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"النازحون" ليسوا
اختصاصًا مسيحيًا
قبل طرق موضوع النازحين ال يمكن إال
اإلشادة بأمين عام الجامعة العربية أحمد أبو
الغيط لكالمه المباشر والحاسم والصريح
في كل شأن سئل عنه السبت ،عقب االجتماع
التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي
ترأسه وزير خارجيتنا عبدالله بو حبيب.
وليس األمر غريبا ً على سياسي محترف
ومثقف صاحب تجربة مديدة في الدبلوماسية
ومحبّ للبنان متأل ّم دوما ً لما وصلنا اليه
في ظل "منظومة" يعود للقارئ وصفها
بما تستحق بعدما استُنفد قاموس التنديد
والتقريع والتحقير.
وفي المناسبة ،ال ب َّد من تكرار اإلعجاب
بـ"شطارة" الرئيس بري خالل استقباله
ضيوفنا العرب .فهو كان يمزح بالتأكيد حين
أبلغهم بأن وضعنا "قابل لإلصالح إذا َ
صفت
النيات" وأن "لبنان ليس مفلسا ً بل متوقف
ً
عن الدفع" وكأنه كبا
جولة وغير عَ نين.
وإذ إن الرئيس بري لم يتأخر في إثارة
موضوع الفلسطينيين و"القضية المركزية"
ُ
مع زائريه،
يلفت إغفاله قضية النازحين
السوريين تاركا ً أمر "الرغي واللعي" فيها
لفخامته ومعالي الوزير ،ليس في إطار
توزيع األدوار والمواضيع ،بل ألن فريقه
السياسي يعزف على وتر مختلف ،وحساباته
تتجاوز مطلب أي مواطن
بديهي أن يطعم
ٌ
أبناءه قبل أبناء أخيه ،وأي دولة عادية تعطي
تلقائيا ً األولوية لمواطنيها على الوافدين
والنازحين ،خصوصا ً اذا كان وجود هؤالء
يرهق كاهل مجتمع فقير ودولة منهارة ويخ ُّل
بالتركيبة السكانية في بلد بُني على تسويات
طائفية ،ويدفع منذ استقالله ثمن الهواجس
والمخاوف والحساسيات ورغبة طوائفه
مداور ًة في االستقواء بالخارج كلما سنحت
الظروف ودارت األيام.
مضى  11عاما ً على النزوح ،لم ّ
يقصر
لبنان خاللها تجاه مليون ونصف مليون
سوري ،فروا من قساوة الحرب أو خوفا ً من
البطش .وال أحد ينكر أن موضوع عودتهم
خضع لتجاذبات دولية وإقليمية على وقع ما
أسماه أبو الغيط "الحرب األهلية" السورية
التي أسفرت عن انتصار النظام على الثورة،
وكان أحد تداعياته تمتين عود المحور االيراني
وتوصيل العماد ميشال عون الى رئاسة
الجمهورية.
ال صدقية لتعميم عبء الفشل في تنظيم
وجود النازحين أو إعادتهم الى بالدهم.
فالمسؤولية األولى ،منذ بدأ "العهد القوي"،
تقع على صاحب العهد وعلى رعاته وضامنيه
قبله ،اي الفريق الممانع الذي يمسك السلطة
الشرعية وغير الشرعية في لبنان ويجاهر
بغرامه بالنظام السوري وعالقته المميزة
بشخص الرئيس .وما إلقاء التبعة على اآلخرين
بحجة أن "ربيبهم" المجتمع الدولي يَحُ ول
دون العودة مغريا ً النازحين بالمساعدات
سوى ذر رماد في العيون،
وتخل مقصود عن
ٍ
واجب وطني .ذلك أن األقدر على التعاطي مع
دمشق وصاحب "المَ ونة" الذي ضحَّ ى بأعداد
كبيرة من مقاتليه إلنقاذ النظام هو األجدر
بالتفاهم معه ،ليس لعودة رمزية بالتقسيط،
بل لعودة كريمة وآمنة لجميع النازحين.
التقاعس في هذا الشأن الوطني ليس
مسؤولية "الثنائي الشيعي" فحسب ،بل
يتحمله أيضا ً رؤساء الحكومات ُ
السنّة وكل من
كان فاعالً في موقع تنفيذي أو حليفا ً لهؤالء
مزايدا ً من موقع مسيحي تابع أو وضيع.
فإعادة النازحين باقية قضية وطنية توجب
أن يتجند لها القادة السياسيون وال يتجنبها
زعماء الطوائف االسالمية وعلى رأسهم دار
الفتوى بالتحديد ،فهي شأن خطير على كل
صعيد ،ال يحتمل مراوغات ومزايدات وتدوير
زوايا ،وليست اختصاصا ً مسيحيا ً خالصا ً
بالتأكيد.
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الراعي لحكومة "تحمي الشرعية" ورئيس جمهورية "واعد"

رسالة "حزب الله" البحرية:
إسرائيل "أكبر المستفيدين"!

سيّاح أميركيون يلتقطون صورة تذكارية عند الحدود اإلسرائيلية مع جنوب لبنان أمس (أ ف ب)

ّ
مســرات "حزب الله" يف البحر
سقطت
وبقيت تداعياتها طافية يف األجواء ،فتطايرت
"رســائلها" يف أكثر من اتجاه داخيل وخارجي
تأكيدا ً عىل ّ
أن إصبع "الحزب" دائما ً عىل الزناد
ويده هي العليــا يف تقرير مصري لبنان وتحديد
مساراته وخياراته .وألن إطالقها أتى بالتزامن
مع الحشــد العربي يف بريوت حامالً "رســالة
دعم ومســاندة للبنــان يف أوضاعه وظروفه
ّ
املســرات تحــت أجنحتها
الصعبة" ،حملت
ّ
مشــفرة" يف املقابل إىل الدول العربية
"رسالة
"تذ ّكر بسطوة "حزب الله" ومحوره اإلقليمي
عىل مجريــات األحداث اللبنانيــة" ،كما رأت

مصادر ديبلوماســية ،معترب ًة ّ
أن هذه الرسالة
التي تزامنت مع انعقاد االجتماع التشــاوري
عــى مســتوى وزراء الخارجيــة العرب عىل
األرايض اللبنانية "عــزز وجهة النظر العربية
التي ترى اســتحالة إصالح األوضاع يف لبنان
طاملا بقيــت الدولة ملحقــة بأجندة "حزب
الله" االسرتاتيجية وقرارها مُصادرا ً يف الحرب
والســلم كما بدا (السبت) من إبداء املسؤولني
اللبنانيني تفاجئهم أمام املسؤولني العرب من
ّ
مسياته من دون أن يكون
خرب إطالق الحزب
للدولة ومؤسساتها العسكرية واألمنية أي علم
مسبق باملوضوع".
20

الحاكم يطمئن "الذهب بخير"...
أين الجردة؟
خــالــد أبــو شــــقـــرا
ظ ّل حجــم "االحتياطــي" الهائل
املنــي يف أقبيــة املــرف املركزي،
وطبيعته ،لعقود طويلة رهن التقديرات،
ولم يثر قلــق املواطنني واالخصائيني إال
مع انكشــاف "هرم بونزي" .وكما كل
امللفات قوبل الكشف عن مصري الذهب
بالتمييع حينا ً والتأجيل أحيانا ً ولم يصدر
الرد الرســمي ،إال بعــد مطالبة النائب

ملحــم خلف "املركــزي" يف  8حزيران
بمعلومات عن احتياطي الذهب ومكان
االحتفاظ بــه ،وإن طالته أية عمليات
مالية .فر ّد املركزي بكتاب رسمي مؤرخ
يف  20حزيران بــأن املوجودات الذهبية
تــوازي  9222437.73أونصــة ،منها
 3707703.13أونصة يف الواليات املتحدة
والباقــي يف لبنان .وأن مرصف لبنان لم
يقم بأية عملية من أي نوع وشكل كان
عىل هذه املوجودات الذهبية20 .
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هجوم دموي يهز ّ كوبنهاغن
بعد يومَ ْي من تنظيم املرحلة الثالثة من ســباق طواف فرنســا للد ّراجات
يف العاصمة الدنماركيــة ،ه ّزت عمليّة إطالق نار دموية داخل مركز التســوّق
"فيلدز" يف كوبنهاغن البالد بأرسها ،وأدّت إىل مقتل وجرح عدد من األشــخاص،
فيما سارعت الرشطة إىل إلقاء القبض عىل ّ
منفذ الهجوم وهو دنماركي يبلغ من
العمر  22عاماً ،مشري ًة إىل أنه ال يُمكن استبعاد فرضية اإلرهاب.
وبينما فرضت األجهزة املعنية طوقا ً أمنيّا ً حول املركز الذي ت ّم تمشيطه بالكامل
مع تواجد كثيف لرجال الرشطة املدجّ جني بالسالح ووقوف العديد من سيارات اإلطفاء
خارج املركز ،أظهرت صور من مكان الحادث أشــخاصا ً يف ّرون من املركز التجاري،
وبثت القناة الثانية لتلفزيون الدنمارك صورة لرجل موضوع عىل نقالة .وأفاد شهود
عيان عن حالة هلع بحيث كان الناس يبكون ويختبئون يف املتاجر.
20

الجيش األوكراني ينسحب
من ليسيتشانسك ويُهاجم ميليتوبول
س ّ
بعد هجوم رويس رشس ُ
ــخرت له طاقات برشيّة وماديّة هائلة واســتم ّر
ألســابيع عدّة ضجّ ت بأزيز النريان ودوي القذائف وانفجــارات الصواريخ ،أعلن
الجيش األوكراني يف بيان أمس انسحاب جنوده من مدينة ليسيتشانسك الرئيسية
يف رشق أوكرانيا" ،حفاظا ً عىل أرواح املدافعني األوكرانيني" ،إذ ّ
إن "استمرار الدفاع
عن املدينة ســتكون له عواقب وخيمة" يف ظ ّل "التفوّق املتعدّد للقوات الروسية يف
املدفعية والقوات الجوّية وأنظمة إطالق الصواريخ والذخرية والعديد"20 .

خالل فرار متس ّوقين من مركز "فيلدز" في كوبنهاغن أمس (مواقع تواصل)

٢

محـــــليـــــات
العـــدد  - ٨٧٦السنــــة الـرابـعـة

ولـــيـــد شـــقــيــر

الحكومة وترسيم الحدود
في البحر والرئاسة
خالل لقائه وزراء الخارجية العرب السبت الماضي
قدم الرئيس ميشال عون مداخلة استند في اإلدالء بها إلى
مالحظات مكتوبة كان قد ّ
حضرها .وممّ ا قاله إنه «يتمنى
للجزائر التوفيق في تنظيم القمة العربية في األول والثاني
من تشرين الثاني .وسأتابعها كمواطن لبناني ،ألن واليتي
تنتهي في 31تشرين المقبل».
إعتبر بعض الوزراء العرب أن الهدف من هذه
المالحظة أمامهم إبالغهم حرصه على مغادرة القصر
الرئاسي بانتهاء الوالية ،ور ّدا ً على األقاويل بأن هناك
اجتهادات في صفوف فريقه حول أنه سيبقى فيه إذا
لم ينتخب رئيس جديد ،وإذا لم تكن الحكومة التي
ستتولى صالحيات الرئاسة مكتملة الصالحيات ،وبقيت
حكومة تصريف األعمال برئاسة نجيب ميقاتي لتولي تلك
الصالحيات.
هذا ال يمنع قول مصادر نيابية وسياسية إن بعض
محيط الرئيس يفكر باللعبة الجهنمية المشحونة
باالجتهادات القانونية حول بقائه في القصر الرئاسي
بحجة أنه لن يسلم للفراغ ،كما سبق أن قال ،وطالما
لم يضمن هذا الفريق للوريث السياسي قيام حكومة
تمكنه من أن يحصل على ما يريد من تعيينات إدارية
وعسكرية وتشكيالت قضائية وعسكرية ،تسمح له بإبقاء
نفوذه في الدولة ،ليفرضه على الرئيس المقبل ،ويحمي
بها المكتسبات التي حققها بقوة وشراهة خالل العهد
الرئاسي المنقضي .ومع أن المماحكة الحاصلة حول
تأليف الحكومة ما زالت تتناول المبادئ التي طرحها
الرئيس عون ،بين توسيعها إلى ثالثينية ،أو تعديل
الحالية باإلتيان بسياسيين بدل االختصاصيين ،أو تفعيل
الحالية ،ولم تتناول الحقائب واألسماء ،فإن ذلك ال يعني
سوى إطالة األخذ والرد المعتاد عليهما فريق الرئاسة،
على قاعدة «من ييأس أوالً» فيستسلم للمساومة المطلوبة.
وتسريب أفكار من نوع رغبة «التيار الحر» بمبادلة وزارة
الطاقة بالداخلية ،دليل إلى استمرار اإلمساك بورقة توقيع
مراسيم الحكومة من أجل الحصول على حقائب تحقق
امتيازات.
خصوم الرئيس ينسبون نفيه المتواصل نية البقاء
في القصر ،إلى إدراكه وفريقه أن هذا األمر سيكون
سببا ً لموقف سلبي دولي حاسم ضد رموز العهد،
بعد  31تشرين األول ،يصل إلى العقوبات .ومع أن
العواصم المعنية تدرك أن إمكان الفراغ الرئاسي ،ال
ب ّد من االحتياط له بتشكيل الحكومة في أقصى سرعة
كما ظهر ذلك في استعجال بيان الخارجية الفرنسية
إنجازها ،وكذلك مطالبة مجموعة الدعم الدولية باألمر
نفسه «في سرعة» ،فإن هذا االستعجال يعود أيضا ً إلى
الحاجة الملحة الستدراك المزيد من التدهور المالي
واالقتصادي ألنه يقع على الحكومة الجديدة ،والبرلمان،
اتخاذ الخطوات المتأخرة منذ سنوات لتطبيق اإلصالحات،
التي تصبح أكثر إلحاحا ً كي يُعرض مشروع االتفاق مع
صندوق النقد الدولي على مجلس إدارته التنفيذي إلقراره
فيطلق سراح القروض المقررة لصالح لبنان ،ليستفيد من
الـ 3مليارات دوالر على أربع سنوات ،التي تفتح الباب
على مساعدات دولية وعربية أخرى .وإال فإن الصورة
السوداوية التي سينتقل إليها لبنان في حال التخلف عن
اإلجراءات المطلوبة خالل األشهر القليلة المتبقية من
العهد ،ستقود بموازاة الفراغ الرئاسي وفي غياب حكومة
أصيلة ،إلى انهيار كامل في بنية الدولة ،شهد لبنان على
تداعياته ،مع اإلغالق التام لكل دوائر الدولة بفعل إضراب
القطاع العام منذ أكثر من أسبوعين.
قد يكون الزوار العرب لمسوا خالل مشاركتهم في
االجتماع التشاوري للجامعة العربية على مستوى الوزراء،
السبت الماضي مدى التردي في أوضاع البلد وحاجته
إلى انطالق المعالجات الطويلة األمد مع انتخاب الرئيس
المقبل .واألرجح أنهم ينتظرون ،مثل الكثير من اللبنانيين
تغيير المعادلة في قلب السلطة لعله يفتح صفحة جديدة
بين العرب ولبنان .ومع أن بعض الدول العربية الفاعلة
يائسة من تغيير جوهري ،فإن بعضها اآلخر يرصد أسماء
المطروحين لتولي المنصب الماروني األول وربما لديه
تفضيالت ،قد تزيد اإلشارات حيالها في المرحلة المقبلة.
بعيدا ً من المماحكات والمناورات التي نشهد وسنشهد
عليها في شأن تشكيل الحكومة ،والتي نتيجتها الفعلية
المزيد من معاناة اللبنانيين في األشهر المقبلة ،فإن ما
يجري بموازاة السعي إلى ترسيم الحدود البحرية مع
إسرائيل ،والتي يأمل منها الفريق الرئاسي تحقيق مكسب
بإنجاز االتفاق عليها قبل مغادرة القصر ،هو ترسيم
حدود التأثير في االنتخابات الرئاسية التي على نتائجها
تتوقف الوجهة التي سيسلكها لبنان مع العهد الجديد ،إن
داخليا ً أو في تموضعه اإلقليمي .وللمسيّرات الثالث التي
أطلقها الحزب أول من أمس نحو حقل كاريش ،وظائف
متعددة تتعلق بكافة أنواع الترسيم الجغرافي والسياسي
لحدود األدوار والخطوط.
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الدروز والحقيبة السيادية"« ...اإلشتراكي"»
ي ّ
ُفكر باألكبر
أالن ســـركــيـــس
ك ّرس «إتفاق الدوحة» وما تاله
الديموقراطية التوافقية التي تُعترب
مهمة يف الشكل لكنها رضبت النظام
اللبناني يف املضمون ،وبات الدستور
وجهة نظر.
يؤكــد مــن يتعاطى الشــأن
الدســتوري والقانوني يف لبنان أن
الدســتور يشء والتطبيق عىل أرض
الواقــع يشء آخر مختلــف تماماً،
وقد استغل ملوك الطوائف وزعماء
العشــائر الثغــرات الدســتورية
والغموض لتفســر الدستور كما
يحلو ملصالحهم.
وإذا كان «إتفاق الطائف» ّ
نص
عىل املثالثة ضمن املناصفة يف توزيع
الحقائب الوزاريــة ،إال أنه لم يمنح
وزارة املال للشــيعة مثالً أو يحرص
الحقائــب الســيادية األربع بأربع
طوائف ،ويُقصد هنا باملثالثة ضمن
املناصفة ما ييل :إذا تألفت حكومة
من  30وزيرا ً فإنها تتو ّزع مناصفة
بني املسلمني واملسيحيني ،أي  15بـ
 ،15من ث ّم ينال الســني والشيعي
واملارونــي  6حقائب لكل مكوّن ،يف
حني ينال الــدرزي  3وزارات ،وبقية
املكونات املسيحية  9وزارات.
وحُ ــرم الــدروز بعــد إتفاق
«الطائف» من الحقائب الســيادية
األساســية مع أن الدستور ال ينص
عىل ذلــك ،لكن الحديــث عاد قبل
اســتقالة الرئيــس املكلف ســعد
الحريــري وخالل تأليــف حكومة
الرئيس نجيــب ميقاتي ملنح الدروز
حقيبة سيادية يشغلها سفري لبنان
يف روســيا شــوقي بونصار ،الذي
يُعترب من الدبلوماسيني املخرضمني
وتحتاجــه الخارجيــة اللبنانيــة
للمبــارشة باإلصــاح يف الــوزارة

المرحلة ليست للبحث في أوزان الطوائف وأحجامها

يتر ّكز إهتمام "«اإلشتراكي"»
في المرحلة المقبلة على
البحث ومعرفة إتجاه
التسوية اإلقليمية – الدولية
وإلعادة البلــد إىل الخريطة العاملية،
خصوصــا ً وأنه ضليع بالسياســة
الخارجيــة ويعلم جيــدا ً التوازنات
الدقيقة.
لكــن ميقاتــي ّ
فضــل تأليف
حكومتــه األخرية مخففــا ً «وجع
الراس» وتبديل التوزيعة الطائفية،
وبعد اإلنتخابــات النيابية ،تنفس
رئيس الحزب «التقدمي اإلشرتاكي»
وليد جنبالط الصعداء بعدما انكرس
كل حلفاء ســوريا الــدروز وبات
التمثيل الــدرزي يم ّر به حرصا ً دون
أي منافس.
وتدعو نتيجــة اإلنتخابات إىل
التســاؤل هل «يطحــش» جنبالط
باتجاه اســرداد الــدروز الحقيبة
الســيادية ،حيث يبدو أن هذا األمر
منطقي جدا ً ويعيد طائفة املوحدين
إىل صلب القرار.
وإذا كان بعض الدروز يطالبون

بهــذا األمــر ،إال ان لجنبالط قراءة
مختلفة تماماً ،فهو يرى أن املشاركة
يف آخر حكومات العهد العوني ال نفع
منها ،علما ً أنــه حصل يف الحكومة
األخرية عــى وزارة الرتبية للقايض
عباس الحلبي الــذي أعاد ميقاتي
طرحه يف الحكومــة الجديدة التي
قدّمهــا للرئيس ميشــال عون ولم
تمنح الدروز حقيبة سيادية.
يعتــر «اإلشــراكي» أن هذه
املرحلة ليســت للبحــث يف أوزان
الطوائــف وأحجامها ألن ســقوط
الدولة يعني ســحق الجميع ،بل إن
األساس يبقى بإعادة إنتاج السلطة
بعــد التخ ّلص من «الــداء العوني»
رسعت اإلنهيار
الذي حكم بطريقة ّ
وأوصلت البالد إىل اإلفالس وحاولت
زرع الفتنة أينما ح ّلت.
مــن هنــا يرت ّكــز إهتمــام
«اإلشــراكي» يف املرحلة املقبلة عىل
البحــث ومعرفة إتجاه التســوية
اإلقليمية – الدولية التي يتم الحديث
عنها ،وتتبع مسار الحرب الروسية
 االوكرانية ومدى تقدّم املفاوضاتاألمريكيــة  -اإليرانية حــول امللف
النووي ،ألن اإلجابــة عىل كل هذه
األســئلة ومعرفة إتجاه السياسة

خفــايـــا
عــى رغــم حديــث
الرئيس عــون املتكرر عن
نيته مغادرة قرص بعبدا يف
 31ترشيــن األول املقبل ال
يزال البعــض ينقل أن عددا ً
من املحيطــن به ال يزالون
يتمسكون بنظرية بقائه يف
القــر تحت حجــة عدم
تسليم السلطة للفراغ.
تتحدث أوساط إدارية
عن استمرار رئيس مجلس
ادارة ومدير عام املؤسســة
العامة لالســكان بمهامه
بعــد انتهاء واليتــه وعدم
التجديد لــه خالفا ً الحكام
القانــون  539تاريــخ
(إنشــاء
1996/7/24
املؤسسة العامة لإلسكان)،
خاصة يف ظل عدم خضوع
تلك املؤسسة للنظام العام
للمؤسسات العامة املرسوم
رقم  4517الصــادر يف 13
كانون األول سنة .1972
يحكى عــن فضيحة
تتعلــق بشــبكة اتجــار
برتاخيــص اآلبــار تجمع
موظفني ومستشــارين يف
وزارة الطاقــة ورشكــة
استشارية حيث يبلغ ثمن
الرخصــة اكثر مــن الفي
دوالر امريكي ،فيما اكتفى
الوزير بإصدار تعميم بمنع
دخول السمارسة اىل الوزارة
مــع االبقــاء عــى نفس
املستشارين واملوظفني.
الدولية ّ
تدلن عــى اإلتجاه الذي
سيســلكه الوضــع اللبنانــي،
وبالتايل ستؤثر هذه املواضيع عىل
ملف رئاسة الجمهورية والعهد
القادم ،عندهــا يتم الحديث عن
املشاركة داخل النظام ،هذا إذا لم
يولد نظام جديد.

«"جعلتم الشعب أداة ضرائبية ولن ندع لبنان يضيع»"

الراعي :لتشكيل الحكومة
وانتخاب رئيس ينتشل لبنان من القعر

طالب البطريرك املاروني مار بشــارة بطرس
الراعي املســؤولني السياســيني بتأليف حكومة
جديدة يف أرسع وقت ممكــن «لحاجة بالدنا إليها
أكثر من أي يوم مىض» .وقال يف عظة األحد (أمس):
«نريدها حكومة ،كما ينتظرها الشــعب ،جامعة
توحي بالثقة من خالل خطها الوطني ومســتوى
وزرائها ،وجديتها يف إكمال بعض امللفات العالقة،
وضمان إســتمرار الرشعية وحمايتها من الفراغ.
فكما نطالب بإلحاح بتأليف حكومة جديدة ،نطالب
بإلحاح أيضا بانتخــاب رئيس جديد للجمهورية،
قبل موعد انتهاء والية رئيس الجمهورية بمدة شهر
عىل األقل أو شهرين عىل األكثر ،كما تنص املادة 73
من الدستور .وينتظر الشعب أن يكون رئيسا ً واعدا ً
ينتشل لبنان من القعر الذي أوصلته إليه الجماعة
السياسية ،أكانت حاكمة أم متفرجة».
وأشــار إىل «أن انســحاب لبنان من محيطه
ومن العالم حوّله جزيــرة معزولة فيما كنا دولة
ونخبا ً يف قلب الكــون وبني األمم ،ورشكاء يف تقدم
املجتمعات .واليوم ،بحكــم انحياز أطراف لبنانية
عديدة إىل محاور الـمنطقة ،صار لبنان يتأثر ،مع
األسف ،أكثر من غريه باألحداث التي تجري .ويعز
عىل اللبنانيني أن تســعى جميــع دول املنطقة إىل
البحث عن الحلول وعن مكان لها تحت الشــمس،
فيما نغوص نحن يف املشاكل واألزمات .فال بد من أن
يستعيد لبنان طبيعته أي حياده اإليجابي الناشط،
الذي هو املدخل الوحيد إىل اإلستقرار والنمو».
وتابع« :نحن من موقعنا التاريخي وضمرينا
الوطني نضــع كل إمكاناتنا وعالقاتنا ملســاعدة
املعنيني عىل تجاوز الصعوبــات وتأليف حكومة

وانتخاب رئيس منقذ يســتعيد سيادة الدولة عىل
كامل أراضيهــا ،والقرار الوطنــي ،ويركز لبنان
يف مكانــه الطبيعــي ودوره الصحيح ورســالته
التاريخية .إن التأخري يف تأليف حكومةٍ هو استثنا ٌء
يف دول العالم بينما أصبح قاعدة يف لبنان».
وأكد البطريرك املاروني «نحن لســنا يف وارد
العيش الدائم
االستسالم للقدر وال التسليم بمنطق
ِ
يف األزمات وال الخضوع لألمــر الواقع .فلن نوفر
جهدا ً داخليا ً وعربيا ً ودوليــا ً إلنقاذ لبنان .ما عاد
االنتظار مرادفا ً للتأني ،بل إلضاعة الفرص وضياع
لبنان ،ولن ندعه يضيع مهمــا كانت التضحيات
واملبادرات التي قد نضطر التخاذها».
ويف امللف املعييش واإلجتماعي ،قال الراعي« :ال
نستطيع باسم الكنيسة أن نتخذ موقف املسؤولني
السياســيني من الشــعب ،بل ندينه .فال نتجاهل
أين أصبحت حالة شــعبنا! وال نغمض أعيننا عن
مصائبهم ومآســيهم وفقرهــم وفقدانهم الغذاء
والدواء وهجرتهم! وال نصم آذاننا عن أنني املرىض
واملوجوعــن! إننا مع املجتمع الدويل نندّد بالمباالة
املســؤولني عندنا وســوء حوكمتهم ،وتسجيلهم
نقاطا ً عىل بعضهم البعض ،فيما الشــعب يبحث
عن لقمــة خبز ونقطة مــاء وحبــة دواء .إنها
لجريمة كــرى أن تطغى لعبة املصالح الخاصة يف
زمن االنهيار عىل مصلحة الدولة والشــعب .بعض
املسؤولني يترصفون وكأن الحال اللبنانية تسمح
برتف تبادل الرشوط والرشوط املضادة ،واملناورات
واملنــاورات املضادة ،فتمر األشــهر وال تتشــكل
الحكومة ،فندخــل يف املجهول .وما يزيد النقمة أن
هؤالء املسؤولني يعرفون الواقع املأسوي ويتابعون

بحق
الهزل ،ويدركون أنهم يرتكبــون ذنبا ً مميتا ً ِ
مواطنيهم ورغم ذلك يقرتفونه».
وأضاف« :ملاذا تتفــق الجماعة الحاكمة عىل
تحميل الشــعب الرضائب والرسوم ،وال تتفق عىل
تحمل املســؤولية تجاهه؟ يحتجز هــؤالء أموال
الشعب يف املصارف ،ويسلبون أمواله الباقية خارج
املصارف .لقد جعلتم الشعب «أداة رضائبية» فيما
ال يجد ما يســ ُد به كفاف يومه .متى ســتكفون
عن التضحية بالشــعب ،وبالتايل بالوطن من أجل
مناصبكم وادواركم السلطوية».
وختم الراعي« :املسيحي الذي يتعاطى الشأن
السيايس والعام ،مدعو بحكم املعمودية واملريون،
ليمارس مســؤوليته بــروح الخدمــة والتجرد
واملناقبية؛ وليحرتم كل مواطن كشخص برشي له
قدســيته وكرامته وحقوقه األساسية ومستقبله
ومصريه ،ويعمــل عىل إنمائه الشــامل وتحفيز
قدراتــه .ومدعو ليتصدى لإلغــراءات واللجوء إىل
املناورات الخسيسة والكذب واختالس أموال الدولة،
والزبائنية السياســية ،واســتعمال أساليب غري
رشعية للوصول إىل السلطة».

محـــــليـــــات

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٨٧٦السنــــة الـرابـعـة
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توسع شبكة الطاقة الشمسية ...يلغي الحاجة
ّ
إلى معامل إنتاج جديدة
كـــلــيــر شــكــر
لعــ ّل اإليجابية الوحيــدة للعتمة
الشــاملة واملتق ّ
طعــة التي يعيشــها
اللبنانيــون منذ صيــف  2020تكمن
وعــي جماعي حــول أهميّة
يف بروز
ٍ
الطاقــات املتجدّدة ،وتحديــدا ً الطاقة
وعي ،لو تمظهر سابقا ً لكان
الشمسيّة.
ٌ
يمكن االستفادة من القروض املدعومة
بطريقــةٍ منتجةٍ ومدروســة ولكانت
األزمة أق ّل وطأة.
تدهور اإلنتاج من معامل مؤسسة
كهرباء لبنان ،فضالً عن شــحّ املازوت
الــازم للمولــدات الخاصة ،أســهما
يف ازديــاد الطلب عىل أنظمــة الطاقة
الشمسية لالستعمال املنزيل والتجاري
اســتطالع
والصناعــات الصغرية .ويف
ٍ
رسيــع أجــراه معهد عصــام فارس
ٍ
للسياسات العامة والشؤون الدولية يف
الجامعة األمريكية يف بريوت ،بني تموز
وآب  2021وشــمل  20رشكة تعمل يف
تبي أنها ّ
مجال الطاقة الشمسيّةّ ،
تلقت
بني كانون الثاني وتمــوز نحو 6700
طلــب لرتكيب نظام طاقة شمســية،
ٍ
أي بزياد ٍة تصــل إىل  5-3م ّرات الطلب
املسجّ ل يف العام  2019لكل رشكة ،مع
العلم ّ
أن الطلب عىل مشــاريع الطاقة
الشمســية كان مقــدرا ً يف الســنوات
املاضية ،بحسب «املركز اللبناني لحفظ
الطاقة» ،عــى النحو اآلتــي56.37 :
ميغاواطــا ً يف العــام  ،2018و78.65
ميغاواطــا ً يف العــام  ،2019و89.84
ميغاواطا ً يف العام .2020
وقد نرش «املركز» منذ أيام تقريره
الســنوي عن ســوق أنظمــة إنتاج
الكهرباء من الطاقة الشمســية وذلك
للعام  ،2020وهو مبني عىل معلومات
استقاها من أكثر من  52رشكة لبنانية
متخصصة يف مجال الطاقة الشمسية.
ويشــر «املركز» اىل أنــه بالرغم من
انتشار جائحة كورونا ودخول البالد يف
تدهور اقتصادي عام  ،2020استم ّرت
سوق الطاقة الشمســية بالنمو لكن
بوترية أبطأ من األعوام السابقة ،لتصل
القــدرة االجمالية املركبــة لنحو 90
ميغاواطــا ً مع نهاية عــام  .2020أما
اإلستثمار اإلجمايل يف هذه األنظمة ،فقد
وصل اىل  135مليون دوالر يف نهاية عام
 ،2020علما ً ان نحو 11مليون دوالر تم

استثمارها عام  2020وحده.
ويتوقــع املركــز اللبناني لحفظ
الطاقــة أن تصــل القــدرة االجمالية
املركبة لنحو  250ميغاواطا ً خالل العام
 ،2022وهو ما يش ّكل نموا ً بنسبة تزيد
ً
مقارنة بعام .2020
عن 20%
ومع ذلكّ ،
فإن الفضل يف تطور هذا
القطاع ،ال يعود للدولة أبدا ً وإنما للعتمة
الشــاملة التي تهدد اللبنانيني ولفواتري
املولدات الخاصة التي تسلخ جيوبهم،
فاختاروا الذهاب بمبادرات فردية نحو
الطاقة البديلــة لتحررهم من «النهب
املقونن» الذي يتيحه إنتاج الطاقة عرب
املعامل العاملة عىل الفيول ،ومن جشع
أصحاب املولدات الخاصة التجارية.
أمّ ا مجهود القطاع الرسمي يف هذا
السياق ،فيكاد يندرج يف أربعة مطارح،
لم تنتج حتى اآلن أي انجاز:
 «محطــة نهر بــروت للطاقةالشمسية» والتي تبلغ قدرتها اإلنتاجية
ميغاواطا ً واحداً ،وتغطي مســاحة 11
ألف مرت من النهــر ،وكان يفرتض أن
تــؤدّي إىل تأمني نحو مليون و 650ألف
كيلوواط /ســاعة من إنتاج الكهرباء
سنوياً .ومىض أكثر من ست سنوات عىل
بنائها ،حينها ،كان هدف وزارة الطاقة
توليد  250ميغاواطا ً بحلول العام 2020
عىل طريقة الطاقة الشمسية أي 12%
من حاجات لبنان للطاقةّ .
لكن املحطة
الوحيدة التي ت ّم بناؤها شــبه متوقفة
بسبب ربطها بـ»فيدير» يجب أن تتوفر
عليه الطاقــة الكهربائية طوال الوقت،
وهو أمر غري متاح!
 مرشوع توليد الطاقة عرب الرياححيث منــح مجلس الــوزراء يف العام
 2017ثالثة تراخيــص إلنتاج الطاقة
الكهربائيــة من محطــات الرياح يف
محافظة عــكار ،لكنها بقيت حربا ً عىل
ورق بعد وقوع األزمة املالية ولم تتمكن
الرشكات الثالث من امليضّ يف املرشوع.

حاجة لبنان من الطاقة
التقليدية قد ال تتعدّى في
المستقبل الـ 1000ميغاواط
فيما المعامل الموجودة
تكفي إلنتاج نحو 2000

يمكن بلوغ عتبة الـ 1000ميغاواط من الطاقة البديلة خالل السنوات المقبلة

 إقــرار مجلس الــوزراء يف آذاراملايض مرشوع قانــون إنتاج الطاقة
املتجددة املوزعة والــذي يعترب خطوة
أساســية ومهمة يف تطوير مشــاريع
الطاقــة املتجددة املوزعــة عىل كامل
االرايض اللبنانيــة من خالل آليات دمج
مشــاريع القطاع الخاص عىل شبكة
مؤسســة كهرباء لبنان .وهو يسمح
بإنتــاج الطاقــة املتجــددة إىل حدود
 10ميغــاواط ،فيما النقــل والتوزيع
يكونان عرب مؤسســة كهرباء لبنان،
ّ
ويحفز القطاع الخاص لالســتثمار يف
هذا املجــالّ .إل ّ
أن التعديل الذي أضافه
مجلس الــوزراء ،اعترب أنّــه طاملا ّ
أن
الهيئة الناظمــة لم تر النــور فيعود
القرار لوزيــر الطاقة .وهــذا ما أدى
إىل نشــوء ازدواجية :مــن جهة هناك
مؤسسة كهرباء لبنان التي تملك الحق
الحرصي للنقل والتوزيع وهناك الوزير
الذي يح ّل محل مؤسسة كهرباء لبنان.
ويقدّر املركز اللبنانــي لحفظ الطاقة
أن تصل القدرة املركبــة االجمالية مع
اقرار القانون اىل نحو  800ميغاواط يف
السنوات الثالث املقبلة.
 منح مجلس الوزراء يف جلســتهتاريــخ  11 ،2022/5/12ترخيصــا ً
إلنتــاج الكهرباء حرصا ً مــن الطاقة
الشمسية بقدرة إنتاجية تصل اىل 165
ميغاواطاً ،عىل ان يبدأ اإلنتاج يف غضون
ثالثة أعــوام إذا تمكنــت التحالفات
ّ
املرخــص لها من توقيــع عقود رشاء
الطاقة ،والحصول عىل التمويل ،وتنفيذ
املشــاريع والربط عىل الشــبكة وفقا ً
لألصول .وتتــوزع هذه الرتاخيص عىل
كل لبنان 3 :يف محافظتي البقاع وبعلبك
 الهرمــل 3 ،يف محافظتــي الجنوبوالنبطيّة 3 ،يف جبل لبنان ،ومرشوعان
يف محافظتي الشمال وع ّكار.
اذا ً بالنتيجــة ،وحدهــا املبادرات
الفردية هي التي تحاول معالجة أزمة

انقطاع التيار الكهربائي ،فيما السلطة
الحاكمة التي تر ّوج ملرشوع بناء معامل
جديدة أو خصخصــة القطاع ،غارقة
يف مســتنقع خالفاتهــا التي تخترص
بمعادلة واحــدة :ســلعاتا أو العتمة
الشاملة!

سلّم أولويات جديد

ولكن هل نحن بحاجة إىل بناء مزيد
من معامل انتاج الطاقة؟
وفق الخبرية القانونية كريســتينا
ّ
فــإن انخفاض الطلب عىل
أبي حيدر،
الطاقة التقليدية ،بفعل ارتفاع نســبة
الطاقــة ا ُملنتجة عرب اآلليــات البديلة،
يجعل من الحاجــة إىل معامل جديدة،
معدومة .اذ تشري إىل ّ
أن س ّلم األولويات
يجب أن يتضمن:
 تأمني الدوالرات الطازجة لرشاء الغازكــون فاتورته أقل كلفة مــن فاتورة
الفيول ،وثمــة أربعة معامل تعمل عىل
الغاز ،وهي دير عمار ،الزهراني ومعمال
الذوق والجيّــة الجديدان ،ولذا ال ب ّد من
تأمني بنى تحتية تم ّكن وصول الغاز إىل
الزهراني والذوق.
 صيانة املعامل املوجودة ومنها املعاملالكهرومائية ،وتحسني إنتاجيتها.
الفني
 إصالح الشــبكة لوقف الهدرّ
وتركيب عدادات ذكية لوقف الهدر غري
الفني.
وبناء عليــه ،يت ّم وضع دراســة
جــدوى ّ
تبي مــدى حاجة الســوق
للطاقة التقليدية ،خصوصا ً اذا صدقت
الدراسات التي تفيد أنّه باالمكان بلوغ
عتبة الـ 1000ميغــاواط من الطاقة
البديلــة خالل الســنوات املقبلة ،فهذا
يعنــي ّ
أن حاجــة لبنان مــن الطاقة
التقليدية قــد ال تتعدى الـ 1000أيضاً،
فيمــا املعامل املوجــودة (العاملة عىل
الفيول والغــاز والكهرومائية) تكفي
النتاج نحو  2000ميغاواط.

«"على الزعماء أن يرحموا الشعب وعلى الناس أن يرحموا بعضهم»"

عوده :لحكومة إنقاذية ال حقيبة فيها
مكرسة لطائفة أو حزب
رأى مرتوبوليت بريوت وتوابعها للروم األرثوذكس
املطران الياس عوده «أن اليوم وقت اإلرساع يف تشكيل
حكومة تحمــل خطة واضحة لالنقــاذ ،حكومة عىل
مســتوى الظرف العصيب وعظم هموم املواطنني ،ال
حقيبة فيها مكرســة لطائفة أو حــزب ،وال حقيبة
السرتضاء جهة أو طرف ،بل حكومة مؤلفة من وزراء
ال شــك يف كفاءتهم وخربتهــم ووطنيتهم وأخالقهم
ونزاهتهم ،جل همهم افتداء الوقت ولو كان قليال».
وأكد يف عظة أمس األحد« ،أن االســتحقاق اآلتي
هو انتخاب رئيس للبالد ،وعىل مجلس النواب أن يقوم
بواجبه بحســب ما يمليه دســتور بالدنا ،وأن ينتخب
رئيســا ً ضمن الفرتة املحــددة ،وأن يكثف اجتماعاته
وينهمــك بالعمل الرقابــي والترشيعي ،عــ ّل الحياة
الديمقراطية تزهر مجددا ً وتعطي ثمارا ً نافعة».
وقال« :عىل الزعماء واملسؤولني أن يرحموا الشعب،
وعىل النــاس أن يرحموا بعضهم» ،معتــرا ً «أن بلدنا
ينهار ألن كل نقيب أو تاجر أو تكتل أو حزب أو مسؤول
ال يفعلــون إال تحميل املواطنني أعبــاء تفوق قدرتهم

وتحمل اليأس إىل نفوسهم ،وكلهم يحارضون بالعفة
ويحملون لواء الخدمة ومحاربة الفســاد ،وحتى اآلن
لم تظهر نتائــج أعمالهم الصالحة التي يدعون القيام
بها» ،الفتا ً إىل أن «الشعب يعيش خيبة أمل كبرية بسبب
الحياة السياســية الباهتة التي يشهدها ،االنقسامات
والتباينــات والضياع والخفــة يف التعاطي مع وضع
خطري تؤرق اللبنانيني ،الفرص تضيع ،واليأس يتجذر
يف النفوس ،ومــا زال مدّعو التغيــر يتخبطون دون
الرسو عىل ميناء التفاهم والتكاتف والوصول إىل خطة
عمل واضحة وفعالة».
ودعا الجميع «أن يخرجوا من كربيائهم وأنانياتهم
ومصالحهــم ،وينظروا فقــط إىل مصلحة البلد وخري
املواطنني ،آمال أن يتم تأليف الحكومة بأرسع وقت من
أشــخاص ال يبتغون إال العمل والخدمة واملساهمة يف
اإلنقاذ ،غري متمسكني بحقيبة معينة ،أو طامحني إىل
مركز وسلطة ،أو يضمرون خطة أو يبتغون تعطيالً».
وختم عــودة« :الظالم الذي نعيشــه يف بلدنا ،هو
بســبب العني املظلمة الرشيــرة .فاملواطن ال يرى يف

٣

أخيه املواطن سوى فريســة ،فيحتكر ويرفع األسعار
ويظلم ويستقوي ،وبدال ً من صب جام غضبه يف املكان
املناســب من أجل التحرر والصعود من الحفرة ،نجده
يعمق هوة املوت ليدفن أخــاه ويحيا هو فقط .وذوو
الســلطة واملال يتالعبون بمصري البرش يف هذا الوطن
املجروح ويستغلونهم».

جــان الــفــغــالــي

ٌ
خوف منه؟
العسكر...
ٌ
خوف عليه؟
أم
باستثناء عددٍ قليل جدا ً من
قادة الجيش الذين م ُّروا على رأس
المؤسسة العسكرية ،فإن األكثرية
منهم ما إن يتولوا القيادة حتى تبدأ
«الفخامة» تالحقهم .حصل ذلك
قبل الطائف بنصف قرن ،إذْ انتُخِ ب
قائد الجيش ،اللواء فؤاد شهاب
رئيسا ً للجمهورية ،لكن بعد الطائف
انتُخِ ب ثالثة قادة للجيش ،رؤساء
للجمهوريةُ ،هم اميل لحود ،ميشال
سليمان ثم ميشال عون ،فيما انتُخِ ب
مدنيان ،الرئيس الشهيد رينيه معوض
الذي اغتيل بعد سبعة عشر يوما ً من
انتخابه ،والرئيس الياس الهراوي
الذي حكم تسع سنوات.
رئيس عسكري،
تجربة لبنان مع حك ِم ٍ
كانت مشجعة جدا ً قبل الطائف ،وغير
مشجعة على اإلطالق بعد الطائف.
الرئيس اللواء فؤاد شهاب يُعتَبَر عن حق
«بي الدولة» ألنه بنى المؤسسات
أنه ّ
وفي عهده و ُِضعَ ت التشريعات .بعد
يبن رئيس واحد ٍ
آت من
الطائف لم ِ
قيادة الجيش ،مؤسسة واحدة :الرئيس
«بي المنظومة األمنية
اميل لحود كان ّ
اللبنانية السورية» ،الرئيس ميشال
«بي تسوية الدوحة»،
سليمان كان ّ
الرئيس ميشال عون سمَّ اه أحد
اإلعالميين البارزين الذي كان لصيقا ً
«بي الكل» ،ردا ً على صفة «الرئيس
بهّ ،
«بي الكل»،
ليس
انه
برهن
لكنه
القوي»،
ّ
وال هو «الرئيس القوي».
عهود «قادة الجيش» هل تخللها حك ُم
العسكر؟ في عهد الرئيس فؤاد شهاب
كان تدخل «المكتب الثاني» واضحاً،
لكن الطابع المؤسساتي للرئيس شهاب
غ َّ
طى على «تدخل العسكر».
بعد الطائف كان حكم قادة الجيش
يراوح بين «الكارثي» واالقل من عادي.
الرئيس اميل لحود «س َّلم السلطة»
للمنظومة من اليوم االول ،كان عادياً،
مثالً ان يُسمّ ى قانون اإلنتخابات
بـ»قانون غازي كنعان» ،الرئيس لحود
«فهم اللعبة» من اليوم األول ،وق ِبل
ِ
بشروطها :يكون رئيسا ً لكنه ال يحكم،
بدليل ان هناك مَ ن كان يدرس جدول
اعمال مجلس الوزراء عنه ،إلى درجة انه
احيانا ً يقرر عنه.
الرئيس ميشال سليمان يُسجَّ ل له انه
رفض التمديد ،لكن واجهته طوال عهده
«مالحقته» من قِ بَل «جنرال الرابية»
الذي كان يعتبر ان الرئيس سليمان
«خطف منه الرئاسة».
وصل العماد ميشال عون إلى قصر
بعبدا ،فكان عهده «عهد الخيبة» بعد
سنوات االمل .لم تُص َّلح مؤسسة واحدة
او إدارة واحدة في عهده .وإذا كانت
المنظومة االمنية اللبنانية السورية هي
التي حكمت في عهد الرئيس اميل لحود،
فإن «منظومة تفاهم مار مخايل» بين
«حزب الله» و»التيار الوطني الحر» هي
التي حكمت في عهده.
اليوم هناك شخصية عسكرية
مطروحة بقوة لرئاسة الجمهورية هي
قائد الجيش العماد جوزيف عون.
الناس ترى فيه «شهاب الثاني» وال
تريده على اإلطالق ان يكون «عون
الثاني» :يصعب إغراؤه ،وليس في
قاموسه مصطلح «تسويات» حين
يتع َّلق االمر بأمن العسكر ومعنوياته
وبطمأنينة الناس.
مَ ن ِمن القوى السياسية والحزبية،
وحتى «الرسمية» لها مصلحة في ان
يصل العماد جوزيف عون إلى رئاسة
الجمهورية؟
بهذا المعنى فإن جوزيف عون هو
الذي ينطبق عليه مصطلح «الخوف
عليه» ،بعدما شبع اللبنانيون من
الصنف الذي ينطبق عليهم مصطلح
«الخوف منهم».
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بسـام أبو زيـد

دولة المسيّرات
في الوقت الذي كان فيه رئيس حكومة
تصريف األعمال نجيب ميقاتي يعلن من
الديمان عن نتائج مشجعة حققتها مهمة
الوسيط األميركي آموس هوكشتاين مع
اإلسرائيليين متمنيا ً تحسين هذه النتائج،
أطلق «حزب الله» مسيراته باتجاه المنصة
العائمة فوق حقل كاريش ،وكأنه يبلغ الرئيس
ميقاتي واألميركيين أن اللعبة ليست في
الديبلوماسية وأن القرار ليس في يد الدولة
اللبنانية ألن هذه الدولة لم تكن بالتأكيد على
علم بالتحرك العسكري لـ»حزب الله».
«حزب الله» كان أعلن أكثر من مرة أنه
يقف خلف قرار الدولة اللبنانية في موضوع
ترسيم الحدود البحرية ،وهذه الدولة لم
تتخذ أي قرار بعد في هذا الشأن وال سيما
لجهة تبني الخط  ،29ال بل على العكس
أكدت الدولة اللبنانية للوسيط األميركي
ولكل اللبنانيين وللعالم أن منطقة النزاع
هي بين الخطين  1و 23حتى أن حقل قانا
الذي يطالب به لبنان كامالً ال يجعل أي
خط متعرج في شأنه ،حقل كاريش ضمن
منطقة النزاع ،وبالتالي فإن إرسال «الحزب»
مسيراته إلى ما بعد الخط  23هو تجاوز
لقرار الدولة اللبنانية وهو محاولة لتوريطها
وتوريط كل اللبنانيين في مواجهة مع
إسرائيل ستكون إذا حصلت مدمرة تجاه كل
ما تبقى من لبنان ومن قدرات لدى اللبنانيين،
إضافة إلى أن لبنان ال يتمتع بأي من مقومات
الصمود على كل الصعد الحياتية والمعيشية
والصحية واالقتصادية.
ان الدولة اللبنانية او ما تبقى منها
يفترض بمن يعتبر نفسه مسؤوال فيها أن
يتخذ خيارات تقرر مصير لبنان واللبنانيين،
فإن كان هؤالء عاجزين عن التحكم بملف
ترسيم الحدود البحرية بشكل كامل وتجنيب
لبنان الحرب المدمرة ،فعليهم أن يعلنوا ذلك
صراحة أمام الرأي العام اللبناني والعربي
والدولي ،وأن يقولوا ان ال قرار وال قدرة
للدولة في هذه الملف وانهم ال يتحملون
مسؤولية أي أعمال ال تكون بقرار رسمي
وتتمتع بإجماع اللبنانيين.
لقد سئم اللبنانيون أن يكون مصيرهم
ومصير بلدهم في يد فئة واحدة من مكونات
هذا البلد ،وهذا أمر شكا منه المسيحيون
والمسلمون في فترات متعددة من تاريخ
لبنان واتهمت به فئات مسيحية وإسالمية،
وقد حان الوقت ألن يرتبط مصير الوطن
بدولة قوية تملك قرارها ،ال دولة مسيّرة
بمسيّرات.
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«"حزب الله"» ورسالة المسيّرات فوق كاريش
«"األمر لي»"
غـــــادة حـــالوي
هل انتقل «حزب الله» من التهديد
الشــفهي الرسائيل اذا مــا التزمت
اســتخراج الغاز من جهة واحدة عىل
الحدود اللبنانيــة اىل مرحلة التهديد
الفعيل ودخولنا مرحلة شبعا بحرية؟
يف خطوة غري مفهومة من حيث
التوقيت وال الدالالت بعث «حزب الله»
ّ
أوىل رسائله
املســرة باتجاه ارسائيل
عىل خلفية رشوعها بالتنقيب يف حقل
كاريش املختلف عليه .اللهم اال اذا كان
ّ
تقصد «حزب اللــه» تنبيه املفاوض
اللبناني اىل رضورة عدم التماهي مع
املطالــب االرسائيلية ألن أوان االتفاق
عىل الرتسيم لم يحن بعد.
هو البيــان االول من نوعه الذي
يصــدره «حزب الله» حــول اطالقه
ّ
ثالث
مسيات باتجاه املناطق املتنازع
عليها عند حقل كاريش .يقول البيان
ان العملية التي نفذت باسم شهيدين
بارزيــن يف «حزب اللــه» هما جميل
سكاف ومهدي ياغي اطلقت «للقيام
بمهام اســتطالعية» ،مؤكــدا ً انها
انجزت املهمــة املطلوبة منها لتكون
بذلك الرسالة قد وصلت.
النقطتان االبــرز يف البيان تأكيد
ّ
«حزب اللــه» ان
املســرات اطلقت
لتكون بمثابة رســالة الرسائيل بما
يجســد التهديد الذي اطلقه قبل نحو
شهر تقريبا ً امينه العام السيد حسن
نرصالله ،واملتعلــق تحديدا ً بالتنقيب
عــن النفط وليس بالرتســيم والذي
حذر من اي قــرار ارسائييل بالتنقيب
واســتخراج النفط والغاز من طرف
واحد .امــا النقطة الثانيــة فكانت
بالتأكيــد عىل املهمة االســتطالعية
ّ
للمسيات الثالث «والتي ادت مهمتها
بنجــاح» ،ما يعنــي ان «حزب الله»
ّ
مسيات غري عسكرية
تقصد ان تكون
وال تنوي القيام بأي عمل عســكري
بل االكتفاء بعملية االستطالع ،وهذه
يمكن ان تكــون خطوة اوىل تحذيرية
ستليها حكما ً خطوات اخرى تتعدى
االستطالع ،يف حال ارصت ارسائيل عىل
امليض باســتخراج الغاز بعمل أحادي
بينما يرزح لبنــان تحت وطأة ازمته
االقتصاديــة .ويمكن يف قراءة االبعاد

مسيّرات «"حزب الله"» رسالة لمن؟

ّ
املسيات يف بعده االقليمي
ان موضوع
ما يتعلــق باالعتــداءات االرسائيلية
املتكررة واستباحتها االجواء اللبنانية
ورضب أهداف يف سوريا.
أما يف ابعاده اللبنانية فيمكن ان
تكون الرســالة موجهة اىل املسؤولني
اللبنانيني ممن حاولوا اشــاعة اجواء
ايجابيــة غــداة تلقيهم بنــود الرد
االرسائييل عىل مقرتحات لبنان ،والتي
حملتها شفهيا ً الســفرية االمريكية
دوروثي شيا اىل الرؤساء الثالثة ونائب
رئيس مجلس النواب الياس بو صعب.
بيان «حــزب الله» اعقبه اتصال
مــن الوســيط االمريكــي برئيس
الحكومة نجيب ميقاتي ونائب رئيس
مجلس النواب بو صعب الســتيضاح
موقف لبنان .كان الوسيط االمريكي
رصيحا ً يف ان خطوة كهذه ســتعيد
املفاوضات اىل الوراء .وطلبت السفرية
االمريكية موقفا ً لبنانيا ً رسميا ً حيال
خطوة «حزب الله» لكن املسؤولني يف
لبنان حاولــوا تطويق التداعيات قدر
املستطاع .أتى كل ذلك بينما كان لبنان
تسلم من السفرية شيا الرد االرسائييل
عىل املقرتحات اللبنانية ،والتي جاءت
بدورها كــرد عىل املقرتحــات التي
حملها الوسيط االمريكي من ارسائيل
قبل ان تصل باخرة التنقيب اىل حقل

الر ّد االسرائيلي الذي اعتبره
البعض في لبنان مريحًا عاجل
«"حزب الله"» إلى الر ّد عليه
بطريقته ليؤكد استحالة
التخلي عن حقل كاريش لصالح
إسرائيل وأن اي تنازل عن حق
لبنان غير ممكن
كاريش .ويرفض الجواب االرسائييل
اقــراح كاريش كامــاً مقابل قانا
كامــاً .يقع الجــواب يف اربع نقاط
اساسية يقول ملخصها ان ارسائيل
وامــركا ترحبان بموقف لبنان بطي
ملــف الخط  29وعــدم التطرق اليه
نهائياً ،واملقايضة بني كاريش وقانا
مرفوضة اي كاريــش كامالً مقابل
قانا كامــاً مع خط متعــرج ،واذا
اراد لبنــان بحث موضــوع الحقول
املشــركة يف قانا فنحن مستعدون
للتفاوض بشــأنها .والنقطة االخرية
تلك تلخص االقرتاح الذي سبق وتقدم
به هوكشــتاين ويقيض بــان تتوىل
رشكة امريكيــة توزيع الحصص ما
بني لبنان وارسائيل ،و ّملحوا اىل انهم ما
زالوا بعيديــن عن كاريش فعلياً ،ولم

يقرتبوا من الحدود اللبنانية املتنازع
عليها.
الــرد االرسائييل الــذي اعتربه
البعض يف لبنان مريحا ً عاجل «حزب
اللــه» اىل الرد عليــه بطريقته ليؤكد
اســتحالة التخيل عن حقل كاريش
لصالح ارسائيل وأن أي تنازل عن حق
لبنان غري ممكن.
ورســالة «حزب الله» وان كانت
استطالعية غري عسكرية ،لكنها كفيلة
بان تفرمــل املفاوضــات الحدودية
وتعيدها اىل نقطة الصفر ،او سيصار
اىل تجاوزها طاملا انها اســتطالعية
والرسائيــل ســوابق بالجملة حيث
ان طائراتها االســتطالعية ال تغادر
االجــواء اللبنانية .منــذ بعث «حزب
الله» برسالته واملوضوع قيد املعالجة
حيث مــن املتوقــع ان يعمل رئيس
الحكومة نجيــب ميقاتي وبو صعب
عىل تطويق ذيول املوضوع ،ومحاولة
استئناف املشاورات بشأن ما حملته
السفرية شــيا موفدة من هوكشتاين
واملتعلــق بالرد االرسائيــي .عىل ان
يكون اليــوم مفصليــا ً فإما تطوى
ّ
املسيات ويتم تجاوزها وهذا
صفحة
معناه القفز فــوق «حزب الله» الذي
طي ملف
قال األمر يل يف هذا امللف ،أو ّ
املفاوضات حول الحدود.

«"الجامعة العربية ضرورة لكن بمقاس عبد الناصر»"
وكيل خامنئي في لبنان :الرسالة وصلت

مسيّرات لـ"«حزب الله"» فوق «كاريش»
...وإسرائيل تتو ّعد
يف حني يسعى لبنان إللتقاط أنفاسه مع عودته
إىل الحاضنة العربية ،وتســليم أمر حدوده البحرية
إىل دولته التي تفاوض عرب الوسيط األمريكي آموس
هوكشتاين ،لح ّل النزاع النفطي مع ارسائيل ،وإبعاد
شــبح التوترات والحروب عليه ،مــع ما يعانيه من
أزمات معيشــية واقتصادية خانقة ،برز يوم أمس
أمني عىل خ ّ
طه البحــري حيث أعلن
األول ،تطــور
ّ
«حزب الله» أن «مجموعة تابعة للشــهيدين جميل
سكافومهدي ياغي أطلقت  3مسريات غري مسلحة
ومن أحجام مختلفــة باتجاهاملنطقة املتنازع عليها
عند حقــل كاريش للقيام بمهام اســتطالعية ،وقد
انجزتاملهمة املطلوبة وكذلك وصلت الرسالة».
ورأى الوكيل الرشعي العــام لخامنئي يف لبنان
الشــيخ محمد يزبك أمــس ،أن «الواليــات املتحدة
األمريكية ،هــي التــي أوصلتنا إىل مــا نحن عليه
بحصارها ،ونحــن عندما قلنا عىل الدولة ان تحافظ
عىل ثرواتنا ،هذه الثروة لجميع اللبنانيني ،وما يسمى
بالوســيط االمريكي يحمل هموم إرسائيل ،ويريد ان
يفرض ما تريده إرسائيل ،وعندما سمع الجواب من

اللبنانيــن أعطى ظهره» .وأكــد ان «حفاظ لبنان
عىل ثرواته ال يكون إال باشــعار العدو بأننا اقوياء،
ووصلت الرســالة باألمس من خالل املسريات ،وهذه
الرســالة ليســت للعدو اإلرسائييل فقط ،وإنما هي
أيضا للوسيط األمريكي بانه ال يمكن االستخفاف او
االستهزاء بحقوق لبنان».

اسرائيل

مــن جهته ،قــال الجيش اإلرسائييل الســبت،
إن «طائــرات حربية وســفينة صواريخ إرسائيلية،
ّ
مســرة بعدما اقرتبت من
اعرتضت ثــاث طائرات
جهة لبنان نحو املجال الجوي «فوق املياه االقتصادية
إلرسائيل» يف البحر األبيض املتوسط».
واعترب وزير الدفــاع اإلرسائييل بيني غانتس ّ
أن
«حزب الله يقوّض قدرة الدولة اللبنانية عىل التوصل
إىلاتفاق بشأن الحدود البحرية».
وختــم« :إرسائيل لها الحق يف التــرّ ف والر ّد
ملواجهة أي محاولة إللحاق األذى بها ،وهي مستعدة
للدفاع عن بنيتها التحتية ضد أي تهديد».

قبالن :ال يمكن صناعة التاريخ بعيدًا
من  3مسيّرات إستطالعية
ع ّلق املفتي الجعفري املمتاز الشــيخ أحمد
قبالن يف بيــان أمس ،عىل االجتماع التشــاوري
لــوزراء الخارجية العرب ،وقــال« :كما ال يمكن
صناعة التاريخ عىل الورق كذلك ال يمكن صناعة
ّ
مســرات استطالعية تذكر
التاريخ بعيدا ً من 3
وزراء خارجيــة العــرب بتاريخ العــرب ،وأننا
وســط حرب أنتم من بدأها وأن العني عىل املياه
اإلقتصادية التي تمثل ســيادتنا ،وسط شماتة
عربية وطريقة بهدلــة ،وتعامل انتقامي مع ما
آل إليه الوضع يف لبنان وسوريا .عىل أن الجامعة
العربية رضورة للعــرب لكن بمقاس جمال عبد
النــارص ومواقفه التي ال يمكــن أن تقبل بدمار
ســوريا وعزلها أو التنكــر للمقاومة التي تمثل
أيقونة أكرب حركات العالم السيادية».
وتابــع« :للتاريخ :لبنان رغــم كل ظروفه
سيبقى األقوى قياسا ً عىل سيادته وتأثريه ،والبالد
التي تقاتل من أجــل هويتها ال يمكن أن تنهزم،
واملرشوع الســيايس الذي ال يقبــل العربية لن
يدفن شعاراته باملقابر كما فعل كثري من العرب.
ولذلك نقول للمطبّعني :الوصول للمريخ أســهل
من التعويل عىل استســام لبنان أو استضعافه،
وتذكــروا جيدا ً أن الــراع عىل الغــاز يجري

برشق البحر املتوســط ،وأن صدمــة الغاز اآلن
تضع مخزون لبنان بالصدارة ،ولبنان بجيشــه
وشعبه ومقاومته يملك القدرة عىل حماية املياه
اإلقتصادية السيادية عىل طريق صناعة التاريخ
وتأكيد سيادة هذا البلد العزيز».

محـــــليـــــات
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لبنان يشدّد على ّ
هم النازحين وعودتهم إلى سوريا

اإلجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب...
جرعة دعم وسط األزمات
يف جرعة دعم للبنان الــرازح تحت نري األزمات
املتشــعبة واملعقدة ،عقــد وزراء الخارجيّة العرب،
اجتماعهم التشاوريّ يف فندق الحبتور يف ّ
سن الفيل،
أمس األول ،للبحث يف امللفات التي ســتت ّم مناقشتها
يف اجتماعات القمة العربية التي ستعقد بالجزائر يف
شهر ترشين األول املقبل.
تــرأس الجلســة االفتتاحية وزيــر الخارجيّة
واملغرتبــن يف حكومة ترصيف األعمــال عبدالله بو
حبيب ،الذي ر ّكــز عىل «ه ّم النازحني الســوريني،
وأن املجتمع الدويل ما زال مــن دون خريطة طريق
لعودتهم ،يف حني أن لبنان ينهــار ماليا ً واقتصادياً،
ونحــن عاجزون عــن تأمني الحاجات األساســيّة
للبنانيني ،والحكومة تــرى رضورة عودة النازحني
وتمويلها من املجتمــع الدويل ،بدل تمويل بقائهم يف
لبنان» .وأكد يف مؤتمر صحايف مشرتك مع أمني عام
جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ،أننا «ملســنا
إيجابية من األخوة العرب لعودة لبنان إىل عافيته».

أبو الغيط

من جانبه ،أشــار أبو الغيط اىل أن ما يهمه هو
«اإلحاطة بمفهوم االجتماع التشاوري وهو اجتماع
بال رسميات وال أســماء دول ويتم التداول فيه بأي
موضــوع وال تصدر عنه وثائق وال قــرارات» ،الفتا ً
إىل أن «الحضــور يف هــذا التوقيــت اىل لبنان يف ظل
أوضاعه االقتصادية بالغة الصعوبة والسياســية،
هي رســالة من الدول العربية أنها تدعم البحث عن
تسويات تحقيق االستقرار وتساند لبنان بأوضاعه
ومشاوراته مع صندوق النقد الدويل».
وقال« :ناقشنا موضوع ســوريا ولكن ال قرار
إنما تبادل لآلراء وتحدثنا كذلك عن األزمة األوكرانية

وتأثرياتها الكبرية وكذلك الصومال واملجاعة الكبرية
التي تقرتب منها ،وكان هناك حيز واســع للقضية
الفلسطينية».

في بعبدا

وكان الوفــد العربــي زار رئيــس الجمهورية
ميشــال عون يف بعبدا الذي أكد «أهميّة تع ُّلق لبنان
بعالقاته األخوية مع االشــقاء العرب ،ال سيما دول
الخليجي» ،مشددا ً عىل أن «اللبنانيني
مجلس التعاون
ّ
يستبرشون خريا ً دائما ً من عودة العرب إىل لبنان».
وأضاف عون« :الحكومة اللبنانية ملتزمة اتخاذ
اإلجراءات الالزمــة املطلوبة لتعزيز التعاون مع دول
الخليجي ،إثر املبادرة الكويتية لرأب
مجلس التعاون
ّ
الصدع» ،شــاكرا ً لدولة الكويت ،بصــورة خاصة،
دعمها الدائم للبنان ال ســيما خالل األزمات الصعبة
التي يم ّر بها ،مبديــا ً رسوره لتلبية وزراء الخارجية
العرب الدعوة للقدوم إىل لبنان.

ُ
الصباح

ونقل وزيــر الخارجية الكويتي الشــيخ أحمد
ً
رســالة من ويل عهد
نارص الصباح اىل الرئيس عون
الكويت الشــيخ مشــعل األحمد الجابــر الصباح،
أشــاد فيها «بالروابط التاريخية التي تجمع بلدينا
الشقيقني» ،مشــددا ً «عىل التطلُع املشرتك لتعزيزها
واالرتقاء بأطر التعاون بينهما اىل آفاق أرحب ملا فيه
الكويتي يف رسالته
مصلحتهما» .وأشــار ويل ّ العهد
ّ
«إىل التعاطي اإليجابي من قبل الجمهوريّة اللبنانية
مع املبادرة الكويتية التي سعت لرأب الصدع وعودة
العالقــات الخليجية-اللبنانيّة وإعادة بناء جســور
الثقة مع لبنان».

تمنّى أال تتح ّول المسيّرات إلى مسارات ُيقحم بها لبنان شرقًا وغربًا

حاصباني :سنطرح الثقة بوزير المال
إذا لم يتجاوب
أشــار عضو تكتل «الجمهورية القوية»
النائب غســان حاصبانــي اىل أن «وزير املال
يخرج عن نطاق دوره برفضه توقيع مرسوم
التعيينــات القضائيــة األمر الــذي يع ّ
طل
تحقيقات مرفأ بريوت وقدّمنا سؤاال ً له وإذا لم
يتجاوب سنحوّل السؤال اىل استجواب ونطرح
الثقة به».
يف مقابلة عرب الـ mtvأمس ،قال« :أُبلِغنا
يف لجنة املال واملوازنة النيابية من قبل الرئيس
نجيب ميقاتي أن خطة التعــايف التي أقرتها
الحكومة ستشــهد تعديالت وتغيريات .حتى
اآلن تركــزت املقاربات عىل الشــق املرصيف
ولم نلمس خطة إصالحيــة فعلية من ناحية
القطاع العام .كما أنــه ال توجد ترشيعات أو
نصــوص قانونية واضحــة ترتجم خطة وال
يمكننــا الترشيع باملف ّرق ،بــل علينا أن نرى
مقاربة كاملــة من الحكومة وهــذا ما كنا
طلبناه من ميقاتــي .كذلك ،ال خارطة طريق
واضحة اليوم لإلصالحات وطاملا هناك سلطة
سياسية متحكمة بمفاصل الدولة وتستخدم
النفوذ لالستفادة من القطاع العام ،فلن يكون
هناك إصالحات».
وأكد أن «املطلوب اوال يف لبنان اليوم إعادة
تحمل الدولة مسؤولياتها ال ان تكون راضحة
لســلطة دولة خارج الدولة ،واىل جانب ذلك،
يجب وضع حد الزدواجية الفســاد والسالح
خارج الرشعية التي اوصلتنا اىل ما نحن عليه
من انهيار».
ولفت إىل أن «لبنان يعتنق االقتصاد الحر
وفق ما ينص عليه الدستور والذي من ضمنه
مســؤولية اجتماعية من الطبابة اىل التقاعد
والشــيخوخة والتعليم وغريها من الخدمات
االجتماعية وتوفري االمن واالســتقرار ،وليس
من مهــام الدولة القيام بأعمــال تجارية بل
جباية الرضائب والرسوم ،عىل ان تكون هناك

هيئات ناظمة مستقلة عن السلطة السياسية
للرقابة ترعــى مراقبة الــركات التجارية
والقطاعات».
أردف« :لبنان ليس بلدا ً شــيوعياً ،وهذا
ال ينفــي ان يكون ألحد فكر شــيوعي فهذا
شــأنه ،لكن هناك فكرا ً سياســيا ً سلطويا ً
يتلطى خلف دور القطاع العام الواسع ،وهو
حال دون قيــام الهيئات الناظمة وتعزيز دور
القطاع الخاص وتقليص حجم القطاع العام،
لرتك عمل املؤسســات تحت قبضته» .وبشأن
املســرات التي أطلقها «حزب الله» ،اعترب أن
«لبنان يستخدم من قبل دول مختلفة للضغط
عىل دول أخرى .لذلك نرى التصعيد والرسائل
التي تطلق مــن لبنان وتوجه بكل االتجاهات
اكان عرب املسريات او الفيديو املرسب الطفال
من حزب الله .فعىس أال تتحول املســرات اىل
مسارات يقحم بها لبنان اىل مسايرات رشقية
وغربية عىل حساب لبنان».
وحــول االســتحقاق الرئــايس ،ختم
حاصباني« :عىل املرشــح الرئايس أن يكون
واضحا ً بمقاربته موضوع السالح خارج إطار
الدولة اللبنانية وطبعا ً هناك أسماء ولكن من
املبكر الحديث عنهــا .الرشذمة املوجودة بني
القوى املعارضة للسلطة ال تخدم البلد ونتمنى
أن تبدأ بالتقلص .املطلوب التموضع حول اسم
املرشح وحول برنامج العمل».

اللقاء التشاوري لوزراء الخارجية العرب

في عين التينة

من جهتــه ،أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري،
خــال لقائه وزراء الخارجية العــرب أن «لبنان لن
ينىس أشــقاءه العرب ،لن ينىس الطائف وال الدوحة
وال الكويت يف يوم من األيــام ،لكن اآلن لبنان يطلب
ويتوق اىل أشقائه العرب ويتمنى مجيئهم والدخول
اىل صلب ما يشكو منه».
وقــال« :إن لبنان ليس بلدا ً مفلســا ً إنما هو يف
حالة توقف عن الدفع وهو يملــك اضافة اىل أبنائه
املغرتبني يف العالــم العربــي وكل دول العالم الذين
يشكلون رافدا ً إنســانيا ً وثقافيا ً وماليا ً مهماً ،يمكن
لهذا الرافد أن يشكل عامالً محوريا ً مهما ً يف النهوض
اىل جانب الثــروة املائية والنفطية والغاز املوجودة يف
بحرنا».
وختم بري« :نفتقد يف هذا اللقاء الوزاري العربي
ســوريا التي تعرضت أمــس األول لعدوان ارسائييل
جديد من خالل األجواء اللبنانية ،املطلوب عىل األقل

من إجتماعكم اإلستنكار وهذا أضعف اإليمان .واألمر
اآلخر الذي يجــب أن يدركه العرب جميعا ً أن ال عرب
من دون فلسطني».

ميقاتي

وكان الرئيس املكلف نجيب ميقاتي ،جدد ،خالل
حفل عشــاء لضيوفه العرب (الجمعة) ،التزام لبنان
بتنفيذ كافة قــرارات مجلس األمن الدويل والجامعة
العربية بما يعزز سياســة النــأي بالنفس تجاه أي
خالف عربي.
كما أكد «التزامه ببسط سيادة الدولة عىل كامل
أرضها ،ومنع اإلســاءة إىل الــدول العربية أو تهديد
أمنها انطالقا ً من لبنان».
وختم« :أناشــد األشقاء العرب ،وخاصة يف دول
مجلس التعاون الخليجي ،احتضان لبنان وشــعبه
الشــقيق ،وخاصة يف هــذه املرحلــة الدقيقة من
تاريخه».

مســـاحة حـــرّة

حان الوقت لتشكيل لجنة وطنية لتأسيس النظام الجديد
عـــلــي مـــراد

(*)

ال نريد محاصصة طائفية وال اقطاع رموز الفشــل
والفساد ،وال نريد بعد هذا الفشل واالنهيار نظاما ً يقوم
عىل الطائفية ،فالعالم املزدهر قد تجاوز أنظمة الفصل
الطائفي ،ومن املعيب جــدا ً أن ما زال هناك يف لبنان من
يؤمن بالطائفية أو بالتقســيم أو حتى بالوالء للخارج
عىل حســاب مصالح الوطن وشعبه .نريد إصالحا ً عادال ً
وشــامالً داخل كل لبنان ،ونريد إعادة النظر يف عالقات
لبنان مع الدول العربية واالســامية ،من أجل تعزيزها
وتطويرها لخدمة املصالح الوطنية ال املصالح الشخصية
أو الحزبية .ال نريد االبتعاد عن واقعنا التاريخي والجغرايف
وال نريد ان نكون دولة فاشلة يف كل يشء.
ولعل املشكلة األساسية التي يجب البدء يف معالجتها
تتعلق بقضايا مبارشة ،وذلك لتمهيد الطريق نحو اإلصالح
والتغيري الحقيقي والشــامل .وواحدة من أهم القضايا
التي تعرقل النهوض االقتصادي واملايل والسيايس ،وهي
ال تحتاج إىل مزيد مــن املراوغة والتضليل والتأخري ،انها
قضية محاسبة رموز الفســاد يف كل مؤسسات الدولة
من دون اســتثناء أحد ،ألن املماطلة يف اســتئصال هذه
الغدد الرسطانية سوف تؤدي إىل نخر وتدمري كل املجتمع
اللبناني ،وكذلك ستهدد أمن واستقرار ومستقبل األجيال
اللبنانية.
مــا زال أمام لبنان فرصة حقيقية للخروج من هذه
االزمات يف ما لو اتبع نصائح الشــباب اللبناني الوطني
من دون تسويف ،الشباب الذين يؤمنون بالله ويخافون
الله ويدافعون عن الوطن وشعبه والذين يطمحون لبناء
دولة قوية ومزدهرة وذات ســيادة كاملة ،ويف ما لو تم
تأليف لجنة وطنية من مختلف املناطق لإلدارة واملراقبة
واملحاسبة وإعداد دســتور وطني جديد ونظام سيايس
رئايس أو ملكي وإجراء انتخابات نيابية وفقا ً للدســتور
الجديد وعىل أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة .فالحل
الناعم يجب أن ينطلق من حيث ما وصلنا إليه اليوم وال
يمكن ان يبقى لبنان أســر شخصيات فاشلة وفاسدة.
لقــد ماتت ثقة املواطــن اللبناني بدولتــه وال ننىس ان

الخارج لم يعد يثق بمؤسســات الدولــة اللبنانية بعد
هذا االنهيار والنهب والفســاد الذي حصل نتيجة سوء
االدارة داخل املؤسســات الرسمية .تشكيل لجنة وطنية
امر رضوري وال مفــر منه للخروج من هذه االزمة التي
أوصلنا إليها كل من شــارك يف الســلطة منذ تسعينات
القرن املايض حتى يومنا هذا.
اليوم هناك فكرة والنهوض بعد الفشل تح ّد حقيقي،
لذلك يجب التغيــر يف طريقة التفكــر والنظر إىل هذا
الفشــل عىل أنه فرصة إلحداث اإلصالحات والتغيريات
لكن بوجوه وطنيــة جديدة وحتى من خارج أزالم رموز
الفساد وقطاع الطرق .نريد تحويل هذا الفشل إىل فرصة
نجاح يجب عمل الكثري مع وجود بعض الفرص الداخلية
والخارجيــة .ان االســتفادة من الظــروف املواتية أمر
طبيعــي ،ولكن يجب قبل ذلك أن تكون هناك خطة عمل
عادلة عىل طاولــة أعضاء اللجنة الوطنية ،وهذه الخطة
شبه جاهزة فمن دونها سنكون امام مراحل جديدة من
الفســاد واألخطاء الكبرية .علينا االســتفادة من كل ما
جرى واالنفتاح عىل كل فرصة وفكرة جديدة ،أنتم مررتم
بتجارب الفشل املتكررة لذلك واجب عليكم االستماع لكل
مواطن ،الن هذا الوطن ليس ملكا ً لكم ،عليكم ان تتمتعوا
باملرونــة للتقدم نحو األمام ألن عنادكم باالســتمرارية
سيكون الحد الفاصل بني النجاح والبقاء يف قعر الهاوية.
إىل متى سيبقى أهل الســلطة واألحزاب ال يقيمون
وزنــا ً لكرامة لبنان وشــعبه وجماهريهــم؟ إىل متى
ســيبقون يقدمون مصالحهم الشــخصية والسياسية
عىل حساب معاناة لبنان؟ أال يكفيهم تلك السنوات التي
حكموا فيها ونهبوا كل يشء؟ وماذا ســينتج عما تبقى
من أرذل اعمارهم لكي يخافوا الله قبل ان يعاقبهم بعد
أن يرحلوا عن هذه الدنيا الفانية؟
اســتغفروا الله وال تتبعوا خطوات الشيطان الذي
زيّن لكم حب املال والبنني والقصور والكرايس! يف النهاية
ستكتشــفون أنكم من أجل ان تفوزوا يف الدنيا واآلخرة،
تحتاجون للقيام بكل ما يتوجب عليكم وما تمليه عليكم
ضمائركم قبل فوات االوان.
(*) رئيس جمعية الصداقة اللبنانية  -الزيمبابوية
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العـــدد  - ٨٧٦السنــــة الـرابـعـة

طعن عسكر ّيًا في القبة فقتله الجيش
َ

قضية زورق الموت إلى الواجهة من جديد

طـــرابــلــس  -مــايــز عــبــيــد
بينما ما زال موعد وصــول غواصة البحث عن
ضحايا زورق املوت غري محــدد وتتحدث املعلومات
عن أنه ســيكون بني نهاية الثلــث األول ومنتصف
الشهر الجاري ،ويف األثناء فإن نريان أهايل الضحايا
التي تتقد يف الصدور ال يشء ســيطفئها ،إال إخراج
جثث أبنائهم من عرض البحر.
فالحادثــة األقىس من نوعها هــذا العام ّ
عبت
بكل وضوح عن الواقع الصعب وما آلت إليه أوضاع
ّ
تفضل
الطرابلســيني من صعوبات جعلت العائالت
الهجرة يف البحر مع مخاطرهــا ،عىل البقاء يف هذا
البلد وتحمل كل أشكال القساوة واإلضطهاد من هذه
الســلطة .كما أن مدينة طرابلس لن تخرج بسهولة
من تبعات هذه املأســاة قبل اختتام ملفها وانتشال
جثث الغرقى والكشف عن التحقيقات إلغالق جرح
نازف يف جسم املدينة.

حادث فردي!

تطور أمني بعد هدوء نســبي عىل خط ملف
املفقوديــن من ضحايا الــزورق تمثّل بما حصل
يــوم الســبت يف القبة وهو يؤكد بــأن طرابلس
ستبقى فوق صفيح ســاخن؛ حتى تربد نفوس
أهايل الضحايا ويتم انتشال جثث ذويهم .السبت
الفائت شــهد إطالقا ً كثيفا ً للرصــاص وتوتّرت
األوضاع األمنيــة يف منطقة القبة  -طرابلس عىل
خلفية قيام الشــاب (نور.م) ،قريــب من أحد
ضحايا الــزورق الذي غرق قبالــة طرابلس قبل
أكثر من شهرين ،باقتحام مركز عسكري يف القبة

وطعن أحد العســكريني ،ما اضطر عسكريا ً آخر
إلطالق النار عليه وقتله.

بيانا آل الدندشي والجيش

عقب الحادثة صدر عــن آل الدنديش بيان أ ّكدوا
فيــه أن الحادثة فرديــة وال عالقــة ألي من أبناء
العائلة بها وأن نور يعاني من اضطرابات نفســية،
كما أن العائلة تؤكد عىل ثقتها باملؤسسة العسكرية
التي تبنّت التحقيق الشــفاف لجالء مالبسات غرق
املركب .ويف حني رفضت عائلة الدنديش اإلعتداء عىل
الجيش وأدانت العمل ،دعت املؤسسة العسكرية إىل
حرص هذه الحادثــة بمرتكبها وعدم إعطائها ابعادا ً
أخرى وعــدم تحميل تبعات هــذه الحادثة الفردية
ألي من أبناء العائلة ،وأشــارت إىل أنها تنتظر نتائج
التحقيقات التي يجريها الجيش «وعليه فإننا نطالب
قيــادة الجيش التعاطي مع هــذه الحادثة بحكمة
ومسؤولية كما عهدناها».
وكانت قيــادة الجيش – مديريــة التوجيه قد
أصدرت بياناً ،كشــفت فيه عــن محاولة املواطن
«ن.م ».اقتحام مركز للجيش بتاريخ  2تموز 2022
فجرا ً يف منطقة الريفا – طرابلس ،وطعنه لعسكري
يف أنحاء عدة من جســمه .وعىل الفور أطلق عنرص
آخر النار عىل املعتدي ،ما أدى إىل مقتله.
يف سياق متصل فإن التعاطي الرسمي وتعاطي
الحكومة مع مســألة غرق املركب موضع اســتياء
مــن ذوي الضحايا وكذلك يف الشــارع الطرابليس.
إذ لــم تتعامل الحكومة التي يرأســها إبن طرابلس
نجيــب ميقاتي مع هذه الحادثــة األليمة عىل قدر
من املســؤولية وحجم الكارثة التي حلت بطرابلس

الجيش في منطقة القبة في طرابلس

ّ
وكأن
وعائالتها ،ولم تك ّلف الحكومة خاطرها بيشء
األمــر ال يعنيها .يف املقابل فإن األســئلة بدأت تدور
يف األوســاط عن موعد وصول غواصــة البحث عن
املفقودين واملركب وهل ستصل أم ال! عىل الرغم من
تأكيد النائــب اللواء أرشف ريفي لوصولها كونه هو
الذي ســعى إىل تأمينها .أما من جهة األهايل فإن ما
يعنيهم هي النتائج قبــل أي يشء آخر ،وهم إىل اآلن
ينتظرون وعدين ،األول بالتحقيق الشــفاف من قبل
الجيش والذي ما زالوا بانتظار كشف بعض خيوطه،
والثاني وصول غواصة البحث عن املفقودين بالفعل،
وقيامها بمهامها يف البحر.
مقابل ذلك يطالب الطرابلســيون نواب املدينة
بأخذ هذه القضيــة عىل محمل الجــد وبإعطائها

كلفة الشاليهات باهظة ...وحق حصري ألصحاب الدخل المرتفع

السياحة في الجنوب :متحف
منير كسرواني ومغارة الريحان
الجنوب ـ رمـــال جـــوني
اهال بكم يف الجنوب مغاور ومعالم ومتاحف
كلهــا تجعل زيارة قرى الجنوب مشــوقة ،فال
املنــاورات الرسيعــة للعدو وال حتــى اختالل
االقتصاد يمنع السائح من قضاء عطلة وال اروع
يف احضان الجنوب...
ماذا يخبئ الجنوب من كنوز سياحية؟
رغم كل الهزات التي يعيشها اللبناني ،غري
انه لم يتخل عن البحث عن متنفس يقيه رشور
السكتات القلبية التي باتت ترضب الجيل الشاب
اليوم ،وترسق حياته ،حكما ً املواطن يحتاج اىل
مشوار يف الطبيعة ،او زيارة معالم رسمها الخالق
يف الجبال كمغارة الريحان او جعيتا الجنوب .من
بوابة كفررمان حيث سهل امليذنة السياحي تبدأ
الرحلة ،شاليهات ومنتجعات عىل مد السهل الذي
يستقطب الزوار اليه بالنظر اىل طبيعته الخالبة
ووقوعــه بني جبلني ما يجعل الجلســة داخله
«غري شكل» عىل طول السهل الزراعي السياحي
يف آن ،حيث يتســنى للزائر ممارســة رياضة
امليش وركوب الدراجة الهوائية وحتى ممارسة
السباحة ،عرب سلسلة الشاليهات التي انترشت
داخله كنوع من تعزيز السياحة الداخلية ،التي
تنعش االقتصاد الراكد بحسب ما يقول صاحب
احداها الفتا ً اىل انه «رغم الظروف الصعبة اال اننا
قررنا املواجهة ،فالجنوب يســتحق» ،ال يخفي
احد ان كلفة الشاليهات باهظة الثمن ،وهي حق
حرصي الصحاب الدخــل املرتفع ،فأقل واحدة
تبلغ كلفتها اليومية  150اىل  200دوالر ،غري ان
السياحة يف الجنوب ال ترتبط بالشالهيات الوافدة
حديثا ً اليه ،فهناك املتاحف واملغاور واملحميات
واملعالم الجميلة.
من سهل امليذنة باتجاه الجرمق والعيشية
حيث غابات الصنوبر تشــكل لوحــة غاية يف
االبداع ،عادة ما تســتقطب عشــاق الطبيعة
وامليش واستكشاف الجبال ،فاملنطقة التي بدات
تستعيد نشاطها الســياحي مجددا ً بعد عطلة
كورونا القرسية ،تستقبل مئات الوافدين يومياً،
الباحثني عــن الهدوء بعيدا ً عن ضجيج االزمات

وفقــدان الخبــز والبنزين وفواتــر الكهرباء
املرتفعة« ،هنا صحن مجدرة وسلطة بيكفي»
تقــول فاطمة التي عــادة ما تأتــي باقاربها
املغرتبني اىل جبل الريحان الــذي ال يقل اهمية
عن صوفر وعاليه وبحمدون ،ال مكان للسياسة
هنا ،وال حتى لسوء االتصاالت وارتفاع اسعارها،
وحده البحث عن الجمال والرتاث يســيطر عىل
املشوار.
ما زال جبــل الريحان عــى طبيعته ،لم
تشــوهه املباني االسمنتية وال مكبات النفايات
وال غريها ،قراه ما زالت بمعظمها بسيطة ،تتميز
بمنازل حجرية صخرية كبلدة العيشــية حيث
يقع متحف منري كرسواني ،متحف يروي سرية
الحداد العربــي الذي اراد من خالله الفنان منري
كرسواني فتح الجنوب عىل الســياحة الرتاثية،
فالعيشية ذات العدد السكاني القليل ،تعترب بلدة
اصطياف بامتيــاز ،واضيف اليها متحف تراثي
يتحدث عــن اهم الحرف التي ســادت قبل 80
عاماً ،وتحولت اىل تراث ،يضم املتحف اىل جانب
عدة الحداد العربي وهي عدة والد كرسواني كل
آنية البيت القديم ما يم ّكن الزائر من التعرف عىل
حياة زمن «ستي وجدي» التي يبدو ان الحكومة
بسياستها العرجاء تعيدنا اليها حيث ال كهرباء
وال هاتف وال تكنولوجيا.
من متحف منري كرسواني الذي ييضء عىل
حقبة مهمة من تاريخ جبــل الريحان ،ننتقل
اىل بلــدة الريحان ،نبع الريحــان االثري فأول
ما يطالعك قبل ان تلج باتجاه شــبيهة جعيتا،
او جعيتــا الجنوب ،مغارة طبيعية هندســتها
العصور عىل طريقتها فســقطت من سقفها
النوازل املائيــة ومن ارضها ارتفعت اشــكال
حجرية تحســبها قناديل ومنحوتات كل منها
تحكي لغة عرص تكونت فيه.
احدى اجمل مغاور االرض الدفينة التي تم
اكتشــافها العام  1932قبل ان تُطمس هويتها
خالل االحتالل اإلرسائييل للمنطقة.
قبل فــرة عــادت الحياة للمغــارة التي
تالق بني متحف منري كرسوني يف
شكلت نقطة ٍ
العيشية ومغارة الريحان ،كنوع من عملية جذب

متحف منير كسرواني

للسياحة يف منطقة بيئية مميزة.
املغارة تتألــف من طابقني ،االول يمتد عىل
مســاحة  180مرتا ً يحملك اىل عالم جيولوجي
قديم جداً ،تأخذك الهوابط التي تشــبه قناديل
حيــاة تلتقي مع الصواعــق كأنها كأس ماس
ينتظر عروس التاريخ.
اكثر ما يلفت زائر املغارة التقاء الهوابط مع
النوازل وكأنها ستارة مزركشة ،متالصقة وهو
مشهد فريد من نوعه ال يتوفر يف مغاور مماثلة،
ما يعطيها حرصية اذ بعض الهوابط تبدو كلوح
ثلج واخرى كتاج ملكي يف قرص .الطابق الثاني
الذي يحوي بحريات وغرفا ً ونوازل كريســتالية
مغلق بانتظار بدء العمل داخله.
مــن الريحان تطل عىل جبــل صايف حيث
االرض تالمس الســماء وتحــول جبل صايف يف
الفــرة املاضية مقصد الباحثني عن الجلســة
الحلــوة والتقاط الصور كما انه شــكل نقطة
تالقي الوفود يف مشــوار يف الطبيعة ،ومن جبل
صايف تتحول ناحية معلم مليتا الســياحي الذي
يحكي ســرة نضال الجنوب واملقاومة وجرى
تطوير املعلم واضافة ركن خاصة بالبارشــوت
وآخر بسباق السيارات.
غنــي الجنوب بآثاره لكنه لــم يحظ يوما ً
باهتمــام الدولــة ،بقي عىل الهامــش ما عدا
املبادرات التي فرضته بالقوة عىل زائر وســائح
يرى فيه الجنة عىل االرض لــوال علة الكهرباء
املقطوعــة واملياه املمنوعة عــن املنازل وحتى
الطرقات الســيئة السمعة وما عدا ذلك الجنوب
بدأ يســتقبل الوافدين اليه واملتوقع ان ينعشوا
االقتصاد الداخيل ولو قليالً.

األولوية يف املتابعة ســواء مع قيادة الجيش أم مع
الجهات املعنية بالغواصة املنتظرة ،من أجل تحقيق
أي خرق يف مــكان ما ،قد يســهم يف تخفيف حدة
اإلحتقان ويؤدي إىل طي هذا امللف الضاغط عىل واقع
املدينة وعىل األهايل.
يذكر أنه يف شــهر نيســان املايض غرق زورق
يقل العرشات مــن قبالة طرابلس إىل أوروبا يف رحلة
هجرة غري رشعية ،قيل الكثري وقتها عن سبب غرق
املركب املذكــور ،وكانت روايات بعض الناجني تلمّ ح
إىل قيام طراد عســكري بصدم املركــب ،األمر الذي
نفته رواية الجيــش حينها ،ويبقى الجميع بانتظار
التحقيقات التي يجريها الجيش يف هذا الصدد ملعرفة
كل املالبسات.

مر ّوجا مخدرات ينشطان في المتن
وكسروان في قبضة المعلومات
يف إطــار املتابعــة اليومية
التي تقوم بها شــعبة املعلومات
للح ّد من عمليات تجارة وترويج
املخــدرات يف كافــة املناطــق
اللبنانية ،أوقفت شعبة املعلومات
بالجرم املشهود مروّجي مخدرات
ينشطان يف املتن وكرسوان ،هما
«م .ن( ».من مواليد عام ،1993
ســوري) و»ج .ح( ».من مواليد
عــام  ،1968لبنانــي) األول يف
الزلقا والثاني يف الكســليك عىل
متن ســيارته التي تم ضبطها.
كما أوقفت برفقــة األول اثنني
من زبائنــه وهما« :ج .ج( ».من
مواليد عام  ،1986لبناني)« ،ب.
ر( ».مــن مواليد عــام ،1983
لبناني).
وعثــر بحــوزة األول عــى
طبات بالســتيكية بداخلها مادة

الكوكايــن زنة الواحــدة نحو
4،6غ ،هاتــف خلوي ومبلغ مايل،
وبحــوزة الثاني عــى كمية من
الكوكايني موضبة داخل مظاريف
وطبات بالســتيكية زنتها نحو
152غ قائم ،وعلبة بالســتيكية
بداخلها مادة الحشيشــة زنتها
14،6غ قائــم ،وحبــة مخــدرة
لون زهر ،وكمية مــن األكياس
واألوراق التي تستخدم يف توضيب
املخدرات ،وهاتــف خلوي ومبلغ
مايل .كما ضبط بحــوزة الزبائن
قطعة معدنية تستخدم يف تعاطي
املخدرات وهاتفان خلويان ومبلغ
مايل.
وقد أجري املقتىض القانوني
بحقهم وأودعوا مع املضبوطات
املرجع املختص بناء عىل إشــارة
القضاء.

إفتعال إشكاالت والتعدّي على المارّة
وإضرام النار بمحطات الوقود

توقيف معتدين ومر ّوجين
في منطقتي الليلكي والصفير
أوقفت دورية من مديرية املخابرات يف منطقة الليلكي املواطن
«ع .ز ».بجرم افتعال إشــكاالت ،وإطالق النار وإصابة أشــخاص،
والتعدي عىل محطات للوقود وإرضام النار فيها والتعدي عىل املارة،
واملشاركة يف الظهور املسلح أثناء تشييع أحد األشخاص يف املنطقة.
ويوجد يف حقه عدد كبري من مذكرات التوقيف ،وفق بيان صادر عن
الجيش اللبناني.
كما أوقفــت يف منطقة الصفري املواطــن «م.ز ».بجرم افتعال
إشــكاالت ،والتعدي عىل أحــد املطاعم يف املنطقــة ،وإطالق النار،
وتعاطي املخدرات وترويجهاَ .
وضبطــت يف حوزته كمية من مادة
الكوكايــن .وأوقفت يف املنطقة نفســها املواطــن «ح .ح ».بجرم
وضبطت يف حوزته حبوبا ً
تعاطي املخدرات وترويجها وإطالق النار َ
مخدرة ومبلغا ً مالياً ،والفلســطيني «و.ز ».بجرم تعاطي املخدرات
وترويجهاُ .
سلم املوقوفون مع املضبوطات وبورش التحقيق بإرشاف
القضاء املختص.

محـــــليـــــات
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موظف الدولة :كيف يعيش؟
ريــتــا بــولــس شــهــوان
فقدت الدولــة اللبنانية رأس مالها
يف كل القطاعات التابعة لها .ومع عدم
القدرة عىل تصحيح األجور ،بشــكل ال
يزيد من مســتوى التضخم ،هي تواجه
خطر إنتهــاء دور القطاع العام ،مهما
كانت أســبابه االقتصادية ،وهذا يعني
عدم قدرتها عىل تأمني الخدمات العامة.
كيف ينعكــس ذلك عىل املواطنني ،وعىل
املوظفــن يف القطاع العــام؟ هذا ما
ســتجيب عليه «نداء الوطــن» بعد أن
عاينت أحوال موظفي هــذه اإلدارات،
وبعضها يف كرسوان ،املتن وجبيل.
يرضب رشبل (املحامي يف جونيه)
موعــدا ً مع موظــف يف املديرية العامة
للشــؤون العقارية ،كــي ال يكرر عبثا ً
محاولة تسجيل عقار طيلة الشهر ،دون
ان يصل اىل نتيجة .املوعد ليس بســبب
الزحمة ،بل لحجتني ،والنتيجة ســيّان:
غياب املوظــف .واوىل الحجج االرضاب
والثانية تقسيم الدوامات بني املوظفني
إما لغياب األوراق أو ألي ســبب يمكن
أن يمنعهم عــن العمل ،فال يحرضون.
هكذا ال يحصــل ال رشبل عىل طلبه وال
سوزان التي تنتظر الحصول من ضمان
جونية عىل تعويضاتهــا لثمن االدوية
من الضمان ،ليس الن الضمان ال يدفع،
بل لغياب املوظف كذلك .يتكرر املشــهد
يف كل إدارات الدولــة فينتفض املواطن
عىل الدولة التي تظهر بشكل موظفيها،
معلنا ً أن هذه الدولة غري منتجة ،بمعنى
انها ال تقدم الخدمات التي يطلبها.
كيف يعيش موظف «الدولة»!؟
صحيــح أن أجهزة رقابــة الدولة
ضعيفة ،وهناك توظيفات عشــوائية
متالزمة مــع تفيش الفســاد يف هذه
الدولــة .ولكن ،هنــاك رشيحة كبرية
مــن اللبنانيني املوظفــن والنزيهني،
ويعيشــون فقط من راتب هذه الدولة.
وائل (موظف يف القطاع العام  -اســم
مســتعار  -كرسوان) واحد من هؤالء،

وهو فخور بنجاح خطوة االرضاب التي
بدأت منذ أســبوعني ،مؤكدا ً إنه «شبع
من وعود» مســاعدة نصــف الراتب،
ورفع بدل النقل بالتــوازي مع وصول
ســعر تنكة البنزين اىل ما فوق الـ 700
الف لرية ،وهــي ال تكفيــه ليصل اىل
عمله يوميا ً من جونية ،ســائالً :براتب
يُحســب عىل  1500لرية ،وال يتخطى
املليوني لرية ،كيف من املفرتض ان نعيل
عائالتنا؟ ندفع فاتورة املولد؟ هل نرهن
منازلنــا؟ يطالب وائــل ان يأخذ راتبه
وفق منصة صريفة ،رافضا ً «شــحادة»
املســاعدة املقرتحة ،فهم تحملوا ذنب
«سلسلة الرتب والرواتب» ،وهي حقهم
بنظره ،فمنذ عــام  1997لم يأخذوا اال
غالء معيشة عىل حد تعبريه.
سمري (من املتن  -اسم مستعار –
موظف يف االطفائية) يســتغرب منطق
هذه الدولة التي تفرض عليهم االلتزام
سراي جونيه
بوظيفة الدولة وحدها ،براتب ال يكفي
يف هذا العمر .متحرسة عىل حال الدولة
لدفع ربع قســط مــدريس« ،فنضطر
التي تخــر «كادراتهــا» ،وهذا ما ال
ان نغري من نمــط حياة أوالدنا ،لنريض
يعوض بنظرها.
هــذه الدولة ،التي ال تنشــلنا من البرئ
تعلن جوزيان عــر «نداء الوطن»
الــذي أدخلتنا فيه وغيبــت عنا األمان
انه يف نهاية هذا الشــهر ربما ال رواتب
االجتماعي»« .تعكــز» جوزفني (جبيل
ملوظفي الدولة ،والسبب؟ الن املحاسبني
– تعمل يف املالية – اســم مستعار) عىل
غري قادرين عىل الوصول
زوجها املوظف يف رشكة
اىل العمل وال أوراق أصالً.
خاصة ،الــذي يتقاىض
قصة األوراق مكررة مع
راتبه بالــدوالر .مع ذلك
تتعجــب مــن مكأفاة ُتخبر أنها بعد هذا العمر جميل (اسم مستعار –
ميــاوم يف رشكة املياه)
الدولــة ملوظفي القطاع من العمل في الدولة
وهو جابي فواتري مياه
العام بعد  30ســنة من
من الصعب أن تترك
ويخرب كيف انه ال أوراق
التعب ،والذين دخلوا عرب
فحص مجلــس الخدمة وظيفتها ...وهي تنتظر لقبض قيمــة الفواتري
من املواطنني ،بالتايل هو
املدنية ،وتخرب كيف انها
التقاعد
يف املنزل منذ شهرين.
مجربة عــى تغيري كل
حــال الجامعة اللبنانية ،ليســت
نمط حياتها لتتأقلــم حتى مع فقدان
افضل ،يخــر عدد من األســاتذة عن
األوراق داخل الوزارة ،وكأنها تذهب اىل
طبيعــة الوظيفة التــي تفرض عليهم
العمل ســدى .تخرب انه بعد هذا العمر
نمط حياة حديــث من ناحية الحصول
من العمل يف الدولة من الصعب ان ترتك
عىل مراجــع علمية تســعر بالدوالر،
وظيفتهــا ،وهي تنتظــر التقاعد ،وال
والحصول عىل اعــى رسعة لالنرتنت،
تتأمل ان تجد وظيفــة محرتمة أخرى

إضافة اىل الحضور اىل املراكز الجامعية
حتى لو لم يكن هنــاك من تعليم .وكل
هــذه التكاليف ال تتطابــق مع الراتب
الذي يدفــع باللــرة اللبنانية .يرشح
رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة األساتذة
املتف ّرغني يف الجامعــة اللبنانية عامر
حلواني كيف ان الدولة اللبنانية تخلت
عن مســؤولياتها يف القطاع الرتبوي،
مطالبا ً إياها بحمــل هذا الوزر ،فكيف
باستاذ ان يركز عىل التعليم وهو يفكر
بهم أوالده.

إستنكار رابطة
موظفي اإلدارة العامة

«ارضابنا موجه ضد هذه الســلطة
السياســية الفاســدة التي لم تبادر عىل
إيجاد حلول» ،وفق عضو الهيئة اإلدارية
لرابطة موظفــي اإلدارة العامة يف لبنان
إبراهيم نحــال الذي اختــر املطالب
بـ»تصحيح الرواتب واالجور للموظفني
بربطها بمؤرش التضخــم كما الحصول
عــى بدل نقــل وهو عبــارة عن نصف

تنكة بنزين عــن كل يوم ،ودعم صندوق
تعاونية موظفــي الدولة» .إبراهيم ليس
وحده مــن يظهر امتعاضــه ،فمندوب
رابطة موظفــي اإلدارة العامة يف وزارة
املالية وليد وهيب الشعار يشاركه الرأي
رافضا ً املســاعدة املطروحة ،اذ انه وفق
دراسة اقتصادية قدمها ان عائلة مؤلفة
من  4اشخاص تحتاج اىل  17مليون لرية
لتعيش كما كانت حياتهم قبل االزمة ،يف
حني ان رواتــب موظفي القطاع العام ال
تتخطى املليوني لرية طارحا ً رقم الخمسة
ماليني كحد ادنــى ،مع تقديمات صحية
وتعليمية ،ناسفا ً نظرية ان القطاع العام
غري منتــج الن إيــرادات الدولة هي من
الرضائب والرســوم وهي تنتج من خالل
موظفي القطاع العام عىل حد توصيفه.
هكذا ال يبقــى امام هــذه الدولة اال ان
تبارش بخطــوات «الحوكمة» ومكافحة
الفســاد ،لتثبت انها قادرة عىل الحصول
عىل مساعدات وهبات من املجتمع الدويل،
خصوصا ً انه بســبب هذا االنهيار ،حتى
الخصخصة ،غري ممكنة.

ّ
تسمم غذائي نتيجة سوء حفظ األطعمة
حاالت

إخضرار بحر صيدا بسبب تل ّوث «"بحيرة القرعون"»؟
ويؤكد طبيب أحد أقســام الطوارئ
صــيـــدا  -مــحــمــد دهــشـــة
لـ»نداء الوطــن» ،أننا الحظنا ارتفاعا ً يف
أعداد املصابني بتســمّ م غذائي بسيط أو
املصائب التي تنزل عــى اللبنانيني
غري خطري ،يأتون إىل املستشــفى وهم
كالصواعق تتواىل فصــوالً ،ال تقف عند
مصابون باإلســهال والتقيــؤ وارتفاع
حدود األزمات املعيشــية واالقتصادية
درجة الحرارة ووجــع يف املعدة ،فنقوم
الخانقة ،وال عند الغالء وارتفاع األسعار
بإجــراء املعاينة الطبيــة والفحوصات
والدوالر ،وقد وصلت منذ أيام اىل التسمم
املخربية الالزمة ومنها ما يتعلق بفحص
الغذائــي والتلوّث البحــري يف ظاهرتني
الدم ملعرفة ما اذا كان التســمم قد قطع
الفتتني يف فصل الصيف وارتفاع درجات
شــوطا ً متقدما ً وبات يف الدم ،ثم نعطي
الحــرارة والرطوبــة وانقطــاع التيار
العالج املناســب ويف كثري مــن الحاالت
الكهربائي بشكل شبه دائم معاً.
يغادر املرىض بعد ساعات
«نداء الوطن» ،رصدت
معدودة ويســتكملون
ظاهرتــن الفتتني خالل
عالجهم يف املنازل.
األيــام القليلــة املاضية
الناشط ربيع العوجي
ويقــول أطبــاء
يف صيــدا ،األوىل :إصابة
العرشات من الصيداويني لـ»"نداء الوطن"» :ندعو
وخــراء يف األغذية ،إن
بتســمم غذائي بسيط ،مركز البحوث ألخذ عيّنات ثمــة أســبابا ً مختلفة
لحــاالت التســمم هذه
حيــث عانــى بعضهم وتحديد نسبة التلوّث
ومنها سوء حفظ الطعام
مــن اإلســهال والتقيؤ
بطريقة آمنة ودائمــة يف فصل الصيف
والوهــن ،وبعضهم اآلخر مــن ارتفاع
مع ارتفاع درجات الحرارة ،بحيث يفسد
درجة الحرارة ،ما اســتدعى توجههم اىل
بعضه نتيجة االنقطــاع املتكرر يف التيار
الصيدليات ورشاء األدوية املناسبة وفق
الكهربائــي بني الحــن واآلخر ،فتكون
نصيحة الصيديل نفســه ،أو دخولهم اىل
«قسم الطوارئ» يف املستشفياتّ ،
األطعمة مربدة ثم يذوب الثلج عنها ،ثم
لتلقي
تعود اىل التربيد وهكذا دواليك ما يؤدي اىل
عالج رسيــع ومغادرتهــا دون الحاجة
فساد األطعمة وخاصة اللحوم والدجاج
اىل استشــفاء فيها ،مع استكمال باقي
يف ثالجات املنازل وعدد من املحال.
العالج يف املنازل توفريا ً للمال.

والظاهرة الثانية :ما شــهده بحر
صيدا من ظاهــرة غريبة ،حيث تحولت
مياهه اىل اللون األخــر ،ما أثار بلبلة
بني روّاده خشية أن يكون ملوثا ً ويشكل
خطرا ً عــى صحــة روّاده وخاصة عند
«املسبح الشــعبي» الذي يعترب متنفسا ً
للعائالت الصيداوية الفقرية وذوي الدخل
املحــدود الذين ال قدرة لهــم عىل ارتياد
املسابح الخاصة يف ظل ارتفاع رسومها.
هــذا األمر دفع بالــرواد اىل االبتعاد قدر
اإلمكان عن بقع املياه «املخرضة» خشية
وجود ملوثات أو مواد خطرية أو بكترييا
قد ألقيت بالبحــر وتفاعلت مع مياهه
وحوّلتها إىل خــراء ودفعتها التيارات
البحرية باتجاه الشاطئ الصيداوي.
وأكد عضو «جمعيــة أصدقاء زيرة
وشــاطئ صيدا» الناشــط البيئي ربيع
العوجي لـ»نداء الوطــن» ،إن اخرضار
مياه شــاطئ صيــدا ســببه «بحرية
القرعون» االصطناعيــة يف البقاع التي
تعاني منذ ســنوات تلوثا ً بســبب صبّ
النفايات الصناعية ،مشريا ً إىل أنه «جرت
محاوالت كثــرة لرفع التلوث ومنها من
االتحــاد االوروبي للمعالجــة ولكننا لم
نصل إىل نتيجة بعد».
وقــال إن التلــوث ال يقتــر عىل
البحــرة بذاتهــا ،عىل امتــداد مجاري

لون االخضرار يطغى على مياه شاطئ صيدا

النهــر من القرعون اىل انــان وصوال ً اىل
نهر األويل والبحــر ،هناك تعديات كثرية
لجهة رمي النفايــات الصناعية وصب
مجاري الرصف الصحي وملوثات املعامل
وغريها من مواد ســامة ...ما يؤدي اىل
نمو «الطحالــب» الضــارة األمر الذي
يجعل لون املياه أخرض والســبب تكاثر
البكترييا املرضة بالحياة البحرية والثروة
السمكية.
ودعا العوجي مركز البحوث اىل تحمل
مســؤولياته والقيام فورا ً بأخذ عيّنات

وإجراء فحوصات من مياه شاطئ البحر
لتحديد نســبة امللوثات وإبالغ الرواد ما
اذا كان صالحا ً للســباحة ام ال ،ناصحا ً
يف الوقت نفســه «هواة الســباحة عىل
الشاطئ بممارســة هوايتهم إنما بحذر
خشــية احتمال تعرضهــم او اصابتهم
بأمراض جلدية هــم بغنى عنها» ،داعيا ً
«املســؤولني يف وزارة البيئــة وكافــة
الــوزارات واإلدارات والجهات املعنية اىل
القيام بدورها لرفع الرضر عن شــاطئ
صيدا وتنظيف البحرية».

٨

تحـــت المجـــهر
العـــدد  - ٨٧٦السنــــة الـرابـعـة
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األزمات كثيرة ومصلحة السياسيين أو ً
ال

هيئة إدارة الكوارث جثّة هامدة والتعافي ممنوع
واحد وعشرون عامًا على ذاك اإلقتراح .وخمسة عشر عامًا على استشهاده.
بيار الجميل (الحفيد) ،بطل مقولة "بتحب لبنان ّ
حب صناعتو" ّ
أحب أن يحمي
لبنان وأهل لبنان من الكوارث اآلتية إليه من كل حدب وصوب فقدم عام
ّ
 2001إقتراح قانون بإنشاء الجهاز
الترقبي للحوادث المتمثل بهيئة إدارة
ُ
الكوارث .مرّت األعوام .إستشهد بيار .قتل .كثيرون قتلوا قبله وبعده.

وحصلت نكبات وأزمات .إحترقت غابات لبنان مرارًا .سقطت مبان على من
ّ
فيهاُ .ف ّ
جرت عاصمة
ست الدنيا بيروت ،والردم أصبح تالال ،وما زال مشروع
قانون إنشاء هيئة إدارة الكوارث هامدًا ،كما الجثة .فماذا عن تلك الهيئة -
المشروع؟ وهل وحدة إدارة الكوارث الموجودة حاليًا قادرة أن تحمي لبنان
واللبنانيين من الكوارث أم أن ال كارثة تهم أمام مصالح سياسيي لبنان الخاصة؟

نــــــــــوال نــــــــــصــــــــــر
ّ
تجف دماء الطفلة جومانا ،إبنة
قبل أن
الســنتني ،التي راحت ضحية كارثة سقوط
مبنى يف طرابلس قبل أســبوع ،قرعنا أبواب
أحياء كثريين ،ممن ســاهموا ،عن قرب أو
عن بعد ،بإعداد حيثيات مرشوع قانون هيئة
إدارة الكوارث يف لبنان .غاضبني بدوا لكنهم
مستســلمون .تكلم معظمهم مع اشرتاط
عدم ذكر األســماء .وواحــد د ّل عىل واحدة
كانت دينامــو املرشوع وهي د ّلت عىل واح ٍد
يتابع حتــى اللحظة وجوب أن يكون للبنان
هيئة تدير الكوارث ،وهكــذا دواليك ،رحنا
نســألهم واحدا ًَ واحدة :ملاذا لم ي َر مرشوع
قانون إنشــاء هيئة إدارة الكوارث يف لبنان
النور؟ ملــاذا ال ترى املشــاريع التي توضع
لحماية اللبنانيني" ،من زمان وجاي" ،النور؟

تضارب صالحيات

فلنبدأ مــن الفكرة ،ثالثة مشــاريع
قوانني ُقدمت ،عىل مدى  21عاما ،من اجل
إنشاء الهيئة التي لبنان بأمس الحاجة إليها.
أول مرشوع قدّمه الشــهيد بيار الجميل.
املرشوع الثاني قدمه النائب (الســابق)
محمد قباني .أما املرشوع الثالث ُ
فقدم من
قِ بل نواب القوات اللبنانية .وجميعهم حكوا
عن أهمية إنشاء تلك الهيئة.
فلنعــد عرشة أعوام اىل الــوراء ،يف 18
ترشين األول  2012إجتمعت لجنة األشغال
العامة والنقــل والطاقة وامليــاه واللجنة
الفرعيــة املنبثقة مــن اللجــان النيابية
املشرتكة املكلفة درس إقرتاح قانون إنشاء
هيئة إلدارة الكوارث املقدم من محمد قباني.
ويومها حرضت مارغريت ولسرتوم ،املمثلة
الخاصة لألمني العام لألمم املتحدة لشؤون
الحــد من مخاطر الكوارث ســابقا .وكان
ميشــال موىس حارضا ً أيضا .اليوم نحن يف
 .2022فماذا حصل يف عرشة اعوام؟ يجيب
عضو تكتل التنمية والتحرير النائب ميشال
موىس" :هو اقرتاح قانون ناقشناه يف اللجان
لكنــه لم يصل اىل خواتيمه .ســعينا خالل
النقاشات مع املنظمات واملؤسسات املحلية
والدولية مــن أجل وضــع هيكلية معينة
وتحديد الصالحيات ملواجهة الكوارث التي قد
تحصل وبينها الفيضانات والحرائق والهزات
والزالزل" .لم تسلك الهيئة طريقها اىل اإلقرار
فهل هناك سبب ،برأي موىس ،مقنع؟ يجيب
"كانت هناك وجهــات نظر مختلفة حالت
دون ذلــك عىل الرغم من ّ
حث مؤسســات
األمم املتحدة عىل ذلــك" .هل لنا ان نعرف،
بشكل أدق ،سبب ذلك؟ يجيب "حصل خالف
حــول تضارب الصالحيات وعــدم اإلتفاق
عىل التنظيم .ولألسف ،اإلختالف يف وجهات
النظر يجعلنا نصطدم أحيانا بجدار موصد.
أتمنى ان ال تحصل كارثة".
ميشــال موىس أخطأ مرتني بما قاله

...ومسارح الجرائم بحاجة إلى استجابة

هنا غرفة العمليات الشاملة المفروضة

غرفة العمليات بحاجة إلى قوننة

لنا .أوالً ،قال إن "اإلختالف يف وجهات النظر
أحيانا" وكان أحرى به القول دائماً .ثانياً،
تمنى أن ال تحصل كارثة يف لبنان العائم عىل
كوارث .وطبعا ً لن نحمله وحده مسؤولية
عدم إقرار الهيئة بسبب الخوف من تضارب
الصالحيات و"هيدا إيل وهيدا إلك" .وهو ما
جعلنا نصل يف لبنان اىل الدرك األسود القاتم
والجميع يرفعون أيديهم وكأنهم براء من
كل ما أصاب اللبنانيني.
فلنعد اىل من كانوا يف ّ
خضم إعداد دفرت
معالم مواجهة الكــوارث يف لبنان قبل أن
يتحوّل اىل مــروع قانون .القهر با ٍد عىل
جميع من ســاهموا بذلك .الغالبية منهم
كانوا متعاقدين مع األمم املتحدة وانتقلوا
مع مرور الوقت اىل إعداد مشاريع أخرى يف
ُقسم حصصا ً
أمكنة أخرى ،ما دام لبنان ي ّ
ومصالح ويحيا يف ظ ّل مناوشــات دائمة
حول "شــو إيل وشو إلك" بغض النظر عن
مصلحة اللبنانيني .فماذا كان سيُبدّل إنشاء
هيئــة إدارة الكوارث يف لبنــان أو لنقل ما
عُ رف الحقا ً بمرشوع قانون بيار الجميل؟
يتحدث العارفون عن إشكاالت كبرية
حدثت يف مجلس النواب من أجل عدم تمرير
املرشوع ألنه يتســبب بتضارب يف املصالح
ويستتبع إلغاء عدد من املصالح واملكاتب
التي أنشئت عىل مدى عقود سابقة ولُزمت
اىل قوى سياســية ،لذلك ،وكما يف كل مرة،
ّ
"يفضوا املشكل" بني تلك القوى
قرروا أن
بإنشــاء وحدة إدارة الكــوارث ذات املهام
املحدودة عوض إنشاء هيئة واسعة املهام.

دور اللواء فرنسوا الحاج

فلنتابــع .العارفون ،ممن شــكلوا
مفاصل املرشوع يف تلك املرحلة ،يقسمون
بأن القوى السياسية تعاملت مع املوضوع
سياســيا ً وهذا ما اعــاق التنفيذ "فهناك
مــن رفض منذ البدايات ان تتوىل رئاســة
الحكومة إدارة الكوارث مع العلم أن املادة
 64من الدســتور تنص عــى "أن رئيس
مجلــس الــوزراء يتابع اعمــال اإلدارات
واملؤسسات العامة وينســق بني الوزراء
ويعطي التوجيهــات العامة" .يف كل حال،
ُكتبت خطة إنشــاء الهيئــة بدقة ،وفق

أعدّت يف تفاصيلها سيناريو ألزمة إنقطاع
معايري دوليــة ،باتت مؤجلة بعد ان رضب
الطحني وفقــدان الخبز ،كما ألزمة فقدان
تسونامي ،يف العام  ،2005املحيط الهادئ.
الدواء وامليــاه والكهربــاء وخطط األمن
يُحكى هنا ،ان اللواء فرانسوا الحاج هو من
الغذائي .هي قادرة ،لــو أق ّرت ،عىل وضع
ساهم يف العام  ،2005بعد التفجريات التي
رؤيــة لألزمــات واتخاذ القــرار يف وقته
حصلت واستشهاد الشيخ رفيق الحريري،
وإقرار الخطط األمنية ،والطوق األمني ،يف
يف وضع مسودة اإلستجابة األمنية الرسيعة
لحظات حدوث الكــوارث األمنية .فلنأخذ
يف هكذا نوع من الكوارث ،محددا الجهات
مثال إنفجار املرفأ الــذي كان يفرتض أن
واألجهزة التي يفرتض أن تكون حارضة.
تتشارك يف اســتيعابه كل املؤسسات لكن
رحم الله فرانسوا الحاج الذي استشهد هو
ما حصل ،بغيــاب إقرار الهيئة ،أن مجلس
أيضا يف مشهد آخر كارثي ولم تولد الهيئة.
الوزراء أوكل العمل اىل مؤسســة الجيش
الهيئة مرشوع إطــار عام ،تلحظ يف
وحدها .هي قامت طبعا ً بما تستطيع لكن،
خطتها مرحلــة ما قبل حــدوث الكارثة
يف املقابل ،نزلــت كل الجمعيات الخاصة،
وخاللها وبعدها ،من أجل توفري حسن إدارة
بشكل عشــوائي ،عىل األرض ،ألن الجيش
كارثة قد تحصل .وكل الوزارات واملؤسسات
ال يمكنــه القيام بدور كل
يف لبنان يفرتض أن تكون
املؤسسات .ويف حني كانت
مشاركة فيها ،حتى وزارة
الجثث غرقى بدمائها كان
العمل لها شــأن يف حال
اللصــوص ،الذين تذرعوا
حصلت كارثة تســتدعي
ُقدّم مشروع القانون
جالء العاملــن األجانب 3 ،مرّات أوالها من بيار أنهم يساعدون ،يرسقون
املصاغ واألثــاث وكل ما
فيقــع عــى عاتقها هذا
الشق ،لذا يفرتض أن تكون الجميل وآخرها من نواب تيرس أمامهــم .إنه غياب
"القوات"
التنسيق مع غياب وجود
مشاركة .كل السيناريوات
هيئة إدارة الكوارث".
وضعــت يف الخطة .وكل
ال دولة ال يشء .ونحــن ال دولة لدينا.
وزارة أخذت دورهــا .و ُربطت جميعها يف
وبالتــايل مهمــا نشــطت الجمعيات فلن
غرفة يف الرساي الحكومي .املرافئ واملطار
تســتطيع إســتيعاب نتائج األزمات .هنا،
ومجلس البحوث العلمية والجيش واالمن
يتطرق أحد من شــاركوا يف إعداد الخطة اىل
العام واالمــن الداخــي والصليب األحمر
القول :يف العــام  ،2010تكلمنا مع الرئيس
والدفاع املدني والهيئة العليا لإلغاثة والكل
ســعد الحريري حول أهمية هــذه الهيئة
الكل لهم دور يف لحظــات الكوارث ،فيبدأ
فقال لنا حرفيــا Go ahead :وذلك تحديدا ً
دور وزارة مــا عند حدود إنتهاء دور وزارة
بعد حصول كارثة سقوط املبنى يف السيويف
أخرى ،وينتهي دور مديريــة ما عند بدء
عىل من فيــه .محمد قباني طرح من جديد
دور مؤسسة ما .لو أق ّرت الهيئة لكانت كل
املرشوع ،وذلك بعــد نحو عرشة أعوام عىل
األمور تميش مثل "كبســة زر" .لو حصل
تقديم بيار الجميل مرشوع قانون به .ولكن،
ذلك بــكالم آخر لكان أمكــن عىل األرجح
من جديد تعرقل والسبب كان سياسياً".
إســتيعاب نتائج كارثة تفجــرات املرفأ
بشكل أكرب.
"الوحدة" و"الهيئة"
نتابع مع أصحــاب الخطة" :تقرر أن
حالياً ،هناك وحــدة إدارة الكوارث يف
تكون الهيئة تحــت إرشاف رئيس مجلس
لبنان فبماذا تختلف عن هيئة إدارة الكوارث
الوزراء الــذي يعطي األمر بالتحرك فتقوم
املنشــودة منذ زمن؟ أحد الناشــطني يف
كل جهة ،بالتنســيق املســبق ،بدورها.
إقرار خطة إنشــاء الهيئــة كان رضوريا ً
املوضوع يقول" :دور الوحدة حاليا ً التعامل
مع الكوارث الطبيعيىة ،وتلك التي هي من
ليس يف مواجهــة الكوارث الطبيعية فقط
صنع اإلنسان ،وليس التعاطي مع مسببات
بل األزمات الكارثيــة الحالية أيضا .فقد

التعافي ممنوع

الحرائق مسؤولية من؟

العدوان األمنــي .نتعاطى مــع الحرائق
والعواصــف والفيضانــات .ولدينا غرف
عمليات يف الرساي وغرف يف املحافظات .ويف
كارثة سقوط املبنى قبل أسبوع يف طرابلس
أوكل العمل اىل غرفة عمليات الشمال .لكن،
يف حال حدثت حرائق يف الغابات تســتدعي
الجهود الوطنية فتنشط غرفة العمليات يف
الرساي الحكومي".
ال يهم برأي العاملني يف الوحدة اســم
الجهة التي تدير الكــوارث :هيئة ،إتحاد،
وحــدة ،جمعية ،مديريــة ...األهم هو ان
تكــون قادرة عىل إدارة الكــوارث وهذا ما
لم يمنح اىل الوحــدة املوجودة حالياً ،فهي
ليســت قادرة ،بموجب منطوق تأسيسها،
عىل معالجة أزمة الدواء الحالية عىل سبيل
املثال .لو كانت الهيئة حاليا ً موجودة ألمكن
محاســبة من يتســببون بموت مريض
رسطان ألنه لم يجد دواء .يف كل حال ،حني
يقال إدارة الكوارث يكون الكالم عن أربعة
عنارص :التحرض ،اإلســتعداد ،اإلستجابة
والتعايف .يف اإلســتجابة ،يفــرض تقييم
النواقص ونقــاط الضعف فيها .يف التعايف،
لبنان ضعيــف جداً ،وكارثــة املرفأ تعترب
مثاالً ،حيث كان يفرتض ليس تقييم الرضر
والتعويض عىل املترضرين وحسب بل إعادة
بناء ما تهدم بطريقة أفضل كي ال نضطر
اىل مواجهة الكارثــة من جديد .هذا كله لم
يحصل لسببني :ألن كمية األزمات والكوارث
يف لبنان كثرية وألن كل مؤسســة تعتقد أن
مهمتها ،إذا شاءت ،شاملة .وهذا ال يجوز
بموجب خطة هيئــة إدارة الكوارث .فكل
مؤسســة لديها مهمة حرصية تتابعها اىل
اآلخر وتحاسب عليها .العمل يف لبنان لسوء
الحظ تغلب عليه الفوىض وال محاسبة.
واحد وعرشون عاما ً م ّرت عىل مرشوع
إعداد هيئــة إدارة األزمات .وما زلنا نعيش
األزمات بالجملة واإلستجابة :صفر .ملاذا؟
ألن هناك "زعامــات" يف البلد تريد أن تظل
مرتبعة عــى هيئــات ومجالس تترصف
وكأنها أم الصبي فيها .ويف كل مرة تحصل
أزمة تتذرع بأنها أرســلت كتابــا ً بها اىل
مرجعية أخرى يف البلــد .هكذا ال أمان وال
ٍ
تعاف.
محاسبة وال استجابة وال

مـــــدارات
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اإلثـنـيـن  ٤تـمـوز 2022

ّ
شاقة أمام الناتو
طريق
بفضل الرئيس الروسي فالديمير بوتين ،تُ َ
عقد قمة الناتو في مدريد
هذا األسبوع بعد تجدّد قوة التحالف الغربي .أجبر الغزو الروسي
ألوكرانيا الناتو على العودة إلى مهمته األصلية التي تقضي بإطالق

دفاع جماعي ضد روسيا .يثبت أعضاء الحلف اليوم تضامنًا الفتًا وإرادة
صلبة عبر نقل األسلحة إلى أوكرانيا ،وزيادة اإلنفاق على الدفاع ،وتقوية
الجناح الشرقي للناتو ،وفرض عقوبات اقتصادية صارمة على روسيا.

تـــــشـــــارلـــــز كـــــوبـــــشـــــان

أثبت غــزو أوكرانيا أن الناتو عاد إىل
ِ
يختف يوما ً عىل
الساحة بقوة ،مع أنه لم
أرض الواقع .كان الحلف بأفضل حاالته
قبل أن يطلــق بوتني حربه الشــائبة،
وهذا ما ســمح له بالرد عىل التطورات
يف أوكرانيــا بأعــى درجــات الرسعة
والتضامن .منذ نهايــة الحرب الباردة،
أثبت الناتو قــدرة الفتة عىل التكيّف مع
الظروف املستجدةّ ،
فنفذ عمليات بعيدة،
منها يف أفغانستان والبلقان ،وفتح أبوابه
أمــام ديمقراطيات جديــدة يف أوروبا.
وبســبب الحرب يف أوكرانيا ،زادت قوة
الناتو القوي أصالً.
لكن رغم قــوة أداء الناتو ووحدته
الواضحة ،يواجــه الحلف مجموعة من
ّ
القمة التي عقدت في مدريد | إسبانيا ،يوم األربعاء  29حزيران 2022
صورة جامعة لقادة الناتو بعد
املسائل الشائكة وستكون النقاشات يف
تكون هذه االستثمارات ،ال سيما انقالب
يتمكن الغرب وروســيا أخريا ً من تجاوز
ضمانات أمنية من تحالف دويل متماسك.
بعد وقــف القتال .لكن يجب أن يبدؤوا
مدريد مج ّرد بداية ملعالجتها .ســتطغى
حرب أوكرانيا عىل أحــداث القمة طبعا ً
املوقف األملانــي ،كفيلة بتغيــر قواعد
مشــكلة أســاءت إىل عالقتهما منذ بدء
يُفــرض أن تتجــاوز هــذه اإلجراءات
أيضا ً بالتفكري بحقبــة ما بعد الحرب
ُ
ّ
اللعبة ،فتحصل أوروبــا أخريا ً عىل الثقل
توســع الناتو بعد نهاية الحرب الباردة.
املستويات الســابقة من الدعم الغربي
الستخالص دروس مختلفة.
وســر ّكز املحادثات عىل أســهل هدف:
وحتى لو اســتعمل بوتني ّ
الجيوســيايس الذي تحتــاج إليه يف عال ٍم
توســع الناتو
فتشمل مثالً تكثيف التدريبات العسكرية،
لقــد أوضــح الــراع يف أوكرانيا
إيصال أســلحة إضافيــة إىل الخطوط
تجدّدت فيه معالم املنافســة بني القوى
كعذر لالستيالء عىل األرايض التي يريدها،
وتسليم األسلحة يف زمن السلم ،وتقديم
رضورة ابتكار أفكار جديدة حول ترسيخ
األمامية .لكن يجــب أن يتعامل الناتو
العظمى .يف غضــون ذلك ،يجب أن تتابع
يمكن إخماد املنافسة املحتدمة بني روسيا
دعم عســكري قوي حني تتع ّرض الدول
األمن يف "املنطقة الرمادية" يف أوروبا ،أي
مع أصعب املسائل أيضاً ،أي الجمع بني
الواليــات املتحدة الضغــط عىل حلفائها
والغرب من خالل توضيح مستقبل الناتو.
التي تحظى بهذه الضمانات ألي هجوم.
األرايض املمتدة بني الناتو وروسيا .رغم
تدفق األسلحة واسرتاتيجية دبلوماسية
وتتعاون معهم لالستفادة من استعدادهم
كانــت الحرب يف أوكرانيــا بمثابة
أما الركيــزة األمنية الثالثة يف املنطقة
اســتمرار الحرب ،بدأ حــوار بنّاء حول
تهــدف إىل االتفاق عىل وقف إطالق النار
املستجد لتحمّ ل أعباء دفاعية متزايدة.
جــرس إنــذار جيوســيايس ألوروبا،
الرمادية ،فيجب أن تتعلق باالنتســاب إىل
مكانة أوكرانيا الجيوسياســية املحتملة
وإطالق مفاوضات حول األرايض .أصبح
قد تُمهّ ــد زيادة القــوة األوروبية
ويُفــرض أن يســتفيد الناتو من هذه
االتحاد األوروبي .ســبق ومنحت بروكسل
يف املرحلة املقبلــة .قد تصبح نتيجة هذا
هذا الهدف عاجــاً لوقف مظاهر القتل
ّ
لتوســيع الرشاكة العابــرة لألطليس.
املرحلــة .أطلقت أوروبا حمالت خاطئة
"مرشــح محتمــل" إىل أوكرانيا
صفــة
الحوار نموذجا ً يُحتــذى به يف جورجيا،
والدمار والحــد من تداعيــات الحرب
يشــتكي الديمقراطيــون
عدة عىل مر السنني لزيادة
ومولدوفا ،وتنتظر جورجيا دورها للحصول
ومولدوفا ،وبلدان أخرى
االقتصاديــة ألنهــا قد
والجمهوريــون يف الواليات
قوتهــا الجيوسياســية
عىل االمتياز نفســه .قد تمتد املفاوضات
لطاملــا تط ّلعت إىل الغرب
تُهدد الحلــف األطليس
ٍ
وقــت طويل
ومســؤولياتها ،لكــن قد
املتعلقة بعضوية االتحاد عىل عرش سنوات
املتحــدة منذ
لكنهــا قد تعجــز عن
من الداخل عرب إضعاف
ّ
تُحقق جهودهــا هذه املرة
"املرشــح"
من افتقار الناتو إىل ركيزة
أو أكثر ،لكــن تضمن صفة
االنضمام إىل الناتو بسبب
تضامنه وزعزعة أسس
نتائج أكثر إيجابية بفضل
أوروبيــة أكثــر صالبــة.
النفوذ الذي تحتاج إليه الحكومات ملعالجة
الهجوم الرويس األخري.
الغــرب الديمقراطيــة.
كانت الحرب
كذلك ،يفــرض الرصاع أوضح الصراع في أوكرانيا
روسيا .سبق ودفع العدوان
وبغض النظر عــن هوية
الفســاد وتطبيق إصالحــات اقتصادية
تربز ثــاث مقاربات
الرويس األوروبيني إىل القيام
الحزب الحاكم يف واشنطن،
وسياسية واسعة :يجب أن تتخذ أوكرانيا
متداخلــة اليــوم لتلبية
في أوكرانيا
ضرورة ابتكار أفكار
يف أوكرانيــا مجموعــة
ّ
تحســن الرابط
باستثمارات جديدة ومهمة بمثابة جرس إنذار ال مفر من
هذه الخطوات لتجاوز إرثها األوليغاريش.
الحاجــات األمنيــة يف
من التحديات اإلضافية
جديدة حول ترسيخ
األطليس إذا ّ
يف القــدرات العســكرية.
وسعت أوروبا
يف نهايــة املطاف ،مــن املتوقع أن تصبح
الدول الواقعــة يف املنطقة
عــى أجنــدة الناتــو،
األمن في "المنطقة
ّ
خصصت أملانيــا مثالً مئة جيوسياسي ألوروبا ثقلها الجيوســيايس .وبما
عضوية االتحاد األوروبي شكالً من االندماج
الرماديــة األوروبية .أوالً،
أبرزها تحديد مســتقبل
الرمادية" في أوروبا
أن روســيا تُهــدد الجناح
مليار يورو لتحديث جيشها
املؤســي الرســمي بني الديمقراطيات
يســمح الحيــاد الدائــم
ّ
توســع الحلف ،والتعبري
األطلسية من دون استفزاز روسيا.
برتسيخ سيادة هذه البلدان
الرشقي لحلف الناتــو يف الوقت الراهن
املتداعي ،ووافقــت عىل االلتزام بالعتبة
عن طموحــات أوروبا
إذا تحقق هــــــذا الســيناريو ،قد
واستقاللها ،تزامنا ً مع مراعاة اعرتاضات
وتفرض االضطرابــات يف غرب املحيط
التي حدّدهــا الناتو وإنفــاق  2%من
الجيوسياســية املتزايدة ،وبناء هندسة
روســيا عىل ّ
الهــادئ متطلبات جديدة عــى املوارد
الناتج املحيل اإلجمايل عىل الدفاع.
يوافــق الناتو عىل ضم فنلندا والســويد
توســع الناتو رشقاً .خالل
عابرة لألطليس وقادرة عىل معالجة أكثر
ّ
بتوسع
س واشــنطن
كذلك ،أعلنت دول أوروبية أخرى عن
وقد يقبل البلــدان التي تطمح لالنضمام
األســابيع األوىل من الحرب الروسية ،أبدت
األمريكية ،ســتُ َ ّ
املسائل تعقيدا ً وتنوعاً.
القدرات األوروبية .قــد تضطر القوات
زيادات ملحوظة يف ميزانياتها الدفاعية.
إليه يف منطقــة البلقان .لكن ســتقف
كييف اســتعدادها للعودة إىل الحياد .وإذا
من املتوقــع أن ينشــغل أعضاء
األمريكية للبقاء يف أوروبا يف املســتقبل
يتطلب تحويــل هذه االســتثمارات إىل
الخطــوات املتوقعة عند هــذا الحد .من
أصبح هذا الرشط جزءا ً من التســوية التي
الناتــو بالحــرب يف أوكرانيــا لفرتة،
ّ
املنظور بعد تجدّد التهديدات الروســية،
قدرات فاعلة لخــوض الحروب فرتة من
لتوسع الناتو
خالل رســم حدود واضحة
يتم التفاوض عليها إلنهاء الحرب ،قد يش ّكل
فيعملون عىل كبح تدهــور العالقات
لكن يجب أن تتمكن أوروبا من التحرك
الزمن وتنســيقا ً عابرا ً للحدود الوطنية
رشقا ً ومحاولة توسيع نطاقه يف املنطقة
حياد أوكرانيا نموذجا ً للمنطقة كلها.
مع روســيا ،وتقوية الجناح الرشقي
وحدها عند الحاجة.
بني الناتــو واالتحاد األوروبــي .لكن قد
الرمادية عن طريق االتحاد األوروبي ،قد
ثانيــاً ،يجب أن يرتافــق الحياد مع
للحلف ،واملشاركة يف إعادة إعمار البلد
يُعترب الغزو الرويس ألوكرانيا نوعا ً تقليديا ً من
العدوان اإلقليمي ،لكنه يكشف يف الوقت نفسه مدى
تعقيد األجندة األمنية يف هذه املرحلة .تؤثر تداعيات
الرصاع عىل مجموعة متنوعة من املسائل .أصبحت
الشؤون العســكرية والعمليات االستخبارية وأمن
الطاقــة يف طليعة امللفات املؤثــرة .قد يكون وقف
االتكال عــى الوقود األحفــوري الرويس رضورة
اســراتيجية ،لكنه يرتافق أيضا ً مع آثار ســلبية
عىل التغــر املناخي ألن أوروبا قــد تضطر إلعادة
فتح محطات الكهرباء العاملة بالفحم ،فيما يزيد
منتجو الطاقة ضخ النفط والغاز .تتعدد املســائل
التي أثّــرت عليها هــذه الحرب ،بــدءا ً من األمن
اإللكرتوني ،واألمن الغذائي ،وسالســل اإلمدادات،
وصوال ً إىل موجــات الهجرة ،والعالقات مع الصني،
وأنظمة الدفع الدولية.
يجب أن تتكيّف املؤسسات العابرة لألطليس مع

الظروف املستجدة بالشكل املناسب .يستطيع الناتو
أن يتوىل جزءا ً من هذه املسائل املتداخلة ،لكنه يعجز
عن معالجتها كلها .أثبت الحلف قدرته عىل إضافة
بند األمن اإللكرتوني إىل أجندته ،وأطلق حوارا ً بنّا ًء
حــول العواقب الجيوسياســية للصعود الصيني.
تحرض أســراليا ،واليابان ،ونيوزيلنــدا ،وكوريا
الجنوبية ،قمة مدريد هذا األســبوع كدول مراقِ بة.
يبقى االتحاد األوروبي أنســب محــاور يف ملفات
أمن الطاقة ،والعقوبــات االقتصادية ،والحوكمة
الرقمية ،وسالسل اإلمدادات التكنولوجية ،واملناخ،
ومجموعــة من املســائل األخــرى .لكن خرست
بريطانيــا مقعدها عىل طاولــة االتحاد األوروبي
يف بروكســل ،ما يُصعّ ب إنشــاء مؤسسات عابرة
لألطليس ومناسبة للرتابط العاملي.
يمكــن تحســن التكامــل بني املســائل
الجيوسياســية والجيو -اقتصادية عرب تعميق

الروابــط بني الناتو واالتحــاد األوروبي .يقيض
خيار آخر بإنشــاء مجلس جديد وعابر لألطليس
وتكليفه بمعالجة املشــاكل السياسية بطريقة
تضمن تجاوز العوائق املؤسسية والبريوقراطية
وتفكيكها .قد تشــمل هــذه الهيئة ممثلني عن
الناتو واالتحاد األوروبي ،فضال ً عن دول أعضاء
منتقاة ،لإلرشاف عىل أجنــدة حيوية ومتنوعة
وعابرة لألطلــي .قد يكون مجلــس التجارة
والتكنولوجيا الذي نشأ حديثا ً بني الواليات املتحدة
واالتحاد األوروبي مثاال ً إيجابيــا ً حول االبتكار
املؤســي الذي يهدف إىل تمكني السياسات من
مواكبة التغريات التكنولوجية .أوضحت تداعيات
الحــرب أن العوملــة والرتابط العاملــي يُحتّمان
نشوء أشكال جديدة من الحوكمة والتعاون عرب
األطليس .من الرضوري أيضا ً أن تراقب أي هيئة
جديدة الروابط التي تزداد تقاربا ً بني السياســة

الخارجية والسياســات املحلية .إذا أغفل القادة
َ
طرف األطليس عن هذه الروابط ،سيتحمّ لون
عىل
املخاطر بأنفســهم وقد يُهددون أيضا ً التضامن
العابر لألطليس.
يف النهاية ،ال يزال الناتو ركيزة أساسية لصمود
املجتمــع العابر لألطليس الذي يتقاســم املصالح
والقيم نفســها .أثبت هذا الحلف أهميته وفاعليته
ووحدته حني أطلق ردا ً حازما ً عىل العدوان الرويس
ضــد أوكرانيا .لكن حــان الوقت كي يبــدأ الناتو
التحــرك لوقف إطــاق النار والتوصــل إىل نهاية
دبلوماسية هناك .تسمح هذه الخطوات بالحفاظ
عىل التضامن العابر لألطليس والتصدي للتهديدات
املحلية عىل الديمقراطية الليربالية .يجب أن يصبح
هذا التحول جزءا ً من جهود مكثّفة لبناء هندســة
عابــرة لألطليس وواضحة األهداف يف ظل ّ
توســع
الرتابط العاملي يف القرن الواحد والعرشين.
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أ ّول أوبرا لبنانية باللغة المحكية
مستقبل واعد
"قيامة وطن" ...األمل في
ٍ
هو عمل استثنائي من األعمال المسرحية الموسيقية اللبنانية لصيف
 .2022إفتتح أول عروضه على مسرح " "Boulevardبفوروم الشيّاح
في  19حزيران ويستمرّ لغاية  15تموز .قدّم المايسترو جوني كرم
زوجته المغنية األوبرالية المحترفة السوبرانو نادين ناصيف بطلة

للمسرحية في
عمل كتبه طبيب متخصص بمرض السرطان ،وهو
ٍ
المغترب جورج طانيوس ،الذي باإلضافة إلى السيناريو ل ّ
ن
حن ثالث أغا ٍ
والمشهد األخير ،وشارك الدكتور نضال أبي رافع بتأليف الموسيقى
التّصويرية والمقدمات الموسيقية وما ّ
ن.
تبقى من أغا ٍ

شــــــــانــــــــتــــــــال عــــــــســــــــاكــــــــر
يعتــر العمل بأنّــه أول عمل لبناني
أوبــرايل يف العالم العربــي باللغة اللبنانية
عروض متنوّعةٍ
املحكية ،ويتضمّ ــن أربعة
ٍ
يف عرض واحد ،إذ يتأ ّلف من سبعة مشاه ٍد
اثنان منهــا كوميدية وخمســة درامية.
تأ ّلقت نادين خالل األمسية التي امتدّت عىل
مدى ساعةٍ ونصف يرافقها خمسة عرش
عازفا ً من أوركسرتا " أمل لبنان" ،وثمانية
راقصني بقيادة مصمــم الرقص املوهوب
جوزيف س ّلوم ،واثنا عرش مغنّيا ً هم نخبة
من تالميذ معهد "."NJ music center
عىل عكس من أمــى فرتة الحجر
ٍ
خــوف ومضيعــة للوقت،
الصحــي يف
بادر املايســرو إىل مضاعفة جهوده مع
الدكتور طانيوس ،فاستوحيا من الثورة
اللبنانية حبّ الوطن ورؤيتهما ملستقبل
جميل للبنان ،ما دفعهما إىل تأليف عمل
جريء بمرافقــة فرقة أوركســرالية
كاملة عىل خشــبة املــرح ،بالتزامن
مع عرض رسو ٍم لشوارع بريوت تبدّلت
مع املشاهد الســبعة .وانفرد املايسرتو
بقيادة املرسحية وإنتاجها ،مبديا ً فخره
بتحقيق حلمه يف زمن املعجرات.
قد يتبــادر إىل األذهــان صعوبة
الفــن األوبرايل عمومــا ً وابتعاده عن
مفهومنا لألغنيــة اللبنانية ،وهو أم ٌر
ضحدته نادين التــي جمعت بصوتها
براعــة اإلتقــان املمــزوج باأللحان
الرشقية ،ليتســ ّلل إىل قلوبنا بجمالية
مميّزة .وتوضــح البطلة أنّها" :تنتقل

ملصق المسرحية

(من اليمين) سمر أبو جودة وكالريتا ولين صقر وبرال كفروني

من الغناء األوبــرايل باللغات األوروبية
إىل اللغة اللبنانية املحكية ،وتساعدها
خربتها عــى تجاوز صعوبــات لغة
الضاد" .ممّ ا ال شــك فيــه ّ
أن تناغم
املوسيقى مع اللوحات الراقصة سوا ًء
تمثّلت بالرقــص التعبريي املعارص أو
الفولكلوري اللبناني املتمثّل بالدبكة،
ق ّربت العمل إلينا فتلقفناه بسالسة.
تظهــر البطلــة نــوريف الرسدية
كمغرتبــةٍ لبنانيةٍ تــزور أرض الوطن
بعد مأســاة  .2020تتن ّزه يف شــوارع
العاصمــة لتتفاجأ بالدمــار والحزن
املسترشيني .تلتقي كحال أغلب بطالت
املرسحيات ،بمنيب املجنــون ،الحالم
بلعب دور "سبايدرمان" والذي يرسم

ببســاطته املشــهد اللبناني .وتتعرف
خالل نزهتها اىل املغني إييل بولس الذي
يؤدّي دور الوطن لبنان ،املثقل بالهموم
والرازح تحت وطأة االزمات املتالحقة
عرب التاريخ .يشجعان معا ً الجميع عىل
النهوض ودرء قيود اليأس والثورة عىل
الطغيان .وتتكلل النهاية بفرحة العرس
اللبناني الذي يعيدنا بالذاكرة إىل أجواء
البهجة والفرحة يف بريوت أيام الع ّز.
ال تلغي بســاطة الفكــرة والديكور
املعتمدين عىل املرسح ثقل العمل موسيقيا ً
وإبداعياً .فممّ ا ال شــ ّك فيــه ّ
أن خربات
ً
حرفية
الزوجني جونــي ونادين تنتــج
متميّزة يف الغناء الرشقي .وال ينقص هذه
املبادرة الفردية ربما سوى الدعم الرسمي

نور ومنيب يغنيان وسط لوحة راقصة

لتأمــن الزخرفات اإلنتاجيــة البرصية
كاملالبــس والديكور املتحــ ّرك ،لتبهر من
خالله الجمهور برصيا ً ولتنافس املسارح
اإلستعراضية املحلية والعربية.
وهو أمر أ ّكــده النائب ملحم خلف
عند سؤالنا عن رأيه بالعرض ،فقال ّ
إن:
وطن
"اللبنانيني يؤكــدون يوميا ً وجود
ٍ
غني ،والطاقــات املبذولة يف هذا العمل
ّ
أظهرت لبنــان بأحىل صورةٍ ،كمنارة يف
الظلمة تحتذي بها األجيال القادمة".
يبدي الحضور إعجابــه باملرسحية
وتردّدت عىل مســامعنا جمــ ٌل من نوع:
"رجعتونا إىل إيــام الرحابنة وزمن الفن
اللبناني الجميل" .وتخربنا إحدى الزائرات
بأنّها "املــرة الثانية التي تشــاهد فيها

العــرض" ،وهي مرسورة ملــا يحمل من
رؤية إيجابيــة ملســتقبل يتمنّاه جميع
اللبنانيــن" .ورأى أغلــب الجمهور ّ
أن:
"العمل وطنــي ملحبي لبنان ورســالته
واضحة تهــدف إىل النهضــة بالدولة"،
فيمــا اعترب البعــض اآلخــر بأنّها املرة
األوىل التي يستمتع فيها بالغناء األوبرايل
ويفهم مضمونه" .وكيف ال يحصل ذلك،
خصوصا ً ّ
أن النوستالجيا واضحة املعالم يف
كتابة الدكتور طانيوس وكيفية استعماله
لألمثال الشعبية ورؤيته املتفائلة للوطن.
فعىل عكس ما جرت العادة اختتم العرض
بالنشــيد الوطني اللبنانــي الذي عزفته
األوركسرتا فوقف الجميع مرددين كلماته
ً
تحية منهم لقيامة الوطن.

نور ترفع علم لبنان وحولها الراقصون والراقصات (تصوير رمزي الحاج)

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.

١١

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٨٧٦السنــــة الـرابـعـة
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MOVIES

OUR RATING

...Black Island

بين المآسي واألحالم واالنتقام

جــــــــــــــاد حــــــــــــــداد
نــادرا ً ما تنتهي األفــام بطريقة إيجابيــة حني تدور
أحداثها يف الجزر .يف فيلــم ( Oldقديم) مثالً للمخرج مانوج
نيلياتو شياماالن ،نشاهد شــاطئا ً غامضا ً يحرم الناس من
شبابهم وحياتهم عىل إحدى الجزر .ويف فيلم Fantasy Island
(جزيرة الخيال) ،تعيش الشخصيات كابوسا ً مريعا ً بمعنى
الكلمة .وحتى مسلسل ( Lostضائع) يروي قصة مسافرين
يضيعون يف جزيرة بعد تح ّ
طم طائرتهم .أخرياً ،تعرض شبكة
"نتفلكــس" فيلم الرعب األملانــي( Black Island ،الجزيرة
السوداء) ،من إخراج ميغيل ألكســندر الذي شارك يف كتابة
الســيناريو مع ليزا كارلني هوفر .العمل من بطولة فيليب
فرواسان ،وهانز زيشلر ،وأليس دواير ،ومرسيدس مولر.
تتمحور القصة حول "جوناس" (فيليب فرواســان)،
مراهِ ق يقيم يف جزيرة "بحر الشمال" البعيدة واملدهشة يف
أملانيا مع جدّه "فريدريش" (هانز زيشلر) .هما ال يتفقان
بأي شــكل ،لكن يضطر الج ّد إليواء حفيده ألنه الشخص
الوحيــد املتبقي له يف تلــك الجزيرة .أصبــح "جوناس"
يتيما ً بعد وفاة والدَيه وجدته بطريقة مأســوية يف حوادث
منفصلة .هو يحاول استجماع نفسه وامليض قدما ً يف حياته
ويحمل أحالما ً مستقبلية كبرية .يريد "جوناس" أن يصبح
كاتباً ،وهو يميض معظم وقته يف ركوب دراجته الهوائية يف
أنحاء الحي مع أصدقائه ،منهم "نينا" (مرســيدس مولر)
التي تبادله الحب وتساعده عىل تجاوز وضعه املأسوي.
لكن رسعــان ما تقع مأســاة أخــرى يف ذلك الحي.
يتع ّرض أستاذ اللغة األملانية يف مدرسته لحادث يف الخارج،
ثم تأتــي مع ّلمة غامضة مكانه ،اســمها "هيلينا جونغ"
(أليس دواير) .لكن تتالحق األحداث الغريبة فور وصولها.
تبدي هذه املعلمة الشــابة اهتماما ً خاصــا ً بـ"جوناس"

وتُشجّ عه عىل استكشــاف موهبته يف الكتابة وتغريه بكل
ســهولة يف الوقت نفســه .حني يزداد التقارب بني الطالب
ومع ّلمته ،تشتبه "نينا" بحصول أمر مريب وتحاول تحذير
"جوناس" .لكن يتجاهل هــذا األخري تحذيراتها وال يعرف
أن "هيلينا" تختبئ وراء جاذبيتها الظاهرية لتنفيذ أجندة
مريعة قد تُ ّ
غي حياة سكان الجزيرة إىل األبد.
يف مــا يخص تطــور الشــخصيات ،لــن يحصل
املشــاهدون عىل معلومات وافية عن كل شخصية ،لذا
قد يجدون صعوبة يف فهم بعــض األحداث ،وهو وضع
مُح ِبط ومُتعِ ب .يتّضح منــذ البداية مثالً أن "هيلينا" ال
تســتويف جميع الرشوط التي تُخوّلها العمل يف املدرسة،
لكن ال ّ
يفس صانعو العمل ســبب قبولها يف أي لحظة.
تحاول "نينا" تسليط الضوء عىل هذه املسألة يف مرحلة
معينة ،لكن تنتهي قصتها بطريقة مفاجئة ومؤســفة
قبل أن ينغمس املشــاهدون يف األحداث ويهتموا بمعرفة
ما سيحصل الحقاً.
يوحي الفيلم يف بدايته بأن أحداثه ســتكون قاتمة
ومُح ِبطــة ،لكنه يعجز عن بث أجواء مرعبة ومشــوقة
بما يكفي .يشــمل العمل لحظات ممتازة كانت لتطلق
مسارا ً مدهشا ً لألحداث لو حصل الفيلم عىل الوقت الكايف
لتطوير عنارصهّ .
لكن محاوالت تقديم حكاية تقشــعر
لها األبدان تفشل بأسوأ الطرق .األمر أشبه بإطالق قصة
واعدة ومثرية لالهتمــام لكن رسعان ما يرفض الجميع
اســتكمالها .إنها نتيجة مخيّبة لآلمال ألن الفيلم يحمل

العنارص التي تسمح له بإبهار املشاهدين لكنه ال يستفيد
من نقاط قوته .يكتفي صانعو العمل بعرض مشــاهد
جنسية جريئة ومزعجة وحوارات فارغة املضمون.
عىل صعيد آخر ،يبقى إيقاع األحداث بطيئا ً بشــكل
عام ،فال ترتافق معظم املواقــف مع عنارص اإلثارة التي
تسمح للفيلم بمنافسة قصص التشويق الناجحة .حني
يكتشف املشاهدون الحقيقة الكامنة وراء كل ما يحصل،
يكاد الفيلم ينتهي وتتســارع األحداث الدرامية الالحقة
بوترية مبالغ فيها.
من الناحية اإليجابية ،يعرض الفيلم مواقع مدهشــة
ويصورها بأسلوب سينمائي مبهر .كذلك ،تتّضح ضخامة
اإلنتاج يف مختلف املشاهد ،وتبدو اإلضاءة متوازنة عىل نحو
مثايل ،ويمكن اعتبار األداء التمثييل جيدا ً بشكل عام .حتى
أن الشــخصية الرشيرة يف القصة تبــدو مريبة بما يكفي
لجذب اهتمــام الجمهور .ويُعترب أداء فرواســان الالفت
واملقنع بدور "جوناس" إضافة إيجابية إىل املناظر الطبيعية
الخالبة التي يعرضها الفيلم ودرجات األلوان املتنوعة عىل
مر املشــاهد ،وتبدو النتيجة النهائية أشــبه بتحفة فنية
حقيقية من الناحية البرصية.
رفع الكثريون ســقف توقعاتهم قبل صدور العمل ،نظرا ً
إىل مواقع التصوير الســاحرة والحبكة املميزة .لكن يفشل هذا
الفيلم النفيس يف إبهار الناس بســبب ضعف محتواه ويصعب
أن يريض معظم املشاهدين .رسعان ما يتحول إىل عمل شبابي
تكثر فيه املواقع الجميلة بكل بساطة.

غــــــــــيــــــــــاب

بيار شمعون ...دموع الغياب
تتواصــل ردود الفعــل عىل غياب
املمثل اللبناني بيار شــمعون الســبت
املايض إثــر تع ّرضه لوعكــةٍ صحيّة.
وتوالــت الترصيحات الناعيــة للفنان
فكتبت املمثلة كارمن لبّس" :الله يرحم
صاحب الضحكة والروح الحلوة وصديق
الكل" ،فيمــا غ ّردت الفنانة ســرين
عبدالنور قائلة" :شو هالخرب املحزن".
بدورها كتبت الفنانة كارول ســماحة:
"رح نشــتقلك ،الله يرحمك" .وتفاعلت
اإلعالمية رابعة الزيات مع الخرب بقولها:

"ال يشء يقف بوجه املوت ،ما هو ذكرى
لضحكات ُزرعت يف قلوبنا وعىل وجوهنا
واســم مرشق يف عالم الفن والكوميديا،
وداعاً" .وكتب نادر األتات" :إلك الفضل
بضحــكات كترية ببلدنا ،البســمة اليل
رسمتها عىل وجوهنا رح تبقى محفورة
بذاكرتنا طــول العمر" .وغــ ّردت فريا
يمّ ني" :مساحة الفرح والضحك تضيق".
وع ّلقت الفنانة يارا" :فنان كبري وممثّل
قدير ،ال ّله يرحمك وتكون نفسك بالسما
ّ
ويصــر عيلتك ان شــاء ال ّله" .وغ ّردت

جورج وسوف يقلق جمهوره
أثار ظهور ســلطان الطرب جورج
عكاز،
وسوف بجس ٍم ممتلئ مت ّكئا ً عىل
ٍ
غنائي أحياه يف جدة قبل بضعة
حفل
يف
ٍ
ٍّ
أيام ،ضجّ ة بني جمهــوره حول حالته
ٍ
وتساؤالت عن السبب الحقيقي
الصحية
وراء زيادة وزنه .وكشــف مصد ٌر مق ّربٌ
من الفنان السوري هذا السبب ،مشريا ً إىل
ً
أدوية وعقاقري طبيّة لعالج
تناول الفنان
معدته ،الفتــا ً إىل أنّه من املق ّرر أن يتوجّ ه
إىل الواليات املتحــدة األمريكية للخضوع
لربنامج عالجي بعد انتهائه من حفالته.

املمثلة كارين رزق الله" :ضحكتك ما رح
تفارقنا روحك حتضل حارضة وعايشة
معنا صليلنا من فوق تريجع لبنان متل
مــا كان" .وتذ ّكر املمثــل رشبل زيادة
تجاربــه املرسحية مع املمثــل وكتب:
"أول مرسحيتني اشتغلتن بحياتي كانوا
معك ،وأجمــل أيام املرسح بتذكرها أنت
جزء منا ،بعد عنــدك كتري لتقدمه ،إنما
املوت حق وكلنا عنفس الدرب ماشيني".
بينما نرشت املمثلة جييس عبدو صور ًة
جمعتها باملمثل وغ ّردت" :يا بيارو الله

يرحمك ،ب ّكــرت كتري يا طيب يا آدمي".
وأخريا ً كتبت اإلعالمية كارين ســامة:
"بأمان الله."...

أحمد الزين يتماثل للشفاء
شارك بالل الزين ،نجل الفنان اللبناني
أحمد الزين ،مــع متابعيه عــى مواقع
التواصل االجتماعي مســتجدات الوضع
الصحي لوالده بعد خضوعه لعملية دقيقة،
فطمأن الجميــع كاتباً" :إىل املحبّني ،الوالد
ولله الحمد وبفضل الله ودعواتكم ،العملية
تمّ ت بالنجاح ،شكرا ً لكم جميعا ً ولدعواتكم
ومحبتكم اليل بتكرب القلــب ،الله يحفظ
أهاليكم وعائالتكــم وأحبابكم" .وزارته
املمثلة اللبنانيةريان حركة ،التي أدّت دورا ً
معه يف مسلسل "للموت" ،ونرشت صورا ً
وهي تقبله وكتبت" :ادعولو يصري أحسن،
حبيبي يا جدو".

شــربــل داغـر

قبائل في هيئة
أحزاب؟
يحفل الخطاب السياسي الساري
بين السياسيين ،ومنهم بين
اللبنانيين ،بألفاظ باتت تقرب إلى
الركائز في تعيين الهوية السياسية.
فهذا "حزب الله" ،وتلك "أفواج
المقاومة اللبنانية" ("أمل")،
بينما تنحو أحزاب أخرى صوب
"لبنانيةٍ " هي أبعد من الصفة ،بل
أقرب إلى وطن االنتماء" :الكتائب
اللبنانية" ،و"القوات اللبنانية"،
فيما تنشط في السنوات األخيرة
أسماء-ألفاظ هي أقرب إلى
السجل المشترك في القيم
السياسية والدستورية :السيادي،
التغييري ،الثوري وغيرها.
َ
الفحص
ولو طلب المتاب ُع
المزيد لهذه األسماء ،لوجد أنها
تنهل كما تتطلع إلى هويات
و ُمثُل وتهويمات هي من قبيل
الدعاية والحض والتوهم
من جهة عالي كالمها ،لكنها
َ
مخاصمة للغير ومنا َزعة له من
جهة خافية أحياناً.
إال أن ما ال يَخفى على المتابع
هو ان هذه التنظيمات تُحركها
ٌ
انشدادات وأواص ُر لحمة قبلية
في بنيتها االجتماعية ،قبل ان
تكون حزبية وطائفية أو مذهبية
أو ايديولوجية.
وهو ما ال يَظهر بالضرورة في
الخطاب ،في الدعاية ،في الشعارات
وغيرها ،وإنما يَظهر مؤكدا ً في ما
يدعو هذا أو ذاك إلى االنتساب ،إلى
التعاضد مع غيره ،في عصبية قبلية
مشدودة ضمن القبيلة الكبيرة ،في
المجتمع المتسع.
هذا ما يمكن تتبعه في عمليات
االنتساب والعضوية ،التي تجد
منبتها في المشترك المذهبي،
أو الطائفي ("المسيحي" ،منذ
توحيد بشير الجميل للبندقية
المسيحية) ،فيما يَجمع الحزب
"التقدمي االشتراكي" بين
عصبيته الدرزية ومشت َركه
اإليديولوجي الفضفاض (بين
التقدمي واالشتراكي والسوفياتي
والفلسطيني والعروبي
والعلماني وغيرها).
هذا ما يمكن مالحظته بمجرد
اجتماع مجموعة ،وتداو ِلها في
أمور عضويتها ،وفي ما يُحركها
في التنظيم والخصومة ،إذ يتبدى
أكثر العصبُ القبلي ،ومنه العبارة
الرائجة عن "ش ِّد العصب" في
اللحظات الشديدة قبل المعارك
السياسية واالنتخابية خصوصاً.
وما تجلت عليه "ثورة 17
تشرين" هو عدم قدرتها على
إنجاز اي تغيير في السياسة .بل
تكشفت جداالت "نواب التغيير"
أنفسهم عن منافسات في ما
بينهم ،ال يمكن عزوها -مهما
تستروا -إلى خالفات ايديولوحية
او برنامجية ،بقدر ما تعكس
التفرد القبلي ،وعدم القدرة على
االنضمام إلى مشت َرك جَ معي،
حزبي أو غيره.
وماذا عن زعامات وراثية في
السياسة ،وتتلطى تحت مسميات
حزبية ونضالية وغيرها؟
هذه قبائل حديثة في حراكها
الداخلي ،أكثر منها تجمعات
حزبية .وهي ،إذا كانت تتوافر
فيها بعض مواصفات األحزاب،
فإنها تعمل وتنشط وتتحرك وفق
الصراعات ضمن القبيلة الواحدة،
حيث يكون الخالف األشد بين
أوالد العمومة.
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المنسقة الخاصة لألمم المتحدة سائحة في صيدا القديمة
صيدا  -مـــحـــمـــد دهـــشـــة
أمضت املنســقة الخاصــة لألمم
املتحدة يف لبنان يوانا فرونتيســكا يوما ً
صيداويا ً بعيدا ً عن السياســة وهمومها
وشؤونها ،فجالت يف صيدا بدعوة خاصة
من رئيسة مؤسســة الحريري للتنمية
البرشية املســتدامة بهية الحريري التي
نظمت لها جولة يف أحياء املدينة القديمة
توقفــت خاللهــا يف عدد مــن معاملها
التاريخية والرتاثية والثقافية والصحية.
املحطة األوىل كانــت يف خان االفرنج،
حيث جالت فرونتيسكا برفقة الحريري يف
ارجائه مستمعة اىل رشح حول تاريخ الخان
واألنشــطة التي يستضيفها ،ثم انتقلت اىل
أحياء املدينة القديمة مرورا ً بسوق النجارين
وكانت املحطة الثانية يف كنيسة مار نقوال
للروم األرثوذكس حيث توقفت املســؤولة

االممية لبعض الوقت داخل الكنيسة وامام
املكان الذي التقى فيه القديســان بطرس
وبولس ،والتقيا عددا ً من الســائحني الذين
كانوا يقومون بجولة يف املكان.
وعرب األســواق القديمــة ،توجهت
فرونتيســكا والحريري اىل خان صايص،
ثم متحف قرص دبانة ،ومركز "اكاديمية
عال" التابعة ملؤسســة الحريري يف املبنى
الرتاثي القديم ملدرسة عائشة أم املؤمنني،
ثم اىل "حمام الجديد" ،فمتحف الصابون
التابع ملؤسسة عودة وختاما ً يف مستوصف
الحريري الطبي التابع ملؤسسة الحريري
يف محلة رجــال األربعني ،وأوملت الحريري
لفرونتيســكا يف دارة مجدليون بمشاركة
رئيس البلدية محمد السعودي وممثله يف
الجولة مصطفى حجــازي واملدير الطبي
ملستوصف الحريري الدكتور نارص حمود
وفريق عمل مؤسسة الحريري.

وقالــت فرونتيســكا يف ترصيح لها
"قمت بزيــارة مدينة صيــدا بدعوة من
الحريري كســائحة ،هذه املرة أحببت ان
اكتشــف املدينة من خالل عيون الحريري
ألنها معروفة بمبادرات كثرية ومتعددة يف
صيدا ،والحقيقــة انني لم ازر فقط أماكن
تاريخية بل أيضا اكتشــفت أفكارا ً بناءة
جداً ،كيف ان القصــور القديمة او املباني
الرتاثية اآلن أصبحت مكانا عاماً ،هذا الربط
بني املايض والحارض اكتشفته ،هذا يعني
انهم يهتمون باملدينة ولكن بطريقة جديدة
كتفكري .هناك عائالت عريقة موجودة هنا
يف صيدا بذلت جهودا ً لكــي ترمم قصورا
قديمة واآلن هذه القصور أصبحت متاحف
او مراكز ثقافية وهذا يشء مهم جدا".
وأضافت ،صيــدا لديهــا مخزون
تاريخــي كمكان ،اكثر مــن  6000عام
ولكن حاليا أي مدينة هي بحاجة لروح

منسقة األمم المتحدة تجول في صيدا سائحة برفقة بهية الحريري

جديدة وهذا ما ملسناه يف صيدا القديمة،
وهذا الفضل مرة أخــرى يعود اىل بهية
ويثبت انها تحب املدينة وتحب ان تخدم
ســكانها ويف كل املجاالت .وكمنســقة
خاصة لألمم املتحدة يف لبنان أنا اشــدد
دائما عىل العالقة عىل مستوى البلديات
ألن الحياة ترتكز يف مدن ويف قرى وهذا يف

الحقيقة بالنسبة يل مصدر إلهام جديد".
وبعــد الزيارة ،غردت فرونتيســكا عرب
حسابها عىل تويرت قائلة "فرصة رائعة
لزيارة مدينة صيدا الجنوبية ،ومشاهدة
تراثهــا التاريخي الغنــي والتعرف عىل
املبادرات املحلية التي تعزز فرص العمل
والتنمية الحرضية وتمكني الشباب".

كـــــــتـــــــاب

لمياء المبيّض ُتطلق روايتها "ليلى" :ذكريات ابنة الغبيري الثمانينية
أطلقت رئيسة معهد باسل فليحان املايل واالقتصادي ملياء املبيّض يف
حديقة دارة محسن ســليم كتابها األول "ليىل :أو معنى أن تكون يف غري
بيتِك" الصــادر عن "دار الجديد" ،وفيه تروي "أم عــي" ،والدة الكاتبة،
مح ّ
طات من حياتها تخللتها أحداث تاريخيّة وسياســيّة جرت منتصف
القرن العرشين وطبعت ضيعتها الغبريي ،يف ســاحل املتن الجنوبي الذي
بات يُعرف بـ "الضاحية الجنوبيّة لبريوت".
تبدأ الرواية بحســب املبيّض "من أحد أحيــاء العاصمة بريوت الذي
ُهجِّ رت إليه ليىل بفعل حرب تموز االرسائيليّة عىل لبنان العام  ،2006فتُطلع
حي هو أيضا ينبض باالحداث التاريخيّة ،لتنتقل منه إىل
القارئ عىل أرسار ّ
ذكرياتها يف ساحل املتن الجنوبي ،واصفة بعاطفة وصدق تفاصيل الحياة
اليوميّة والعالقات االجتماعيّة يف منطقة عاشــت فيها عائالت املسلمني
الشيعة والسنة واملسيحيني معا زمنا ً طويالً وشكلت نسيجها املميّز".
وأوضحت املبيّض أن "القصــص العائليّة تتداخل مع أحداث بارزة
ً
وصول إىل
كالحرب العامليّة األوىل التي تأثرت بهــا منطقتها وعائالتها،
الثورة البيضاء التي شــهدها لبنان العام  ،1952واســتقالة أوّل رئيس
للجمهوريّة يف لبنان الشــيخ بشــارة الخوري ،وانتخاب الرئيس كميل
شــمعون ،ومن ثم حرب  1958التي اعتربها املؤرخون الحرب الصغرى
التي مهّ دت للحرب اللبنانيّة (.")1990-1975
ورشحت املبيّض أن "محور هذه األحــداث هو النائب اإلصالحي عبد

الله الحاج ،خال ليىل" ،صاحب االفكار الترشيعيّة والسياسيّة واالجتماعيّة
الرفضيّة ،والذي تثــر ّ
قصته قضايا تتعلق "بمفهوم املواطنة وســهولة
التقوقع الطائفي وصعوبة اإلصالح االقتصادي والسيايس واملايل".
تعترب الكاتبة أن "تغييبه عن الذاكرة السياســيّة للبنان ( )...فِ عْ ل
اغتيال معنوي" لشــخصية من الطائفة الشيعيّة ،كانت ممن "تشبثوا
بلبنانيّتهم ،وتحدّوا نظام املحاصصة السياسيّة والغنائم املاديّة" .وهو
يندرج يف إطار "إلغاء النماذج الخارجة عن التقليد الطائفي أو السيايس
"كامثال النائب السابق محسن ســليم وابنه لقمان ،وك ّلها شخصيّات
امتهنت ،ك ّل عىل طريقتها ،رفض الواقع ،وسعت إىل تحسينه.
وتتناول ليــى "تأثري الرتبيّــة العلمانيّة التــي ّ
حصلها خالها يف
الجامعــة االمريكيّة يف بريوت ومن ثم يف جامعــة كولومبيا يف الواليات
املتّحدة االمريكيّة ،وتجربته يف عراق امللــك فيصل ،عىل تكوين ثقافته
السياسيّة وتوجهه العلماني وشخصيّته القياديّة الجريئة التي سمحت
له باخرتاق الطــوق الطائفي ،والفوز باالنتخابــات النيابيّة مرة عام
 1951عن قضاء بعبدا ،ومرة أخرى عام  1953عن العاصمة بريوت".
تخللت االحتفال بإطالق الكتاب كلمات ملدير كليّة العلوم يف الجامعة
اللبنانيّة سابقا ً الدكتور ابراهيم الحاج ،خال املؤلفة ،ومدير معهد العلوم
السياسيّة يف جامعة القديس يوسف كريم بيطار ،والكاتبة دومينيك إدّه،
واملحامي محمد مطر ،ومديرة "دار الجديد" رشا سليم.

غــــــيـــــاب

وفاة أسطورة المسرح بيتر بروك

غيّب املــوت الربيطاني بيرت بروك ،أســطورة
املرسح وأحــد أبــرز مخرجي الخشــبة يف القرن
العرشين ،إذ تويف الســبت عن  97عاماً .وتميّز هذا
املرسحي الكبري بأنه أحــدث تجديدا ً يف فن اإلخراج
املرسحي محررا ً إيــاه من الديكــورات التقليدية.

مـــســـاحـــة حـــرّة

اشتهر بفضل نسخته السينمائية لرواية "لورد أوف
ذي فاليز" عام  .1963وتُع ّد "ماهابهاراتا" أشــهر
مرسحياته وهي ملحمة من األســاطري الهندوسية
( .)1985تأثّــرت وزيرة الثقافة الفرنســية ريما
ً
قائلة:
عبد امللك بخرب غيابه فغ ّردت عــى "تويرت"

ٍ
صمت يف املــرح لكن هذا الصمت
"أعطانا أجمل
األخري محزن للغاية" .ووصفه ســايمن مكبورني
وهو املدير الفني ملرسح "لندن ثياتر" بأنه" :صاحب
رؤية واستفزازي ونبي ومخادع وصديق".
(أ ف ب)

كـــــتـــــابـــــات تـــــســـــتــــــحـــــق الـــــنـــــشـــــر

إلى ابنتي
ُ
كنــت يف غاية الــرور والشــغف ،عندما
اصطحبتكِ بســيارتي إىل مركز االمتحان ،بالرغم
من جنون الطقس وشــدة املطــر .وأمام املركز،
ُ
ترجّ ُ
لت مــن وراء املقود،
وفتحت لك الباب بي ٍد وأنا
َ
املظلة بيــد ،كي ال يب ّل َل املا ُء ثوبَكِ النقي ،وال
أحمل
ُ
ُ
َ
ودخلت معكِ إىل حرم
الخــوف قلبَكِ الطري.
يلمس
املكان ،حيث تركتكِ تثرثرين وتضحكني مع رفاق
ّ
الصف .وقبيل موعد االنرصاف بنصف ساعة ُ ،
كنت
أنتظركِ هناك  ،وأنا شــارد الذهن يف املايض البعيد،
كنت ،وهو ذاهبٌ وحيدا ً
أرى أمامي ذلك الفتى الذي ُ
إىل مركز االمتحان ،غــر حافل بح ّر الصيف أو ق ّر
َ
الشتاء .وقد عرب ُ
يلتفت إىل
سو َر املدرسة من دون أن
الوراء ،أو يصغي إىل أهازيج التالميذ وضجيجهم.
فقد تعوّد أن يكــون مكافحا ً بصمــت .وله من
الكربياء ما يمنعه من إبداء ضعف أو حرسة .ومن
عاداته النبيلة أن يمسح دموعه يف الخفاء.
س حريص عىل
ربما اآلن ،يا ابنتي ،تدركني ِ ّ
مرافقتك ،ومدى فرحي.
محمود عثمان

يذكر أن الكتاب متاح عرب موقع "دار الجديد" باملجّ ان وعرب "أبجد"
و"أمازون" و"نيل وفــرات" ،وو ّزع مجّ انا ً خالل احتفال التوقيع ،مع
اعطاء خيار للراغبني باملساهمة يف صندوق الذاكرة الذي سيُعنى بنَرش
أو إعادة نَرش ُكتب وأبحاث عن ذاكرة ساحِ ل املتن الجنوبي وأهلِه.
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ميقاتي يتذاكى بابتداع حلول مشوبة بكثير من الخفة واإلرتجال

صندوق للمودعين نضع فيه سمكًا ...لبنًا وتمرًا هنديًا!
مـــنـــيـــر يـــونـــس
إعتقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ،قبل عدة
أشــهر ،أن مجرد اإلعالن عن اتفاق أويل مع صندوق
النقد الدويل ســيجعله «املنقذ» من ضالل ضياع 33
شــهرا ً من دون أي عــاج ناجع لتداعيــات األزمة
املتدحرجة برشاســةّ .
ظن واهمــا ً أن يف الطبقتني
السياســية واملرصفية من ســيلبي فورا ً نداء البدء
باإلصالح ،ويســ ّلمه لواء اإلنقاذ طوعا ً ملجرد ترويج
«وهم» أنه مدعوم دولياً.
ما سبق ال يعني بالرضورة أن ميقاتي يتماهى
مع نائبه سعادة الشامي يف قناعة األخري بأن االتفاق
هو خشبة الخالص شــبه الوحيدة رغم اآلالم املريرة
التي ســيتج ّرع كأســها املرة كبار املودعني .إذ ثمة
فرق جوهري بني اإلثنني :األول طامح ســيايس دائم
مع ما يعني ذلك مــن نزاهة محدودة تفرتض إتقان
التشقلب ،والثاني تكنوقراط عىل جانب من النزاهة
املهنية السوية املجردة من السياسة.

لم ينطبق حساب الحقل االقتصادي
على البيدر السياسي
يف خالل  9أشــهر ،أطلق ميقاتــي جملة وعود
اقتصادية لم يتحقق منها يشء ،رغم أنه حاول تمرير
ما ســمي بخطة التعايف عشية االنتخابات وتسويق
رضورة تلبية الرشوط املســبقة الــواردة يف ورقة
االتفاق املبدئي مع صندوق النقد .فحصلت املفاجأة
األوىل برفض وزراء الثنائي الشيعي تلك الخطة .وقمة
تناقض ذلك الثنائي تجلت يف أنه بقي أشد املتحمسني
إلعــادة تكليف ميقاتي تشــكيل حكومــة ما بعد
االنتخابات .بالشكل ،يع ّززونه بالسياسة املرشوطة،
ويف املضمــون يقودونه يف معظم مــا عدا ذلك حتى
لو اقتىض األمر نســف خطة التعايف تحت شعارات
شعبوية أبرزها «قدسية الودائع».
املفاجأة الثانية أتت من جمعية املصارف التي
وافقت عىل الخطة ،ثم انقلبت عليها بهجوم رشس
يساوي هجومها عىل الخطة التي وضعتها حكومة
حسان دياب يف  .2020وك ّرت سبحة االنتقاد وصوال ً
اىل كالم مبــارش للبطريرك املارونــي مار بطرس
الراعي يف بداية حزيــران املايض يؤكد فيه رضورة
«التدقيق بخطــة التعايف التي حصــدت انتقادات
أكثر من االستحســان ،ألنها وضعت عىل حســاب
املودعني ونظــام االقتصاد الحر» .وذهب البطريرك
ح ّد التحذير مــن «خطة إفقار تؤدي إىل ما ال تحمد
عقباه».

محاولة فاشلة لتسويق االتفاق مع
صندوق النقد
لم ينفع ظهور ميقاتي يف حــوار مع «الجديد»
أواخر أيار املــايض وهو يدافع عن الخطة ،وكيف أن
األولويــة لصغار املودعــن دون غريهم ،وكفى الله
املؤمنني رشّ القتال!
كما لم تنفع ّ
طلت نائب رئيس الحكومة سعادة
الشــامي ،عىل أكثر من منرب ،وتركــزت عىل تحييد
أصــول الدولة عن أي اســتخدام لتعويض أصحاب
ودائع كبرية ،أعدادهم ضئيلة قياســا ً بعدد السكان،
أما ودائعهم فبعرشات املليارات املستحيلة التوفري عىل
حساب املجتمع الفقري واملال العام املتهالك.
انتظر ميقاتي إعادة تكليفه لتشكيل الحكومة
وعاد اىل فريقه طالبا ً حــاً ما ،حتى لو اقتىض األمر
تقديم صيغ شكلية قابلة للتســويق سياسياً .وبدأ
األمر بالتنكر لفكرة شطب  60مليار دوالر من خسائر
مرصف لبنان .فذلك الشطب اتضح أنه شطب لودائع
أيضاً.

باألرقام يجدر التذكير بجملة حقائق مرة
كالعلقم
هناك ودائع بـ 100مليار دوالر لم يبق منها إال 10
مليارات يف مرصف لبنان .ويضاف اليها قيمة الذهب

وموجودات أخرى ضئيلة بإجمايل  20مليار دوالر.
وللمصارف نحو  80مليارا ً يف شهادات إيداع البنك
املركزي ،وهي تحمل سندات يوروبوندز بقيمة اسمية
تبلغ نحو  10مليارات ،ولهــا بذمة القطاع الخاص
(رشكات وأفراداً)  14مليار دوالر قروضاً ،باإلضافة
اىل موجــودات أخرى ،عقارية منهــا وغري عقارية.
إذ تقدر املوجودات الباقيــة يف القطاع املرصيف بنحو
 30مليار دوالر .لــذا أتت خطة التعايف لتضمن ودائع
حتــى  100ألف دوالر بما قيمتــه  30مليارا ً تقريباً،
ما يعني أن مبلغ  70مليــارا ً من اجمايل الودائع بات
غري مضمون ،ويجب ايجاد حل له بطريقة ما خارج
القطاع املرصيف.

صندوق ألصحاب الودائع التي تفوق
 100ألف دوالر
تفتقت األفكارعن هندسة شكلية تقيض بإطالق
فكرة صندوق تحدث عنــه ميقاتي يف اجتماع لجنة
املال واملوازنة األســبوع املايض ،خاص بالودائع التي
تزيد عىل  100ألف دوالر.
ويجري حاليــا ً تداول ما يمكــن وضعه يف هذا
الصندوق .وبني األفكار  10مليارات دوالر تحول إليه
من شــهادات ايداع للمصارف يف ذمة البنك املركزي.
ويضــاف اىل ذلك وعد تخصيص جــزء من الفائض
األويل املســتقبيل الذي تحققــه املوازنة .فإذا تحقق
فائض بنسبة  2%وما فوق من الناتج يذهب نصفه
اىل الصندوق العتيد .كما تضاف نسبة من الرساميل
الجديــدة التي عىل املصارف ضخها إلعادة رســملة
القطاع ،باإلضافة اىل أموال منهوبة قابلة لالسرتداد...
ويف املقرتحات أيضا ً رد الودائع الواقعة بني ١٠٠
ألف ومليون دوالر اىل اصحابها باللرية .كل ذلك مقابل
إخراج املصارف من مواجهة املودعني .عىل أن تصبح
عالقة املودع مع الصندوق.
ما هي املالحظات التي يمكن وضعها عىل األفكار
املتداولة ،ولو أنها غري نهائية؟

مسلسل محكم الحلقات لتبرئة
المصارف وملّكها
من حيث الشــكل واملضمون معــا ً هناك تربئة
للمصارف ومرصف لبنان .فمقابل التزامها برد ودائع
الـ 100ألــف دوالر تعمل الحكومة عىل بناء ســور
حماية قانونية حول البنوك وإعفائها من مسؤوليات
جسيمة عليها وعىل مالكها يف ما لو طبّقت القوانني
املرعية اإلجــراء مثل قانــون  67/2أو أي نصوص
تجريميــة يف الترشيعات املقرتحة إلعــادة الهيكلة
والكابيتال كونرتول وتعديــل الرسية املرصفية .مع
الصندوق ،تتكرس فكــرة أن املصارف لم تبدد ودائع
الناس ،وأن الدولة تتحمل مسؤوليتها بشكل أو بآخر.

...ومع ذلك ،ال توافق البنوك على
الرسملة من جديد

ميقاتي وبري يطبخان في السياسة واالقتصاد

بعيدة جدا ً عن مبلغ الـــ 70مليار دوالر (أي الودائع
الواجب ردّها) ،وقد ال ترتاوح النسبة بني  15و20%
يف أحسن األحوال يف غضون السنوات العرش املقبلة.
ففي الصندوق  10مليارات شــهادات ايداع مستمرة
هي وفوائدها كالتزامات عىل البنك املركزي ،باالضافة
اىل وعد تخصيص جزء من الفائض األويل يف املوازنة.
وليصدق الوعد يجب تحقيــق نمو اقتصادي جامح
عىل الدوام ،ينتج عنــه ايرادات متعاظمة .فيما البلد
يرزح تحت نــر فقدان معظم ميزاتــه التفاضلية
ومقومات صموده .ومرشــح ليعيش ،وفق تقارير
البنك الدويل ،ســنوات طويلة مقبلة بالحد األدنى من
دون تفاؤل كبري بإصالحــات جذرية تعيده اىل جادة
صواب الحوكمة الســليمة والنمو املستدام ،والسبب
يكمن ،أوال ً وأخرياً ،يف كيفية ممارسة نظامه الطائفي
للتحاصص والزبائنية.
أما القيمة التي ستضعها املصارف يف الصندوق
من رأسمالها الجديد فسترتاوح (يف أفضل التقديرات)
بني  300و 500مليون دوالر ،بما ال يشكل شيئا ً يذكر
مقابل  70مليارا ً من حقوق الودائع.

فرق كبير بين تملك «وحدة» في
الصندوق أو ورقة دين
للنقاش الدائر ،بني منــح وحدات يف الصندوق
أو أوراق ديــن يحملها املودعــون ،أهمية قصوى.
فالوحدات يفرتض أن عمرها بني  14و 20سنة عىل
غرار رشكات ذات غرض خاص تنشأ يف حاالت مماثلة
وتنتهي بأجــل أو عمر محدد .أما ورقة الدين فتبقى
أبدية وتجــر الدولة الحقا ً عىل رضورة ضخ املزيد يف
الصندوق ملقابلة الطلبات املســتحقة .وهنا نعود اىل
جدلية رهن أصــول الدولة وإيراداتها ملجموعة قليلة
من املودعني ال تتجاوز  1%من السكان.

يمكن للمصارف أن تقبل ،مبدئيا ً وبصعوبة ،إذا
اقترص األمر عىل التزامهــا بودائع الـ 100ألف دوالر
فقط .لكن عليها الرسملة من جديد ،وهذا ما تحاول
تجنب استحقاقه (القانوني واملحاسبي املحق) منذ
اليوم األول لألزمة ،بادعاء أنها لم تخرس بل إن الدولة
(ومرصفها املركزي) بدّدا أموال املودعني! وللحفاظ
عىل رساميلها ،البالغة نظريا ً  14إىل  15مليار دوالر،
تخوض معارك رشسة عىل أكثر من جبهة .وال عجب
إذا عادت ،دائما ً وأبداً ،اىل تجديد املطالبة برهن إيرادات
مرافق الدولة وأصولها ملقابلة حقوق املودعني .علما ً
بأن الحل املقرتح يفرتض (زوراً) أن البنوك لم تخرس،
وبالتايل تستمر كلها يف العمل سواسية من دون تمييز
بينها .وهذا ينايف ما طلبه صندوق النقد لجهة فحص
جودة األصول ملعرفة من يبقى ومن يتجه للتصفية.

يف ذهن القيمــن عىل فكرة الصندوق رهان عىل
ايرادات الغاز املستقبلية ،علما ً أن تقارير رسمية تؤكد
أن ال ايــرادات ممكنة قبل العــام  2030رشط البدء
اليوم يف االستكشاف والتنقيب ،ثم الحفر واإلنتاج يف
حال إيجاد كميات تجارية يف املكامن .فإذا تدفقت تلك
االيرادات باملليارات فسيتحقق بفعلها فائض أويل يف
املوازنة يذهب جزء منه اىل الصندوق ،فنعود اىل فكرة
رهن أصول عامة لرد ودائع عدة آالف من املودعني.

المطروح ال يرد أكثر من  20%-15من

باب جديد للتوزيع الزبائني عند الضرورة

الحقوق

السياسية

القيمة النظريــة الحالية لوحــدات الصندوق

رهن إيرادات الغاز ...وعد مؤجل 7
سنوات على األقل

بيد السلطة السياســية مفاتيح اللعبة لتجيري

الصندوق ألغراضها عندما تشاء ،ال سيما يف املواسم
االنتخابية واالســتحقاقات السياسية التي تتطلب
رشاء والءات .إذ باســتطاعة السلطة عرص النفقات
وزيادة الرســوم والرضائب لتحقيــق فائض أويل يف
املوازنة يســتخدم جزء منه يف التوزيع الزبائني عىل
الطريقة اللبنانية املجربة يف مدى  30سنة ماضية.

المودعون سواسية سواء كانوا
فاسدين أم شرفاء
تتجاوز فكرة الصندوق أي تدقيق يف بنية الودائع،
ويستوي فيها الفاسد ومبيض األموال واملتهرب من
الرضائب مع صاحب الوديعة النظيفة املستحقة من
عمل وجهد وتعب ونجاح .كما يتجاوز الصندوق أفكار
شطب الفوائد التي تراكمت كالربا الفاحش ،ويتنصل
من ممارسة معمول بها دوليا ً يف حاالت مماثلة تقوم
عىل تمليك مودعني أسهما ً يف البنوك (بايل إن) .وليس
يف املطروح ما يطمنئ إىل اسرتداد املليارات املحولة اىل
الخارج بعد  17ترشين  2019بشكل استنسابي أفاد
منه مودعون أصحاب نفوذ ،مقابل ترك كل اآلخرين
عىل قارعة تعاميم حاكم مرصف لبنان العشــوائية
واملرشعة للهريكات القايس والظالم.

لن يوافق صندوق النقد على التوسع
باستخدام ايرادات الدولة
عند إعادة قــراءة االتفــاق األويل مع صندوق
النقد يمكن االســتنتاج بأن الصندوق لن يقبل بما
يطرح ،ال ســيما رهن إيرادات وأصــول عامة عىل
النحو الذي يروجون له الرضاء كبار املودعني وتمرير
أالعيب شعبوية وسياسية ال تمت بصلة للعمل املايل
الحصيف ،خصوصا ً رضورة اســتدامة الدين العام
وتخصيص موارد الدولة لإلنفــاق االجتماعي لزوم
حماية الفقراء ونســبتهم  80%من السكان ،ولزوم
اإلنفاق االســتثماري لتحقيق النمــو وخلق فرص
العمل.
إىل ذلك ،ماذا عن حملة سندات اليوروبوندز؟ فهل
سيقبلون طروحات كهذه بطيب خاطر بينما تعرض
عليهــم حكومة لبنان هريكات يصــل إىل  85%من
القيمة االسمية الستثماراتهم؟

خالصة مبدئية
خالصة القول إن التذاكي الجديد لرئيس الحكومة
ال يعدو كونه ارتجاال ً ال أساس علميا ً له ،ليقترص عىل
فكرة صندوق نضع فيه أصوال ً مسمومة ،عىل قاعدة
وليمة سمك نافق ولبن محمض وتمر هندي فاسد...
وليمة دونها التقزز والتسمم إذا قبل بها أو أقبل عليها
املودعون ...لكن هيهات!
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العـــدد  - ٨٧٦السنــــة الـرابـعـة

نهج
التعديل المطروح هو األكثر جد ّية في سبيل اإلنخراط في ٍ
تجديدي في إدارة المالية
العامة وإعادة هيكلتها
ّ

لم يكت ِ
ف برفع السرّية عن العاملين في الشأن العام في جرائم
تبييض األموال والفساد واإلثراء غير المشروع

الخاص في إطار مكافحة التهرّب الضريبي
طاول القطاع
ّ
وأصحاب الحسابات بما يتصل بديونهم تجاه الغير

وسع الجهات التي يحق ّ لها طلب رفع السرّية وعزّز فرص تقيّد
ّ
لبنان بمكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب

"كلّنا إرادة" تثني على النصوص التعديلية المقترحة ...ولكن

جه سياسيًا ملموسًا لتعديل السرية المصرفية ...حتى اآلن!
ال تو ّ
أصــدرت «ك ّلنــا إرادة» موقفــا ً من مرشوع
القانــون املعجل الرامــي اىل تعديل بعــض املواد
املتعلقة بالرسية املرصفية ،مؤكدة أنه لطاملا ّ
عبت
الرسية املرصفيّــة التي لم تعد
عن رضورة رفــع
ّ
صالحة لعرصنا الراهن ،خصوصــا ً ّ
أن رفعها يُع ُّد
نهج تجديديّ يف إدارة
رشطا ً رئيســيّا ً لالنخراط يف
ٍ
املاليّة العامّ ة وإعادة هيكلتها.
واعتــرت «ك ّلنــا ارادة» النســخة األخرية من
الرسية املرصفيّة الصادرة عن
مرشوع قانون تعديل
ّ
مجلس الوزراء يف نيســان /أبريل املايض ،النسخة
األكثر جدّيــة بني ك ّل التعديالت التي أُقِ ّرت يف مجلس
ِ
الرسيّــة عن العاملني
تكتــف برفع
الوزراء ،إذ لم
ّ
يف الشــأن العام يف جرائم تبييض األموال والفســاد
ّ
الخاص يف
واإلثراء غــر املرشوع ،بل طاولت القطاع
إطار مكافحة التهــ ّرب الرضيبي ،وجميع أصحاب
الحســابات بما يتصل بديونهم تجاه الغري ،وكذلك
وســعت الجهات التي ّ
ّ
الرسية
يحق لها طلــب رفع
ّ
املرصفية ،وع ّززت فــرص تقيّد لبنــان بالتزاماته
الدوليّة واالمتثال لقوانني تبييــض األموال وتمويل
اإلرهاب.
وترى «ك ّلنا إرادة» أنه يجب إيالء إقرار القانون
أولويّة قصوى ،نظرا ً ألهميّته يف عملية اإلصالح املايل.
عىل ال ّرغم مــن تبنّي حكومة الرئيس نجيب ميقاتي
كنوع من تقديم أوراق اعتماد
مرشوع القانون ،ربّما
ٍ
لدى صندوق النقد الدويلّ ،إل أنّه ما من توجّ هٍ
ملموس
ٍ
من القوى السياسية إلقراره حتّى اللحظة.

إستعراض تاريخي

واستعرضت «كلنا ارادة» قانون الرسية يف لبنان
الرسية املرصفيّة منذ العام
باالشارة إىل أن لبنان أق ّر
ّ
 ،1956والتي ألزمــت املصارف والعاملني فيها بعدم
الكشف عن أي معلومات تتع ّلق باملودعني لديها ربطا ً
ّ
خاصة أو السلطات
بقيمة حساباتهم ،سواء لجهات
العامّ ة ،اإلداريّة أو املالية أو القضائيّةّ ،إل يف حال أذِ ن
العميل أو ورثته بذلك ،أو يف حال أشهر إفالسه ،أو يف
الرسية للنظر يف
حال طلبت السلطات القضائيّة رفع
ّ
دعوى تتع ّلــق بجريمة اإلثراء غري املرشوع وتبييض
ّ
الخاصة رفعها
األمــوال ،أو طلبت هيئة التحقيــق
تطبيقا ً لالتفاقــات والقوانــن ا ُملتع ّلقة بمكافحة
الفساد.
كان الهــدف من إقــرار هذا القانــون جذب
ّ
التدفقات املاليّة إىل لبنان يف خمســينيّات وستينيّات
القرن املايض ،وهي الفرتة التــي ترافقت مع فورة
النفط يف الدول الخليجيّة ،وعمليّات التأميم يف البلدان

العربيّة ا ُملحيطة وال سيّما مرص وسوريا .وبالنتيجة
املحل ّ
ّ
تدفقات هائلة نحوه،
شــهد القطاع املرصيف
فيما أمّ ن القانون الحماية لهذه الودائع والثروات من
السلطات الرضيبيّة يف بالدها ويف لبنان.

مفاعيل عكسية

ال يزال القانون ســاريا ً يف لبنان حتّى اليوم ،ويف
مقابل نجاحه بجذب الرســاميل ،كان من مفاعيله
العكسية أن تســبّب يف إضعاف املواطنيّة الرضيبيّة
وتعزيز ثقافة الفساد واإلفالت من العقاب ،إذ شجّ ع
عىل الته ّرب الرضيبي وترســيخ انعدام املساواة يف
توزيع الدخــل والثروة ،وكذلك نســف التحقيقات
يف العديد مــن القضايــا والجرائم املاليّــة أبرزها
قضية ســونطراك وقضية رياض ورجا ســامة،
وأخريا ً التدقيق الجنائي يف حســابات مرصف لبنان
واملصارف ،وأيضا ً ســمح يف تهريب أموال النافذين
إىل الخارج منذ ما قبــل انهيار النظام االقتصادي يف
ترشين األوّل .2019
مع ذلــك ،ومن الناحية العمليّة ،يُعترب لبنان من
الرسية املرصفيّة عن غري املقيمني
الدول التي رفعت
ّ
تجــاه دولهم منذ العــام ( 2017وال ســيّما رعايا
الواليات املتّحدة واالتحاد األوروبي) ،وذلك بعد إقرار
سلسلة قوانني تدعم جهود مكافحة تبييض األموال.
الرسية قائمة تجــاه املقيمني
يف حني بقيت هــذه
ّ
ألغراض مُحــدّدة وهي التهــ ّرب الرضيبي وتأمني
الحماية للنافذين من جميــع أنواع الجرائم والجنح
والجنايات.

 4أسباب

وعن أســباب اعادة النظــر بالرسية املرصفية
تقول «ك ّلنا إرادة» ما ييل:
الرسية املرصفيّة بما يتوافق مع
 - 1يُع ُّد إصالح
ّ
املعايري الدوليّة إحــدى أولويات صندوق النقد الدويل
ّ
التوصل إىل اتفاق عىل برنامج معه ،كما أنّه
من أجل
أحد اإلجراءات ا ُملســبقة ا ُملفرتض أن يطبّقها لبنان
قبل إرســال االتفاقيّة ا ُملربمة عىل مستوى املو ّ
ظفني
إىل مجلس إدارة الصندوق.
 - 2هــذا اإلصــاح رضوري ملحاربــة الته ّرب
الرضيبي واالقتصاد الالنظامي والفســاد والجرائم
املاليّــة األخرى ،فضالً عن توســيع قاعدة املكلفني
وتحفيز إيرادات الخزينة وتنويعها وتحسني العدالة
الرضيبيــة وتأمــن التمويل لخدمــات اجتماعية
رضوية .وكذلك ضمــان تقيّد لبنــان بااللتزامات
الدوليّة واالمتثال لقوانني تبييــض األموال وتمويل
اإلرهاب.

حتى سويسرا تخلّت عن السرية المصرفية

 - 3هو رضوري من أجل الوصول إىل املعلومات
املرصفيّة ،وبالتايل إجراء التدقيق بحسابات مرصف
ّ
واملؤسســات العامّ ة واملصــارف التجارية
لبنــان
ّ
واملؤسســات املاليّــة ،وبالتايل التم ّكــن من تمييز
الودائع املرشوعة وغري املرشوعة بما يسمح بتوزيع
املسؤوليّات واألعباء الناتجة عن االنهيار االقتصادي،
ومراقبــة تنفيــذ القيــود والضوابط عــى حركة
الرســاميل ،وتحديد املودعني ا ُملفــرض حمايتهم
عند تصفية املصــارف ،فضالً عن أنّه عنرص مه ّم يف
اسرتاتيجيّة إعادة هيكلة القطاع املرصيف.

ما الذي يقترحه مشروع القانون؟

ّ
تنص التعديالت ا ُملقرتحة عىل:
• حظر فتح حســابات ودائع م ّ
ُرقمة أو تأجري
خزائن حديديّــة م ّ
ُرقمة ،أي التــي ال تُعرف هوية
أصحابها ّإل من قبل املدير القائم عىل إدارة املرصف
أو وكيله ،مع تحويل ك ّل الحسابات والخزائن ا ُمل ّ
رقمة
إىل حســابات وخزائن عادية تطبّــق عليها جميع
متط ّلبــات مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب
يف مهلة  6أشهر بعد رسيان مفعول القانون.
• إجازة إلقاء الحجز عــى األموال واملوجودات
ّ
الخاصة وفقا ً لقانون
بقرار صادر عن هيئة التحقيق

تبييض األموال وتمويل اإلرهاب ،أو بقرار صادر عن
ّ
سلطة قضائيّة م
ُتخصصة أو سلطة أخرى تُناط بها
هذه الصالحيّة ،ما يضع ح ّدا ً لتحصني الحســابات
املرصفيّة إزاء أي حجز من قبل أي شــخص دائن أو
صاحب صالحيّة.
الرسية املرصفيّة عىل الســلطات
• عدم تطبيق
ّ
الرضيبيّــة بعد اآلن ،ما ســوف يم ّكنها من التدقيق
وتعزيز االمتثال وكشف الته ّرب الرضيبي والعمليّات
الصوريّة وال سيّما بني أشخاص مرتابطني.
الرسية
• االعــراف بصالحيّة القضاء برفــع
ّ
املرصفيّة من دون تعطيل املحاســبة من قبل هيئة
ّ
الخاصة ،عــر إلزام املصــارف بتقديم
التحقيــق
املعلومات املطلوبة فور تلقيها طلبا ً من الســلطات
القضائيّــة يف دعــاوى التحقيق يف جرائم الفســاد
والجرائم املاليّة واستغالل النفوذ.
• إعطاء جهــات جديدة صالحيّــة الولوج إىل
بالرسية املرصفيّة -باإلضافة إىل
املعلومات املحمية
ّ
ّ
الخاصة التي استمدّت هذه الصالحيّة
هيئة التحقيق
من قانون تبييض األموال -وهــي :الهيئة الوطنيّة
ملكافحة الفســاد ،لجنــة الرقابة عــى املصارف،
ّ
املؤسســة الوطنيّة لضمان الودائع ،مرصف لبنان،
السلطات الرضيبيّة.

مالحظات إضافية من الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين
تؤكد الجمعيــة اللبنانيــة لحقوق
الرسية
املكلفني أن مرشوع قانون تعديل
ّ
املرصفيّــة ا ُملقــرح يُعــ ُّد بمثابة خطوة
تقدّميــة ومهمّ ة ويجب إقــراره ،غري أنّه
ممكن تطويره عرب السعي ملعالجة بعض
الثغرات القانونيّة التــي قد تح ّد من آثاره
ّ
وتخفف من أبعاده اإلصالحيّة.
وتقــول الجمعية ّ
الرسية
إن إلغــاء
ّ
املرصفيّة تجاه الســلطات الرضيبيّة هو
رشط أسايس لتوســيع القاعدة الرضيبيّة
واستعادة العدالة الرضيبيّة ،لكن ينقصه:

 4نواقص

 - 1تعديل قانون اإلجراءات الرضيبيّة
(املــادة  )23الذي يمنح مديــر الواردات
صالحيّــة إصــدار قرارات تحدّد أســس
ومعايري وآليّــة الوصــول إىل املعلومات
بالرسيــة املرصفيّــة ،ونطاق
املحميّــة
ّ
اإلفصاح عنهــا والضمانات الالزمة ،وهو

ما يفتح الباب لالستنسابيّة ويرضب مبدأ
التد ّرج الهرمي للقواعد القانونيّة .وبالتايل
حرص هــذه الصالحيّة بمجلــس الوزراء
بموجب مرسوم يصدر بناء عىل توصيات
وزير املالية.
 - 2تعديــل قانون رضيبــة الدخل
(املــادة  )103التي تمنــع املصارف من
إعطاء أي معلومات للمراقبني الرضيبيني،
واستكماله بإصالح رضيبي شامل وتطوير
اإلدارة الرضيبيّة.
 - 3تعديل قانون األسواق املاليّة (املادة
 )55التي تفرض عىل ك ّل شــخص ينتمي،
أو كان ينتمي،إىل هيئة األســواق املالية أو
أي رشكة أو هيئة اســتثمار جماعي من
األسواق املاليّة أن يكتم املعلومات والوقائع
التي اطلع عليها بحكم وظيفته ،باستثناء
الطلبات الصادرة عن مجلس هيئة األسواق
املاليّة ،ووحدة الرقابة عىل األسواق املاليّة،
ّ
الخاصة
ولجنة العقوبــات ،واملحكمــة

باألســواق املاليّة ،باإلضافــة إىل الطلبات
الصادرة عن القضاء الجزائي واملوجّ هة عرب
رئيس املجلس.
 - 4تعديــل قانون النقد والتســليف
(املادة  )151التي تلزم كل شخص ينتمي،
أو كان ينتمي ،إىل املــرف املركزي ،بأي
صفة كانــت أن يكت َم جميــع املعلومات
ّ
تتعلــق بزبائن املرصف
والوقائع التــي
ّ
واملؤسســات املاليّة،
املركــزي واملصارف
ّ
املؤسسات نفســها ،والتي يكون
وبهذه
اطلع عليهــا بحكم انتمائــه إىل املرصف
املركزي.

ثقة دافعي الضرائب

وتضيف الجمعية أنه من أجل استعادة
ثقة دافعي الرضائــب يف اإلدارة ،من امله ّم
أن يضمن مرشوع القانون «املمارســات
الجيّدة» ا ُملعتمدة من مجموعة -EGMONT
وهي منتدى لوحدات االستخبارات املالیّة-

التي انضم إليها لبنــان يف العام  ،2003أو
املنتدى العاملي للشفافيّة وتبادل املعلومات
لألغراض الرضيبيّة التابع ملن ّ
ظمة التعاون
اإلقتصادي والتنمية ،وتحديدا ً عىل مستوى
مراجعة النظراء (املستوى .)3

يبقى النص ملتبسًا

وعىل الرغم من االعــراف بصالحيّة
النــص يبقى مُلتبســا ً
ّ
القضــاءّ ،إل أن
لجهة الســلطات القضائيّة املخوّلة طلب
املعلومــات ،إذ يعطي النيابــات العامّ ة
الرسية املرصفية ،يف حني
صالحيّة تجاوز
ّ
ينتقص من اســتقالليّة قضاة التحقيق
الذيــن ال يمكنهــم طلب املعلومــات ّإل
بموافقــة الهيئة االتهاميّــة املكوّنة من
ثالثة قضــاة وبعد إعالم النيابــة العامّ ة
التي بإمكانها الطعن يف هذا القرار ،بينما
يج ّرد قضاة الحكم من أي صالحيّة يف هذا
الخصوص.

بعض المخاوف

وتربز بعض املخاوف التي قد تح ّد من
الرسية املرصفيّة ،إذ تشرتط
إمكانيّة تجاوز ّ
التعديالت أن تهــدف املعلومات املطلوبة
إىل تســهيل التحقيق يف الجرائــم املاليّة،
و ّأل يشــتمل نطاق اإلفصاح املطلوب عىل
معلومات خارجة عن رضورات التحقيق.
وهو مــا قد يؤدّي إىل التحجّ ــج يف ّ
أحقية
القضــاء باملطالبة باملعلومــات املحميّة
الرسية املرصفيّة ،وبالتايل استمرار
بموجب ّ
عرقلة التحقيقات يف الجرائم املاليّة.
وطالت التعديالت العقوبات املفروضة
عىل من يخالف أحــكام القانون وحدّدتها
بغرامة تراوح بــن  50و 150مليون لرية
يعود تقديرها للمحكمة بحســب شــدّة
املخالفة ،وهو ما يجعل العقوبة غري رادعة
نظرا ً لضآلتها باملقارنة مع حجم وأهمّ ية
الرسية
وخطورة القضايا التي تستفيد من ّ
املرصفيّة.
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اإلثـنـيـن  ٤تـمـوز 2022

الفارق يعود أساسًا إلى تبدّل كبير في أوزان أبواب إنفاق األسرة

التض ّ
خم المتراكم منذ بداية األزمة بين  1178%و2157%
خــــالــــد أبــــو شــــقــــرا
سجّ ل لبنان منذ بدء االزمة إرتفاعات متتالية يف
أسعار مختلف السلع والخدمات .مع كل انخفاض يف
سعر رصف اللرية كانت االسعار تح ّلق .نسبة الزيادة
عىل الكثري من االصناف تخطت  .2000%األمر الذي
دفع بالبنك الدويل يف تقريره «اإلنكار الكبري» لخريف
 ،2021إىل تصنيف لبنان الثالث عامليا ً عىل مســتوى
التضخم بعد كل من فنزويال والسودان.
ينظــر إىل التضخــم املعتدل «املثــايل» ،كحالة
مرغوبــة يف الكثري مــن االقتصاديــات .فهو يعزز
االنفاق ،يوســع النمو ،ويقلل من القيمة الحقيقية
للديون .هذا بالنســبة إىل االقتصادات الطبيعية ،أما
يف الحالة اللبنانية فقد أدت خســارة اللرية ألكثر من
 93%من قيمتها إىل أخطر ما قد يواجه االقتصاد عىل
االطالق :الركود التضخمي .ارتفاع هائل يف األسعار
مع انهيار القدرة الرشائيــة وازدياد معدالت الفقر
والبطالة ،وتراجع إيرادات الخزينة واستمرار العجز
يف ميزاني التجارة واملدفوعات.

تجاوز مؤشر أسعار المستهلك
2000%

عىل عكــس مختلف الدول ،فــان قياس معدل
التضخم يف لبنان «املدولر» ال يخضع فقط إىل احتساب
«مؤرش أسعار املستهلك» وتحديد سنة االساس التي
يقارن عىل أساسها تغري االسعار ،إنما أيضا ً اختالف
املعدالت باالســعار بني اللرية والدوالر ،وبحســب
املحافظــات ،وتبعا ً ملعدالت الدعــم التي تحظى بها
بعض الســلع واملنتجات ،وأخذ تغري التثقيالت بعني
االعتبار ،وحجم الكتلة النقدية يف التداول  .M1وعليه
فان العملية شائكة ومعقدة وقد ال تعرب االحصاءات،
وال ســيما الرســمية منها ،بالرضورة عن االرتفاع
الحقيقي يف االسعار يف الكثري من األحيان.
بحســب «إدارة االحصاء املركزي» مثالً ،وهي
الجهة املســؤولة عن إصدار مؤرش أسعار املستهلك
يتبني أن املؤرش سجل عىل الصعيد الشهري ارتفاعا ً
يف نيسان الفائت بنسبة  7.10%باملقارنة مع شهر
آذار الذي سبقه ،وارتفاعا ً قدره  206,24%بالنسبة
للشهر نفسه من العام املايض  .2021أما عىل الصعيد
السنوي فيظهر أن «مؤرش أسعار املستهلك» ارتفع
بحســب «االحصاء املركزي» منذ نهاية العام 2019
ولغاية اليوم بنسبة .1177.99%
هذه األرقام الرســمية «تتضاعف يف حال إدخال
التغريات الصحيحة عىل أســعار السلع والخدمات
التي لم تحتســبها إدارة االحصاء املركزي» ،بحسب
الخبري يف شؤون الدراسات اإلحصائية واالقتصادية،
ومديــر كلية العلوم االقتصاديــة وإدارة األعمال يف
الجامعة اللبنانية ســابقا ً الدكتور بشارة حنّا .حيث
يتبني أن مؤرش اســعار االستهالك الحقيقي باللرية
اللبنانية ارتفع يف لبنــان منذ بداية االزمة لغاية أيار
 2022بنسبة  2157%وليس .1177.9%
الجدير بالذكر أن نســبة التغري يف أسعار املواد
الغذائية ،االلبســة ،االحذية ،االثاث ،النقل ،املطاعم
والفنــادق قد جــرى تعديلها .خصوصا ً أن نســبة
التثقيل عىل املواد الغذائيــة ما زالت ثابتة منذ العام
 2012عىل  20يف حني أنها «أصبحت تشــكل بني 40
و ،»48بحســب حنّا .ويف حال إعادة التثقيل بحسب
طرق االنفاق الجديدة فان االسعار تكون قد ارتفعت
بالدوالر بأكثر من .35%

مكافحة التضخم صعبة ولكن غير
مستحيلة

يف العــادة ال توفر الدول طريقة ســواء كانت
نقديــة أو مالية ملكافحة آفــة التضخم .فالواليات
املتحدة االمريكية عىل ســبيل الذكر ال الحرص بدأت
منذ آذار الفائت برفع معــدالت الفائدة المتصاص
الســيولة وتخفيض الشــهية عىل االقرتاض .وقد
وصلت معدالت الفائدة يف أيّــار الفائت إىل 1.75%
بعدما كانت نحو صفر يف العام  ،2020مع التوقع أن
تتجاوز  3%قبل نهاية العام .ذلك مع العلم أن معدّالت
التضخم بقيت بحدود  .8%أمــا يف لبنان فان الحل
ال يمكــن أن يكون نقدياً ،أي من خالل رفع معدالت
الفائدة يف ظل انهيار القطاع املرصيف وفقدان الثقة
به ،أو حتى ماليا ً من خالل زيادة الرضائب والرسوم.
إنما هذا «ال يعني أن الحل مستحيل» ،بحسب حنّا.
و»هو يتطلب أن تقوم املصــارف التي تحوي كتلة
نقدية بالعملة الصعبة تــراوح بني  20و 24مليار
دوالر بوضع سياســة جدية العادة أموال املودعني.
واذا ما أضيفت هذه السياسة عىل ما يختزنه االفراد
من دوالرات بقيمة ترتاوح بني  15و 20مليار دوالر،
واالحزاب بقيمــة تقدّر ما بني  20و 30مليار دوالر،

واحتياطي املركزي املقدر بـ  10مليارات ،إضافة إىل
ذهب بقيمــة  18مليار دوالر فيصبح املجموع 100
مليار دوالر .وعند هــذه املرحلة تبدأ الثقة بالقطاع
املرصيف تعود تدريجيا ً ويعود املواطنون إىل االيداع يف
املصارف وينخفض سعر رصف الدوالر مقابل اللرية
إىل أقل من  15ألف لرية يف املرحلة االوىل التي ترتاوح
بني  5و 7أشــهر .ومن ثم يتوقع أن ينخفض إىل ما
دون  10آالف لــرة يف املرحلة الالحقة ،وينخفض يف
املقابل التضخم بشكل تلقائي.
الخطــأ الذي يرتكب اليوم بحــق االقتصاد من
وجهة نظر حنّا هــو العمل بارصار عىل عدم تجاوز
حجم الودائع يف املصارف  30مليار دوالر ،بشــكل أن
ال يتخطى معدلهــا  1.5مرة عن حجم الناتج املحيل
املقدر للعام  2020بــن  18و 21مليار دوالر .وهذا
ال يخدم من وجهة نظر حنّــا إال تخريب االقتصاد.
ذلك أن الناتــج الحقيقي للعامــن 2022 – 2021
بلغ تبعا ً لدراســة أعددناها حــواىل  42مليار دوالر.
فالناتج الصناعي منفردا ً عىل سبيل املثال يفوق 14
مليــار دوالر ،فكيف يمكن أن يكــون مجمل الناتج
 18ملياراً؟ إذ عند هذا املعدل تصبح الصناعة تشكل
 80%من الناتج ،وهذا بالطبع غري دقيق.

السيناريو الفنزولي بعيد ،ولكن
ليس كثيرًا

الدكتور بشارة حنا :إدارة اإلحصاء المركزي
ال تدخل في مؤشرها كل تغيرات أسعار
السلع والخدمات ...وبسعر صرف تحت 30
ألف ليرة يبقى لبنان بعيدًا نسبيًا عن خطر
الدخول بالتضخم المفرط

كارابيد فكراجيان :إستمرار مصرف لبنان
في طباعة األموال ينعكس ضريبة قسرية
على األفقر ...وأغنياء وفاسدون يجيّرون
التضخم لمصلحتهم فتتسع كثيرًا الهوة
بين الفقراء واألغنياء

عىل الرغم من تحقيق مؤرش أسعار االستهالك
 2157%فان لبنان ما زال من وجهة نظر حنّا بعيدا ً
عن الســيناريو الفنزويل يف حــال وجود نية حقيقة
للمعالجة .فاذا لم يتجاوز سعر رصف الدوالر  30ألف
لرية فان مؤرش االسعار الذي ارتفع بمقدار 2157%
يبقي لبنان بعيدا ً عن التضخم املفرط .وبرأيه «كل ما
يحكى هو يف إطــار خلق واقع تهوييل عىل االقتصاد
والسعي إىل السيطرة السياســية عىل مقدرات البلد
وثرواته الطبيعية».

ضريبة قسرية

«معالجــة التضخم بما يمثل مــن حالة نقدية
تتجىل يف فقدان العملة لقدرتهــا الرشائية يكون يف
منع املرصف املركزي من االستمرار يف طباعة العملة
لتمويل نفقات ومصاريف الدولة والتدخل يف ســوق
القطع» ،بــرأي الباحث االقتصــادي والقانوني يف
املعهد اللبناني لدراسات السوق كارابيد فكراجيان.
وهذا ال يمكن أن يتم إال من خالل طريقة من اثنتني:
إما صنــدوق تثبيت القطع الذي يعرف بـ currency
 ،Boardوإما الدولرة الشــاملة .ولم يعد من الجائز
استمرار مرصف لبنان يف ممارسة األدوار املتناقضة
الثالثة التي تتمثل يف :تثبيت ســعر الرصف ،ضمان
حرية التبادل ورؤوس االموال ،وتمويل الدولة ،وعليه
أن يتخىل عن واحدة منها .وبما أن التخيل عن التبادل
الحر مســتحيل وغري نافع ،وتحرير ســعر الرصف
بشــكل مطلق سريتد ســلبا ً عىل الفئات االفقر ،وال
ســيما يف ظل االختالالت السياسية واألمنية والجيو
سياســية يف لبنان واملنطقة ،فــا يبقى إال رضورة
التوقف عــن تمويل الدولة .فاالســتمرار يف طباعة
االموال هــو رضيبة قرسية عىل األفقــر ،تؤدي إىل
فقدان مــا يمتلكونه من نقــود ومدخرات .وحتى
لو كانت بالدوالر فــان قيمتها معرضة للرتاجع بني
لحظة وأخــرى .ولعل املثال االبــرز عىل ذلك تراجع

الفقراء يرزحون تحب موجات الغالء المتالطمة

ســعر الرصف من  37ألف لرية إىل أقــل من  30ألفا ً
عشية انتخابات رئاسة املجلس النيابي .حيث تراجع
سعر الرصف بمقدار  18%فيما لم ترتاجع االسعار
بالنسبة نفسها وبالرسعة ذاتها.

ال إيجابيات واحدة في التضخم

التضخم الذي يعاني منه لبنــان نتيجة فقدان
اللــرة ألكثر مــن  93%من قيمتهــا كان يجب أن
ينعكس إيجابا ً عىل أمرين أساسيني:
 -الصــادارات اللبنانيــة حيث تــزداد القدرة

الحساب يختلف بالدوالر

بحسب بشــارة حنّا فان «التغريات يف سلة السلع التي
عىل أساسها يحتسب مؤرش أسعار االستهالك بحسب بنود
االنفاق االثنــي عرش بلغت يف حال تم احتســابها بالدوالر
 14.5%وهي مقسمة عىل الشكل التايل:
السلع التي عىل أساسها يحتسب نسبة التغري منذ أيلول
 2019ولغاية أيار
مؤرش أسعار االستهالك
 2022بالدوالر االمريكي
املواد الغذائية واملرشوبات غري الروحية 170%
86%
مرشوبات روحية وتبغ وتنباك
224%
األلبسة واالحذية
مسكن ماء وغاز وكهرباء ومحروقات -12%
141%
أثاث وتجهيزات
103%
الصحة
150%
النقل
-66%
االتصاالت
-23%
االستجام والتسلية والثقافة
-59%
التعليم
222%
مطاعم وفنادق
32.3%
سلع وخدمات متفرقة

تد ّ
خل مزاجي
لمصرف لبنان
يؤكد كارابيــد فكراجيان أن
التدخل «املزاجــي» ملرصف لبنان
يف سوق القطع يعمق الفجوة بني
األغنياء والفقــراء ،حيث ال يوجد
معيار واضح وشــفاف ومنطقي
لحجــم تدخله .فنــرى أن التدخل
يرتفــع يف  15يومــا ً إىل اكثر من
نصــف مليــار دوالر مــن أموال
توظيفات املصــارف لديه فيما ال
يتجاوز يف فرتات أخرى  100مليون
دوالر .وهــو ما يدل عــى امر من
اثنني إما خفــة يف التعاطي بأرزاق
النــاس وأموالهم وإمــا عن قصد
إلفادة القلة عىل حســاب أكثرية
الشعب اللبناني واقتصاده.

التنافســية للبضائــع املنتجة محليا ً يف االســواق
الداخلية والخارجية.
 إنخفــاض قيمــة الديون املقومــة بالعملةالوطنية وسهولة تسديدها.
ولكن هذا ما لــم يحصل بعد« .فالالســتقرار
املرتافق مع االنهيــار املتواصل والضبابية يف الرؤية،
فوتا عىل املنتجني فرصة االســتفادة من انخفاض
ســعر الرصف العملة» ،بحســب فكراجيان« .هذا
باالضافــة طبعا ً إىل ما واجــه املصنعني وخصوصا ً
املصدرين مَ ن عجز منهم عن تأمني أبسط متطلبات
االنتــاج كالكهرباء مثــاً ،وعرقلــة الترصيف إىل
الكثري من الوجهات العربية ،بســبب مواقف الدولة
السياسية وعدم قدرتها عىل ضبط تهريب املمنوعات
بالشــحنات الزراعية والصناعيــة .فتقلصت قدرة
املصانع واملؤسســات االنتاجية عىل التوسع وزيادة
املعروض من خالل االســتثمارات الجديدة» ،يضيف
فكراجيان .ولم تســتفد القطاعات املنتجة بالشكل
املنتظر من تراجع قيمة اللرية واالنخفاض الكبري يف
اجور اليد العاملة وبقية التكاليف .أما بالنســبة إىل
ديون الدولة ،فان تراجع إيرادات الدولة نتيجة تراجع
االســتثمارات والنمو يف القطاعات املنتجة ،جعلها
عاجزة عن تســديد الديون التــي تراجعت قيمتها
بشكل كبري جدا ً باللرية اللبنانية .وبدال ً من أن تعطي
الدولة الحوافز لتشــجيع االستثمارات ،استمرت يف
زيادة الرضائب التي أثبتت يف كل املراحل أن نتائجها
غالبا ما تكون عكســية .حيث ال تــؤدي زيادتها إىل
زيادة االيرادات بل العكس إىل نقصانها يف الكثري من
االحيان.
أخطر مــا يف التضخم الكبري الــذي يعاني منه
لبنان هــو أن «ثقله يقع عىل كاهل الفئات االشــد
فقرا ً وضعفاً ،فيما تســتطيع الفئــات الغنية ،وال
ســيما الفاســدة منها ،أن ّ
تجيه ملصلحتها» ،برأي
فكراجيــان .وعليه فهو يــؤدي إىل توزيع غري عادل
للثروات ،واتساع الهوة بني الفقراء واالغنياء.
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اليونان وقبرص وجهتان مفضلتان أيضًا ...لكنهما بكلفة أعلى
من تركيا

ّ
توقع سفر  150ألف لبناني هذا الصيف بإنفاق يصل إلى 600
مليون دوالر

 2000دوالر كلفة السفرة التقريبية إلى تركيا لعائلة من 4
أفراد لمدة  4أيام

 2000رحلة "تشارتر" متوقعة لغاية  15أيلول من لبنان إلى
الخارج

قريبة ورخيصة وجميلة ...وبال فيزا

اللبنانيون يعودون إلى السياحة خارجًا ...وتركيا أو ً
ال

بـــاتــريــســـيــا جـــــالد
«الرجــاء اإلتصال الحقاً» ،هكــذا كانت إجابة
رشكات السياحة والسفر التي حاولنا التواصل معها
للســؤال عن عدد اللبنانيني الذين يسافرون بهدف
الســياحة خارج لبنان والعكس .فوكاالت السياحة
والسفر شديدة اإلنشغال مع بداية شهر تموز ،ومعه
ّ
املتوقع ان يكون واعدا ً لفرتة شــهرين
بدء املوســم
ونصف الشــهر ،ما يســتدعي العمل بكل طاقتها
الســتقطاب الدوالرات التي فقدتهــا طوال األعوام
الثالثة املاضية.
فأرقام عــدد الوافدين املرتقــب اىل البالد قدّره
وزير السياحة بمليون مغرتب وسائح وربما أكثر ،يف
حني أن عدد املغادرين للـ»التســوّ ح» يف الخارج ،فال
أرقام دقيقة لغاية اليوم حول عددها ،ولكن بحسب
التقديرات األوّلية لنقيب أصحاب مكاتب الســياحة
والســفر جان عبود خالل حديثه اىل «نداء الوطن»،
فانه يتوقع أن «يقيض نحو  150ألف لبناني عطلته
الصيفية خارج البالد».
لم تعــد تقوى راغدة عىل «حمــل همّ» الوضع
اإلقتصادي والنقدي واألزمة املالية واحتباس ودائعها
يف املرصف ،فــإن عامني ونصف العــام من ضيقة
مادية وخشية عىل املستقبل ،ومن جائحة «كورونا»
القاتلة التي أرهقتها كما ســائر املواطنني ،جعلتها
تق ّرر حزم حقائبها والســفر اىل تركيا لقضاء عطلة
لفرتة أسبوعني« .ضاق خلقي» كما أوضحت لـ»نداء
الوطــن» وســأتوجه اىل «مارماريــس» التي أحبّ
ألســتمتع ببحرها الجميل مــع عائلتي ،وأنىس كل
السياســيني واملآيس التي نعيش يف بحرها بفضلهم
خصوصــاً ،وأن الرحلة لن تكــون مكلفة علما ً أنها
تتقاىض نصف راتب بالدوالر.
وعىل شاكلة راغدة ،يربز الكثر من الذين يتشوّقون
الستعادة روتني حياتهم السابق يف السفر اىل الخارج،
فهم يطمحــون اىل مغادرة البالد طمعا ً يف تغيري الجوّ
ّ
وتنشق بعض األوكســجني والهرب من الواقع املرير
ومن « َز ْربَة كورونا» .لكن عدد هؤالء ال يزال محدودا ً
وال يمكن مقارنته مع العام  2018اي قبل عام واحد
من وقوع أكرب انهيار مايل يعيشه لبنان.
والعكس صحيح ،املغرتبون اللبنانيون يف الخارج
سيتوافدون اىل بلدهم وقضاء عطلة الصيف يف ربوعه
وبني أهلهم واصدقائهم ،والتنقل من البحر اىل الجبل
يف نصف ساعة وبأسعار «رخيصة» مع انهيار سعر
العملة الوطنية .فحركة الســفر اىل لبنان محجوزة

جان عبود

سياح لبنانيون في تركيا

بالكامل والطائــرات «مفوّلة» بدءا ً من اليوم ولغاية
 15أيلول املقبل وبلغ عدد القادمني اىل لبنان يف شهر
حزيران لوحده  16358وافــدا ً مقارنة مع 18847
يف الشهر نفســه من العام  2019و  10527وافدا ً يف
حزيران  2021و  177راكبا ً يف الشهر نفسه من العام
 .2020ولو كانت األوضاع السياسية أفضل لكان عدد
الخليجيني أكرب ألنهم يعتربون لبنان بلدهم الثاني.

الوجهات التي يقصدها اللبنانيون كونهم يحتاجون
اىل فيزا للدخول اليها وكشــف حساب علما ً أن كلفة
املعيشة فيها اغىل من تركيا.

حركة نشطة

وبالعودة اىل السياحة الخارجية ،أوضح النقيب
عبود أن «الحركة نشطة اىل تركيا مقارنة مع العام
 .2018فغالبيــة الرحالت من خالل الـ»تشــارتر»
اليومية تتخذ من تركيا وتحديــدا ً أنطاليا وبودروم
ومارماريس الوجهــة األوىل لها .ومــن املتوقع ان
يرتاوح عدد رحالت الـ»تشــارتر» مــن  1تموز اىل
منتصف أيلول ،بــن  1500و  2000رحلة .أما عدد
ّ
فتوقع عبود أن
املغادرين بهدف السياحة الخارجية
يرتاوح عددهم بني  125و 150ألف لبناني».
وحول ســبب اختيار اللبناني تركيا وجهة أوىل
لقضاء أسبوع أو أســبوعني فيها ،أوضح عبود أنها
«تعترب األرخص مقارنة مع ســائر الدول .وتتضمن
الكثري من املنتجعات التي تالئــم العائالت ،علما ً أن
اللبناني ال يحتاج اىل فيزا للسفر اىل تركيا .أما معدل
الكلفة للشــخص الواحد فتبلغ نحــو  450اىل 500
دوالر لفرتة  4ليال (بطاقة ســفر وإقامة يف فندق 4
نجوم).
وتحتــ ّل اليونان بعــد تركيا املرتبــة الثانية يف

كلفة السياحة الخارجية

أما بالنسبة اىل اآلثار التي سترتكها كلفة سياحة
اللبنانيني يف الخارج بــدال ً من إنفاق عملة الدوالرات
الصعبة يف الداخل ،فأشــار عبود اىل ان «رشاء تذاكر
الســفر تت ّم من لبنان ووكاالت السياحة تدفع قيمة
التذاكــر لرشكات الطريان بالــدوالر ،من هنا تكون
اإلســتفادة محليا ً منهــا بنســبة  ،40%علما ً أنه
بالنســبة اىل الفنادق يف الخارج ،يت ّم تحويل األموال
مبارشة اليها.
إذا ،لم تكن حركة السياحة نشطة العام املايض
من لبنان اىل الخارج بســبب جائحة كورونا ووقف
رحالت الطريان .أما اذا اردنا الرجوع اىل العام 2018
وهو عام طبيعي عىل كل الصعد ال أزمة مالية خالله
وال «كورونا» ،فقد كشــف عبود أن «عدد املسافرين
من لبنــان اىل الخارج بهدف الســياحة يف كل دول
العالم ،بلــغ  350ألفا ً أنفقوا مــا قيمته  3مليارات
دوالر ،وهــو مبلغ كبري .أما اليوم واذا احتســبنا ان
نحو  150ألف لبناني سيغادرون البالد خالل املوسم
فإنهم سينفقون نحو  600مليون دوالر كحد أقىص
وفق التقديرات األولية املتوقعة».

حركة الـ outgoingجيّدة

ويف محاولــة التواصل مع رشكات الســياحة

والســفر ،للوقوف عىل عدد اللبنانيني الذين يرغبون
يف قضاء عطلتهــم الصيفية خــارج لبنان ،أوضح
مسؤول يف رشكة «تانيا ترافل» للسفريات أن حركة
الـ outgoingخــال العامني املاضيني كانت خجولة
جــداً ،لكن «تقليعة» العام الجــاري تبدو أفضل .اذ
نتلقــى إتصاالت كثرية لإلستفســار عن رحالت اىل
الخارج .اما الوجهة السياحية التي يقصدها اللبناني
الراغب يف الســفر اىل الخارج فهــي تركيا بالدرجة
األوىل وتحديدا ً اســطنبول ،نظرا ً اىل ســهولة السفر
اليها باعتبــار أن اللبناني ال يحتاج اىل فيزا ،وانتهت
إجراءات كورونــا .فضالً عن الكلفة املقبولة لقضاء
عطلة لفرتة اسبوع يف تركيا مقارنة مع سائر الدول
األوروبية ،مثل ايطاليا وإسبانيا.
تركيا تعترب وفق تلك املعادلة هي الوجهة األوىل
للســفر اىل خارج لبنان ،أما الكلفة فتبلغ بمعدلها
نحو  2000دوالر لعائلة واحــدة مؤلفة من نحو 4
أشــخاص لفرتة  4أو  5ليال ،ويرتفع السعر حسب
مســتوى الفنادق التي يتم اختيارها وما اذا كانت 4
أو  5نجوم.
اما الوجهة الثانية لسفر اللبنانيني اليها فأوضح
املســؤول« :اليونان وقربص ألن الكلفة أكرب ،فضالً
عن الحاجة اىل فيزا وكشــف حساب بالدوالر وعدم
وجود رحالت تشارتر عىل غرار تركيا».
اذا ً السياحة اىل خارج لبنان نشطت مجددا ً لكنها
ال تزال ضعيفــة مقارنة مع فرتة مــا قبل جائحة
«كورونــا» وانطالق األزمة املاليــة واإلقتصادية يف
البالد.

مع تخفيف قيود السفر المتعلقة بجائحة كورونا

عودة السياحة العالمية إلى االنتعاش
وفقا ً ملنظمة السياحة العاملية ،شهدت السياحة الدولية زيادة بنسبة
 182%عىل أساس ســنوي يف الفرتة من كانون الثاني اىل آذار  ،2022حيث
اســتقبلت الوجهات حول العالم حواىل  117مليون سائح دويل ،مقارنة بـ
 41مليونــا ً يف الربع األول من عام  .2021ومن  76مليون وافد دويل إضايف يف
األشهر الثالثة األوىل ،تم تســجيل حواىل  47مليونا ً يف آذار ،مما يدل عىل أن
االنتعاش يكتسب زخماً.
تُظهر بيانات منظمة السياحة العاملية أنه يف الربع األول من عام ،2022
اســتقبلت أوروبا ما يقرب من أربعة أضعاف عــدد الوافدين الدوليني (+
 )280%مقارنة مع الربع األول من عام  ،2021مع ارتفاع النتائج بســبب
الطلب القوي داخــل املنطقة .يف األمريكيتني ،تضاعف عــدد الوافدين (+
 )117%خالل األشهر الثالثة نفسها .ومع ذلك ،ظل عدد الوافدين إىل أوروبا
واألمريكيتني أقل من مستويات عام  2019بنسبة  43%و  46%عىل التوايل.
شهدت منطقة الرشق األوســط ( )132% +وأفريقيا ( )96% +نموا ً
ً
مقارنة بعام  ،2021لكن الوافدين ظلوا
قويا ً يف الربــع األول من عام 2022
عىل التوايل  59%و  61%أقل من مســتويات عام  ،2019وشهدت منطقة
آســيا واملحيط الهادئ زيادة بنسبة  64%عن  ،2021لكن املستويات كانت

مرة أخرى أقل بنســبة  93%من أرقام عــام  2019حيث ظلت العديد من
الوجهات مغلقة أمام السفر غري الرضوري.
وتواصل منطقة البحر الكاريبي وجنوب البحر األبيض املتوسط إظهار
أرسع معدالت التعايف .يف كلتا الحالتني ،تعاىف الوافدون إىل ما يقرب من 75%

هيا إلى االستجمام!

من مستويات عام  ،2019مع وصول بعض الوجهات إىل مستويات ما قبل
الجائحة أو تجاوزها.
عىل الرغم مــن أن الســياحة الدولية ال تزال أقل بنســبة  61%من
مســتويات عام  ،2019فمن املتوقع أن يستمر االنتعاش التدريجي يف عام
 2022حيث تخفف املزيد من الوجهات او تلغي قيود الســفر ويتم تحرير
الطلب املكبوت .اعتبارا ً من  2حزيــران ،كانت  45وجهة (بما يف ذلك  31يف
أوروبا) خالية من قيود  .COVID-19ويف آسيا ،بدأ عدد متزايد من الوجهات
يف تخفيف هذه القيود.
عىل الرغم من هذه النظرة اإليجابية ،فإن الوضع االقتصادي الصعب،
إىل جانب الهجوم العســكري لالتحاد الرويس عىل أوكرانيا ،يشكالن خطرا ً
سلبيا ً عىل انتعاش السياحة الدولية .حتى اآلن ،يبدو أن الهجوم الرويس كان
له تأثري مبارش محدود عىل األداء السياحي العام ،عىل الرغم من أنه يعطل
الســفر إىل أوروبا الرشقية .ومع ذلك ،فإن الــراع له تداعيات اقتصادية
عاملية كبرية ،مما أدى إىل تفاقم أســعار النفط املرتفعة بالفعل والتضخم
العام وتعطيل سالســل التوريد الدولية ،مما أدى إىل ارتفاع تكاليف النقل
واإلقامة لقطاع السياحة.
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شمس الدين :القيمة الرسمية نحو 6.5مليارات دوالر سنويًا
وحقيقة الرقم قد تصل الى  17مليارًا

غبريل :إرتفعت  8%في النصف األول من  2022وهي بين 200
و  500دوالر للتحويل الواحد

سروع :التحويالت عبر الشركات المالية تشكل الرافد االول
لمصرف لبنان بالعمالت الصعبة

أموال المغتربين في الودائع كانت أيضًا الضرع الذي شرب منه
السياسيون والمصرفيون الفاسدون

حالت دون انفجار اجتماعي واسع النطاق ...ال يبقي وال يذر

تحويالت المغتريين حمت المنظومة من السقوط!
بــــاســــمــــة عـــطــــوي
يذهب مراقبون اىل القول إن تحويالت املغرتبني
حالت نســبيا ً دون اهتزاز املنظومة الحاكمة أكثر،
أو حتى أنها حمت ســقوطها .فلــو افرتضنا أن ال
تحويالت من الخارج تفيد مئات آالف األرس اللبنانية،
فهل يمكن أن يبقى يشء اسمه استقرار اجتماعي؟
بالطبــع ال! .وما فقدان األمــن االجتماعي إال بداية
تغيري حتمية يف املنظومة السياســية للبالد .إذاً ،ولو
بشــكل غري مبارش ،استفاد ،ويستفيد ،السياسيون
يف لبنــان من هذا املصل الذي يدخل جســم املريض
ويغذيه بشكل ما ليبقى عىل قيد الحياة .ويا لسخرية
القدر! فان نفس أمــوال املغرتبني التي كانت تذهب
اىل املصارف قبل األزمة ،وترتاكم يف الودائع ،شــكلت
الرضع الذي رشبت منه نفس املنظومة التي ال تعرف
اليوم كيف سرتد تلك الودائع ألصحابها!

مصل لم ينقطع يومًا

لطاملا لعبت تحويالت املغرتبني دورا ً مهما ً يف دعم
االقتصاد اللبناني يف كل الحقبات السياسية .وكانت
أحد االوردة الذي يضخ الحياة يف جسد الدولة اللبنانية
ومُساهمة أساسية يف إعادة نهوضها عند الرضورة.
اليوم يف زمن االنهيار ،وعىل جري العادة ،شكلت هذه
التحويالت «أوكسجيناً» ملئات آالف العائالت اللبنانية
وم ّكنتهم من العيش بكرامة ،ومنعت إىل اآلن حدوث
إنفجار إجتماعي ال أحد يمكن أن يقدر نتائجه.

ال أرقام نهائية

تختلف تقديرات قيمة تحويالت املغرتبني سنوياً.
ففي حني تقدرهــا مصادر دولية بأنها تراوح بني 6
و 7مليارات دوالر سنوياً ،هناك من يتحدث عن رقم
مضاعــف اذا أخذنا يف االعتبار مــا يدخل البالد مع
املغرتبني الذين يزورون لبنان مرة أو أكثر يف السنة.
مصادر معنية تؤكد أنــه ال يمكن الجزم برقم
محدد لألموال التي يرسلها هؤالء املغرتبون .والسبب
هو تعدد الوســائل بــن رشكات التحويالت املالية،
وتبادل خدمات نقل االموال بني االفراد أثناء زياراتهم
إىل بــروت .وهذا ما يوافق عليــه الباحث يف الدولية
للمعلومات محمد شمس الدين الذي يرشح لـ»نداء
الوطن» أنه «بحسب االرقام الرسمية يدخل إىل لبنان
منذ بداية االزمة نحو  6مليارات ونصف سنوياً ،لكن
برأيه يدخــل إىل لبنان ما بني  16و  17مليار دوالر يف
العام .ألن قســما ً كبريا ً من هذه األموال يدخل كاش
(خصوصا املبالغ حتى  10آالف دوالر أو أكثر قليالً)
وعرب الشنط خوفا ً من إيقافها عرب رشكات التحويل
املاليــة أو تحويل قســم منها إىل اللــرة اللبنانية.
والدليل أن كل املغرتبني الذيــن يأتون من أفريقيا ال
يســتخدمون الرشكات املالية يف تحويالتهم بل عرب
االشخاص واألمانات».
يوضح شــمس الدين أن «هذا هو رس إستمرار
االســتقرار االجتماعي يف لبنــان .العديد من األُرس
تســتفيد من هذه التحويالت ،وال يمكن الدخول يف
تصنيف املبالغ التــي تصل إىل العائــات اللبنانية.
فهناك مغرتبون يرسلون لذويهم  100دوالر شهرياً،
يف حني أن مغرتبــن آخرين يرســلون مبالغ أكرب.
ولكن متوســط هذه املبالغ هو  300دوالر شهرياً.
وهناك مغرتبون يحاولون التخفيف من مصاريفهم
يف البالد التي يعملون فيها إلرســال ما يستطيعون
توفــره إىل عائالتهم» ،معتــرا ً أن «التحويالت من
الخارج كانت وال تزال وســتبقى أحد مصادر الدخل
للعائالت اللبنانية ودعائم االقتصاد اللبناني .والدليل
أنه بالرغم من إنهيار اللرية فالعائالت اللبنانية بقيت
قادرة عىل االســتمرار نتيجة هذه التحويالت .وهذا
ما كان يحصل تاريخيــاً ،حتى ولو كان املبلغ زهيدا
إال أنه يحدث فرقا ً يف ظل إرتفاع ســعر دوالر السوق
السوداء .وهذا أمر مستمر وسيُكمل».

التحويالت عقد إجتماعي بين اللبنانيين

بلغة االرقام يوضح رئيس مركز االبحاث يف بنك
بيبلوس نســيب غربيل لـ»نداء الوطن»أن «االرقام

تحويالت المغتربين طوق نجاة ألكثر من طرف في ظل األزمة الطاحنة

الصادرة من البنك الدويل تظهر ان تحويالت املغرتبني
وصلــت إىل  6مليارات و  600مليــون دوالر يف العام
 2021وبرتاجــع  5.7باملئة عــن  7مليارات دوالر يف
العام  ،»2020الفتا إىل أنه «يف ما يخص العام الحايل،
فإن االرقام الصادرة عن رشكة  omtعن االشــهر
الســتة األوىل للعام  2022بما فيها شــهر حزيران
تُظهــر أن تحويالت املغرتبني مــن الخارج إرتفعت
بنســبة  8باملئة .وبلغ معدل قيمتها بني  200و 500
دوالر أمريكي للحوالة املالية .وتلقى حواىل  250ألف
مستفيد شــهريا ً هذه التحويالت بالدوالر االمريكي
عرب الرشكة» ،ويشــر إىل أن «  70باملئة منها كانت
أقل من  500دوالر و 30باملئــة أقل من  200دوالر.
واملصادر االساسية لهذه االتحويالت هي دول الخليج
العربي والواليات املتحدة وأسرتاليا وكندا وأملانيا».
ويف قراءة لهذه االرقام يرى غربيل أن «مستوى
تحويالت املغرتبني إىل لبنان لــم يرتاجع بالرغم من
أزمة كورونــا وتداعياتها عىل الوضــع االقتصادي
العاملــي ويف البلدان التــي يعمل فيهــا املغرتبون
اللبنانيون .ولم تصدُق التوقعات بأن هذه التحويالت
سترتاجع ،وأظهرت أنها مســتقرة وضمن معدل 6
مليارات دوالر يف العام مع فارق بســيط يف االرقام،
وبغض النظر عما يمر به لبنان وما يحصل إقتصاديا ً
وصحيا ً يف العالم ويف البلدان التي هي مصادر أساسية
لتحويالت املغرتبني» .مشددا ً عىل أن «هذه التحويالت
هي عقــد إجتماعي خاص بني املغــرب وعائلته يف
لبنان .وال يجــب تصديق ما يحاول السياســيون
ترويجه بأن هــذه التحويالت هي جــراء جهدهم
للحفاظ عىل هــذه التدفقات املاليــة ،والدليل أنها
تأتي للعائالت لسد حاجاتهم اليومية واالستشفائية
وليس لإلستثمارات وهي كانت موجودة قبل االزمة
واليوم باتت ملحة أكثر».

نسيب غبريل

محمد شمس الدين

التدفقات ستستمر

يرى غربيــل أن «هذه التدفقات ستســتمر وال
عالقة لها بالوضع الســيايس .وتاريخياً ،املغرتبون
يزيدون معدل تحويالتهم إىل البلد األُم خالل االزمات،
ويف الفــرة االخرية بقيت محافظة عىل مســتواها
بالرغــم من تداعيات كورونا عــى جميع البلدان»،
شــارحا ً أن «ســبب بقائها مرتفعة هــو أن هناك
موجات هجــرة متالحقة من الشــباب اللبنانيني
والتي إرتفعت وتريتها منــذ حرب  ،2006ألنه عادة
بعد مرور  5ســنوات عىل وجود املغرتبني يف الخارج
تبقى نســبة التحويالت إىل االهل عىل حالها وال تزيد
بســبب الحاجات الجديدة التي تطرأ عىل املغرتب يف
بالد االغرتاب».

المصدر األول للعملة الصعبة

عــى ضفة الخــراء املرصفيني يشــر الخبري

عدنا  40سنة إلى الوراء!
يروي عبــاس نعمة لـ»نــداء الوطن» وهو
مهنــدس معماري يعمــل يف إحــدى الرشكات
اللبنانيــة يف نيجرييا منذ أكثر مــن  15عاماً ،أن
«رشكته إضطرت إىل انتدابه يف بداية العام الحايل
إليصال  400ألف دوالر «بالشنطة» لفرع الرشكة
يف بريوت لتســديد التزاماتها تجــاه التجار .ألن
تحويل هذا املبلغ غري ممكــن عرب املصارف وقد
يتخللــه «وجعة رأس» إذا تّم تحويله عرب رشكات
تحويل االموال .وقــد ت ّم إتخاذ كل تدابري الحماية
الالزمة له منذ أن وطأت قدماه أرض املطار» ،الفتا ً
إىل أن « 5من زمالئه يف الرشكة أيضا أرســلوا معه
مبلغ  9آالف دوالر إليصالها إىل ذويهم».
يشــر نعمــة إىل أن «تنفيذه املهمــة ذ ّكره

بقصــص كان يرويها له والده الــذي كان يعمل
يف اململكة العربية الســعودية يف ثمانينات القرن
املايض ،عــن كيفية إخفاء أموالــه التي يجنيها
بجيوب مخفية يف مالبسه وحقائبه خوفا ً من أن
يتم االستيالء عليها من قبل حواجز امليليشيات يف
لبنان آنذاك» ،معتــرا أن «االزمة املالية واالنهيار
االقتصادي أعــادا لبنان أربعني عامــا ً إىل الوراء
لجهة نقل أموال املغرتبني بالشنط وعرب أشخاص
موثوق بهم .أو لجهة تحوّل هذه األموال لدى عدد
كبري مــن العائالت اللبنانية إىل «بحصة» تســند
خوابيها الفارغة بســبب إرتفاع كلفة املعيشــة
وإنهيار قيمة الرواتب باللرية اللبنانية ،وتقيهم ذُل
العوز مع إرتفاع سعر الدوالر يف السوق السوداء».

جو سروع

املرصيف جــو رسوع لـ»نداء الوطن» أنه «قبل االزمة
كانت التحويالت ترتاوح بني  7و 8مليارات ســنويا.
لكنها لم تكن جميعهــا تحويالت لذوي املغرتبني بل
جزء منها يأتي لتسديد ديون عقارية ( شقق وأراض
وإستثمارات معينة) أو لوضعها كودائع يف املصارف
بهدف االستفادة من الفائدة املرتفعة .اما اليوم فكل
األموال التي تأتي هي دعم للعائالت وترتاوح قيمتها
بحســب دخل املغرتب وهي إجماال بني  300و400
دوالر للعائلة الواحدة».
يضيف»:هنــاك مالحظتان يمكن تســجيلهما
يف هــذا االطــار ،االوىل أن هجرة الشــباب خالل
أعوام االزمة إىل ســوق الخليــج وأفريقيا أدخلهم
أيضا إىل ســوق التحويــات .ولكن ليــس بمبالغ
كبرية ألن رواتبهم ليســت مرتفعــة .بيد أنه يمكن
القــول إن عدد التحويالت باملطلــق زاد مع ارتفاع
اليــد العاملة اللبنانية يف الخارج» ،مشــددا ً عىل أن
«هذه التحويالت هــي التي تجعل الناس قادرة عىل
االستمرار ولكن عىل مستويات مختلفة .وهي أيضا
أحد مصادر إدخال عملة صعبة إىل البلد .لكن علينا
التمييز بني تحويالت الرشكات املالية التي تشــكل
الرافد االول ملرصف لبنــان بالعمالت الصعبة وهي
تشــري وتبيع الدوالر لصالحه  ،باالضافة إىل دور
الرصافني يف تأمــن الدوالر للبنــك املركزي أيضا.
لكن علينــا أن نأخذ بعني االعتبــار مدى نزاهتهم
وإلتزامهم بتعاميمه يف حني أن يف الســوق السوداء
يشــرون ويبيعون الدوالر لصالح سوريا والعراق
وتركيا وليس لصالح لبنان».
يلفت رسوع أيضــا إىل أن «هناك عمالت صعبة
تدخــل إىل لبنان عــر الالجئني الســوريني وقوات
اليونيفيل والبعثات الدبلوماسية .وهذا يعني أن املبلغ
يمكن أن يرتفع إىل  9مليارات دوالر سنويا ،باالضافة
إىل ما يدخله القطاع السياحي ،ولكن بزخم أقل».
ويختم« :كل هذه االرقام والتقديرات ال تعني أنه
يمكن تحديد نسبة التحويالت إىل لبنان بسبب غياب
اإلنضباط الذي يحكم هذه العملية يف ما لو تمت عرب
املصارف».
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زبيب :تعتمد المصارف طرقًا عدة لتعقيد المالحقات القانونية
ضدها في حال حصولها

بزي :قيام المصارف بهذه العمليات في فترة توصف بالرّيبة
جرم يضاف إلى الجرم األساس

المسألة سيف ذو حدين :ما يلجأون إليه يخفض القيمة
السوقية للمصارف المعنية

تتصرف بإحتراز قبل أن تطالها دعاوى سوء األمانة ومخالفة
قانون النقد والتسليف

بعدة طرق ...والهدف الحؤول دون وضع اليد عليها

مصارف "تهرّب" أصو ً
ال ...وعقارات
آدم شـــمـــس الـــديـــن

مهما سعت املصارف اللبنانية وبشتى
أنواع الحمالت االعالنية املدفوعة أو املدروسة
فانها ستجد صعوبة بالغة جدا ً جدا ً يف اقناع
من وثق يوما ً بها أن يثق بها مجدداً.
بعيدا ً عن شــكل الحل النهائي لألزمة
املالية اللبنانية ،وكيفما كان شكل املعالجة،
من املعــروف مســبقاً ،ان معظم القطاع
ســيخضع إلعــادة تجميــل تجارية عرب
تغيري أســماء مصارف اذا نجح أصحابها
ومســاهموها بالهرب من ســيف اعادة
الهيلكة الذي سيطيح بملكية جزء كبري من
هؤالء ملصارفهم.

سعي دؤوب للهروب...

يف االثناء ،السعي املستمر للهروب من
تحمل حصتها من الخســارة ورميها عىل
الدولة والشــعب ودافعي الرضائب بحجة
«قدســية الودائع» ،يحصــل بالتوازي مع
خطط بديلة باتت تشــكل نمطا ً له العديد
من املؤرشات .إعادة التجميل ليست الخطة
الوحيدة التي ينشط يف تحضريها جزء كبري
من املصارف ،اذ يكفي االطالع عىل اسلوب
تعاملها مع سندات اليوروبوندز للتأكد بأن
جــزءا ً كبريا ً منها يعمل عــى خطط بديلة
تحسبا ً لألســوأ ،منها تغيري هوية مالكي
االصول العقارية للمصارف .فهل يشكل ذلك
جرما ً جزائياً؟ وهل فــرة الريبة القانونية
يف مكانها بناء عىل أســلوب حكم مقاربة
املصارف منذ إندالع االزمة حتى اليوم؟

قصة السندات

للتذكري ،املصارف اللبنانية التي حملت
جــزءا ً كبريا ً من ســندات الديــن بالعملة
األجنبية ،عمدت اىل التخلص من هذا الحمل
تدريجيا ً مع تزايد مخاطــر التعثر اىل حني
التخلص من الجزء األكرب منه لصالح جهات
خارجية ،وهــو االمر الذي وضــع الدولة
برمتها وأصولها يف خطر مخالب «صناديق
النســور» التي تســتحوذ عىل كمية كبرية
نسبيا ً من تلك السندات.
عند اعالن وزير املالية الســابق عيل
حســن خليل يف كانون الثاني  2019عن
امكانية توجــه الدولة نحو اعادة هيكلة
الدين ،تبني أن مصــارف لبنانية ،وحتى
اعالن اقفالها ألسبوعني عقب انتفاضة
الســابع عرش من ترشين ،قامت ببيع
سندات دين لجهات خارجية بقيمة مليار

حسن بزي

علي زبيب

و 200مليون دوالر.
يف شباط  2020وبعد تشكيل حكومة
حســان دياب وتوجهها نحو اعالن التعثر،
خاضت الحكومة مفاوضات مع املصارف
العادة جدولة الدين يف اجتماعات ماراثونية
أفضت اىل موافقة مبدئيــة ،لكن عددا ً من
املصــارف عمد عقب االتفــاق اىل بيع جزء
من السندات اىل جهات خارجية ،مما يفقد
الدولــة اللبنانية قدرتهــا التفاوضية ،اذا
فشــلت يف الحصول عىل موافقة  75%من
حملة السندات عىل اعادة هيكلة تلك الديون
بعد اجراء هريكات عليها .وبجردة رسيعة
عىل حجم الســندات التي قامت املصارف
ببيعها منذ ترصيح وزيــر املالية يف كانون
الثاني  2019حتــى نهاية  2020بعد اعالن
الدولة عن التعثر باعت املصارف ما قيمته 6
مليارات دوالر من السندات لجهات خارجية.

املســاهمني واعضاء مجلس االدارة ،يقول
زبيب« :شــخصيا ً عمــدت اىل اجراء حجز
احتياطي عــى  115قســما ً عقاريا ً ألحد
املصارف يف بريوت يف دعوى قضائية يمكن
تصنيفها كأكرب حجــز احتياطي يف تاريخ
لبنان .وقد اصطدمت بمعضلة اساسية وهي
عدم القدرة عىل االســتحصال عىل افادات
عقارية لهذه االقسام اململوكة من املرصف
يف منطقة بريوت العقارية .وذلك بسبب عدم
اكتمال الوقوعات عىل العقارات وهو أمر يتم
عمدا ً من قبل املرصف بالتعاون مع موظفني
يف االدارات العامــة ال يملكون قوتهم اليوم.
االمر الذي يــؤدي اىل عدم القدرة عىل القيام
بالحجز عىل اصول املصارف برادع قانوني».

الدور على العقارات

بنــاء عليه تصبح الريبــة يقينا ً حول
قيام عدد من املصارف بنقل ملكية أصولها
العقارية اىل أسماء وجهات مختلفة ،تحميها
من املالحقة القانونيــة يف حال حصولها،
وهو ما يؤكده املحامي املتخصص بالشؤون
املرصفية عيل زبيب بناء عىل معطيات تثبت
منها يف دعاوى قضائية يعمل عليها.
فمع تكاثر الدعاوى القضائية وتهديد
الحجــوزات عىل أصول املصــارف املنقولة
وغري املنقولة ،ومع تلويح عدد من نقابات
املهن الحرة بمقاضاة املصــارف بناء عىل
القانون  2/67الذي يتيــح مالحقة أموال
واصول املصارف ،باالضافة اىل أموال وأصول

قشور قانونية

يرشح زبيب أن «النمــط الجديد بعد
بداية االحكام القضائية ضد املصارف دفع
بها إلعداد خريطــة طريق لتهريب االصول
عرب تسجيلها يف أســماء رشكات متفرعة.
وهذا الســلوك يهدف اىل تعقيد املالحقة يف
حال حصولها عرب انشاء طبقة من القشور
القانونية – العقاريــة لتضييع املالحقة يف
حال حصولها.
يرى زبيب أن «هذا النمط يتقاطع مع ما
اقدمت عليه املصارف بداية االزمة وتحديدا ً
األشــهر الثالث االوىل منهــا ربطا ً بحجم
االموال التي ت ّم تحويلها ،بذريعة عدم وجود
قانون يحظر التحاويل املالية وهو مبدأ عام
انتهجته املصارف يف بداية االزمة وتســتمر
فيــه اىل يومنا هذا» .يؤكــد زبيب أن «فرتة
الريبة التي يتيحها القانــون  2/67والتي

ما مصير المصارف في ظل االتفاق مع صندوق النقد؟

تمتد اىل  18شــهرا ً قبل اندالع االزمة نظرا ً
لصدور قانون تعليــق املهل ،يصعّ ب مهمة
املصارف باالفالت مــن املالحقة ،ولو كانت
اضافة القشــور عرب نقل ملكية االصول اىل
جهات ثالثة تصعب املالحقة» .يضيف زبيب
أن «هذا السلوك قد يؤثر سلبا ً عىل البنوك يف
حال تطبيق قانون اعادة هيكلة املصارف .إذ
إن التخلص من ملكية املرصف لهذه االصول
يخفض من قيمته السوقية يف حال التصفية
أو الدمج».
وتقدر األصول امللموســة للمصارف
والرهونات بـ 6.7مليــارات دوالر أمريكي.
أي حــواىل  20%من القيمــة التي قدرتها
الحكومة بـ 35مليار دوالر ،لدفع  100الف
دوالر لنحو  95%من الحسابات يف املصارف.

يتحوطون بطرق ملتوية

املحامي حســن بزي مــن مجموعة
«الشــعب يريد اصالح النظــام» يقول إن
املجموعة «استحصلت عىل قرارات قضائية
بالحجــز عىل أصول  7مصــارف من أصل
 56مرصفاً ،والعمل جار عىل توسعة رقعة
الحجوزات ،النجاح بوضع اشارة عىل اصول
 8مصارف دفع املصارف االخرى اىل القيام
بإجراء احرتازي ،قبــل ان تطالها الدعوى
بجرائم االثــراء غري املــروع واالحتيال
ومخالفة قانون النقد والتسليف».
يضيف بزي أن «قيــام املصارف التي
وضعت اشــارة عــى اصولهــا العقارية
بعمليات بيع بطرق غري قانونية يع ّد جرما ً
جزائيا ً يضاف اىل الجرم االساس وهو قيامها
بهذه العمليات يف فرتة توصف بالريبة».

سبق وحصل ذلك

عملية تهريب االصول ،ليســت بفكرة
جديدة أو مبتكرة .عقب انهيار مرصفه وقيام
السلطات آنذاك بمالحقة أمواله وأمالكه يف
الخارج ،عمد مؤسس مرصف انرتا يوسف
بيدس عىل انتهاج االســلوب نفسه .قيام
بيدس بنقل أمالكه وأمواله الشخصية (كان
جزءا ً منها ملك املرصف لكنه سجلها باسمه
الشــخيص تفاديا ً للتعقيــدات القانونية
يف حــاالت البيع واالســتثمار) اىل صديقيه
املقربني انطوان بست ونعيم عطالله ،جرت
يف ظروف مختلفــة ،اذ كان بيدس يعترب أن
افالس املرصف ومنع انقاذه هو مؤامرة بحد
ذاتها .عىل أن بيدس نرش رسالة يف الصحف
قبل وفاته ولم يكن لها أي وقع أنذاك ،ونعيد
نرش جزء منهــا اليوم لعــل وقعها يكون
مختلفا ً ولكي ال يصبح «خداع جميع الناس
دائماً» ممكناً ،خالفا ً ملقولة الرئيس االمريكي
ابراهــام لينكولن الذي يفتقــد اللبنانيون
وجهه عىل فئة الدوالرت الخمسة بعد شح
الدوالر يف أيديهم.

رسالة بيدس

رسالة يوسف بيدس يف آب  1968تقول
ما ييل:
«كونوا عىل حذر ،ال تســمحوا ألؤلئك
الذين ألحقوا أذية ال يمكن اصالحها بلبنان
أن يستغلوا طيبتكم وميلكم العفوي للثقة
باآلخرين لريتكبوا اعماال ً أخرى ،اجعلوهم
يخضعــون للمحاســبة واملســاءلة عىل
أعمالهم .مصري بلدكم مهدد ومعه مستقبل
أبنائكم».

MARKETS
هل ينقذ دوالر المغترب لبنان؟
مـــيـــشـــــال الـــقـــــزح (*)
لك ّل عائلــة لبنانية مالك حــارس يعمل خارج لبنان ،ويرســل
الدوالرات شهريا ً ملساعدة أهله وأقاربه.
خالل سنة  2021دخل لبنان  6.6مليارات دوالر تحويالت رسمية
من خالل املصارف ورشكات تحويل االموال .ويرتفع هذا الرقم برأيي
اىل  10مليارات دوالر اذا أضفنا االموال التي تدخل «بالشــنطة» .وهذه
التحويالت هي النسبة األعىل عامليا ً قياسا ً عىل عدد السكان.
اذا ً املغرتب سند اللبنانيني واالقتصاد أمس واليوم وغداً.
ثالث ســنوات م ّرت منذ تفيش جائحة كورونا ،مــرورا ً بانفجار
األزمة والتظاهرات وصوال ً إىل مشاكل اقتصادية وعتمه شاملة منعت
املغرتبني من املجيء اىل لبنان.

وقد اختاروا هذا الصيــف املجيء للقاء أقاربهم وأحبائهم بالرغم
من استمرار األزمة.
هذا الصيف ســيدخل أكثر من مليون شــخص ،وكثرت مؤخرا ً
التحليالت واالرقام عن دخول املليارات.
من دون شك سيرصف املغرتبون الدوالرات .ولكن برأيي لن يتخطى
املبلغ مليار دوالر ،وهذه املبالغ لن تنقذ اللرية لعدّة أسباب أهمّ ها:
 - 1كــون معظم املغرتبــن لديهم أموال يف املصــارف اللبنانية،
وبالتايل ســيحاولون الترصّ ف باللوالر واللرية العالقة يف املصارف .اذا ً
سيرصفون من االحتياطي املتبقي يف مرصف لبنان.
 - 2تحوّل النظــام املرصيف اىل زومبي ،حيــث كان املغرتب يأتي
بأمواله اىل لبنان اليداعها يف املصارف لالستفادة من الفوائد أو للته ّرب
من الرضائب ،وهذا لم يعد موجودا ً اليوم.

 - 3سيت ّم رصف الدوالرات عىل االستهالك ،وبالتايل عىل االسترياد ال
سيما استرياد مواد غذائية ومحروقات...
وبالتايل ال يمكن التعويل عىل فرتة مرحلية إلنقاذ اقتصاد مهرتئ
ومدمّ ر من طبقة سياسية فاسدة ،رسقت ونهبت أموال املودعني ،ولم
تقم بأي اصالح منذ بداية األزمة لغاية اليوم.
أصبح الك ّل يعرف أن بداية االصالح هي أجندة صندوق النقد ،وهم
اليوم يحاربونه ،ليرصفوا ما ّ
تبقى من احتياط يف مرصف لبنان ،ألنهم
ال يريدون فقدان السيطرة عىل ما ّ
تبقى من الدولة.
عىل اللبنانيني أن يســتفيقوا واال ســيعتادون عىل تسول دوالر
املغرتبني الذي ال يمكن أن يبني اقتصاداً.
(*) مستشار مايل
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اإلثـنـيـن  ٤تـمـوز 2022

السؤال الذي لم يُسأل!
تـــــوفـــــيـــــق شـــــنـــــبـــــور (*)
كان لالعالميــة الســيدة روال حداد
حلقة حــوار مع حاكم مــرف لبنان
رياض سالمة مساء الثالثاء  21حزيران
 2022تــم نقلها مبارشة عىل شاشــة
 LBCIمن صالون الطابق الســادس من
مرصف لبنان ،حيث ظهرت معلقة عىل
الحائط صور الحكام االربعة الســابقني
للمرصف ،تعلوها صورة االستاذ سالمة
بالوسط.
سبق للسيدة حداد ان روّجت للحلقة
عىل صفحتها يف الـ  facebookبـ «ان كل
اسئلة الناس ستطرح يف هذه الحلقة».
الســؤال االهــم الذي لــم يطرح،
وان كان بالشــكل ،هو عن ســبب عدم
تعرض مرصف لبنــان ألي ازمة مالية
عاتية ،كتلك التي يمــر بها حالياً ،خالل
والية الحكام االربعــة املعلقة صورهم
عىل الحائط وهم :فيليــب تقال ،الياس
رسكيس ،ميشال الخوري وادمون نعيم،
واالخري عاش اقىس ايام التقاتل وانقسام
السلطة السياسية ،ولم يحصل األمر إال
مع الحاكم سالمة ،ملاذا؟
هناك من ســيجيب بــأن الحكام
الســابقني كانــوا جميعا ً مــن خلفية
قانونيــة ،اي خلفيــة تتبــر بدراية
وبعمق بنصوص القانون وتعلم اخطار
تجاوزها.
ويسرتســلون بالقول بــأن األزمة
العميقة والخسارة الفادحة التي سقط
فيهما مرصف لبنان متأتيتني يف احسن
تقدير من استشارات قانونية ناقصة او
مغلوطة قدمت اىل الحاكم ســامة .ولم
يعمل االخريعىل التدقيق يف ســامتها او
كفايتها بخصــوص جواز إتيان عمليات
معينة.
ويضيفــون ان التعثــر يف تقديــم
الحل املناســب لالزمة مرشح هو ايضا ً
لالنتكاس باستمرار .وهذا ما يتيقنه املرء
من التعديالت التي اقرها مجلس الوزراء
عىل املســودة االوىل للتعــايف ،والتي عاد
ووعد الرئيس نجيب ميقاتي األســبوع
املايض يف جلســة لجنة املــال واملوازنة

ذو املام عميق باملاليــة العامة ،وانتخب
بعد انتهــاء واليته الرئاســية عضوا ً يف
املجلس الدســتوري .لقد ذكرنا لهم ،اي
للمرصفيني ،ان لدينــا خطتني ملعالجة
االزمة:

خطة (أ) Plan A
خطة (ب) Plan B

الحوار مع الحاكم ...أضواء وظالل

باجراء تعديالت عىل املعدل منها .واالكيد
انه ســتكون هناك ايضا ً يف املســتقبل
تعديــات متالحقة الن مســودة التعايف
والنهوض تفتقر منــذ البداية للمهنية،
وترضب بعرض الحائط ثوابت دستورية
وقانونية وعرب مســتخلصة من تجارب
اآلخرين الناجحة.
كما يلفتــون اىل ان امــور االنقاذ
والتعايف لن تستقيم اال بضم شخصيات
قانونيــة (مســتقلة) ،مشــهود لها
باالختصاصــات ذات الصلة باألزمة ،اىل
فريق العمل العامــل عىل وضع الخطط
الكفيلة بالنهوض من القعر الذي وصلت
اليه االمــور او حتى ربمــا لقيادة هذا
الفريق.
***
األمثلــة األوروبية بخصوص خطط
التعايف الناجحة تظهــر ان غالبيتها ،ان

لم تكن جميعها ،قد تمــت قيادتها من
قبل رجال قانون ،او تــم االقتباس من
منطلقات وأسس أرساها هؤالء.
آخرهم الرئيس االيســلندي Ólafur
 Ragnar Grímssonالــذي اختــار
التخصص الجامعي بالعلوم السياســية
وانخرط يف نشــاطات  .ONGوقد تحدث
يف مداخالته يف مؤتمر  Davosالذي دعي
اليه عام  2012عن تجربة بالده الناجحة
يف تخطــي االزمة املاليــة العميقة التي
سقطت فيها اواخر عام  .2008فذكر ان
االســاس الذي تم االنطالق منه يف بالده
كان قانوني ينطلق من تحديد املسؤولني
الحقيقيني عن االزمة ،ومالحقتهم امام
القضاء عــى افعالهم لتنقيــة القطاع
املرصيف منهم .فاملهم بالنســبة اليه كان
انقاذ القطــاع املرصيف وليس املرصفيني
املقرصين وردد هذا االمر مرات عدة.

وأردف ان النظريــة التــي تقــول
ان عــى الدولة ان تتدخل ملنع ســقوط
مصارفها ،والتــي معناهــا ان يتمتع
املرصفيون باالرباح ونتائج نجاحاتهم،
وترك املواطنني يتحملون وزر اخفاقات
املرصفيــن من خالل فــرض املزيد من
الرضائب واجراءات التقشف عليهم ،هي
نظرية بائدة وال تصلح يف الديمقراطيات
الحديثة املتنورة.
وأضاف« :لقد تمحــور همنا حول
عدم تحميل املواطن واملودع تبعات االزمة
يف بالدنــا .لقد انقذنا شــعبنا ورمينا يف
الســجن املقرصين عىل خالف ما فعله
اآلخــرون يف قربص واليونــان وايطاليا
واســبانيا والربتغــال .كان خطابنــا
واضحا ً ورصيحــا ً وابلغناه للمرصفيني
وقد نحونا فيــه منحى الرئيس الفرنيس
 Vincent Auriolوهــو دكتور بالقانون

الـــ  Plan Aوتقــي بمطالبتهم
باعادة تكويــن رؤوس اموال مصارفهم
كما املراكز النظامية املطلوبة (ســيولة،
مالءة ،مؤونات وغريه )...خالل اشــهر
معدودة.
الـ  Plan Bيف حال االخفاق يف تأمني
املطلوب ،فان ابواب مصارف املقرصين
ستغلق وسيزج باملسؤولني عنها (اعضاء
مجلــس االدارة واملــدراء التنفيذيــن
ومفويض املراقبة) يف السجن ،اىل جانب
املسؤولني الرســميني عن االزمة ويلقى
الحجز عىل ممتلكاتهم وحســاباتهم يف
الداخل والخــارج عىل االخص يف املالذات
الرضيبية.
انطالقة الحــل يف ايســلندا كانت
انطالقــة قانونية .وركــزت عىل تحديد
املسؤولية القانونية ،لكي يبنى عىل االمر
مقتضاه .وقد تطلب االمر سنتني ونصف
الســنة ملعرفة الحقيقة الكاملة ملا جرى
وايجاد الحل لألزمة».
***
إنطالقــة الحل يف لبنــان عهدت اىل
رجال املال واالعمــال .وركز هؤالء عىل
«مصطلح» التوزيع العادل للخسائر (يف
اطار اعالمي دعائي ) ،وليس عىل التحديد
القانوني للمســؤوليات .وها هي ثالث
ســنوات تمر ولم يعرف املواطن العادي
يف لبنان حقيقة ما ومن تسبب باالزمة.
كما لم تعتمد لتاريخه اي خطوات اكيدة
وجديــة لحلها .نحن فقــط أمام تدابري
وقرارات غري دســتورية وغــر قانونية
لتذويب الودائع بهدف اطفاء الخســائر
وتمويه االنحرافات.
(*) أستاذ محارض يف قانوني النقد
والبنوك املركزية

هاجس سبعينات القرن الماضي

وطأة التضخم تربك االقتصادات الغربية
كتب جيم اونيل ،الرئيس السابق إلدارة األصول يف غولدمان ساكس
ووزير خزانة بريطاني ســابق ،ورئيس مجلس إدارة شاتام هاوس،
مقاال ً يف بروجكت ســانديكيت تناول كثرة األحاديث مؤخرا ً عن عودة
إىل األحوال االقتصادية التي كانت سائدة يف سبعينات القرن العرشين.
وأشار اىل اململكة املتحدة ،حيث بلغ معدل التضخم عىل أساس سنوي
 9.1%يف أيار ،وتهيمن اإلرضابات العمالية الـمُـعَ ـ ِّ
طـــلة للعمل عىل
عناوين األخبار الرئيسية.
وتســاءل هل تكون العودة إىل اقتصاد عىل غرار السبعينات أمرا ً
واردا ً حقاً؟ ويف ما ييل أبرز ما جاء يف املقال:
يتوقف الكثري عىل ما قد يحدث مع تســويات األجور والسياسة
النقديــة واملاليــة .وهناك بالطبــع العديد من القــوى العاملية التي
ينبغي لنا أن نضعها يف الحســبان ،بما يف ذلــك جائحة كورونا 2019
(كوفيد ،)-19واآلفاق االقتصادية غري املؤكدة يف الصني ،والحرب التي
تشنها روســيا ضد أوكرانيا ،والحالة املحفوفة باملخاطر التي تمر بها
الحوكمة االقتصادية والسياسية يف عموم األمر.
مع مطالبــة العمال بأجــور أعىل ،أصبحت توقعــات التضخم
الطويلة األجل تشــكل قضية مركزية .يف أوائل شهر حزيران ،أظهرت
دراسة استقصائية لتوقعات التضخم والتي راقبتها جامعة ميتشيغان
عن كثب أن توقعات املســتجيبني للتضخم عىل مدار السنوات الخمس
املقبلة ســجلت ارتفاعا ً حادا ً من  3%إىل  .3.3%وهو أمر مثري للقلق،
ويشــكل رضبة ألولئك الذين دأبوا عىل الزعم بــأن األدلة يف ما يتصل
بالصورة املتوســطة األمد إىل البعيدة األمد ال تزال ملتبسة إىل حد ما.
وأشارت دراسات استقصائية أخرى إىل أن االرتفاعات األخرية يف أسعار
الطاقة والغذاء وأسعار املستهلك كانت أحداثا تقع مرة واحدة ،وليست
عالمات تدل عىل تضخم حقيقي.
لكن اآلن ينشأ خطر أعظم يتمثل يف أن توقعات التضخم أصبحت
بالفعل بال مَ ـــرىس .وهذا يضع بنك االحتياطــي الفيدرايل األمريكي
وغريه من البنوك املركزية يف موقف صعب ،ألنها ال يمكنها أن تســمح

ببساطة لهذه الحال بالتحول إىل اتجاه راسخ .وإذا فعلت ،فسوف نعود
حقــا ً إىل األيام املظلمة التي مررنا بها قبل خمســة عقود من الزمن.
كانت لهجة محــارض اجتماعات بنك إنكلرتا يف أعقاب رفع أســعار
الفائدة مؤخرا ً بمقدار  25نقطة أســاس أكثر تشددا ً مما كانت عليه
سابقا ً بشكل ملحوظ ،مما يشــر إىل زيادات أكرب يف أسعار الفائدة يف
األسابيع واألشهر املقبلة.
يف هذا الســياق ،أصبحت املفاوضات حول األجور عامالً حاسما ً
يف تحديد اآلفاق االقتصاديــة املرتقبة .ونظرا للخطر املتزايد املتمثل يف
دوامة األجور واألسعار ،أعتقد أن الحكومة الربيطانية محقة يف اتخاذ
موقف متشدد من نقابة عمال السكك الحديد الرئيسية .فمن األهمية
بمكان بث رســالة قوية إىل عامة الناس ووسائل اإلعالم .يف حني يمثل
معدل التضخم بنسبة  8%إىل  9%رضبة كبرية للدخل املتاح ،فإن هذا
التضخم مدفوع إىل حد كبري بارتفاعات أسعار الطاقة واملواد الغذائية
والتي ُ
ستُحَ ل يف النهاية .إذا كنا راغبني يف إعادة التضخم إىل املستويات
املنخفضة التي كان عليها طول السنوات العرشين األخرية أو ما يزيد،
فإننا يف احتياج إىل زيادة كبرية دائمة يف تســويات أجور القطاع العام
(ما لــم يكن من املمكن تربيرها من خالل زيادات كبرية بذات القدر يف
اإلنتاجية).
عالوة عىل ذلك ،ســتكون الضغوط اإلضافية املفروضة عىل موارد
القطاع العام املالية أكثر شــدة مقارنة بما كانت عليه يف املايض ،وهذا
من شأنه أن يزيد من تعقيد املناقشات الصعبة حول املستوى املناسب
من الرضائب نسبة إىل اإلنفاق العام.
لتحقيق هذه الغاية ،يجب أن تشتمل االستجابة الفعالة عىل ثالثة
عنارص .أوال ،يتعني عىل الحكومات أن تسمح لبنوكها املركزية بالقيام
بكل ما يلزم لكبح جماح األســعار .ثانياً ،يجب أن يتوقف الساسة عن
خلق انطباع بأن الحكومات لديها شجرة أموال سحرية يمكنها هزها
لحل كل مشــكلة قد تنشأ .إذا كانت أي حكومة راغبة يف إثبات قدرتها
عىل اســتباق األحداث ،فينبغي لها أن تقــدم إطار عمل مدروس عىل

النحو الالئق لسياستها املالية.
خري مثال عىل ذلك «القاعدة الذهبية» التي وضعها رئيس الوزراء
الربيطاني الســابق غوردون بــراون ،والتي ســمحت للقطاع العام
باالقــراض فقط لدفع تكاليف اســتثمار رأس املال ،يف حني كان من
الواجب تمويل اإلنفــاق الحايل من الرضائب وغريهــا من اإليرادات.
واآلن هناك حاجة ماسة إىل نسخة منقحة من هذا لضمان أن اإلنفاق
االســتثماري يف القطاع العام ال يتمتع بالحماية فحسب ،بل ويحظى
بالتشجيع أيضا.
ثالثا ،ويف ما يرتبط بقضية متصلة ،يتعني عىل الحكومات أن تتحىل
بقدر أكرب من الجدية يف التعامل مع اإلنفاق االستثماري الطويل األجل
يف عموم األمر ،وخاصة يف ما يتعلق «برفع مستوى» املناطق املرتوكة.
يجب أن يطلب صناع السياســات من الرشكات أن تنىس التخفيضات
الرضيبية ما لم يكن بوســعها حشــد األدلة التي تثبت أن مثل هذه
التدابري كفيلة بتعزيز اإلنتاجية .ال يبدو أن عقودا ً من تخفيض رضيبة
الرشكات عملت عىل تعزيز االستثمار التجاري واإلنتاجية بأي طريقة
مفيدة.
يتمثــل النهج األفضل يف دعم األعمــال والصناعات التي تميل إىل
خوض املجازفات (مثل رأس املال االســتثماري) يف املناطق املتخلفة
تنموياً ،والتحيل بقدر أكرب من الجرأة يف تنظيم أســاليب إدارة امليزانية
العمومية املتطورة مثل إعادة رشاء األســهم ــ وربما السماح بذلك
فقط عندما تتوفر أدلة حقيقية عىل تحسن اإلنتاجية .يف الوقت ذاته،
يتعني عىل القادة السياســيني أن يوضحــوا لعامة الناس ــ وخاصة
ماليني العمال من ذوي الدخول املنخفضة ــ ملاذا من مصلحة الجميع
تقبل بعض انتكاســات الدخل الحقيقي (املعدل تبعا للتضخم) كجزء
من عملية كبح جماح التضخم.
يف غياب اســتقرار األسعار أو تحسني اإلنتاجية ،لن تكون األجور
السخية والسياســات املالية أو االقتصادية مستدامة .ولن تمثل شيئا
سوى وعود زائفة.

٢٠

تــتــــــــمــات
العـــدد  - ٨٧٦السنــــة الـرابـعـة

رسالة "حزب الله" البحرية :إسرائيل "أكبر...

أما عن «الرسالة» التي رأى «حزب الله» أنها «وصلت» يف البيان الذي
أصدره لتبنّي «إطالق ثالث مســرات غري مسلحة» باتجاه حقل كاريش
بعد ظهر الســبت ،فتلقفتها إرسائيل «للتم ّلص من مفاوضات ترسيم
الحدود وتحميل لبنان مسؤولية إفشال الوساطة األمريكية يف هذا املجال
بذريعة ّ
أن الدولة اللبنانية غري قادرة عىل التوصل إىل اتفاق بشأن الحدود
البحرية» ،وفق ما رأت املصادر التي أعربت عن أســفها لكون «إرسائيل
بدت أكرب املســتفيدين» من هذه الخطوة التي أقدم عليها «حزب الله»
بحيث منحتها «الحجة لتحريض الوسيط األمريكي عىل لبنان والهروب
إىل األمام نحو تربير اســتكمال عمليات اســتخراج الغاز من املنطقة
املتنازع عليها بمعزل عن مفاوضات الرتسيم».
وعىل ما يبدو ّ
فإن الخطة اإلرسائيلية أتت ثمارها يف ضوء املعلومات
التي نقلتها قناة «الجديد» وكشــفت عن ّ
أن الوسيط األمريكي يف ملف
ترسيم الحدود البحرية آموس هوكشــتاين أجرى اتصاالت بمسؤولني
لبنانيني معنيني بملف الرتسيم بينهم نائب رئيس مجلس النواب الياس
بو صعب ،طالبا ً توضيحات ملا جرى بشــأن عملية إطالق “حزب الله”
ُســرة باتجاه حقل كاريش ،محذرا ً من ّ
ّ
أن هذه العملية «من
طائرات م
ّ
ّ
شــأنها إيقاف جهود التفاوض وقد تؤثر عىل اإليجابية التي رشحت عن
ا ُملحادثات األخرية».
وكان رئيس الحكومة اإلرسائييل الجديــد يائري البيد ووزير دفاعه
بني غانتس قد شــددا عىل ّ
أن «حزب الله يقوّض قدرة الدولة اللبنانية
عىل التوصل إىلاتفاق بشــأن الحدود البحرية» ،مــع التأكيد يف املقابل
عــى احتفاظ إرسائيل «بحق الترصّ ف والر ّد ملواجهة أي محاولة إللحاق
األذى بها» وأنها «مستعدة للدفاع عن بنيتها التحتية ضد أي تهديد» ،يف
حني تعامل املتحدث باسم الجيش اإلرسائييل بخفة وته ّكم مع الحادثة
مغردا ً تحت هاشــتاغ «دعاية فاشلة» بالقول« :رسالة املقاومة وصلت
ّ
ومســراتهم دمّ رت يف عقر دارها ( )...حزب الله يو ّرط لبنان ورسالتنا
املسيات ل ّ
ّ
طعموا شعبكم».
وصلت» ،وأضاف« :وفروا مصاري
ويف ســياق ينــذر باحتمال أن تــؤدي أي خطوة مســتقبلية غري
محســوبة العواقب عىل الجبهة اللبنانية الجنوبية إىل انزالقة عسكرية
ّ
تتحي إرسائيل من خاللها الفرصة لالنقضاض عىل لبنان واإلجهاز عىل
شــعبة املنهك اقتصاديا ً وماليا ً ومعيشــياً ،توالت الترسيبات اإلعالمية
اإلرسائيلية خالل نهاية األســبوع لتضخيم حجم التهديدات اآلتية من
لبنان فجرى تعميم أجواء تشــر إىل ّ
أن «الجيش اإلرسائييل يدرس الرد
عسكريًا عىل «حزب الله» بعد إطالقه طائرات مسرية من دون طيار فوق
حقــل كاريش» ،مع إثارة مخاوف يف اإلعــام اإلرسائييل من الخروقات
األمنية التي يقوم بها «غواصو» الحزب تحت املياه الحدودية الستطالع
التكنولوجيا اإلرسائيلية ومن أنه ســيعمد يف املرات القادمة إىل «إرسال
موجة كبرية من الطائرات مــن دون طيار محمّ لة باملتفجرات» باتجاه
إرسائيل.
حكوميــاً ،وضع رئيــس الحكومة املكلف نجيــب ميقاتي عملية
التأليف ضمن إطار رسم تشبيهي يحاكي شهية رئيس «التيار الوطني
الحر» جربان باســيل املفتوحة عىل «قالب الكنافة» الحكومي ،مصوّبا ً
من الرصح البطريركي يف الديمان بشكل مبارش عىل «ازدواجية املعايري»
لدى باسيل ،فهو من جهة يشرتط الحصول عىل حصة وازنة يف التشكيلة
الوزارية ،ومن جهة أخرى يرفض تكليف رئيسها ويعلن رفضه املشاركة
فيها.
وأمس ،لفتت مواقف البطريرك املاروني بشارة الراعي يف عظة األحد
التي دعا فيها املســؤولني إىل ممارسة مسؤولياتهم والتحيل باألخالقية
السياســية التي تحتم مغــادرة مربع «املناورات الخسيســة والكذب
واختالس أموال الدولة والزبائنية السياســية واســتعمال أساليب غري
رشعية للوصول إىل السلطة» ،ودعا من هذا املنطلق إىل اإلرساع يف تشكيل
حكومة «توحي بالثقــة من خالل خطها الوطني ومســتوى وزرائها
وجديتها يف إكمــال بعض امللفات العالقة وضمان إســتمرار الرشعية
وحمايتها من الفراغ» ،بالتزامن مع تجديده املناشدة «بإلحاح» النتخاب
رئيس جديد للجمهورية «قبل موعد انتهاء والية رئيس الجمهورية بمدة
شهر عىل األقل أو شهرين عىل األكثر ،كما تنص املادة  73من الدستور»،
مشددا ً عىل رضورة «أن يكون رئيسا ً واعدا ً ينتشل لبنان من القعر».

الحاكم يطمئن "الذهب بخير" ...أين الجردة؟

جواب املركزي املرسل بكتاب رسمي ّ
موقع من الحاكم «يعترب وثيقة
رســمية ال تحتمل التشكيك ويتحمل مســؤوليتها الحاكم شخصياً»،
بحســب النائب ملحم خلــف .و»إذا كان هناك من أمــر مثري للريبة،
فســنذهب إىل التدقيق أكثر» .أما بخصوص إمكانية اســتعمال الذهب
الطفاء الخسائر أو االســتمرار بالدعم ،فلفت خلف إىل أن «هناك قانونا ً
واضحا ً يمنع الترصف بالذهب (القانون رقم  1986/42الذي منع منعا ً
مطلقا ً بيع ذهب مرصف لبنان بصورة مبارشة أو غري مبارشة إال ّ ّ
بنص
ترشيعي يصــدر عن مجلس النواب) ولكي ال يبقى هذا الهاجس مصدر
قلق يجري العمل عىل إقرتاح قانون يؤمن حمائية أكرب ،من شــأنها أن
تبعد عن الذهب أي فرصة للرهن أو البيع أو التبادل أو خالفه».
ويف الوقت الذي تقــدّر فيه بعض املصادر امتالك لبنان أكثر من 10
ماليــن أونصة ،أي بفارق حواىل مليون أونصة عــن الرقم الذي أعطاه
مــرف لبنان ،وبقيمة قــد تصل إىل  2مليار دوالر ،يربز الســؤال عن
مصري «الجردة» التي وعد بها املركزي« ،فهذه الجردة التي بدأت يف العام
 2020لم ينجز منها إال حواىل  20يف املئة خالل العامني املنرصمني تحت
أعذار مختلفة» ،يقول مصدر متابع .هذا وكان حاكم املركزي قد أشــار
يف اكثر من مناســبة إىل أن عملية االحصاء دقيقة ومعقدة ،نظرا ً لوجود
أشكال مختلفة من القطع بأوزان وأحجام وعيارات مغايرة .وكان ينوى
تكليف رشكة دولية متخصصة للقيــام باملهمة توخيا ً الدقة ،خصوصا ً
بعدما أعلنت إحدى الرشكات املكلفة التدقيق يف حســابات املركزي عدم
اختصاصها يف هذا املجال .وعليه فان السؤال املطروح هو إن كانت أرقام
احتياطي الذهب الذي أعلن عنها املركــزي ناتجة عن احصاءات عينية
جدية أم هي نتائج آخر مسح أجري عىل الذهب يف العام 1996؟! وهل من
املمكن أن يكون مصري الذهب مشابها ً ملصري الودائع التي لم يبق أحد إال
وأعلن أنها محفوظة ،فأتت النتيجة أنها عىل شاشات الحواسيب فقط.
أسئلة كثرية نابعة من انعدام الثقة أوالً ،وعدم إبداء املركزي التعاون مع
عمليات التدقيق خصوصا ً املكلفة بها «ألفاريز آند مارســال» .وعدم رد

اإلثـنـيـن  ٤تـمـوز 2022

وزارة املالية لغاية اآلن عىل املطالبة بنسخ عن التقارير النهائية املودعة
من رشكتي التدقيــق  KPMGو oliver wymanرغم مطالبتها بذلك منذ
مطلع حزيران الفائت.
ويف الســياق أوضح نائب حاكــم مرصف لبنان الســابق محمد
بعاصريي لـ»نــداء الوطن» أنه لــم يذكر يف يوم من االيــام رقم عدد
األونصات املوجودة يف مرصف لبنان ،اما االعالن عن عدد اونصات الذهب
الذي يملكها مرصف لبنان فيعود اىل حاكم املرصف.

هجوم دموي يهز ّ كوبنهاغن

وكتبت رئيســة بلديــة العاصمة الدنماركية صويف أندرســن عىل
«تويــر»« :ال نعلم حتّى اآلن عدد املصابــن أو القتىلّ ،
لكن األمر خطر
ج ّداً» ،مشري ًة إىل تشــكيل «خلية أزمة» .وبعدما أبلغ شهود عن إطالق
عيارات نارية ،وصلت تعزيزات كبرية للرشطة إىل محيط مركز التسوق
املرتامي .وأظهرت مشــاهد من املكان مسعفني ينقلون جريحا ً وأمهات
َّ
َ
َ
أطفالهن وي
يحملن
ُحاولن تهدئتهم.
وعندما ســمع دوي الطلقات األوىل ،هرع أكثر من  100شخص إىل
خارج املركز التجاري .وبُعيد ذلك ،دعت السلطات املوجودين داخل املبنى
إىل انتظار دخولها واآلخرين إىل البقاء بعيدا ً من املنطقة .وقرابة الساعة
ّ
املحل ،رضب طوق أمني واسع وقطعت الطرق املؤدية
 19:30بالتوقيت
ّ
ُ
إىل مركز التســوّق .كذلك ،أوقفت حركة املرتو وكانت مروحية تحلق يف
أجواء املنطقة ،يف حني منع رشطيون مدجّ جون بالســاح أشخاصا ً يف
محيط املكان من العودة إىل منازلهم.
وظهرت صــور وفيديوات أولية لم يت ّم التأكد من صحّ تها بشــكل
مستق ّل ،للشاب الذي ّ
نفذ الهجوم الدموي عىل مركز التسوّق ،حيث ظهر
ّ
أثناء إلقاء الســلطات القبض عليه .كما انترش فيديو له وهو يتســلق
الســلم حامالً بندقية صيد ومرتديا ً قطعة قماش عىل رأســه وبنطاال ً
قصريا ً عىل هيئة صيّاد ب ّري .وظهرت أيضا ً لقطات فيديو مرعبة للقاتل
وهو يتجوّل بهدوء ويُطلق النار داخــل املركز التجاري ،ويرصخ قائالً:
«هم ليسوا حقيقيني» ،بحسب نشطاء عىل موقع «تويرت».
ويُعترب «فيلدز» واحدا ً من أكرب مراكز التسوّق التجارية يف الدنمارك.
ويُجاور موقع الهجوم قاعة «رويال أرينا» للحفالت املوســيقية ،حيث
كان مقــ ّررا ً إقامة حفلة للمغني الربيطاني هاري ســتايلز اعتبارا ً من
ّ
الســاعة  20:00بالتوقيت
املحل .ويعود آخر اعتداء يف كوبنهاغن إىل 14
و 15شباط  2015حني أسفرت سلسلة عمليات إطالق نار إرهابية عن
قتي َل ْي و 5جرحى.

الجيش األوكراني ينسحب من ليسيتشانسك...

وكانت روســيا قد تباهت بســيطرتها عىل مدينة ليسيتشانســك
ومنطقة لوغانســك بأكملها ،بينما قال الرئيــس األوكراني فولوديمري
زيلينســكي خالل مؤتمر صحايف مع رئيس الوزراء األســرايل أنتوني
ألبانيزي يف كييف« :هناك خطر احتالل كامل ملنطقة لوغانســك .هناك
خطر ونحن نفهم ذلك» ،معتربا ً أن ليسيتشانسك تُش ّكل «الوضع األكثر
صعوبة واألكثر خطورة» بالنســبة إىل أوكرانيا .وأوضح أن «األفضلية
ليســت لنا هناك ،هذا صحيح .إنّها نقطة ضعفنا ،لكنّنا نتقدّم يف نقاط
أخرى».
توازيــاً ،بدأ الجيش األوكراني بهجوم عــى ميليتوبول ،حيث أعلن
رئيس بلديّتها يف املنفى إيفان فيدوروف ّ
أن الجيش األوكراني «أخرج من
الخدمة» ليل السبت  -األحد قاعدة عسكرية روسية يف املدينة الواقعة يف
جنوب أوكرانيا والتي تُسيطر عليها القوات الروسية ،مشريا ً إىل  30غارة
استهدفت القاعدة العسكرية حرصيّاً ،بحيث باتت ميليتوبول «مغ ّ
طاة
بالدخان» ،فيما أدّى قصف براجمات صواريخ إىل ســقوط  6قتىل بينهم
طفل وجرح  15شخصا ً يف سلوفيانسك برشق أوكرانيا ،كما أعلن رئيس
بلديّتها فاديم لياخ .وجاء ذلك يف وقت اتهمت فيه روسيا أوكرانيا بإطالق
 3صواريخ عنقودية عىل بيلغورود يف هجوم أسفر عن سقوط  4قتىل.
ويف غضون ذلــك ،تعهّ د رئيس الوزراء األســرايل بزيــادة الدعم
العسكري ألوكرانيا بما يف ذلك تسليمها مركبات مد ّرعة جديدة .وتحدّث
ألبانيزي خالل املؤتمر الصحايف مع زيلينسكي عن دعم عسكري إضايف
بقيمة  100مليون دوالر« ،ما يرفــع دعمنا اإلجمايل إىل ما يقارب 390
مليون دوالر» .وقبل املؤتمر ،زار ألبانيز بوتشــا وإربني وغوستوميل يف
ضواحي كييف والتي أصبحت رموزا ً لفظائع الحرب .وقال« :من الواضح
أن القوات الروسية استهدفت مناطق مدنية يف هذه الحرب غري األخالقية
وغري الرشعية».
ويف األثناء ،أكد املستشــار األملاني أوالف شولتز خالل مقابلة بثتها
شــبكة «يس بي أس» أن أملانيا «واحدة من الــدول التي تقوم بالكثري»
ملســاعدة أوكرانيا عســكريّاً ،مدافعا ً عن مهل أملانيا الطويلة لتسليم
األســلحة إىل كييف ،يف حني امتنعت رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا
أندرســن عن نفي ترصيحات لرتكيا عن وعود برتحيل أشخاص تُطالب
أنقرة بتسليمها إيّاهم يف إطار مساعي ستوكهولم لإلنضمام إىل «حلف
شمال األطليس».
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أفقيًا:

تخذه مقرا
 – 1مستقرا فيه و ُم ِ
له  -كثير.
 - 2من أبرز المؤرخين العرب.
 - 3ال يباح به  -رقصة برازيلية.
 - 4سنة باألجنبية ُ -مقايض.
ج َم َع ُه في شيء واحد  -بعد
َ -5
باألجنبية.
حر
 - 6منخفض باألجنبية ُ -
ج ْ
العقرب أو العنكبوت.
 - 7شيّدوا البناء  -خصم.
 - 8رئيس وزراء بريطاني راحل
أصغر رئيس وزراء في العالم
 منزل. - 9خاصتي  -ما أخرجته األرض
من زرع وشجر.
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أفقيا – 1 :فاليري ابو شقرا  - 2 -حسين الجسمي  -امان  - 3 -يبس  -هاب
 اكتمال  - 4 -حاول  -حام  -ارال  - 5 -نت  -عقر  -بغ  -لهاث  - 6 -ديون احوال  -با  - 7 -ما  -جب  -هم  -هارب  - 8 -اليسا  -اول  -نار  - 9 -رقد توني بلير  -هو  - 10 -ابن المعتز  -عرين  - 11 -مد  -يلو  -مي  -موسم  - 12فرش  -سراب  -ناطق  - 13 -ان  -وعيد  -عقبة  -نا  - 14 -مأدبا -ود  -ار  -نور  - 15 -سايرها  -المحاسب.
عموديا  – 1 :فحيح  -دمار  -منام  - 2 -اسبانيا  -قاد  -ناس  - 3 -ليسوتو
 ادب  -دا  - 4 -ين  -نجل  -نيروبي  - 5 -راه  -بيت الشعار  - 6 -يالحقه سولو  - 7 -اجبار  -هانم  -سدوا  - 8 -بس  -ام  -يعمر  - 9 -وما  -بح ابتياع  - 10 -شيكاغو بولز  -بقال  - 11 -تر  -لي  -برم  - 12 -رام الله رعونة  - 13 -اماله  -ان  -رسا  -نا  - 14 -ال  -ابراهيم طنوس - 15 -دن  -يثابرون  -قارب.

األرقام األربعة

المربعات الذهبية

محجوب ( )23ــ تقييم ( )13ــ تقصير
( )15ــ مسترخ ( )21ــ مسترجع ()22
مغتفر ( )11ـــ منكوب ( )1ــ مسحور
( )5ــ مستهد ( )4ــ مستهل ()18
مزهق ( )12ــ مستثن ( )7ــ مستعين
( )17ــ مزامير ( )9ــ مستقدم ()6
مزايا ( )14ــ مزهر ( )24ــ مواظبة
( )25ــ مستكف ( )2ــ متزعم ()3
مختار ( )20ــ مدعى ( )19ــ مترد ()10
ــ مترسب ( )8ــ مالزم ()16
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مدمر في كراماتورسك أمس (أ ف ب)
فندق

عموديًا:

 – 1عاصمة دولة أفريقية  -بئر
باألجنبية.
 - 2مدينة في إيران ّ -
رث الثوب.
 - 3حرف جر  -قذفني.
 - 4هامة  -أشار بيده.
 - 5قول  -محافظة عراقية.
 - 6د ولة أ فريقية  -عملة د ولة
آسيوية.
 - 7رسوخ واستقرار  -الم برفق.
 - 8أحصنة  -حاجز.
 - 9طعم الحنظل  -ماركة أدوات
رياضية وألبسة وأحذية وعطور
عالمية.
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إسرائيل تفحص "رصاصة أبو عاقلة" مع خبراء أميركيين
بعد يــوم مــن تســليم الســلطة
الفلســطينية الرصاصة لخرباء أمريكيني،
كشــف الجيش اإلرسائييل أمس أن خرباء
إرسائيليني ســيفحصون الرصاصة التي
قتلت الصحافية شــرين أبــو عاقلة مع
خرباء أمريكيني.
وجاء إعالن الناطق باســم الجيش ران
كوخاف إلذاعة الجيش بعدما أعطت السلطة
الفلســطينية الضوء األخرض لألمريكيني،
وليــس اإلرسائيليني ،لفحــص الرصاصة
التي قتلــت أبو عاقلة خالل تغطيتها عملية
إرسائيلية يف مخيّم جنني يف الضفة الغربية.
وأوضح كوخــاف إلذاعــة الجيش:
"االختبار لن يكون أمريكيّاً" ،بل "سيكون
إرسائيليّا ً بوجــود أمريكي" .وتابع" :نحن
بانتظار النتائج ،إذا كنّــا نحن من قتلها،
سنتحمّ ل املسؤولية وسنأسف لذلك".
وقال مســؤول فلسطيني لوكالة "فرانس
برس" طالبا ً عدم كشــف هويتــه إ ّن التعليق
اإلرسائييل أثار تساؤالت حول ما إذا كانت السلطة
الفلسطينية يُمكن أن "تثق باألمريكيني".

خالل تشييع الشاب الفلسطيني كامل عالونة في بلدة جبع أمس (أ ف ب)

وكانت مصادر فلســطينية يف رام الله
قد أوضحت الســبت ّ
أن فحص الرصاصة
سيجرى يف الســفارة األمريكيّة يف القدس
بأيدي خرباء حرضوا من الواليات املتحدة.

التظاهرات مستمرّة في السودان
تواصلت احتجاجات الســودانيني لليوم الرابع تواليا ً يف شوارع
الخرطوم وضواحيها ،حيث خرج املئات أمس للمطالبة بحكم مدني
وإنهاء اإلنقالب العسكري الذي ّ
نفذه رئيس مجلس السيادة الفريق
عبد الفتاح الربهان العام املايض ،فيما ّ
نفذ رجال الجيش وقوات الدعم
الرسيع انتشارا ً واسعا ً عىل جوانب الطرقات يف وسط الخرطوم.
ومن مدينة الفارش عاصمة والية شــمال دارفور ،شهد نائب
رئيس مجلس الســيادة وقائد قوات الدعم الرسيع محمد حمدان
دقلو واملعروف بـ"حميدتي" تخريج أفراد سابقني بحركات التم ّرد
املس ّلحة ودمجهم يف قوة مشرتكة مع الجيش والرشطة السودانية.
وقال "حميدتي" خالل الحفل" :بعض األيادي املرتجفة تسعى
إىل تسميم أجواء الســام يف دارفور" ،مشريا ً إىل الرصاعات القبلية
التي تأجّ جت أخرياً .وأكد أن "ما يحدث يف دارفور من فوىض يجب
أن تتصدّى له هذه القوات املتخ ّرجــة" ،مهدّدا ً بأنّه "لو اضطررنا
لخوض حرب من أجل السالم ...سنفعل".

وعقب تحقيق أجرتــه النيابة العامة
الفلســطينيّة ،أعلــن النائب العــام ّ
أن
الرصاصة التي أودت بشــرين أُطلِقت من
ســاح للجيش اإلرسائييل .وبحسب نتائج

بلعيد ينأى بنفسه عن مسودة الدستور التونسي
ّ
منســق الهيئة الوطنية اإلستشارية إلعداد
نأى
الدســتور الجديد يف تونس صادق بلعيد أمس بنفسه
النص الذي نرشه الرئيس قيس ســعيّد ،مؤكدا ً ّ
ّ
أن
عن
تبنّيه يف اســتفتاء مق ّرر يف  25تموز يُمكن أن "يفتح
املجال أمام نظام ديكتاتوري" ،وذلك بعدما قدّم بلعيد
مسودّته للرئيس يف حزيران.
ويف رســالته التي نرشتها صحيفة "الصباح" ،أكد
بلعيد وهو من أشهر خرباء القانون يف تونسّ ،
أن مسودة
الدستور املنشورة الخميس يف الجريدة الرسمية "ال ّ
تمت
بصلة إىل تلك التي وضعناها وعرضناها عىل الرئيس".
ويكتســب هذا النأي بالنفس أهمّ ية كربى باعتبار أنه
صادر من رجل قانون محرتم ومق ّرب من الرئيس ،كما
يُعطي صدقية التهامات املعارضة التي تؤ ّكد أن مسودة
الدستور تُك ّرس السلطة االستبدادية يف يد رجل واحد.
وبينما تمنح مســودة الدســتور هذه ،سلطات
واســعة لرئيس الدولة ،قال بلعيــد" :بصفتي رئيس
اللجنة الوطنية االستشارية ...أُعلن بأسف وبوعي كامل
للمسؤولية إزاء الشــعب التونيس صاحب القرار األخري
يف هذا املجــال ،أن اللجنة بريئة تماما ً من املرشوع الذي
طرحه الرئيس الســتفتاء وطني" .وأوضح أن املسودة
التي نرشها سعيّد "تنطوي عىل مخاطر وأوجه قصور
كبرية" .وأشــار خصوصــا ً إىل أن مادة عــن "الخطر
الداهم" تمنح رئيس الدولة "سلطات واسعة للغاية يف

بيونغ يانغ ُتهاجم التعاون العسكري
بين واشنطن وسيول وطوكيو
إنتقدت كوريا الشمالية أمس الواليات املتحدة
وكوريا الجنوبية واليابان لضغطها من أجل تعزيز
تعاونها العســكري الثالثي الذي يستهدف بيونغ
يانــغ ،مح ّذر ًة من أن هذه الخطــوة تُثري دعوات
عاجلة للبالد إىل تعزيز قدرتها العسكرية.
ومــن دون أن توضح كيفية تعزيز قدرتها
العســكرية ،ذكــرت وزارة الخارجية الكورية
الشــمالية يف بيان أن "الوضع السائد يتط ّلب
بشــكل أكثر إلحاحا ً بناء دفاع البالد للتعامل
بفعالية مــع التدهور الرسيــع للبيئة األمنية
لشبه الجزيرة الكورية وبقية العالم".
وأثار البيان مســألة االجتماع الثالثي الذي
عُ قِ َد بني زعماء الواليات املتحدة وكوريا الجنوبية
واليابان عىل هامش قمة الناتو األسبوع املايض،
حيث أكدوا رضورة تعزيز تعاونهم للتعامل مع
التهديدات النووية لكوريا الشمالية.

التحقيق الفلسطينيّ ،
فإن أبو عاقلة ُقتِلت
برصاصة عيار  5.56ملم أُطلِقت من سالح
من نوع "روجر ميني ."14
وعىل صعيد آخــر ،أعلنت وزارة الصحة
الفلسطينية وفاة الشاب كامل عبد الله عالونة
( 17عاماً) "متأثرا ً بإصابته بالرصاص الحي
لالحتالل يف البطن واليد" يف بلدة جبع القريبة
من مدينة جنني يف الضفة الغربية السبت.
وذكرت وكالــة األنباء الفلســطينية
الرســمية (وفا) أن الفتى كامل يحمل اسم
أخيه كامل الــذي ُق ِت َل برصــاص الجيش
اإلرسائييل يف العام  ،2003فيما أعلن الجيش
اإلرسائييل يف بيان أن "مشــتبها ً فيه ألقى
قنبلة حارقة عىل جنود إرسائيليني" يف بلدة
جبع قرب جنني ،موضحا ً أن "الجنود أطلقوا
الذخرية الحية عىل املشــتبه فيه وأصابوه"،
من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وبمقتــل الفتى عالونــة ،ارتفع عدد
الفلســطينيني الذين ُقتِلوا يف مدينة جنني
وقراهــا إىل  28فلســطينيّاً ،مــن بينهم
الصحافية شريين أبو عاقلة.

وجــاء يف البيان الكــوري الشــمايل أن
"الرؤساء التنفيذيني للواليات املتحدة واليابان
وكوريا الجنوبية بحثوا ُ
ســبل مواجهة (كوريا
الشــمالية) وناقشــوا اإلجراءات العسكرية
املضادة الخطــرة ضدّها ،بمــا يف ذلك إطالق
مناورات عسكرية ثالثية مشرتكة".
وخالل االجتماع الثالثي األخري ،أبدى الرئيس
األمريكي جو بايدن قلقه يف شأن استمرار بيونغ
يانغ يف تجارب الصواريخ الباليســتية والخطط
الواضحة إلجراء تجربة نووية.
كما شــدّد رئيس كوريا الجنوبية يون سوك
يول عىل أن أهمّ يــة التعاون الثالثــي تنامت يف
مواجهة الربنامج النووي الكوري الشمايل املتقدّم،
يف حني اعترب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا
أن التدريبات املشرتكة املضادة للصواريخ ستكون
مهمّ ة لردع التهديدات الكورية الشمالية.

بلعيد خالل تقديمه مس ّودته للدستور الجديد لسعيّد
الشهر الماضي (أ ف ب)

ظروف يُق ّررها بمفرده ،ما من شــأنه التمهيد لنظام
ديكتاتوري" .وشــدّد بلعيد لوكالة "فرانس برس" عىل
ّ
ّ
"النص الذي انتهيت منه بعد عدّة أسابيع من العمل
أن
بمشاركة عرشات الخرباء عىل كافة املستويات ،مختلف
ش لطرحه لالستفتاء" ،معتربا ً
ّ
تماما ً عن
النص الذي ن ُ ِ َ
أن املسودة يف شــكلها الحايل تُنذر بـ"مستقبل سيّئ"
لتونس .وأوضح أن ّ
النص "يُق ّلل من صالحيات السلطة
الترشيعية ويزيد بشــكل ديماغوجي صالحيات رئيس
الجمهورية ،كما يُخضع النظــام القضائي إلرادته"،
ّ
مؤكدا ً أن ّ
والنص الــذي نرشه الرئيس مختلفان
نصه
لدرجة أنّهما "خ َّ
طان متوازيان".

إيران :إتهام ابنة رفسنجاني
بالتجديف

وجّ هــت محكمــة إيرانية البنة
الرئيس اإليراني املعتدل األســبق أكرب
هاشــمي رفســنجاني ،فائزة (59
عاماً) ،اتهامات بالدعاية ض ّد النظام
والتجديــف عــى مواقــع التواصل
االجتماعي .وأوضح مدّعي عام طهران
عيل صالحي أن "الئحة االتهام صدرت
وأُحيلــت إىل املحكمة بتهم النشــاط
الدعائي ض ّد نظــام جمهورية إيران
اإلســامية والتجديف" ،وفق موقع
"ميزان" التابع للسلطة القضائية.
وتتع ّلــق اإلتهامــات بتعليقات
لفائزة رفسنجاني ،وهي نائبة سابقة
وناشــطة يف مجال حقوق النســاء،
خالل نقاش إذاعي عىل إحدى ّ
منصات
التواصل االجتماعي يف نيسان.
ونقلت وسائل إعالم مح ّلية عن
فائزة أن طلب طهران رفع "الحرس
الثــوري" اإليرانــي مــن الالئحة

الســوداء لـ"املنظمــات اإلرهابية
األجنبية" التــي وضعتها الواليات
املتحدة "ضار باملصالح الوطنية".
كما أدلــت بتعليقات منفصلة
حول خديجة ،زوجة نبي اإلســام.
ونُقِ ــ َل عنها قولهــا ّ
إن زوجة نبي
اإلســام كانت "ســيّدة أعمال"،
وبالتــايل ،وفقا ً لإلســام" ،يُمكن
للمرأة أيضــا ً أن تُمارس نشــاطا ً
اقتصاديّا ً مثل الرجــل" .كما نقل
عنها أن النبي "بدّد مال زوجته".
وذكرت وكالة األنباء الرســمية
(إرنــا) الحقا ً أن ابنة رفســنجاني
ً
موضحة أنها
اعتذرت يف  23نيسان،
"تمزح" من دون أن تنوي "اإلساءة".
واعتقلت الناشطة النسوية والنائبة
الســابقة وحُ ِك َم عليها بالسجن 6
أشــهر يف نهاية العام  2012بتهمة
"الدعاية" ض ّد الجمهورية اإلسالمية.
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أخبار سريعة
إسبانيا ُتعيد الكرة
إلى ملعب المغرب
رأى رئيس الوزراء اإلسباني بيدرو
سانشيز خالل مقابلة مع صحيفة
"إل باييس" اليومية أمس أن
مسألة انتهاك حقوق اإلنسان في
حوادث مليلية التي راح ضحيّتها
حوالى  30مهاجرا ً أفريقيّا ً كانوا
يُحاولون الدخول عنوة إلى الجيب
اإلسباني في  24حزيران ،يجب أن
تُثار في الرباط .ور ّدا ً على سؤال
في هذا الشأن ،اعتبر سانشيز أن
"حكومة المغرب هي من عليها
اإلجابة عن هذا السؤال" ،مشيرا ً
إلى أنّه "يجب أن نتحدّث عمّ ا
نفعله في إسبانيا" .لكنّه تدارك
تعليقاته بإقراره بـ"الجهود التي
يبذلها المغرب الذي يُعاني ضغوط
الهجرة للدفاع عن حدود ليست
حدوده بل حدود إسبانيا" ،متحدّثا ً
عن ضرورة إظهار "التضامن" مع
المغرب من جانب إسبانيا وأوروبا.

ما جديد "حادث العقبة"؟
كشف رئيس الوزراء األردني
بشر الخصاونة أمس أن لجنة
التحقيق في حادث تس ّرب الغاز
في ميناء العقبة والذي أدّى إلى
مقتل  13شخصا ً وإصابة أكثر
من  260آخرينّ ،
توصلت إلى
وجود "عجز كبير" في إجراءات
السالمة العامة في الميناء ،مؤكدا ً
إحالة التقرير إلى اإلدعاء العام.
وقال الخصاونة خالل ترؤسه
جلسة لمجلس الوزراء" :التحقيق
أثبت وجود عجز كبير وتقصير
في إجراءات السالمة والتعامل مع
المواد الخطرة في ميناء العقبة
ال يُمكن التهاون معه" .وأوضح
أن "فريق التحقيق أنجز مهمّ ته
وأع ّد تقريرا ً يتضمّ ن مجموعة من
اإلجراءات من ضمنها إنهاء خدمات
مدير عام شركة إدارة وتشغيل
الموانئ ومجموعة من المسؤولين
في الشركة ،باإلضافة إلى إنهاء
خدمات مدير عام الهيئة البحرية".
وكانت الحكومة األردنية قد ش ّكلت
فريقا ً برئاسة وزير الداخلية مازن
الفراية للتحقيق بالحادث.

ناشطات أفغانيّات :قادة
"طالبان" غير شرعيين
شدّدت ناشطات أفغانيات أمس
على أن قادة "طالبان" ما زالوا
"غير شرعيين" ،على الرغم من
تعهّ د حوالى  3500من كبار
الشخصيات الدينية من ك ّل
مناطق أفغانستان الوالء لحركة
"طالبان" وزعيمها هبة الله
أخوند زاده وتطبيق الشريعة
بشكل تام السبت ،بعد  3أيام من
االجتماعات في العاصمة كابول.
وبعدما اعتبرت "طالبان" أن
وجود النساء في االجتماعات لم
َّ
ُمثلهن
يكن ضروريّاً ،بحيث ي
أقارب ذكور ،قالت هدى
خاموش ،الناشطة الحقوقية
التي تعيش في المنفى في
النروج ،لوكالة "فرانس برس"
ّ
إن "اإلعالنات الصادرة أو مبايعة
"طالبان" في تجمّ ع أو حدث
من دون وجود نصف سكان
البالد ،النساء ،غير مقبولة".
وأضافت" :هذا التجمّ ع ال
شرعية له وال قيمة له ولم يح َ
ظ
بموافقة الشعب" .وفي كابول
أيضاً ،انتقدت مجموعات نسائية
اجتماع رجال الدين ،واعتبرت أنه
يفتقر إلى صفة تمثيلية.
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كــــرة مــــضــــرب

مباراة كيريوس  -تسيتسيباس :اعتراضات وشتائم

ويمبلدون :كورنيه " ُتفرمل" شفياتيك
ونادال بسهولة إلى الدور الرابع
وضعت الفرنسية أليزيه كورنيه ،المصنفة  37عالميًا ،حدًا لسلسلة انتصارات البولونية إيغا شفياتيك
المصنفة أولى عالميًا بفوزها عليها  4-6و 2-6في الدور الثالث من بطولة ويمبلدون ،ثالثة
البطوالت االربع الكبرى في كرة المضرب.
أنهت الفرنسية سلسلة من  37فوزا ً متتاليا ً لشفياتيك ،التي لم تذق
طعم الخســارة منذ خروجها من الدور الثاني يف دورة دبي االماراتية يف
وبلغت التشيكية ماري بوزكوفا الدور ربع النهائي للمرة األوىل يف البطوالت
شــباط املايض ،حيث فازت يف  6دورات خاضتها منذ تلك الخسارة ،من
الكربى ،بفوزها عىل الفرنسية كارولني غارسيا  5-7و 2-6يف الدور الرابع.
ً
بينها روالن غاروس الفرنسية ،ثانية بطوالت الـ"غراند سالم".
واستفادت التشــيكية البالغة  23عاما من األخطاء املبارشة الـ24
املباراة:
من
وأقرت شفياتيك التي خرست األشــواط الستة األخرية
التي ارتكبتها غارسيا يف اللقاء ،مقابل  4فقط ملنافستها التي لم يسبق
وأردفت
اســلوبي".
"لم ألعب بشــكل جيد .كنت مرتبكة جدا ً بشــأن
لها أن ذهبت أبعد من الدور الثاني يف أي من مشاركاتها الـ 13السابقة
ذلك
استخدمت
متحدثة عن منافستها" :كالعبة صلبة،
يف البطوالت الكربى.
ً
قبيل".
من
ا
جيد
يف مصلحتها بشكل رائع .لم يكن االداء
وكانت غارســيا ،املتوجــة يف  25حزيران املايض
أملك
"ال
بفوزها:
وقالت كورنيه ( 32عاماً) املنتشية
بلقبهــا األول منذ  2019يف دورة باد هومبورغ األملانية،
قبل
وليامس
ســرينا
الكلمات .يذكرني ذلك بفوزي عىل
النهائي
ربع
بوزكوفا
بلغت
تمني النفس بأن تكرر ســيناريو العــام  2017حني
الحظ".
يل
يجلب
الذي
 8أعوام عىل امللعب ذاته الرقم 1
وصلت يف روالن غاروس اىل ربع النهائي األول لها واألخري
للمرة األولى
يف
النهائي
ثمن
إىل
وصلت
وتابعت الفرنسية التي
يف البطوالت الكربى ،لكن مشوارها يف ويمبلدون توقف
جميع
يف
وتفشل
لتعود
سريينا،
عىل
بفوزها
ويمبلدون يف العام 2014
عند الدور الرابع للمرة الثانية من أصل تسع مشاركات.
وحققــت االملانية تاتيانــا ماريا ( 34عاماً) املصنفــة  103عامليا ً
محاوالتها التالية من دون أن تتخطى الدور الثالث" :كنت أدرك قدرتي
عىل الفوز .ألنه يف حال كانت هناك فرصة للفوز عليها ،كنت أعرف ان
املفاجــأة باقصائها الالتفية ييلينا اوســتابنكو بطلــة روالن غاروس
ً
ذلك سيحصل عىل العشب".
الســابقة بالفوز عليها  7-5و 5-7و ،5-7علما أنهــا تخلفت  4-1يف
بوصولها
سالم"
"غراند
بطوالت
يف
لها
نتيجة
وحققت كورنيه أفضل
املجموعة الثانية وانقذت كرتني كانتا كفيلتني بخسارتها املباراة.
الجاري.
العام
مطلع
املفتوحة
أسرتاليا
إىل ربع نهائي بطولة
وهي املرة االوىل التي تبلغ فيها ماريا الدور ربع النهائي يف البطولة
ً
ً
أيال
األســرالية
مع
النهائي
ثمــن
يف
ا
موعــد
كورنيه
ورضبــت
االنكليزية ،علما أنها شــاركت فيها للمــرة االوىل يف العام  ،2007ولم
التشــيكية
أمام
بمجموعة
تأخرها
قلبت
التــي
()44
تومليانوفيتش
يســبق لها ان تخطت الدور الثالث يف اي من بطوالت "الغراند سالم"
ً
و.3-6
و4-6
6-2
فوز
إىل
كرايتشيكوفا
باربورا
ايضا خالل مسريتها.

بوزكوفا للمرة االولى

ّ
يوقع للمشجعين بعد المباراة (أ ف ب)
كيريوس

نادال بسهولة

ولدى الرجال ،بلغ اإلســباني رافايل نادال ،املصنف ثانيا ً يف الدورة،
ثمن النهائي يف ويمبلدون للمرة العارشة يف مســرته بسحقه اإليطايل
لورنتسو سونيغو  1-6و 2-6و.4-6
وكان من املتوقــع أن يواجه نادال ( 36عامــاً) واملتوج باللقب يف
العامني  2008و ،2010منافســة قوية من ســونيغو الذي بلغ الدور
الرابع يف العام املايض ،اال انه بخالف ذلــك لم يجد نادال ،الذي لم يلعب
عىل العشــب اللندني منذ خسارته يف نصف النهائي العام  ،2019نفسه
بمواجهة أي فرصة لكرس ارساله يف امللعب الرئييس.
وتوّ ج "املاتادور" االســباني بلقب بطولتي أســراليا املفتوحة
وروالن غاروس الفرنســية هذا العام معززا ً رقمــه القيايس يف عدد
األلقاب الكربى بـ 22لقباً ،وبــات يف منتصف الطريق للفوز بجميع
بطوالت "غراند سالم" يف عام واحد منذ أن حقق هذا االنجاز االسرتايل
رود ليفر يف العام .1969
ويواجه نادال يف الدور التايل الهولندي بوتيتش فان دي زاندشــلوب

كــــرة الـــــســـــلـــــة

دردشــــــــــة

لبنان يتطلّع لتجديد الفوز
سابا لـ"نداء الوطن":
سنفوز على السعودية الليلة على ضيفه السعودي
فــــــــادي ســــــــمــــــــعــــــــان
أكد املدرب الوطني لكرة الســلة باتريك سابا
لصحيفتنــا ّ
أن املســتوى الفني العــام للمنتخب
اللبناني كان ممتازا ً يف مباراته أمام نظريه األردني
يوم الجمعة املايض" ،فاتّسم العبونا بحسن التنظيم
وهدوء األعصاب داخل امللعب ،إضافة اىل ّ
أن الجهاز
الفني بقيادة املدير الفني جاد الحاج عرف من أين
تؤكل الكتف ،وصحّ ح كل االخطاء التي وقعنا فيها
يف مباراة الذهاب يف عمّ ان ،علما ً انّه يف البداية ظهر
املنتخب االردني بمستوى جيّد ،لكنه ما لبث ان وقع
يف فخ الـ " "Turnoversمرارا ً ما أفقده توازنه".
أضاف" :الفارق بني منتخبنا الوطني ونظريه

باتريك سابا

األردني ،هو ّ
ان العبينا خرجوا حديثا ً من موســم
قويّ جدا ً خاصــة يف دو َري الفاينال فور والنهائي،
لذا كانوا األكثر حضورا ً وجهوزية عىل عكس العبي
األردن ،مــن دون أن ننىس الدور الكبري واملؤثر الذي
لعبه الجمهور اللبنانــي الرائع الذي حرض بكثافة
وأعطى الحماس واملعنويــات ألبطاله الذين كانوا
عند حسن ظنه ،وأتمنى أن يكون حضوره مماثالً يف
املباراة املرتقبة أمام املنتخب السعودي مساء اليوم،
وهنا أحذر منتخبنا من اإلســتهتار والرتاخي أمام
ضيفه حتى لو كنّــا تغلبنا عليه عىل أرضه يف جدّة،
فهو يمكن أن يفاجئنــا ً يف أيّ لحظة إذا لم نخض
اللقاء كما فعلنا أمام األردن ،لكنني أعود وأؤ ّكد أننا
قادرون عىل الفوز وتصدّر مجموعتنا بجدارة".
وعن رأيه بالالعــب املجنس الجديد جوناثان
َّ
يتســن له الوقت حتى
آرليدج ،رأى ســابا أنه لم
اآلن للتأقلم مــع املنتخب ،وعىل رغــم ذلك فقد
ســاعد زمالءه عــى أرض امللعب وأبعــ َد بالتايل
املراقبة اللصيقة املفروضــة عىل عيل حيدر ،كما
ش ّكل أكثر من م ّرة ضغطا ً عىل الدفاع األردني ،ما
سمح لزمالئه بالتسديد بشكل مريح من مختلف
املســافات ،ال سيما أمري سعود وعيل مزهر ووائل
عرقجــي .وتابع" :من املمكن يف حــال تأهلنا اىل
أجنبي جديد
نهائيــات كأس العالم ان يت ّم إختيار
ّ
عال جداً ،إال ّ
أن القرار النهائي
للمنتخب بمستوى ٍ
يف هذا األمر يبقى بيد الجهاز الفني".
وعن التأهل اىل بطولــة كأس العالم ،أجاب:
ّ
بغض النظر عن انســحاب
"الخطوة باتت قريبة
كوريا الجنوبية القوية من التصفيات ،وأعتقد أنه
يجب أن ننتظر مركز اندونيســيا يف بطولة كأس
آســيا ،لكنني أرى ّ
أن أملنا كبري جــدا ً يف التأهل،
خصوصا ً بعــد األداء الرائع أمام األردن ،وعلينا ان
نستع ّد بطريقة مثالية وأداء مميّز وممتاز للدور
الثاني مع نيوزيلندا والفيليبني واندونيسيا ،لنثبت
جدارتنا بالتأهل اىل النهائيات".

منتخب لبنان لكرة السلة

ُ
يخوض منتخــب لبنان للرجال يف كرة الســلة
مواجهته مع نظريه السعودي عند التاسعة من مساء
اليــوم عىل ملعب مجمّ ع نهــاد نوفل (ذوق مكايل)
ضمن "النافذة الثالثة" من املجموعة اآلسيوية الثالثة
لتصفيات كأس العالم للعبة ،متســلحا ّ بمعنويات
عالية جدا ً اثر فوزه الكبري عىل ضيفه األردني (-89
 )70يوم الجمعة الفائت بعد تقديمه عرضا ً رائعا ً هو
األفضل واألقوى له يف التصفيات القا ّرية حتى اآلن.
وعىل منتخب األرز وضع انتصاره الكبري عىل األردن
جانبا ً والرتكيز تماما ً لتجديد الفوز عىل نظريه السعودي
بعدما كان أسقطه عىل أرضه يف شباط الفائت يف مدينة
جدّة بنتيجة ( ،)68-81وبالتايل عدم االستهتار باملنتخب
الضيف الذي وصل اىل بريوت بعد فوزه عىل اندونيســيا
( )67-69منذ ثالثة أيام يف العاصمة جاكرتا.
وقبل مباراة واحدة عىل إنتهاء "النافذة الثالثة"،
يتصدّر لبنان (املصنف  54عامليا ً و 9آسيوياً) ترتيب
املجموعة الثالثة برصيد  9نقاط ،يليه بـ  8نقاط ك ّل
من السعودية (املصنفة  80عامليا ً و 13قارياً) الثانية،
ثــ ّم األردن (املصنف  39عامليا ً و 8آســيوياً) الثالث،
فإندونيسيا يف املركز الرابع واألخري ( 5نقاط) ،وفوز

املنتخب اللبنانــي الليلة يضمن له االنفراد بالصدارة
بـ 11نقطة ،ليتأهــل اىل الدور الثاني بجدارة حامالً
نقاطه معه كسائر املنتخبات املتأهلة.
فنيا ً سيخوض املد ّرب اللبناني جاد الحاج املباراة
بتشكيلة مدجّ جة بالنجوم يف كافة املراكز بقيادة القائد
املحنك عيل حيدر الــذي قطع "املاء والهواء" عن العب
إرتكاز املنتخب األردني أحمد الدويري يف مباراة الجمعة،
يف أمســية صال فيها الالعبون اللبنانيون وجالوا كما
طاب لهم عىل أرض امللعــب .واذا ما كانت الرتجيحات
تصبّ ملصلحة لبنــانّ ،
فإن عىل العبيــه الرتكيز عىل
املباراة لعدم حصول أيّ "ز ّلة قدم" أو "دعسة ناقصة"
من شأنها خربطة حسابات املجموعة من جديد.

كأس آسيا

طي صفحة "النافذة الثالثة" االثنني ،سيبدأ
ومع ّ
منتخب لبنان تحضرياته لكأس آسيا التي ستستضيفها
أندونيســيا بني  12و 24تموز الجاري ،علما ً ّ
أن القرعة
أوقعتــه يف املجموعة الرابعــة اىل جانــب الفيليبني
ونيوزيلندا والهند .وسبق للبنان أن إستضاف كأس آسيا
يف صيف العام  2017وخرج منها خايل الوفاض منها.

الريــــاضيــــة
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غران بري بريطانيا :فوز أ ّول لساينز

الفائز عىل املخرضم الفرنيس ريشار غاسكيه  5-7و 6-2و 6-7و،1-6
ليبلغ ثمن النهائي للمرة األوىل.
وقلب "املشاغب" األسرتايل نيك كرييوس ( 40عاملياً) تأخره بمجموعة
أمام اليوناني ســتيفانوس تسيتســيباس الخامس إىل فوز  7-6و4-6
و 3-6و ،6-7يف مباراة شــهدت الكثري من االعرتاضات والجدل والشتائم
من قبل الفائز الذي ظل وفيا ً لســمعته .وقال كرييوس" :وسائل اإلعالم
تحب أن تكتب أنني سيئ للرياضة ،لكن من الواضح أنني لست كذلك".
وأضاف" :مهما حدث يف امللعب ،يبقى يف امللعب .شعرت كأنني املرشح
األوفر حظاً .لقد هزمته قبل أسابيع قليلة ولم يتغلب عيل ّ سوى مرة واحدة.
لقد أصيب باإلحباط ،إنها رياضة محبطة .ومهما حدث ،فأنا أحبه".
ورضب كرييــوس موعدا ً يف الــدور التايل مع األمريكــي براندون
ناكاشيما الفائز عىل الكولومبي دانييل غاالن  4-6و 4-6و.1-6
وفاز األســرايل أليكس دي مينور التاسع عرش عىل الربيطاني ليام
بــرودي  3-6و 4-6و ،5-7واألمريكي تايلــور فريتز الحادي عرش عىل
السلوفاكي أليكس مولكان  4-6و 1-6و( .6-7أ ف ب)

يضم فلورنتسي
ميالن
ّ
قرر ميالن ،املتوّ ج بلقب الدوري اإليطايل للمرة االوىل منذ العام
 ،2011اإلبقــاء عىل خدمات املدافع الدويل أليســاندرو فلورنتيس
بالتعاقد معه نهائيا ً من روما ،بعدما لعب يف صفوفه املوسم املايض
عىل سبيل اإلعارة .وأعلن ميالن أن فلورنتيس ( 31عاماً) وقع عقدا ً
معــه حتى العام  .2025وخاض فلورنتــي  30مباراة مع ميالن
املوسم املايض يف جميع املســابقات ،من بينها  24يف الدوري الذي
أنهاه ميالن أمام جاره إنرت حامل اللقب يف املوسم السابق.
وبدأ فلورنتيس مشــواره يف الفرق العمريــة لروما حيث ُو ِلدَ،
وســجل بدايته مع الفريق األول يف العام  2011يف طريقه لخوض
 279مباراة معه ،مســجالً فيها  28هدفا ً "لعل أبرزها الهدف الذي
سجله من خط منتصف امللعب ضد برشلونة يف دوري أبطال أوروبا
يف العام  ،"2015وفق ما قال نادي العاصمة يف بيانه.
وخــاض فلورنتيس مباراته األخرية بقميــص روما يف كانون
الثاني  2020حني خرس فريقه أمام جوفنتوس يف مسابقة الكأس،
قبل االنتقال اىل فالنســيا اإلسباني عىل سبيل اإلعارة ثم اىل باريس
سان جرمان الفرنيس ملوسم واحد قبل أن يحل يف ميالن.
وخاض فلورنتيس  48مباراة بقميص املنتخب اإليطايل ،آخرها
يف التعادل الســلبي مع إنكلرتا يف حزيران املايض ضمن دوري األمم
األوروبية حني دخل يف الدقائق الثالث األخرية( .أ ف ب)
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حقق سائق فرياري اإلسباني كارلوس ساينز
فوزه األول يف مســرته يف الفورمــوال واحد ،مع
إحــرازه املركز األول يف جائــزة بريطانيا الكربى
عىل حلبة سيلفرستون ،يف سباق مثري شهد بداية
عنيفة أوقفت االنطالقة .وتصدّر ســاينز السباق
أمام املكسيكي ســرجيو برييز سائق ريد بول،
فيما ح ّل الربيطاني لويس هاميلتون (مرسيدس)
بطل العالم سبع مرات ثالثاً.
وأنهى بطل العالم الحــايل الهولندي ماكس
فريشتابن السباق يف املركز السابع بسبب مشاكل
عدة يف ســيارته ،لكنه حافظ عىل صدارة ترتيب
بطولة العالم .وخلف ساينز كانت معركة ملحمية
ختامية بــن برييز وهاميلتون وســائق فرياري
اآلخر شارل لوكلري من موناكو.
وبدأت الجولة العارشة من بطولة العالم برفع
العلم األحمر بعد حادث مروع شــمل العديد من
السائقني مع انطالق السباق.
وفيما قفز فريشتابن إىل الصدارة عىل حساب
ساينز الذي انطلق أوالً ،عند املنعطف األول ،وقعت
"مجزرة" الســيارات خلفهما مع انقالب سيارة
الصيني دجو غوانيو ســائق ألفا روميو ،لتخرج
من الحلبة.
وطال هذا الحدث الربيطاني جورج راســل
(مرسيدس) والفرنيس إســتيبان أوكون (ألبني)
والياباني يوكي تسونودا (ألفا تاوري) والربيطاني
من اصل تايالندي أليكس ألبون (وليامس).

ترتيب بطولة العالم
 - 1ماكس فريشتابن (هولندا)  181نقطة
 - 2سريجيو برييز (املكسيك) 147
 - 3شارل لوكلري (موناكو) 138
 - 4كارلوس ساينز (إسبانيا) 127
 - 5جورج راسل (بريطانيا) 111

ترتيب الصانعين:
 - 1ريد بول  328نقطة
 - 2فرياري 265
 - 3مرسيدس 204
 - 4ماكالرن 73
 - 5ألبني ( .67أ ف ب)

رونالدو يرغب في مغادرة يونايتد
يرغــب املهاجــم الربتغايل الدويل كريســتيانو
رونالدو يف الرحيل عن فريقه الحايل مانشسرت يونايتد
االنكليزي هذا الصيف ،اذا تلقى "الشياطني الحمر"
عرضا ً مناسباً ،بحسب تقارير صحافية.
وعاد الربتغايل البالغ  37عاما ً إىل ملعب
"أولد ترافورد" قادما ً من جوفنتوس اإليطايل
الصيف املايض ،لكن عــى رغم نجاحه يف
فرض نفسه الهداف االوّل ليونايتد يف املوسم
املايض ،وثالث الهدافــن يف الدوري املمتاز
( 18هدفاً) ،إال أن فريق مانشســر
اكتفى باحتالل املركز السادس.
كمــا فشــل يونايتد يف
حجز مقعده ملسابقة دوري
أبطــال أوروبا للموســم
الجديــد وخــرج خــايل
الوفاض من أي لقب ،ما
وضع رونالــدو ،الفائز
بالكــرة الذهبية ألفضل
العــب يف العالــم خمس
مــرات والــذي يمتد عقده
لعام آخــر ،باإلضافة إىل عام
اختياري ،يف مواجهة احتمال

اللعب يف مســابقة الدوري األوروبي (يوروبا ليغ)
للمرة األوىل يف مسريته.
من ناحيتــه ،يرصّ يونايتد
عىل أن نجمه الربتغايل ،صاحب
 24هدفا ً يف جميع املسابقات
يف املوســم املايض ،ليس
للبيع حســب التقارير،
مــع حــرص املدرب
الجديــد الهولندي إريك
تن هاغ عىل العمل معه.
أحرز رونالدو لقب
الدوري االنكليزي ثالث مرات
ودوري أبطــال أوروبــا مرة واحدة
خالل مروره االول مع يونايتد لســت
ســنوات ،قبل أن يغادر إىل ريال مدريد
اإلســباني يف  2009وثم جوفنتوس
يف العــام  2018يف مســرة مزخرة
باألهداف واأللقاب.
ويتحرض العبو يونايتد الدوليون
لاللتحاق بتماريــن الفريق يف األيام
املقبلة قبل السفر إىل تايالند الجمعة
لبدء جولتهم التحضريية( .أ ف ب)

وليامسون باقٍ مع بيليكانز
وافق زيون وليامسون ،الذي غاب عن املوسم
املايض من الدوري األمريكــي للمحرتفني يف كرة
الس ّلة بســبب كرس يف القدم اليمنى ،عىل تمديد
العقد الــذي وقعه مع نيو أورليانز بيليكانز العام
 2019كـ"مبتدئ".
وتبلغ قيمة الصفقة  193مليون دوالر ،لكن
قد ترتفع اىل  231مليونا ً استنادا ً اىل النتائج التي
يحققها الالعب مــع الفريق ،من بينها أن يتم
اختياره يف تشــكيلة أفضل فريــق يف الدوري
املوســم املقبل أو أفضل العــب يف الدوري أو
أفضل مدافع .وعانــى الالعب الذي كان
يف العــام  2019الخيــار األول
يف الـ"درافــت" املخصــص
النتداب العبــي الجامعات
وحتى الثانويات األمريكية
واألجانــب اىل الدوري،
من لعنــة اإلصابات،
لكنه أظهــر لحظات
من التألق يف مستهل
مشواره يف البطولة،
حيــث بلــغ معدله

 25.7نقطة مع  7متابعات و 3.2تمريرات حاسمة
يف  85مباراة منذ موسم .2020-2019
وتعرض وليامســون إلصابة يف الركبة خالل
موســمه األول يف الدوري ما تسبب بتأخر بدايته
حتى كانون الثاني .2020
وكل ما يصدر منــذ فرتة وحتى بدء
التوقيع رســميا ً عىل العقود اعتبارا ً
من األربعــاء ،لم يأخــذ الطابع
الرســمي ،لكنه صــدر عن
وكالء الالعبــن أو عــن
تقارير أعالمية واسعة
اإلطــاع ،من دون أن
تتمكــن األندية من
تأكيــد الصفقات،
من بينها بروكلني
نتس الذي تلقى
طلبــا ً من نجمه
كيفــن دورانت
من أجــل إدخاله
يف عملية تبادل وفق
وسائل اإلعالم املحلية( .أ ف ب)

أخبار سريعة
خسارتان للبنان
ببطولة العالم

لقي منتخب لبنان لكرة السلة
خسارة ّ
متوقعة أمام منتخب
الواليات المتحدة العريق بنتيجة
( )44-120في إفتتاح مباريات
المجموعة الثالثة لبطولة العالم
للناشئين (تحت الـ 17سنة)
التي انطلقت في إسبانيا .ولم
يتمكن المنتخب اللبناني من
مجاراة نظيره األميركي الذي
فرض سيطرته المطلقة على
دقائق اللقاء األربعين ،وكان العبه
دايفيد كاستييو أفضل مسجّ ل في
المباراة برصيد  21نقطة ،في
حين أحرز سيروج أفيديسيان
 13نقطة للمنتخب اللبناني .وليل
أمس خسر منتخب األرز مباراته
الثانية أمام منتخب مالي (-48
 ،)93على أن يُنهي لقاءاته في
الدور األول بمواجهة سلوفينيا.

سيرج سعيد "حكماوي"

وصلت المفاوضات بين العب كرة
القدم الدولي السابق سيرج سعيد
وإدارة نادي الحكمة الى خواتيمها
السعيدة ،بعدما ّ
وقع سعيد عقدا ً
مبدئيا ً يمت ّد لموسم واحد بمسعى
جدّي من المدير الفني للنادي
"األخضر" إميل رستم ،الذي
عمل جاهدا ً لكسب جهود الالعب
الجديد من أجل تعزيز خط الوسط
في الفريق الذي عانى كثيرا ً من
الفراغات في الموسم الفائت.
وسبق لسعيد أن تولى قيادة فريق
الراسينغ ألكثر من أربعة عشر
عاماً .وكان نادي الحكمة تعاقد
رسميا ً مؤخرا ً مع الالعبَين أبو بكر
الم ّل وأكرم مغربي.

طلب غير بريء

رياضي
عمد مسؤول في إتحاد
ّ
بارز يمارس لعبة منتشرة،
ويُعرف بأسلوبه المشبوه في
التعاطي مع المق ّربين منه على
طريقة "ف ّرق تسد" ،الى الضغط
على أحد الرعاة األساسيين في
نادٍ معروف ربطته به عالقة
وطيدة في الفترة األخيرة،
من أجل دفع اللجنة االدارية
لإلستقالة إثر إحتدام الخالف
بينه وبين الرئيس الحالي للنادي.
وعلمت صحيفتنا ّ
أن المسؤول
اإلتحاديّ طلب من الراعي
للنادي ترؤس اللجنة الجديدة ،ال
سيما ّ
أن األخير قد أمّ ن أكثر من
ثالثة أرباع ميزانية الفريق في
الموسم الرياضي الفائت ،إضافة
الى ّ
أن غالبية أعضاء الجمعية
العمومية يؤيّدونه.
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عمــــــــاد موســــــــى

مش مين ما ّ
صف صواني
صار حلواني
من هاألكالت ق ّبعت سناني

i.moussa@nidaalwatan.com

برّي مشتاق ٌ إلى سورية
في استقبال الـ "إستيذ" لوزراء
الخارجية العرب ،أو من حضر منهم إلى
بيروت للمشاركة في اإلجتماع التشاوري،
قال كالما ً بالغ األهمية واألثر أفرح حاملي
اليوروبوندز وحاملي دفاتر التوفير
وحاملي ه ّم تأمين لقمة العيش ،وحاملي
الشيكات .قال نبيه األمة اللبنانية العظيمة
إن "لبنان على اإلطالق ليس بلدا ً مفلساً،
إنما هو في حالة توقف عن الدفع".
ما يعني أن لبنان معه وليس معه .كل
رصيده في البحر وليس في خزائنه كاش.
ظاهريّا ً لبنان بلد مُعدم و"عايف التكنة"
في العمق ينام على ثروات مدفونة .ذهب
وألماس وياقوت وفحم حجري .كل شيء
بوقته حلو .اليوم ما معه لكن معو معو
رح يصير معو .إن لحّ ق وراب البحر
لحّ قوا يا شباب على لبن! من يعش ي َر
ويغرف اللبن بكميات هائلة من الشاطئ
الممتد من خط هوف للخط  23مع
مباشرة التنقيب عن الحليب.
وأبلغ الـ "إستيذ" ضيوفه العرب،
بكل ما أوتي من عاطفة نبيلة وجيّاشة،
كم يحب دولهم وكم يفتقد سورية
الحبيبة .يفتقدها قاعدة في الحضن
العربي وفي اجتماعات الجامعة العربية،
ويفتقدها كشقيقة كبرى نَعُ َم ُ
عيش
لبنان في رعايتها وذاق حكامه السعادة
المطلقة يوم كان مركز القرار في عنجر
التي كان يؤمها الوزراء والنواب ورؤساء
األحزاب والقادة األمنيون للتب ّرك .أيام
يحن "اإلستيذ" مبتهالً
ال تُنتسى .إليها ّ
وراجيا ً من الله القدير إنزال شآبيب
رحمته على أبي يعرب ورستم غزالة
وعبد الحليم خدام وحكمت الشهابي
ووليد المعلم ومحمد ناصيف ،وليطيل
بعمر علي المملوك واألخت بثينة واألخ
فيصل والدكتور بشار .وجود ممثل
نظام البعث في لبنان ،علي عبد الكريم
علي في اليرزة ،وأكثر من مليون نازح
سوري في بقاع لبنان يهتفون "أسد إلى
األبد" ال يكفي لتبريد لظى اإلشتياق أو
إعادة الدفء إلى القلوب .عالقة لبنان
بسورية تدفئة وتبريد.
أبيات األبله البغدادي الثالثة ،تفي
بالتعبير عن افتقاد بري لوجود سورية
في كل محفل وكل وقت:
روح المُحب على األحكام صابر ٌة
لعل مسقمها يوما ً يداويها
َعرف َ
الشوق إ ِّل مَ ن يُكا ِبدُه
ال ي ِ
وال َ
الصباب ََة إ ِّل مَ ن يُعانيها
ال يسهر الليل إال من به أل ٌم
وال تحرق النار إال رجل واطيها
وفي المناسبة لماذا ال يطفئ الرئيس
نبيه بري نار اشتياقه في زيارة دعم
لسورية ـ األسد بعد توالي اإلعتداءات
الصهيونية عليها؟ وبين بري وبين
سيادة الرئيس الدكتور ّ
بشار ما ليس بين
زعيمين عربيين .ينظر الـ "إستيذ" إلى
األسد اإلبن كقائد استراتيجي لم ينجب
الدهر ألمعيّا ً مثله ،والدكتور بشار بدوره
ينظر إلى رئيس مجلس النوّاب بعين
ملؤها اإلعجاب.

هـــــــــــــل
تعــــــــــلم

ُرسمت لوحات
الفيوم عىل توابيت
مومياوات مرصية
إبّان فرتة الوجود
الروماني يف مرص.

يــوميـــة ســيـــادية مســـتقلــة
تصدر عن:
الشـــركة الحـــرة لإلعـــالم ش.م.ل.
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وضع
مد ّبق
كنافة نجيب

سمكة قرش تقتل امرأتين في مصر
أعلنت وزارة البيئة املرصية أن امرأتني ُقتلتا جنوب
مدينة الغردقة املطلة عىل البحر األحمر ،إثر تعرضهما
لهجوم ســمكة قرش ،أثناء ممارســتهما السباحة
الســطحية يف املنطقة املواجهة ملنتجع سهل حشيش.
وأضافت ّ
أن "فريق العمل املختص يســتكمل مهامه
للتوصل إىل أســباب سلوكيات سمكة القرش املتسببة
يف الحادث" .ولم توضح الوزارة جنســيتي الضحيتني،
بينما قرر محافظ البحر األحمر إغالق بعض شواطئ
املنطقة وعدم ممارسة أي أنشــطة بحرية فيها ملدة
ثالثة أيام ،مشــرا ً إىل "رصد ظهور سمكة قرش من
النوع ماكو يف محيط منطقة ســهل حشيش وإصابة
سائحة نمسوية ببرت يف الذراع األيرس".

وت ّم تداول مقطع فيديو يظهر فيه شخص يف املياه
يستغيث ومحاط ببقعة من الدماء ،لكن لم يتم التحقق
من حقيقته .ويف العام  ،2018عثر عىل بقايا جثة سائح
تشيكي عىل أحد شــواطئ مدينة مرىس علم املطلة عىل
البحر األحمر بعدما ق ّرر السباحة يف منطقة فيها أسماك
القرش .ويف ُ 2015قتل ســائح أملاني خمســيني بعدما
هاجمته سمكة قرش حني كان يسبح يف مدينة القصري.
ويف أواخر عام ُ 2010قتلت ســائحة أملانية ســبعينية
وأصيب أربعة سياح روس بجروح بالغة يف ثالث هجمات
ألسماك القرش يف مدينة رشم الشيخ السياحية .وتعيش
أســماك القرش يف البحر األحمر ،لكنها قليالً ما تهاجم
السياح إال يف حال تجاوز الحدود املسموح بها( .أ ف ب)

المصممات نجمات أسبوع الموضة الباريسي
ّ

ّ
المصممة اإلسبانية خوانا مارتين
مشاركة في أسبوع الموضة الباريسي

ينطلق يف العاصمة الفرنســية اليوم أسبوع األزياء
الراقية (الهوت كوتور) بعرض لدار إلســا سكيابارييل،
وهي مصممــة رسيالية إيطالية يخصــص لها متحف
بارييس معرضا ً اســتعادياً ،فيما تكون اإلسبانية خوانا
مارتني أول امرأة غجرية إســبانية تنضم إىل هذه املحطة
املرموقــة يف عالم املوضة .يقام العرض يف متحف الفنون
الزخرفية حيث ينطلق عرض بعنوان "شــوكينغ!" عن
عوالم املصمــم الرسيالية ( .)1973-1890وحققت الدار
نجاحا ً كبريا ً يف السنوات األخرية بفضل تصاميم مديرها
الفنــي دانيال روزبريي الذي ترتــدي أزياءه نجمات من
أمثال بيونسيه أو عارضة األزياء بيال حديد أو ليدي غاغا
خالل االحتفاالت الكربى.
والحظ مديــر املتحف اوليفييه غابيــه أن "الجمهور

الشــاب ال يعرف من هي إلسا ســكيابارييل" ،متمنيا ً أن
يساهم املعرض يف إظهارها كمصدر إلهام.
وتعرض خوانا مارتني يف اليوم األخري من اسبوع األزياء
الراقية تشــكيلتها "األندلس" لفصيل الخريف والشتاء ،يف
حني تغيب املصممتان الروسيتان أوليانا سريجينكو ويوليا
يانينا عن أســبوع املوضة البارييس .ويعود مصمم األزياء
ٍ
شاف يف
الفرنيس جوليان فورنييه إىل املنصة الحية بعرض
مواجهة اليأس حيال عرصنا ،قائالً" :جهزوا املناديل".
ويهدي ســتيفان روالن مجموعته للمغنية باربرا التي
توفيت قبل  25عامــاً ،يف عرض يقــام الثالثاء يف مرسح
شــاتليه ،حيث أقامت الراحلة آخر حفلة لها ،موضحا ً ّ
أن
إخراج العرض سينقل للحضور "املشاعر التي كانت تسود
عندما تغني باربرا أمام جمهورها"( .أ ف ب)

تز ّوج من تمساح!
ت ّم تــداول فيديو عىل وســائل التواصل
اإلجتماعي لعمــدة مدينة "ســان بيدرو"
املكســيكية هواميلوال فيكتور هوغو سوس
تمســاح كان يرتدي فستانا ً
وهو يتزوج من
ٍ
أبيض اللون وسط حفل صاخب .ويأتي هذا
الزفاف كجزء من طقوس السكان األصليني
القديمة لجلب الحظ إىل القرية يف جنوب غرب
املكسيك .وقالت العرابة التي نظمت الحفل،

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

إيليا إديث أغيالر ّ
إن" :ذلــك يمنحني الكثري
من السعادة ويجعلني فخورة بجذوري ،إنه
تقليد جميل".
وتجدر اإلشارة إىل أنّه تم ربط فك التمساح
الصغري لتجنّب العض غري املرغوب فيه .وبعد
تقبيل العمدة للتمســاح قــال" :نطلب من
الطبيعة هطول أمطار كافية ،والغذاء الكايف،
وأن تكون لدينا أسماك يف النهر".
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