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بكركي و"حزب الله"...
شروخ استراتيجية
إذا ُكتب تاريخ لبنان مستقبالً بموضوعية
ِّ
ولم يزوِّره حبر المنتصرين او
تضخمه
مظلومية المهزومين ،فسيُذكر حتما ً ان حادثة
توقيف مطران عند الحدود مع فلسطين
في الهزيع الثاني من صيف َّ 2022
دقت
مسمارا ً إضافيا ً في نعش الوحدة الوطنية
المهتزة من األساس .وسيذكر المؤرخون
المحايدون أن الحادثة لم تكن صدفة ،وال
أشعلها تقاطع أحداث ،بل خ َّ
طط لها عقل
مج َّرب ونفذتها أدوات اعتادت تقديم الوالء
على االنتماءُ ،
وخلقت لمهمات من هذا النوع
تثير الحساسيات وردود الفعل الحادة وتزيد
القناعة بال جدوى صيغة التعايش الحالية
في لبنان.
يلزم أي لبناني قدر كبير من السذاجة
ليعتقد بأن احتجاز نائب بطريركي مثل
موسى الحاج ومصادرة جوازه وما حمله
من أدوية ومال هو تطبيق للقانون وإجراء
روتيني يلتزمه "األمن العام" استجابة ألمر
القضاء (وأي قضاء!؟) .فالقضية ليست
"رمانة" بل "قلوب مليانة" ،وال هدف لها في
مرحلة سياسية حساسة سوى تطويع الصوت
الصارخ في برية "التطبيع" مع مصادرة
الدولة وقرار السلم والحرب والذي تمارسه
الدولة برؤسائها وأجهزتها وقضائها ومعظم
قواها السياسية التي شكلت منظومة المافيا
على مدى ثالثة عقود ،وصوال ً الى بعض
النواب التغييريين الذين يرفعون راية اإلصالح
هربا ً من االلتزام بواجب تحرير القرار.
هذه معركة مفتوحة لن يكون موضوع
المطران الحاج سوى حلقة فيها .فال مشروع
هيمنة محور الممانعة قابل للتوقف بسبب
قناعات رأس حربته "حزب الله" ،وال تاريخ
 77بطريركا ً يسمح لبكركي بأن تحني رأسها
لمن يستهدفها لخلخلة كيان لبنان ودور
الموارنة األساسي فيه والتراجع عن الدعوة
لمؤتمر دولي يقر الحياد .والمسألة ال تتوقف
عند خالفات سياسية أو "مواصفات" رئاسية
وضعها البطريرك مناقضة ألوصاف الرؤساء
الذين أتى بهم النظام السوري ووريثه "حزب
الله" ،بل تشمل النظرة االستراتيجية الى
طبيعة الصراع االقليمي والسالم مع اسرائيل
وما هو مسموح وممنوع في هذا اإلطار .وكما
تختلط السياسة بالنظرة الدينية التي ينطلق
منها "حزب الله" لمقاربة هذا الموضوع،
كذلك األمر لدى البطريركية التي تعتبر أن
حقها بديهي في صياغة رؤيتها ما دامت
الدولة مسلوبة اإلرادة ومرتهنة إما لخيار
حرب يتف ّرد به "حزب الله" ويجر وباال ً على
اللبنانيين ،أو الى ترتيبات تتيح لمحور ايران
متابعة رفع شعارات المقاومة والتحرير فيما
هو يعقد هدنة طويلة مع اسرائيل ثمنها
توسع هيمنته على الداخل اللبناني ودفع مزيد
من المسيحيين الى الهجرة.
ال يغيب ع َّمن أوقف المطران  12ساعة في
الناقورة أن للخطوة تبعات تتجاوز قاضيا ً
من هنا وجهازا ً أمنيا ً من هناك .ولعلها ُّ
جس
نبض آخر بعد حادثة "الطيونة" كي يُبنى
على ر ّد الفعل مقتضاه .لكن األكيد انها
تعبير في كل حاالتها ،من البداية حتى ردود
الفعل ،عن غياب الدولة الحقيقية واستتباع
المؤسسات ،وعن الشرخ الذي يتوسع بين
أكثرية الطائفة الشيعية وباقي المكونات التي
اقترعت أغلبياتها ضد خيارات محور ايران.
ٌ
َ
شرخ واقع بين مشروعَ يْن
إنه
متعارضيْن
وال يمكن أن يلتئم ال بانتخاب رئيس جديد
وال بتغيير قانون انتخابات ،مثلما يستحيل
أن تعالجه طاولة حوار محلية أو تستوعبه
"دوحة" اقليمية.
"قصة المطران" لم تنته فصولها بعد.
فعسى أن يُروى المتبقي منها يوما ً بنزاهة
تناقض رواية من افتعل مقدمتها من األلف
إلى الياء.
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لبنان ثانيًا
وعرقجي األول

كنيسة لبنان في مواجهة "الجماعة الحاكمة والمهيمنة"

الراعي قال كلمته
والكرة في ملعب الرئيس

البطريرك الراعي يحيّي الحشود المؤيدة في الديمان أمس (رمزي الحاج)
30

أمس كان يوم البطريرك مار بشــارة بطرس
الراعي يف الديمان .ليست مسألة بسيطة أن يقابل
كالمه بالتصفيق وأن يقف املشــاركون يف القداس
تأييدا ً له عندما قال يف عظته" :وأنتم أيّها املسيئون
إىل كرامة اللبنانيّني ّ
كفوا عن قولكم ّ
إن املساعدات
تأتي من العمالء ،واذهبوا باالحرى وإبحثوا يف مكان
آخر عن العمالء ،وأنتم تعلمون أين هم ،ومن هم"...
بهذه العبارات حســم بطريرك أنطاكية وســائر
املرشق للموارنة مســألة تركيب ملف اتهام راعي
أبرشية حيفا واألرايض املقدسة والنائب البطريركي
عىل أبرشية القدس واألردن املطران موىس الحاج.

أكثر من ذلك قال البطريرك إن ما قام به املطران هو
ما يجب أن يقوم به وأن يســتمر يف القيام به .كان
البطريرك حاسما ً وجازما ً يف رفض ما سماه اإلساءة
إىل املطران وإليه وإىل البطريركية عندما قال" :عبثا ً
تحاول الجماعــة الحاكمة واملهيمنة تحويل املدبَّر
الذي تع ّر ّ
ض له ســياد ُة املطران موىس الحاج من
ســيايس والذي انتهك كرامة الكنيسة التي
اعتدا ٍء
ٍّ
يمثّلها ،إىل مج ّرد مسألةٍ قانونيّةٍ هي بدون أساس
نب باإلضافة إىل تفســرات واجتهادات
لتغطيةِ الذَ ِ
ال تُقنع وال تُجدي .وإن كان هناك من قانون يمنع
جلب املساعدات اإلنسانيّة فليربزوه لنا20 .

"االقتصاد" ّ
تبشر :ال مفرّ من رفع الدعم

الرغيف بأمر تسهيل "مافيوي"!
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ياسمينا زيتون ملكة جمال لبنان 2022

خـــــالـــــد أبـــو شـــــقـــــرا
كل الطرق تقود إىل إحكام املنظومة الخناق أكثر عىل رقاب املواطنني .حتى
لقمة الخبز املغمّ سة بـ"ذل" الطوابري قد ال تدخل بعد اليوم بطون الجياع بدون
إذن "مافيوي" .فـ"القلة" تو ّلد يف الحاالت الطبيعية "النقار" ،فكيف إذا كان
املتصارع عليه هو رغيف ،أصبح يمثل لنســبة كبرية من املواطنني الفرق بني
الحياة أو "املوت جوعاً" .وبحجة تدارك املشاكل "تبسط املراجع النافذة يدها
ّ
التوسط مع األفران املحسوبة عليها ،للحصول عىل الخبز
عىل امللف ،وتعمد إىل
بكميات أكثر من محددة" ،بحســب مصادر متابعة .فـ"تطل بذلك بطاقات
"تسهيل الغذاء" الحزبية واملناطقية ،وتتحول البطاقة التمويلية الرسمية إىل
"أثر بعد عني".
20

لضرورة إقامة "منظومة عمل دفاعي عربي"

العاهل األردنيُ :نواجه هجمات
"ميليشيات إيران"

مع تزايد محاوالت تهريب املخدّرات والســاح عرب الحدود الســوريّة -
األردنيّة ،خصوصا ً حبوب الكبتاغون ،شدّد العاهل األردني امللك عبدالله الثاني
خالل مقابلة مع صحيفة "الرأي" األردنية الرسمية نُرشت أمس ،عىل أن اململكة
الهاشمية تواجه هجمات عىل حدودها وبصورة منتظمة من "ميليشيات لها
ّ
عالقة بإيران" ،لكنّه ّ
"تغي يف سلوك" طهران.
عب عن أمله يف
وتحدّث العاهــل األردني عن "عمليات تهريب املخدّرات والســاح" التي
"تستهدفنا كما تستهدف األشقاء" ،وعن رضورة إقامة "منظومة عمل دفاعي
ّ
مؤسيس عربي" ملواجهة "مصادر التهديد املشرتكة" .وقال" :كما سبق أن أكدت
يف مناسبات عدّة ،التدخالت اإليرانية تطال دوال ً عربية ونحن اليوم نُواجه هجمات
عىل حدودنا بصورة منتظمة من ميليشيات لها عالقة بإيران".
20

ياسمينا زيتون لحظة تتويجها ملكة جمال لبنان ( 2022رمزي الحاج)

بعد غياب قرسي استم ّر  3سنوات ت ّم تنظيم حفلة انتخاب ملكة جمال لبنان  2022تحت
شعار ( We Miss Lebanonاشــتقنا للبنان) يف "الفوروم دو بريوت" برعاية وزير السياحة
وليد نصار وحضوره .أحيت األمســية النجمة نانيس عجرم التي افتتحتها بأغنيتها "بريوت
األنثى" .تبارت  17جميلة من مختلف املناطق اللبنانية عىل اللقب لتحصده ياســمينا زيتون
(20عاماً) من كفرشــوبا يف نهاية املطاف إضافة إىل  100ألف دوالر نقداً ،فيما ح ّلت مايا أبو
الحسن وصيفة أوىل وجاسينتا راشد وصيفة ثانية.
وضمّ ت لجنة التحكيم كالً من ميشــال فاضل ،كارن وازن ،محمد يحيى ،نايلة تويني،
ايفان كركال ،هيلدا خليفة ،ســمايا شدراوي وكارولينا بيالأوسكا (ملكة جمال العالم للعام
 ،)2021علما ً ّ
بشكل مفاجئ بعد إصابتها بعارض صحي.
أن األخرية انسحبت من األمسية
ٍ

٢

محـــــليـــــات
العـــدد  - ٨٩٢السنــــة الـرابـعـة

ولـــيـــد شـــقــيــر

فائض القوة بوجه الكنيسة
يسهل على «حزب الله» أن يحسم بتصريح وصمة «الخيانة
الوطنية بالعمالة والتعامل مع العدو» ،لرجل دين من وزن
النائب البطريركي العام للطائفة المارونية المطران موسى
الحاج ،على ما جاء في تصريحات لقيادييه ،من دون أن يصدر
هذا االتهام حتى عن القضاء الخاضع لتأثيرات الحزب ونفوذه
وتعليماته .هذا على رغم أن البطريرك الكاردينال بشارة الراعي
قال إنه «عبثا ً تحاول السلطة تحويل ما حصل إلى مجرد مسألة
قانونية» ،معتبرا ً أن ما حصل «تصرفات بوليسية ذات أبعاد
سياسية».
إتهام «حزب الله» ،الذي يغلف مناصروه واإلعالم الموالي
له اإلجراءات حيال المطران الحاج بأنها خطوة قضائية
وتطبيقا ً للقانون ،بسبب عدم جواز نقل األموال من األراضي
المحتلة ،قبل أن يحسم القضاء األمر ،ألبسه بلسان قيادييه،
التهمة الموجهة إليه بأنه يقف وراء المالحقة القضائية التي
تعرض لها المطران ،مستبقا ً حتى أي توصيف من قضاء متهم
بالخضوع لتعليمات منه .هذه الواقعة وحدها تعطي الصدقية
لتبديد الراعي محاوالت إغراق السجال حول هذا اإلجراء في
نقاش قانوني ،باعتباره قضية سياسية ال غير ،تلك الصدقية
التي طالب النائب محمد رعد «شركاؤنا أن يمتلكوها في
سيرتهم».
يكرس هذا التصرف منطق فائض القوة في التعامل مع
المرجعية الكنسية باستخدام القضاء وتطويعه علنا ً ألهداف
سياسية ،وباإليحاء من دون مواربة ،بالتهمة ،غير آبه بمبدأ
الصدقية الذي يتسلح به.
هذا االستسهال من الحزب في التعاطي مع قضية فائقة
الحساسية من هذا النوع «سهّ ل» منذ البداية اتهامه بأنه يقف
وراء دفع هذا الملف إلى واجهة األحداث في هذا الخضم الذي
أغرق نفسه فيه .فالكثير من ردود الفعل تجنب في البداية
إلصاق تهمة تحريض القضاء العسكري على التصرف بهذا
الشكل مع المطران الحاج إلى أن لبسها بلسان قيادييه.
والمتابعون لعالقة البطريركية بالحزب ال ينسون أن تهمة
العمالة وجهت إلى الراعي نفسه في مرحلة من المراحل.
والوسط السياسي يلغط منذ مدة بالمناخ الذي تعيشه أوساط
الحزب جراء انزعاجها الكبير من العظات التي يكررها الراعي
في تشديده ،منذ أكثر من سنتين ،على السيادة والحياد وحصر
السالح بيد الدولة وعدم االرتهان للخارج ورفض مصادرة
قرار الحرب والسلم وهوية لبنان العربية ...وأخيرا ً التشديد
على مواصفات لرئيس الجمهورية المقبل «فوق االصطفافات
والمحاور واألحزاب» ،وتعاكس مواصفات الرئيس التي يتمناها
الحزب للموقع المسيحي األول في السلطة ،والتي اعتاد عليها
على مدى ست سنوات ،والتي مارس السلطة في ظلها طوال
هذه المدة من دون أن ينازعه أحد عليها بفعل قدرته على
تطويع الرئاسة ألهدافه اإلقليمية ومعها مؤسسات رئيسة بدءا ً
بمواقع مهمة في المؤسسة القضائية .فصلة قيادة الحزب في
عهد الرئيس ميشال عون ،بالفريق الرئاسي ،جعلته يعرف بكل
شاردة وواردة ويؤثر في كل قرار جوهري ،ال سيما في شأن
عالقات لبنان الخارجية وحتى الداخلية ،بحيث يطلع على أي
محادثات أو التزامات لبنانية رسمية من دوائر القصر الرئاسي
قبل كثيرين في الدولة ،ويبدي رأيه فيها ويعدل ويغير في
بعض التوجهات استنادا ً إلى هذه المعرفة بالتفاصيل...
يشهد البلد المزيد من استخدام فائض القوة ألسباب كثيرة.
بات الحزب محشورا ً بتنامي االعتراض العلني ،ال سيما في
الوسط المسيحي ،على سالحه كما ظهر من نتائج االنتخابات.
ومن الطبيعي أن يقلقه االتجاه نحو تغيير في نهج الرئاسة
بانتهاء العهد العوني ،لكثرة االمتيازات التي كان يحصل عليها
على رغم الخالفات التي كانت تبرز بين الحين واآلخر بينه
وبين «التيار الوطني الحر» ،والتي كان شديد التسامح في
شأنها مقابل المكاسب القوية األخرى المتعلقة باشتراكه في
إدارة الدفة في المسائل الكبرى.
الرسالة إلى الراعي وسائر القوى السياسية من ورائه هي
أنه لن يقبل في هذه الظروف التي يتعرض خاللها للضغوط
األميركية ،هو وإيران ومحور الممانعة ،بترسيم حدود لدوره
المؤثر في القرار الرئاسي .ولذلك قيل إن تدخله في مفاوضات
ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل هي من قبيل االنخراط في
ترسيم حدود تأثير بعض الفرقاء في اختيار رئيس الجمهورية
المقبل ،بصفته استحقاقا ً مفصليا ً في تحديد مستقبل األزمة
السياسية االقتصادية والمالية الخانقة التي غرق فيها البلد
نتيجة استتباعه لصراعات المنطقة.
قد يكون الحزب مستفيدا ً من قضية المطران الحاج لحرف
األنظار عن ردود الفعل المعترضة على ج ّره لبنان إلى
مقتضيات الصراع اإليراني األميركي في ظل االنقسام الدولي
الحالي ،عبر تهديده إسرائيل والواليات المتحدة األميركية
بالحرب بحجة الدفاع عن حقوق لبنان النفطية والغازية وترسيم
الحدود ،مصادرا ً بذلك صالحيات السلطة بالتفاوض عبر الجانب
األميركي ،لكنه لن يتمكن من خفض نسبة االعتراض العالية على
استخدامه أزمة لبنان ورقة في صراعات ال قدرة له على احتمال
نتائجها ،في زمن يشهد تحوالت إقليمية كبيرة.
ما حصل مع المطران الحاج ربما كان أحد الفصول التي
ستتوالى خالل األسابيع المقبلة ،في ممارسة فائض القوة
حيال جهود خارجية ومحلية للحد من الهيمنة على قرار
السلطة المركزية في البلد.
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«"قبلة"» الوطنيين...
الديمان ِ
والراعي ير ّد «"الصاع صاعين"»
أالن ســـركـــيـــس
لم يكــن يوم أمــس عاديا ً
بالنسبة إىل البطريركية املارونية،
وهــي التــي تخــوض معركة
اســتعادة الدولة من «الدويلة»
ور ّد اإلعتبــار إىل املؤسســات
وإســقاط كل احتالل ووصاية
أجنبية عىل لبنان.
كانت عطلة نهاية األسبوع
حافلــة يف الديمان ،فقد شــهد
املكان املط ّل عــى وادي قنوبني
حيث املق ّر الصيفي للبطريركية
زحفا ً سياسيا ً وشــعبياً ،وهنا
إستذكار ل ّلحظات التاريخية التي
عاشــتها بكركي عىل م ّر األيام
حيث سار البطاركة واألساقفة
«درب الجلجلة» مع شعبهم منذ
البطريرك األول مار يوحنا مارون
يف كفرحي ،مرورا ً بكل البطاركة
الذين ســكنوا يانــوح وإيليج
ووادي قنوبني من ثــ ّم بكركي
والديمان ،ك ّلها محطات تاريخية
ساهمت يف رفع معنويات الشعب
ومقاومة السالطني واإلحتالالت
ّ
وأسست لدولة لبنان الكبري.
وها هي املــ ّرة الثانية التي
يتح ّرك الشــعب بأقل من سنتني
ّ
الحــق ومطالب بكركي،
لنرصة
امل ّرة األوىل كانت يف  27شــباط
 2021عندما هــدّد األمني العام
لـ»حزب الله» الســيد حســن
نرصاللــه بكركي بعــد رفعها
مطلب الحياد واســتعادة الدولة
وقال عبارته الشهرية «ما تمزحوا
معنا» ،فأتى ر ّد البطريركية بأنها
ال تُهدّد و»بكركــي ما بتمزح»
فتحــوّل هذا األمــر إىل تظاهرة
شــعبية تأييدا ً ملواقف البطريرك
املاروني الكاردينال مار بشــارة
بطــرس الراعي الــذي خاطب
الجماهري بـ»ال تسكتوا».
ومنــذ ذلك الحــن ،يحاول
املتــررون مــن شــعارات
البطريــرك ومطالبــه تطويقه
وتخويفــه وإســكاته ،يف حني
شــ ّكلت قضية توقيف املطران

يحاول المتضرّرون
من شعارات البطريرك
ومطالبه تطويقه
وتخويفه وإسكاته

ع ّلقــت مصادر متابعة
عــى كالم وزيــر العــدل من
الديمــان بأنه أظهر نفســه
وكأنــه ال يســتطيع أن يفعل
شــيئا ً ليس يف قضية املطران
موىس الحــاج بل يف غريها من
القضايا وكأن وجوده عىل رأس
الــوزارة صــوري وهــو عىل
األرجــح ال يقــدر وال يريد أن
يفعل شيئاً.
ذكــرت معلومــات أن
شــخصيات قريبة من «حزب
الله» تلقت نصائح باإلنتقال إىل
منازل تمتلكها خارج الضاحية
الجنوبية أو املناطق التي يطغى
عليها الطابع الشيعي.

البطريركية المارونية وقوة الحضور عبر الزمن

موىس الحــاج الــرارة التي
أشــعلت اإلنتفاضة البطريركية
والشعبية والسياسية ،وكجرس
إنذار قبل اإلستحقاق الرئايس بأن
هناك فريقــا ً متح ّكما ً بمفاصل
الدولة ويســتعمل مؤسساتها
ومن ضمنها املحكمة العسكرية
لتحقيق أهدافه السياسية والنيل
من املقامات الوطنية التي تدافع
عن سيادة لبنان واستقالله.
وإذا كان مطلــب إقالــة
مفــوّض الحكومة لدى املحكمة
العسكرية القايض فادي عقيقي
خرج مــن اجتماع ســينودس
األســاقفة املوارنة ،إال أنه بات
مطلبا ً وطنيا ً بامتيــاز وردّدته
الحشود التي زارت الديمان أمس
ً
متضامنة مع املطران والبطريرك
والبطريركيــة ،خصوصا ً أن هذا
القــايض بــات أداة لرضب كل
معــاريض «الدويلــة» وكان له
دور مشــبوه خــال تحقيقات
أحداث الطيونــة وعني الرمانة،
من ث ّم تابع املهمة املطلوبة منه
عرب اإلدعاء عــى املطران الحاج

خفــايـــا

وتوقيفــه كارسا ً كل القوانــن
واألصول ،لذلك رفض البطريرك
استقباله.
ش ّكل لقاء األمس يف الديمان
وزيارات نهاية األسبوع مناسبة
لتوجيه رسائل يف أكثر من اتجاه،
الرســالة األوىل هي سياســية
بامتيــاز حيث تــ ّم التأكيد عىل
مرجعية بكركــي الوطنية وبأن
ال أحد يستطيع تطويعها ،وبأن
التضامن هو مسيحي  -إسالمي
مع الرصح البطريركي ،وكانت
كلمة النائــب أرشف ريفي أكرب
تعبري عن هــذا التضامن والذي
أشــاد باملقاومة املسيحية التي
حمت لبنان والدولة.
أما الرســالة الثانية فكانت
شعبية ومفادها أن النبض حول
بكركي ما زال قوياً ،وأن الراعي
هو القائــد الشــعبي ملقاومة
تريد اســرداد لبنان ومواجهة
«الدويلة» ،وبأن حمالت التشويه
الشبيهة بفرتة اإلحتالل السوري
لن تثني الشــعب عن استمرار
مقاومتــه وإســقاط اإلحتالل
اإليرانــي وأدواتــه وإن تبدّلت
بالشكل.
وبالنسبة إىل الرسالة األقوى
فقد وجّ هها البطريــرك الراعي
يف عظته وأمام الحشــود معلنا ً
انطــاق مرحلة عــدم مهادنة
الســلطة التي وصف ترصفاتها
بـ»البوليســية» وتنتهك كرامة

زادت التسجيالت الصوتية
ألبــي فيصل زعيــر أكرب تجار
املخدرات التي يهــدد فيها قائد
الجيش وضبــاط املخابرات من
النقمــة عــى الســلطة التي
تمرجلــت عىل املطــران موىس
الحــاج وصــادرت األدويــة
واملســاعدات بينما تقف عاجزة
أمام هذه التهديدات.
الكنيســة ،غامــزا ً من قنــاة بعض
السياسيني الذين يســيئون إىل لبنان
ودعاهم إىل البحث عن العمالء يف مكان
آخر «فأنتــم تعرفون أيــن هم ومن
هم» ،وبالتايل فــإن الراعي ر ّد الصاع
صاعني للســلطة وأ ّكد عدم ســكوته
عمّ ــا حصل مع املطــران الحاجّ ،
وأن
هذا الحدث لن يبدّل شــيئا ً يف مواقفه
ومواقف البطريركية التي م ّرت عليها
ظروف أبشع بكثري وصمدت وستصمد
يف الوقت الحايل حتى اســتعادة الدولة
وتحرير البلد.
شــ ّكلت حادثة توقيــف املطران
الحاج مناســبة إلعادة طرح مسألة
اللبنانيــن املبعديــن إىل إرسائيــل
ظلماً ،وكذلــك البحث يف دور املحكمة
العســكرية التي يقول عدد من القوى
إنهــا تنفذ أجندة «حــزب الله» ،لكن
األكيد أن هذه الحادثــة زادت عزيمة
البطريرك يف املواجهــة ،ما يدفعه إىل
عدم الرتاخي يف اســتحقاق رئاســة
الجمهورية ويف اإلستحقاقات املقبلة.

"ما جرى مع المطران الحاج نهج جديد في التعامل األمني والقضائي"

عودة :الكنيسة ال تخضع للترهيب والكيدية
وال تخاف إال ربّها

ويفضــح التجاوزات والرسقــات مداناً ،أما
الصيفــي للبطريركيّة
كمــا يف املقــ ّر
ّ
من يسطو عىل الدولة وقراراتها ،ومن يرسق
املارونيّة يف الديمان ،كذلك يف مطرانية بريوت
خرياتها ويجني األرباح من الصفقات الرسية
للروم األرثوذكس يف بــروت ،حيث حرضت
والعلنيّة فأعماله محمودة؟».
قضيــة مطران حيفــا واألرايض املقدســة
وقال« :نحــن مع محاســبة ومعاقبة
موىس الحــاج يف عظــة مرتوبوليت بريوت
ك ّل مجرم وســارق ومخالف
وتوابعها املطران الياس عودة
للقانــون كائنا ً من كان ،لكن
خالل قداس األحــد ،معلنا ً أن
ما جرى مع أخينــا املطران
«ما حصل يف األيــام املاضية
"ا ِإلصـالح يحتاج رجا ً
ال
غــر مقبول وينــذر بوجود
يدعــو إىل التســاؤل والريبة:
على شاكلة النبي
نهج جديــد يف التعامل األمني
توقيف أســقف أعزل إال من
بعض املســاعدات اإلنسانية إيلياس يواجهـون الخطأ والقضائي يؤدي إىل تداعيات
ويحطمون األصنام وال خطرية عىل مستوى الوطن.
ملواطنني أفقرتهــم دولتهم،
ّ
وهذا أمر خطــر ومرفوض
نزفو
فيمــا امله ّربون ومســتَ ِ
يطأطئون الرأس"
ونأمل عدم تكراره» ،وأضاف
مال الشــعب وطعامه ودوائه
ِ
ً
رسالة إىل الكنيسة من أجل
«إذا كان توقيفه
يرسحون ويُه ّربون ،ومساءلة موظف رشيف
إســكات صوتهاّ ،
فإن الكنيســة ال تخضع
يقوم بواجبه عوض مســاءلة ومعاقبة كل
من يتجاوز القانون والدستور ،ومن يستغ ّل
للرتهيــب والكيدية ،وال تخــاف إال ربّها ،وال
ّ
نفــوذه ومركزه ،ومــن يتعاىل عــى الدولة
تنفذ إال تعاليمه ،وال تسمع إال صوت الضمري
وسلطتها وهيبتها وسيادتِها».
والواجب ،وواجبُها احرتام اإلنسان ومحبّته،
وتســاءل عودة« :هل أصبــح املوظف
والحفاظ عىل كرامته والدفــاع عن حريته.
الذي يســمع صوت ضمريه ويطبق القانون
هكذا كانت الكنيســة منذ تأسيسها وهكذا

ستبقى بنعمة ربها وسـيدها يسوع املسيح».
وشــدد عىل أن «القضاء النزيه والعادل
والبعيد عــن السياســة واملصالح وتصفية
الحسابات وحده يبني البلد ويقيم العدالة».
سياسيا ً أكد عودة أن»عبادة وث َ ِن السلطة
واملال واملناصـب وال َكرايس قد أبعدت رحمة الله
عن الشــعب ،كذلك خطايا مسؤولينا أوصلتنا
إىل جهنّــم وما بعدها .أفعالهــم ،القائمة عىل
األنانية ،واملحاصصة ،واملســايرة ،والنكايات
وتصفية الحسابات ،إضافة إىل التباطؤ املريب
يف تحقيقات تفجري بريوت ،ويف تشكيل حكومة
قد تفعل شــيئا ً إنقاذيا ً رغـــم عمرها الذي
سيكون قصرياً ،زرعت اليأس يف النفوس».
وأكد عودة أخريا ً ان»األمل يبقى يف حفظ
الدستور ،ويف إتمام اإلستحقاق األهم يف وقته،
من دون تعطيل أو رضــوخ ملصالح الداخل
والخارج» ،وأن «ا ِإلصـــاح يحتــاج رجاال ً
عىل شاكلة النبي إيلياس ،يواجهـون الخطأ
ويح ّ
طمون األصنام ،وال يطأطئون الرأس أو
يطمرونه كالنعامة عند كل خطر أو عند كل
استحقاق أو رضورة إنقاذ».

محـــــليـــــات

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٨٩٢السنــــة الـرابـعـة
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لبنان يزحف إلى الديمان تضامنًا وبكركي ترفع سقف المواجهة

الراعي :توقيف الحاج إهانة لي شخصيًا
وابحثوا عن العمالء في مكان آخر

"نرفض التصرفات البوليسية ذات األبعاد السياسية" (رمزي الحاج)

ّ
وبخاصة
تعزيز االقتصاد الوطني ،وإعطاء الجميع،
مواقف نارية غري مســبوقة اطلقها البطريرك
وأدويــة ،كأمانات من لبنانيّني يف فلســطني املحت ّلة
األجيال الطالعة ً
أمل بمســتقبل أفضل وفرص عمل
املارونــي الكاردينال مار بشــارة بطــرس الراعي
واألرايض املقدّســة إىل أهاليهم يف لبنان من مختلف
يف وطنهم وتحفيــز قدراتهم وإبداعهم .هذا يعني ّ
أن
يف عظتــه خــال قداس االحــد يف الديمــان امس،
الطوائف .هذا ما كان يفعله األساقفة املوارنة أسالفه
السيايس هو اإلنسان ،ال باملطلق ،بل
الهدف من العمل
عىل خلفيــة توقيف راعي أبرشــية حيفا واألرايض
عىل مدى ســنوات ،وما يجب عليه هو أن يواصله يف
ّ
هذا اإلنسان املواطن».
املقدســة والنائب البطريركي عىل القدس واألرايض
املستقبل .وأنتم أيّها املســيئون إىل كرامة اللبنانيّني
ّ
ّ
كفوا عن قولكم ّ
نتخل عن
واعلــن الراعي اننا ككنيســة «لــن
الفلسطينية واململكة الهاشمية يف الكنيسة املارونية
إن املســاعدات تأتــي من العمالء،
إنســانيّتنا وعن خدمة هذا اإلنسان
املطــران موىس الحــاج ،رافعا ً امام
واذهبوا باالحــرى وإبحثوا يف مكان آخر عن العمالء،
الــذي بقربنــا ،مهما ك ّلــف األمر»،
جموع املؤمنني والحضور الســيايس
وأنتم تعلمون أين هم ،ومن هم».
ورشح الراعــي َّ
الواقع
ري هذا
والشعبي وأهايل شهداء تفجري مرفأ
«أن الدو َر الــذي يقوم به راعي
مؤكدا ً ان األوان آن «لتغي ِ
ِ
بريوت الـــ 232الصــاة «من أجل "البطريركية المارونية
الطافح باألحقاد والكيديّات ،واملكتَ ِّ
املقدسةِ عموما ً ليس دينيّا ً وإنسانيّا ً
ّ
ظ
أبرشيّةِ األرايض
ِ
ٌ
فحســب ،بل هو دو ٌر وطني أيضــا ،إذ يحاف ُ
ِّ
صامدة كعادتها على
ّات املعيبةِ
بالسلوكي ِ
بحق القائمني بها
حماية هويّتنا املســيحيّة التي نلناها
ظ عىل
ً
ُ
قلب دولةِ
والفِ
ِ
َنمو
ي
وال
ن
لبنا
ُبنى
ي
«ال
وقــال:
»،
أوّل
بمســحة املريون ،ومنحتنــا حريّة
يف
والعربي
لسطيني
املسيحي
د
الوجو
ُ
ِ
مواقفِ ها وستتابع
ً
إرسائيل ،ويَســتحِ ُّق اإلشــادة به ودعمه ال التع ّر َ
ُ
يتوحَّ
النهج املنحَ رف عن قيم
بهذا
د
وال
ض
ِ
أبناء الله كرســالة» ،مؤكدا ان «هذه مسيرتها مع شعبها"
َّ
شــعبه ومجتمعِ ه وتاريخِ ه .ويا َ
ليت
الحريّة –الرسالة دافع عنها بطاركتنا
بــأن «الوجو َد
لكرامته ورســالته املرشّ فة» ،وذ ّكر
ربكون ّ
ِ
امللفات
ا ّلذين يَقرتفون هذه
القدّيسون يف قعر هذا الوادي املقدّس ،يف دير قنوبني
لربوز
املاروني يف فِ لســطني يعود إىل األزمنــةِ األوىل
َّ
الســلوكيات ويُف ِ
ِ
ُ
َ
َّ
ِ
املوارنة هناك دورا ً أساســيّا ً يف
جماعةِ مارون .و َلعِ ب
القريب
املايض
تجارب
ومن
هم،
ســبق
ممن
ون
عظ
ت
ي
حيث
طيلة أربعماية ســنة ،يف كامل عهد العثمانيّني،
ِ
ِ
َ
ّةِ
ّةِ
ّةِ
الهُ
عند
جميع
بني
ري
خ
ل
رســ
وكانوا
ّة،
ي
الوطن
ي
و
تعزيز
ب
واملح
ي
والحر
األمن
عدا
ما
أن
ت
ر
أظه
التي
والبعيد،
األغىل
صمدوا بالصرب والصالة مــن أجل حماية
َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
َّ
ُ
ً
ً
َّ
ُ
ربةِ
والكرامةِ
ّ
تقدير من
ط
ومح
ل
وظ
الصالحني
عدا
ما
وأن
لبنان،
ت
يف
ُت
ب
َن
ي
ال
ّة،
ي
واإلستقالل
املوارنة :اإليمان الكاثوليكي ،والحريّة،
ا
ورفيع
ا
ي
َه
ب
ُهم
م
اس
األديان،
ٍ
َ
تاريخ لبنان الحضاريّ املرشّ ف».
ال يدخلون
وجعلوا هذه الثالثة رسالتهم».
إخوانِهم يف الطوائف األخرى».
واكــد الراعي «أ َّن البطريركيــة املارونية صامدة
ولفت الراعي اىل انه « ّملا اهت ّزت الهويّة والرسالة
كعادتِها عىل مواقفِ ها وســتُتابع مسريتها مع شعبها،
عبثا يحاولون
بســبب ما جرى عىل حدود لبنان الجنوبيّة يف بداية
معكم أنتم الذين هنا والذين هناك ،ومع سائر اللبنانيّني
هذا األســبوع من تع ّرض لســيادة أخينــا املطران
اإليجابي
إلنقاذ لبنان باإلســتناد إىل منطلقات الحياد
ورفع الراعي سقف املواجهة ،مستنكرا ً ما حصل
موىس الحاج أثنــاء قيامه برســالته ،أتيتم إىل هذا
ّ
ّ
الناشــط والالمركزيّة
مــع املطران الحــاج قائال« :عبثًا تحــاول الجماعة
البطريركــي يف الديمان لتعلنــوا إدانتكم
الكــريس
املوســعة وعقد مؤتمــر ُد َويل ٍّ
ّ
ّ
الحاكمة واملهيمنة تحويل املدبّر الذي تع ّر ّ
خاص بلبنان ّ
لبت املســائل املسمّ اة «خالفيّة» ،ويعجز
ض له سياد ُة
وشجبكم ورفضكم لكل ما جرى ،إىل جانب الكثريين
من رســميّني وحزبيّني ومواطنــن أمّ وا هذا الرصح
اللبنانيون عن ح ّلها» .وتابــع «البطريركيّة املارونيّة
سيايس والذي انتهك
املطران موىس الحاج من اعتدا ٍء
ٍّ
تُحــب جميــع اللبنانيّــن تعاهدهم
كرامة الكنيسة التي يمثّلها ،إىل مج ّرد
البطريركي ،أو الذين إتصلوا بنا مستنكرين من لبنان
ّ
كعادتهــا بالوقــوف إىل جان ِبهم مهما
مســألةٍ قانونيّةٍ هي من دون أساس
والخــارج ويف مقدّمهم فخامة رئيــس الجمهوريّة،
عصفت التحدّيات واشتدّت الصعوبات
نب باإلضافة إىل تفسريات
ودولــة رئيس حكومــة ترصيف األعمــال واملك ّلف
لتغطيةِ الذَ ِ
واجتهادات ال تُقنــع وال تُجدي .وإن "إن كان هناك من قانون من أجــل أن يحيا لبنــان الحبيب ،إذ
بتشكيل حكومة جديدة ،وسيادة السفري البابويّ ».
كان هنــاك من قانــون يمنع جلب يمنع جلب المساعدات يَكفي اللبنانيّني عذابــات .فما تَع ّذب
وقال الراعي« :نحن املســيحيني أينما كنّا ،وعىل
ّ
اإلنسانيّة فليبرزوه لنا" شعبُ لبنان وذُ َّل مثلما يَتع ّذبُ ويُذَ ُّل يف
املساعدات اإلنسانيّة فليربزوه لنا».
األخص يف لبنان وبلدان الرشق األوسط ،مؤتمنون عىل
هذه الســنوات .لذلك ،سنواصل الدعو َة
واضاف« :من غــر املقبول أن
هذه الهويّة والرســالة .وعىل ثقافة اإلنجيل وكرامة
َ
بأرسع ما يمكن،
تشــكيل حكومةٍ جديد ٍة
الحثيثة إىل
اإلنسان وقدسيّة الحياة البرشيّة .فال نستطيع ّإل أن
يخضع أســقف لتوقيف وتفتيش ومساءلة من دون
ِ
ِ
ُهل الدستوريّة.
وهي
ّة،
ي
القانون
ّة
ي
الكنســ
ّتــه
ي
مرجع
إىل
الرجــوع
ننفتح بشكل دائم لعمل الروح القدس ،الذي يقدّسنا
وانتخاب ٍ
رئيس جدي ٍد للجُ مهوريّةِ يف الـم ِ
ِ
ّ
ً
ُّ
حكومة جديد ًة ورئيسا ً جديداً».
َستحق
إ َّن لبنا َن ي
وينقي هويتنا ،ويوجّ ه رســالتنا التي ال تقترص عىل
البطريركيّة .وبهذا النقص املتعمّ د إساءة للبطريركيّة
والديني ،بل تنبســط إىل العائلة
الروحــي
القطــاع
املارونيّة ،وتع ٍّد عىل صالحيّاتهــا .نحن نرفض هذه
ّ
ّ
تجمع شعبي
الترصفات البوليســيّة ذات األبعاد السياســيّة التي
واملجتمع والدولة».
وأمام تجمع شــعبي يف الديمان ،اكد الراعي أن
ال يجهلها أحد ،ونطالب بأن يُعاد إىل ســيادة املطران
وشدد عىل ان «الرســالة يف الدولة هي ممارسة
حي فينــا وكل البطاركة أحياء
اللبناني،
موىس الحاج ك ّل ما صودر منه :جواز سفره
السلطة السياسيّة والعمل السيايس والحزبي من أجل
«الكاردينــال صفري ّ
ّ
فينا ألنهم تحدّثوا اللغة ذاتها التي أتحدّثها اليوم وهذا
وهاتفــه املحمــول ،وجميع املســاعدات ،من مال
تأمني الخري العام ،عىل جميع املســتويات ،ومن أجل
ما تربّينا عليه وهذه ثقافتنا التي لن نرتاجع عنها»،
وكرر ان «توقيــف املطران الحاج إهانة للكنيســة
املارونية ألن القوانني تقيض بعدم محاكمة اســقف
او كاهن من دون استئذان البطريرك» .واعترب أن «ما
حصل مع املطران الحاج هو ليس إهانة فحســب بل
اعتدا ٌء واهانة للبطريركية املارونية ويل شخصياً».
وقال« :ممنو ٌع إيقاف املطران الحاج ومساءلته
عند الحدود اللبنانية والنواب الذين حرضوا اليوم إىل
الديمان سيكونون صوتنا دائما ً يف الربملان».
وشدد عىل «اننا بحاجة اىل أصوات لبنانية عريقة
وحني يكون الصوت لبنانيا ً رصف يف املجلس النيابي
يكون ذلك لخري كل اللبنانيني».
الصيفي
وقد توافد اآلالف امس إىل كنيســة املق ّر
ّ
للبطريركيّــة املارونيّــة يف الديمان مــن بينهم وفد
قواتي الفت وحشــود سياســيّة وشــعبية ،مؤيّدة
ملواقف الراعــي عىل خلفية قضيــة توقيف املطران
موىس الحاج .وحرض من أعضاء تكتل «الجمهورية
القوية» :بيار بو عايص ،فادي كرم ،غادة أيوب ،غياث
يزبك ،جهاد بقرادونيــان ،أنطوان زهرا ،زياد حواط،
جورج عقيص ،إييل خوري وانطوان حبيش.
الحضور في القداس

بسـام أبو زيـد

رئاسة الجمهورية
ونزاع الموت األخير
يوما ً بعد يوم تقترب المهلة الدستورية
إلتمام االستحقاق الرئاسي ولكن كما في
كل االستحقاقات االنتخابية في لبنان
تطرح التساؤالت حول ما إذا كان هذا
االستحقاق سيحصل في موعده الدستوري
وإن حصل فسيكون األمر سابقة منذ
أن ترك رئيس الجمهورية السابق أمين
الجميل منصبه في العام .1988
في الدول التي تملك قرارها تجرى
االستحقاقات االنتخابية بسالسة وفي
مواعيدها وليس هناك من يعطل ومن
يمدد ويجدد ،ألن تلك الدول تحترم إرادة
الناس وتحترم تداول السلطة وتعمل لخير
شعوبها،علما أنه في دول ديكتاتورية
يجرون أيضا انتخابات رئاسية وتشريعية
في مواعيدها ولكن هدفها ليس تداول
السلطة بل تثبيت الحاكم المطلق من
خالل اإلدعاء أن أكثرية تتراوح ما بين
 95٥إلى  99%ترغب في بقائه في
السلطة.
في لبنان يبدو أنه يراد لمنصب رئاسة
الجمهورية أمران:
األول هو أن يكون تحت سيطرة كاملة
لقوى األمر الواقع ورعاتها في اإلقليم وهذا
ما يجري العمل عليه من قبل هؤالء في
االنتخابات الرئاسية المقبلة فـ»حزب الله»
وحلفاؤه ال يريدون رئيس تسوية وطبعا ً
سيمنعون أي رئيس من الفريق اآلخر،
فهم يريدون رئيسا ً مواليا ً لهم  100%من
دون أي زغل وكل ما هو خارج هذا اإلطار
هو مرفوض وسيسعون لفرضه بمختلف
الوسائل حتى تلك التي تعتمد القوة.
الثاني هو أنه وفي حال عدم التمكن من
االحتفاظ برئيس الجمهورية كأداة طيعة
في يد هذا الفريق فاالتجاه لديه هو إلغاء
رئاسة الجمهورية بمعنى انتزاعها من
المسيحيين الموارنة تحت ما يعرف بنظام
جديد ال تناقش فيه سوى فكرة قوى األمر
الواقع وال يسمح سوى بالقبول بها مع
رفض ألي طروحات أخرى ومن ضمنها
الفدرالية.
في األمرين هناك فرقاء مسيحيون
وتحديدا ً موازنة يساعدون في ذلك إنطالقا ً
من مبدأين:
األول هو الغاية تبرر الوسيلة ،فهناك
من يريد أن يكون رئيسا ً للجمهورية ولو
في شكل صوري ويكفيه أن يؤمن له
ولجماعته مصالحهم المالية والشخصية
غير مهتم بمصير البلد ومصالحه
واستقالله وسيادته وحريته وقراره.
علي وعلى أعدائي
المبدأ الثاني هو َّ
فهؤالء الساعون إلى الرئاسة كيفما كان،
لن يتورعوا عن اإلطاحة بالرئاسة كاملة
من يد المسيحيين الموارنة إن لم تكن
لهم حظوظ بتولي هذا المنصب ولن
يتأخروا في الترويج لجماعاتهم المغسولة
أدمغتهم «أننا تخلينا عن الرئاسة المنزوعة
الصالحيات وربما عن قيادة الجيش وعن
حاكم المصرف المركزي مقابل مثالً
الالمركزية اإلدارية الموسعة» فينتفي
أي دور للمسيحيين على مستوى القرار
السياسي والعسكري والمالي العام ،وما
يؤكد على ذلك أن هؤالء يتحدثون بالمنطق
ذاته عن الفدرالية كما تتحدث قوى األمر
الواقع ،فيرفضونها ويخوِّنون من يطرحها
والسبب في ذلك واحد فقط وهو أن
الفدرالية تنتزع فعالً من قوى األمر الواقع
السيطرة على البلد وتحفظ الخصوصية
والمصلحة السياسية ألي وجود مسيحي
حر.
انتخابات الرئاسة باب جديد لمواجهة
فعلية ولتعرية من ال يريدون مصلحة
لبنان واللبنانيين ،ومن هنا فعدم اتفاق
قوى المعارضة والسياديين على مرشح
واحد للجمهورية هو الهدية التي تريدها
قوى األمر الواقع لتجهز على الرئاسة
كموقع وكدور وهي حاليا ً في حال نزاع
الموت فهل هناك من يتجرأون على رد
الروح إليها؟
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تأييد شعبي للبطريرك الراعي رفضًا للتعرّض للمطران الحاج والبطريركية

حضور ق ّواتي الفت ور ّد تهمة العمالة والمواجهة مفتوحة
طــونــي كــرم
رفضا ً للرسائل البوليســية ومحاوالت الرتهيب
وفربكة ملفــات العمالــة التي حــاول «البعض»
زجّ الكنيســة املارونيــة بهاّ ،
غص املقــ ّر الصيفي
للبطريركيــة املارونية يف الديمان أمس ،بحشــو ٍد
سياســيّةٍ وشــعبيةٍ تعبريا ً عن رفضها واستيائها
وإدانتهــا اإلهانة التي تعرض لهــا املطران موىس
الحاج والكنيسة املارونية كما البطريركية املارونية.
ووسط مشاركة نيابية الفتة من غالبية أعضاء
تكتل «الجمهورية القوية» شــدّد البطريرك بشارة
الراعي أمام وفد من أهايل شهداء تفجري  4آب ،حمّ له
قضية شــهداء مرفأ بريوت واملطالبة بالوصول إىل
الحقيقة الكاملة ،عىل الدعوة إىل «تشــكيل حكومة
جديدة يف أرسع مــا يُمكن وانتخــاب رئيس جديد
للجمهورية يف املهلة الدســتورية» ،مؤكدا ً ّ
أن «لبنان
ّ
يســتحق حكومة جديدة ورئيســا ً جديداً» رافضا ً
التعــرض للمطران واعتربه إســاءة شــخصية له
وللبطريركية املارونية األمر الذي لقي صدى واسعا ً
بني الحشد الذي تجمع يف الديمان دعما ً له ولبكركي.
املشــاركة الكثيفة يف الذبيحة اإللهية وضعها
األب هاني طوق يف ســياق اإلطار الطبيعي للحضور
الشعبي إىل جانب الكنيســة عند أي إستحقاق عىل
م ّر التاريخ ،يف حني رأى الوزير الســابق ســجعان
قزي أن املشــاركة العفوية من قبل أبناء الكنيســة
والوطن بعيدا ً عن اإلنتماء الطائفي تعكس تضامنا ً
وطنيا ً مــع املطران الحاج وغبطة البطريرك الراعي،
داعيا ً املعنيني إىل وضــع ح ّد نهائي للموضوع ،بعيدا ً
عن الغوص يف التفســرات واإلجتهادات القضائية
والقانونية ،ما بــن قانون كنــي ودويل ولبناني
وعســكري ،متمنيا ً اإلنتهاء من هذه املســألة كون
بعدها الوحيد هو إنساني واجتماعي.
وإذ تجنب قــزي الرد عىل السياســيني الذين
وضعوا املسألة يف خانة العمالة ،قال لـ»نداء الوطن»:
«العميل بيعرف حالو ،مــا حدا إتهم اآلخر ّإل وطلع
هوّي بالنتيجة (عميل)».

فادي كرم

بــدوره ر ّد النائب فادي كرم اإلتهام بالعمالة إىل
الجهات التي تقف وراء تشويه رسالة املطران قائالً:
«هم العمالء ،الســتخفافهم بمفهوم العمالة ،عرب
لصق شبهة العمالة برشيحة كبرية من اللبنانيني»،
ليســتطرد قائالً« :هم العمالء ألنهــم يعملون ض ّد
مصلحة اللبنانيني» .وشدّد كرم عىل أهمية أن يدرك
ّ
تتجل
املواطنون حقيقة املعركة الدائرة اليوم ،والتي
بقاض» فادي عقيقي من
بما يقوم به «من يســمى
ٍ
تجاوزات للقانــون ،وتهرب من تنفيذ القانون ج ّراء
هروبه املتكرر من مبارش (مســاعد قضائي) تجنبا ً
لتســ ّلم قرار أو إجراء بحقه ،واصفا ً إمكانية تسليم
مســائل كيانية وأساســية لهذا النوع من القضاة
باألمــر الخطري جداً ،تحديدا ً وأن هــذا األداء يندرج

ضمن سياسة محور «حزب الله» لتغيري هوية لبنان،
وتظهّ ر بوضوح بترصيحات مســؤولني من «حزب
الله» وعىل األخص رئيس املجلس التنفيذي هاشــم
ً
رصاحة أن التحضريات التي
صفي الديــن الذي أعلن
قاموا بها خالل الســنوات األربعني املاضية من أجل
تغيري هوية لبنان وصلت إىل خواتيمها ،وأنهم اليوم
أصبحوا عىل اســتعداد لتغيري هويــة لبنان ودوره.
ليؤكد كرم أن مشــاركتهم اليوم يف الديمان تصب يف
مواجهة هذا املخطط داعيــا ً اللبنانيني إىل التنبّه أن
املعركة ليســت قضية مطران أو استهداف بطريرك
إنما الوطن هو املستهدف كما القناعات.

غادة أيوب

وبجرأتها املعهــودة ،رأت النائبة غادة أيوب أن
الرتهيب ومحاولة فربكة ملفات العمالة بحق املطران
الحاج ينمّ ان عن خوف من مواقف بكركي السيادية
والوطنيــة بامتيــاز ودورها ومواقفهــا املرتبطة
مشاركة وطنية في لقاء الديمان
باإلستحقاق الرئايس ،مشرية إىل أن ما يحصل اليوم
مشــرا ً إىل أن اإلتهام الدائــم بالتخوين والعمالة ال
هو محاولة إسكات جميع األصوات السيادية ،لتشدد
يقدم وال يؤخر عىل صمودهم يف مواقفهم ومواقعهم.
عىل أن وجودنا اليوم (نواب الجمهورية القوية) يؤكد
وتوجه عقيص إىل املتطاولني عىل البطريركية قائالً:
أن صوت بكركي ال يمكن ألحد إخفاته ،كما أصواتنا
ّ
ّ
الحق يعطي قوّة».
الحق إنما
«إن القوة ال تعطي
أيضاً .وإذ رأت أنه مــن الطبيعي أن نكون إىل جانب
وإذ وضــع إقالــة القايض فــادي عقيقي يف
البطريركية لدعمها ،رفضت تسخري املواقع الرسمية
خانة األطر القانونية ،نــوّه عقيص بموقف وزير
من أمنية وقضائية لتصفية الحســابات السياسية
العدل هنري الخوري عرب إعالنه أن أســاس املشكل
مع الخصوم ،وشــددت عىل أن إقالة القايض فادي
يكمن يف ســوء تعامل الدولة مع ملف املبعدين إىل
عقيقي أصبحــت رضورة ،وذلك لقطع الطريق عىل
إرسائيل ،مشــرا ً إىل أن هذا األمر يع ّد
أي استهداف سيايس يبدأ من الكنيسة
إقرارا ً منه بأساس املشكل ،وأن الدولة
وال يستثني األحزاب والقوى السيادية
ال تعي كيفيــة التعامل مع شــعبها
الحقاً.
عقيص :القوة ال
ومع املســؤولني .ومع دعوته إىل إعادة
ومــع تأكيدها أن مــا تعرض له
املطران الحاج ســيايس أكثر مما هو تعطي الحق ّ إنما
النظر يف تشــكيل املحكمة العسكرية
قانوني وهو ألمر مرفوض ،إعتربت أن الحق ّ يعطي قوّة واختصاصهــا ،شــدد عــى أن إقالة
القايض فــادي عقيقي يعــ ّد تفصيالً
الرسائل السياسية وصلت ،وشددت عىل
صغريا ً يف املسألة األساسية الكامنة يف إعادة النظر
الوقوف إىل جانب بكركي للقــول إننا ال نخاف ولن
بسبب وجود املحكمة العسكرية.
نرتاجع.
وإىل جانب املشاركة السياســية برزت مشاركة
شعبية ودينية كبرية رافضة اإلتهام بالعمالة ،إذ اعترب
زياد حواط
األب هاني طوق أن «األكيد األكيد أن الذين يتوجهون إىل
كذلك ،إســتنكر النائب زياد حــواط اإلجراءات
الكنيسة ليسوا املرجع املناسب لتقييم دورنا وتاريخنا»،
التي تعرض لها املطــران الحاج عرب تركيب محاكم
مشددا ً عرب «نداء الوطن» عىل أنهم «إم الصبي ،وأبناء
ومحاكمات غــبّ الطلب من أجــل تطويع الناس
هذه األرض وتاريخها وشــعبها ومستقبلها ،وال يوجد
وإخضاعهــم عرب الرســالة التــي أرادوا توجيهها
أحد مخوّل إتهامنا يف هذا املوضوع».
لبكركي ومن خاللها إىل جميع الوطنيني السياديني،
ورأى األب طــوق أن الجميــع يعــرف من هم
مشــددا ً عىل رفضه هذه املمارسات ،مؤكدا ً يف الوقت
العمالء ،كما لفت إىل أن توجيه الرســائل السياسية
نفســه أن املواجهة مســتمرة حتى النفس األخري
يمكــن أن يتم مبــارش ًة ويف السياســة ،وليس من
رفضا ً لجميــع املحاوالت الهادفــة إىل تغيري صورة
خالل القوى األمنية وعرب «مطــران قديس» يحمل
لبنان وتاريخه ومستقبله.
املســاعدات ملواطنني من مختلف الطوائف واألديان.
ووضع التوقيــف والتحقيق مع املطــران الحاج يف
جورج عقيص
خانة الخطأ لتمتّع األســاقفة بحصانة ،مشريا ً إىل
من جهتــه ر ّد النائب جــورج عقيص اإلتهام
أن القوانني الدولية واإلتفاقية الدولية ما بني الدولة
بالعمالة ملطلقيه ،مثنيا ً عىل عظة البطريرك الراعي
اللبنانية ودولة حارضة الفاتيكان تشــر بوضوح
الذي يضع حدا ً لإلتهامات والفربكات العشــوائية،

إىل أن األســاقفة ال يحاكمون إال من قبل مرجعيتهم
الكــرى أي البابوية يف روما ،موضحا ً أن الســياق
الطبيعي لذلك يكون عرب رفع تقرير بالشــبهات إذا
وجــدت إىل روما التي تقوم بدورهــا يف محاكمتهم
وليس عرب توجيه رســائل سياسية يف هذا املوضوع.
وتوجه إىل الذين يقفون وراء توجيه الرســائل قائالً:
«نحن هنا لنقــول إننا نؤمن بوطــن تعددي ونريد
العيش معا ً يف هذا الوطن الذي هو أكثر من رســالة،
رسالة حرية وســام ومصالحة ،ونؤمن بهذا البعد
ووجودنــا اليوم هو تأكيد عىل ذلك ،بغض النظر عن
إيمانكم بهذه القيم والرسائل التي نشدد عىل التمسك
بها حتى الرمق األخري من حياتنا».
ووضع املحامي طوني نون املشــاركة الرمزية
اليوم يف خانة الوقوف إىل جانب البطريركية ومطالبها
املســتمرة بقيام الدولة واملؤسسات ،بعد محاوالت
اإلذالل التي حصلــت ج ّراء املمارســات العنجهية
الوقحة مــن قبل فريق «حزب اللــه» يف البلد والتي
طالت املطران الحاج ،ما يؤكد أن هذا «الحزب» يربهن
يوما ً بعد يوم توجهه املســتمر لرضب مؤسســات
الدولة وبسط سلطة الدويلة عىل الدولة .واعترب نون
أن املشــاركة الوطنية من مختلف الطوائف يف تأييد
البطريركية التي تعود لها فكرة إنشــاء هذا الكيان
اللبناني تؤكــد نظرتهم الوطنية ووقوفهم إىل جانب
هذا الرصح بعيدا ً عن األبعاد الدينية.
وشددت الناشطة السياسية نيليل قنديل عىل أن
مشاركتهم كقوى ســيادية تندرج يف خانة املطالبة
الدؤوبــة ببناء الدولة ،واحــرام القانون ،ورفضت
يف الوقت نفســه الرســائل السياســية التي توجه
عرب القضاء إىل البطريرك لحثــه عىل تغيري خطابه
الوطني ،عرب محاولة تركيب ملفات العمالة التي لم
تعد تم ّر عىل أحد ،تحديــدا ً املطالبني برفع اإلحتالل
اإليراني وحرص الســاح بيد املؤسسات الرشعية يف
الدولة اللبنانية.

مســـاحة حـــرّة

الدفاع عن لبنان ليس تهمة بل هوية
د .فـــادي كـــرم

(*)

ّ
تشــن جماعات املحور االيراني يف لبنان
عندما
هجوماتهــا املؤدْلجة عىل مُعارضيها الســياديني
اللبنانيــن ،تُر ّكز مفرداتها عىل كل ما يُدعّ م منطق
ّ
امللفــات االتّهامية بالعمالة مع
التخوين وفربكة
العدو ،وباإلذعان للتعليمات األمريكية ،وبالرضوخ
للعجرفــة الغربيــة وبالتماهــي مــع الرتاخي
ً
ُستعينة بك ّل ما تُم ّكنها اللغة
واالستسالم العربي ،م
العربيــة من مفردات وتعابري مُســيئة وتهويلية،
فتزوّد أبواقها املأجورة بها ،لتتكامل جهود القياديني
ّ
منصةٍ إتهامية
مع االعالميني واألمنيني منهم لخلق
دائمة العمل ،هدفها الدائم حرش سياديّي لبنان يف
زاوية اإلتهام املســتمر إلحراجهم فإخراجهم من
الحيــاة الوطنية ومن معركة الدفــاع عن الهوية
اللبنانية ،ومُحاولني بذلك تثبيت معادلتهم العدائية
للبنان ،والقائلة ّ
بأن كل من يتجرأ للدفاع عن سيادة
لبنان هو عميل للخارج وللعدو.
إن الذهنيــة املتح ّكمة بثقافة املحور تســمح
لجماعاته وأتباعه بكيل الدعوات االلغائية ملناهيض
مرشوعه ،وتدفعهم لقلب الحقائق وإلعتماد الكذب

والخــداع والنفاق .وبحال نجــاح املحور بخططه
املمنهجة فسيشــ ّكل الخطر االكرب عــى الثقافة
اللبنانية .ومن البديهي ان تســعى هذه املنظومة،
لتوجيه ابواقها وشياطينها
واســتكماال ً للمؤامرة
ِ
لصبّ غضبهم واحقادهم ورشّ هــم عىل «القوات
اللبنانيــة» وعىل قيادتها وفكرهــا ومنهجها ،الن
«القوات» تُش ّكل بتكوينها وبتوجيهاتها ،الحقيقة
املعاكســة للمحور وخط الدفاع املانع إلزالة لبنان
عن الخريطة السياســية .ان «القــوات اللبنانية»
التي تُمثّل لبنان الوطن برسالته وتركيبته املتعدّدة
وانفتاحه عىل الثقافــات والحضارات ،قد فرضت
املعادلة املواجهة ملعادلة «حزب الله» ،وهي ان كره
«القوات» والعدائية لها من كره لبنان ووجوده.
إن االســتمرار بالحمالت ا ُملن ّ
ظمة ضد «القوات
اللبنانيــة» ومحاولة شــيطنتها مــن قبل ممثّل
املحور يف لبنــان ،اي «حزب الله» ،وا ُمل ّ
نفذة من قبل
صغار املحور ا ُملجنّديــن لصالحه طمعا ً باملناصب
السلطوية والحمايات الفسائدية ،وإن كانت تتوجه
فعليا ً لكرس «القــوات اللبنانية» فهدفها البعيد هو
كرس لبنان الوطــن ،وهذا الواقــع يوضح الواقع
الوطني االنقسامي الجذري بني فئتني ،واحدة تعمل

ّ
توسعية دينية وسلطوية
إللغائه لصالح مشاريع
وعقائدية ،والثانية مؤمنة بالدفاع الوجودي عنه.
هاتان املعادلتان الواضحتَا املعالم قد اكدتهما
بشكل كبري احداث االسبوع املنرصم يف لبنان ،فمن
الترصيــح االعالمي لرئيس املجلــس التنفيذي يف
«حزب الله» السيد هاشــم صفي الدين الذي شدّد
عىل رفض «حــزب الله» ،كما اســماها ،الثقافة
ّ
وتمســكه بثقافته الصــادرة عن الويل
الغربيــة،
الفقيه ،ناقــاً الرصاع ،كخطــأ متعمّ د ،اىل جبهة
الثقافات الغربية والرشقية ،ومُعتربا ً ان توجيهات
الفقيه هــي الثقافة الرشقيــة ،ومُصنّفا ً كل من
هو لبناني الفكــر واإلرث والعقل بأنه غربي ،يؤكد
بكالمه هــذا أن فكر «حزب اللــه» إلغائي لكل ما
ّ
يمت للبنان بصلة وهوية .أمّ ا الحدث الثاني ا ُمل ّ
عب،
ٍ
لساعات عىل
فقد كان توقيف املطران موىس الحج
الحدود اللبنانية عند رجوعــه من االرايض التابعة
ألبرشــيّته يف حيفا واالرايض املقدّسة والهاشمية
بقرار صادر عن قايض التحقيق العســكري فادي
عقيقي ،ا ُملك ّلف من قبل املحور لرتكيب ّ
امللفات ضد
مُعاريض أعــداء الوجود اللبناني ،وهذا األمر الوقح
وا ُملتقــدّم يف التعدّي عىل قناعات اآلخرين وهويتهم

قد أثبت ان «حزب الله» خطــا خطوة كبرية نحو
االستعداد ملحو أثر معارضيه ،مدعّ ما ً نفسه بفرض
سياديي لبنان وإمكانية
االتهامات التخوينية عىل
ّ
اللجوء اىل مفهوم اإلزالة بكل السبل.
ويبقى التنافس الداخيل الذي تشــهده الساحة
السيادية من وقت آلخر ،فنظريا ً ال يمكن اعتباره يف
الظروف العادية وا ُملستق ّرة واقعا ً سلبياً ،وال منهجية
غريبة عــن الديمقراطية اللبنانيــة وعن الح ّريات
فيه ،ولكن تأثريه يف هذه الفرتة املصريية من تاريخ
لبنان ســلبي جدا ً حيث يُضعف جبهة املواجهة مع
مرشوع «حزب اللــه» ،فاملواجهة بني املعادلتني قد
فلنمض
وقعت ،وأي تل ٍّه عن االســاس يُع ّد انتحاراً.
ِ
فورا ً يف الطريق التي تؤمّ ن السيادة وتحمي الهوية
وتؤكد الوجود ،وبعد املرحلة االوىل الستعادة الوطن
من مُصادريه ،نذهب اىل معالجة الحقوق املواطنيّة
ا ُمل ّ
حقة ،وإن لم نُدرك ونُحدّد االولويات ،وإن اخطأنا
برتتيب املراحل ،فاننا نُضيف معادلة ثالثة نتيجتها
ّ
املنصات ا ُملقامة من قبل املحور والتي
العملية خدمة
تهدف لرشذمة القوى املناوئة ملرشوع الغاء لبنان.
التاريخ لن يرحم ال املتواطئني وال املخطئني.
(*) عضو تكتل «الجمهورية القوية»
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هل يحمل هوكشتاين إتفاق إطار جديدًا؟
إن االنطالق منها يقود حكما ً إىل الخ ّ
عىل الربّ .وبالتايل ّ
ط
كـــلــيـــر شــــكـــر
 ،29وبالنتيجة إضفــاء الرشعية عىل ادعاء لبنان ّ
بأن
حقل «كاريش» متنازع عليه.
يرجّ ح ّ
أن تكون األسابيع املقبلة حافلة باألحداث
وبانتظار عودة املوفد األمريكي آموس هوكشتاين
املتصلة بملف ترســيم الحدود .أق ّلــه ،هكذا يريدها
إىل بريوت ،لينقل الرسالة الجوابية اإلرسائيلية ،ستكون
لبنان بعدما بارشت إرسائيل عمليات التنقيب يف حقل
كاريش فيمــا دخل «حزب الله» عىل خ ّ
الهيئــة الترشيعية يوم الثلثاء املقبــل عىل موعد مع
ط الضغوطات
اقرتاحي قانون معجّ ْ
لــن مك ّرريْن يهدفان إىل تثبيت
ّ
ّ
املســرات أوالً ،وإعالن األمني العام
من خالل إرسال
الخــ ّ
ط  ...29ولو ّ
أن األجواء املحيطة باملفاوضات غري
السيد حسن نرصالله ثانيا ً «االستنفار السيايس وغري
املبارشة ،ال تشجّ ع كثرياً.
السيايس ملواجهة اســتحقاق حفظ حقوق لبنان يف
إذ تزداد الخشــية من أن تكون حصيلة الجوالت
البحر» بتأكيــده ّ
أن «املقاومة لن تقف مكتوفة األيدي
املكوكية التي قام ويقوم بها الوسيط
وكل الخيارات مفتوحة».
األمريكي ،وضع لبنــان أمام خيارات
يف املوازاة ،قرر «الحزب» العودة إىل
الخ ّ
ط  29ولكن من دون تثبيته رسميا ً
أحالها م ّر ،وتبدأ باتفاق إطار جديد،
أو أمميــاً ،وإنّما من خــال التذكري ير ّ
جح السيناريو المحتمل ولكن هذه امل ّرة ضمن مساحة محددة
ط «هوف» والخ ّ
خطي ،أي خــ ّ
أن يكون في جعبة
ْ
ط
بني
بحق لبنان بمنطقــة رأس الناقورة
 23بعد اســقاط الخــ ّ
ط  29وتأكيد
والنقطة B1الحدودية التي هي بداية
خط جديد
اإلسرائيلي ّ
ط  23هو خ ّ
أن الخ ّ
لبنان الرسمي ّ
طه
وإرسائيل
الخط الحدودي بــن لبنان
سيضعه على الطاولة
الحدودي .ويرجّ ح السيناريو املحتمل،
وتم ترســيمها يف االتفاقيات الدولية
تم االتفاق على
إذا ّ
أن يكون يف جعبة اإلرسائييل خ ّ
ط جديد
منها عام  ،1923وقــد جرى تثبيتها
وتعليمها كما حصل عىل صعيد الخط العودة إلى المفاوضات ســيضعه عىل الطاولة اذا ت ّم االتفاق
عىل العودة إىل املفاوضات غري املبارشة
األزرق .وهي كانت تفصل فلســطني
غير المباشرة ضمن
ضمن اتفــاق اطار جديــد ،بحجج
الفرنيس
عن لبنان ،منذ أيام االنتداب
اتفاق اطار جديد
قانونية تســمح له بتجــاوز املوقف
عىل لبنان والربيطاني عىل فلسطني،
أن يكون هذا الخ ّ
اللبناني القانوني ،ويرجّ ح ّ
ط الجديد
وقد تجاوزتها إرسائيل بحدود  35مرتا ً منذ مدة طويلة
متعرجاً ،يمنح لبنان جزءا ً من حقل قانا ،مقابل التخيل
ما يعترب اعتداء عىل السيادة اللبنانية.
عن جزء من البلوك  8املعروف أنّه غني بالغاز.
أهمية هذه النقطــة ،هي بكونهــا تثبّت رأس
الناقورة كمنطلق حدوديّ  ،أمّ ا إزاحة النقطة  B1شماال ً
من هنا أهمية إعادة تعزيز موقف لبنان التفاويض
من خالل تثبيت الخ ّ
ط  .29أما االقرتاح األول املوضوع
فتُسقط عن رأس الناقورة دورها كنقطة حدودية .أمّ ا
عىل جدول أعمال الهيئة الترشيعية ،فريمي إىل تعديل
ّ
فــإن اعتماد هذه النقطة ،ومعها رأس
األهم من ذلك،
الناقورة ،يعني العودة إىل الخ ّ
املادة  17مــن القانون رقــم  2011/163لتضمينه
ط ّ ،29
ألن ترسيم الحدود
خريطــة واحداثيات ترســم حدود امليــاه االقليمية
البحرية يأخذ باالعتبار نقطة ارتكاز أساسية موجودة

ّ
الخط 29
تعزيز موقف لبنان من خالل تثبيت

الجنوبية واملنطقة االقتصادية الخالصة جنوباً ،وفقا ً
للخ ّ
ط الذي رسمته مصلحة الهيدروغرافيا يف الجيش
اللبناني واملعروف بالخ ّ
ط  ،29واملقدّم من النائب حسن
مراد.
واالقرتاح الثانــي يرمي إىل تعديــل املادة  6من
القانــون ( 2011/163تحديد املنطقــة االقتصادية
الخالصة) ،واملقدّم من النائبة بوال يعقوبيان.
أن املطالبة بتثبيت الخ ّ
يف الواقع ،صار معروفا ً ّ
ط
 29تهدف إىل تحصني موقف لبنان التفاويض بالحجج
القانونية التي تحول دون طغيان الحجج اإلرسائيلية
خالل املســار التفاويض .ولهذا ،اندفع بعض النواب
باتجاه املطالبة بتعديل القانــون  2011/163بعدما
سقطت ك ّل محاوالت تعديل املرسوم  6433من جانب
السلطة التنفيذية.
ولهذا ،يعتقد املتحمسون لخيار التعديل وتثبيت
الخ ّ
ط ّ 29
أن الجلســة الترشيعيــة فرصة جدية أمام
الدولة اللبنانية لتحســن موقفهــا من خالل تدعيم

قرائنها القانونيــة .إال ّ
أن هذا املســار دونه عراقيل
رسعان ما ستظهر مع عرض االقرتاحني:
أوىل تلــك العراقيل ،هي تعدديــة االقرتاحات ما
قد يدفع رئيــس مجلس النواب نبيه بــري إىل إحالة
االقرتاحني إىل اللجان النيابية لدرسهما .لهذا يُفرتض
بالنواب املعنيني أن يســتبقوا األمر واالتفاق عىل دمج
االقرتاحني طاملا أنّهما يصبوان إىل هدف واحد.
ثانية تلك العراقيل ،هي الخشــية من اسقاط
االقرتاحني بحجــة ّ
أن لبنان وســط املفاوضات
وال يجــوز بالتايل تعديل الحــدود البحريةّ .إل أنّه
باالمكان تجــاوز هذا املطب مــن خالل تضمني
القانون بندا ً يقول بإمكانيــة تعديل االحداثيات
بموجب مرسوم يتخذ يف مجلس الوزراء عىل ضوء
أن نقاشــا ً
نتائج املفاوضات الجارية ،مع العلم ّ
مماثــاً جرى يف العــام  2018حول مــا اذا كان
يفرتض توثيق االحداثيات يف قانون أو يف مرسوم.
وقد رسا الخيار يومها عىل املرسوم.

نص القرار االتهامي في قضية ضحايا مجزرة أنصار الجنوبية:
إتهام الجناة بالقتل عمدًا بعقوبة تصل حدّ اإلعدام
جهة والغناش من جهة اخــرى وانه كان
خـــاص " -نــداء الوطن"
مرتددا ً ويريد املغادرة ،لكن يف لحظة رسيعة
عمد اىل دفع االم ومنال اىل الحفرة فرجعت
أصــدرت الهيئة االتهاميــة يف بريوت
واملؤلفة من القايض ماهر شــعيتو رئيسا ً
تاال وريمــا اىل الوراء لكنــه دفعهما نحو
والقايض جوزف ابو ســليمان مستشــارا ً
الحفرة ولحق بهن جميعــا ً الغناش ،وكن
والقايض محمد شــهاب مستشارا ً منتدبا ً
يرصخن وبدأ بإطالق النار عليهن ولتغطية
القرار االتهامي ّ
أصواتهن عمد هو اىل اطالق ست رصاصات
بحق املتهمَني حسني فياض
من الكالشــنيكوف الذي روكب وانقطعت
وحســن الغناش اللذين ارتكبا جريمة قتل
االصوات ،فصعد الغناش وسأله ملاذا اطلق
باســمة عباس وبناتها ريما ،تاال ومنال يف
النار فأجابه لتغطية االصــوات وانه وفقا ً
بلدة أنصار يف جنــوب لبنان وطلبت الهيئة
لالتفاق قــام الغناش بســحب الجثث اىل
بإحالتهما عىل محكمــة الجنايات بجناية
املغارة بمفرده ودفنها وصب الباطون ،وانه
القتل عمدا ً التي تصــل عقوبتها اىل االعدام
والغناش قاما برمي الثياب وكافة االشياء
بموجب املادة  549ق .ع.
التي جمعاهــا يف مكب البابلية ثم وصال اىل
ويــروي القرار الواقــع يف  14صفحة
صيدا حيث رميا هواتف املغدورات يف البحر،
تفاصيل اعرتافــات املتهمني .وكيف اعرتفا
وان الغناش صار يطلب منــه يوميا ً مبلغ
بارتكاب الجريمة بدم بارد بعدما خططا لها
 250دوالرا ً وخمســماية
بعناية ودقة متناهيني وقد
الف لرية وبعد خمسة ايام
عمدا اىل تنفيذ كل ما خططا
طلب منه مبلغ  850دوالرا ً
له بكامل تفاصيله.
إعرتف املدعــى عليه ثبت ان المدعى عليهما النه يريد الذهاب اىل سوريا.
حســن فياض بما أسند خططا بدم بارد لقتل تاال واضاف انه غادر اىل سوريا
بناء لنصيحة الغناش لكنه
اليه من تهــم واوضح انه ووالدتها وشقيقتيها
عاد بعد يومني بسبب رسقة
تعرف اىل تاال صفاوي قبل
ومحاولة اخفاء اي
اموالــه من قبــل املهربني
حواىل ثمانية أشهر واحبها
وربطتهما عالقة عاطفية اثر لجثثهن عن طريق
ونفى وجــود عالقة لواط
حيــث التقيــا بمفردهما دفنهن في مغارة وصب بينه وبني الغناش.
بينما افاد الغناش انه
لثالث مرات متتالية متهما ً الباطون فوقها وإحراق
قبل ثالثة ايــام من وقوع
املغدورة انهــا كانت عىل
أغراضهن
الجريمة طلب منه حسني
عالقة مع غريه وهو صمم
فياض تجهيز حفرة يف بســتان عمه دون
عــى تركها وأبلغها باالمــر ،اال انها اخذت
ان يفصح له عن الســبب ،وان حسني كان
تهدده بفضح العالقــة بينهما واالدعاء انه
اخربه انــه كان عىل عالقة عاطفية مع تاال
اغتصبها يف حال تركه لها ،وانه لدى عرضه
وان هذا االمر استتبع حصول مشاكل بينه
املوضوع عىل صديقــه الغناش نصحه بأن
وبينها وانها طلبت الزواج منه لكنه رفض،
الحل يكمن يف التخلص من تاال وسائر افراد
وحقيقة االمر ان حســن تعــرف اىل فتاة
عائلتها ،كونهن عىل علم بتفاصيل املوضوع
اخرى تدعى هنادي وكان يريد الزواج منها
وكرر اقواله لجهــة كيفية تحضري املعدات
وانه قبل حصول الجريمة بحواىل اسبوعني،
الالزمة للتخلص مــن افراد العائلة وكيفية
اخربه حســن انه يشك بأن تاال تخونه ولم
اســتدراجهن اىل بستان عمه ،وأكد انه كان
يخربه بنيته بارتــكاب الجريمة ،لكنه يوم
يعمل بحسب ارشــادات الغناش الذي رسم
حصولها احرضه من منزله عند الســاعة
الخطة ونفذاها سوية .واوضح انه بوصول
الرابعــة والنصف بعد الظهــر وأوصله اىل
املغدورات اىل مكان الحفــرة وقف هو من

القرار الظني وطلب اإلعدام

مكان الحفرة وطلب منه انتظاره بعدما اخذ
منه هاتفه وكان عصبــي املزاج ،مع العلم
انه كان يحمل بندقية بومب اكشــن اعطاه
اياهــا وطلب منه وضعهــا يف الغرفة عند
مدخل البســتان وكانت فارغة ،وانه ذهب
وعاد مجددا ً بعد حواىل عرش دقائق وبرفقته
املغدورات واحداهن التي عرفه عليها بأنها
خطيبته كانت تعاتبه عىل افتعاله املشاكل
مع الجريان وتطلب منه الكف عن التحدث
مع هنادي فوعدها بذلك ،واضاف ان حسني
طلب من املغــدورات موافاتــه اىل املغارة
بعدما ذكر لهن انه عثر بداخلها عىل الذهب
وان حســن طلب منهن النزول اىل الحفرة
فرفضن ،فعمــد اىل دفع ثالثــة منهن اىل
الحفرة يف حني ركضت الرابعة فأمسك بيدها
ودفعها اليها ثم تناول سالحا ً كان قد علقه
عىل شجرة قريبة واطلق النار عىل املغدورات
نافيا ً ان يكون قد ساعده يف اي يشء خالف
ما ذكره.
ويف الحيثيــات القانونيــة ونتيجة
تقاطع اقوال صدرت عن املدعى عليهما يف

مختلف مراحل التحقيق ،وبشكل تطابق
مع الكشــف الحاصل يف مرسح الجريمة
واالدلة املضبوطة منه ومن منزل املدعى
عليه حسني فياض ،ومن الدراسة املجراة
لحركة االتصــاالت الهاتفية ومضمون
املحادثات الحاصلة وسائر ما تم ذكره من
ادلة اعاله ،ظهر ان املدعى عليه حســن
فياض تعرف اىل تاال واخذ يرتدد اىل منزل
والدتها مبديا ً رغبته الزواج منها وهو اورد
انه خالل تلك الفرتة حصلت عالقة عاطفية
بينهما ،االمر الذي حمل تاال تداركا ً للوضع
الحاصل عىل االلحاح عليه بالزواج منها
يف وقت شعر هو او اختلق مسألة شكوك
لديه حول وجود عالقــة بينها وبني احد
االشخاص ،االمر الذي تمسك به ملحاولة
انهاء عالقتــه بها مع العلم انه كان يعود
ويحاول مراضاتهــا ...وحيث يف ضوء ما
شــاب تلك العالقة من توتر كما ويف ضوء
ارتبــاط املدعى عليه حســن بعالقات
عاطفية اخرى يف وقــت تواصله مع تاال
بالذات ...صمم حسني عىل التخلص منها

بعدما بــدأت تحدث له قلقاً ...وقد ثبت ان
املدعى عليهما خططا بــدم بارد لقتل تاال
ووالدتها وشقيقتيها ومحاولة اخفاء اي اثر
لجثثهن عــن طريق دفنهن يف مغارة وصب
الباطون فوق الجثث واحــراق اغراضهن
وسائر االدوات املستخدمة يف التنفيذ ورمي
هواتفهن يف البحــر ،وقد تطابقت اقوالهما
يف هذا الصدد تماما ً مع اقوال كافة الشهود
ومع مســار الحركــة الجغرافية للهواتف
ومضمــون املحادثات الهاتفيــة الجارية
وتفاصيل مرسح الجريمة وموضع الجثث
وحالتها وبقية التفاصيل االخرى.
وبناء عىل كل ما توافر من ادلة فان ما
ارتكباه يشــكل الجناية املنصوص عنها يف
املــادة  549عقوبات والجنحتني املنصوص
عنهما يف املادتني 72و 73أســلحة واتهام
املدعى عليهما بالجنايــة املنصوص عنها
يف املــادة  549عقوبــات واصــدار مذكرة
القاء القبض بحــق كل منهما واحالتهما
اىل محكمــة الجنايــات يف بــروت الجل
محاكمتهما بما اتهما به.
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جرأة ،إنسانية ،اندفاع وحضور لطيف

متطوعات الدفاع المدني في
هو المنقذ والمسعف ،هو من يطفئ حرائق الوطن
ويزيل عنه ركام الكوارث ،وهو الحاضر إلى جوار المصابين
والمتألمين ،انه الدفاع المدني اللبناني .وفي غمرة نقاء
هذه الصورة التي ترافق مآسي لبنان الكثيرة وتخفف
وطأتها ،تبرز نقطة تتألأل أكثر من سواها وتشع جرأة
وإنسانية واندفاعًا ...وأنوثة .إنهن متطوعات الدفاع
المدني ،شابات اخترن المساعدة عن قناعة والعمل إلى
جانب زمالء لهن على األرض بثبات وثقة .دورهن اإلنساني
والعمالني الرائد في المهمات اإلنقاذية يتكشف لنا في
هذا التحقيق.
مدربني فرنسيني وبعدها صارت الدورات
زيــــزي إســطــفــان
تتالحق ويف آخر واحدة منها بت أنا مدربة
إطفاء .ويف كل الدورات صار وجود الصبايا
شابات من مختلف املناطق واألطياف
الفتا ً وبات وجود مدربات إناث مقبوال ً بعد
ّ
ليكن يف مواجهة
تطوعن يف الدفــاع املدني
أن ملس الجميع قدراتهن العالية».
الكوارث واملآيس الصغرية والكبرية .أمهات،
الطريق رصفته متطوعات ســابقات
جامعيات ،صبايا يف أول مسريتهن املهنية
«كن مثاال ً يل يقمــن بمهمات عىل األرض،
لكل منهن قصتها مع الدفاع املدني ترويها
ولكن األعــداد لم تكن كبرية كما هي عليه
بشــغف وحماس ،وصور مؤملة عالقة يف
اليوم».
الذهن يصعب أن تمّ حــى وصور مرشفة
شــباب مركز جونيه كانوا يدعمون
يحق لهن التباهي بها.
الصبايا ويشــجعونهن عــى الخروج يف
مهمــات إال أن البعــض يف مراكز أخرى
أدرينالين المهمات الخطرة
كانوا أكثر تشكيكا ً كأنهم لم يهضموا بعد
ناديا عبد الســاتر متطوعة يف مركز
حضور املرأة عىل األرض .حضور ال يخلو
جونيه اإلقليمي دفعت بشغفها واندفاعها
من التحديــات« .ثمة مهمات تتطلب قوة
اىل أقىص حد لتتحــول مدربة ومتخصصة
بدنية وجسدية ،وقد نكون أضعف بنيويا ً
يف اإلطفاء يف األماكن الضيقة بعد أن تلقت
من الشبان لكننا نتســاعد جميعاً .ليس
تدريبات كثــرة وقامت بمهمــات أكثر.
بسبب حادثة شخصية خرست فيها قريبا ً
خطا ً أن تتضايق الصبية يف مهمة ما فهذا
قد يحدث مــع الرجال أيضاً،
لها وشهدت عىل جهود الدفاع
ولكل واحد نقاط ضعفه التي
املدني إلنقــاذه تو ّلدت عندها
يعمل عىل تقويتها .بعضنا ال
رشارة التطوع .أرادت أن تكون
شبه كوثر مع
يمكن أن يرى جثة او يخىش
جزءا ً من هــذا الفريق الذي
شهيدة فوج
األماكــن الضيقة أو الحرائق
يسارع ملســاعدة من يحتاج
إليــه« .لم أتوقــع أن أتقدم ،اإلطفاء سحر فارس وكلنــا نفكر بأهلنــا اثناء
الخطر لكن التعاون هو رس
تقول ،بدأت بخطوات صغرية ال يزال يؤثر فيها
النجاح».
يف املركز أتعــرف عىل املعدات
املركــز مثل بيتها وحــن يدق جرس
وأسمائها وحني بدأت أخرج بمهمات عىل
الهاتف ترتفع نســبة األدرينالني عندها.
األرض كنت أتطلــع اىل رفاقي األكثر خربة
«املهمات ال تشبه بعضها وال يمكن التكهن
ألســاعدهم يف األمور الصغرية .أول خطوة
بما ينتظرنا إال عنــد وصولنا وكل مهمة
تدريبية يل كانت دورة يف املديرية العامة مع

كوثر حــرب صبية ناعمــة املالمح
متطوعة يف مركز الغبريي شــغفها تجاه
األعمــال اإلنســانية وحبها للمســاعدة
دفعاها للتطوع «نحن النساء لدينا عاطفة
مفرطة وحس إنساني عال وهذا ما يجعلنا
مؤهالت ملســاعدة من حولنا» .منذ أربع
سنوات تطوعت وأكملت دراسة املاسرت يف
كلية الحقوق مختارة الجرائم املعلوماتية
واإللكرتونية .لم تلــق كوثر معارضة من
األهل يف خوض هــذه التجربة التي ال تزال
غري مألوفة تماما ً يف املجتمع فهم شجعوها

في مواجهة النيران

في مواجهة الجحيم

دورات توعوية

حتى أبسطها تحمل نصيبها من املخاطر
والخوف».
نزولها اىل املرفأ عند اإلنفجار كان من
أصعب التجارب وأقساها نفسيا ً «خرسنا
شبابا ً من فوج اإلطفاء مقربني منا» رغم
املخاطــر والصعاب املاديــة التي يمر بها
متطوعــو الدفاع املدني تــر ناديا عىل
إكمال الطريق الــذي اختارته وتعطيه من
كل قلبها.

القوة باالبتكار ال بالوزن

وساندوها لكنهم أيضا ً نبهوها اىل املخاطر
يشء وقد عملت ألكتســب القوة والقدرة
التي تنتظرها .مخاطــر ال تخيف الصبية
عىل التحكم بمشــاعري .يف انفجار املرفأ
املندفعة التي توكل أمرها اىل ربها وتحرص
رأيت مشاهد مأسوية وأشــاء وأرضاراً،
عىل التزام كل خطــوات الوقاية وتنفيذ ما
لكنني تمالكت نفيس ألتمكن من الترصف
تلقته من تدريبات.
باحرتاف وتقديم املساعدة .ال بد ان افصل
فخورة هي بمركز الغبريي حيث الكل
بني العاطفة والخدمــة ولو لم أكن ضمن
خدمتي لربمــا كنت ألنهار لو رأيت مصابا ً
يشــجعون العنرص النسائي ويضعونه يف
الواجهة ويدفعون باملتطوعات اىل الخروج
او جثة لكن يف املهمات اي ترصف ينم عن
يف مهام مثلهن مثل الرجال تماماً .ال ترتدد
ضعف قد ييسء اىل املصاب ومن حوله».
يف قبول أي مهمة يطلب منها املشــاركة
ال تنكــر الصبية انها تهتم بشــكلها
فيها لكنها تعرتف أن لديها
وأظافرهــا لكــن ذلك ال
ميالً أكرب لإلســعاف فهي
يتعــارض مطلقــا ً مــع
تتفاعل مع الشخص املريض
كفاءاتهــا وتعتقد ان كل
شاركت ناديا في
وتحاول تقديم الدعم النفيس
امرأة قادرة ان تكون اليدي
العديد من الدورات
له.
وامــرأة قويــة يف الوقت
مثل غريهــا خضعت
نفسه.
التدريبية وفي آخر
كوثر لدورات تدريبية نمّ ت
صور كثرية عالقة يف
واحدة صارت هي
من خاللهــا قدراتها لذلك
البال لكن اقســاها صورة
مدربة إطفاء
هي ترفض مقولة ان الفتاة
سحر فارس شهيدة فوج
ضعيفة او غري قادرة جســديا ً «األمر ليس
اإلطفــاء يف انفجار املرفأ .هي تشــبهها
بالوزن بل بالقــدرة عىل االبتكار والتعامل
بالبدلة وفق ما يقال لها وهذا الشــبه مع
مع مــا يواجهنا .شــخصيا ً ال أخاف من
الصبية الشهيدة ال يزال يؤثر بها كما كل ما
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قلب النار ...والخطر

جولي باز انتماء عائلي الى الدفاع المدني

رأته يف انفجار املرفا وقبله يف تجربتها األوىل
يمكن أن يحل باملدمن او الســكري أو من
يف سلســلة الحرائق التي عمت لبنان منذ
يترصف بال تفكري وال ينتبه ملا يقوم به».
تقوم جويل بدورات تدريبية لســيدات
سنتني وتنقلت بني مناطقه.
وربات بيوت من مناطق مختلفة لتوعيتهن
ال يشء سيعيقها عن متابعة الخدمة
عىل طريقة التعامل مــع املخاطر املنزلية
اإلنســانية التي اختارت ســلوك طريقها
وتعطيهــن من خرباتها ليكتســبن القوة
ورغم صغر سنها توجه كوثر رسالة اىل كل
الصبايا ّ
والوعي.
بأل يخفن أو يرتكن عقبة تقف يف
بفخر تقــول املتطوعة األم إنها كانت
وجوههن.
عال،
اول صبية تنزل عىل الحبل من مبنى ٍ
خافت بداية ومع الوقت تعودت فالتدريب
مسيرة حافلة بالشغف
هو الــذي يحافظ عىل لياقة
جويل فضل باز تختلف
املتطــوع البدنيــة ويعلمه
عن غريها مــن املتطوعات
التقنيات الرضورية ليكون
الشــابات فهي متزوجة وأم
ألربعة اطفال تربت يف أجواء جولي أم ألربعة أوالد
دومــا ً عىل جهوزيــة تامة
الدفاع املدني ومن ثم عشقت أول امرأة تنزل على ومستعدا ً الستعمال املعدات
عال باحرتاف .ال تــرى جويل ان
وتزوجــت يف تلــك األجواء .الحبل من مبنى ٍ
املتطوعة تحتاج اىل قوة بدنية
والدتها كانــت تعمل يف أحد
وال سيما اليوم مع وجود املعدات املتطورة
مراكز الدفاع املدني وطفلة كانت تشهد عىل
لرفع األثقــال ،والعمل ال يحتاج اىل قوة بل
اندفاع الجميع وإرساعهم للمساعدة .كانت
واع وقدرة عىل إدارة العمليات عىل
تفكري
اىل
أول صبية تتطوع يف الدفاع املدني ويف العام
ٍ
األرض بذكاء وخربة.
 2003نالت بطاقتهــا بعد أن كانت تخدم
تعرتف أن األمور لم تكن ســهلة عىل
ســابقا ً يف املراكز بال بطاقة ...فورا ً دخلت
املتطوعات ســابقا ً وكان هناك تمييز بني
اىل عمليات اإلنقاذ واإلســعاف والحرائق
الرجال والنســاء ســواء يف املراكز او بني
وخضعت لــدورات تدريبية عــدة يف كل
الناس «حني كان الناس يرونني عىل الطريق
املجاالت وتفخر ببدالتها املختلفة للحريق
أساعد يف اإلســعاف كانوا يستغربون ،أما
والغطس والخدمة والثلج...
الزواج من زميل لها كان أمرا ً طبيعيا ً
اليوم فاألمر اختلف تماما ً وعدد املتطوعات
الجديــدات اىل ازدياد لكنهــن بحاجة اىل
«لكن يف الفرتة األوىل عانيت من خوفه عيل
«دعــك» تقولها ضاحكــة واىل الكرس من
مع مشــاركتي يف كل مهمــة ففضلت ان
أنوثتهن قليالً».
نكون يف مركزيــن مختلفني» .حني تدخل
أسوأ ما مرت به جويل كان يوم انفجار
إلطفاء حريق أول ما تفكر فيه هو أوالدها
املرفأ حني تلقت فيديو ألشخاص بحاجة اىل
فتصيل وتطلب اىل الــرب أن يعيدها إليهم
إنقاذ وتفاجأت بوجود ابنة خالتها بينهم.
ساملة ،لكنها تفكر أكثر بالناس املحارصين
هرعت مــع رفاقها اىل هناك وســاهمت
بالنريان وتعيش رصاعا ً داخليا ً ينترص فيه
يف إنقاذ العديد من األشــخاص من داخل
الواجب دوماً« .اليوم رصت أدرس خطواتي
بيوتهم لكن حني وصلت اىل ابنة خالتها كان
أكثر وأخىش عىل من يرافقني بقدر خشيتي
األوان قد فات .صدمة آملتها جدا ً وال تزال.
عىل نفيس».
شــغف رافق كل حياتها وســتمرره
من الصور التي ال تستطيع محوها من
اىل أوالدها ومســرة عرشين عاما ً حافلة
ذهنها صــورة رافقت أول مهمة لها حيث
ٍ
بالقصص املؤملــة والصعبة ولكنها حافلة
متوف.
استدعي الفريق لرفع جثة شخص
بالدروس أيضاً .واهمها أن ال يشء يف هذه
«تفاجأت عند وصولنا بأن رأسه مفصول
الدنيا يــوازي انقاذ شــخص وإعادته اىل
عن جســمه ،جمدت يف مكاني فرصخ بي
عائلته.
زمييل طالبا ً مني العودة اىل السيارة فبقيت
جامدة فأمســكني بيــدي وأعادني إليها
تد ّخل يخفف الضرر
وبقيت يومني غري قادرة عىل اســتيعاب
ملى عيتانــي متطوعة يف مركز بريوت
املنظر».
اإلقليمي تتابع دراسة الدكتوراه يف العالج
شيئا ً فشيئا ً تعودت لكنها حتى اليوم
الفيزيائــي .بعد إتمام دوامهــا يف العيادة
تفضل إسعاف مريض عىل رفع جثة« .مع
تتجه فورا ً اىل املركز .هي اختارت اإلنسانية
األيام يقســو قلبنا وعودنا وأتمنى ألبنائي
واختارت الســام واملســاعدة ال سيما يف
أن يمروا بهــذه التجارب ليعرفوا مثالً ماذا

في الحوادث دوما حاضرات

األزمــات .تطوعها يف الدفــاع املدني جاء
نتيجة تجربة شخصية ترويها قائلة« :مرة
شب حريق يف شقة قريبة منا ووقفت كما
الجميع عاجزين عن التعامل مع الوضع اىل
أن أتى عنارص الدفاع املدني وكانوا يعملون
كي ٍد واحدة وشــعرت يومها أننا كمدنيني
يجب أن نســاعدهم وعندها خطرت ببايل
فكــرة التطوع .أهيل رفضــوا األمر بادئاً،
سمحوا يل بحضور دورات يف الدفاع املدني
أما التطوع فكان قصة أخرى ال سيما مع
صعوبة املواصالت اىل املركز».
بعد انفجار املرفــأ ازداد خوف األهل
وإرصارهم عىل عدم مشاركة ابنتهم يف هذه
األعمال الخطرة لكن ملى تشبثت ورأت فيها
واجبا ً إنســانيا ً وأن ال بد من وجود عنرص
نسائي يتواجد عىل األرض ويساعد .فبعض
النســاء املصابات ال يرضني بأن يقاربهن
رجل وقد واجهت الصبية املتطوعة حاالت
مشابهة وهذا ما زاد من إرصارها.
هي تشــارك يف املهمات املختلفة لكن
تفضيلها هو لإلطفاء والتدخل ملســاعدة
األشخاص العالقني يف منازلهم وإخراجهم
و تقديم اإلسعافات األولية لهم« .اإلطفاء
مجال صعب تقول ،وفيــه مخاطرة لكن
تدخلنا يخفــف من األرضار اإلنســانية
واملادية .وجودنا ألطف ودورنا كنساء يمنح
املصابــن طمأنينة ،فالصبيــة املتطوعة
تبقى اىل جانب املصاب حتى النهاية لتهدئه
وتطمئنه وال تكتفي بنقله واالطمئنان عنه
ثم املغادرة» .لكن ملى تعرتف أيضا ً أن بعض
األشــخاص ال يثقون بعمل النســاء رغم
كونهن يخضعن للــدورات ذاتها والتدريب
نفســه كما الرجال بال أي تمييز ويملكن
الكفاءة والخربة ذاتها .قد ال تتحمل الفتاة
بعض األمور لكن العمل الجماعي هو الذي
يســاعدها يف هذه األوقات وكذلك تركيزها
الكامل وتجاهلها ألي يشء آخر .حدثان ال
يزاالن حارضان يف ذهنها بكل مأسويتهما
وصور ضحاياهما ودمارهما ،انفجار املرفأ
وانفجار الطريق الجديدة« .لو كنت وحدي
ألحسســت حتما ً بالخوف والعجز ،لكننا
تدخلنا كفريق وعملنا يدا ً واحدة .يف ظروف
كهذه ال يمكن ان ندع الخوف يغلبنا ،كنت
أتخايل لــو أن عائلتي موجودة يف االنفجار
ماذا كنــت ألفعل ،وهذا مــا دفعني ألبذل
كل جهد .وما يطمئننــي انه يف كل مهمة
شخص ( شاب او صبية) يتميز باألقدمية
والخربة يدرس ســامة املوقــع ويطلعنا
إن كان علينا التقــدم أم ال» .األهل اقتنعوا
أخريا ً بعد ان ملســوا الخربة التي اكتسبتها

ملى والتقــدم الذي احرزتــه وأن العمل ال
يســتطيع فيه العطاء واإلنجاز .ومن لديه
املعرفة يمكن أن يشارك يف اية مهمة كانت.
يتضارب مع األنوثــة« .املركز بيتنا الثاني
املتطوعات اليوم يقدن الشاحنات وينفذن
نحكي فيه قصصنا املهنيــة والعائلية ،ال
عمليات قص الســيارات مثال وغريها من
غرية وال منافســة حتى بــن الصبايا بل
املهــام ألنهن يخضعن للتدريبــات ذاتها.
تطلع اىل األكثر خربة والسعي للوصول اىل
حتى املعدات الهيدروليكيــة الثقيلة التي
املستوى نفســه» .كلمة أخرية تتوجه بها
تحتــاج اىل بنية قوية إذا شــاءت الصبية
ملى اىل املجتمع حول أهمية دورات التوعية
املشاركة يف استخدامها يمكنها ذلك .نحن
التي تخفف الكثري من األرضار التي يمكن
نشجع الكل وال تمييز مطلقا ً عندنا .حتى
تالفيها بالوعي واملعرفة.
أننا ال نشجع الفتيات عىل التطوع فحسب
بل نشجع الجميع» يؤكد
ال تمييز
رسور أن تطوع الشابات
مســرة مرشفــة
بدأ منذ العام  2000تقريبا ً
لصبايــا الدفــاع املدني
واكبتها اإلدارة بإرصار تام لمى عيتاني :كنت أتخيل لكن العدد اليوم صار بارزا ً
لو أن عائلتي كانت
نتيجة حمــات التوعية
عىل عدم التمييز وإعطاء
داخل املدارس التي جعلت
الجميع الفرص والخربات
موجودة في انفجار
نفســها« .األرض تفرز المرفأ ماذا كنت ألفعل التطوع أمــرأ مألوفا بني
الشــبان والشــابات بعد
نفسها وشخصية املتطوع
التخرج .نقطة أخرية يرص عليها رسور أن
تحدد مهامه» يقول السيد منصور رسور
الدفاع املدني ليس جمعية بل إدارة رسمية
رئيس شــعبة الخدمة والعمليات ورئيس
تتبع لوزارة الداخلية والتطوع فيها يخضع
مكتب الخرباء« .لدينا ثقة بالجنسني وكل
آللية معينة.
متطوع يعطي حسب طاقته يف املكان الذي

داخل بدلة اإلطفاء

استعدادًا للمهمة

استراحة المحارب
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بعد البلبلة التي أثارها في زحلة األسبوع الماضي

نائب «"حزب الله"» رامي أبو حمدان يطل ّ بنوايا حسنة
من أبرشيتها الكاثوليكية
زحــلــة  -لــوســي بــارســخــيــان
بعد الضجة التي أثارها كالم دردشــة صحافية
منقول عىل لســان نائب «حزب الله» يف زحلة رامي
أبو حمدان يف األســبوع املايض ،والحملة التي شنت
عليــه يف املدينة تحديــداً ،ملا تضمنــه من إنتقاص
لدورها يف محيطها ،قصد ابو حمدان رأس الكنيسة
الكاثوليكية يف زحلة والبقاع بنهاية األسبوع املايض
املطران إبرهيم إبرهيم ،حيث اختار أن تكون إطاللته
اإلعالمية األوىل من كاتدرائية ســيدة النجاة تحديداً،
قاصدا ً بذلك كما قال أن يطل عىل املدينة من «بوابتها
العريضة» ،يف محاولة لتصحيــح اإلنطباعات التي
خلفهــا حول نوايا مبيتة تجــاه زحلة التي عرب عن
مراعاته لتوجس بلديات القضاء تجاهها ،وخصوصا ً
ملا نقله عن مســؤوليها من هواجس تجاه محاولة
بلديتها اإلســتئثار بلقاءات نوابها مجتمعني ،اىل حد
ترجمة تغيبه عن هذه اللقــاءات املعقودة يف قرص
بلدية زحلــة موقفا ً مرتددا ً تجاه اإلعرتاف بهذا الدور
للمدينة.
لم يدع الصحافيون هذه املرة اىل لقاء املطرانية،
بل تم االكتفاء بخرب عمّ مه املكتب اإلعالمي ألبرشية
زحلة الكاثوليكية ،وقد تضمّ ن رســائل انفتاح تجاه
زحلة وأبرشيتها الكاثوليكية ،حيث اعترب أبو حمدان
أنهــا تاريخيا ً امللتقــى لكل مكونــات الوطن بكل
طوائفه وكل طبقاته الفقرية والغنية ،واعدا ً «أهلنا يف
كل قضاء زحلة وخاصة يف مدينة زحلة انهم سريون
امامهم شخصا ً آتيا ً لخدمتهم برموش العني».
اإلطاللة كانــت رضورية ألبو حمــدان ليعيد
تصويب بوصلة الوعود التي حاول إطالقها يف اللقاء
االول ،وقد اســتعادها يف لقائه مع املطران إبرهيم،

حينما دعا الجميع كما نفســه كمــا قال« ،للتعايل
عن كل ما هــو ليس وطنيا ً وال يصــب يف مصلحة
الناس ،وان نصب اهتماماتنــا عىل معالجة الوضع
اإلقتصادي» .داعيا ً اىل «رفع مســتوى املحبة والثقة
بني كل مكونات الوطن ولنجعل همّ نا األول املصلحة
الوطنية فــوق كل اإلعتبــارات الطائفية واملذهبية
والحزبية الضيقة واملناطقية ،وان تكون مدينة زحلة
بمركزيتهــا عروس لبنان وعــروس الرشق ،مدينة
نفتخر بها ونكرب بأهلها الذين هم أهيل ،وان نعطي
نموذجا ً صالحــا ً يعمم يف ما بعد عــى كل املناطق
اللبنانية» .
نظريا إذاً ،جدد أبو حمــدان الدعوة اىل التالقي،
وقد كشــف الكالم التصعيدي الذي أطلق يف األسبوع
املايض عن كونه بعيد املنال عىل املســتوى السيايس،
خصوصا ً بعدما أظهرته بعض املواقف التي أطلقت،
من رشخ عميق خلفته اإلصطفافات املســتمرة منذ
إستشــهاد الرئيس رفيق الحريري سنة  ،2005وما
رافقها من مواقف سياسية متشنجة بشتى مواعيد
اإلستحقاقات الدستورية.
غري أن اســتمرار تمدد التشــنجات من باحات
الرصوح اىل الشــارع من شأنه اإلبقاء عىل حالة من
التوتر الســيايس ،وترى بعض االوساط الزحلية أنها
ليست يف مصلحة مدينة زحلة وقضائها بما يشكالنه
من خليط إجتماعي وسيايس ،ال بل ترى أن استمرار
هذا التشــتت عىل مســتوى تمثيل زحلة ،سيحرم
القضاء مجددا ً مــن حقوق إنمائية ،لو عرف النواب
كيف يحصلونها يف الدورات املاضيــة منفردين ،ملا
عانى أهله ما يعانونه حاليا ً من نقص يف شتى انواع
الخدمات.
ومن هنا ربما تقرأ أهمية جواب راعي أبرشــية

من لقاء أبو حمدان والمطران إبرهيم إبرهيم

زحلــة الكاثوليكية عىل أبو حمــدان بعد ترصيحه
اإلعالمــي .حيث قــال املطران إبرهيــم إن «العمل
الفــردي له اهميته ولكن يف هــذه الظروف الصعبة
ارى ان نرش الثقة رضوري من باب العمل املشــرك
وخاصة العمــل اإلنمائي .النــاس بحاجة ان ترى
مجموعة إرادات طيبــة التقت عىل خدمتها عىل كل
الصعد .هذا رضوري لنجتــاز معا ً هذا النفق املظلم
الذي نعيش فيه».
ويف كالم إبرهيم تحفيــز ألبو حمدان أوالً ،الذي
كان أيضا ً خالل لقائــه التعاريف مع صحافيي زحلة
قد تجنب الحديث عن تعاون عىل املستوى النيابي يف
إيصال الخدمات التي يرغب بإيصالها ألهايل القضاء
«من خارج البيئة الشــيعية» .وبقيت فكرته ملد يد
العون إىل أهل القضاء مرتبطة بتوصية األمني العام
لـ»حزب الله» حسن نرصالله ،كما قال حينها.
بينمــا يف كالم املطران إبرهيــم ما يحض عىل

تكاتف نواب القضاء ،بما يشكل دعما ً للمبادرة التي
اطلقتها بلدية زحلة ورئيســها أســعد زغيب .وهو
دعم يبــدو مطلوبا ً يف املرحلة املقبلة ،وخصوصا بعد
املطبات التي تعرض لها اللقاء خالل األيام املاضية،
والتي أبــرزت الحاجة اىل بذل املزيــد من املحاوالت
للتخلص من األنانيات السياســية يف البحث بقضايا
النــاس الحياتية ،وخصوصا بالنســبة للمســائل
املتعلقة بالكهرباء واملياه والخبــز والقوت اليومي
للمواطنني.
والتخلص من هذه األنانيات يرتجم وفقا ً ألوساط
زحليــة ،بدعوة جديدة توجه لنــواب زحلة للتالقي
حول طاولة بلدية زحلة ،وتكون العربة يف اإلستجابة
لها من قبــل نواب القضاء جميعــاً ،بمن فيهم أبو
حمدان ،محمّ لني بالنيات الصافية التي يعرب عنها كل
منهم تجاه أهل القضاء أوالً ،والتي يمكن وحدها أن
تثبت املصداقية يف حمل هموم الناس.

المستشفيات تطالب األطباء بتحويل المريض السوري "«ألنه مربح"»

النازحون ينازعون اللبنانيين حتى على ربطة الخبز وينعمون
«"...بدلع"» الـNGOs
الــنـبــطــيــة  -رمـــال جــونـــي
عىل ما يبدو ،فــإن مرحلة مواجهة
جديدة يســتعد لها اللبنانــي ،هذه املرة
من بوابة نزاعه مع النازح الســوري عىل
ربطة الخبز ،اذ بات الخبز للسوريني فقط
يف النبطيــة ،اما اللبناني فيجد صعوبة يف
ايجاد ربطــة ،ويضطر للوقوف بالطابور
عند بوابــة الدكاكني للحصــول عليها
بـ 20الف لرية ،ويرتفع ســعرها حسب
الدكنجــي ،هذا عدا عــن تخفيض عدد
ارغفتها اىل  5فقــط ،اي رسقة مزدوجة
يتعرض لها املواطن مرة بالســعر ومرة
برغيف خبز.
وحدهــا وزارة االقتصــاد غائبــة
عن املشــهد ،لم يســجل لها اي حضور
لــردع النازح عــن الســيطرة عىل خبز
الفقــراء ،النازح الذي يشــارك اللبناني
بمياهه وكهربائه ويسهم يف تفاقم أزمة
النفايــات ،اي انه تحول كابوســا ً يؤرق
حياة الناس هــذه االيام ،وازدادت النقمة
اكثر مع اشــتداد األزمــات عىل املواطن،
وســيطرة النازحني عــى كل االعمال يف
املنطقــة وتقاضيهم بالفريــش دوالر،
وينعمون « بدلع» الـ ،NGOsاما اللبناني
فيقف عاجزا ً عن رشاء نقلة مياه ،ودفع
ايجار منزله الذي تحول عند  80باملئة اىل
الفريش دوالر ،فيما السوري يحظى بثمن
ايجار منزله من املجتمع الدويل ،حتى ان
حظوظه أوفر يف دخول املستشفيات الن
فاتورتــه تدفعها الجمعيــات بالفريش
دوالر ،وهذا ما اكده الدكتور حســن الفتا ً

اىل انه يفضــل املريضة الســورية عىل
اللبنانية الن فحصيتها بالدوالر ،حتى ان
املستشــفيات تطلب منا تحويل النازح
الســوري بدل اللبناني النه «مربح» وهذا
مــا يؤجج حالة الغليــان والنقمة داخل
اللبناني الذي بدأ يستفزه النازح اكثر من
اي وقت مىض ،وفــوق كل ذلك يتقاىض
راتبا ً من دون عمل ،اما اللبناني بحســب
احمد «فيموت من الجوع وال من يســأل
عنه ،حتى بطاقات الدعم ذهبت لالثرياء
واملحسوبيات اما الفقراء فلم يروها ابداً».
نقمة شعبية تسود القرى ،ال يكفي
الخبز للسور ّيين فقط
اهاليها فقدان الخبز ورسقته من النازح،
فهم يرزحــون تحت وطــأة ازمة مياه
الرسيع ،كل واحد منهم يضع تســعرية
حادة جدا ً وأزمة نفايات حولت طرقاتهم
تناســب جيبه ،رغم ان عــددا ً كبريا ً من
مكبات تفــوح منها الروائــح الكريهة
الصهاريج يســتفيد مــن ينابيع تابعة
ناهيــك بأزمة الكهرباء ،وهــو ما يهدد
للبلديات ،حيث ســعر النقلة  60الف لرية
االمن االجتماعي الراكد عىل جمر متحرك،
او آبار عىل الطاقة الشمســية ،ومع ذلك
قد يشعل انتفاضة يف اي لحظة.
تجاوزت النقلة الـــ 400الف ووصلت اىل
من الواضــح ان ال
الـ 600الــف يف عدد من
حل ألي ازمــة يف لبنان
القرى.
اال برفع الدعم ،فالخبز،
ازمة امليــاه ال بوادر
الوعود اإلنتخابية تب ّ
خرت
النفايات ،املياه ،عناوين
حلحلة لهــا ،ورصخات
وفرص الحل ضاعت
احتلت املشهد يف منطقة
النــاس تعلــو ،كثــر ال
النبطية ،حيث االزمة عىل
يملكون ثمــن ربطة خبز
اشدها ،لم يكتب الي منها الحل.
فكيف بنقلة مياه بـ 400الف؟ منذ انتهت
االنتخابات وصمت ســيايس مريع تجاه
أزمة مياه حادة
ازمات املواطن ،تبخرت الوعود االنتخابية،
رغم ذهاب عدد مــن البلديات نحو
وضاعت فرص الحــل ،حتى وعود اعادة
الطاقة الشمسية لآلبار ،اال ان ازمة املياه
فتح معمل فرز النفايات املقفل يف الكفور
مســتفحلة ،أصحاب صهاريــج املياه ال
ذهبت ادراج الرياح ،فيما مكبات النفايات
يهدأون ،فالكل يتســابق لتحقيق الربح
العشــوائية تجتاح الطرقات ،مصحوبة

بروائحة ســامة ،روائح ربما لم تصل اىل
انوف النواب ،ممــن لم يبادروا اىل البحث
عــن مخرج لالزمــات .الــكل يعرف ان
امكانيات البلديــات محدودة ،فايراداتها
ذهبت «فرق عملة» وبالتايل تجد صعوبة
يف عملية جمع النفايات ،بالنظر اىل كلفة
املازوت املرتفعة ،مــا يضعها امام مأزق
خطري ،تصعب مواجهته.
حتى الساعة ال بوادر حلحلة ألزمتي
امليــاه والنفايات ،رغــم وجود معطيات
عن لقاءات عــدة جمعــت رئيس كتلة
«الوفــاء للمقاومة» النائــب محمد رعد
والنائب نارص جابر ،اليجاد مخارج حلول
لالزمات مضافا ً اليهــا الكهرباء ،لقاءات
لم يتمخض عنهــا اي حلول عىل االرض،
ما زالت يف اطار البحث واملناقشــة ،اذ لم
يعرف بعد مــا اذا كانت هناك نية للعودة
اىل تشغيل معمل الفرز املقفل يف الكفور،
وال حتى الركون للطاقة الشمســية ،او

تأمني مازوت لآلبــار وغريها ،وبانتظار
ان يخــرج الدخان االبيــض من داخونة
لقاءات النائبني ،يتجــرع املواطن كأس
سم النفايات وازمة املياه الحادة ،وغياب
الكهرباء ،هذا ان لم ندخل يف دوامة أزمة
الخبز.
حكما ً النقمة الشعبية بدأت تتزايد،
فاشتداد وترية األزمات ،دفع كثرا ً للسؤال
عن وعود االنتخابات؟ واكثر بات البحث
يف عمــق االزمة يدفع للتســاؤل هل هي
كيديات سياســية او بلديــة ،ام ترتبط
بإرضاب املوظفني؟ تســاؤالت ،يرفض
احد الركون اليها ،فاملواطن الذي فرغ من
املياه وال يملــك ثمنها من يؤمن له مياها ً
لالســتعمال ،واذا مرض بســبب روائح
النفايات املتكدســة فمن يدفع له فاتورة
االستشفاء والدواء؟ وتكر سبحة املعاناة
اليومية لســكان قرى النبطيــة ،فمن
يتحرك؟
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منافسة أميركية  -صينية في حدود المنطق؟
بعد سنة ونصف على وصول جو بايدن إلى الرئاسة األميركية ،زادت المنافسة بين الواليات المتحدة والصين احتدامًا.
بدل تفكيك السياسات الصارمة التي طبّقها الرئيس السابق دونالد ترامب تجاه بكين ،قرر بايدن التمسك بها ّ
وأكد
تو ّ
جه البل َدين إلى خوض منافسة استراتيجية حادة وخطيرة عسكريًا لفترة طويلة .لكن ال يعني ذلك أن الواليات
المتحدة والصين ستواجهان بالضرورة فترة من األزمات والتصعيد والصراعات أو حتى الحرب .ربما يتّجه البلدان إلى إقرار
مجموعة جديدة من الترتيبات التي تضمن تجديد االستقرار وتحدّ من مخاطر التصعيد المفاجئ أو تقضي عليها بالكامل.
املحتدمة بــن الواليات املتحدة والصني
كــــــــيــــــــفــــــــن راد
بطريقة مســؤولة ،مــن خالل فرض
حواجز حماية عىل هذه العالقة كي ال
شكل
تتحول املنافسة إىل سوء تقدير أو
ٍ
من املواجهة".
هكــذا تحــوّل هذا التشــديد عىل
حواجــز الحماية إىل جانــب دائم من
ال يســهل تقييم وضع العالقات
الجهود الدبلوماســية بــن الواليات
األمريكيــة الصينيــة يف أي مرحلة،
املتحــدة والصني .اتّضح هــذا التوجه
نظــرا ً إىل صعوبة التمييز بني مواقف
خالل اجتماع مدته أربع ســاعات بني
كل طرف (لتحقيق نتائج سياســية
يانغ ومستشار األمن القومي األمريكي،
محليــة معينة يف معظــم األوقات)،
جايــك ســوليفان ،يف شــهر حزيران
وحقيقة ما يقــوم به كل فريق وراء
املايض ،فقد ر ّكز ذلك اللقاء عىل "إبقاء
األبواب املغلقة .لكن رغم الخطابات
خطوط التواصل مفتوحة للســيطرة
العدائيــة واملحتدمــة يف معظمها،
عىل املنافســة بني البلدين" ،وفق بيان
ظهرت مــؤرشات مبكرة عىل التوجّ ه
صــادر عن البيت األبيــض .ربما بدأت
إىل تجديد االســتقرار ،منها محاوالت
املواقف الدبلوماسية تتحول إىل تحركات
شــكل من الحوار السيايس
اسرتجاع
ٍ
ملموسة حديثاً ،فقد أعاد الطرفان فتح
واألمني الذي يهدف إىل السيطرة عىل
قنوات حوار فاعلة ورفيعة املســتوى،
االضطرابات املتزايدة.
فضالً عن مناقشــة احتمــال إطالق
لكن ال تعني مســاعي االستقرار
محادثات حول االستقرار االسرتاتيجي
تطبيع العالقات بني الطرفني ،أي تجديد
النووي ،ولو عــى مضض .لكن ال تزال
تواصل شــامل ومتعدد األطراف عىل
هذه الجهود كلها يف بدايتها.
املستويَني السيايس واالقتصادي .لقد
أصبحت أيام العالقات الطبيعية جزءا ً
ثمة توجّ ه إيجابي عام عىل املستوى
االقتصادي ،وقد اتّضــح ذلك من خالل
من املايض ،ومع ذلك تبقى مســاعي
الرئيس األميركي جو بايدن خالل مؤتمر افتراضي مع نظيره الصيني شي جين بينغ | البيت األبيض ،تشرين الثاني ٢٠٢١
التواصــل األخــر بني وزيــرة الخزانة
االســتقرار مهمة ألنها قــد تُميّز بني
اســتعمل الدبلومايس الصيني املرموق،
وعندما حــدّد بلينكــن الخطوط
أطلقت حملة شــاملة الحتواء بكني ألن
األمريكية ،جانيت يلــن ،ونائب رئيس
املنافسة االسرتاتيجية التي تتحكم بها
يانغ جييش ،مســتوىً غري مسبوق من
العريضة لالسرتاتيجية األمريكية تجاه
"الــدول الغربية التــي تقودها الواليات
الوزراء الصيني ،ليــو هي ،حول وضع
معايري االستقرار ،واملنافسة الخارجة
خطــاب ألقاه يف "جمعية
الصني خالل
املتحدة ال تريد أن تنشأ نسخة قوية عن
الترصيحــات الهجومية علنــاً ،فألقى
االقتصاد العاملــي ،واالتفاق عىل معايري
عن الســيطرة واملبنية عىل استعمال
ٍ
آســيا" يف العاصمة
الصني ،ال ســيما إذا كانت تلك النسخة
محارضة عىل مســامع
املحاســبة إلعــادة
القــوة العســكرية
واشــنطن ،يف شهر
اشــراكية" ،كما قال واضع النظريات
بلينكن حول املشــاكل
القوائــم الصينية إىل
لفــرض الهيمنة ،عىل
أيار املــايض ،قال إن
يف الحزب الشيوعي الصيني ،كيو شينغ
األمريكية "الراســخة"،
بورصــة نيويــورك،
أمل أال يبالغ أي طرف
شان ،يف ٍ
"املنافســة املحتدمة
وقت سابق من هذا الشهر.
مثــل العنرصية ،واتّهم
بــن
والتعــاون
يف تحركاته يوماً .لهذا
بني القوتَني العظميني
لكن تحصل تطــورات من نوع آخر
الواليـــــات املتحــدة
املفاوضــن التجاريني
السبب يجب أن يوضح
وراء هــذه املواقــف الظاهرية .يف تموز
طرفا الرصاع ،وحتى رفضت الصين علنًا مصطلح بـ"الفوقية".
حتميــة ،لكنهــا لن شدّد بايدن علنًا على "ضرورة األمريكيني والصينيني
 ،2021اجتمعت نائبــة وزير الخارجية
تزامنت هذه املواقف
تــؤدي إىل رصاع فرض حواجز حماية منطقية خالل اجتماع منظمة
الدول العالقة وســط "المنافسة االستراتيجية"
أنه
حتى
شــامل".
وزير
مع
شــرمان،
ويندي
األمريكــي،
مشاحنات
مع
املتبادلة
التجــارة العامليــة
لمنع تحوّل المنافسة
هذه املعركة املحتدمة سواء كانت تحت السيطرة
اقتبــس كالم بايدن
الخارجية الصيني وانغ يي يف "تيانجني"،
علنية بــن وزير الدفاع
ملناقشــة آليــات حل
لرســم مســتقبل
حني قال إن "الرصاع القائمة إلى صراع حقيقي"
أو خارجة عن السيطرة
ودعيا إىل فرض "حواجز حماية" يف هذه
األمريكي لويد أوســتن
النــزاع .يتّضح النهج
األنظمــة اإلقليميــة
الوحيد الــذي يُعترب
العالقة الثنائيــة .رسعان ما أصبح هذا
ونظــره الصينــي وي
نفسه أيضا ً عرب التقدم
والعامليــة ،طبيعــة
أســوأ من الرصاع املتعمّ د هو الرصاع
البند محور أول اتصــال مهم بني بايدن
فينغ يف ســنغافورة ،يف شــهر حزيران
األويل داخل الواليات املتحدة ،أو بني بكني
املنافسة االسرتاتيجية املرتقبة.
غري املقصود" .ثــم تكلم عن "حرص
ونظريه الصيني يش جني بينغ ،وقد اعتُ ِب
من هذه الســنة ،فقد أملــح وي إىل دور
وواشنطن ،الستكشاف احتمال تخفيض
األمريكيني عىل التحكــم بهذه العالقة
هذا التواصل يف بكني مؤرشا ً إيجابيا ً جداً.
الواليات املتحدة يف الحرب الروســية يف
أو إلغاء الرســوم الجمركية املفروضة
نحو بناء حواجز حماية
بطريقة مســؤولة ملنع ذلك الرصاع".
بحلول موعد القمة االفرتاضية األوىل بني
أوكرانيا باعتبارهــا "العقل املدبّر" وراء
خالل الحــرب التجارية بــن الواليات
نظرا ً إىل التجاذبات العلنية بني بكني
َ
وقبيــل لقاء الحق بــن بلينكن ووانغ
الرئيســن ،يف ترشين األول  ،2021شدّد
كل ما حصل .كانت التعليقات يف وسائل
املتحــدة والصني ملحاربــة التضخم .قد
وواشــنطن ،قد ال يوحي الوضع القائم
خالل اجتماع وزراء خارجية مجموعة
بايدن علنــا ً عىل "رضورة فرض حواجز
اإلعالم الصينية الرســمية الذعة بالقدر
ال تكون هذه التحــركات كافية ،لكنها
برغبة الطرفني يف اسرتجاع االستقرار يف
العرشين يف بايل ،أعلن مســؤول بارز يف
حمايــة منطقية ملنع تحوّل املنافســة
نفســه ،فراحت تهاجم الواليات املتحدة
تعكس تقدّما ً عىل جبهــات مختلفة يف
إطار منافسة اسرتاتيجية تحت السيطرة.
اإلدارة األمريكية أن الهدف من االجتماع
القائمة إىل رصاع حقيقي وإلبقاء قنوات
بسبب إخفاقاتها السياسية واالقتصادية
هــذه العالقة التي بقيــت مجمّ دة حتى
خالل أول اجتماع مــع وزير الخارجية
يتعلــق "بالســيطرة عىل املنافســة
التواصل مفتوحة".
واالجتماعيــة ،وزعمت أن واشــنطن
الفرتة األخرية.
األمريكي ،أنتوني بلينكن ،يف آذار ،2021

أداة لــتــأجــيــل االســتــحــقــاقــات؟
حتــى اآلن ،رفضــت الصــن علنــا ً مصطلح
"املنافسة االسرتاتيجية" ،سواء كانت تحت السيطرة
أو خارجة عن السيطرة .يتعارض تقبّل هذا املفهوم
مع الشــعار الصيني القديم الذي يدعو إىل بناء عالقة
مع الواليات املتحدة استنادا ً إىل مبادئ يش جني بينغ
الثالثــة" :ال رصاع ال مواجهة" ،و"االحرتام املتبادل"
لألنظمة السياسية القائمة يف كل بلد ،و"التعاون الذي
َ
الطرفني" .لكن ترفض بكني وضع هذه العالقة
يريض
الثنائية يف خانة املنافسة االسرتاتيجية علناً ،ألن هذا
املوقــف يؤكد خوض الصني منافســة حقيقية عىل
الهيمنة اإلقليمية والعاملية ،ويتعارض هذا الوضع مع
موقف بكني الرسمي الذي يحرص طموح البلد العاملي
بتطوير "رابطة املصري املشرتك للبرشية" بدل زيادة
القوة الوطنية الصينية ألقىص حد.
مع ذلك ،يبــدو أن الصني تتجه اليــوم إىل تقبّل
الواقــع (أو حتــى املصطلح الذي كانــت ترفضه)
للسيطرة عىل عالقتها التنافسية مع الواليات املتحدة.
ٍ
خليط من املنافســة
قــد تتمكن بكني مثالً من تقبّل
الســلمية والتعاون البنّاء يف إطــار حواجز حماية
اســراتيجية رضورية .تُعترب املصطلحات املستعملة
لوصف إطــار العمل االســراتيجي مهمة يف النظام

الصيني أكثر من النظام األمريكي ،ألنها قد تســمح
باتخاذ خطوات محورية من جانب املسؤولني بعدما
كانوا عالقني يف ســجن لغوي فرضته عليهم عقيدة
إيديولوجيــة معينــة .تتّضح هذه الظاهرة وســط
الدبلوماســيني الصينيني تحديداً ،فقد اضطر هؤالء
لتبنّي خطابــات "الذئب املحارب" القومية بســبب
مجموعة من الحوافز السياسية املحلية .لهذا السبب،
تربز الحاجة إىل إعــادة صياغة اإليديولوجيا املعتمدة
بدءا ً من أعىل املراتب لتسهيل النشاطات الدبلوماسية
األقل إيديولوجية واألكثر براغماتية يف أدنى املراتب.
أخرياً ،قد تسمح املنافسة االسرتاتيجية التي تبقى
تحت السيطرة بتجديد اســتقرار العالقات األمريكية
الصينية خالل العقد املقبل ،أي حني تبلغ املنافســة
بــن هاتني القوتَــن العظميني أخطــر مرحلة عىل
اإلطالق نتيجة اقرتابهما من مستوى اقتصادي واحد.
قد تصبح مســاعي االســتقرار األكثر إيجابية خالل
األشهر الســتة املقبلة ،مع اقرتاب موعد االنتخابات
النصفية يف الواليات املتحدة واملؤتمر الحزبي العرشين
يف الصني .لكن يتطلب التعامل مع مجموعة واســعة
من التحديات املحليــة والدولية التي تطرحها الصني،
وحتى الواليات املتحــدة أحياناً ،فرتة أطول بكثري .إذا

اســتنتجت بكني وواشــنطن أن التحكم بعالقتهما
الثنائية ينعكس عليهما إيجابا ً خالل األحداث الشائكة
يف املرحلة املقبلة ،فقد يعتــر الطرفان هذه املقاربة
مفيدة لهما عىل املدى الطويل أيضاً.
ال مفر من استمرار املنافسة االسرتاتيجية بني
هاتني القوتني .قد يعترب النقاد املنافسة الخاضعة
للســيطرة مج ّرد وســيلة لتأجيل االستحقاقات

ّ
لكن هذه االســراتيجية ليســت سيئة،
املهمة،
ال ســيما إذا كانت تمنع نشــوء عال ٍم يرتفع فيه
احتمال انــدالع األزمات وتصعيــد الوضع ،أو ما
يسمّ يه القوميون الساذجون عملية التطهري عن
ــرت هذه الفكرة محبّذة للمرة
طريق الحرب .اعتُ ِ
األخرية يف العام  ،1914ولــم تنتهِ حينها األحداث
بطريقة إيجابية.
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طوني أبو جودة على مسرح "مونو"
براعة "الستاند أب" كوميدي

جــــورج بـــــــوعـــــــبـــــــدو
عىل مــرح مونو وألكثر من يــوم عىل امتداد
أســبوعني قدم االعالمي والكاتب واملمثل الكوميدي
طوني أبو جودة عرضا ً متكامالً حمل عنوان stand
 up Tonyوهو من تأليفه وتمثيله بتعاون تقني مع
مهندس الضوء والصوت إييل طرابليس.
حرض العرض عدد ال يســتهان به من الجمهور
الذي يتابــع النجم الذائع الصيت بــدوره كإعالمي
يف برنامــج "يا ليل يا عني" مــع ماريان خالط عىل
املؤسسة اللبنانية لالرسال باالضافة اىل مشاركته يف
برنامج "يس بي أم" الكوميدي عىل شاشة تلفزيون
الرشق االوســط "أم بي يس"  ،وبالتايل ليس غريبا ً
عليه ابهار الجمهور بأداء استثنائي وقدرات يصعب
عىل سواد البرش التحيل بها.
تنوع العــرض -الذي حظي بحضور حاشــد
وتفاعــل إســتثنائي -بمضامــن تراوحــت بني
اإلجتماعي والســيايس واإلقتصادي ،فحمل الكثري
من اللفتات الذكية واالنتقادات املبطنة اىل شــوائب
املجتمع اللبناني باالضافــة اىل الرتكيز عىل خصال
بأســلوب طريف تميّز
وخصائص املجتمع اللبناني
ٍ
ّ
عال من الفكاهة.
بخفة الظل
وبحس ٍ
وطوال االداء الذي استم ّر ساعة وعرش دقائق
لم يعرف فيها الجمهــور ثانية من امللل والضحك
من كل قلبــه ،نجح أبو جــودة يف أرسنا بقدرته
املميزة عىل التقليد ،متالعبا ً بصوته بشــكل مبدع

مقلدا ً وممثال ً ومتحركا ً برشاقة عىل املرسح الخايل
إال من شاشــة عمالقة لعرض بعض املشــاهد
وكريس .وأعلن الكوميــديّ أنه خرس كيلوغرامني
بســبب العمل ألنه تطلب منه جهدا ً كبريا ً ومتعبا ً

خصوصــا ً أنه عىل شــاكلة  One Man showوال
يعتمد عىل الكلمة فحسب بل عىل التمثيل والكالم
املتزامن مع الحركة البدنيــة الرسيعة فضال ً عن
الحاجــة اىل تحريك كل عضلــة يف وجهه تنفيذا ً
لألدوار التي يقدّمها.
يذهلك أبو جودة بتنوّ ع مواهبه فهو باالضافة اىل
موهبته الفذة يف الرسم رأيناها مع رسمه مغامرات
مكسيم شــعيا ،استخدمها لرســم بوسرت الستاند
أب كوميدي الــذي نحن بصدده ،قــادر عىل تمثيل
فقرة ســينمائية بأكملها ،من بضــع دقائق يكون
"خالقا ً كل تفصيل فيــه" فيعلن عن الفيلم بصوته
ويغني شــارته ويؤدّى كافة املؤثرات الصوتية التي
تســتخدمها االفالم من عواصف وصواعق وأصوات
حيوانات وأشياء مختلفة.
ّ
يتوقــف االبداع عند هذا الحــ ّد اذ برهن أبو
لم
جودة مجددا ً عــن موهبته االســتثنائية يف التقليد
والصوت مقدّما ً تقليدا ً رائعــا ً ألعالم الغناء يف زمن
ّ
ول من مرحلة مراهقته عىل االرجح ،بأغنيةٍ واحدة
ّ
ّ
مغن يق ّلده ،من التون جون
ل
ك
مــع
االداء
فيها
غي
ٍ
اىل مايكل جاكســون اىل "بيت شوب بويز" وجورج

مايكل ودافيد بوي وستيفي ووندر و"ديبيش مود"
و"أها" وغريهم...
يســتبعد أبو جودة حاليا ً االنضمام اىل أي عمل
بلدان مختلفة ضمن
جماعي بل ينوي تقديم عمله يف
ٍ
جولة فنية وقد أراد اطالق العمل من لبنان أوالً.
تخرج من االمســية الكوميدية مزوّدا ً بجرعةٍ
ال يســتهان بها من التفاؤل والتقدير ملا يتمتع به
بلدك من مواهب اســتثنائية ال تجد من يلتفت إليها
من السلطات املحلية الغائبة عن الحضور والوعي.
توايس نفســك برؤيتك مرسح "مونو" يتحوّل منذ
فرتة قصرية وتحديدا ً منذ اســتالم القديرة جوزيان
بولــس دفــة إدارتــه اىل خلية نحــل فعلية حيث
يستضيف املكان مرسحية تلو أخرى.
شكرا ً جوزيان العادة إحياء ثقافة املرسح بهذه
األعمال املميزة ولعدم استسالمك لليأس وهجرة البلد
كما فعل غريك .وشكرا ً طوني أبو جودة ألنك لساعةٍ
ونصف أبعدتنــا عن كآبة روتيننــا الحالك اليومي
وســحرتنا بتقليدك الذي صنع تميّــزك عىل امتداد
الســنوات وأرجعتنا اىل زمن الفن الجميل واالغنيات
الغربية الرائعة وكل التوفيق لنشاطك املقبل.

كـــــتـــــابـــــات تـــــســـــتـــــحـــــق الـــــنـــــشـــــر
رف َرف علم لبنان بالميدان
األرزہ ْغصونها تْع ّلي
وْصارت
ِ
وْمن كتر ما راسو َ
رفع لبنان
إبــــراهــــيــــم شــــحــــرور

صارت َل خصرو توصل الس ِّله

وائل ع َر ْقجي
ْقلوبنا بْسحرو س َرق …
هيهات متلو
ْ
الزمان …
يرجع يْجيب
مش ّ
بس من جسمو
انْتلى الملعب ع َرق
ّ
نقط « ع َرق « عاألرض
من … إسمو كمان

يا مْ رجّ عين المجد ي ّلي ضاع
يا وْالد أرزة شامخة و َ
ْخضرا
رغم األسى والجوع واألوجاع
نـــــــزار فــــــرنــــــســــــيــــــس

انتو الفرح والدرس والعب َرة
َ
ّ
المنتخب
فضه الميداليّه وعَ ا صدر
َّ
الفضـه د ََهـب
ن َ َّقط عَ َرقنا… َلوَّن

نـــعـــمـــان الـــتـــرس
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صيدا عروس المتوسط  ...و"بيلبقال"
وثائقي عن السياحة في "صيدا البحر والتراث"

صيدا كما تظهر في الوئاثقي

صــيــدا  -مـــحـــمـــد دهـــشـــة
أُطلِــق يف مدينة صيدا "وثائقــي ترويجي"
عن السياحة فيها بعنوان صيدا عروس املتوسط
و"بيلبقال" ،يُظهر جمالية املواقع األثرية والرتاثية
والســياحية يف املدينة يف مشاهد تخطف األنفاس
لواحدة من أقدم املدن وظلت شــاهدة بما تختزنه
من مكنونات تراثية واثرية عىل حضارات وشعوب
ِ
وطئت ارضها.
الوثائقي الــذي أعدته اإلعالمية حنان نداف
وصوره وأخرجه أكرم عفارة ،يأخذك يف تســع
دقائق برحلة استكشافية ممتعة اىل ابرز واجمل
املواقع االثرية والســياحية يف صيدا من "معبد
اشمون شــمايل رشق املدينة اىل القلعة البحرية
رمز العنفوان الصيداوي عــر التاريخ والقلعة
الربية الشــامخة عــى احد تاللهــا املطلة عىل
املتوســط ،اىل املدينة القديمة وســوقها العتيق
وواجهتهــا البحرية وما يزخــران به من اهم
املواقع االثرية يف العالم.
كمــا يأخذك من خــان االفرنــج املطل عىل
البحر والــذي يعد من اهم خانــات الرشق ...اىل

متحف عودة للصابون الــذي يقع يف مبنى تراثي
يعود للقرن الســابع عرش وال يــزال يحافظ عىل
اعرق واقــدم حرفة يدوية وهــي حرفة صناعة
الصابون ...اىل خان صايص املعارص لقلعتي صيدا
البحرية والربية والذي يخبئ كنوزا ً اثرية ومتحف
قرص دبانة التحفة املعمارية ذات الطابع العثماني
والحمام الجديد الــذي يعد ثاني أهم وأكرب حمام
تراثــي يف لبنان ،ودار عيل حمــود االثري بدوريه
السياحي واالكاديمي وكنيســة مار نقوال للروم
االرثوذكس االثرية حيث املــكان الذي التقى فيه
القديسان بولس وبطرس.
وكذلــك "زيرة" صيــدا املعلم الســياحي
الصيفي الذي بــات مقصدا ً للجميع من مختلف
املناطــق اللبنانيــة لالســتمتاع بطبيعة صيدا
البحرية الخالبة وممارســة كافــة الرياضات
البحرية وسط البحر.
وتقــول االعالمية نــداف ان الوثائقي يطلع
املشاهد عىل املكانة الدينية التي تميزت بها املدينة
عرب التاريخ من خالل مســاجدها التاريخية التي
يعود بعضهــا اىل زمن املعابــد الكنعانية وميزة
التنوع والعيش املشــرك التي لطاملا امتازت بها

من المعالم األثرية في صيدا

بــــــــــيــــــــــئــــــــــة

عن باقي املدن حيث ترتفع فيها مآذن املســاجد
واجراس الكنائس.
ويلحظ الوثائقي شهادات حية للقيمني عىل
هذه املواقع ومن اصحاب االختصاص والباحثني
يف تاريــخ املدينــة ،وكذلك ابرز عــادات وتقاليد
املدينة ومــا تمتاز به من مأكــوالت بحرية ،وال
سيما االســماك عىل انواعها التي تأتي من بحرها
مبارشة وتقدمها املطاعم املنترشة عىل طول البحر
فيها بطريقة مميزة ،وكذلــك حلوياتها الرشقية
كالكنافة والراحة وغريها يف مشــاهد حماســية
ال بد للمشــاهد لها ان يأتي ليشاهد بأم العني ما
تختزنه هذه املدينة من آثــار وتراث ،وما تقدمه
من خدمات وانشطة ســياحية ممتعة ويستمتع
بتجربة فريدة خالل زيارتها.
تجدر اإلشــارة اىل ان الوثائقي تــم تنفيذه
بالرشاكة والتعاون مع :مؤسسة عودة ،مؤسسة
صايص ،مؤسســة الحريري للتنميــة البرشية
املستدامة ،مؤسســة دبانة ،جمعية بسام كريم،
مطعم فلوكا غســان ومؤسســة العرت لوساطة
التأمني ،وبتســهيل من بلدية صيدا وتعاون من
االجهزة االمنية.

...ومن المأكوالت

شـــــــــــربـــــــــــل داغـــــــــــر

الفيس أو السوق المتوسعة
َ
انتبهت ،مثلي ،إلى أن الفيس بوك ال يتوانى
لعل َك
عن إجراء تبديالت ،أو تحسينات ،في شبكته ،في
عروضه واقعاً.
ال أريد الخوض في هذه التبديالت ،وال في مغازيها.
اال ان ما استوقفني ،هو انه يقترح علي اسما َء
ُ
من
تعرفت إليهم قبل اسبوعين أو ثالثة ،عبر
الواتس اب تحديداً.
هذا يعني أن اذنه تتنصت بما فيه الكفاية ،وتشبك
المعلومات بعضها ببعض ،بي ٍد سحرية تكاد ان
تتابعني (وغيري بالطبع) دقيقة تلو دقيقة.
ُ
ُ
تساءلت  :لماذا هذا
تنبهت إليه ،لكنني
هذا ما
التسارع إلى خدمتي؟
أال يكون الفيس بوك جمعية لتنمية التواصل
والصداقة من دون عِ لمي؟
لماذا هذا الجمع المتنامي ،المتعاظم ،للمعلومات
الشخصية ،لي ولهذا وذاك؟
َ
توسعة السوق من دون
لعلها ذات قيمة ،بما يوفر
شك :السوق المترامية ،الواحدة ،التي تحتاج إلى
زبائن جدد ،بل أن تجعلهم زبائن لما ال يحتاجون
إليه بالضرورة.
هذا ما علمني إياه كارل ماركس في دروسه
المنيرة ،حول إنتاج السلعة ،وإعداد الزبون ،وتوسعة
السوق ...هذا ما وجدَه الرفيق ماركس الزما ً عشية
التوثب في اللحظة االستعمارية في القرن التاسع عشر.
قد ينحو البعض إلى التفسير  -وهم محقون  -بأن
ما يُح ّرك هذا كله ،امس واليوم ،هو سعي الرأسمال
العالمي إلى التحكم والسيطرة ،مباشرة وعن بعد.
إال أن ما تفعله وسائل التواصل االجتماعي (وهي
شركات معدودة باتت أقوى من كبريات الرأسمال
الصناعي في العالم) أشد تمكنا ً من مقدرات اإلنسان
والتحكم به من ذي قبل.
فالثورة الرقمية ،بمنتجاتها وتجلياتها المختلفة،
باتت أشد وصوالً ،وتأثيراً ،من جحافل الجيوش
والدعايات وبرامج التوجيه.
إذ ما بات يُح ّركها لمليارات البشر ،ال يقوم على
اإلقناع ،بل على إظهار الذات ،وعلى إعالئها ،بالصورة
واللفتة واللقطة والفيديو وغيرها.
هذه التنمية ليست قبيحة في مجتمعات تقليدية
مثل مجتمعاتنا المبنية على الطاعة ،والتشدد في رسم
سلوكات الفرد (ال سيما المرأة) في ما لها ان تَظهر
فيه  :فوق الركبة ام تحتها ...بل حتى في الفراش!
هذا يعني ان هذه الوسائل "تصيدت" بنجاح
الجميع ،والخصوم واالعداء معاً ،ما دامت تجعل من
كل واحد منهم "عبقرياً" ،وله ما يقوله في شؤون
الدنيا والعباد.
هذه الثقافة المتمحورة حول "تأليه" الذات باتت
الدعاية الالزمة لتوسعة السوق ،ولضمان رواجه.
كيف ال ،وهي تعول على عالم المشاعر في رغباته
المعلنة او الدفينة :هي تكون في ذلك فعالة وأكثر
قوة وتحكماً.
اما من يبحثون عن خلفيات السياسة في هذا  -وانا ال
أُنكرها  -فأنصحهم بالتنبه إلى عدم وجود وزارة ثقافة
أو إعالم في الواليات المتحدة األميركية .وما يتصدر
أفالمها وغيرها هو اللفظ الذي ال ينتبه إليه كثيرون
( ،)entertainementاي :الترفيه ،المر ِبح طبعاً.
سؤال اخير  :هل في اإلمكان سما ُع قصيد ٍة في
سوق الباعة؟

جع سيّاحها على الشرب من النوافير
البندقية ُتش ّ
عىل مســافة خطوات قليلة من ساحة كنيسة
القديس مرقس الشــهرية يف البندقيــة ،تمأل فتاة
صغرية تحت أنظار والدها مطرتها باملياه من نافورة
أُنشئت يف الســاحة املظ ّللة للفندق الذي ينزالن فيه
والتي تشكل مكانا ً هادئا ً بعيدا ً من جحافل السياح.
تقول كريا ( 11عاماً) التي أتت من توســون يف
أريزونا لتزور البندقية برفقة والدها تشاريل ميتشيل
"أكره الزجاجات البالســتيكية واملواد البالستيكية
منتــرة يف املحيطات ويف كل األماكــن األخرى".
وتضيف الفتاة املدافعة عن البيئة "حمل املطرة أمر
سهل فهي ليست ثقيلة ويمكن استخدامها لفرتات
طويلة جداً".
يف مدينة كالبندقية التي تستقبل ماليني الزوار

ســنوياً ،تتســبب الســياحة بإنتاج ما بني  28إىل
 40%من النفايات بما فيهــا أكوام من الزجاجات
البالســتيكية وملكافحة تلــك الظاهــرة ،ق ّررت
السلطات املحلية التشــجيع عىل استخدام املطرات
ولفت انتباه السياح إىل العدد الكبري من نوافري مياه
الرشب املنترشة يف ساحات املنطقة وأزقتها.
ويقول املهندس املعماري ألبريتو تشــينيالتو
املســؤول عن شــبكة الطــرق يف البندقية "تض ّم
املنطقــة التاريخية  126نافــورة مو ّزعة عىل كل
األحياء ،ويســهل العثور عليها إذ يمكن أن يصادف
الشخص نافورة واحدة كل مئة مرت تقريباً".
ولتسهيل مهمة السياح يف العثور عىل نافورة،
طوّرت رشكــة "فرييتاس" لتوزيــع املياه تطبيقا ً

خاصا ً بالهواتف املحمولــة "يتيح أمامهم خريطة
تظهــر مواقع كل النوافري املوجــودة يف البندقية".
ومن خالل تفعيل نظام تحديد املواقع العاملي "جي
بي اس" عىل الهاتف يستطيع السائح أن يجد أقرب
نافورة مللء مطرته باملياه.
وتصب هــذه الخطوة يف مصلحــة املدينة ّ
ألن
"تشجيع السياح عىل استخدام مياه الرشب املتوافرة
مجانــا ً لهم يؤدي إىل إنتاج كميات أقل من النفايات
ومن الزجاجات البالستيكية يف املنطقة التاريخية".
وتظهر لدى مغــادرة مبنى البلدية زجاجة ماء
بالســتيكية فارغة بني مركبَي غوندوال (جندول)
يف القنــال الكبري ،مــا يشــر إىل ّ
أن االنتصار عىل
الزجاجات البالستيكية ال يزال بعيد املنال( .أ ف ب)
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OUR RATING

 ...2 Heartsصدمة طبية
َ
مختلف ْين
بين ثنائ َّي ْين

جــــــــــــــاد حــــــــــــــداد
يدخل فيلم ( Hearts 2قلبان) يف خانة القصص
الرومانسية البسيطة .تتداخل هذه املرة ّ
قصتا حب
وتُع َرضــان يف إطار واحد .تكمن قوة العمل يف دمج
القصتَني معاً ،ويكشف الفيلم عن مغزاه الحقيقي
بعد عرش دقائق من مشــهد البدايــة ،فيتّضح أن
جوانبه الروحية تربط محور القصة بصدمة طبية
كارثية .يســهل أن ننظر إىل الثنائيَني الرئيســيَني
ونســتنتج أننا أمام قصة إيمان ترتكز عىل زراعة
األعضاء .الفيلم مقتبس من أحداث حقيقية ،لكنه
مبني عىل الفكرة القائلة إن أســوأ الكوارث تكون
جزءا ً من خطة الله يف حياة الناس.
تبدو قصة كل ثنائي أشبه ببطاقات "هوملارك"
املثالية ،لكــن قد يكون الرتكيز عــى حجم الحب
املتبــادل بني الثنائيَني شــاعريا ً وخجوال ً عىل نحو
مزعج .سنشاهد قصة حب جامعية بني "كريس"
(جاكوب إيلــوردي) ،الطالب الجديــد والقوي يف
جامعة "لويوال" ،و"ســام" (تريا ســكوفباي)،
الطالبة القديمة التــي يقع يف حبها من أول نظرة.
لم يســتفد جاكوب إيلوردي من املشــاركة يف هذا
الفيلم مطلقا ً (من أعماله ( Kissing Boothحجرة
ّ
يجسد دور
التقبيل) و( Euphoriaالنشــوة)) .هو
"كريس" بطريقة سطحية ومتغطرسة لدرجة أن
تبدو شخصيته "الصادقة" أقرب إىل التم ّلق.
هو يرفع حاجبَيه بطريقة مصطنعة ،ويحدّق
بشــكل عاطفي مفــرط وكأنه جزء من
باألماكن
ٍ
برقية جامدة .أما صوته ،فهو يهدر بأسلوب فوقي
مزعج ،وكأنه ألطف طالب يف الوجود .يشمل الفيلم

Series

مغازالت مبالغا ً فيها لدرجة أن تبدو لحظات الخجل
الغريبة أو املحادثــات املقطوعة مفتعلة عىل نحو
مريع .وعندما يقوم "كريس" برقصة غريبة حيث
يحاول الترصّ ف عىل ســجيته ،يبدو املشهد مزعجا ً
ومحرجا ً لدرجة أن نرغب يف االختباء بدال ً منه.
فيما يبحر "كريس" و"ســام" يف رحلة املغازلة
املثالية التي تناســب شــخصية كل واحــد منهما،
ال يكــف الفيلم عن عرض لقطــات من املايض عن
عالقة رومانسية مثالية أخرى لكنها ليست مزعجة
بالقدر نفسه .يجمع هذا الحب بني "خورخي" (أدان
كانتو) ،الوريث الكوبي األمريكي الثري الذي ينحدر
من عائلة تملك رشكة إلنتاج مرشوب الرم (شخصيته
مســتوحاة من أحد أفراد عائلة "بــاكاردي" التي
تملك رشكة للمرشوبات الروحية) ،و"ليسيل" (رادا
ميتشــل) ،مضيفة الطريان التي يقابلها خالل رحلة
ويبدأ بالذهاب إىل أماكن مثل هاواي للتقرب منها.
يتبادل هذا الثنائي نظرات رومانسية وحاملة أيضاً،
برسه :هو مصاب
لكن ال يخرب "خورخــي" حبيبته ّ
ّ
(توقع له الطبيب
بمرض رئوي وقد يموت يف أي لحظة
أن يعيش حتى عمر العرشين فقط) .هو يســعل من

ٍ
وقت آلخر بطريقة الفتة ،يف إشارة إىل حالته الحقيقية.
ورغم البحّ ة الواضحــة يف صوته ،يبقى الفيلم ركيكا ً
لدرجة أال يشمل مشــهدا ً واحدا ً حيث يخرب "ليسيل"
بوضعه ،مع أنها تستحق معرفة الحقيقة كونها تريد
إنجاب عدد كبــر من األوالد .قد نفرتض طوال الوقت
أنه يخفي هذا الرس ،لكن رسعان ما ّ
يتبي أنها تعرف
الحقيقة ،ما يعكس خلالً دراميا ً كبريا ً يف القصة.
يف هــذه الحكاية الكالســيكية املفعمة بجوانب
روحية ساطعة ،قد تكون املمثلة رادا ميتشل األفضل
يف إضفاء طابع متواضع عىل الشخصية التي تقدّمها.
الفيلم مــن إخراج النس هول الذي شــارك يف كتابة
الســيناريو أيضاً ،وهو يخدع املشــاهدين يف مرحلة
معينة ،فيقدّم قصة مشابهة لفيلم It’s a Wonderful
( Lifeإنها حياة رائعة) لكن بطريقة معاكسة .ربما
يحمل الفيلــم طابعا ً مفربكا ً ألن هــول يبدأ بعرض
النهاية ثم يعود لرسد األحداث السابقة .قد تروق هذه
القصة العاطفية ملن يَحِ نّون إىل عرص املمثلة دوريس
داي ،لكنها أشــبه بموعظة قصرية عىل شكل فيلم.
باختصار ،يُحوّل صانعو العمل التعاطف إىل شــعار
ساطع ويقدّمون محتوىً مثاليا ً أكثر من اللزوم.

"ست الحسن" على "شاهد "VIP
يف أجواء ملؤها الغموض ،تســعى هدى حســن
إليجاد حلول اســتثنائية من أجل الحفاظ عىل مهنتها
يف مجال العطارة والطب البديل ،يتزامن ذلك مع حاالت
اختفاء غريبة لكبار السن تحديدا ً يف املنطقة ،وذلك ضمن
الدراما االجتماعية التشويقية "ست الحسن" من كتابة
األخوين عيل ومحمد شمس وإخراج باسم شعبو ،وهو
من "عروض شاهد األوىل" ويُعرض عىل "شاهد ."VIP
يضم العمل ّ
كلً من عبد املحسن النمر ،أحمد الجسمي،
ســحر حســن ،هند البلويش ،حبيب غلــوم ،فاطمة
الحوسني ،مرعي الحليان ،آالء شاكر وآخرين.

عوالم تحيطهــا الغرائب وتطرح تســاؤالت
كثــرة ،تنطلق مع امرأة تمتهــن العطارة والطب
البديل ،حكمت عىل نفسها أن تظل سجينة منزلها،
بعدما ق ّل عملها ،ثم تضعها وفاة والدها أمام خيار
صعب ويف مواجهة مع عمتها التي تبدأ بمطالبتها
بالبيت .تتصارع األفكار يف رأس ســت الحسن وال
تجد أمامها سوى ح ّل واحد؟ فكيف ستتمكن هذه
األخرية من وضع حد لهذه املشكلة؟ وهل تستطيع
االستمرار يف مجال عملها يف الطب البديل بعدما لم
يعد أحد يقصدها؟

جــوزفــيــن حــبــشــي

اليك هالحكي
...وطلع على قصر
البيكاديللي الصباح
إنه مسرح من خشب التاريخ ،إنه الشاهد األكبر
على عز لبنان ودوره الثقافي والفني الكبير في
هذا الشرق العظيم .إنه الصرح الثقافي اللبناني-
العربي -العالمي الذي افتتحه وزير الداخلية
الشيخ بيار الجميل سنة  1965كممثل لرئيس
الجمهورية شارل حلو .إنه الصامد الحزين خالل
حقبة الجنون ،والحاضن األكبر لذكريات ال تزال
تعشش في ارجائه كالبيوت المسكونة بالمجد .إنه
صالة مخملية مزينة بثريات كريستال ،وبصورة
عمالقة لسفيرتنا الى النجوم فيروز ،كانت ترتادها
كافة الطبقات المخملية والشعبية ،لالستمتاع
بأوركسترا فيينّا للموسيقى الكالسيكية ،ومتابعة
اجمل مسرحيات الرحابنة "هالة والملك" و"جبال
الصوان" و"لولو" و"يعيش يعيش" و"صح النوم"
و"بترا" ،ومتابعة باليه البولشوي والتحليق مع
صوت داليدا ،والضحك مع عادل إمام ومسرحيات
مثل "مدرسة المشاغبين" و"الواد سيد الشغال".
إنه تحفة احترق قلبها مع الحريق الذي لم
يطفئ تاريخها الذهبي رغم السواد سنة ،2000
وانتظرت طويالً من ينفض عنها رماد الحرب
وغبار النسيان ،ويعيد اليها وهج الحياة .مهمة
كانت شبه مستحيلة ،وتحتاج "معجزة" ،فرغم
بعض المبادرات ،اال أن الكلفة المرتفعة جدا ً
العادة الترميم حالت دون ذلك .ولكن األمل ظل
موجودا ً مع تحوّل القصر جزءا ً من المؤسسة
الوطنية لضمان الودائع التي رفضت فكرة عرضه
لالستثمار التجاري .قرار حكيم ،وإال كان يمكن
أن يتحول "التاريخ" بقعة جغرافية لمطعم مع
"اراغيل" أو ملهى ليلي ربما .وأخيرا ً تحققت
المعجزة ،فالقصر الذي غرق لسنوات في ليل
طويل ،يبدو أن "الصباح" سيطلع عليه قريباً.
والفضل ألبناء هذا الوطن الذين اثبتوا انهم هم
الدولة وهم الدعم والمساندة والدواء للبنان .فكما
هرع اللبناني لمساعدة شقيقه اللبناني اثناء
االزمات واالنفجارات واالنهيارات ،وكما اوصلنا
مخرجو لبنان الى االوسكار ومهرجانات "كان"
و"برلين" و"البندقية" ،وكما أسعد فريق األرز
البطل قلب كل لبناني بفوزه على الصين واألردن
ووصوله الى نهائيات أسيا ،استعدادا ً لبطولة كأس
العالم في كرة السلة ،يهرع اليوم المنتج صادق
الصبّاح لترميم قصر البيكاديللي ولتجهيز مسرح
في قصر االونيسكو أيضاً .صاحب شركة سيدرز
آرت برودكشن الذي أعاد البريق للدراما اللبنانية
ورفع من شأنها بانتاجاته التي تالمس العالمية،
يستعد قريبا ً العادة البريق والحياة ألحد اهم
مسارح بيروت العز .هذا الترميم لن يصب فقط
في صالح الصناعة الدرامية التي ستس ّلط الضوء
على القصر من خالل تصوير اعمال فنية مستقبالً
فيه ،بل يصب في مصلحة استعادة ولو بارقة أمل
من ماضينا الجميل وتراثنا األصيل ،بعدما اطفأ
القيمون على هذا الوطن االمل نهائيا ً في قلوبنا...
صادق الصبّاح ،شكرا ً على بادرة تثبت أن الليل
مهما طال ،ال بد أن يبزغ الفجر ويطل "الصباح".

حظــــــك اليـــــوم

الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

ّ
تتوصل إىل عملية تقارب
قد
ومصالحة ،حتى لو تحمّ لت
بعض املالمة واالنتقاد
واملالحظات ،فهي ملصلحتك.

ّ
تحقق انتصارت مهمّ ة ،وتقوم
بإنجاز مهم يس ّلط عليك الضوء
ويثري اإلعجاب بقدراتك الخالقة
وأفكارك البناءة.

عواطفك املتأججة تفجّ رها مع
الرشيك ،مما يزيد األجواء بينكما
رومانسية وتعلق أحدكما باآلخر.

تبدو حياتك العاطفية مميزة،
وتتلقى عددا ً من الرسائل التي
تفرح قلبك أو دعوات إىل تمضية
بعض الوقت خارج البالد.

الهفوات املتك ّررة يف بعض
األحيان تك ّلف الكثري ،لذا من
األفضل أن تبحث عن األنسب
لتفادي الوقوع بها.

تش ّع بشخصية مميّزة ،لكنّك
ّ
متغيات قد تحصل
ترتبك إزاء
فجأة يف هذا الوقت وال تعرف
كيف تترصف.

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

ترتاح إىل وجود الحبيب إىل
جانبك ووقوفه معك ،ما
يجعلك تشعر بإخالصه
تجاهك وبحبه الكبري لك.

َ
الترسع
وتحاش
تمالك أعصابك
ّ
يف الدفاع عن نفسك ،قد تتع ّرض
لظلم أو قمعّ ،
لكن الجوّ السائد
ال يسمح لك بمواجهة املنافسني.

حان الوقت لالنفتاح عىل
الرشيك ،فقد تنال إعجابه بك
وتلفت أنظاره إىل أمور جديدة لم
يألفها منك يف السابق.

كوكب فينوس يؤازرك ويدعم
خطواتك ويحمل إليك بعض
الرتطيب لألجواء والتخلص من
املشاكل مع الرشيك.

وقت مالئم إلزالة التشنّجات
والتساؤالت ،تفتح صفحة
جديدة من العالقة عنوانها
العريض الرصاحة املطلقة.

تبدو نشيطا ً ذهنيّا ً وجسديّاً،
وبالتايل لن تتأخر يف بت
املواضيع التي لطاملا أثارت
حريتك سابقاً.
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هجرة األطباء
والممرضين
تتفاقم

ماذا عن مصير
اللوالر؟

١٤+

مقترح خطة
التعافي

١٨+

١٧+

هناك أموال آتية من فساد وتهرّب ضريبي وجرائم أخرى

ال ...ليست كل الودائع مقدّسة!

قرن عىل اقرار قانون الرسية املرصفية،
آدم شمـــس الديــــن
يبحث اليــوم يف تعديله ال رفعه باملطلق
تكــر جمهورية لبنان املســتقلة،
بالتزامن مع اشــراط خطــة التعايف
جمهورية املصارف املستقلة بـ  13عاما ً
املــايل امكانية شــطب  60مليار دوالر
من خسائر مرصف لبنان املرتتبة عليه
فقط .حني أقر قانــون الرسية يف ايلول
 ،1956كانت الجمهورية املنشأة حديثا ً
نتيجــة توظيفات املصــارف لديه من
خالل شــهادات ايداع 60 .مليار دوالر
لم تكن قد بلغت بعد ســن املراهقة .لم
تحمل املصــارف لواء
تكن العائلة املستقلة قد
الدفاع عن قدســيتها
بلغت ســن الرشد حني
كونها أموال املودعني.
انجبت طفــاً وضعت
لكن كم من هذه االموال
بني يديه أداة أو "لعبة"
الكك :حجم الدعاوى
"املقدســة" امــوال
لم تتمكن من انتزاعها
المرفوعة ال يتطابق
مرشوعة؟ ما هو حجم
حتى يومنا هذا وهي يف
سن الشــيخوخة ان لم وحجم المتضرّرين وقيمة
االيداعــات غري املتأتية
اإليداعات المحجوزة
عــن عمليات فســاد
نقل يف املوت الرسيري.
واثــراء غــر مرشوع
فلنذهــب باملقاربــة
وتبييض اموال؟ وما هم حجم االيداعات
أبعد من ذلك ،حني أقــر قانون الرسية
املرصفية الذي اعطــى املصارف حكما ً
التي يمكن شــطبها بكل بساطة ال بل
شبه مطلق يف ادارة شؤونه ،تطلب االمر
مطالبة الدولــة بها كتهرب رضيبي؟ ال
ثالث ســنوات حتى اقرار أول شكل من
قدرة ملعرفة الرقم الحقيقي لحجم هذه
االموال دون الغــوص يف تدقيق جنائي
أشكال التنظيم املايل للقطاع عند انشاء
أيضا ،تدقيق اذا ما حصل يمكن اطاحة
مجلس النقد والتسليف عام  ،1959و3
الســلطة بكافــة اركانها السياســية
ســنوات أخرى اىل حني انشاء مرصف
واملالية والعسكرية ،ال بل قد يتعدى ذلك
مركزي وقانون النقد والتســليف عام
اسوار البلد الصغري ويصفع معها دوال ً
 .1963ال بــل أبعد من ذلك ،كان القطاع
مجاورة وبعيدة.
املرصيف يعلن عن اتحاده املبكر وتشكل
وعيه املستقل بعيدا ً عن تأثري وتدخالت
ماذا في التكهنات؟
الدولــة الناظمة له ،حني اعلن انشــاء
لكن صعوبة ذلك وربما استحالته،
جمعية املصارف يف الثالث من أيلول عام
ال يعفــي مــن رضورة التكهن بحجم
 ،1959فتحولت الجمعية وخالفا ً ألبسط
هذه االموال ،ليس بهدف كرس الرسدية
قواعد الرتبية العائلية ،اىل محرك لوعي
املرتبطــة بقدســية جميــع الودائع
الدولــة ال متأثرة بهــا أو خاضعة لها.
فحســب ،بل للوقوف يف وجه املطالبني
تكفي االشارة اىل دور الجمعية يف ضبط
واملرصيــن عىل رضورة تحمــل الدولة
وتقليم اظافر قانون النقد والتســليف
كافــة الخســائر ،ولــو أدى ذلــك اىل
الناظــم للقطاع ،مــن دون الغوص يف
االطاحــة بامكانية عقد أي برنامج مع
التفاصيل بالرضورة ،ألخذ فكرة رسيعة
صندوق النقد .يشــر أحد الضالعني يف
عن حجم هذا التأثري .بعد أكثر من نصف

التمويل (الذي وضع مرصف لبنان اليد
القطاع املايل اىل أنــه اذا اجري تدقيق يف
عليــه) بالترصيح عن مصــدر املبالغ
الحســابات املرصفية عــى مدى عرش
املودعة نقدا ً حتى ســقف مليون و200
ســنوات بمفعول رجعي لتتبع التهرب
الــف دوالر ،والحادثــة الثانية متعلقة
الرضيبي فمن املمكن شــطب حواىل 7
بالرائد الســابق يف االمــن العام أحمد
مليارات دوالر وهي مجمــل تراكمات
الجمل الذي كشــف عن وجود حركة يف
التهرب ،بفعل ما يعرف بالدفرتين الذي
حساباته بقيمة  19مليون دوالر ،والذي
يقدم اىل وزارة املالية مقارنة مع تسجيل
ثبت تقاضيه رشــاوى يف
حسابات هذه الكيانات
ملف املدرســة الحربية،
التجارية أو الشخصية
والحادثتان ليســتا سوى
من أرباح سنوية .يف هذه
الجزئية وعىل قاعدة أن عدد كبير من المتضرّرين عينة بسيطة.
الدولة "ما برحلها ميت"
يف هذا االطــار تقول
ال يريد أو يخاف
ّ
وأن هــذه الرضائب هي
املتخصصة
أستاذة القانون
ملك الخزينــة والدولة ،الكشف عن أمواله في
بالشــأن املرصيف ،سابني
المصارف
بالتايل يمكــن قبل اي
الكك ،إن "حجم الدعاوى
يشء اعتبار هذه االموال
املرفوعة ضد املصارف منذ
مساهمة الدولة يف تحمل الخسائر رشط
اندالع االزمة ال يتطابق وحجم املترضرين
شــطبها .والتهرب الرضيبي أســاس
وقيمة االيداعات املحجوزة ،وتفسري ذلك
من أساســات قانون الرسية املرصفية،
أن عددا ً كبــرا ً من املترضرين ال يريدون
فبحسب مقابلة للرئيس االول لجمعية
الكشــف عن أموالهم يف املصارف .وجزء
املصارف بيار إده شــقيق االب الروحي
من هؤالء سيدانون بمجرد الترصيح عن
للقانــون ريمون اده نــرت يف مجلة
حجم هذه االمــوال مقارنة مع واقعهم
الوظيفــي" ،تضيــف
"le commerce du
الــكك أن "مصلحــة
 "levantيف  6آب ،1955
املصارف بمنع أي اقرار
اعرتف بيار اده وقتها،
ولــو عىل نحــو عابر ،مودعون سيدانون بمجرد لتعديالت جدية لقانون
بأن الرسيــة املرصفية التصريح عن حجم األموال الرسيــة املرصفيــة
بمفعــول رجعي تكمن
ترمي كذلك اىل الحؤول
مقارنة مع واقعهم
يف خوفهم عىل انكشاف
دون خــروج رأس املال
الوظيفي أو المهني
عدم امتثالهــم اىل عدد
اللبنانــي هروبــا ً من
من القوانني الخارجية
رضيبة املرياث.
املتعلقــة بمكافحــة تمويــل االرهاب
أما بالنســبة لألموال املتأتية من
وتبييض االموال وتطبيق قواعد "اعرف
الفساد واالثراء غري املرشوع ،يكفي ذكر
عميلك" ،انكشــاف سيكشف معه مدى
حادثتني عابرتني لتصور حجم االيداعات
متابعة الســلطات الرقابية يف املرصف
التي يمكن شطبها .الحادثة االوىل تتعلق
املركزي لهــذه القوانني .الخوف من رفع
باالعفاء الخاص الذي حصل عليه القائد
الرسية أو أي تدقيق يف الحســابات غري
الســابق للجيش جان قهوجي من بنك

سابين الكك

مرتبط فقط بتوقــف القطاع عن كونه
جاذبا ً للتدفقات الخارجية ،بل ما يمكن
أن يكشفه حول تدفقات سبق وحصلت".

 13مليارًا؟

يجزم أحد الضالعني يف القطاع املايل
أن اجراء تدقيق جنائي بموجب قوانني
موجودة اصال كقانون مكافحة تبييض
االموال وتمويل االرهاب قد يســهم يف
شطب حواىل  13مليار دوالر من الودائع،
اما االجــراء االكثر فعاليــة فيكمن يف
فــرض رضيبــة اســتثنائية بمفعول
رجعي بنسبة  100يف املئة عىل كل فائدة
تتجاوز  2يف املئة عىل الدوالر و 3يف املئة
عىل اللرية بعد احتساب قيمة الرضيبة
املدفوعة عىل الفوائد ،وهو اجراء يسهم
بحد ذاته يف شطب مليارات من الدوالرات
املحققة دون وجه حــق ،اذا ما قورنت
مع نسب الفوائد العاملية والتي وصلت يف
بعض السنوات اىل مستوى سلبي.
تحاول بعض املصارف و"اصواتها"
يف الربملــان والحكومة ،تكبري الشــعار
إليهــام املترضريــن مــن مودعني أن
مصابهم واحد ،وأن الظلم الذي لحق بهم
هو ظلم عابر لحجم الوديعة ومصدرها
وتحت شعار "قدسية" الودائع ،يريدون
تحقيق العدل يف الســوية ،لكن وخالفا
للمقولة الســائدة ،يف لبنان الطريق اىل
جهنم معبدة بالنوايا ...الكاذبة.

 6أسباب وراء تراجع اليورو مقابل الدوالر
منيـــر يونـــــس
بدأ ضعــف العملــة األوروبية
املوحــدة اليــورو مقابــل الدوالر
األمريكي يظهــر يف  2008مع األزمة
املالية العاملية ،التي تحولت يف أوروبا
إىل أزمة ديون ســيادية .هذه األزمة
عاقبــت العملــة األوروبيــة لجهة
التشــكيك بقدرتهــا عــى الصمود
واالســتمرار أمام تعثر سداد ديون
عدد من الــدول األعضــاء .بفضل
السياســة النقدية التي اتبعها البنك
املركــزي األوروبــي ،والجهود التي
بذلتهــا دول االتحاد األوروبي لضبط
ميزانياتهــا ،اســتقر ســعر رصف
اليورو ولــم يتدهور كثرياً ،ال بل عاد
واكتسب قوة إزاء الدوالر الحقاً.

ما هي أبرز أسباب ضعف اليورو؟

 - 1ذيول أزمة كورونا
 - 2التضخم
 - 3حرب أوكرانيا
 - 4أزمة الطاقة ،وخصوصا ً الغاز
 - 5دور الــدوالر كمالذ آمن نســبيا ً يف
األزمات

 - 6فرق الفوائــد األمريكية واألوروبية،
وهو ملصلحة الدوالر حالياً.

ماذا في التفاصيل؟

يف خريــف  ،2021عــادت األزمة
الصحيــة (كورونــا) يف أوروبا لتضغط
عىل توقعات النمــو االقتصادي .ارتفع
التضخم منذ العام املايض بســبب تلك
األزمة وإغالق مواقــع انتاج يف الصني.
ثم تفاقم كثريا ً مع تداعيات الحرب عىل
أوكرانيا .هذه الحرب ،لم ترفع أســعار
املواد األولية وحســب ،بل أظهرت شبح
أزمة طاقة يحوم فوق أوروبا بفعل توقع
قطع امدادات الغــاز الرويس ،فضالً عن
ارتفاع أسعار النفط.
مجموع هذه العوامل ،التي يمكن أن
نضيف إليها آثار العقوبات األوروبية ضد
روســيا ،تضغط عىل الثقة وتكبح النمو
يف منطقة اليورو .وبالتايل تراجع الطلب
عىل العملة األوروبية يف األسواق النقدية.
إىل هــذه العوامــل الظرفيــة
والجيوسياســية تضاف عوامل نقدية.
فالدوالر يشــكل مالذا ً آمنــا ً يف أوقات
األزمات .كما أن جاذبية العملة الخرضاء
زادت مع ارتفاع معدالت الفائدة األمريكية

مقابل انخفــاض الفوائــد األوروبية.
فاإلحتياطي الفدرايل األمريكي ،وملكافحة
التضخم ،بدأ منذ أيار/مايو املايض دورة
جديدة من الرفع القوي للفائدة .بالنسبة
للبنــك املركزي األوروبي فهــو يف بداية
إطالق دورة مماثلة .ففــي  21تموز/
يوليو الحايل ،اعلن رفعا ً بمعدل  50نقطة
أساس عىل عمليات التمويل األساسية،
وتســهيالت اإلقراض واإليداع ...لكنها
تبقى أقل بكثري مــن املعدالت األمريكية
املرتاوحة بني  1.5%و 1.75%ومرشحة
للزيادة أكثر خالل ما تبقى من .2022

ما معنى تعادل سعر صرف
اليورو والدوالر؟

انها املرة األوىل منذ العام  2002التي
يتعادل فيها ســعرا العملتني .فعشــية
 2008كان ســعر اليورو  1.6دوالر ،ثم
هبط ،أمــا الهبوط القوي فتســارع يف
.2022
اليورو الضعيــف يعني دوالرا ً قوياً:
فكل ما هو مستورد من الواليات املتحدة
أو «مفوتر» بالــدوالر يصبح أغىل ثمنا ً
بالنســبة لألوروبي .كما أن الســفر اىل
الواليات املتحــدة والدول املدولرة يصبح

ً
كلفة بالنسبة لألوروبي .يف املقابل،
أعىل
بالنسبة لألمريكيني ،فان قضاء عطلة يف
القارة العجوز بات أقل كلفة من السابق،
مع ارتفاع القوة الرشائية لللدوالر.

من يستفيد من اليورو الضعيف؟

إىل جانب قطاع الســياحة األوروبي
الــذي يســتفيد من تدفــق األمريكيني
وغريهم إليه بســبب ضعف اليورو ،فان
الــركات األوروبية املصدرة تســتفيد
من اليورو الضعيف :فالســلع املفوترة
باليــورو باتــت أرخص مــن ذي قبل
للدافعني أو املسددين بالعملة األمريكية
خصوصاً .والدول األكثر اســتفادة هي
أملانيا وهولندا حيث القطاعات الصناعية
املصدرة بقوة .وهناك دول ،مثل فرنسا،

التي تعتمد عىل تصدير النبيذ واملنتجات
الفاخرة واملنتجــات الغذائية وصناعة
الطــران ...التي تجد أســواقا ً وطلبا ً يف
الواليات املتحدة ،وغريها من الدول التي
تحقق فوائض بالعملة األمريكية الصعبة
وتستورد من أوروبا.
هذه الفائدة قــد ال تكون كاملة ،ال
بل قد تضمحل إذا كانت السلع املصدرة
(واملفوتــرة بالدوالر) يحتــاج إنتاجها
اىل مواد ومنتجات وســيطة مستوردة
بالــدوالر أيضــا ً وبالتايل باتــت أعىل
كلفة من الســابق بســبب قوة العملة
األمريكية حالياً .واألمر عينه بالنســبة
للسلع املصدرة وتحتاج طاقة النتاجها،
فأسعار الطاقة عالية ومدفوعة بالدوالر
(القوي).
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ب ّخاش :هجرة األطباء الخرّيجين
الجدد تغيّر في الديموغرافيا
وتؤثر في مستوى الرعاية وطب
العام »2030

اإلثـنـيـن  25تـمـوز 2022

هارون :ما ّ
تبقى ال يكفي
حاجات المستشفيات...
ونقص شديد في اختصاصات
جراحة الشرايين والدماغ
والقلب

ساسين :بسبب هجرة الكادر
التمريضي باتت الممرضة تهتم بـ 15
أو  20مريضًا بد ً
ال من  7وهو المعدل
العالمي

 5500غادروا بعد تفاقم األوضاع اإلقتصادية والمعيشية

أزمة هجرة األطباء والممرضين تتفاقم أكثر فأكثر

باتريسيــــا جــــالد
ال توجد أرقام دقيقــة عن أعداد
هجــرة الكفــاءات ،وإنمــا هنــاك
إحصاءات عن حركة الركاب يف املطار
واملغادرين للبــاد والتي ارتفعت من
 33129راكبــا ً يف  2018اىل 66806
ركاب يف  2019فــإىل  79134راكبا ً يف
 2021فإىل  93807منــذ بداية العام
لغاية  11تموز الجاري.
قطاعياً ،تبني األرقــام التقريبية
أن هجــرة األطبــاء ســجّ لت ارقاما ً
مرتفعة اذ بلغت نحــو  3000طبيب
مقابل نحو  2500ممرض وممرضة.
وتتفاقم األعداد يوما ً بعد يوم وتطاول
كل القطاعات مع اســتمرار التخبّط
يف األزمــات ومراوحــة التعطيــات
السياســية مكانها ،وتحقيق العملة
اللبنانية مزيدا ً مــن اإلنهيار والقطاع
الكهربائــي واملعيــي مزيــدا ً من
التدهور.
فما هي تداعيات تلك الهجرة عىل
اإلقتصاد اللبناني؟
ُفرضــت الهجرة عــى اللبنانيني
كرضورة ،اذ ش ّكلت وســيلة لتجاوز
مســاوئ االقتصاد وخصوصا ً لذوي
الكفاءات الذين يتوقون اىل تحســن
مستوى معيشتهم ،وتأمني غد افضل
ألفراد عائلتهم .فلتلك الهجرة سيئات
تتجىل بخسارة البالد للكفاءات وتدني
مســتوى أداء القطاعات التي ترتكها،
خصوصا ً اذا تسارعت وتريتها وكانت
بعرشات اآلالف كما حصل منذ ترشين
 ،2019عندمــا انفجــر الوضع املايل
والنقدي يف البالد ،وبدأ مسار اإلرتطام
الكبري .ومــا زاد يف الطني بلة إنفجار
مرفأ بــروت الذي قىض عىل كثري من
اآلمــال بإمكانية وجود مســتقبل يف
لبنان.
وللهجرة حســنات ،اذ أنها تمثل
فرصة ومــوردا ً للعائــات التي لوال
املغرتبني وتحويالتهــم البالغة نحو 7
مليارات ســنوياً ،لكانت ترزح اليوم
تحت خ ّ
ط الفقر وتتقهقر من املرض
والعــوز .والهجــرة ليســت ظاهرة

مســتجدة بل كانت قائمــة تاريخياً،
اال أنها تفاقمت اليوم مسجلة أرقاما ً
قياســية .وكان يعترب عــدد حاميل
الشــهادات الجامعية يف الســنوات
املاضية ،أي قبل اجتياح األزمة املالية
لبنان يف ترشيــن  ،2019الذين تابعوا
جزءا ً من دراستهم أو كلها يف الخارج
مــؤرشا ً لالســراتيجيات الفرديــة
لتحســن الوضع الشخيص من خالل
اإلقامة املوقتة يف الخارج.
وهكذا ،فقد كانت نســبة 39%
تقريبا ً مــن املهندســن و 60%من
األطباء يحصلون عىل شــهاداتهم يف
الخارج .وتصل هذه النســبة إىل 75%
يف ما يتع ّلــق باألطباء االختصاصيني.
وهــذا يدل عــى أن الهجــرة تندرج
يف اســراتيجيات ،تــ ّم التخطيط لها
مسبقاً ،من أجل الرتقي االجتماعي.

القطاع الطبي والتمريضي

أصابــت األزمتــان املاليــة
واإلقتصادية التــي يتخبّط بها لبنان
القطاع الطبّي والتمرييض يف الصميم
مع انهيــار قيمة الرواتب ،فحســم
عدد كبــر منهم وخصوصــا ً حاميل
الشــهادات مــن الــدول األوروبية
والربيطانية واألمريكية...
أمرهــم وتركوا البــاد بحثا ً عن
مــردود أعىل وفرص افضــل .ويقول
رئيس نقابة األطباء يف لبنان يوســف
بخــاش لـ»نــداء الوطــن» ان نحو
 3000طبيــب غــادروا البــاد منذ
بداية األزمة لغاية اليــوم وذلك وفقا ً
ملرحلتــن« :األوىل ،مرحلة  17ترشين
 2019وانهيــار القطاع املرصيف ،حيث
غادرت الكــوادر الطبيــة العاصمة،
وخصوصا ً الذين لهــم عالقة بالدول
الغربية ال ســيما فرنســا والواليات
املتحــدة األمريكية وكنــدا ،إذ كانت
العملية سهلة بالنسبة اليهم ،وتحديدا ً
أصحاب اإلختصاص يف جراحة القلب
عند األطفال ،وعددهم قليل أساساً ،ما
ش ّكل نقصا ً حادا ً يف هذا اإلختصاص.
املوجة الثانيــة من الهجرة برزت
بعــد انفجــار  4آب  .2020فتكثفت

يوسف بخاش

سليمان هارون

ظاهرة الهجرة اإلفتراضية :العمل للخارج ...من لبنان
هجرة ما قبــل األزمة يف لبنان
لم تعد كما بعدها .فتلك التي كانت
قائمــة قبل ترشيــن  2019كانت
ترتكز عىل الخريجني الجدد والفئات
الشابة بشكل خاص .أما يف ما بعد
فباتت متاحة كمــا اوضح الخبري
االقتصادي جهــاد الحكيّم لـ»نداء
ّ
تيــرت له ،ولو
الوطــن» لكل من
تبوأ املهاجــر مركزا ً أدنــى ،ولكل
فئات األعمار ،فخرست القطاعات
التعليمية والطبية...األدمغة وفرغت
من الكفاءات» ،علمــا ً أن الرواتب
التي باتــت تعرض عــى اللبناني
داخليا ً تق ّلصت قيمتها تأثرا ً بانهيار
الهجــرة نحو دول الخليــج والعراق.
عدّل بعض األطباء شهاداتهم وشطبوا
أسماءهم من النقابة وقرروا العمل يف
الخارج .فاســتفادت الدول الخليجية
أكثر من خربة األطباء اللبنانيني».
لم يبــق كل الذين غــادروا البالد
يف الخارج ،اذ عمدت بحســب بخاش
«نســبة  10%من األطباء املهاجرين
اىل العــودة اىل البــاد بســبب عدم
تأقلمهم مــع املتغريات ،خصوصا ً وأن

العملة محليا ً وارتفاع قيمة العملة
الصعبة».
ولفت اىل «ظهــور هجرة جديدة
افرتاصيــة ،اي العمل عــن بعد مع
مؤسسات خارج البالد .فتلك الهجرة
تكرس الحاجز ملن تعذر عليه الحصول
عىل فيزا ،أو آثر البقاء يف لبنان والعمل
عن بعد من خالل خدمــات اقتصاد
املعرفة .وتلك الهجرة ساهمت ببقاء
وصمود الكثري من الشــباب يف لبنان
بســبب حصولهم عىل رواتب بالعملة
الصعبة ،تكفيهم وتكفي إعالة أفراد
عائالتهــم الذين تدهــورت رواتبهم
وتبخرت مدخراتهم».
رواتــب اللبنانيــن يف دول الخليج لم
تعد مرتفعة كما يف الســابق بل تدنت،
والعقــد املوقع معهم يكــون لفرتة
عــام» .وتطرق ّ
بخــاش اىل ظاهرة
الــروط التعجيزية التــي تضعها
املصــارف والتي تشــ ّكل مشــكلة
للجســم الطبي ،فاللجــان الطبية يف
املستشفيات تتس ّلم تحويالت الجهات
الضامنــة مثل الضمــان االجتماعي
ووزارةالصحة ...إال أنها ال تســتطيع

الهجرة وصلت إلى الكوادر الصناعية والهندسية
يف ما يتعلق بالقطاع الصناعي الذي
يش ّكل نســبة  30%من اجمايل الناتج
املحيل ،فالهجرة المســته بدورها رغم
أنه القطاع األكثر حاجة اىل اليد العاملة،
بسبب زيادة إنتاج الصناعات املحلية مع
اســتفحال أزمة كورونا وانهيار قيمة
اللرية وارتفاع أســعار السلع املستوردة
التي تســدّد قيمتها بالــدوالر النقدي،
وزيادة أكالف الشــحن بســبب ارتفاع
سعر برميل النفط العاملي .وأوضح نائب
رئيس جمعيــة الصناعيني زياد بكداش
لـ»نداء الوطن» أنه ال توجد ارقام دقيقة
عن الكفاءات الصناعية التي تهاجر البالد
اذ ان كل من تصحّ لــه فرصة للعمل يف
الخارج يغادر» ،مشريا ً اىل أن «املوظفني
والعمــال يف القطاع الخاص لألســف
يبحثون عن الهجرة .وكأن هذا املوضوع
ممنهج لرضب القطاعــات بأكملها».

ّ
معبا ً عن خشــيته من املساس بقطاع
الصناعــة الذي يوظف نحــو  195ألف
صاحب خربة ،والذي ال يمكن اســتبداله
بآخر .واعترب بكداش أن من أسباب تدني
رواتب املستخدمني يف الصناعة تدني رقم
املبيعات يف كل القطاعات والتي تراوحت
بني  25و  ،60%تزامنا ً مع توقف التصدير
اىل اململكة العربية السعودية والبحرين.
وبــدوره أ ّكــد مدير عــام جمعية
الصناعيني طالل حجازي لـ»نداء الوطن»
أن «غالبية الكفــاءات التي تغادر القطاع
الصناعي تتوجّ ــه اىل دول الخليج .وك ّلما
طال أمد الوضع الســيئ الذي نتخبّط به،
كلما زاد أعداد هجــرة األدمغة» .علما ً ان
املصانع صحّ حــت أجور املوظفني باللرية
اللبنانية وجزءا ً من الراتب يتقاضاه العامل
بالــدوالر النقدي .وبالنســبة اىل العمال
األجانب أشار اىل أن «العمالة األجنبية لدى

ريما ساسين

زياد بكداش

طالل حجازي

املصانع انخفضت بنسبة  80%واستعيض
عنها باللبنانية».
بالنسبة اىل قطاع الهندسة واملقاوالت
الــذي تأثّر أيضا ً بســبب الجمود الالحق
بحركة البنــاء ،فمن وجد عمالً يف الخارج
توجّ ه مــن دون تردّد لتأمني مســتوى

املعيشــة الالئق الذي اعتاد عليه .وكذلك
األمر بالنســبة ألصحاب االختصاص يف
قطاعات الضيافة واملطاعم والفندقة .إذ
أكد أصحاب مطاعــم أنهم يعانون حاليا ً
من توظيف كفاءات يف هذا القطاع بسسب
تزايد الهجرة.

جهاد الحكيّم

ســحبها وتوزيعها عــى األطباء ،ما
يفاقم املشــكلة النقدية بالنسبة اىل
الطبيب ،فيش ّد من عزيمته للبحث عن
فرصة أفضل يف الخارج.

األطباء نوعان

ولفت اىل أن األطباء ينقســمون
اىل نوعــن« :منهم من يغــادر البالد
ّ
تحسنت
وهو عىل استعداد للعودة إذا
األوضاع عىل املدى املتوســط أي خالل
سنة او سنتني أو ثالث سنوات .وهناك
الخريجــون الجدد الذيــن يتطلعون
ملتابعــة تخصصهم يف الخارج .هؤالء
اذا لم تســتقم األوضــاع يف البالد يف
املدى املتوســط لــن يعــودوا أبدا ً اىل
لبنان وســنخرسهم ،اذ سيستقرون
ويتزوجون ويبقون يف الخارج» .وهذا
األمر بالنســبة اىل ّ
بخاش من شــأنه
ان «يشــ ّكل تغيــرا ً ديمغرافيا ً للجيل
الجديد الذي نحتاج اليه لتأسيس طب
العام  ،2030وسندخل يف مرحلة تغيري
طبيعة النظام الصحّ ي يف لبنان .ولغاية
الســاعة ،ال تدرك الدولــة اللبنانية
خطورة هذا األمــر وتأثريه حتى عىل
القطاع السياحي واإلستشفائي.
خصوصــا ً مع توجّ ــه الكفاءات
الطبيــة اىل العــراق ودول الخليــج،
فرعايا تلك الــدول كانت تقصد لبنان
بهدف الســياحة اإلستشفائية وينتج
ّ
ضخ أموال يف اإلقتصاد ككل».
عن ذلك

حي
إعادة هيكلة النظام الص ّ

يف ظ ّل هذا الواقــع املرير ،يحاول
بخــاش أن ييضء شــمعة من خالل
قلب تلك املشكلة اىل واقع ايجابي ،عرب
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الهجرة هذه المرة تختلف عن موجات الهجرة
السابقة فرغبة الرحيل تجتاح شرائح واسعة
 94ألفًا الفارق بين المغادرين والقادمين هذه
السنة حتى تموز ...رغم أزمة الباسبورات

جدول عدد المهاجرين والمسافرين بين  2017و2021

اعادة هيكلــة النظام الصحّ ي ووضعه
عــى الســكة الســليمة أي الطريقة
الغربيــة .فنقابة األطبــاء بالتعاون
مع وزارة الصحة والجمعيات العلمية
كما أوضح «تعمل عــى نظام صحّ ي
ليكون األول من نوعه يف املنطقة .وهو
اعتماد قاعدة التوجّ ه اىل الطبيب العام
ليكون طبيب العائلة الستشــارته قبل
التوجّ ه اىل اإلختصايص .وبذلك نستفيد
من األطبــاء العامــن الخ ّريجني غري
ّ
التخصــص يف الخارج
القادريــن عىل
والصامدين يف وطنهم.
أما الخطوة الثانية التي تعمل نقابة
األطباء عليها ،فهي توثيق العالقة مع
اإل نتشار اللبناني من األطباء من خالل
لقاءات دوليــة للمحافظة عىل العالقة
مع الداخل اللبناني.
باعتبــار أن األطبــاء اللبنانيــن
املهاجرين هــم كنز للبنــان ،كيف ال
وهم يكســبون خربة جديــدة يمكن
أن ينقلوهــا اىل الداخل ويســهموا يف
املحافظة عىل مستوى طبي عايل».

نقيب المستشفيات

بدوره أ ّ
كد رئيــس نقابة أصحاب
املستشفيات الخاصة سليمان هارون
لـ»نــداء الوطــن» أن «عــدد األطباء
اإلختصاصيــن بــات ضئيــا ً مثل
اختصاص جراحــة الرشايني والدماغ
والقلب ،ولــم يعد العــدد املتبقي من
األطبــاء واملمرضني يكفــي حاجات
املستشــفيات كافة .وهــذا األمر دفع
القســم األكرب من املستشــفيات اىل
خفض عدد األرسة لديها».

القطاع التمريضي

وبدوره يرزح القطــاع التمرييض
تحــت عبء الهجــرة ،ولفتــت نقيبة
املمرضــن واملمرضات ريما ساســن
لـ»نــداء الوطــن» اىل «أن الجســم
التمريــي خــر أكثر مــن 2500
عنرص من الكفاءات لديــه .األمر الذي
ترك تداعيات عــى العناية التمريضية
بسبب النقص يف القطاع اإلستشفائي.
فبعض املستشــفيات أقفلت أقســاما ً
لديها ،ومستشفيات أخرى باتت تحمّ ل
املمرضة عبئا ً اضافياً ،اذ بدل أن تعتني
املمرضــة الواحدة بـ 7مــرىض وفقا ً
للمعيار املعتمد عامليا ً باتت تهتم بـ 10و
 15و  20مريضاً ،ما خلق تعبا ً جســديا ً
ونفسياً ،وش ّكل أحد العوامل الدافعة اىل
الهجرة».
وبالنســبة اىل الوجهة التي سلكها
القطاع التمرييض ،فكانت اســتنادا ً اىل
ساســن «نحو الخليج بشــكل خاص
وبلجيكا واملانيا وكندا والواليات املتحدة.
لذلــك اطلقت النقابة رصخــة وال تزال
تناشد بإنقاذ قطاع التمريض .فمن دون
وجود ممرضــات وممرضني يتمتعون
بالكفاءة املطلوبة لإلهتمام باملرىض ،ال
يمكن للمستشفيات اإلســتمرار .ونع ّد
خطــة تفاوضية اســراتيجية مع كل
املعنيني من نقيب املستشفيات ووزارتي
الصحة والعمل لتحســن رشوط العمل
واملحافظة عــى املمرضات واملمرضني.
اىل ذلــك نعمل لجذب عنرص الشــباب
لإلنخراط يف قطــاع التمريض نظرا ً اىل
الحاجة اليهم ،وذلك بعد تحسني رشوط
العمل».

 1000كادر مصرفي تركوا البالد...
أبرزهم في اختصاص المعلوماتية
مثله مثل سائر القطاعات الخاصة،
ويف ظ ّل عمليات الرصف الجماعية التي
تحصل يف القطاع املــريف ،توجّ ه عدد
منهم اىل الخــارج .ويقول رئيس نقابة
موظفي املصارف يف لبنان أســد خوري
لـ»نداء الوطن» انــه «منذ بداية األزمة
املالية لغاية اليوم تــرك أكثر من 6000
مســتخدم يف القطاع املــريف عملهم،
اكثر من نســبة  15%منهــم أي نحو
 1000موظف تركوا عملهم بعد ان تلقوا
عروض عمل يف الخارج ،وغالبيتهم من
قسم املعلوماتية والكمبيوتر» ،الفتا ً اىل
أن عددا ً منهم اســتقال بشكل إفرادي.
وعملت النقابة عىل تحسني رشوط ترك
العمل ،فنسبة نحو  40%من املستخدمني
خرجوا بربامج تعويضية مرضية» .لم

أسد خوري

يعد هناك اذا ً معيار للهجرة اىل الخارج،
فالخارج من البالد بات مولودا ً والداخل
مفقودا ً بفعل انعدام اآلمال لدى الشباب
ّ
بتحســن األوضاع والســر عىل س ّكة
التعايف يف ظ ّل بقــاء الحكم للمنظومة
نفسها بالطريقة عينها.
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سلطنة ُعمان وجهة جديدة ّ
توفر التسهيالت والحوافز لرجال األعمال اللبنانيين

هجرة االستثمارات ال تقل ّ خطورة عن هجرة األدمغة

خالـــد أبـــو شقــــرا

مع استعصاء فتح أبواب الحلول
املنطقية لألزمــة االقتصادية واملالية
والنقديــة اللبنانيةُ ،فتحــت أبواب
الهجرة عىل مرصاعيها .ظاهرة ،وإن
لم تكــن جديدة عىل لبنــان ،إال أنها
تختلــف جذريا ً عن هجــرات العرص
الحديث التي أعقبــت أحداث ،1860
ومجاعة  1914وحــرب  .1975هذه
املرة لــم تقترص عىل هجــرة عمال
الياقات البيضــاء والزرقاء والوردية،
إنما تعدتها إىل هجرة االستثمارات.
يف الوقــت الــذي تتعــدد فيــه
أنواع هجــرة األفــراد والعائالت ،ال
يوجــد تعريــف واضــح لـ»هجرة
االســتثمارات» .البحث يقود دائما ً إىل
«هروب الرساميل» .بيد أنه يف الحالة
اللبنانيــة الراهنة يظهــر التوصيف
األخري غري دقيق ،أو أقله يحمل الكثري
مــن االجحــاف بحق املســتثمرين،
وخصوصا ً اللبنانيني منهم .ففي حني
يرتبط هروب الرســاميل بفعل إرادي
وبالطبيعــة «الجبانة» لــرأس املال،
تظهر هجرة االستثمارات عىل كونها
حالً إجباريــا ً ال اختيارياً ،للمحافظة
عىل مــا بقي مــن أعمــال ،بعدما
أمعنت املنظومة برضب كل مقومات
الصمود .فهي لم ترتك فعليا ً الكثري من
اآلمال لرجال االعمال ال يف السياســة،
وال يف السياســات املاليــة والنقدية
واالمنية واالقتصادية واالجتماعية.

جملة عوامل ضاغطة

يف العــادة يكفــي توفر ســبب
واحد من االســباب التالية لـ»تهرب»
الرساميل من البلد :زيادة يف الرضائب،
أو تخلــف حكومة الدولة عن ســداد
ديونها ،أو فقدان الثقة يف قوة الدولة
االقتصاديــة ،أو غياب االســتقرار
الســيايس وتزايد األحداث األمنية ،أو
انهيار العملة وتراجع القوة الرشائية
للمواطنني ،أو انعــدام الخدمات من
ماء وكهرباء واتصاالت وبنى تحتية،
أو إقفال باب التصدير ...كلها حصلت
يف لبنان يف غضون عامــن وإىل أبعد
الحدود .و»مع هذا بقينا متمســكني
ببلدنا ،وحاولنا الصمود حتى النفس
األخري» ،يقول نائــب رئيس جمعية
الصناعيني اللبنانيني جورج نرصاوي.
لكن اليوم بدأنا نشــهد مرحلة جديدة
من الرتاجعات ،نتيجة ارتفاع تكاليف
الطاقة بشكل أسايس ،وضعف القدرة
عىل تحملهــا .حيث يضطر الصناعي
إىل تأمني الكهرباء ملعمله بواســطة
املولدات الخاصة التي تستهلك كميات
كبرية من املــازوت ،وتحتاج للصيانة
بشــكل دائم» .ومما «زاد الطني بلة»،
تجاوز برميل املازوت عتبة  260دوالرا ً
نتيجة ارتفاع أسعار املحروقات عاملياً،
وغياب كهرباء الدولة بشكل شبه كيل.
هذا العائق االســايس والجوهري
املتمثــل بالقدرة عــى تأمني الطاقة
للصناعة ،ليس له وجود يف الوجهات
التي يبحــث فيهــا الصناعيون عن
فسحة استثمار النشاء خط صناعي
جديــد داعــم .إذ إن الكهرباء مؤمّ نة
بأسعار معقولة ومنطقية  24/24من
قبل الدولة ،من دون أن نتطرق إىل بقية
التهســيالت الجمركية ،وتوفر البنى
التحتية املمتازة يف املــدن الصناعية.
فـ»منذ نحــو الشــهر توجهنا مع
حواىل  25صناعيا ً إىل ســلطنة عمان
الستكشــاف الفرص االستثمارية»،
يتابــع نــراوي ،و»قــد لفتتنــا
التسهيالت املقدمة لنا عىل صعيد املدن
الصناعية املجهزة ،وكلفتها املنخفضة
باملقارنة مع لبنان .االمر الذي شجع
البعض للبقاء والعمل هناك .من دون
أن يعني ذلك بالطبع إقفال االستثمار

قزي :ما فاقم اليأس إضرابات
الموظفين وعدم تخليص البضائع

نصراوي :تتالشى العوامل التي
جع على البقاء في لبنان
تش ّ

يف لبنان ،إنما التوسع خارجيا ً وليس
داخليــاً ،وال ســيما أن التواجــد يف
السلطنة يؤمن دخوال ً سهالً إىل سوق
اململكة العربية السعودية الذي يمثل
أهمية كبــرة لصــادرات املنتجات
الصناعية ،وذلك بعد إقفاله من لبنان
(بسبب عدم وضع الضوابط املطلوبة
لتهريب املخدرات يف بعض الشحنات).
التعويــل عىل زيــادة الصادرات
الصناعيــة وتعزيــز تنافســيتها يف
االسواق الداخلية والعاملية كان كبريا ً
مطلع االزمة .فانخفاض سعر رصف
العملة الوطنية مقابــل الدوالر ،كان
من شــأنه أن يجعل من أسعار السلع
اللبناية أقل من منافسيها يف االسواق،
ويزيــد الطلب عليهــا .إال أن هذا لم
يحدث بسبب عدم قدرة املنتجني عىل
زيادة االســتثمارات داخليا ً وإنشاء
خطوط جديدة لألسباب التالية:
 إنعدام االستقرار السيايس وإقفالالكثري من أسواق دول الخليج العربي
أمام البضائع اللبنانية.
 ترهل البنى التحتية. إرتفاع التكاليف بشكل هائل. إنفجــار مرفأ بريوت وترضر نصفالعاصمة.
 إرضاب القطــاع العــام وتعطيلتخليــص املــواد االولية املســتوردة
وعمليات التصدير.
 إنهيار القطاع املرصيف. -عدم القدرة عىل الترصف بالودائع.

ومع انهيار القطــاع املرصيف يف لبنان
أصبح الصمود بالنســبة للصناعيني
هو فعــل مقاومة» ،مــن وجة نظر
نرصاوي« ،حيث يتحتم عليهم تأمني
االستمرارية بمبادرات فردية» .وبرأيه
«لو كان هناك قطاع مرصيف متماسك،
لكنــا رأينا نمــوا ً أكــر يف القطاع
الصناعي حتى لو كانت هناك أزمات
سياسية واقتصادية».

ال مخاطرة بأي «ليرة»

وعليــه ّ
فضــل املنتجــون عدم
املخاطرة يف ضــخ أي «لرية» إضافية
يف هذه البيئة الخطــرة وغري اآلمنة،
والتوجه لالستثمار يف الخارج .وفقد
االقتصاد بذلــك فرصة جدية لتحقيق
النمو وخلق فــرص عمل جديدة من
جهــة ،وتخفيض العجــز يف ميزاني
التجــارة واملدفوعــات مــن الجهة
الثانية .و»هذا ما تتحمل مســؤوليته
الدولة التــي ال تملك لغايــة اآلن أي
مخطط تنفيــذي للخروج من االزمة،
أو حتى برنامــج إنمائي لكي تحافظ
عىل الصناعة» ،بحســب نرصاوي ن
فـ»الــوزارات مختلفة مــع بعضها
البعض عىل القوانــن .ولنأخذ فقط
مثــال وزارة االقتصــاد وخطأ الدعم
القاتــل الــذي ارتكبتــه ،والفوىض
الســائدة اليوم يف موضوع القمح».
نرصواي الذي يؤكد عىل اهتمام وزارة
الصناعة ،يقول أن عمل وزارة واحدة
ال يكفي إذا لم يكن هناك من تضامن
وزاري وحكومــي ورؤيــة واضحة
للمستقبل.

ال قروض

هذا ويرتبط قيام وتطور االعمال
يف أي بلد من البلدان بشــكل مبارش
بوجود قطاع مرصيف قوي وقادر .ومن
دون بنوك موثوقــة قادرة عىل جذب
الودائع وتســليف املستثمرين يصبح
االمل ضعيفاً ،إن لم يكن مســتحيال
بزيادة التوظيفــات وتحقيق النمو.

هجرة جماعية؟

«البحث عن فرص اســتثمارية
يف الخــارج لم ينحــر بالقطاعات
االنتاجيــة إنمــا تعداها أيضــا ً إىل
الخدماتيــة والتجاريــة .وإذا ظلت
االمور ســائرة عىل ما هي عليه اليوم
فسنصبح كلنا يف الخارج» ،يقول نقيب
أصحاب معارض السيارات املستعملة
إييل ق ّزي« .فعــى الرغم من أن الجزء
االكرب من إيرادات الدولة يؤمنه القطاع
الخــاص ،توضع العراقيــل يوميا ً يف
وجهنا من قبل السلطة والقطاع العام
عىل حد سواء .فمن جهة ال يوجد دولة
قادرة عىل اتخــاذ القرارات وحمايتها
وتنفيذها ،ومن الجهة االخرى يشــل
إرضاب املوظفني وتســكري اإلدارات
العامــة وعدم القدرة عــى تخليص
البضائع من املرفأ قدرتنا عىل الحركة.
ويف ما خص قطاعنا بالذات ،أي قطاع
بيع الســيارات املستعملة فقد رضينا
بـ»همّ» احتجاز أموالنا وتراجع نسبة
البيــع ،إال أن «هــمّ» الدولة لم يرض
بنا .حيث نعجز عن تسجيل السيارات
املباعة االمــر الذي يفقدنــا الزبائن
ويهدد باقفال ما تبقى من معارض.
خصوصــا أن مؤسســاتنا قائمة يف
املدن وعىل الطرقات العامة االساسية
وكلفة اســتثمارها كبرية جداً» .كل
هذه االمور دفعت قزي إىل التوسع يف
سلطنة عمان ،وتدفع غريه من التجار
إىل نقل استثماراتهم إىل السلطنة أيضا ً
للهروب من هذا الواقع املرير .فالعمل
يف الخارج ال يحافظ عىل االستثمارات
وينميها ،إنمــا يحافظ عىل راحة بال
املســتثمر وصحتة التــي يدفع منها
يوميا ً ثمن ما جنوه عىل البلد.
الحجــم الفعيل لالســتثمارات
الخارجية لم يقدر بعد بشــكل دقيق
ولو أن كل املعطيات تشري إىل أنه كبري
جدا ً يف حال مقارنته بســنوات ما قبل
االزمة .والسبب املرجح هو أن االغلبية
من املستثمرين ما زالوا يقومون بعمل
استطالعي ويستكشــفون الفرص
ويجســون النبض بداية .بيد أن هذه
العملية لن تلبث أن تتوســع بشــكل
عمــودي ،يف حال لم تبــر الخطة
التنفيذية النــور للخروج من االزمة،
ولم تبــادر الدولة إىل إعــادة هيكلة
القطاع املرصيف وتنظيفه ،مع االبقاء
عىل الصالــح والقادر عىل العمل ،ولم
تعمد إىل توحيد سعر الرصف واالنتهاء
من خزعبالت املنصــات ،ولم تحصن
القضاء وتعزز استقالليته ،ولم تؤمن
الطاقة بشــكل مستدام ،حينذاك عىل
االستثمارات يف لبنان السالم.
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إندفاع غير مسبوق
من قبل مصرف لبنان
لتجاوز أحكام أهم مادة
قانونية في العمل
المصرفي

توفيق شمبور

اإلثـنـيـن  25تـمـوز 2022

قانون النقد والتسليف ال
يلحظ البتة أي دور لمصرف لبنان
في تنظيم أية بورصة أو منصة
للعمالت لديه

خسارات المودعين هي
أرباح حققها أصحاب المصارف
ومصرف لبنان ألنهم سددوا
التزامات بأقل من قيمتها
القانونية والفعلية

ممارسات المصرف المركزي تذ ّكر بـ"أرسين لوبين"

"

"

يكفي أن شعبنا ال يفهم نظامنا المصرفي والنقدي ،ألنه لو تسنى
له ذلك ،أعتقد جازمًا أنه ستكون هناك ثورة قبل صباح الغد "الصناعي
االميركي هنري فورد"
توفيـــق شمبـــــور

(*)

من أهم استنتاجات الكاتب الفرنيس
 Rene Sedillotاملتخصص بتأريخ االحداث
النقدية واملالية أنــه «يف األزمنة املأزومة
تروج وتطفو االنحرافات املذمومة».
املتتبع اليومــي لألمور يصدمه هول
حجم وحدة االنحرافات التي توالت وتتواىل
منذ بدء االنهيار النقدي من قبل مؤسسات
القطاع املرصيف.
واحد من اهم هذه االنحرافات اندفاع
غري مسبوق من قبل مرصف لبنان لتجاوز
احكام أهم مادة قانونية يف العمل املرصيف،
مطلوب مــن املرصف بالــذات مالحقة
مخالفيها ،عنينا املــادة  307من قانون
التجارة التي تذكر «ان املرصف الذي يتلقى
عىل سبيل الوديعة مبلغا ً من النقود يصبح
مالكا ً له ،ويجــب عليه رده بقيمة تعادله
دفعة واحدة او عدة دفعات عند اول طلب
من املــودع ،او بحســب رشوط املهل او
االعالن املسبق املعينة يف العقد».
مخالفة املــادة  307تعرض املرصف
ســندا ً للمــادة  208من قانــون النقد
والتسليف ،معطوفة عىل املادة  123منه،
لعقوبــات ادارية (من بينها تعيني مراقب
او مدير مؤقت للمرصف وحتى شــطب
االخري من الئحــة املصــارف) وجزائية
وغرامات تنزله بها الهيئة املرصفية العليا،
بعــد احالة ملف املخالفــة اليها من قبل
الحاكــم وقرارات االخــرة ،اي الهيئة ،ال
تقبل اي مراجعة ادارية او قضائية.
ايضا ً يتعرض املعنيون بمخالفة املادة
 307اىل املالحقة من قبــل النيابة العامة
بناء لطلب الحاكم ســندا ً للمادة  206من
قانون النقد والتسليف.

االنحراف االول :إعالن امكان رد
ودائع العمالت األجنبية بالليرة

بدايــة االنحــراف االول كانــت عند
اعالن الحاكــم ،يف برنامج «صار الوقت»
مع االعالمي مارســال غانم يف بداية شهر
كانون الثاني « ،2020ان املرصف التجاري
بامكانه سداد الودائع التي تلقاها بالعملة
االجنبية باللــرة اللبنانيــة» .امر ابهج
املصارف بالطبــع ،فالتزمت به منذ اليوم
التايل العالن الحاكم ،اىل ان فاجأها االخري
مؤخرا ً بان احتياطياتهــا او توظيفاتها
االلزامية لديه بالعمــات االجنبية وحتى
اكتتاباتها بشــهادات االيداع املصدرة منه
بهذه العمالت كلها سريدها مرصف لبنان
اليها هي ايضــا ً عند االقتضــاء باللرية
اللبنانيــة ،وبدون تحديد عىل اي ســعر
رصف.
أحكام القضاء وتوجهــات الفقهاء
الغربيني الراجحة ،يف اشــكاليات التعامل
بالعمالت االجنبية ،تشــر اىل انه يف حال
كانت الوديعــة بالعملــة االجنبية ،فانه
يتعني ردها بذات العملــة لصاحبها ،الن
لجوء االخري اليها ال يكون عادة ألمر مجرد
عن ســببه ،فهو قد يكون لحجز مؤونة
اللتزامات مســتقبلية عىل املودع بالعملة
االجنبية ،او حتى للتحــوط من امكانية
تعرض العملة الوطنية لضغوطات متنوعة
سياســية واقتصادية وغريها ،واحتمال
انعكاس ذلك ســلبا ً عىل ســعر رصفها
وغريه.
وال يمكن هنــا التحجج باملادة  7من
قانون النقد والتســليف ،التي تتحدث عن

قوة ابرائيــة غري محدودة لالوراق النقدية
القانونية اللبنانية عىل ارايض الجمهورية
اللبنانية ،تلزم املــودع بقبول رد املرصف
للوديعــة لديه بأي عملــة اجنبية باللرية
اللبنانية ،ويف حال تمنع املودع تطبق عليه
سندا ً للمادة  192نقد وتسليف العقوبات
املنصوص عليهــا يف املادة  319من قانون
العقوبات.
فالقوة االبرائيــة املنصوص عليها يف
املادة  7من قانون النقد والتسليف لالوراق
النقدية القانونية ،من فئة اللرية وما فوق،
ترسي فقط عىل االلتزامات بالدفع باللرية
اللبنانية  monnaie fiduciaireوليس عىل
مدفوعــات االلتزامات املحــررة بالعملة
االجنبية يف مقدمهــا املدفوعات املرصفية
 .paiements scripturauxالن االمــر
يتطلب يف الحالة االخرية ،اضافة فقرة عىل
املادة  7الســابقة تفيد عن سعر الرصف
الذي يتعني اعتمــاده للعملة االجنبية عند
السداد بما يعادلها باللرية اللبنانية .تماما
كما فعلــت املــادة  11-R 30من قانون
العقوبات الفرنيس املقابلــة للمادة 319
عقوبات لبناني .ويف غياب هذه االضافة ال
يمكن اعمال املادة االخرية  ،319الن قانون
العقوبــات هو قانون خــاص وال يجوز
التوسع بتفسريه وتطبيقه بشكل عام ،اال
عند اكتمال جميع عنارص املخالفة يف مادة
العقاب.
( املرجــع االســتاذة Laure Nurit
 Pontierيف الصفحــة  125وما يليها من
كتابها املعنون Le Statut Juridique de
 .La Monnaie Etrangèreوقد اشــارت
الســيدة  Laureيف الصفحات املذكورة اىل
عدد من قرارات املحاكم الفرنســية التي
صدرت واخذت بااليضاح اآلنف الذكر).

االنحراف الثاني :تحديد سقف
السحوبات وتحديد اي سعر صرف
لرد الودائع

هو بالحقيقة اســتلحاق لالنحراف
االول ،او الـــ  plan Bالــذي ييل الـ plan
 .Aفبعــد الرضوخ العــام العالن الحاكم
يف برنامج «صــار الوقت» بــان الودائع
بالعمــات االجنبيــة يمكــن ســدادها
الصحابها باللرية اللبنانيــة ،انتقل االمر
اىل الـــ  plan Bوهو تحديد ســقف هذه
الســحوبات كما وتحديد عىل اي ســعر
رصف سرتد به الودائع.
فكان التعميمــان  151و 158اللذان
تكفال بهذين االمرين متضمنني اقتطاعات
 haircutيف منتهى القساوة عىل سحوبات
املودعني .اذ حددا اسعار رصف للسحوبات
 3900ثم  8000ل.ل للــدوالر الواحد (يف
التعميم  )151و 12000ل.ل للدوالر الواحد
(يف التعميــم  .)158يف حني تتأرجح حاليا ً
اسعار الرصف التي تتعامل بها «صريفة»
واالسواق الواقعية ما بني الـ  25و 30ألف
ل.ل للدوالر الواحد.

التمويه على االنحرافين االول
والثاني باعطاء خيار خادع للمودع

للتمويه عىل االنحرافني الســابقني،
ربط مرصف لبنــان تنفيــذ التعميمني
 151و 158بموافقة املــودع عىل آليتهما
ومضامينهمــا ،عىل نحو يظهر فيه انهما
خيار ارادة االخري الحرة .فهو ،اي املودع،
امامه اما ان يسرتد وديعته بالدوالر باللرية
اللبنانية عىل الســعر الرسمي  1507ل.ل

للدوالر الواحد ،او يسرتدها وفق واحد من
الخيارين اللذين يتيحهمــا له التعميمان
 151و  .158وطبيعــي ان يكون الخياران
االخــران او اي واحد منهما هما االفضل
للمودع يف هذه املقارنة املموهة.
بيــد ان التدقيق يف االمــور يظهر ان
الوقائع ليست كما ســبق ،فالسعر الذي
روج له عىل انه الســعر الرسمي للدوالر
ويبلــغ  1507ل.ل للــدوالر الواحد ،كما
تحــدده النــرة اليومية الصــادرة عن
مديريــة القطع يف مــرف لبنان ،ليس
هو ابدا ً الســعر الرســمي الــذي يتعني
االعتداد به يف التعامالت الواقعية (حسب
اشــارة وتعبري القانون املنشور باملرسوم
 6104لعــام  .)1973فتحديد هذا االخري،
اي الســعر الرســمي للــدوالر ،يحصل
حســب قانون البورصة يف ردهة االخرية
املخصصة لعمليــات التبادل بني العمالت،
واعالن اســعارها بنهاية التبادل .واسعار
العمالت التي تنرشها عادة بعض املصارف
املركزية هي اســعار وســطية مستقاة
مــن نتائج عمليــات ردهــات البورصة
ولغايات معينة (اهمها استيفاء الرضائب
والرســوم) .وليس ابــدا ً نتيجة لعمليات
يجريها املرصف املركزي لوحده ،علما ان
قانون النقد والتســليف ال يلحظ البتة اي
دور ملرصف لبنان يف تنظيم اية بورصة ،او
منصة للعمالت لديه كما هو االمر بالنسبة
لغرف املقاصة.
جدير بالذكر ان الحاكم اعلن يف نقاش
صحايف معه بعد لقائه لجنة املال واملوازنة
يف  26كانــون االول « 2019ان سياســة
مرصف لبنان ال زالت قائمة عىل استقرار
ســعر الرصف بالتعامل مع املصارف ،وال
تغيري يف سعر رصف اللرية عند .»1507.50
إعــان أثــار تســاؤال ً يف حينه :هل
املقصود من هذا الكالم ان موجب الحفاظ
عىل النقــد املنصوص عليــه يف املادة 70
من قانون النقد والتسليف يتلخص فقط
باستقرار سعر الرصف يف عمليات مرصف
لبنان مع املصارف؟
الحقا ً اوضح الحاكم االمور يف احدى
املناســبات ،اذ رصح بأن حجم عمليات
مرصف لبنان مع املصارف هو االســاس
النه االكرب واالضخم .وهو الذي يعول عليه
يف تحديد سعر رصف الدوالر! .قول اثبتت
االحداث عدم دقته بدليل انشــاء مرصف
لبنان بعده لـ»صريفة» ليتم تبادل العمالت
من خاللها باســعار رصف للدوالر تفوق
الـــ 20ألف ل.ل للــدوالر الواحد ،وتقرب
يف بعــض االحيان من االســعار الواقعية
اليومية للتعامل بالدوالر .وهي كلها اعىل
بكثري من الســعر املعلن من قبل مرصف
لبنان عىل انه السعر الرسمي وهو 1507
ل.ل للدوالر الواحد.
والطريف يف االمــر ان حاكم مرصف
لبنان عاد وأقر عالنيــة يف مقابلة له مع
وكالــة  France Pressيف  21كانون االول
 2021ان «ســعر الرصف الرسمي للعملة
الوطنية مقابل الدوالر االمريكي والذي هو
 1507ل.ل للدوالر واملعتمد منذ عام 1997
وخدم االقتصاد  27عاما ً لــم يعد واقعيا ً
اليــوم ،بعدما فقدت اللــرة اكثر من 90
باملئة من قيمتها امام الدوالر».
واذا كان االمر كذلك ،فمعناه بوضوح
ان هناك خســارات موصوفــة ضخمة
وهائلة لحقــت باملودعني تقدر باملليارات
خالل سحوباتهم من حساباتهم بالدوالر

عىل اســعار  3900ل.ل للدوالر الواحد ثم
 8000ل.ل او  12000ل.ل .وتحــدد قيمة
هذه الخسارات بالفرق بني ما قبضوه وما
كان يحق لهم قبضه يف ما لو تم االسرتداد
عىل اســعار «صريفة» .وهــي اعىل من
االسعار الســابقة بكثري ،وتبلغ راهنا ً الـ
 25ألف ل.ل للدوالر الواحد او عىل اساس
الســعر الواقعي للدوالر يف التعامل الذي
يقرب من الـ  30ألفاً.
خســارات املودعــن هــي باملقابل
ارباح ( )1حققتها املصارف النها سددت
التزامات عليها تجــاه املودعني بأقل من
قيمتها القانونية والفعلية .و( )2حققها
مرصف لبنان بالزامه املصارف بيعها منه
العمالت االجنبيــة الناجمة عن عملياتها
السابقة باسعار اقل من االسعار الفعلية.
واالربــاح املذكورة املحققــة من االثنني
ستســتعمل بالتأكيد الطفاء خساراتهما،
ومــن املمكن لالخــر اذا اراد ،اي ملرصف
لبنان ،اســتعمالها يف غايــات اخرى مثل
تمويل زيادات رواتب القضاة و(النواب)،
خصوصا ً اذا ما حصل ضغط من الـ IMF
بعدم جواز استعمال طباعة النقد وارباح
صك العملــة يف اطفاء خســائر مرصف
لبنان ،عمــاً باوراق عمل عــدة صادرة
عن الـــ BIS – Bank for International
 Settlementsلآلثار التضخمية لهذا االمر.

االنحراف الثالث :فقدان السند
القانوني للتعميمين  151و158

ويتمثل بفقدان االنحرافني السابقني
ألي ســند قانوني ،فالقــراران موضوع
التعميمني  151و 158يستندان يف ما قررا
اىل املادتــن  70و 174من قانــون النقد
والتسليف.
املــادة  70تتحدث عــن مهمة عامة
ملــرف لبنان هي املحافظــة عىل النقد
واســتقرار االســعار ...لكن سعر رصف
اللرية بعد صدور التعميمني لم يتوقف عن
االنهيار ،بحيث تعدى فقدان اللرية لقيمتها
الـ  90%حسب اقرار الحاكم ما يعني عدم
فعالية وجدوى التعميمني يف وقف االنهيار
النقدي.
أما املادة  174وهــي املعنية مبارشة
بالتأســيس للتعميمــن  151و 158فقد
ذكر بشــأنها الســيد جوزيف اوغورليان
الذي تــرأس اللجنة القانونية والفنية التي
وضعت مرشوع قانون النقد والتســليف
واسبابه املوجبة ايضاً ،وكان اول من شغل
منصب نائب حاكــم اول يف مرصف لبنان
بعد انشــائه ،يف الصفحة  220من كتابه
املعنون Une Monnaie, un Etat

Histoire de la Monnaie Libanaise
التايل :ان ملرصف لبنان ،سندا ً للمادة
 174نقــد وتســليف ،ســلطة االرشاف
العــام  surveillanceعــى املصــارف
التجارية دون ان يكون له حق االنغماس
والتدخل  immixtionيف تفصيالت ادارتها
وعملياتهــا ،بل تحفظ الحريــة الكاملة
لالخــرة يف العمــل .وقد شــبه الســيد
اوغورليــان اطار تدخل مــرف لبنان
بمقتىض املــادة  174كوضع قانون عام
للسري ينص عىل قواعد عامة للقيادة دون
الدخول يف اية تفصيالت.
ومن الرجــوع اىل القرارين موضوع
التعميمــن  151و 158يظهــر بوضوح
انهما تناوال تفصيالت ادارية وفنية يف فتح
الحسابات وادارات عملياتها ،إلتبست حتى
عىل ادارات املصارف عند تبلغها اياها ،ما
دفع جمعيتهــم اىل مكاتبة مرصف لبنان
الجراء تعديل يزيل اي لبس او اشــكال يف
التطبيق .ما يدل عىل تشــويه فاضح قد
حصل عنــد صياغة القراريــن موضوع
التعميمني  151و 158الرادة املرشع ،عند
اعتماده نص املادة  174نقد وتســليف،
وهو امر يقود حكما اىل االستنتاج والقول
بعدم قانونية القرارين املذكورين ،وبالتايل
التعميمني  151و 158املتعلقان بهما ،ما
يثري التفكري بتحليل قانوني معني بوجود
تجاوز لحد السلطة.
أيضا ً تنص الفقرة ( )1من املادة 174
عىل اعطاء مرصف لبنان صالحية اصدار
التوصيات واســتخدام الوسائل التي من
شأنها تأمني تســيري عمل مرصيف سليم.
وقــد اوضحت االســباب املوجبة لقانون
النقــد والتســليف «القواعد االساســية
لتســيري العمل املرصيف السليم» .فذكرت
التــايل بشــانهأ« :ان الودائــع التي هي
املورد االســاس للمرصف يجب ان يكون
بقاؤها ونموها لــدى االخري قضية ثقة،
ثقة املودعني املرتكــزة عىل اليقني من ان
اموالهــم يف املرصف هــي يف مأمن مثلها
يف صندوقهم ( )as good as cashحســب
تعبري الســيد اوغورليــان يف كتابه اآلنف
الذكر يف الصفحة  218منه ،وان يف وسعهم
التــرف بها يف كل حني او يف املهل املتفق
عليها· وهذا هو نفس التعهد الذي يرتبط
به املرصف تجاههم بموجب عقد االيداع».
ومن الرجــوع اىل القرارين موضوع
التعميمني  151و 158يظهر مليا ً مناقضة
القراريــن للنص القانوني الذي اســتندا
اليه لتقرير ما قــرراه اي للمادة  174نقد
وتســليف ،فهما يضعان قيــودا ً متنوعة
وقاسية عىل سحوبات املودعني ،يف حني ان
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قرارا التعميمين  151و158
مناقضان للنص القانوني الذي
استندا اليه لتقرير ما قرراه أي
للمادة  174نقد وتسليف

عدم قانونية القرارين
وبالتالي التعميمين 151
و 158يثير التفكير بتحليل
قانوني معين بوجود
تجاوز لحد السلطة
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اإلثـنـيـن  25تـمـوز 2022

القرارات التمييزية والتفضيلية
بين الجمهور وفئاته ليست من
صالحيات البنك المركزي بل
السلطات السياسية

اإلنحرافات التي صاحبت
شيوع اللوالر ملف في
منتهى الخطورة لما يتضمنه
من سلب وسرقة واختالس
بأساليب مموهة

و"روبن هوود"
املادة  174نقد وتسليف التي استندا اليها
يف ما قرراه تذكر االسباب املوجبة بشأنها
بـــحرية املودع بالترصف بوديعته بدون
اي قيــد او رشط ،اال ما اتفق عليه يف عقد
االيداع.
الطريــف باالمر ان املــادة  174نقد
وتســليف كان قد ســبق وتم التأسيس
عليها ،هي ومقدمة الدســتور التي تشري
اىل اعتمــاد النظام االقتصادي الحر .ومنذ
االيــام االوىل لالزمــة ،لتربيــر تحويالت
املحظيني سياسيا ً وماليا ً واداريا ً الموالهم
للخارج لكن تم العدول عن هذا التوجه يف
وقت معني بعد استنفاده لغاياته يف خدمة
املحظيــن ،ليبدأ مرصف لبنــان بعد ذلك
باصدار تعاميمه التقييدية القاســية عىل
ســحوبات غري املحظيني من حساباتهم
بالعمالت االجنبية.

هندسات (اللوالر) لزيادة رواتب
النواب والقضاة!!

منذ عدة ايام يتم التداول بخرب اتفاق
حصل بني مرصف لبنــان واملصارف عىل
آلية معينة تفيض اىل تحقيق زيادة يف رواتب
القضاة والبعض يقول و(النواب) ايضاً.
مضمون االتفاق قيــام املرصف قبل
ان يستلم القايض (والنائب؟) راتبه املحدد
باللرية اللبنانيــة ،بتحويل قيمة الراتب اىل
الدوالر عىل اساس سعر رصف  1507ل.ل
للدوالر الواحد ،ومن ثم يتم تحويل الراتب
مرة ثانية اىل اللرية اللبنانية مجددا ً عىل سعر
رصف دوالر (لــوالر) جديد هو  8000ل.ل
للدوالر (لوالر) الواحد ،ومن بعدها يستلم
القايض مبدئيا ً راتبه باللرية اللبنانية.
لم تلحظ اآللية توضيــح ما اذا كان
قبــض الراتب باللرية يتــم بالكامل نقدا ً
او يقتيض قســمته اىل جزء نقدي وجزء
يُســتبقى يف حساب القايض؟ وما اذا كان
باالمكان االستناد اىل التعميم  161لتحويل
املبلغ املمكن قبضه باللرية عىل اســاس
سعر رصف صريفة لقبضه بالدوالر.

 6اعتراضات على هندسات
(اللوالر) لزيادة رواتب فئات معينة

• أنها صدرت بتفاهمات وقرارات شفوية
من دون أي قرار وتعميم من مرصف لبنان
ومن دون وجود اي قانون يسمح بها.
• أنها تدفع اىل خلق ارتياب مرشوع بسبب
حرصها القضاء و(النواب) بشبهة رىش
(كما حصل مع القروض امليرسة للقضاة)
تحثهــم عىل اعتمــاد قوانــن او اصدار
احكام ملصلحــة املصارف ومرصف لبنان
يف املنازعات العديدة واملتنوعة املقامة ضد
االخرية ومسؤولني فيها.

• أنها انتقاء غري دســتوري وغري قانوني
لفئات مــن العاملــن يف املرفــق العام
هــم القضاة و(النواب) لزيــادة رواتبهم
ومخصصاتهم من دون اآلخرين كموظفي
االدارات واملؤسسات العامة والعسكريني
واالساتذة الجامعيني واملدرسني وغريهم.
وهي هندسات اللوالر تستنبط آلية تواصل
جديدة لــكل قطاع من قطاعــات الدولة
مع حاكم مرصف لبنان لتمرير شــؤون
القطاع املتعلق به ،علما ً ان اتخاذ القرارات
التمييزيــة والتفضيلية بــن الجمهور
وفئاتــه هي مــن صالحية الســلطات
السياســية (مجلس النواب والحكومة)،
وليست ابدا ً من صالحية املرصف املركزي
وهذا االمر لفت اليه االقتصادي الشــهري
 Joseph Stiglitzحامــل جائزة  Nobelيف
االقتصاد لعــام  2001اذ قال بعدم جواز
اتخاذ املرصف املركزي قرارات تمييزية بني
الجمهور ،امر يفتح النقاش واســعا ً امام
قانونية القروض املدعومة وامليرسة والتي
اتخذ فيها القرار بمطلق ارادة القيمني عىل
ادارة مرصف لبنان.
• أنها تســمح ملرصف لبنــان بان يحدد
بشكل غري دســتوري موارد وآليات مالية
معينــة لتغطيــة نفقات زيــادة رواتب
القضاة و(النواب) ،خالفا ً للدســتور الذي
يحرص هــذا االمر من ضمــن صالحيات
املجلس النيابي من خالل املوازنة او قوانني
خاصة.
• أنها تقــوم عىل آلية تجيز تحويل رواتب
القضاة و(النواب) عىل سعر رصف 8000
ما ينطوي عىل تهرب مــن الرضيبة عىل
الرواتــب واالجور ،كــون املكلف يرصح
ويســدد الرضيبــة عىل اســاس الراتب
املرصح عنه مــن الخزينة ،فيما يتقاىض
أضعافه يف املرصف وتكــون هذه الزيادة
خارج الوعاء الرضيبي للمكلف.
• أنها ،اي هندســات اللــوالر ،تحمل يف
ثناياها مخاطر تكرار ســيناريو سلسلة
الرتب والرواتــب وتداعياتها املالية العامة
عىل االسعار وايضا ً االجور والرواتب.

«اللوالر» قاطرة غير جائز وال صالح
التأسيس عليها لهندسات زيادات
الرواتب

إعرتاضات املعنيني عىل هندســات
زيــادة رواتب القضــاة و(النــواب) لم
تتعرض اىل الجانب التقني يف املوضوع اي
اىل «قاطرة» الزيادة والتي هي «اللوالر».
تعبري «اللوالر» شــاع يف االستعمال
بعد بداية االزمة بقليل ليشــر اىل دوالرات
خلقت محليا ً ال يقابلها او لم يعد يقابلها
عمليا ً اية دوالرات فعلية حرة لدى مرصف

مصرف لبنان يعمل في الظالم؟

لبنان ،او لدى املراســلني الخارجيني او اال
جزء منها .مرد االمر انتشــار انحرافات
يف ممارســات املصارف بفتح حســابات
للعمالء بالدوالر دون ان تكون لديها وقت
فتح الحساب مؤونات حرة كافية مقابلة
ان لــدى مرصف لبنــان او لدى املصارف
املراســلة ،وذلك عىل امل توافر الدوالرات
املطلوبة الحقــاً .وغالبا ً ما لم يحصل هذا
االمر كامالً ،ايضا حصل انحراف بالتوسع
بمنح القروض املمنوحــة من االيداعات
بالدوالر وبالتايل توســع يف خلق لوالرات
مشــتقة منها ،كما ســجلت ايضا ً فوائد
لصالح حســابات بالدوالر ...كل ذلك دون
توافر مؤونات حرة مقابل هذه القروض
املشتقة والفوائد .من اهم االسماء الالمعة
يف مشاكل النقد والتي سلطت الضوء باكرا ً
عىل هذا النوع مــن االنحرافات املرصفية
الربوفســور الفرنــي Maurice Allais
الحائز عىل جائزة  Nobelيف االقتصاد لعام
 .1988فقد شبه النمو غري السوي للعمالت
املشتقة االجنبية ببناء هرم مقلوب ترتفع
قاعدته نحو الســماء ورأسه عىل االرض،
مهددا ً بأفدح العواقب عند سقوطه البسط
خلــل يف التوازن العام وهــذا ما حصل يف
لبنان .ويرى الربوفســور  Allaisان االمر
اذا كان مقبــوال ً لحد ما بالنســبة لخلق
القطاع املرصيف للنقود املشتقة monnaie
 scripturaleبالعملة الوطنية ،باعتبار ان
املرصف املركزي صاحب امتياز اصدار هذه
العملــة ،وهو قادر عىل الــدوام التدخل يف
مجال العملة املصدرة منه ،اال ان االمر غري
ذلك بالنسبة لخلق النقود املرصفية املشتقة
بعملة اجنبية .فاالمــر يتطلب هنا تدبريا ً
احرتازيا ً خاصا ً من قبــل املرشع لضمان
حقوق املعنيني عىل االخص املودعني.
واملقرتح العميل للربوفســور Allais
رضورة ايداع املرصف املركزي املقابل الي
نقد مرصيف مشتق يتم خلقه بعملة اجنبية
يف السوق الوطنية او ،وهذا ما هو مفضل،
ايداع او تكوين مؤونــة مقابلة حرة لدى
مراسيل املرصف املعني يف الخارج.

اما الحــل املثايل بنظره فهو ســن
ترشيع يمنح املــرف املركزي صالحية
اصــدار النقــد بجميع صــوره اي la
 monnaie pleineويشــمل االمر فضالً
عن اصدار النقــود القانونية monnaie
 ،fiduciaireتنظيم ومراقبة اصدار النقود
املرصفية املشتقة monnaie scripturale
ســواء بالعملة الوطنيــة او بالعمالت
االجنبية.
إقرتاح لفت القيمني عــى االمور يف
ســويرسا فتقدموا عام  2018بمرشوع
اقرتاح للتصويت عليه يف استفتاء شعبي
لم ينل الغالبية املطلوبة .وقد تم تفســر
االنتكاسة يف حينها بان امللف عىل صوابيته
تضمن غوصا ً يف تقنيــات عدة لم تدركها
افهام املواطنني العاديني.
اذن ،اللوالر ليس بالعرض الســابق
عملة او اداة نقديــة او مرصفية معتربة
قانونــاً .وال مجال بالتــايل للكالم عن اي
سعر لها كســعر الـ  8000ل.ل وهو رقم
اعتباطي نص عليه التعميم 151بدليل تم
اعتماد ســعر مغاير له هو  12000ل.ل
يف التعميم  .158وقد ســبقت االشارة اىل
عدم ارتكاز التعميمني الســابقني اىل اي
ســند قانوني يربر ما قضيا فيه ما يدفع
اىل تصنيف اصدارهمــا من قبيل التجاوز
لحدود السلطة .واذا كان االمر كذلك ،فان
من غري الالئق ابدا قبول القضاة و(النواب)
تأســيس الزيادات املقرتحة عىل رواتبهم
عىل اســاس قاطرة ال تمــت اىل القانون
بصلة ال بل تناقضه بشكل رصيح ،وكان
االفضل تركيز جهودهمــا عىل البحث يف
تحديد املسببات واملسؤوليات عن االنهيار
النقدي الفظيع واصدار االحكام بشــأنها
رسيعا ،كما التدقيــق يف مختلف تفرعات
هــذا االنهيار وهــي عديــدة ومتنوعة.
ومنهــا يف حالتنا الحــارضة االنحرافات
التي صاحبت شــيوع اللــوالر يف التعامل
مثل اســتبدال ارصدة حســابات مكونة
اصوال ً بالدوالر لحســابات مكونة باللوالر
تعود ملحظيني بقصد مســاعدة االخريين

لتحويل اموالهم اىل الخارج ،ملف يف منتهى
الخطورة ملا يتضمنه من ســلب ورسقة
واختالس بأســاليب مموهــة وخفية ال
يدركها اال اصحاب الخربة العالية.

ممارسات تذكر بارسين لوبين
وروبن هوود

التعليق عىل النقاش الدائر حول زيادة
رواتب القضاة و(النواب) يمكن اختصاره
بتقسيم االمور اىل مرحلتني:
االوىل وفيها مارس مرصف لبنان من
خالل التعميمــن  151و 158اقتطاعات
 haircutغري قانونية يف منتهى القســاوة
والتعسف عىل سحوبات املودعني تراوحت
بني الـ 60والـ 70%من قيمة سحوباتهم
محققا ً ارباحا ً هائلة باملليارات .امر يذكر
بقصــص الجنتلمان الفرنــي الخرايف
الشهري  Arsene lupinالذي كان يقتنص
امــوال النــاس بخفة وتكتم وبوســائل
تمويهية متنوعة.
والثانية وهي الراهنة ويتحرض فيها
مرصف لبنــان لتمويل زيــادات رواتب
القضاة و(النواب) ما يذكر ايضا ً بمغامرات
البطل االنكليزي الخرايف  Robin Hoodالذي
كان يوزع املكتســبات التــي يجنيها عىل
املحتاجني ،مع فارق جوهري كبري.
فتوزيعات مرصف لبنان من الراجح
ان تكون ( )1مــن اقتطاعات الـhaircut
التي اجريت عىل ســحوبات املودعني .اي
من اموال املودعني وقسم كبري منهم بات
يف حال العوز الشديد ال االحتياج ،و( )2ملن
هم االكثر حاجة بتقدير مرصف لبنان من
العاملني يف القطاع العام وبرأيه ان هؤالء
هم القضــاة و(النواب) ،امــر يثري ،كما
ذكر عدد من املقــاالت الصحافية ،ارتيابا ً
مرشوعا ً بشــبهة تقديــم رىش للقضاة
و(النواب) التخاذ موقف معني يف القضايا
املثارة والتي قد تثار بوجه القطاع املرصيف
ومسؤولني فيه!!!
(*) استاذ محارض يف قوانني النقد
واملصارف املركزية

MARKETS
ما هو مصير اللوالر؟
مــــــيـــــــشـــــال قــــــزح (*)
منــذ بداية األزمة لغاية تاريخ هذا املقــال ،تع ّرض أصحاب الودائع
املرصفية بالدوالر ألقىس أنواع الهريكات ،بسبب سياسة املرصف املركزي
لح ّل مشكلة الودائع من خالل تعاميم جائرة تحمّ ل املودعني ك ّل الخسائر.
املصارف و ّ
ظفــت أغلبية ودائع الزبائن يف مرصف لبنان الذي أغراها
بالفوائد املرتفعة .وقام هذا األخري باستنزاف هذه الودائع عىل دعم سعر
الــرف وتمويل ميزان املدفوعات .اذا ً لم تعــد الودائع موجودة .واليوم
بقي منها حواىل  13مليــار دوالر بني احتياطات يف مرصف لبنان وأموال
للمصارف يف الخارج لدى املصارف املراســلة  ،وهو ما ّ
يفس سعر «شيك
الدوالر» (لوالر) يف السوق الســوداء .وتحولت املصارف اىل فروع ملرصف

لبنان ،والزبائن ينتظرون نهاية ك ّل شهر لسحب الكوتا املحدّدة من قبله.
هي مصارف زومبي ،فقد املودع اي ثقة فيها .وها هي اليوم تحاول
بناء نظام مرصيف جديد «فريش» عىل انقــاض النظام القديم ،وبنفس
املالكني وبرىض السلطة الرقابية والتنظيمية اي مرصف لبنان.
الخسائر للمودعني ،واالرباح والرواتب «الفريش» لنفس االشخاص
الذي هدروا ورسقوا جنى عمر الناس ،وال من يحاسب!
ال يريــدون صندوق النقد الدويل ألنه يفقدهم ملكية مصارفهم التي
هي اصالً لــم تعد موجودة ،ال يريدون تقبّل الواقع بل يريدون ان يحمّ لوا
جميع الخسائر للمودعني.
يف املرحلة املقبلة سيقومون بـ»كابيتال كونرتول» بذريعة ان صندوق
النقد يطلبــه ،ليقوموا بالتايل بتجميد الودائــع كمن يضع الغبار تحت

السجادة لتخبئته  .وســيكملون بالهريكات عىل املودعني طاملا الحاكم
الحايل موجود لغاية رحيله يف أيار  . 2023وسيستعملون نفوذهم ليأتوا
بحاكم عىل قياسهم يخدم مصالحهم.
الحقيقة املــ ّرة أن اللوالر أصبح لرية .وخطتهم هي تقســيم هذه
الخسائر عىل  10سنوات تذوب فيها الودائع ،ويكون املودعون قد خرسوا
 75%من ودائعهم.
فاتهم أن االقتصاد سيضعف بدون خطة نهوض ،وبدون اتفاق مع
صندوق النقد يفرتض أنه ســيعيد الثقة اىل االقتصاد ليعيد ّ
تدفق االموال
يف االســتثمار ،وبأن اعادة هيكلة املصارف هي الحجر االساس يف اعادة
البناء.
(*) مستشار مايل
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نيكوال شيخاني

اإلثـنـيـن  25تـمـوز 2022

إعتماد مبدأ البنك الجيد /البنك السيئ وإنشاء شركة
ذات غرض خاص SPV

قيام صناديق أصول عامة تدر عوائد تسهم في
تنمية االقتصاد وإطفاء الخسائر

نقل خسائر الودائع الى شركة ( )SPVيملكها البنك
المركزي بعد إعادة رسملته

لبنان بحاجة إلى  20مليار دوالر مرحليًا ...وليس
إلى  72مليارًا كما يعتقد البعض

لمعالجة األزمة المستفحلة والمتعددة األوجه

مقترح خارطة طريق نحو التعافي for Lebanon 3.0 -

نيكــــوال شيخـــــاني

(*)

تدابير فورية كما وفقًا لألولوية :السنة
األولى

 - 1إقــرار قانون كابيتال كونــرول (ولو انه غري
رضوري) عــى مــدى  6إىل  12شــهراً .وهي املدة
الالزمة التخاذ قرارات االصالح وخلق الثقة ،مما قد
يحفز تدابري الســنة األوىل ويوحي بالجدية املطلوبة
مــن قبل صندوق النقــد .بعد انقضاء  12شــهراً،
قانــون الكابيتال كونرتول قد يرض باالقتصاد لجهة
االســتثمار األجنبي أو املحيل ،حيــث لن تتمكن أية
أموال جديدة من التدفق اىل البلد اذا لم تتم اســتعادة
الثقة من خالل إحالل إجراءات خاصة.
 - 2ســن قانون لضمان االصالح الفوري ملؤسسة
كهرباء لبنان بهدف الحصــول عىل الطاقة بالكامل
خالل  12إىل  18شهراً.
ً
 - 3عــى املرصف املركزي أن يطبق فورا سياســة
نقدية لتوحيد أســعار الرصف ،ولضبط انهيار قيمة
العملــة الوطنية وفقا ً للمادة  70مــن قانون النقد
والتسليف ،بينما يعالج أسعار الفوائد املرتفعة .وعىل
هذه السياســة النقدية املعتزمة أن تكون عىل نفس
الخط مع السياسة املالية للدولة ،ومع ميزانية لدعم
خطة التعايف عىل مدى  5سنوات.
 - 4عىل الربملان أن يضع أولوية «ســيادة القانون»
ويرشع قانونني بشــكل أســايس :قانــون يضمن
اســتقاللية القضــاء وقانون يعــدل قانون رسية
املصارف بما يسمح بالتدقيق يف حسابات املؤسسات
العامــة وتطبيق مكافحة الفســاد واالقتصاد غري
الرســمي يف جميع القطاعات ،وتهيئة بيئة مالئمة
لألعمال وانفــاذ الحوكمة .ان رفع الرسية ســوف
يكون أمرا ً إلزاميــا ً عىل أي موظف يف الخدمة العامة
واي مؤسســة خاصة محلية أو اجنبية تتعامل مع
األموال العامة أو العقــود العامة باالضافة اىل اقرار
قانون لالمركزية االدارية واملالية املوسعة .
 - 5يجب التدقيق يف حســابات املصــارف والبنك
املركــزي واملؤسســات العامة الرئيســية لتقييم
الخســائر بشــكل صحيح .وتطبيــق قانون قوي
وعادل للمشرتيات العامة ،وتطبيق قانون عادل ملنع
االحتكار وتحرير املنافسة.
 - 6للمبادرة بمســارات أو قوانني الستعادة األرباح
التي كانت تزيــد عىل فوائد ســندات اليوروبوندز،
وفرض رضيبة عىل الثروة تصل اىل املقيمني ســواء
كانت أموالهم داخل أو خــارج لبنان ،باإلضافة اىل
وضع قانون السرتداد الـ  6اىل  7مليارات دوالر التي
خرجت من لبنان بعد  17ترشين .2019
 - 7لتفعيل وتعزيز التدقيق العام (ديوان املحاسبة)،
ليس فقط لرفع قضايا ولكن أيضا لتطبيق االحكام
عىل كل قضية ،وخلق وحــدة لتحصيل األرباح غري
الرشعيــة وفقــا ً لقانون اإلثراء غــر املرشوع من
خالل مسار «تســوية» (مثال عملية «»Lava jato
يف الربازيل) ،حيث تذهب األموال املجباة اىل صندوق
يعزز التطور االقتصادي واسرتداد أموال املودعني.

تدابير متوسطة المدى ودور القطاع
الخاص

يمكن إحالل اإلصــاح االقتصادي فقط اذا ما تم
حل مشكلة االنهيار املايل ،لذا فان الخطة املالية ذات الـ
 360درجة لسد العجز املزدوج املزمن للميزانية العامة
وميزان املدفوعات (  ) twin deficitتشمل اآلتي:
 - 1سياسة مالية قوية وذكية إلغالق عجز امليزانية
وتعزيز جباية الرضائب ورعايــة القطاع الخاص،
بينما يتم تدريــب القوى العاملة مــع الوقت عىل
االنتقال اىل القطاع الخــاص .وباإلضافة اىل التدابري
املاليــة والرضيبية الجاذبة لالســتثمار من الداخل
والخارج لدعم االقتصاد وخلــق فرص عمل ،تجدر
اإلشــارة اىل رضورة العمــل باتجاه زيــادة القدرة
الرشائيــة كهــدف اويل وبالتايل تعزيز االســتهالك
والنمو.
 - 2إعادة هيكلة القطاع العام واعادة جدولة ديونه
( يوروبوندز وســندات الخزينة باللــرة) .ويف هذا
اإلطار ،يجب تقييم ما إذا كانت الدولة تستطيع من

خالل عــرض واحد ،رشاء ديــون اليوروبوندز وفق
أسعار مخفضة.
 - 3وضع اسرتاتيجية متكاملة لتقليص عجز ميزان
املدفوعات باإلضافة اىل اســراتيجية مالية تفرض
رضائب عالية عىل اســترياد املنتجات والســلع غري
األساســية بينما توفر حماية وتسهيالت رضيبية
( )tax shieldلالستثمارات األجنبية.

بنك جيد/بنك سيئ وشركة ذات غرض
خاص

 - 4وضع قانون اعادة هيكلة البنوك وفق مبدأ البنك
الجيــد /البنك الســيئ (.)good bank/bad bank
لتمكني القطاع من املحافظــة عىل تعايف االقتصاد.
بعد فحص جودة األصول  QARيحتفظ البنك السيئ
باألصول الرديئة وما يعادلها من االلتزامات الرديئة
املتعلقة بالخسائر املتوقعة والبالغة  72مليار دوالر.
أي أنه بمثابة رشكة ذات أغــراض خاصة (،)SPV
ليســت بمرصف ولكنها كيان مملوك من قبل البنك
املركزي .وبالتــايل ،فان أي اســرداد ألصول البنك
املركزي عرب الزمن ،سيكون تعويضا ً لألصول السيئة
لهذه الرشكة ( مع العلم أن الحكومة ســوف تقوم
بإعادة رســملة مرصف لبنان استنادا ً اىل املادة 113
من قانون النقد والتسليف ومن خالل صناديق ادارة
أصول الدولة) .ســيتم توريق هــذه الرشكة SPV
وإصدار ســندات  ( OTCتداول خارج البورصة) إىل
جميع املودعني حتى يصبحوا مساهمني مبارشين.
ترتفع قيمة هذه الســندات بمــرور الوقت بمجرد
رسملة البنك املركزي عرب الزمن.
ومع مرور الوقت ،ســوف يتــم وضع خطة
متوسطة وطويلة االجل لتعايف أصول الرشكة ذات
األغراض الخاصة ،وبالتايل ودائع العمالء .وســوف
يتم تخفيض هذا االلتزام مــن خالل اجراء اصالح
مايل قائم عىل رضيبة الثروة باإلضافة اىل استعادة
جميع الفوائد فوق ســعر ســندات اليوروبوندز.
وأيضا ،ســوف نســعى للحصول عــى نصيحة
مؤسسة التمويل الدولية  IFCوخرباتها يف استعادة
األصــول املتعثرة ،ويف اســتخدام عوائد الصناديق
اململوكة للدولة وذلك إلعادة تغطية األصول السيئة
للرشكة ذات األغراض الخاصة تدريجيا ً وعىل مدى
 10اىل  15عاماً .وســوف يحل هذا القانون مشاكل
الحوكمة يف مــرف لبنان والقطاع املرصيف وهيئة
األسواق املالية ولجنة الرقابة عىل املصارف وهيئة
التحقيق الخاصــة ،وذلك ملنع تضــارب املصالح
وضمان استقاللية تلك الجهات ،بما يخلق هيكلية
إلدارة املخاطر الرضورية وهيئــات الرقابة املالية
لتجنب حدوث أي أزمة مرصفية مماثلة يف املستقبل
مــن خالل وضــع الحوكمة الصالحــة يف القطاع
املرصيف مثل فصل رئاسة مجلس االدارة عن االدارة
التنفيذية.
سيتم إنشــاء البنوك الجيدة مع األصول الجيدة
املتبقية بعد تحديد أدوار ومســؤولية املســاهمني
ومجلــس اإلدارة واملديرين التنفيذيني ،وســتكون
أقل يف العدد بعد إعادة الهيكلــة العميقة واالندماج
والرسملة.

حماية المودعين ووضع خطة الستراد
حقوقهم

 - 5وضــع قانون لحماية الودائــع مماثل لقانون
حمايــة الذهب ،ومعاملة كافة املودعني سواســية
الســرداد الودائع ،وذلك جنبــا ً اىل جنب مع خطة
متوسطة األجل ملعالجة االســرداد العادل للودائع
حيث يجب أن تشــارك جميع األطــراف املعنية من
دولة وبنك مركزي وبنوك يف تحقيق أكرب قدر ممكن
لتعويض املودعني.
مواز ،يجب تقييم أصول الدولة خالل
 - 6وعىل خط
ٍ
 15عاما ً املقبلة (تقدر بأكثــر من  150ملياراً) بعد
اعادة هيكلــة األصول واملرافق العامة ( )BOTبما يف
ذلك انشــاء امتيازات جديدة ( ،)PPPوخلق رشكة
إدارة أصول للصندوق الســيادي مع مجلس تنفيذي
دويل مستقل من خالل القانون  520الخاص بالعقود
االئتمانية ،وتشــجيع رشاكات القطاع الخاص مع

أين وديعتي؟

القطاع العام ومشــاريع «ال بي او تي» لتحســن
جودة وعائد أصول الدولة ( مثال الســويد وايرلندا
وســنغافورة) .وعــى املقلب اآلخــر ،خلق أصول
وامتيازات جديدة ( مثال جزيــرة النخيل يف دبي أو
يوروديزني يف فرنســا) ،من دون بيع أصول الدولة.
يمكــن للصناديق أن تدر بــن  5اىل  7%من العوائد
سنويا ً توضع يف حساب ائتماني.
ويمكن للدولة أيضا أن تخلــق صندوقا ً وطنيا ً
الدارة األصــول العقارية وصنــدوق وطني للنفط
والغاز يدران عوائد إضافية عىل الدولة.

أهداف شركة األغراض الخاصة

ورشكة ادارة األصول هذه سوف:
أ -تســاعد يف إعادة بناء احتياطي العمالت األجنبية
للبنك املركزي ،وإعادة الثقة يف اللرية وتأمني السيولة
الالزمة النتعاش النظــام االقتصادي من خالل بناء
صندوق سيولة لتغطية الفجوة يف العمالت األجنبية،
والتي ســوف تغطي تدريجيا ً األصــول املتعثرة يف
مرصف لبنان واملتعلقة بأمــوال املودعني من خالل
( )SPVالتي ستضم مبلغ الـ  72مليارا ً املتعثر.
ب -تأســيس مناطق صديقة لألعمال تقدم خدمات
ذات قيمة مضافة :مناطــق تكنولوجية وصناعية
وزراعية تجذب العمالــة الكفوءة والخريجني الجدد
وتحســن اإلنتاج واإلنتاجية وتعزز الصادرات ،ويف
املقابل تقدم منتجات بديلة لالستهالك املحيل.
ج -تساعد عىل زيادة العوائد املالية ووقف االستنزاف
املايل (يف مرصف لبنان ورشكة كهرباء لبنان والقطاع
العام وقطــاع االتصاالت…) .وتســاعد عىل تعزيز
ميــزان املدفوعات من خالل تخطيــط مايل ونقدي
اسرتاتيجي .وذلك لتحقيق اآلتي:
 )1تعزيز اإلنتاج وخدمات التصدير.
 )2توجيه االستثمارات لتطوير البنى التحتية  )3وتطوير
خدمات الدولة من خالل منصة حكومية الكرتونية.
 )4دعم الرشكات املتوسطة والصغرية بوصفها ومن
دون شك الخالق األول لفرص العمل.
 )5وأيضــا الســتخدام فائض العائــدات لترسيع
اسرتداد الودائع الخاصة.

الثقة ثم الثقة

 - 7أخريا ولكن أوالً ،بنــاء الثقة :يجب التأكيد عىل
أنــه ال يوجد بنــك يف العامل يســتطيع ومن خالل
دفعة واحدة إعادة تســديد أكثر من  15اىل  20%من
احتياجات عمالئه للسيولة.
وأن الهدف هو عدم االســرداد الفــوري للمودعني
للخسارة املقدرة بـ  72مليارا ً بل تدريجيا ً من خالل
 .SPVوعىل هــذا النحو ،فان الهــدف من أي خطة
اسرتداد هو لتحقيق غرضني:
 خلق الثقــة املطلوبة يف النظام تحفز املودعني عىلعدم سحب أموالهم من املصارف.
 إيجاد الســيولة املطلوبة يوميــا ً لجعل املودعنييشــعرون بأنهم يحصلون عىل االســتخدام الكامل
ألموالهم كما اعتــادوا أن يفعلوا قبل األزمة ووقتما
يريدون يف املستقبل.

نحتاج  20مليار دوالر

ومقارنــة بالناتــج القومي الحايل ،فان حســبة

رسيعــة تظهر أن لبنان يحتــاج اىل نحو  20مليار
دوالر أمريكي فورا ً (وليس  72مليار دوالر):
 يتم تحصيــل اول  5اىل  7مليارات دوالر تدريجياكسيولة ســنوية متجددة ،من خالل رشكة إدارة
األصول لتوفري العائد السنوي واملستدام.
 وسيتعني توفري مبلغ ثان قدره  7مليارات دوالر،كمخزن موقت الستيعاب تحويل األموال ملرة واحدة
ولبناء الثقة (يف الواقع يمكن أن يحدث ارتفاع حاد
يف الطلب عــى الدوالر الفريش عندما نقوم بتوحيد
سعر الرصف) .والـ 7مليارات متوفرة بني مرصف
لبنان والقطاع املرصيف بعد إعــادة هيكلته ( البنك
املركزي  4مليارات  +البنوك  3مليارات).
 سوف تســتخدم الـ  4مليارات األخرية لرسملةالقطاع املرصيف :يمكن للبنك املركزي وضع نصفها
والنصف اآلخر قد يأتي من بنــوك دولية خارجية
ذات ســمعة جيدة وذلــك العادة الثقــة بالقطاع
املرصيف وذلك بعد التوقيع مع صندوق النقد الدويل
.IMF
 - 8وخالل فرتة التعايف االنتقالية ( من سنة اىل ثالث
سنوات) ،يجب تأسيس شــبكة اجتماعية لتغطية
أي احتياجات اجتماعية ومخاطــر أمنية مما قد
يتطلب  2مليــار دوالر خالل فرتة ثالث ســنوات
والتي يمكن تمويلها مــن خالل خطة البنك الدويل
ومؤسســات دولية أخرى أو حكومــات يمكن أن
تساعد اذا ما أظهر لبنان جدية يف خططه لالنعاش
واإلصالح ويف إعادة بناء حوكمته واقتصاده ووضع
كل املخططات الالزمة ملكافحة الفساد.
 - 9تحســن البنيــة التحتية وتشــمل كهرباء
لبنان والنقل واإلعانــات املالية لخلق فرص العمل
والضيافة للسياحة ،لخلق نظام بيئي تنافيس لنمو
الناتج القومي ،وســيتماىش ذلك مع تحسني ودعم
قطاعي التعليم والبحــث والتطوير لدينا من دون
أن يفوتنــا تعزيز أنظمة الصحــة واالمن القومي
والنظام التقاعدي.
لألهميــة القصوى يجب دائمــا قياس جميع
اإلجراءات املذكــورة أعاله مقابل تحســن القوة
الرشائية للفرد.

خالصة

 Lebanon3.0يحتــاج اىل تطوير األنشــطة
التجارية بشــكل عام والتجارة الدولية يف بشــكل
خاص .مــع العمل عىل جذب اســتثمارات اجنبية
مبارشة اىل لبنان وهذا يتطلب:
 )1دعــم من مجلس النــواب رضوري القرار
هذه القوانني واالصالحات.
 )2اتفاق مع صندوق النقد الدويل IMFلتعزيز
الثقة يف النظام املعاد هيكلته حديثاً.
ان هذا االمر سوف يســمح ملؤسسات دولية
مثــال البنك الــدويل  ،WBالبنــك األوروبي إلعادة
االعمــار والتطوير EBRDوبنك االســتثمار الدويل
 EIBومؤسســات التمويل الدولية ،IFCللعودة اىل
العمــل ودعم االقتصاد اللبنانــي باتجاه الحوكمة
املثىل والرشــيدة ،وسوف يســمح أيضا بترسيع
التعايف وتحقيق االزدهار واالهم من ذلك كله إعادة
االمل.
(*) مستشار مايل ومرصيف
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هل سيصنف لبنان في القائمة الرمادية من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف)؟

إقتصاد الكاش خطر داهم على سمعة لبنان المالية ...عالميًا
باسمــــة عطـــــوي
ال يمكــن النظر إىل زيــارة فريق من
مجموعة العمل املايل ملنطقة الرشق األوسط
وشمال افريقيا ( )MENA FATFإىل بريوت
خارج ســياق األزمة اإلقتصادية واملالية
التي تعصف بلبنان ،وتداعياتها التي تؤثر
عىل قدرته يف ضبط عمليات تبييض األموال
وتمويل االرهاب .وهي املهمة االساســية
التي تريد املجموعــة التحقق من تنفيذها
من خالل االجــراءات القانونية والتنفيذية
املحلية والعاملية التي يتبعها ،علما ً أن لبنان
كان من السباقني إىل إقرارها وتنفيذها يف
النظام املرصيف اللبناني وباقي املؤسسات
املعنية.
مرد هذا الرتابط بــن األزمة والهدف
الذي تسعى املجموعة للتحقق منه ال يعود
إىل نقــص يف القوانني والترشيعات ،فلبنان
هو عضو فاعــل يف املنظمة اإلقليمية التي
ّ
تتخذ من املنامة مق ّرا ً رئيسيا ً لها .وهو من
مؤسســيها يف العام  .2004ولديه كفاءات
مرصفية كبرية ســاهمت يف إرساء قواعد
االمتثــال القانوني للعديد مــن املصارف
اللبنانيــة والعربية ،بل يعــود إىل خارصة
مفتوحة يف جســم الكيان اللبناني إزدادت
إتســاعا ً بعد األزمة .ومنها يمكن العبور
لتنفيذ هاتني الجريمتــن وتتمثل باملعابر
غــر الرشعية (وما يمكــن أن يتم عربها
من نقل أموال) والســوق السوداء لرصف
الدوالر ،وإزدهار سوق الكاش ونقل االموال
«بالشــنطة» من قبل الكثري من املغرتبني
وغريهم إىل لبنان ،بســبب التعقيدات التي
تحيــط بالتحاويل املرصفيــة .فضالً عن
إزدهــار ظاهــرة جمع التربعــات لدعم
اللبنانيني خالل االزمــة ،وإفتتاح متاجر
البيع بالتجزئة وبفروع متعددة يف املناطق
من دون أن يكون لها مردود تجاري حقيقي
(التي تعد أحد أشــكال تبييــض االموال)
خصوصــا ً أن جميع املســؤولني يُقرون
برتاجع القدرة الرشائيــة للبنانيني يف ظل
االزمة .وهي عوامل كلها تجعل من عملية
تنفيذ القوانني ملكافحــة تبييض االموال
وتمويل االرهاب من قبل السلطات املعنية
أمــرا ً غري يســر وإن كان النظام املرصيف
اللبناني ال يزال يقــوم بواجباته املتعلقة
باإلمتثال وتطبيق نظام إعرف عميلك».

تصنيف لبنان في المنطقة
الرمادية؟

إنطالقــا ً مــن كل هــذه املعطيات
الجديدة التي طرأت عىل مسار إلتزام لبنان
بمكافحة هاتني الجريمتــن ،ثمة ترقب
ملا يمكــن أن ينتج عن زيــارة املجموعة
إليه والتي تســتمر ثالثة أسابيع .وعمّ ا إذا
كانت ستنتهي بإخضاعه لربنامج التقييم
املشرتك الذي ينذر ببلوغ مرحلة االنضمام
اىل تصنيف «الدول الرمادية» بســبب هذه
املعطيــات التي طرأت .والتــي قد تتبعها

تعقيدات يف العمليــات املالية عرب الحدود
وشبكة العالقات مع البنوك املراسلة .علما ً
أن مهمة املجموعة حاليا ً هي إســتكمال
لعملية التقييم التــي تجريها قبيل بلوغ
مرحلة إصدار التوصيات ووضع خطة عمل
ليتخذ لبنان ما يلزم ،بالتعاون مع الجهات
املختصة ،لتنفيذها.

زيارة المجموعة فرصة وليس
مشكلة

يقارب املستشــار القانوني شــهدان
جبييل زيــارة فريق من مجموعة « MENA
 »FATFبريوت من زاوية أنها «فرصة» يُمكن
للبنان اإلستفادة منها وليس «مشكلة» قد
تزيد من التخبط الذي يعيشه فيه إقتصاديا ً
وماليا ً منــذ ما يقارب الســنتني ونصف.
ويرشح وجهــة النظر هذه لـ»نداء الوطن»
بالقول« :الظروف الصعبة التي يعيشــها
لبنان يجب أن تكون حافزا ً لتطبيق القواعد
املحلية والعاملية ملكافحة هاتني الجريمتني
ومتابعة العمل عــى أخذ االقتصاد اللبناني
نحو اإلتجاه الصحيح» ،موضحا ً أن «الجميع
يُقر أن لبنان يواجه تحديات غري سهلة لكن
اللجوء إىل الدواء ال يكون إال حني يشتد املرض.
وثمة هدفان للبنان والقطاع املرصيف .االول
تطبيق القواعد الدولية املتعلقة بهذه الجرائم
رغم تحديات الوضع الحايل ،والثاني واألهم
هو السري باإلقتصاد اللبناني نحو التعايف».
ويلفت إىل أنــه «حني يتم تطويــر قواعد
مكافحة تبييض االموال واالرهاب ســيزيد
هذا االمر من الضوابط املرشوعة التي تحول
دون دخول «الــكاش غري الواضح املصدر»
يف النظام املرصيف اللبناني .ولذلك من األوىل
الرتكيز عىل تطبيق القواعد وتطويرها بما
يتناسب مع القواعد العاملية» .ويرى جبييل
أنه «من مهام جميع املسؤولني إبقاء لبنان
عىل تواصــل مع النظام املــريف العاملي
عىل أسس القواعد الســليمة ،وأن نعطيه
القدر الالزم مــن االطمئنان رغم الظروف
الصعبة .ليس ألغراض سياســية بل ألنها
تتعلق بحارض ومستقبل أبنائه االقتصادي
واملعييش .أي أن نبقى عىل عالقة صحيحة
بالبنوك املراسلة العاملية لنبقى قادرين مثالً
عىل إستقبال تحويالت املغرتبني إىل ذويهم
وتحويل األمــوال إىل الخارج لتعليم أبنائنا
وتمويل العمليات التجارية».

ضرورة تطمين المصارف المراسلة

ويشدد عىل أن «مجموعة العمل املايل
( )FATFهــي املنظمة االساســية العاملية
املعتمدة مــن كل دول العالــم ،كي تضع
وتطور القواعد ملكافحــة تبييض االموال
وتمويل االرهاب ملجاراة التقدم الذي يحصل
يف عالــم مكافحة الجرائــم املالية ،لهذا ت ّم
مثالً وضع قواعد جديدة وتوصيات ملكافحة
تبييض االموال وتمويل االرهاب عرب العمالت
االلكرتونية» .مشــرا ً إىل أن «مهمة لبنان
والقطــاع املرصيف هو البقــاء عىل تواصل

سروع :هناك شك مشروع...
فنحن في معمعة وفوضى
مالية بسبب عدم انتظام عمل
القطاع المصرفي

جبيلي :رغم األزمة وبسببها...
لنا مصلحة قصوى في االلتزام
بمكافحة تبييض األموال
وتمويل اإلرهاب

كورسون :في «المالية» ثغرة...
لم ينشأ فيها حتى اآلن سجل
باألسماء الحقيقية ألصحاب
الحقوق االقتصادية

دائم مع هذه التطــورات العاملية ألن لبنان
حني يلتزم بتطبيق القوانني ملكافحة هاتني
الجريمتــن ،فهو يلتزم أيضــا بتطبيق أي
تعديالت تفرضها التطــورات الالحقة مثل
القواعد املتعلقة بظهــور العمالت الرقمية
أو بنشوء أي واقع رقابي أو نظامي جديد.
ولذلك قاموا مثالً بإصــدار توصيات يف ما
يتعلق بمكافحة الفســاد الــذي هو تح ّد
عاملي ولبناني» ،معتــرا أن االهم «أن من
رشوط بقاء العالقة ســليمة مع املصارف
املراســلة إلتزام املصارف املحلية بمعرفة
القواعد املطبقة عاملياً ،ألن االموال هي مثل
املسافر إىل بلد ما حني تغادر الحدود «cross
 »borderتصبح خاضعة للقانون األجنبي
إضافة اىل القانون الوطني .وبسبب االزمة
وجائحة كورونا تراجعت عائدات املصارف
املراسلة من القطاع املرصيف اللبناني وزادت
املخاطر» ،ويؤكد عىل أنه «من واجبنا الدائم
اعطاء املصارف املراســلة االطمئنان عىل
الشفافية وحُ ســن تطبيق قواعد اإلمتثال.
وهذا العنرص االســايس الذي كان وال يزال
حجر الزاوية إلســتمرارية هــذه العالقة
وســامتها ،فصيانتها دوما ً هي مصلحة
وطنية أساسية».

تقييم القوانني والترشيعات الالزمة والتي
ترتبــط مع القواعــد العامليــة .ويف حال
وجود بعض الثغرات ســيتم االشارة إليها
لتتم عملية التصحيح» .ويشــر إىل أن «ما
تقوم به املجموعــة يف املرحلة الثانية هي
تقييم مدى فعالية تطبيــق هذه القوانني
« »Effectivenessبهدف مســاعدة ليس
فقط القطاع املرصيف بــل لبنان ،والتقرير
الذي سيصدر سيكون له وزن كبري ومهم
جدا ً ألنه سيصل إىل املراجع املختصة العاملية
ومنها املصارف العاملية» ،مؤكدا أنه «يجب
عىل لبنان العمل بشــكل مستمر ومثابر
ودقيــق إلظهار مدى جديتنــا بالرغم من
أي نواقص نعاني منها ،ونثبت بأننا نملك
االرادة والعزم ،واملصداقية والخربة التقنية
الالزمة لتطبيق قواعد االمتثال يف املصارف».

والترشيعات .وال سيما أن الربنامج الدويل
يتضمن إقرار سلســلة مشــاريع قوانني
مهمة بينها وضع ضوابــط قانونية عىل
حركة الرســاميل والتحويــات (كابيتال
كونرتول) وتعديل قانون الرسية املرصفية،
فضــاً عن مرشوع قانــون إعادة هيكلة
الجهاز املرصيف .كمــا يمكن للبنان إظهار
جديته يف مكافحــة هاتني الجريمتني من
خالل تطبيق قوانني مكافحة الفساد بعد
أن تم إقــرار القانون الرقم  ،175والقانون
الرقم  189للترصيح عــن الذمة املالية يف
العام  ،2020والقانون الرقم  214الستعادة
األموال املتأتيّة من الفساد يف العام .2021
وتمت ترجمة القانون االول عمليا ً من خالل
تأليــف الهيئة الوطنية ملكافحة الفســاد
وتعيينهــا بنهاية الشــهر االول من العام
الحايل.

التقييم المرتقب له وزن عالمي
كبير

يشــدد جبييل عىل أنه «من واجباتنا
كقطاع مرصيف ومؤسســات دولة سد أية
فجوة يُمكن أن تحصل مع القواعد العاملية
ملكافحة تبييض االموال وتمويل االرهاب.
وهذا ليــس خيــارا ً بل أمــر رضوري»،
شارحا أن «املجموعة أتت إىل لبنان لتقييم
مدى إلتزامه بمكافحة هــذه الجرائم ،قد
أتمت التحقق من هذا االمــر من الناحية
التقنيــة « »Technical Assessmentأي

الثغرات في القوانين موجودة
لكن كل هذه النقاط االيجابية التي يجمعها لبنان يف رصيده
الترشيعي ال تمنع من تسجيل ثغرات تحول دون محارصة مرتكبي
هاتني الجريمتني بشــكل كامل حتى يف املؤسسات الرسمية عىل
حد تعبري املدير التنفيذي يف جمعية «ال فساد» جوليان كورسون،
الذي أكــد لـ»نداء الوطن» أن لبنان كان يعاني من تحديات كبرية
يف تطبيق القوانني التي تحــول دون تنفيذ هاتني الجريمتني قبل
إنتشــار «إقتصاد الكاش» بشــكل كبري .وهذه التحديات هي يف
االطار املؤسساتي والقانوني والوضع الحايل يزيد منها» .ويعترب
أن «أهمية الزيارة أنها جــاءت لتقييم تطبيق القوانني بمكافحة
هذه الجرائم ومنها القانــون  2015/44املتعلق بتبييض االموال
وتمويل االرهاب ،إذ إن هناك مالحظات عىل كيفية تطبيقه يف اطار
مؤسسات الدولة» ،موضحا ً أن «الثغرة القانونية تتعلق بأصحاب
الحقوق االقتصادية ،أي االصحاب الفعليني والحقيقيني للرشكات
والصناديق املالية ،والتي بحســب هذا القانون من املفروض أن
يكون هناك سجل يف وزارة املالية لكل الرشكات املوجودة للترصيح
عن اســم صاحبها الحقيقي .لكننا ال نعلم إذا كان هذا الســجل

موجودا ً بالرغم من محاولتنا (كمنظمة) التواصل مع وزارة املالية
ولم ننجح يف هذا االمر».
ويؤكد أن «ما نهدف اليه هو يكون هذا الســجل موجودا ً وأن
يكون متاحا ً للعام كي تكون املعطيات حول االصحاب الحقيقيني
للرشكات والصناديق واضحة ومنشــورة مما يساهم بمكافحة
تبييض االموال .لكن لألسف لم يتم العمل عىل سد هذه الثغرة نظرا ً
لوجود الكثري من االولويات يف الوقت الحايل ،ولكن من الرضوري
عليها عىل املدى املتوســط ألنه ال يمكن أن يحصل التعايف والنمو
االقتصادي من دون شــفافية وربط الكرتونــي للنظام املايل يف
لبنان».
يتوقع كورسون ان «تويص املجموعة بحسن تطبيق القانون
 2015/44املتعلق بهاتني الجريمتني ،علما ً أنه ترشيعيا ً هو قانون
ال بأس به ويمكن تطويره أكثر .واالهم تطبيقه لتظهري الثغرات
لتعديلها خاصة يف مــا يتعلق بدور هيئــة التحقيق الخاصة يف
مرصف لبنان والحوكمة بما يتيح لها العمل بطريقة منســجمة
أكثر مع املبادئ الدولية و ملصلحة لبنان العليا».

المصارف تقوم بواجباتها
باالمتثال

يوضح جبييل أنه خالل «االزمة املالية
يف لبنــان ،من دون التقليــل من حجمها،
حافظت املصارف اللبنانيــة عىل عاملني
همــا الثقة واملصداقيــة بتطبيق القواعد
العاملية .ولذلك ال تزال املصارف املراســلة
تتعامل معنــا ،لكن ذلــك ال ينفي وجود
تحديات ترافقت مع االزمة وشكلت عائقا ً
يف مكافحة هــذه الجرائم خاللها» ،معتربا
أنــه «مهما كانت نتيجــة التقييم فاالهم
هو أن تتثبــت املجموعة أنه ،واقعيّاً ،هناك
إرادة لبنانية واضحة وعمل جدي ومستمر
ملكافحــة هاتــن الجريمتني بالشــكل
واملضمــون ،وااللتزام بما يتناســب مع
القواعد العاملية التي ســاهمت بإرسائها
 .FATFفمن االمور التــي تزيد من تقييم
لبنان االيجابي هــو تحديدنا للثغرات التي
نعاني منهــا وإظهار إرادتنــا الواضحة
بالتصحيح والقيام باالجراءات الالزمة».
يرى جبييل أن «هذه املسائل مهمة جدا ً
ألن التقييم سيشمل القطاع العام ...مرصف
لبنان وهيئــة التحقيق الخاصة والجمارك
وقــوى االمن وكتــاب العــدل والقضاء
الجزائي ...ويف القطاع الخاص سيشــمل
املصارف والرصافني واملحامني واملحاسبني
وتجار املجوهرات والعقارات ومؤسســات
التحويل املــايل وكازينو لبنان وكل االماكن
التي يمكن عربها إرتكاب هــذه الجرائم،
لتبيان وجود القواعد ومدى تطبيقها وهل
أن الكل -العــام والخاص -يتفاعل بنفس
اإلتجاه ولتحقيق نفس الغرض».
ويختم« :يف النهايــة العربة بالجدية
والتطبيق الفعيل وعندنا اإلمكانيات ولدينا
شواهد عىل ذلك».

أوراق قوة إضافية

تجدر االشــارة إىل أن إنخراط لبنان
يف عملية اإلصالحات الهيكلية الشــاملة يف
حال التقدم بإبــرام إتفاقية الربنامج مع
صندوق النقد الدويل ،سيشكل قيمة مضافة
إلصالح ما يلزم إصالحه من ناحية القوانني

الشك بقدرة لبنان

يف ميزان الخرباء املرصفيني يرى الخبري
املرصيف جــو رسوع لـ»نــداء الوطن» أن
إنهيار القطاع املرصيف يف لبنان وعودة نظام
الكاش ال يعني أنه ال يجب أن تكون هناك
جهود ملكافحة تمويــل االرهاب وتبييض
االموال» ،مشددا ً عىل أن «مجلس النواب أقر
قوانني كافيــة ملكافحة هاتني الجريمتني.
ولبنان ملتزم بالقوانني الدولية واملصارف
اللبنانية ال تزال تطبقها كما أن هناك لجنة
يف مرصف لبنان تتابــع وتراقب موضوع
تبييض االموال».
يف املقابــل يــرى رسوع أن «كل هذه
العنارص ال تمنع الشــك بقــدرة لبنان عىل
تحقيق هذا االمر كوننا يف حالة فوىض مالية
وليس هناك نظام مرصيف منتظم .واالنتظام
يف املصارف يتعلق بخدمة الزبائن واملقاصة
عنهم ،كما يمكن تســجيل أن لجنة الرقابة
عىل املصارف لم نشهد لها نشاطا ً ملحوظا ً
حول هذه امللفات» ،الفتــا ً إىل أن «MENA
 »FATFتأتي إىل لبنــان يف ظل هذه املعمعة
للقيام بتقييــم للبنان بااللتــزام بتطبيق
القوانــن والترشيعات الخاصــة بهاتني
الجريمتني .لكن لبنان لديه ثغرة كبرية هي
أن املعابر غري مضبوطة والتهريب املستمر
عربها ،والسوق السوداء ،وإقتصاد الكاش
الذي يكــر لدرجة أنه ســيصبح أكرب من
االقتصاد الرقمــي أو املرصيف .فاملناخ العام
املوجود يف البلد يســتدعي الشك بنسبة ال
بأس بها بإمكانية حصول تبييض االموال
وتمويل االرهاب».
يوضــح رسوع أن «وضــع لبنان يف
منطقة التقييم الرمادية تكون بعد التأكد
من تقصري املرصف املركزي ولجنة الرقابة
عىل املصارف وهذا لم يحصل .ولكن إذا ثبت
تورط أحد املصــارف عندها يجب انتظار
االجراءات بحقــه» ،معربا ً عن إعتقاده أن
«الخطر عىل التقييم السلبي للبنان سيكون
بســبب إزدهار إقتصاد الكاش والســوق
السوداء حيث ال يمكن التثبت من أن االموال
املتداولة فيها نظيفة أم ال».

٢٠

تــتــــــــمــات
العـــدد  - ٨٩٢السنــــة الـرابـعـة

الراعــي قال كلمته والكرة في ملعب الرئيس

وأكثر من ذلك أيضا ً طالب البطريرك بإعادة ما تمت مصادرته من
املطران الذي يقوم بواجب وطني« :ومن غري املقبول أن يخضع أسقف
لتوقيف وتفتيش ومســاءلة من دون الرجوع إىل مرجعيّته الكنســيّة
القانونيّة ،وهي البطريركيّة .وبهذا النقص املتعمّ د إساءة للبطريركيّة
املارونيّة ،وتع ٍّد عىل صالحيّاتها .نحن نرفض هذه الترصقات البوليسيّة
ذات األبعاد السياسيّة التي ال يجهلها أحد ،ونطالب بأن يُعاد إىل سيادة
املطــران موىس الحاج ك ّل ما صودر منه» .ورفع ســقف املواجهة من
كــون القضية مجرد ملف مفــرك إىل قضية وطنيــة تدخل يف صلب
عمل الكنيســة املقاومةَّ :
«إن البطريركية املارونيــة صامد ٌة كعادتِها
عىل مواقفِ ها وســتُتابع مسريتَها مع شــع ِبها» .بعد هذا الكالم وضع
البطريرك الكرة يف عهدة رئيس الجمهوريــة الذي أعطى وعدا ً بالعمل
عــى معالجة تداعيات توقيــف املطران موىس الحــاج وحل القضية
بالشكل الذي يعيد الحق إىل أصحابه ،ويضع ح ّدا ً لهذا التجاوز الخطري
لدور البطريركية املارونية والكنيســة ألن أي خنوع ملا حصل سيعني
حتما ً انهيار آخر حصن من حصون الدفاع عن هوية لبنان.
يــوم البطريرك يف الديمان أمس غاب عنــه «التيار الوطني الحر»
الذي كشــف غيابه بعض خلفيــات «الجماعة الحاكمــة واملهيمنة»
التي تشــمل التيار و»حزب الله» معاً .فبــدل أن يقف التيار إىل جانب
مرجعيته الروحية يف قضية بهذا الحجم حــاول أن يغطي عىل عملية
توقيــف املطران وإهانــة البطريرك والبطريركيــة ،وعمد عىل عكس
ذلك إىل هجوم عىل «القوات اللبنانيــة» يف مقدمة نرشة أخبار محطته
التلفزيونية الـــ»أو تي يف» بينما لجأ «حزب الله» إىل بعض األســماء
والجمعيات إلصدار بيانات توىل توزيعهــا وفيها تهجم عىل البطريرك
الراعي والكنيســة املارونية يف مســألة تتعلق بكيان هــذه الطائفة
وتاريخها ومســتقبلها ،وأخذ عــى عاتقه تأكيد تهمــة العمالة عىل
املطــران وتعميمها عىل الطائفة املارونية حتــى قبل أن يتهم القضاء
مبارشة ،ليكشف بذلك هوية من يقف وراء هذه الرتكيبة وكـــأنه يريد
أن يصدر حكمه من دون محاكمة يف قضية ال اساس لها من الصحة.
ربمــا لم يخطر يف بال البطريرك الراعي أنه ســيتعرض ملا تعرض
له ســلفه البطريرك مار نرصالله بطرس صفري الرمز الكبري الذي كان
له الدور األكرب يف معركة اإلســتقالل الجديد الذي يحاول «حزب الله»
إنهــاءه وإلغاءه .وهو لذلك خاطب الحشــد املتجمع يف الديمان قائالً:
«إن البطريرك صفري حي فينا» .كان البطريرك الراعي شــاهدا ً عىل ما
تعرض لــه البطريرك صفري من إهانة يف  5ترشين الثاني  1989عندما
اقتحم منارصون للعماد ميشــال عون الرصح البطريركي يف بكركي
بعد انتخاب النائب رينيه معوض رئيســا ً للجمهورية .تلك الليلة التي
روى تفاصيلها البطريــرك صفري يف مذكراته قال إنه صىل أمام صورة
يســوع املصلوب ألنه كان يعتقد أنه ســيالقي وجهه يف السماء .وهو
الذي تــرك املقر البطريركي يف بكركي لينتقــل قبل الفجر مع املطران
بشارة الراعي إىل الديمان .وعندما ســئل العماد ميشال عون عن هذا
األمر يف اليوم التايل قال إن البطريرك اختار طريق املنفى .وعىل رغم أنه
عىل أيام البطريرك صفري ومن قبلــه لم يتعرض أي مطران ملا تعرض
له املطران موىس الحاج وال تم تفتيش أي أســقف عىل أبرشية القدس
وحيفا واألرايض املقدسة وال تمت فربكة تهمة من هذا النوع ،فإن ذلك
يحصل اليوم عىل عهد الرئيس ميشــال عون .فهل ســيكون له دور يف
إســقاط هذه الصورة عن عهده بإعادة اإلعتبار إىل القانون والكنيسة
والبطريــرك والبطريركية ومحو هذه اإلهانــة؟ أم أنه كما فعل التيار
سيغطيها ويثبت أنه جزء من هذه الجماعة الحاكمة واملهيمنة؟
وليس بعيدا ً عن جــو الديمان كان موقف راعي أبرشــية بريوت
للروم األرثوذكس املطــران الياس عودة الذي القى البطريرك الراعي يف
قراءته ألبعــاد ما حصل ،معتربا ً ان «ما جرى مــع أخينا املطران غري
مقبــول وينذر بوجود نهج جديد يف التعامل األمني والقضائي يؤدي إىل
تداعيات خطرية عىل مستوى الوطن .وهذا أمر خطري ومرفوض ونأمل
ً
عدم تكراره» ،وأضاف« :إذا كان توقيفه
رســالة إىل الكنيسة من أجل
إســكات صوتهاّ ،
فإن الكنيسة ال تخضع للرتهيب والكيدية ،وال تخاف
إال ربّها ،وال ّ
تنفذ إال تعاليمه ،وال تســمع إال صوت الضمري والواجب،
وواجبُها احرتام اإلنســان ومحبّته ،والحفاظ عىل كرامته والدفاع عن
حريته .هكذا كانت الكنيسة منذ تأسيسها وهكذا ستبقى بنعمة ربها
وسيدها يسوع املسيح».

الرغيف بأمر تسهيل "مافيوي"!

ال يشء يوحي بانفراجات يف ملف الخبز يف املســتقبل القريب .عىل
الصعيــد الداخيل تتواىل اإلقفاالت ،عن حق أو غري حق ،يف األفران ،فيما
الطلب يشهد ارتفاعا ً متزايداً .فنقابة املخابز واألفران أوضحت يف بيان
أنها «بحاجة إىل زيادة نسبة إنتاجها ،لتتوافق مع حجم ال ّ
طلب املتزايد
نتيجة وجود أكثر من  700ألف ســائح من جهة ،ولزيادة ال ّ
طلب عىل
الخبز العربي الرتفاع سعر الخبز اإلفرنجي ومشتقاته ،بعد رفع الدعم
عن الطحني املخصص لصناعته من جهــة ثانية» .يف املقابل خفضت
وزارة االقتصاد كميــات الطحني املدعوم لصناعــة الخبز االبيض إىل
 17ألف طن شــهرياً ،من دون أن تجد حالً مســتداما ً السترياد القمح
بالكميــات الكافية .يف املقابل ما زال قرض البنــك الدويل لدعم القمح

اإلثـنـيـن  25تـمـوز 2022

بقيمة  150مليــون دوالر معلقاً ،ولــم َ
يلق بعد طريقــه إىل التنفيذ
لغاية اللحظة ،رغم كثرة الوعود .أما عــى الصعيد العاملي فقد أثارت
االنفجارات قبل يومني يف مدينة أوديســا عىل البحر االســود ،بعد يوم
واحد من توصل كييف وموســكو إىل اتفاق استئناف صادرات الحبوب
األوكرانية عرب موانئ البحر األســود ،املخــاوف من تعطل االتفاق من
جديــد أو تباطؤ تنفيذه .االمر الذي ســيعقد االمــور ويزيد الضغوط
عىل الدول التي تعتمد عىل أوكرانيا الســترياد القمح ،ويؤدي إىل عودة
االسعار إىل االرتفاع.
أمام هذه اآلفاق املسدودة داخليا ً وخارجيا ً ال تنفك وزارة االقتصاد
ّ
«تبش» املواطنــن بانه ال مفر من رفع الدعم عــن الخبز ،عىل أن ال
يتجاوز ســعر الربطــة  1دوالر مع دعم مبارش ملن هــم أكثر حاجة.
بغــض النظر عن قدرة الوزارة عىل املراقبة وضبط االســعار بعد رفع
الدعم كلياً ،فان هذه العملية ســتزيد من مآيس املواطنني .صحيح أن
االرتفاعات يف االســعار «ما وقفت» عىل ربطــة الخبز ،وصحيح ايضا ً
أنها أدت إىل اســتفادة القلة املحتكرة
واملهربة عىل حســاب املواطنني،
ِ
إال أن رفع الدعم من دون بدائل ســيكون كارثياً .و»البدائل ليست عىل
االطالق بطاقات تموينية عىل غرار تلــك الزائفة التي وعدت بها 500
ألــف عائلة قبل رفع الدعــم ولم ِ
تأت ،وال باملســاعدات الوهمية عىل
الرواتب واالجور ،إنما بتوحيد ســعر الرصف وبــدء تنفيذ الخطة مع
صندوق النقد الدويل وإجراء التعديالت املطلوبة عىل االجور» ،بحســب
املصادر« .عدا ذلك فان الدوالر «التافه» بالنسبة للبعض ،هو  50يف املئة
من املدخول العائيل لنحو  70يف املئة من الشعب اللبناني.

العاهل األردنيُ :نواجه هجمات "ميليشيات إيران"

وإذ أمل يف أن «نرى ّ
تغيا ً يف ســلوك إيــران ،وال ب ّد أن يتحقق ذلك
عــى أرض الواقع ّ
ألن يف ذلك مصلحة للجميــع يف املنطقة ،بما يف ذلك
إيران والشعب اإليراني» ،أكد أنّه «ال نُريد توترا ً يف املنطقة ،واألردن وك ّل
الدول العربية تُريد عالقات طيّبة مع إيران مبنية عىل االحرتام املتبادل
وحسن الجوار واحرتام سيادة الدول وعدم التدخل يف شؤونها» ،مشدّدا ً
عىل أن «الحوار هو السبيل لح ّل الخالفات».
ورأى امللــك عبدالله أن «املنطقة ليســت بحاجة ملزيد من األزمات
والرصاعات ،بل إىل التعاون والتنسيق» ،فيما أكد أن األردن «دوما ً يُنادي
بم ّد جســور التعاون بدال ً من بناء األسوار والحواجز وهو معني بأمن
املنطقة» ،مشدّدا ً عىل أن «أمن األشقاء العرب هو جزء من أمننا».
وأوضح أن «األردن قادر عىل منع أي تهديد عىل حدوده ...وي ّ
ُنسق
مع األشــقاء يف مواجهة هــذا الخطر» .وتابع« :بذلنــا جهودا ً كبرية
عىل مدى الســنوات املاضية لتهدئة األوضاع ،لكــن التحدّيات ما تزال
موجودة ،وسنســتم ّر يف اتخــاذ ك ّل ما يلزم من إجــراءات ملواجهتها
وحماية أمننا ومصالحنا».
وحول إقامة تحالف أمني عربي ُ
طرحت فكرته قبل زيارة الرئيس
األمريكي جو بايدن األخرية إىل املنطقة ،قال امللك عبدالله« :نتحدّث عن
مؤسيس عربي ،وهذا يتط ّلب تشاورا ً
ّ
الحاجة إىل منظومة عمل دفاعي
وتنســيقا ً وعمالً طويالً مع األشقاء ،بحيث تكون املنطلقات واألهداف
واضحة».
ولفت إىل أنّه «لــو نظرنا اليوم إىل مصــادر التهديد التي تواجهنا
جميعاً ،ســنجدها مشــركة ،وتتط ّلب تعاونا ً عربيّا ً يســتجيب لها،
خصوصا ً مخاطــر اإلرهاب املتجدّدة ،وشــبكات التهريــب املنظمة
للمخدّرات واألســلحة» .وخلص قائالً« :تاريخيّاً ،األردن كان يف صدارة
املشــاركني يف مواجهة تهديدات إرهابية وأمنية استهدفت دوال ً عربية
وشعوبها».
توازياً ،استقبل العاهل األردني الرئيس الفلسطيني محمود عباس
يف قرص الحسينية يف عَ مّ ان أمس ،حيث بحث معه التطوّرات يف املنطقة،
وخصوصا ً اإلنتخابات اإلرسائيلية املقبلة وتأثريها عىل فرص استئناف
مفاوضات السالم بني الفلسطينيني واإلرسائيليني ،بحسب بيان صادر
عن الديوان امللكي األردني.
كما ت ّم خالل لقــاء امللك عبدالله وعباس «التأكيد عىل اســتمرار
التنسيق األردني  -الفلســطيني لتذليل العقبات اإلرسائيلية عىل جرس
امللك حسني ،والتي تتســبّب بازدحامات للمسافرين» .وأكد امللك خالل
اللقاء «رضورة التح ّرك األردني  -الفلســطيني املشــرك عىل مختلف
املســتويات للبناء عىل النشــاط الديبلومايس يف املنطقــة بعد زيارة
الرئيس األمريكي جو بايدن وانعقاد قمة جدة لألمن والتنمية».
وشــدّد العاهل األردني عىل «أهمّ ية مواصلة التنســيق األردني -
الفلسطيني ،خصوصا ً قبل اجتماعات الجمعية العامة لألمم املتحدة يف
أيلول املقبل» ،مشريا ً إىل «حرص األردن عىل إعادة التأكيد عىل مركزية
القضية الفلســطينية أمام املجتمع الدويل» .كما شــدّد عىل «رضورة
شمول األشقاء الفلسطينيني يف املشــاريع اإلقليمية وتمكينهم ودعم
صمودهم عىل األرض وعدم تهميشهم».
وأعــاد امللك التأكيــد عىل «وقــوف األردن الكامل مع األشــقاء
الفلسطينيني يف نيل حقوقهم العادلة واملرشوعة» ،مشريا ً إىل «مواصلة
اململكة بذل ك ّل الجهود لحماية ورعاية املقدّسات اإلسالمية واملسيحية
يف القدس ،من منطلق الوصاية الهاشمية عىل هذه املقدّسات».

سوريا :هجوم بمسيّرة يستهدف كنيسة "آية صوفيا"
ُق ِت َل شــخص وأُصيب  12آخرون بجــروح أمس يف هجوم إرهابي
ّ
مسية شــنّته فصائل جهادية خالل حفل تدشني كنيسة «آية
بطائرة
صوفيا» يف وسط سوريا ،وفق ما أفادت وكالة األنباء السورية الرسمية
َ
شخص ْي يف قصف
«ســانا» ،التي كانت قد أفادت يف وقت سابق بمقتل
صاروخي.
وكانت «سانا» قد أوردت بداية أن ما وصفته بـ»اإلعتداء اإلرهابي»
طال بصاروخ «تجمّ عا ً حاشــداً» خالل تدشــن كنيسة «آية صوفيا»
يف مدينة الســقيلبية يف ريف حماة الشمال الغربي ،ما أسفر عن مقتل
َ
شخص ْي وإصابة  12شخصاً.
ّإل أنها عادت وحذفت الخرب األوّل ،واستبدلته بآخر أفادت فيه بمقتل

ّ
ّ
مفخخة»،
مسية
مدني واحد وإصابة  12آخرين باستهداف بـ»طائرة
يف حني أكد «املرصد الســوري لحقوق اإلنسان» حصول القصف قرب
االحتفال ،مشريا ً إىل أنه قد يكون ناتجا ً من قذيفة صاروخية أو «طائرة
ّ
مسية انتحارية» أطلقتها فصائل مقاتلة ناشطة يف مناطق مجاورة.
ووثق املرصد مقتــل مدني واحد وإصابة  6آخرين .ويأتي القصف
بعد يومَ ْي عىل مقتل  7أشخاص ،بينهم  4أطفال أشقاء ،يف غارات شنّتها
طائرات حربية روســية يف محافظة إدلب املجاورة .وتُســيطر «هيئة
تحرير الشام» («جبهة النرصة» سابقاً) عىل حواىل نصف مساحة إدلب
ومناطق محــدودة محاذية من محافظات حماة وحلب والالذقية ،كما
تنشط يف املنطقة فصائل جهادية أخرى أق ّل نفوذاً.
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أفقيًا:

 – 1مد ينة أ ميركية في والية
كارولينا الشمالية.
 - 2ملك مصري راحل.
 - 3أنت باألجنبية  -ما تخ ّلف من
احتراق المواد.
 - 4اختلجت العين  -جنس طير
مائي  -أحد الوالدين.
 - 5رسول  -صارت وتحولت إلى.
 - 6سقي  -مطربة لبنانية.
 - 7رادع وزاجر  -عالم باألمر.
 - 8وضع خلسة  -صناديق من
خشب ونحوه توضع فيها جثث
الموتى.
 - 9الرائحة الطيبة.

عموديًا:

 – 1كثرة وزيادة  -أثنى على.
 - 2رحوم  -هامة.
 - 3للنداء  -حيوان أسطوري.
الحمل.
ح َمل ِ
 - 4ق ّل وجوده َ -
 - 5دولة أفريقية  -صوت الطفل
إذا بكى.
 - 6نوع من الحجارة تفرش به
األرض  -ريق.
 - 7دفن البنت في التراب وهي حيّة
 رجوعي. - 8نهر أميركي يعتبر أصغر نهر في
العالم  -الفراش.
 - 9رئيس أميركي راحل.
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حلول العدد السابق

أفقيا – 1 :داونينغ ستريت  -ال  - 2 -بيدرو شانشيز  -عال  - 3 -لم  -دس
 دنيا  -شر  - 4 -ناح  -فش  -سيول  -أ أ أ  - 5 -نسيب لحود  -ول  -نم 6 - يونين  -را  -حن  -حزب  - 7 -تيه  -تيم حسن  -مدلل  - 8 -يل  -تافه  -فياابيا  - 9 -مكر  -شر  -النور  - 10 -اوقف  -دم  -االمين  - 11 -رنم  -يد
 يمل  -كاهل  - 12 -ستاتن  -االحالم  - 13 -نم  -دك  -كي  -ينفع - 14 -هايتي  -الوراب  -اب  - 15 -ايام وليالي  -واله.
عموديا  – 1 :دبلن  -يتيم  -رسمها  - 2 -ايمانويل كانت  -اي  - 3 -ود -
حسنه  -رومانيا  - 4 -نرد  -ي ي  -تمتم  - 5 -يوسف بن تاشفين  -يو 6 -
 نس  -شل  -يفر  - 7 -غار  -حرمه  -اكاي  - 8 -سن  -سواح  -اميل  -ال  - 9تشديد  -سفل  -مأكول  - 10 -رينو  -حنين الحيري  - 11 -يزيلون -اول  - 12 -ماراكايبو  - 13 -حدب  -مأمن  - 14 -الشانزليزيه  -فال 15 -
 -ال رامبال  -نالعبه.
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العـــدد  - 892السنــــة الـرابـعـة

برلين ُت ّ
حذر من "حرب ضدّ وحدة أوروبا"
دخلت الحرب الروســيّة ض ّد أوكرانيا
شهرها السادس غداة رضبات صاروخية
اســتهدفت ميناء أوديسا ،مهدّد ًة اإلطاحة
بتنفيذ اإلتفاق يف شــأن استئناف تصدير
الحبوب التي كانت محظورة بفعل الحرب،
فيمــا دان الرئيس األوكرانــي فولوديمري
زيلينســكي الهجوم عىل ميناء أوديســا
السبت ،واصفا ً إيّاه بـ"الرببرية الروسية".
وبعدما كانت تركيا قد كشــفت أنّها
ت ّلقت تأكيــدات من موســكو ّ
أن القوات
الروســية لم تكن مســؤولة عن الهجوم،
أبدت املتحدّثــة باســم وزارة الخارجية
الروســية ماريا زاخاروفا تراجعا ً عن هذا
ً
معلنة أن الرضبات دمّ رت
املوقف باألمس،
سفينة حربية أوكرانية.
وذكرت زاخاروفا يف بيان أن "صواريخ
"كاليرب" دمّ ــرت بنى تحتية عســكرية
يف ميناء أوديســا برضبة عاليــة الدقة"،
مشــر ًة إىل غرق "زورق حربــي" ،بينما
اعترب زيلينسكي ّ
أن الرضبات عىل أوديسا
تُظهر أنه ال يُمكن الوثوق بموسكو للوفاء
بوعودها ،مشــرا ً إىل أن الرضبات قوّضت
إمكان إجراء حوار أو تفاهم مع موسكو.
وأوضحت القــوات الجوّية األوكرانية
ّ
أن "ميناء أوديســا حيث كان يت ّم تحضري
الحبوب للشحن ،تع ّرض للقصف" ،مشري ًة
إىل "إسقاط صاروخني ،ورضب صاروخان
آخران أرايض امليناء ،حيث توجد حبوب" ،يف
حني كشف حاكم منطقة أوديسا ماكسيم

السيسي خالل استقباله الفروف في القاهرة أمس (أ ف ب)

الذي اتخذته الدول األعضاء يف هذا الشأن".
ميدانيّاً ،ال تعرف الحــرب هدوءا ً عىل
الجبهات يف ميكوالييف (جنوب) ،ويف منطقة
خاركوف الواقعة يف الشــمال الرشقي ،ويف
منطقة خريســون (جنــوب) ،ويف إقليمَ ْي
دونيتســك ولوغانسك اإلنفصاليني املواليني
لروسيا يف رشق أوكرانيا.
توازيــاً ،ح ّذر الرئيــس األملاني فرانك
فالرت شــتاينماير خالل خطاب يف مدينة
بادربورن من أن الحرب التي يشنّها الرئيس
الرويس فالديمري بوتــن عىل أوكرانيا هي
أيضا ً "حرب ض ّد وحدة أوروبا" ،مؤكدا ً أنّه
"علينا ّأل ننقســم ،علينا ّأل نجعل العمل

عمليّة دمو ّية للجيش اإلسرائيلي
في نابلس
يف واحدة من سلســلة عمليات
ليلية دموية جديدة ن ُ ّفذت ليل السبت
 األحد بحثا ً عن أشــخاص يُشتبهيف تو ّرطهم بهجماتُ ،ق ِت َل شــابان
فلســطينيان وجــرح  19آخــرون
برصاص الجيش اإلرسائييل يف نابلس
بالضفة الغربية.
وذكــرت وزارة الصحــة
الفلســطينية يف بيان صباح األحد أن
الشاب َْي هما بشار عزيزي ( 25عاماً)
وقد أُصيب برصاصة يف الصدر ،وعبد
الرحمن ســليمان ( 28عاماً) الذي
أُصيب برصاصة يف الرأس ،مشري ًة إىل
أن  6فلسطينيني آخرين جُ ِرحوا خالل
العملية ،بينهم اثنان يف حال الخطر.
مــن جهته ،تحــدّث "الهالل
األحمــر الفلســطيني" عن 19
جريحا ً خالل العملية العســكرية
اإلرسائيليــة ،بينهــم  10أُصيبوا
بالرصــاص الحي ،بينمــا أعلن
الجيش اإلرسائييل أنه ي ّ
ُنفذ عملية
يف مدينــة نابلس ،مــن دون أن
يُع ّلق عىل الفور عىل سقوط قتىل
وجرحى .لكنّــه أوضح يف بيان أن
"تبــادال ً إلطالق النــار جرى بني
املس ّلحني املشــتبه فيهم والقوات
اإلرسائيلية وتــ ّم تحديد إصابات
لعدد من اإلرهابيني".
وأشار الجيش يف بيانه إىل أن عمليّته
يف نابلس حصلت بالتعاون مع الرشطة،
الفتا ً إىل أنــه ّ
نفذ عمليــات يف مواقع
أخرى أيضاً ،منها بلــدة املغري ومخيم
عايدة ومدينة جنــن .وأضاف الجيش
أن العمليــة يف نابلس أُطلقت "العتقال
إرهابيني مس ّلحني مشتبه فيهم".
واعترب أنــه تــ ّم التحريض عىل
"أعمال شــغب عنيفة" خالل "نشاط
العمليات" .وتحدّث عن "عبوات ناسفة
وحجارة أُلقيت يف اتجاه الجنود" ،مؤكدا ً

خالل تشييع أحد القتلى الفلسطينيين في نابلس أمس (أ ف ب)

أنه ر ّد بـ"وســائل ملكافحة الشــغب
وذخــرة حيــة" .كما كشــف أن "4
أشخاص يُشتبه يف ضلوعهم بنشاطات
إرهابية اعتُقلوا ليل" الســبت  -األحد
خالل عمليات يف الضفة الغربية.
وذكر الجيش كذلــك أنّه عمل إىل
جانب حرس الحدود اإلرسائييل يف قرية
قباطية "العتقال اثنني من املشــتبه
فيهم بأنشــطة إرهابية" ،الفتا ً إىل أن
"مس ّلحني مشــتبه فيهم أطلقوا النار
عىل الجنود الذين ردّوا بالذخرية الحية".
بــدوره ،ذكر رئيــس الوزراء
اإلرسائييل يائري البيد خالل االجتماع
األســبوعي لحكومته أن "الجيش
والشني بيت (جهاز األمن الداخيل)
واليامام (مغاوير الرشطة) داهموا
مخابــئ مطلوبــن يف نابلــس".
وأضاف أن "هؤالء اإلرهابيني ّ
نفذوا
أخــرا ً هجمات بأســلحة نارية"،
مؤكدا ً أنّه "لن نجلس وننتظر منهم
مهاجمــة املواطنني اإلرسائيليني"،
فيما أشــاد بما وصفــه "عملية
فاعلة وناجحة" لقوات األمن.
ويف املقابــل ،دانــت الرئاســة
الفلســطينية العمليــة و"اغتيال"
الشــاب َْي وحمّ لت الجانب اإلرسائييل

املسؤولية الكاملة عنها .واعترب الناطق
باسم الرئيس محمود عباس ،نبيل أبو
ردينة ّ
أن "اســتمرار عدوان اإلحتالل
عىل شعبنا ليس غريبا ً عىل حكومات
اإلحتالل" ،مؤكدا ً أن "املنطقة ستبقى
يف دوامة العنف حتّــى إنهاء اإلحتالل
وتحقيق السالم العادل".
كما دان أمني رس اللجنة التنفيذية
لـ"منظمــة التحرير الفلســطينية"
حســن الشــيخ العملية العسكرية
اإلرسائيلية ،معتــرا ً أنها "جريمة".
ّ
تشــن القوات
ومنــذ أواخــر آذار،
اإلرسائيلية عمليات أمنية شبه يومية
يف الضفة الغربية بعد سلسلة هجمات
شنّها فلسطينيون وعرب إرسائيليون
يف إرسائيل والضفة الغربية ُق ِت َل فيها
 19شخصاً ،معظمهم من املدنيني.
وخالل هذه العمليــات التي
قام بها الجيش اإلرسائييل ُق ِت َل 52
فلسطينيّا ً عىل األق ّل و 3مهاجمني
من عرب إرسائيل ،بعضهم أعضاء
يف الجماعات املس ّلحة ،ولكن أيضا ً
مدنيون ،بمَ ن فيهــم الصحافية
الفلســطينية يف قناة "الجزيرة"
شــرين أبو عاقلة التــي كانت
تُغ ّ
طي عملية يف جنني.
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أخبار سريعة

ضرب أوديسا يُهدّد إستئناف تصدير الحبوب
مارشــينكاو ّ
أن الرضبــات الصاروخية
خ ّلفت جرحى كما أدّت إىل أرضار يف البنية
التحتية مليناء أوديسا.
ويف ســياق متّصــل ،طمــأن وزير
الخارجيــة الرويس ســرغي الفروف يف
القاهــرة ،أوىل وجهاتــه ضمــن جولته
األفريقية ،املرصيني ،يف شــأن مخاوفهم
املرتبطة بأزمة الغذاء .وقال الفروف خالل
مؤتمر صحايف عقب محادثات أجراها مع
نظريه املرصي سامح شــكري اثر لقائه
الرئيس املــري عبد الفتاح الســييس:
ّ
تمســك املصدّرين الروس للحبوب
"أكدنا
باإليفاء بك ّل التزاماتهم".
وتناول لقاء السييس والفروف ،بحسب
بيان للرئاسة املرصية" ،بعض املوضوعات
الثنائيــة يف مختلف املجــاالت ،خصوصا ً
التعاون يف مجــال قطاعات توريد الحبوب
والغــذاء ،وكذلك قطاع البــرول والغاز يف
ضوء األزمة الراهنــة يف تلك القطاعات".
وأكد الســييس خالل اللقــاء "دعم مرص
لكافة املســاعي التي من شــأنها رسعة
تســوية األزمة (الروســية  -األوكرانية)
سياســيّا ً من أجــل الحفاظ عــى األمن
واإلستقرار الدولي َّْي".
وبعــد ظهر أمــس ،زار الفروف مق ّر
جامعة الــدول العربية وســط القاهرة،
وقال خالل كلمة أمام مجلسها إنّه "ممتن
الهتمــام الجامعة بالوضــع يف أوكرانيا،
وأقدّر املوقف املتوازن والعادل واملســؤول

٢١

الكبري الذي بدأناه بطريقة واعدة ج ّدا ً من
أجل أوروبا موحّ دة يتع ّرض للتدمري".
وعىل صعيد آخر ،حــ ّذر رئيس الوزراء
اإلرسائييل يائــر البيد يف بيان مــن أن ح ّل
الوكالة اليهودية للهجرة يف روسيا سيُش ّكل
"حدثا ً خطراً" يُمكن أن يؤثر عىل العالقات بني
البل َديْن .وإذ تعهّ د البيد "التح ّرك عرب القنوات
الديبلوماسية" للســماح للوكالة بمواصلة
عملها ،أعلن إرسال وفد إرسائييل "فور تلقي
املوافقة الروسية عىل املحادثات" .وأوضح أن
الوفد ســيبذل "ك ّل ما بوسعه" إلحراز تقدّم
يف الحوار حول هذه املســألة ،مشدّدا ً عىل أن
"العالقات مع روسيا مهمة إلرسائيل".

واشنطن ُتح ّ
ذر
من عدوانيّة بكين
مع تصاعد التهديدات الجوّية والبحريّة يف بحر
الصني الرشقي والجنوبي ،ح ّذر رئيس هيئة األركان
األمريكية املشرتكة الجنرال مارك مييل خالل رحلة
ط ْي الهندي والهادئ شملت توقفا ً
إىل منطقة املحي َ
يف إندونيســيا أمس من أن الجيش الصيني أصبح
"أكثــر عدوانية وخطورة بشــكل ملحوظ" خالل
السنوات الخمس املاضية.
وكشــف ميــي أن عدد عمليــات اعرتاض
الطائرات والســفن الصينية يف منطقة املحيط
الهادئ إزاء الواليــات املتحدة والقوات املتحالفة
األخرى زاد بشكل كبري خالل آخر  5سنوات ،وفق
ما ذكرته وكالة "أسوشييتد برس" األمريكية.
وجاءت ترصيحات مييل يف الوقت الذي تضاعف
فيه الواليات املتحدة جهودهــا لتعزيز عالقاتها مع
دول املحيط الهادئ كقوة موازنة للصني التي تُحاول
توسيع وجودها ونفوذها يف املنطقة.
وتُع ّد إدارة الرئيس األمريكي جو بايدن الصني
و"تهديداتها املتســارعة" هــي "التحدّي األمني
الرئييس" عىل املدى الطويل لواشنطن ،فيما تُر ّكز
جولة مييل للمنطقة عىل التهديد الصيني بالتحديد.
وســيحرض رئيس هيئة األركان األمريكية
املشرتكة اجتماعا ً لقادة الدفاع يف املحي َ
ط ْي الهندي
والهادئ هذا األسبوع يف سيدني بأسرتاليا ،حيث
ستكون املوضوعات الرئيسية هي النمو العسكري
املتصاعد للصني والحاجة إىل الحفاظ عىل منطقة
املحيط الهادئ "ح ّرة ومنفتحة وسلمية".
وأثار مسؤولون عسكريون أمريكيون أيضا ً
املخاوف يف شأن احتمال أن تغزو الصني جارتها
تايوان ،حيــث صعّ دت بكني من اســتفزازاتها
العســكرية ض ّد تايبيــه ،وتتط ّلــع إىل ترهيبها
لتوحيدها مع الرب الصيني الرئييس ،مشريين إىل
أن بكني "تُريد أن تكون مســتعدّة التخاذ خطوة
تجاه الجزيرة بحلول العام ."2027
وتبقى الواليــات املتحدة الحليــف الرئييس
لتايوان وموردها األســايس لألســلحة الدفاعية.
ويوجب قانــون أمريكي من الحكومة التعامل مع
كافة التهديــدات ض ّد الجزيرة بوصفها مســائل
"تُثري قلقا ً بالغاً" ،لكنّه يظ ّل غامضا ً يف شــأن ما
إذا كان الجيش األمريكي سيُدافع عن تايوان إذا ما
تع ّرضت لهجوم عسكري من جانب الصني.

الكويت :تعيين
رئيس جديد للوزراء
أصدر ولي العهد الكويتي الشيخ
مشعل األحمد الجابر الصباح
أمس أمرا ً بتعيين الشيخ أحمد
نواف األحمد الصباح رئيسا ً
لمجلس الوزراء .ونقلت وكالة
األنباء الكويتية عن الديوان
األميري أن القرار يأتي بعد
اال ّ
طالع على الدستور ،واألمر
األميري الصادر في  15تشرين
الثاني  2021باالستعانة
بولي العهد لممارسة بعض
اختصاصات األمير الدستورية،
واألمر األميري الصادر بتاريخ
 10أيار الماضي بقبول استقالة
رئيس مجلس الوزراء.

الفيليبين :عملية اغتيال
خالل حفل تخرّج
في حادثة نادرة تبدو عملية
اغتيال هدفها محدّدُ ،ق ِت َل 3
أشخاص ج ّراء إطالق نار في
جامعة في العاصمة الفيليبينية
مانيال .وحصلت الحادثة في
جامعة "أتينيو دي مانيال"
مع وصول طالب الحقوق
وأفراد عائالتهم لحضور حفل
تخ ّرج كان من المق ّرر أن
يحضره كبير قضاة المحكمة
العليا ألكسندر غيسموندو،
لكنّه كان في طريقه إلى
الجامعة عندما وقع إطالق
النار .وذكرت السلطات مقتل
روز فوريغاي ،رئيسة بلدية
سابقة في والية باسيالن
الجنوبية المضطربة ،التي
كانت ابنتها ضمن الخ ّريجين.
بأن مساعدا ً
وأفادت الشرطة ّ
لفوريغاي وحارس أمن من
الجامعة ُقتِال أيضاً ،مشير ًة
إلى أن ابنتها أُصيبت بجروح
وهي في المستشفى و"حالتها
مستق ّرة" .وف ّر مطلق النار من
الموقع ،لكنّه اعتُقل الحقا ً قرب
كنيسة .وعثرت الشرطة على
مسد َّسيْن وكاتم صوت يُشتبه
في أن مطلق النار استخدمها.
وع ّرفت عن المشتبه فيه
بأنّه تشاو تياو يومول ،الذي
أوضحت أن لديه "تاريخا ً
طويالً" من النزاعات القضائية
مع فوريغاي.

ّ
يتدفقون
مهاجرون
إلى إيطاليا
وصل أكثر من  1000مهاجر إلى
ايطاليا فيما ينتظر مئات آخرون
على متن سفن إنسانية ،في
وقت تستع ّد فيه البالد النتخابات
نيابية يُ َرجّ ح أن يُهيمن اليمين
المتط ّرف على نتائجها في
أيلول .وأنقذت سفينة تجارية
وخفر السواحل السبت أكثر من
 600شخص كانوا يُحاولون
عبور البحر المتوسط على متن
قارب صيد قبالة كاالبريا في
أقصى جنوب إيطاليا .وت ّم نقلهم
إلى عدّة موانئ في صقلية .وفي
جزيرة المبيدوزا ،وصل نحو
 522شخصا ً من أفغانستان
وباكستان والسودان وإثيوبيا
والصومال ،خصوصا ً ليل السبت
 األحد على متن  15قاربا ًمختلفا ً أبحروا من تونس وليبيا.
ومركز االستقبال في المبيدوزا
مكت ّ
ظ ،ويض ّم حاليّا ً نحو 1200
شخص ،علما ً أن سعته من 250
إلى  300شخص.
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كـــــــرة ســـــــلّــــــــة

إختتام بطولة كأس آسيا لكرة السلة للرجال

أستراليا إحتفظت بلقبها على حساب لبنان
وعرقجي "زعيم" القارّة
تعثّر منتخب لبنان لكرة السلة في المحطة األخيرة من مشواره الناجح ببطولة آسيا للرجال التي
إختتمت أمس في إندونيسيا ،بعد خسارته الصعبة أمام خصمه األسترالي المصنف ثالثًا في
العالم واألول على صعيد القارتين األوقيانية واآلسيوية بفارق سلة واحدة فقط ( )75-73أمس
في المباراة النهائية .وما خسره لبنان على صعيد المنتخب ربحه على صعيد الجائزة الفردية األبرز
من خالل إحراز نجمه وائل عرقجي لقب أفضل العب في البطولة القارّية التي كانت مد ّ
ججة
بالنجوم الكبار.
إسته ّل األسرتاليون املواجهة عىل أفضل وجه ،إذ دانت لهم السيطرة
بشكل واضح مستفيدين من تألق ثون مايكر الالعب السابق يف الدوري
المنتخب اللبناني مت ّوجًا بالميدالية الفضية في ختام البطولة
األمريكــي للمحرتفني ( 14نقطة و 8ريباوندز) الذي شــ ّكل عبئا ً دائما ً
األسرتاليون برمية ح ّرة واحدة ،لتصل الكرة اىل عيل حيدر الذي تقدم بها
عىل الســلة اللبنانية ،فيما عجز العبو األرز عن مجاراة منافســيهم يف
برسعة وســددها "طائشة" من قبل منتصف امللعب خوفا ً من أن تغدره
هذا الربع الذي انتهى ( )10-22لحامل اللقب .وواصل منتخب أسرتاليا
صافرة النهاية ،ليحتفظ املنتخب األسرتايل بلقب كأس آسيا الذي أحرزه
تفوّقه الواضح يف بداية الربع الثاني ،فتقدّم ( )15-30مع مرور الدقائق
عام  2017يف لبنان بعد دمج قارتي آســيا وأوقيانيا منذ خمس سنوات،
ث ّم أنهاه ملصلحته بنتيجة (.)28-38
تــاركا ً الوصافة ملنتخب األرز للمرة الرابعة يف تاريخه بعد
وإبتدا ًء من الربع الثالث رجــع اللبنانيون اىل أجواء
أعوام  2001و 2004و.2007
اللقاء ،فاستعادوا تركيزهم ونظموا صفوفهم ،فق ّلصوا
الفارق اىل  9نقاط ( )34-43قبل أن يضع األســراليون
حدا ً لطموحــات اللبنانيني ويقولوا كلمتهم ( )43-57يف لبنان إنتفض في الربع الميدالية البرونزية لنيوزيلندا
مثل لبنان :وائل عرقجي ( 28نقطة و 7ريباوندز و5
نهاية هذا الربع.
األخير وأربك أستراليا
تمريرات حاســمة) ،عيل حيدر ( 23نقطة و 9ريباوندز)،
وإنتفض منتخب األرز (املصنف  54يف العالم والتاسع
ســرجيو درويش ( 7نقاط و 7ريباوندز و 4تمريرات حاســمة) ،اييل
آسيوياً) بشــكل الفت يف الربع األخري رافضا ً اإلستسالم والرضوخ لألمر
شــمعون ( 6نقاط و 4تمريرات حاســمة) ،كريم عز الدين ( 4نقاط)،
الواقع ،فســجّ ل  30نقطة مقابل  18نقطة لخصمه ،حيث هاجم السلة
هايك غيوكجيــان ( 3نقاط و 4ريباوندز) ،عيل مزهــر ( ،)2جوناثان
األســرالية وأصابها من املسافات القريبة والبعيدة مقلصا ً الفارق اىل 6
آرليدج ،يوسف خياط وعيل منصور.
نقاط ( )66-72قبل دقيقة و 22ثانية عىل نهاية املباراة ،ث ّم اىل ()70-72
ويف ختام املباراة جرى تتويج املنتخبات الثالثة األوىل ،ث ّم ت ّم إختيار
ثوان تماما ً اثر مجهود فــرديّ وإخرتاق رائع لعرقجي .وبعد
قبل عرش
ٍ
وائل عرقجي افضل العب يف مركزه وضمن التشــكيلة املثالية يف كأس
سلة أسرتالية ،رضب عرقجي مجددا ً بإحرازه رمية ثالثية ( )73-74قبل
آســيا ،كما نال جائزة أفضل العب يف القارة اآلســيوية ،وهو اول العب
ثوان من النهاية .وارتكب اللبنانيون خطأ رسيعا ً إســتفاد منه
خمس
ٍ

جــــــــــورج الــــــــــهــــــــــانــــــــــي

مونديال القوى :سقوط األميركيين في سباق البدل
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من محطة آسيا المشرقة
إلى بطولة العالم
ّ
القصة في إندونيسيا أمس كما يعتقد
هي لم تكن نهاية
الكثيرون على رغم الخيبة ومرارة الخسارة ،بل إنها البداية
الحقيقية المفعمة باألمل والفرح اللذين حملهما أبطال كرة
لبناني مقيم ومنتشر ،كون ما
السلة اللبنانية الى ك ّل بيت
ّ
ّ
تحقق في بطولة آسيا التي ضمّ ت أقوى وأعرق الدول في
لعبة كرة السلة ،ووسط الغيوم السوداء الملبّدة والظروف
المأسوية المحيطة بهذا الوطن الجريح ،يمكن وصفه بأنه
أكثر من إنجاز
رياضي وأق ّل من أعجوبة.
ّ
ّ
إن المطلوب اليوم من هؤالء األبطال الفدائيين أن
ينطلقوا من المحطة اآلسيوية المشرقة والمش ّرفة التي
بلغوها بالجهد والك ّد وعرق الجبين ويُكملوا طريقهم بثقة
وثبات للوصول الى المح ّ
طة األبرز واألهمّ ،وهي بطولة
العالم التي ستقام الصيف المقبل ،وهذا الطريق الذي لم
يعد طويالً ،ليس صعبا ً أو شائكا ً إطالقاً ،خصوصا ً بعد
العروض القوية واألداء الرائع اللذين قدّمهما المنتخب
اللبناني في اإلستحقاق القا ّري ،حيث أسقط الفيليبين
ونيوزيلندا والصين واألردن ،وهي منتخبات تفوقه تصنيفا ً
على المستويَين اآلسيويّ والدولي ،وكاد أن يُفاجئ
أستراليا حاملة اللقب وزعيمة القارة الصفراء لو منحَ ه
الح ّ
ظ بعض الثواني اإلضافية في ختام المباراة.
غدا ً بعدما يلتقط أبطال األرز أنفاسهم ويخلدوا للراحة
واإلستجمام الضروريَين ،سيعاودون تنظيم صفوفهم
بلهفة وحماس تحت رعاية اإلتحاد اللبناني للعبة،
وإشراف المد ّرب الشابّ القدير جاد الحاج ومؤازرة
جميع اللبنانيين ،ليخوضوا غمار التصفيات األخيرة
لكأس العالم  ،2023والتي سيستهلونها بمواجهة
الفيليبين في  25آب المقبل على ملعب مجمّ ع نهاد
نوفل ،على أن يقابلوا بعدها الهند على أرضها في 29
آب ،وال يبدو اإلنتصار صعبا ً في هاتَين المباراتَين كون
لبنان تخطاهما بسهولة في الدور األول من كأس آسيا
األخيرة ،ومن غير المستبعد أبدا ً أن يتك ّرر المشهد
الجميل مجدّدا ً في بيروت.

ستانو فائزًا في الـ 35كلم مشيًا (أ ف ب)

دو غراس مانحًا كندا ذهبية البدل للرجال (أ ف ب)

ع ّزز العدّاء الجزائري جمال ســجاتي رصيد
العرب يف بطولة العالــم أللعاب القوى املقامة يف
مدينة يوجني االمريكيــة بميدالية فضية ،فيما
أضاف كل من الكيني إيمانويل كورير والربتغايل
بيدرو ماتشادو اللقب العاملي إىل األوملبي يف 800
م والوثبة الثالثية عىل التوايل.
ونجح ســجاتي ،املتوج بذهبية سباق 800
م يف دورة العــاب البحر االبيض املتوســط التي
استضافتها بالده الشهر املايض ،يف الفوز بفضية
السباق العاملي ،قاطعا ً املسافة بـ 1.44.14دقيقة
خلف البطــل األوملبي كورير صاحــب الذهبية
( 1.43.71د) ،وأمام الكندي ماركو أروب صاحب
الربونزية ( 1.44.28د).
وهــي امليدالية الفضية الثانيــة للجزائر يف
بطولة العالم بعد فضية توفيق مخلويف يف سباق
 1500م يف النســخة األخــرة يف الدوحة ،2019
والحادية عرشة لبــاده يف املونديال من بينها 6
ذهبيات و 3برونزيات.
كما هي امليدالية الثالثة للعرب يف النســخة
الحاليــة بعــد ذهبيتي القطري معتز برشــم
(الوثب العايل) واملغربي سفيان البقايل ( 3آالف
م موانع) اإلثنــن املايض ،لرتتفع الغلة العربية
اىل  79ميدالية.

ويف مســابقة رمــي الرمح ،خيَّــب املرصي
إيهاب عبــد الرحمن اآلمال بحلوله يف املركز الثاني
عرش األخري باكتفائه برمي  75.99م .وخرج عبد
الرحمن ،صاحب امليدالية الوحيدة ملرص يف العرس
العاملي عندما حصد فضية نســخة بكني ،2015
خايل الوفاض مبكرا ً بعدما فشل يف حجز مكان بني
الثمانية األوائل بعد ثالث محاوالت.
وكانت الذهبية من نصيب أندرســون بيرتز
مــن غرينادا الذي احتفظ بلقبــه العاملي برميه
 90.54م ،أمــام البطل األوملبــي الهندي نرياج
شوبرا ( 88.13م) ووصيفه يف طوكيو التشيكي
جاكوب فادليتش ( 88.09م).
وكانت الثالثة ثابتة بالنسبة للبطل األوملبي
الربتغايل بيدرو بيتشاردو وتوّ ج باللقب العاملي يف
مسابقة الوثبة الثالثية.
وحل بيتشــاردو ( 29عاماً) وصيفا مرتني
يف العرس العاملي يف العامني  2013يف موســكو
و 2015يف بكني بألوان كوبــا ،وفعلها هذه املرة
بقفزه  17.95م يف محاولتــه األوىل ،وهو أفضل
رقم يف املسابقة هذا العام.
وتفوق بيتشــاردو عــى البوركينابي أوغ-
فابريس زانغو صاحب برونزيــة أوملبياد طوكيو
( 17.55م) والصينــي يامينغ جو صاحب فضية

األوملبياد ( 17.31م) .وأحــرزت اإلثيوبية غوداف
تسيغاي ذهبية ســباق  5آالف م بزمن 14.46.29
دقيقة ،أمام الكينية بياتريس تشيبيت (14.46.75
د) واإلثيوبية داويت سيياو ( 14.47.36د).
وحلــت البطلة األوملبية الهولندية ســيفان
حسن سادســة ( 14.48.12د) وخرجت خالية
الوفاض بعد خيبتها يف ســباق  10آالف م عندما
حلت ثامنة .وفاجــأ املنتخب الكنــدي للرجال
أصحــاب الضيافة وانتزع منهم ذهبية ســباق
التتابع  4مرات  100م.
وقطعت كنــدا بقيادة نجمهــا أندري دو
غراس مسافة السباق بزمن  37.48ثانية ،أمام
الواليات املتحــدة ونجمها املتوج باللقب العاملي
لسباق  200م نواه اليلز ( 37.55ث) وبريطانيا
( 37.83ث).
يف املقابل ،كان لقب السيدات للواليات املتحدة
بزمن  41.14ثانية أمــام جامايكا حاملة اللقب
( 41.18ث) وأملانيا ( 42.03ث).
وأحرز اإليطايل ماسيمو ستانو ذهبية سباق
 35كلم مشــيا ً بـ 2.23.14ســاعتني ،وعادت
الفضية إىل الياباني ماساتورا كاوانو (2.23.15
س) ،والربونزيــة إىل الســويدي بريســيوس
كالسرتوم ( 2.23.44س)( .أ ف ب)
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جائزة فرنسا :فيرشتابن يفوز ويبتعد

عربي يتوّ ج بهذه الجائزة املرموقة .وأحــرز منتخب نيوزيلندا امليدالية
الربونزيــة بعد فوزه عــى األردن بنتيجــة ( )75-83يف مباراة تحديد
املرك َزين الثالث والرابع يف البطولة.

مباراة نصف النهائي

وكان منتخب لبنــان تخطى خصمه األردني "العنيد" بفارق نقطة
واحدة ( )85-86يف الدور نصف النهائي السبت ،يف مواجهة قوية ومثرية
حبســت األنفاس حتى ثوانيها األخرية ،وجاء الفوز الثمني بفضل سلة
رائعة للنجم وائل عرقجي بمضايقة الدفاع األردني.
وهو الفوز الثالث للبنان عىل األردن هذا العام مقابل خسارة واحدة،
ويأتي كدليل عــى تفوّق منتخب األرز الذي ســبق واحرز لقب بطولة
العرب منذ عدة اشهر يف دبي عىل حساب املنتخب األردني.
وسجّ ل عرقجي  25نقطة ،وســرجيو درويش 18نقطة ،وكريم
عز الدين  14نقطة ،وعيل حيدر  10نقاط ،وجوناثان ارليدج  8نقاط،
وإييل شمعون  6نقاط ،ويوســف خياط ( )3وهايك كيوكجيان (،)2
فيما كان أمني ابو حواس أفضل مســجّ ل يف صفوف املنتخب األردني
برصيد  24نقطة.

ألفيش إلى بوماس
المكسيكي
إنضم الظهري الربازييل الدويل املخرضم داني ألفيش ( 39عاماً)
إىل صفوف نادي بوماس املكسيكي ،لخوض غمار منافسات البطولة
املحلية هذا املوسم ،بحسب ما أعلن بطل املكسيك سبع مرات.
وتعاقــد ألفيش بصفقة حرة مع ناديه الجديد ،عىل إثر انتهاء
فرتته الثانية مع برشلونة اإلســباني الذي دافع عن ألوانه موسم
 ،2022-2021بعد  20عاما ً من مسرية طويلة يف القارة االوروبية
تخللتها مغامرة مع ساو باولو الربازييل بني  2019و.2021
وتوّ ج بوماس ،الذي خاض غمار دوري الدرجة األوىل منذ العام
 ،1962بطالً للمكسيك سبع مرات ،يف حني يعود تكريسه األخري إىل
العام .2011
وفاز ألفيش ،الذي دافع عن ألوان باهيا وإشــبيلية وبرشلونة
االســبانيني وجوفنتوس اإليطايل وباريس سان جرمان الفرنيس،
باإلضافة إىل منتخب بــاده الذي حمل ألوانه يف  124مباراة دولية،
بـ 44لقبا ً يف مسريته.
وكان ألفيش عاد للدفاع عن ألوان النادي الكاتالوني يف ترشين
الثاني املايض ،بطلب من املدرب تشايف بعقد قصري األمد حتى نهاية
املوسم الفائت.
وخاض الربازييل  408مباريات يف صفوف برشلونة عىل فرتتني
كانــت االوىل من  2008اىل  2016عندما عاش الفريق حقبة ذهبية
باحرازه لقب الدوري االســباني  6مــرات ودوري أبطال أوروبا 3
مرات وكأس اسبانيا  4مرات( .أ ف ب)
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أحرز ســائق ريــد بــول الهولندي
ماكس فريشــتابن لقب جائزة فرنســا
الكربى ،الجولة الثانية عرشة من بطولة
العالم للفورمــوال واحد ،عىل حلبة "بول
ريكار" يف لو كاستيليه ،وح ّلق يف الصدارة
مســتفيدا ً من انسحاب ســائق فرياري
شارل لوكلري من موناكو.
وتقدم حامل اللقب ومتصدر الرتتيب
الذي اجتاز مســافة السباق بوقت قدره
َ
ســائقي
 1.30.02.112ســاعة ،عــى
مرســيدس الربيطاني لويس هاميلتون،
بطل العالم سبع مرات ،ومواطنه جورج
ثوان و16.495
راســل بفارق 10.587
ٍ
ثانية عىل التــوايل .وجانب الحظ لوكلري
الذي انطلق من الصــدارة ،إال انه اضطر
لالنسحاب يف سيناريو كارثي يف اللفة 18
(من أصل  )53بعدما فقد السيطرة عىل
سيارته لتنزلق وتصطدم بحائط األمان.
ورفــع الهولندي ،املتوّ ج يف فرنســا
العام املــايض ،رصيده يف الصــدارة إىل
 233نقطة ،متقدما ً بفــارق  63نقطة
عن لوكلــر ( ،)170فيمــا يحتل زميله
املكسيكي سريجيو برييز ،الذي حل رابعا ً
يف السباق ،املركز الثالث مع  163نقطة.
وعــزز ريد بــول صدارتــه لرتتيب
الصانعني مع  396نقطة ،يف مقابل 314
لفرياري و 270ملرسيدس يف املركز الثالث.

أخبار سريعة
كأسا "التحدّي" و"النخبة"

فيرشتابن لدى اجتيازه خط الوصول (أ ف ب)

ترتيب السائقين
 - 1الهولندي ماكس فريشتابن  233نقطة
 - 2شارل لوكلري من موناكو 170
 - 3املكسيكي سريجيو برييز 163
 - 4االسباني كارلوس ساينز 144
 - 5الربيطاني جورج راسل 143
 - 6الربيطاني لويس هاميلتون 127
 - 7الربيطاني الندو نوريس 70

ترتيب الصانعين
 - 1ريد بول  396نقطة
 - 2فرياري 314
 - 3مرسيدس 270
 - 4ألبني 93
 - 5ماكالرن 89
 - 6ألفا روميو ( .51أ ف ب)

يُقفل بعد ظهر اليوم باب انتقاالت
الالعبين المحليين واألجانب
للفرق المشاركة في مسابقة
كأس "التحدّي" لكرة القدم التي
ستنطلق الخميس المقبل ،وضمّ ت
المجموعة األولى أندية الحكمة،
السالم زغرتا والشباب الغازية،
فيما ضمّ ت الثانية الصفاء،
طرابلس واإلخاء األهلي عاليه.
وكان أقفل أول من أمس السبت
باب انتقاالت العبي فرق مسابقة
كأس "النخبة" التي تنطلق
األربعاء المقبل ،وضمّ ت المجموعة
األولى أندية العهد ،البرج وشباب
الساحل ،بينما ضمّ ت الثانية أندية
األنصار ،النجمة والتضامن صور.

ألقاب "الطائرة" ألندية
الشمال

برشلونة يهزم ريال مدريد وديًا
فاز برشــلونة اإلســباني عىل غريمه التقليدي
ريال مدريد  - 1صفر يف "كالســيكو" ودّي بني قطبي
الكرة االسبانية اســتعدادا ً للموسم الجديد عىل ملعب
"أليجاينت ستاديوم" يف مدينة الس فيغاس األمريكية
أمام  65ألف متفرج .وشهدت املباراة يف شوطها األوّل
مشاركة الوافد الجديد إىل النادي الكاتالوني ،املهاجم
السابق لبايرن البولوني روبرت ليفاندوفسكي.
وســجل الربازييل رافينيا ،الذي انتقل أخريا ً إىل
برشــلونة ،هدف الفوز يف الدقيقة  27بعدما استفاد
من تشــتيت خاطئ للكرة من مدافع ريال الربازييل
إيدر ميليتاو ليسدد كرة قوية يف الشباك.
عىل ملعب "المبــو فيلد" يف غرين باي يف مدينة
ويسكونســن األمريكية ،قاد الوافد الجديد املهاجم
النروجي إرلينغ هاالند فريقه مانشســر ســيتي
بطل انكلرتا ،للفوز عىل بايــرن ميونيخ ،بطل أملانيا
يف املواســم العرشة املاضية 1-صفر ،يف مباراة ودية
توقفت بسبب إعصار.
وســجل هاالند هدف املباراة الوحيد يف الدقيقة
 ،12لتتوقف بعده املباراة بسبب هبوب إعصار وعاد
الفريقــان إىل غرف تبديل املالبــس ،فيما ُ
طلب من
الجماهري مغادرة امللعب.
واســتؤنفت املباراة بعد نحو ســاعة بعدما تم

كورتوا منقذًا مرمى ريال من إحدى التسديدات (أ ف ب)

االتفاق عىل خوض شوطني من  40دقيقة ،من دون أن
يتمكن سيتي من زيادة غلته وبايرن من قلب النتيجة.
وعىل ملعــب "كامبينغ وورلد ســتاديوم" يف مدينة
أورالندو األمريكية ،سحق أرسنال االنكليزي مواطنه
تشليس  4-صفر ،ليحرز كأس فلوريدا الرمزية.
وتناوب عىل تسجيل أهداف الفائز الوافد الجديد
من مانشسرت سيتي الربازييل غابريال جيزوس ()15
والنروجي مارتن أوديغارد ( )36وبوكايو ساكا ()66
والبلجيكي ألربت سامبي لوكونغا (( .)90أ ف ب)

مضرب هامبورغ :موزيتي يُفاجئ ألكاراز
إحتفظ النروجي كاســر
رود ،املصنــف أول ،بلقب دورة
غشتاد الســويرسية الدولية يف
كرة املرضب ،بفوزه يف املباراة
النهائيــة عىل اإليطــايل ماتيو
برييتينــي  6-4و 6-7و.2-6
وخاض رود ،املصنف خامســا ً
عاملياً ،النهائي الخامس له هذا
املوسم ،محرزا ً لقبه الثالث بعد
دورتي جنيف وبوينس أيرس،
والتاســع يف مسريته من أصل
 13مباراة نهائية.
وحقــق رود ( 23عامــاً)
هــذا العــام ثنائيــة الفوز يف
جنيــف وغشــتاد عامني عىل
التوايل ،حيث حقق عىل األرايض
السويرسية فوزه الـ 16املتتايل.
يف املقابل ،شــارك اإليطايل
املصنــف  15عامليــا ً يف دورته
األوىل ،منذ اضطراره لالنسحاب
من بطولة ويمبلدون الربيطانية
الصابته بفريوس كورونا.

رود رافعًا درع دورة غشتاد (أ ف ب)

وبلغ برييتيني ( 26عاماً)
النهائــي الحــادي عــر يف
مســرته ،لكنه فشل يف احراز
لقب ثالــث عىل التــوايل ،بعد
تتويجه عىل العشــب يف كوينز
وشــتوتغارت لتتوقف سلسلة

انتصاراته املتتاليــة عند .12
حقق اإليطايل لورنتسو موزيتي،
الذي كان يخوض النهائي االول
يف مســرته االحرتافية ،مفاجأة
مدويــة بفوزه عىل اإلســباني
كارلــوس ألــكاراز  4-6و7-7
و ،4-6يف املباراة النهائية لدورة
هامبورغ االملانية الدولية ،محرزا ً
بالتايل لقبه االول.
وكان الــكاراز ( 19عاماً)
يخوض النهائــي الخامس له
هذا املوســم بعد فــوزه عىل
السلوفاكي أليكس مولكان يف
نصف النهائي  6-7و ،1-6فيما
فاز موزيتي عــى األرجنتيني
فرانشيسكو سريوندولو 3-6
و 6-7يف ثاني نصف نهائي.
ولــدى الســيدات ،توّجت
األمريكية برنــاردا بريا باللقب
بفوزها يف النهائي عىل املصنفة
أوىل يف الدورة اإلســتونية أنيت
كونتافيت  2-6و( .4-6أ ف ب)

كان الفتا ً جدا ً هذا العام فوز
أندية قضاء الشمال بجميع ألقاب
بطولة لبنان في الكرة الطائرة
للموسم الحالي ،حيث أحرز سبيد
بول شكا لقب الدرجة األولى،
والشباب البترون لقب الدرجة
الثانية ،والمشعل كوسبا لقب
الدرجة الثالثة ،والشباب أميون
لقب الدرجة الرابعة (أول من
أمس السبت) ،فيما توّج فريق
قنات بطالً لمسابقة كأس لبنان،
وفريق القلمون بطالً للسيّدات.
وبعد انتهاء مباراة السبت التي
استضافها ملعب نادي الفيدار،
ت ّوج رئيس االتحاد اللبناني للكرة
الطائرة وليد القاصوف والرئيس
السابق ميشال أبي رميا وعدد من
أعضاء االتحاد الفرق الفائزة.

سهاكيان بطلة لبنان

أحرزت ماريانا سهاكيان (أنترانيك
بيروت) لقب بطولة لبنان بكرة
الطاولة لفردي السيدات لعام
 2022التي أقيمت في نادي مون
السال – عين سعادة ،بفوزها
السهل في المباراة النهائيّة على
زميلتها في الفريق تاليا عازار
بنتيجة ( .)0-4في المقابل ،أحرز
سعد الدين الهبش وشقيقه محمد
نور الهبش (أنترانيك بيروت)
لقب فئة زوجي الرجال بفوزهما
في المباراة النهائية المثيرة على
محمد حمية (الرياضي غزير)
وهالل مختار (الفادي األقدس)
بنتيجة ( .)2-3قاد المباريات
الحكم
الدولي مصطفى الدقدوقي
ّ
واإلتحاديّون مروان العميل ،إيلي
سليمان ومحمد عليان.

24
العـــدد  - ٨٩٢السنــــة الـرابـعـة

اإلثـنـيـن  25تـمـوز 2022

الراعي...
ف ّتشوا عن العمالء
في مكان آخر

عمــــــــاد موســــــــى
i.moussa@nidaalwatan.com

تفاهم  6شباط:
أتذكرون بند المبعدين؟
ليس من الضروري "إستذكار"
و"استحضار" ورقة تفاهم  6شباط
بين "التيار الوطني الحر" و"حزب
الله" ك ّل  6شباط من كل سنة فقط.
فعند ك ّل محطة ،تُستذكر "الورقة
وعلى ك ّل كوع تحضر ،وفي ك ّل لحظة
يأس تضيء ،وك ّلما ناحت حمامة
ّ
تتجسد فعل أمل .فورقة
بقرب يائس
التفاهم تلك كانت "بمثابة دستور
يؤسس لبناء لبنان الدولة" تقول
نائبة رئيس التيار الباسيلي الحر،
مي خريش في واحدة من إشراقاتها
الفكرية مع موقع "العهد" .كان
التفاهم دستورا ً ويبقى .وترى خريش
أنه "أعاد خيار الميثاقية بمعناها
الحقيقي" وخير تجسيد للميثاقية
تحقيق حلم العماد عون الرئاسي في
ّ
سن متقدّمة وتقديمه أفضل نموذج
إلدارة البالد كقبطان إستثنائي.
لألمانة التاريخية ،في الورقة بنود
رائعة لم يتحقق منها شيء.
وفي الورقة إدانة اإلغتيال السياسي من
رفيق الحريري إلى جبران تويني ،وهذا
البند بالذات يحتاج إلى تحديث فتشمل
اإلدانة الشهداء من رفيق الحريري إلى
لقمان سليم ،مع إصرار على متابعة
التحقيق لكشف المجرمين.
وأهم ما تطرقت إليه ورقة التفاهم،
بعد ستة أعوام على انسحاب "العدو" بند
ح ّل مشكلة اللبنانيين "الموجودين" في
إسرائيل وجاء فيها" :إنطالقا ً من قناعتنا
أن وجود أي لبناني على أرضه هو أفضل
من رؤيته على أرض العدو ...فإن ح ّل
المشكلة تتط ّلب عمالً حثيثا ً من أجل
عودتهم إلى وطنهم آخذين في اإلعتبار
كل الظروف السياسية واألمنية والمعيشية
المحيطة بالموضوع".
وأكثر من عمل على هذا الملف،
وتفهم "الظروف" النائب المعروف
محمد رعد ،وإخوانه في كتلة الوفاء
للمقاومة (اإلسالمية) من خالل
تقديمهم مشاريع قوانين تسهل عودة
"اللبنانيين" من أرض العدو .لم ينم
رعد منذ  16سنة وال جبران نام وال ست
مي وال سيمون وال السيد الرئيس وال
دولة الرئيس ألن هناك لبنانيا ً في أرض
العدو وأجياال ً تكبر هناك ّ
وألن هناك
مخفيين قسرا ً في أرض الشقيقة ،ال هم
أحياء وال هم شهداء .ك ّل أركان الدولة
ّ
الملفيْن ،وهمهم كل همهم
انكبّوا على
إعادة الجميع إلى كنف الدولة.
بالفعل تص ّرف نوّاب التيار والحزب
بوحي من ورقة التفاهم وروحيتها .إلى
أن حصل ما حصل على معبر الناقورة
مع المعاون البطريركي العام المطران
موسى الحاج.
ولم يكن ينقص قرار القاضي الممانع
بحق المطران اإلنساني سوى جرعة
المحبة واللياقة التي سكبها الربّاع
الوطني الحاج محمد رعد.

هـــــــــــــل
تعــــــــــلم

النائمون يف أماكن
باردة مع ّرضون
للكوابيس أكثر
بعرش مرات ممّ ن
ينامون يف مكان
دافئ.

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

"مارادونا" يُك َّرم في الفضاء
يســجّ ل مشــجعون أرجنتينيون رسائل صوتية
ومرئية تكريما ً لدييغو مارادونا عىل أن َ
ترسل إىل الفضاء
بواسطة قمر صناعي اســمه "طائرة ورقية كونية"،
وهو اللقب الذي أطلقه صحــايف من األوروغواي عىل
مارادونا .وقال إنريكي ترينــكادو أحد مقدّري النجم
الراحل بعد تســجيل رســالته يف القاعدة الجوية دي
مورون بغرب بوينس آيرس" :نحن نحبك وسنتذكرك
دائما ً لكل األجيال القادمة! أصم ْد يا دييغو!".
ولدت الفكرة من قصة الصحــايف األوروغواياني
فيكتور هوغو موراليس بعد هدف مارادونا الثاني ضد
إنكلرتا ( )1-2يف ربع نهائي مونديال املكســيك .1986
ومعلوم أن األرجنتــن فازت بكأس العالم عامذاك ،ما

جعل مارادونا يكتسب مزيدا ً من الشهرة العاملية" .من
أي كوكب أنت؟" ،رصخ الصحايف عىل ميكروفون الراديو
يف ملعب أزتيكا يف املكســيك عندمــا راوغ قائد منتخب
األرجنتني  -الذي تويف إثر إصابته بجلطة رئوية عام 2020
 نصف الفريق اإلنكليزي قبل أن يســجل هدفا ً بيرساهاعتُرب عىل نطاق واسع "هدف القرن".
وبمبادرة من رشكة خاصة ،سيتم ضغط مقاطع
الفيديو والتسجيالت الصوتية الخاصة باملشجعني عىل
قرص صلب يرسل بعدها إىل املدار يف قمر صناعي ،مع
زوج مــن أحذية كرة القدم الخاصــة بالنجم الراحل.
وسيستمر جمع الرســائل عىل أن يحدد موعد إطالق
القمر الصناعــي ومكانه الحقاً .يذكر أن مشــجعي

األرجنتني ومارادونا يملكــون طائرة لتكريم مارادونا
بالصور والتذكارات يف معرض متنقل ،وهي ستحاول
الهبوط يف قطر خالل مونديال ( .2022أ ف ب)

تكشف مجموعتها من أفالم
كشــفت ديزني مجموعة من أفــام "مارفل"
لألبطال الخارقني الســبت خــال ملتقى كوميك -
كون ،أكرب ملتقى ملحبي شخصيات الثقافة الشعبية
يف العالــم ،ومن بني املجموعــة فيلمان جديدان من
سلســلة "أفنجرز" وقدّمت ملحبي هذه األعمال ملحة
عن الجزء الثاني من "بالك بانثر".
وتصدّرت أفالم "مارفل" شــبابيك التذاكر حول
العالم يف السنوات األخرية ،فيما أصبح فيلم "أفنجرز:
إند غايم" للعام  2019لفرتة وجيزة الفيلم األكثر ربحا ً
عىل اإلطالق مع تحقيقه إيرادات بلغت أكثر من 2,79
مليار دوالر .وأعلن رئيس "مارفل ســتوديوز" كيفن
فيج خالل تجمع محبي األبطال الخارقني قرب نهاية
عرض تقديمي يف سان دييغو أن فيلمي "أفنجرز :ذي

كانغ داينستي" و"أفنجرز :سيكرت وورز" سيعرضان
يف صاالت الســينما يف العــام  .2025واختتم عرض
"مارفل" التقديمي أكرب يوم يف كوميك  -كون وقد أقيم
يف قاعة تتّسع لستة آالف شخص .وانتهى العرض بأول
مقطع دعائي لفيلم "بالك بانثــر :واكاندا فوريفر"،
وهو تكملة للجــزء االول من فيلم "بالك بانثر" ،ومن
املقرر بدء عرضه اعتبارا ً من  11ترشين الثاني.
ومن بــن األفالم األخــرى التــي أعلنتها رشكة
ديزني فيلما "ثاندربولتس" و"فانتاستيك فور" املقرر
عرضهما يف العام  .2024كما أعلن فيج أن فيلم "باليد"
سيكون جاهزا ً يف ترشين الثاني  2023فيما الجزء الجديد
من سلسلة "كابتن أمريكا" بعنوان "كابتن أمريكا :نيو
وورلد أوردر" سيطلق يف أيار ( .2024أ ف ب)

إعصار في جامايكا غيّر البيئة الجبلية
قد يؤدي الدمار الناجم عن العواصف االســتوائية
التي تجتاح املناطق الباردة واملرتفعة إىل إنشاء مساحة
بيئية كافية كي تســتقر فيها أجناس نباتية معتادة
عىل البيئات الدافئة ،ما يعني ترسيع التحوالت البيئية
املرتبطة بالتغري املناخي.
بدأ إدموند تانر من جامعــة "كامربيدج" يراقب
النباتات التي تقع عىل علو  1580مرتا ً فوق مســتوى
البحــر يف الجبال الزرقاء يف رشق جامايكا ،يف منتصف
الســبعينات ،بعدما اشتبه بحصول إعصار يف املنطقة
التي يدرسها يف مرحلة معينة من مسريته األكاديمية.
ثم رضب إعصار "جيلربت" جامايكا يف العام .1988
أدت تلك العاصفة إىل ترضر املســاحات التي كان

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

تانر يراقبها كل بضع سنوات منذ العام  .1974وبدع ٍم
من منظمات محلية مثــل "صندوق جامايكا للحفظ
والتنمية" ،تعقب تانر وفريقه التغريات املتواصلة كل
عرش ســنوات بعد تلك األرضار ،علما ً أن املسح األخري
حصل هناك يف العام .2014
إكتشــف الباحثون أن معدل وفيات األشجار بلغ
ذروته بــن العامني  1984وُ ،1994
وســجّ لت نتيجة
مماثلة عىل مســتوى ظهور أشــجار جديدة يف تلك
املســاحات .يبقى هذان املعدالن أعــى مما كانا عليه
خالل العقود السابقة والالحقة بنسبة .66%
كذلك ،لوحظ أن األشــجار التي ظهــرت يف تلك
املناطق خــال العقد املمتد بني العامني  1984و1994

ســجلت علوا ً أقل من املتوقع ،ما يعني أنها شــملت
عددا ً كبريا ً من األشجار ذات العلو املنخفض .يستنتج
تانر" :من الواضح أن األجناس األكثر ارتفاعا ً تميل إىل
الزوال .يبدو أن آثار اإلعصار دامت لعقود عدة".
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