابطة
املحرتفني ،كانــت يف العام  ،2016إذ يلعب عادة يف
الدرجات الدنيا وشارك ببطاقة دعوة يف روزمالني.
خرس فان ريتهوفــن يف التصفيات املؤهلة اىل
أسرتاليا املفتوحة وروالن غاروس هذا العام ،ولكنه
سيكون الالعب الوحيد من بني االربعة الذين خاضوا
النهائيني يف هولندا الذي سيكون قادرا ً عىل املنافسة
يف ويمبلدون هذا العام ،إذ إن مدفيديف وألكسندروفا
وســابالينكا لــن يتمكنوا من املشــاركة يف ثالثة
البطوالت االربع الكربى بسبب حظر الالعبني من هذا
البلد بسبب الغزو الرويس عىل أوكرانيا .من جهتها،

فجّ رت ألكسندروفا املصنفة  30عاملياً ،مفاجأة من
العيار الثقيل بإحرازها اللقب عىل حساب سابالينكا
السادســة  5-7و6-صفر .وهو اللقب الثاني فقط
أللكسندروفا ( 27عاماً) يف مسريتها االحرتافية بعد
األول يف شينجني الصينية يف العام .2020
وســرتقي ألكســندروفا اىل املركز الـ 27يف
تصنيف رابطة الالعبات املحرتفات الذي سيصدر
اليــوم ،عىل بعــد مركزين من أفضــل ترتيب يف
مسريتها االحرتافية (( .)25أ ف ب)

فان ريتهوفن فائزًا على مدفيديف

أبلغ رئيس نادٍ يمارس فريقه
لعبة منتشرة زمالءه في اللجنة
اإلدارية بعد إنتهاء الموسم
الرياضي ،أن ال نية لديه
بالتجديد لجهازه الفني على رغم
أنه حقق المطلوب منه ،وقد خيّر
عددا ً من العبيه المعروفين بين
البقاء في صفوف الفريق من
دون أيّ تعديل في الرواتب مع
زيادة بدل التنقالت فقط بسبب
إرتفاع أسعار المحروقات ،أو
الرحيل الى نادٍ آخر مع تسهيل
منحهم تواقيعهم من دون
مقابل .وعُ لم ّ
أن الرئيس المذكور
ينوي إعتماد سياسة التقشف
بسبب األوضاع اإلقتصادية
الصعبة ويتّجه لعدم وضع
ميزانية كبيرة للموسم الجديد.

لبنان يجدّد فوزه
على األردن

جدّد منتخب لبنان للشباب لكرة
القدم (دون  20عاماً) فوزه على
نظيره األردني بنتيجة ()1-2
أمس في مباراتهما الودّية الثانية
التي أقيمت على ملعب مجمّ ع
فؤاد شهاب الرياضي في جونية،
وسجّ ل الهدفين علي قصاص
( )58وعلي األكبر مناع (.)70
وكان لبنان فاز بالمباراة األولى
الخميس ( )1-3على الملعب
عينه .وتأتي تحضيرات منتخب
األرز تحت إشراف المدير الفني
بالل فليفل إستكماال ً للتدريبات
المكثفة التي خضع لها مؤخرا ً
للبقاء على جهوزيته العالية
لإلستحقاقات اآلسيوية المقبلة.

24
العـــدد  - ٨٥٨السنــــة الثــالثــة

اإلثـنـيـن  ١٣حــزيــران 2022

عمـــــــــــــــاد موســـــــــــــــى
i.moussa@nidaalwatan.com

"دربي" بيروت لـ "بيروت"
في وقت مستقطع من العصرالجهنميُ ،
عدت
الكتشاف هدير المد ّرجات وسماع آخر الموشحات
الخارجة من حناجر المشجعينُ .
عدت ألكون
واحدا ً منهم مصفقا ً لـ "دنك" يخلخل ثبات الس ّلة،
صارخا ً بوجه الـ " 218سنتيمتراً" المص ّر على
التسديد من خارج القوس ،مستنكرا ً صافرات
الح ّكام .أسمح لنفسي في فورة الحماسة ،أن أشتم
الـ "كوتش" و"ح ّكام الطاولة" و"أي العب" يخيّب
أملي به ومتى فرغت منهم أشتم الحظ إن عاكس
تمنياتي ورهاني على هذا الالعب أو ذاك.
في المبارة السابعة والفاصلة بين "فريقي
الرياضي" و"بيروت" وجدتني وصغيرتي يسمى،
قبل ساعة ونصف من "الموقعة" الكبرى واقفين
أمام مدخل ملعب بلدية الشياح ،المعتمد من فريق
بيروت .يتّسع الملعب لحوالى ألفي مشجع تقريبا ً
وقد استوعب في تلك العشية فوق طاقته القصوى.
فرجها الله ودخلت دخول الفاتحين ،المد ّرجات
ُ
تمكنت من الفوز بمقعدين
"مفوّلة" .بشق النفس
على تخوم السلة.
حيث افترضت أنه يمكنني أن أشاهد من قرب
تمارين التحمية والتسديد لفريق الرياضي ،لكن
رجالً سمجا ً حجب الرؤية عني ،فشاهدت لحوالى
الساعة قفاه .سمع اعتراضات و"طنّش".
احسست بدنو المشكل مع رجل ترك في قفا
رأسه ضفيرة لم تضف إلى تكوينه السمج شيئا ً
ُ
من روح الشباب،
توقعت عراكا ً وشيكا ً على مرأى
من قوى األمن .قبيل التاسعة والنصف العبو
"الرياضي" يدخلون على وقع صرخات اإلستهجان.
العبو "بيروت" يدخلون بطريقة إحتفالية .والرجل
يتابع مجريات ما قبل الماتش .وأنا ال أرى سوى
قفاه .بعد مناوشات مع السمج انسحب ممتعضا ً
َ
وغربَ عن وجهي.
في تلك العشية الرياضية م ّر أمامي آباء يمسكون
بأيدي أوالدهم يبحثون عن سنتيمترات مربعة
على حافة مدرج أو على طرف درج ،تمكنهم من
مشاهدة مبارة "ولعانة" و"مجنونة" على حد
قول الزميل غياث ديبرا .وشاهدت صبايا يمثلن
التنوّ ع المستور والسافر .ومن أمامي مرت صواني
البوشار والمياه المعدنية والكازوزا .رزق الله على
إيام التمر هندي ج ّلول.
من الثامنة والنصف حتى منتصف الليل صدى
الطبل في أذني رفع منسوب األدرينالين .حماسة
ال توصف وتعابير ال توصف تخرج من فم مشجّ ع
منخرط في المجموعة بشكل إلرادي وهو أنا.
يهيّصون أهيّص .يغنون أغني .يلوّحون ألوّ ح.
يصرخون "ديفانس" أدافع.
في الشياح غنى الجمهور فرحا ً ّ
بسلت شمعون
والدرويش وحديديان"...يا مهيرة العاللي فرسانك
ناطرين /وان يهدر الشمالي قوليلن حاضرين" من
مسرحية فخر الدين لألخوين رحباني.
وفي المنارة ،غنوا في المبارة السادسة والرابعة
والثانية من سلسلة النهائي شدّوا الهمة الهمة قوية
مركب ينده ع البحرية يا بحرية هيال هيال لمارسيل
خليفة والميادين
في الشياح ثمة خروقات خارج السياق بـ "الله
لبنان حكيم وبس" وفي المنارة ال غرابة بأن يهتف
الجمهور"الله حريري طريق الجديدة" الجامع المشترك
الله .يا الله شو حلو الجمهور البيروتي بفرعيه يختم
قبل الختام "ضبّوا الشنتات يالله عالبيت".
في دربي بيروت كنت مع "بيروت" قلبا ً
وقالباً .وابنتي الوافدة حديثا ً إلى المدرجات مع
"الرياضي" وأمير...

هـــــــــــــل كان نابليون بونابرت
تعــــــــــلم يقيض وقت فراغه
يف ح ّل األلغاز.

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

 Vkusno & tochkaاسم
أعلن املالــك الجديد لسلســلة
مطاعم "ماكدونالدز" الســابقة يف
روســيا قبل إعادة فتحها أمس ،أنه
اختار اسم " "Vkusno & tochkaلها.
واستُحدث شعار جديد للرشكة
بدال ً من شــعار األقــواس الذهبية
لـ"ماكدونالــدز" .ومــن املقرر أن
يفتتــح املطعــم الواقع يف ســاحة
بوشــكني -حيث افتُتح أول مطعم
لـ"ماكدونالدز" واحتشــد الكثريون
أمامه احتفاال ً يف كانون الثاني.1990
وكانــت الرشكــة األمريكيــة
العمالقــة للوجبــات الرسيعــة
"ماكدونالــدز" قــد أعلنــت يف 16
أيار أنها ســتخرج من روسيا عقب
الغزو الــرويس ألوكرانيا .وبعد ثالثة

الجديد في روسيا

أيام ،اشــرى رجل األعمال الرويس
ألكسندر غوفور الذي يملك ترخيصا ً
لـ"ماكدونالدز" ،سلســلة املطاعم
املؤلفة من  850مطعماً.

وبموجــب رشوط البيع ،وافق
غوفور عــى االحتفــاظ بموظفي
"ماكدونالدز" يف روســيا ملدة عامني
عــى األقــل ،باإلضافــة إىل تمويل

االلتزامــات املســتحقة للموردين
وأصحاب العقارات واملرافق ،بحسب
الرشكة األمريكية.
ولم يُكشف عن قيمة الصفقة ،لكن
عند اإلعالن عن خروج "ماكدونالدز"
من روسيا ،قالت األخرية إنها تخطط
لتحصيل رســوم ملرة واحدة بني 1,2
مليار دوالر و 1,4مليار دوالر لشــطب
االســتثمار .وكانــت "ماكدونالدز"
تو ّ
ظف  62ألف شخص يف روسيا.
ّ
ُشــغل غوفور  25مطعما ً يف
وي
سيبرييا .وهو أحد مؤسيس نيفتيخيم
سريفيس ،وهي رشكة تكرير نفط،
وعضو مجلــس إدارة رشكة تمتلك
فندق "بارك إن" وعيادات خاصة يف
سيبرييا( .أ ف ب)

أُوقفوا لبيعهم تذاكر دخول مستعملة إلى متحف اللوفر
شنت الســلطات الفرنسية حملة
لوضع ح ّد لعمليات بيــع تذاكر دخول
مســتعملة إىل متحف اللوفر يف باريس
وأوقفت  14شخصا ً يف شبكة تنشط يف
هذا املجال.
وكان أعضاء الشبكة يستعيدون
التذاكــر الورقيــة أو اإللكرتونية من
الــزوار الذين أنهوا جولتهم يف املتحف،
ثم يعيــدون بيعها بأكثر من ســعر

الرشاء للسياح الذين ينتظرون دورهم
يف الطابور.
وأعلن مصدر يف الرشطة أن العملية
"أتاحت توقيف  14شخصاً ،من بينهم
ستة مقيمني بصورة غري رشعية".
واســتقبل متحف اللوفر  2,8مليون
زائر العــام  ، 2021بينما كان عدد زواره
قبل جائحــة "كوفيــد  "19 -يبلغ نحو
عرشة ماليني سنوياً( .أ ف ب)

ّ
مسكن األلم قد يرفع ضغطك!
غالبا ً ما يكون األســيتامينوفني
(تايلينول) مُس ّكن األلم الذي يختاره
املصابــون بارتفاع ضغــط الدم ألن
معظم الخيارات األخرى تدخل يف خانة
مضادات االلتهاب غري الستريويدية،
مثل اإليبوبروفني (موترين ،أدفيل) أو
النابروكسني (نابروسني ،أليف) ،وقد
ترفع هذه األدويــة ضغط الدم .لكن
تكشف دراسة نرشتها مجلة "الدورة
الدمويــة ،يف  8شــباط  ،2022أن
األسيتامينوفني قد يعطي األثر نفسه.
طلب الباحثون عشوائيا ً من 110
أشــخاص مصابني بارتفاع ضغط
الــدم ،لكن من دون ألــم مزمن ،أن

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

يأخذوا ألف ملغ من األسيتامينوفني
أو دوا ًء وهميــا ً بمعــدل أربع مرات
يومياً ،طوال أســبوعَ ني .بعد مرور
الوقت الــكايف لخــروج األدوية من
أجسام املشاركني ،أخذ كل واحد منهم
النوع اآلخر من العالج طوال أسبوعَ ني
آخ َرين .قاس الباحثون ضغط دمهم
قبل كل عالج وبعده .تكشف النتائج
أن ضغط الــدم االنقبــايض ارتفع
بخمس نقــاط تقريبا ً لدى من أخذوا
جرعة مرتفعة من األســيتامينوفني
ً
مقارنة بمن أخذوا الدواء الوهمي.
ال يعنــي ذلــك أن املصابــن
بارتفاع ضغط الدم يجــب أال يأخذوا

األســيتامينوفني مطلقــا ً لتســكني
أوجاعهم .لكن مــن األفضل أن يتلقوا
أصغــر جرعة فاعلــة ويكتفوا بأخذ
َ
قرصني عاديَّني ( 325ملغ) كل ســت
َ
قرصني
ســاعات كحــد أقــى ،أو

فكتوريا تاور ،الطابق السابع ،كورنيش بيار الجميّل ،األشرفية  -سجل تجاري 2054871
ص .ب  116-5011بيروت ،المتحف  -هاتف ،+9611613050 :فاكس+9611613064 :
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مدعّ مَــن ( 500ملــغ) كل ثمانــي
ســاعات .إذا الحظ املريض الذي يأخذ
هذا الــدواء بانتظام أن ضغط دمه بدأ
يرتفع ،فيجــب أن ي ّ
ُخفض الجرعة أو
يستشري طبيبه لتعديل العالج.

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

