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عيد الجيش...
أحالم وخيبات ورهان
قبل تحية الجيش في عيده ،تقتضي األمانة
المهنية نقل طلب مواطنة باحت بمشاعرها باسم
جموع اللبنانيين الباحثين عن ساعة كهرباء أو
ربطة خبز ،ولم تيأس من انتظار قوة قاهرة تعيد
الحقوق وتعاقب المرتكبين.
قالت" :اكتب بكرا يا استاذ ،لو سمحت،
أن الشعب يريد من قائد الجيش لحظة بدء
االحتفال السنوي في المدرسة الحربية أن
يقدم له مفاجأة حرزانة تأخذ بثأره وتعيد اليه
كرامته .هدية بسيطة وجاهزة ،وهي أن يقوم
باعتقال متصدري منصة االحتفال و"بوطة"
الرسميين وذوي البزات البيض وأال يخرجهم من
قبو وزارة الدفاع إال بعد أن يعيدوا أي قرش أو
قرض كسبوه بالحرام هم وعائالتهم وأحزابهم
وسماسرتهم ،وبعد أن يعلنوا توبتهم عن تسهيل
النهب وتغاضيهم عن التعديات والتفجيرات،
متعهدين بالخروج من البالد روحة بال رجعة".
وعد ُ
ْت المواطنة بح ْرفية النشر رغم رفضي
التعميم وتمسكي بقرينة البراءة واقتناعي بال
جدوى هذا النوع من المطالبات العاطفية وعدم
مالءمته لواقع الحال .واختصرت بجملتين
سحريتين اعتدت استخدامهما في ظروف
مشابهة ("الله يساعدنا" و"الصبر مفتاح
الفرج") عناء شرح تعقيدات التركيبة السياسية
 الطائفية وموانع التغيير وتداخل المحليباالقليمي ورسوخ المنظومة مدعمة بقوة مسلحة
موازية تضاهي الجيش في العدد والعتاد وقادرة
على قمع الثورة وقلب المعادالت.
قبل ظهر اليوم ،ومع بدء المراسم وتسليم
السيوف للضباط المتخرجين ،تنتهي آمال
السيدة و َمن يشاركها النوع نفسه من األوهام،
ويذهب حبر أحالمهم الوردية أدراج الرياح،
فتبقى حقيقة البؤس الذي سببته منظومة قادرة
مجددا ً على تصدر عيد الجيش واستعراض
الوحدات والتمتع بإجراءات التكريم بعدما عاود
نصف المقترعين محض رموزها وممثليها
رخصة متابعة سياسة اإلذالل بالشراكة
والتكافل مع التافهين الذين لو مارسوا حقهم
في االنتخاب لربما كنا أمام مشهد مختلف ،ال
يخيِّرنا بين رئيس من  8آذار يتابع االنحياز
لمحور ايران وتبرير انتهاك السيادة وإضعاف
مقومات الدولة ،وبين نسخة مشوهة عن الياس
سركيس ،مرشح سالحه ضعفه ومشروع تدوير
زوايا الدارة أزمة مسننة تحتاج صاحب قرار
سيادي حر ،خصوصا ً في ظل تغول مشروع
ديناميكي يؤسس لهيمنة مذهبية ال مشتركات
فيها مع اللبنانيين المؤمنين بالتعدد والمواطنية
والحريات.
في عيد الجيش ،تحية لصموده االستثنائي
في خضم األزمة الطاحنة التي أصابت كل
المؤسسات .وليس في التحية أي إعجاب بتجارب
حكم العسكر في المنطقة أو بمن انتقلوا من
اليرزة الى بعبدا ،وال أي تضخيم لدور الجيش
أو تعظيم للمؤسسة التي لها انجازات وعليها
مآخذ .لها حفاظها على السلم األهلي ووحدتها
وتضحياتها ونظافة كف قائدها ،وعليها
ممارسات تتجاوز األعراف حين بالغت في حماية
المنظومة الفاسدة بحجة ضمان االستقرار،
ومحكمة عسكرية واجبة اإللغاء أو اإلختصار،
وتساهل مع السالح غير الشرعي يصل أحيانا ً حد
التخاذل عن تنفيذ القانون والتنازل عن واجب
حماية كل المواطنين على قدم المساواة.
تحية للجيش في عيده ،ألنه آخر مؤسسة
يمكن الرهان عليها لمنع تفتت البالد ولضمان
حد أدنى من احترام الدستور ووقف يد
الطائفية الطويلة التي تخرب كل الوزارات
وصوال ً الى عرقلة التحقيقات بجريمة النيترات
النكراء .وليس استهداف قائد الجيش من قبل
الطامحين الى الرئاسة أو من الالعبين الكبار في
الترشيحات اال ألنه نقيض لرموز تعودت التفرقة
والفساد ،وصاحب سيرة تبعث األمل في استعادة
الدولة المخطوفة لدى أصحاب األلسنة الطويلة
واألنياب.
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ّ
ويحذر الدولة من "شرّ كبير"
الراعي يطالب بتطبيق الـ 1701في رميش...

"حزب الله" يضع هوكشتاين
"في المرمى" :فلنذهب إلى المخاطرة!

عىل شاكلة الدولة املتح ّللة و"هياكلها" املتآكلة واملتساقطة
مع اتســاع رقعة االنهيار تحت أرضية املؤسسات ،لم تستطع
اهراءات املرفأ الصمود أكثر بعدما وقفت شــاهدة عىل إجرام
منظومة "النيرتات" الحاكمة طوال عامني عىل انفجار الرابع
من آب ...وألنها كذلك ،وضعتها السلطة نصب أهدافها ،فسعت
جاهد ًة إىل هدمها عنو ًة لطمس معالم الجريمة ،و ّملا لم تنجح
يف تحقيق املراد ،وجــدت ضالتها يف النريان لتقوم بمهمة هدم
الصوامع ،فرتكتها تلتهم هياكلها املتصدعة حتى انهار الجزء
الشمايل منها بعد ظهر األمس إيذانا ً ببدء انهيار جزئها الجنوبي
خالل الساعات املقبلة.
وعىل أطــال الدولة وفوق أنقاضهــا ،يقف "حزب الله"
يف الصفوف األمامية ناظرا ً وناظمــا ً لحياة اللبنانيني ومق ّررا ً
ملصريهم يف الحرب والســلم بال رشيك وال حســيب ،فما يراه
مناسبا ً يجب أن يروه مناســبا ً تحت طائل تخوين املعرتضني
واتهامهــم بالعمالــة ،أو اعتبارهم يف أحســن األحوال "بال
كرامة" ...وهذا ما ينطبق راهنا ًعىل واقع حال الرتسيم الحدودي
البحــري ،حيث رفع "حزب الله" منســوب الخطر والتحدي،
ّ
فدشن أمس مرحلة "العد العكيس" الندالع الحرب مع إرسائيل،
مســتهالً إياها بنرش إعالمه الحربي صورا ً حرارية التقطتها
رادارات صواريخه ّ
وتبي إحداثيات املنصات العائمة اإلرسائيلية
وسفن الحفر واإلنتاج يف حقول النفط والغاز موسومة بعبارة
"يف املرمى" مع مقتطف صوتي مســجّ ل ألمني عام "الحزب"
السيد حســن نرصالله يقول فيه "اللعب بالوقت غري مفيد"،
وهي رسالة تهديدية استهدفت بشكل أساس مهمة الوسيط
األمريكي آموس هوكشتاين ووضعتها "يف املرمى" ،سيما وأنها
تزامنت مع وصوله إىل بريوت الستئناف نقاشاته مع املسؤولني
حيال الجواب اإلرسائييل عىل الطرح اللبناني للرتسيم21 .

القاضي بيطار:
اآلتي أعظم واتّكالي
على الله وحده
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طوافة للجيش اللبناني تلقي المياه الحتواء الغبار الناتج عن انهيار الجزء الشمالي من
صوامع األهراءات في المرفأ أمس (فضل عيتاني)

حلحلة في أزمة الرغيف ...هذه أسبابها!

بــاتــريــســــيــا جــــــالد

ملــس اللبنانيــون أمــس حلحلة
ملحوظة يف أزمــة الرغيف ،فرتاجع عدد
الطوابري أمام األفران بسبب ّ
توفر الخبز
يف كل املناطق اللبنانية.
وأعلن وزير اإلقتصاد والتجارة أمني
سالم عن هذا اإلنفراج بعد أن ّ
بي املسح
امليداني الذي أجرته خلية االزمة يف اللجنة
الوزاريــة املعنية بــإدارة توزيع القمح

والطحني ،أن أزمة الخبز انتهت بنســبة
 ،90%والطوابري اختفت .وقال" :وضعت
اآللية الجديدة حدا ً لتجار األزمات ،كما تم
ضبط أصحاب عدد من االفران واملطاحن
املخالفة لقــرارات وزارة االقتصاد ،وهم
قيد التحقيق يف القضاء املختص .وطلبت
وزارة االقتصاد من القضاء التشــدد يف
العقوبة لكل مخالف ،ألن الســجن هو
الحل ليتعظ كل من تســوّل له نفســه
املتاجرة بلقمة اللبنانيني".
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في الملحق اإلقتصادي:
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قرم :نتائج إيجابية االتحاد
أفيوني:
زيادات
العمالي العام
يستحيل تعويض لرفع تعرفات
الرواتب...
شاهد زور
االتصاالت
بنادول لسرطان كل المودعين

"اإلطار التنسيقي" يتحدث عن "إنقالب"...
وتحذير من حرب أهلية

الصدر يُطلق معركة "تغيير النظام":
إما عراق شامخ وإما عراق تبعي

أنصار الصدر خالل اعتصامهم داخل قاعة البرلمان في بغداد أمس (أ ف ب)

فيمــا كان متطوّعــون من
أنصــار زعيــم التيّــار الصدري
مقتدى الصــدر يقومون بتوزيع
الحســاء والبيض املسلوق والخبز
وامليــاه عــى املعتصمــن الذين
قضوا ليلتهــم األوىل داخل الربملان
وخارجه أمس ،دعا الصدر يف أوّل

تعليق لــه عــى االحتجاجات إىل
"تغيري جذري للنظام الســيايس
والدستور واإلنتخابات" يف البالد،
مشدّدا ً عىل رضورة "عدم تفويت"
مــا أســماه "الثــورة العفوية
الســلمية التي حــ ّررت املنطقة
الخرضاء كمرحلة أوىل"21 .

موسكو :واشنطن والناتو "أكبر تهديد" لألمن القومي

مسيّرة تستهدف
"األسطول الروسي" في القرم

مع اســتمرار القصف الرويس العنيف عىل مدن أوكرانية ،خصوصا ً يف
ميكوالييف الجنوبية التي شــهدت أعنف قصــف عليها منذ بداية الحرب،
أعلنت موســكو ّ
أن هجوما ً بطائرة بال طيّار عىل مق ّر أســطولها يف البحر
األســود يف سيباستوبول يف شــبه جزيرة القرم أدّى إىل إصابة  6أشخاص
بجروح ،ما دفع موسكو إىل إعالن "حال تأهب" يف املدينة.
 21بوتين خالل مشاركته في عيد األسطول الروسي في سان بطرسبرغ أمس (أ ف ب)
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ال عودة إلى الناقورة ...قبل التفاهم
على الخطوط العريضة
كـــلــيــر شــكــر
قبل ســاعات من وصــول املوفد
األمريكي آموس هوكشــتاين إىل بريوت،
كان رئيــس مجلس النــواب نبيه بري
يعلــن بالصوت والصــورة ّ
أن «الجواب
الشايف بالذهاب إىل الناقورة» بعد تأكيده
عىل إتفاق اإلطار الــذي أعلنه هو أيضا ً
بنفســه يف األول من ترشين األول 2020
والذي ّ
يتضمن وجود مســارين لرتسيم
الحدود؛ أحدهما لرتســيم الحدود الربّية
استنادا ً إىل قرار مجلس األمن رقم 1701
لعام  ،2006وثانيهما لرتســيم الحدود
البحرية ،لكنه يف املقابل ،ال ّ
ينص عىل أي
ربط ملزم بني املسارين ،الربّي والبحري،
وال يفرض إطارا ً زمنيا ً للمفاوضات ،وال
يشــر إىل أي مرجعية ملفاوضات ترسيم
الحدود البحريــة ،وال يطرح أي بدائل يف
حال فشــلت املفاوضات بني الطرفني،
كاإلتفاق عىل التوجه إىل التحكيم الدويل.
بالفعــل ،خاض لبنــان وإرسائيل
خمــس جوالت مــن املفاوضــات غري
املبارشة بوساطة أمريكية وبرعاية األمم
املتحدة ،سجلت آخرها يف الرابع من آذار
 2021بعــد خضوعها لخالف عميق بني
الجانبني اللبناني واإلرسائييل فرضه تبنّي
الوفد العسكري اللبناني الذي كان يرأسه
العميد بسام ياســن ،وعضويّة العقيد
مازن بصبوص والخبري نجيب مسيحي
وعضو هيئة قطاع البرتول وسام شباط،
الخ ّ
ط  29الذي يزيد من املساحة املتنازع
عليهــا حواىل  1430كلــم ²بعدما كانت
 860كلم ²فقط ،أي عند الخ ّ
ط .23
أن هذا الطرح أثار خالفا ً داخليا ً
غري ّ

خفــايـــا

مع أكثر من طرف سيايس ،بينهم رئيس
الجمهورية العماد ميشــال عون الذي
ســارع فور انتهاء الجولة الخامسة من
املفاوضات إىل استقبال الوفد املفاوض،
وقد نقل عنه يومهــا يف بيان صادر عن
الرئاسة اللبنانية أن «املفاوضات ال يجب
أن تكون مرتبطة برشوط مســبقة ،بل
يكون القانون الدويل هو األساس لضمان
استمرارها».
بالفعل ،أعلن قائــد الجيش العماد
جوزيف عــون يف  3آذار املايض «إنجاز
مهمّ ته التقنية والقانونية يف املفاوضات
غري املبارشة لرتســيم الحدود البحرية
هوكشتاين هو الخيار الوحيد ُ
المتاح راهنًا على الشطرنج التفاوضية
مــع إرسائيــل» ،قائالً« :بذلــك يكون
دورنا انتهــى عند هذا الحدّ» ،ومؤ ّكدا ً ّ
واحد وطريقة واحدة يف ترسيم الحدود».
برعاية أمميــة ،يطرح الســؤال حول
أن
تركيبة الوفد اللبناني خصوصا ً ّ
يف الواقع ،حني يعود الرئيس بري إىل
وأن الوفد
«املؤسسة العسكرية مع أيّ قرار تتّخذه
واجهة ملف ترسيم الحدود من باب ّ
بث
العســكري-التقني قد أعيد إىل الصفوف
السلطة السياسية يف موضوع الرتسيم».
الخلفية ،وال يبدو ّ
الروح يف إتفــاق اإلطار ،بعد مرحلة كان
أن هناك
أتى هــذا املوقف بعد
فيها رئيس الجمهورية هو الالعب األبرز
معطيات بإمــكان إعادة
أق ّل من خمســة أشــهر
ولو أنّه حرص عىل التنســيق مع بقية
تفعيل عمله لجولة جديدة
من إحالة العميد بســام
الرؤســاء ،فهذا يعني ّ
أن رئيس مجلس
ياسني إىل التقاعد من دون يقول بعض المتابعين من املفاوضات ،فضالً عن
النــواب غري مرتاح كثــرا ً للمفاوضات
الرغبــة التي أبداها رئيس
تعيني ضابط أو شــخص
إنّ كل االحتماالت
العابرة للحدود التي يقودها هوكشتاين،
«التيــار الوطنــي الحر»
آخر مكانــه ،وبعد قرار
واردة في تركيبة
مع العلــم ّ
أن بعض املعنيــن يؤكدون
جــران باســيل يف تغيري
ضمني من الرئيس عون
ّ
ّ
الوفد التقني من
أن املوفــد األمريكي هــو الخيار الوحيد
طبيعة الوفــد املفاوض،
بحرص التفاوض برئاسة
املتاح راهنا ً عىل الشــطرنج التفاوضية،
وهــو طالب يف نيســان
الجمهورية بالتنسيق مع
خالل تطعيمه أو
وبالتايل ّ
إن العــودة إىل الناقورة لن تتم
 2021بـ»تشــكيل لبنان
الرئاستني الثانية والثالثة،
وبعــد إعــان رئيــس اإلبقاء عليه كما هو رسيعا ً وفد تفاوض جديدا ً
إال يف حال تقاربت وجهــات النظر بني
الجمهورية يف  12شباط ّ 2022
لبنــان وإرسائيل أو حصــل تفاهم عىل
برئاســة ممثّل عن رئيــس الجمهورية
أن حدود
لبنان البحرية هي الخط ّ ،23
الخطوط العريضة ،لتُ ّ
جي املهمة بعد ذلك
وعضوية ممثّلني عــن رئيس الحكومة
وأن البعض
إىل وفد تقني يتوىل اجــراء التوضيحات
ووزارات الخارجية واألشــغال والطاقة
طرح الخط  29من دون حجج لربهنته
وأن الخط  29هو خ ّ
ّ
إذا كانــت مطلوبة ،والرتســيم التقني
والجيــش الســتكمال التفــاوض مع
ط تفاوض.
وتحديد اإلحداثيات وبقية األمور التقنية
إرسائيل ،ومراجعة التفاوض مع قربص،
ولكن مع عودة الحديث عن احتمال
 التفصيلية ،قبل عرض اتفاق الرتسيموبدء التفاوض مع ســوريا ،وفق معيار
إحياء املفاوضات غري املبارشة يف الناقورة

تبني ان تعويض اإلنتاجية
الــذي أقرته اللجنــة الوزارية
للموظفني لشــهري تموز وآب
غري قابــل للتطبيق يف الجامعة
اللبنانية نظرا ً لربط استحقاقه
بالحضــور فيما لــم يحرض
أساتذة الجامعة يف تموز بسبب
االرضاب ولن يحرضوا يف شهر
آب بسبب عطلة الجامعة.
أكدت مصادر رسمية ان
مؤسسة كهرباء لبنان تخصص
برنامج تقنني لبعض املحظيني؛
من خاللــه يســتفيد اعضاء
مجلس إدارتها وكبار املوظفني
فيهــا وبعــض املحظيني من
السياســيني باالضافــة اىل
املتعهديــن ومقدمي الخدمات
لدى املؤسســة بساعات تغذية
ملدة ال تقل عن  5ساعات ليالً و
 3ساعات نهاراً.
وضــع مرشــح رئايس
مدعوم من دولة كربى برنامج
زيارات ومواعيد يف لبنان لبعض
الشــخصيات يف اطــار عرض
برنامجه ورؤيته االقتصادية .
عىل مجلس الوزراء.
أمّ ا غري ذلك ،فالعودة إىل املفاوضات
غري املبــارشة غري مطروحــة يف الوقت
الراهــن ،حيث تبقى صالحية تشــكيل
الوفد لرئيــس الجمهورية وفق املادة 52
من الدستور حيث يقول بعض املتابعني
ّ
إن كل االحتماالت واردة يف تركيبة الوفد
التقني ،من خالل تطعيمه أو اإلبقاء عليه
كما هو.

محفوظ رئيسًا للرهبنة ...إنتخاب راهب «"إنقاذ المؤسسات"»
و"»الحياد" عن السياسة
أحلك ظرف عندما كان الوجود مهدداً.
أالن ســـركــيـــس
نهاية األسبوع املايض إنتخب الرهبان األب هادي
محفوظ رئيسا ً للرهبنة اللبنانية  -املارونية التي هي
يوم الجمعة املايض ،تصاعد الدخان األبيض من
الكســليك معلنا ً إنتخاب األب هادي محفوظ رئيسا ً
رهبنة حربية تابعة للفاتيكان ،وفاز معه كل من األب
جورج حبيقه نائبا ً عامّ ا ً واألب ميشال ابوطقة مدبّرا ً
جديــدا ً للرهبانية اللبنانيــة  -املارونية ،تلك الرهبنة
عامّ اً ،واألب جــوزف قمر مدبّرا ً عامّ ــا ً واألب طوني
التي شــ ّكلت أحد أهم مداميك لبنــان التطوّر والعلم
فخري مدبّــرا ً عامّ اً ،وهذا األمر يعنــي التجدّد الدائم
والحضارة واملقاومة.
يف الحياة الرهبانية وانتخاب رجل ذي ســرة حافلة
ال تزال صورة الراهب املاروني الذي يحمل املعول
وقاد جامعة الكسليك مرحلة طويلة وجعلها من أهم
ويحفر الصخور ويســتصلح األرض الوعرة يف جرود
الجامعات يف لبنان.
بــرّي وتنورين وإهدن والعاقورة راســخة يف ذهن
وتمتد والية محفوظ  6سنوات ،علما ً أن املوارنة
الذاكرة الجماعية املارونية ،ذاك الراهب وقف إىل جانب
شعبه ّ
جعلوا من والية رئيس الجمهورية  6سنوات غري قابلة
وفضل العيش يف الجبال باحثا ً عن املوارد النادرة
للتجديد متخذين هذا العرف من هيكلية الرهبنة.
يف األرض بدل اإلنبطاح لإلمرباطوريات والســاطني
ويف الســياق ،يتســاءل من يعــرف تاريخ تلك
وقاوم للعيش بحرية وكرامة رافضا ً الذميّة.
الرهبنة التي أعطت لبنان ثالثة قديســن هم رشبل
وإذا كان نضــال الرهبــان املوارنــة إىل جانب
ورفقا ونعمة الله الحرديني وعدد من
البطريرك أوصل إىل دولة لبنان الكبري ،إال
الطوباويني واملكرمني الســائرين عىل
ان املؤسسات التابعة للرهبنة ساهمت
درب القداسة ،كيف ستترصّف اإلدارة
بشكل كبري بجعل لبنان نموذجا ً يحتذى
يتساءل من يعرف
الجديــدة للرهبنة وهل ســتكون إىل
به ،فأول من أنشأ املدارس كان الرهبان
من ث ّم دخلوا مجال اإلستشفاء فباتت تاريخ الرهبنة كيف
جانب البطريــرك املاروني الكاردينال
مار بشــارة بطرس الراعي يف معركته
املــدارس والجامعات واملستشــفيات
ستتصرّف إدارتها
التابعة للرهبنة إحــدى أبرز عالمات الجديدة وهل ستكون السياسية والوطنية الكربى؟
ال شــ ّك أن الرهبنــة اللبنانية -
تفوّق هذا البلد عىل محيطه.
لكــن املرحلــة الفاصلــة كانت إلى جانب البطريرك؟ املارونية التي هي أكرب رهبنة مارونية
هــي دائما ً يف صلــب املعارك الوطنيــة ،لكن دورها
يف بداية حــرب العام  ،1975يومهــا وقفت الرهبنة
السيايس شــبه معدوم وذلك بسبب القرار الذي إتخذ
اللبنانية  -املارونية إىل جانب بقية الرهبانيات وق ّررت
من الفاتيكان العام  1986بعــد انتهاء والية األباتي
عدم التســليم بزوال الكيان وتحويل بلد األرز إىل وطن
بولس نعمــان والذي كان حازما ً وأعــاد الرهبان إىل
بديل للفلسطينيني وقادت املقاومة السياسية بقيادة
األديرة ومنعهم من التعاطي بالسياســة وحرص هذا
األباتي رشبل القسيس واألباتي بولس نعمان ،وجمعت
ً
األمر بالبطريــرك املاروني آنذاك مار نرصالله بطرس
معلنة قيام
القوى واألحزاب املسيحية يف الكســليك
صفري.
«الجبهة اللبنانية» برئاســة الرئيس كميل شمعون
وامام كل هذه الوقائع ،فان الدور الذي يقع عىل
وجمعت كل األحزاب والقوى املسيحية املقاتلة تحت
عاتق األباتي محفــوظ واإلدارة الجديدة ،وإن لم يكن
اســم «القوات اللبنانية» وقادت املجتمع املسيحي يف

المسؤولية كبيرة

ّ
سياســياً ،إال أنه كبري جدا ً
ويتجل بــأن عليه قيادة
الرهبنة ومؤسساتها يف لحظة اإلنهيار الكبري.
ويعلــم الجميع أن أهــم مؤسســات تربوية
ومستشــفيات تتبع للرهبنــة ،وبالتــايل فان هذه
املؤسســات تواجه خطر اإلنهيار ،وإذا انهارت سقط
أهم عامل تفوّق مســيحي ووطني ،لذلك فان األباتي
محفوظ يحمل الصليب الكبــر وعليه العمل إلقامة
التوازن بني إنقاذ املؤسسات والعمل اإلنساني وقدرة
بيئته عىل تحمل الزيادات.
ومن ناحية ثانية ،يتوجّ ب عــى األباتي الجديد
الوقوف إىل جانب شعبه املتألم والذي يموت عىل ابواب
املستشفيات أو ال يستطيع إرسال اوالده إىل املدارس،
كذلك فان ما يســتطيع فعله من تخفيف معاناة هو
استثمار األرايض الواسعة التي تمتلكها الرهبنة وعدم
التفريط بها ألنها ق ّد تشــ ّكل متنفســا ً يف زمن شحّ
القمح واملوارد الغذائية العاملية.
املســؤولية امللقاة عىل عاتــق األباتي محفوظ
ثقيلة ،لكن تاريخ الرهبنة يد ّل عىل أن الصعاب تقويها
وتجعلهــا ملتصقة اكثر بشــعبها وتجرتح الحلول،
واألباتي الجديد لن يخذل تاريخه وشــعبه ،يف حني أن
البطريرك يقود املعركة الكربى لتحرير لبنان والرهبان
جنود خلف البطريرك ويقاومون كل أشــكال الذمية
التي تجتاح بعضا ً من املجتمع املسيحي.

السيرة الذاتية لألباتي محفوظ
 من مواليد الفيدار (جبيل) سنة .1967 دخل ابتداء الرهبانيّــة اللبنانيّة املارونيّةسنة .1984
 سيم كاهنا ً سنة .1991 حائز عىل إجــازة يف علم الالهوت من كليّةالالهوت الحربيّــة يف جامعة الــروح القدس –
الكسليك ،سنة  1991ودكتوراه يف الكتاب املقدس
من املعهد البيبيل ّ الحربيّ يف روما سنة .2002
 رئيس ديــر مار مــارون– عنايا (رضيحالقديس رشبل) .2004 2001-
 أمني عام مشارك يف مجلس كنائس الرشقاألوسط .2007 2004-
 رئيس جامعة الروح القدس – الكســليك:.2016 2007 مدبر عام يف الرهبانيّــة اللبنانيّة املارونيّة.2022 2016 أســتاذ يف كليّة الالهوت الحربيّة يف جامعةالروح القدس – الكسليك منذ سنة .2002
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 1آب ...عيد الجيش اللبناني

"«ال للتنازل أو المساومة أو التطبيع ...وحقل قانا كلّه أو باله»"

بري يرهن إنتخاب الرئيس باإلصالحات «"لمالقاته بجو جديد"»:
«"رايحين على الناقورة ...ومش كل شي سببه أميركي»"
طي الكتمان اعتمــدت الخط البحري
ولــيـد شقــيـــر
 23أساســا ً لحقوق لبنان .فاالتصاالت
الرسية التــي كان يجريها مع الجانب
ظهر رئيــس الربملــان نبيه بري
األمريكي كانت توصلت إىل حصوله عىل
شــبه متيقن بأن مفاوضات الناقورة
جزء كبري من الـــ  860كيلومرتا ً مربعا ً
بني لبنان وإرسائيل بوســاطة أمريكية
املتنازع عليها بني لبنان وإرسائيل ،وهي
ورعايــة األمم املتحدة ،حول ترســيم
تقع بني خط «هوف» الذي رفضه لبنان،
الحدود البحرية مع إرسائيل ســتُعَ اود
والخط  .23وكان يُؤمل بالحصول عىل
بعد الزيارة التي يبدأها اليوم الوســيط
ما تبقــى منها من خــال مفاوضات
األمريكي كبري مستشــاري الخارجية
الناقورة ،لو لم يطرأ اقرتاح اعتماد الوفد
األمريكيــة ألمــن الطاقــة آيمــوس
اللبناني املفاوض الخط  ،29ما أدى إىل
هوكشتاين ،ألن هذا ما نص عليه اتفاق
تجميدهــا بعد  4جــوالت ،ألن الجانب
اإلطار الــذي كان أعلن عنه يف األول من
اإلرسائييل والوسيط األمريكي رفضا هذا
ترشين األول .2020
الخط واعتربا أنه ينسف املفاوضات.
وعندما سئل عن سبب عدم البحث
يفيض ذلــك إىل التســاؤل هل ان
يف الحدود الربية عىل رغم أن اتفاق اإلطار
استئناف جلسات التفاوض يف الناقورة
نص عىل تالزم األمرين ،أجاب« :رايحني
يفرتض أن يكــون تتويجــا ً لتحقيق
عــى الناقورة وحني يحصل الرتســيم
مطلب لبنان بالحصول عىل الخط 23+
البحري يسهل الرتسيم الربي.»...
(أي أن يتعرج هذا الخط يف شكل نصف
لكن بــري ،الذي يــرى أن تأليف
دائري عنــد الجزء الصغــر من حقل
الحكومة يحتاج «معجزة» ،ترك األبواب
قانا الذي يتخطى هــذا الخط ،لضمان
مفتوحة عىل االحتمــاالت كافة حول
حصول لبنان عىل هذا الحقل كامالً ،ثم
االســتحقاق الرئايس عىل رغم تلميحه
يعود مستقيما ً يف عمق البحر) وهو ما
إىل ميله لرئيس تيار «املردة» ســليمان
تضمنه العرض اللبناني لهوكشتاين يف
فرنجية نظــرا ً إىل قول األخري بعد لقائه
زيارته األخرية يف  14حزيران املايض .أي
به الثلثاء املــايض إنه «ملصلحة لبنان».
أن العودة إىل جلسات الناقورة هل تكون
وحني اســتدرك ورحب بأي شــخص
لتكريس ما يفــرض أنه جرى التوصل
يختار مصلحــة لبنان قيل له إن جميع
إليه يف الجهود التي بذلها هوكشتاين بني
املرشحني يقولون إنهم يعملون ملصلحة
الجانبني ،مثلما كان إطالق مفاوضات
لبنان ،أجــاب« :إذا كل واحد يقول إنه
 2020يجب أن يكون الستكمال االتفاق
يعمل ملصلحة لبنــان ليس رضوريا ً أن
عىل ما توصــل إليه بري بالحصول عىل
تكون ممارسته كذلك».
كامل مساحة الـ  860كيلومرتا ً مربعاً؟
يف لقائه مع الصحافيني بعد ظهر
وإذا كان تشديد بري
الســبت ،بدا بــري عىل
عىل العــودة إىل الناقورة
مشــارف تحقيق اإلنجاز
ترك مجاال ً لهذا التساؤل
الذي ســعى إليــه خالل
بري الذي يرى أن
يف بعض األوســاط التي
الســنوات املاضيــة من
تأليف الحكومة
تميــل إىل التفاؤل بعودة
التفــاوض تحت األضواء
أحياناً ،وبعيدا ً عنها معظم يحتاج «"معجزة" ترك هوكشتاين ،فإن أوساطا ً
األحيان ،وصوال ً إىل اتفاق األبواب مفتوحة على أخرى واســعة االطالع،
تتحــدث عــن معطيات
اإلطار الذي عىل أساســه
اإلحتماالت كافة حول
بأن الوسيط األمريكي لم
انعقــدت مفاوضــات
الناقــورة غري املبارشة يف اإلستحقاق الرئاسي
ِ
يأت بيشء يسمح بإنجاز
الرتســيم عــى الحدود
 14ترشين األول  .2020وفضالً عن أن
قريباً ،وأن العودة إىل صيغة املفاوضات
بري هو «األب الروحي» التفاق اإلطار،
يف الناقورة تعطي أمالً بإمكان التوصل
بدا أنه بإعالن ذلك يســتعيد املبادرة يف
إىل نتائــج وتمدد فرصة البحث ،وتكون
ملف الرتسيم ،بعدما خطفها منه فريق
وســيلة من أجــل الحــؤول دون أي
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون،
اهتزازات أمنية.
ثم األمني العام لـ»حزب الله» الســيد
يف ندوته الصحافية الســبت لفت
حسن نرص الله بالتهديدات التي أطلقها
بــري إىل أن «الجواب الشــايف بعد غد،
باستهداف حقل «كاريش وما بعد بعد
وإنشــاء الله نذهــب إىل الناقورة وما
كاريش» بالطائرات املسرية.
ســمعناه من أخبار أننا سنعود التفاق
وعــى رغم إعالن بــري أنه «حني
اإلطــار وليس أي يشء آخــر ،وهذا ما
مشينا يف اتفاق اإلطار لم ندخل بمسألة
اتفق عليه الرؤســاء الثالثة والظروف
الخطوط وال حول ما لنا من مســاحة
االقتصادية واألمنية ال تسمح أن يكون
مئة أو ألــف كيلومرت» ،خــال لقائه
هناك تمييع» ،مذكرا ً بخطابه بعد إعادة
الصحافيني الســبت ،فــإن املعطيات
انتخابه لرئاســة الربملــان يف  31أيار،
أفادت ،بأنه عند إعالنــه اتفاق اإلطار
والــذي دعا فيه إىل أن يقــول الـ»128
يف  2020جاء تتويجــا ً التصاالت بقيت

عون وبري وميقاتي وال حكومة

بري وهوكشتاين وحقل قانا كله

نائبا ً نعم رصيحــة وقوية وواحدة ضد
أي تفريط بحقوق لبنان الســيادية يف
حقوقه املائية» .وأضــاف« :ال للتنازل
أو املســاومة أو التطبيــع قيــد أنملة
مهما بلغــت الضغــوط ...وحقل قانا
كله أو باله» .وهــذا ينطبق عىل رفض
أي اقرتاحــات يحكى عــن أن إرسائيل
تقرتحهــا حــول قيام رشكــة دولية
بتوزيع ما يتم استثماره من غاز ونفط
عىل لبنان وإرسائيل فاألمر «غري وارد»
حسب قوله .أما الحديث عن أن رشكة
قطرية تتوىل توزيع ما ينتج من حقول
مشرتكة فيعترب بري أن «األقوال كثرية
لكن الحقيقة يف موقــع آخر» .ويعود
فيتوقع «الجواب الشــايف بالذهاب إىل
الناقورة» ،مشــددا ً عىل اتفاق الرؤساء
الثالثة بــأن رئيس الجمهورية يفاوض
والوفد يكون عســكرياً .وحني قيل له
هل املقصود بـ»اليشء اآلخر» (تفادي)
الحرب أجاب« :لم أقل ذلك» ،لكنه عندما
ّ
سئل عما إذا كانت
مسيات «حزب الله»
ســاعدت (يف العودة إىل الناقورة) قال:
«من دون شك» .واعترب أن حاجة أوروبا
للغاز ترسع االتفاق عىل الرتسيم.
وعن عــودة رشكات التنقيب عن
الغاز والنفــط ،ذ ّكر بري بأنه ســبق
أن خاطب فرنســا عرب سفارتها وعرب
الرئاســة بأن ال مربر أال تنقب رشكة
«توتال» يف املنطقة التــي تم اختيارها
لذلك ،ألنهــا بعيــدة  25كيلومرتا ً عن
املنطقة املتنازع عليها ،لكن األمريكيني
ال يريدون».
ونفى أن يكون استجرار الغاز من
مــر والكهرباء مــن األردن مربوطا ً
باالتفاق عىل ترسيم الحدود ،مشريا ً إىل
أنه أثناء اســتقباله املدير السابق للبنك
الدويل يف لبنــان واملدير الجديد تبلغ بأن
رشط تمويل اســتجرار الغاز املرصي
والكهربــاء األردنية تشــكيل الهيئة
الناظمة لقطاع الكهرباء واملطلوب من
لبنان أوال ً وثانيا ً وحادي عرش تشــكيل
الهيئة الناظمة وفــق قانون صدر قبل
 14ســنة ولم ننفــذه «ومش كل يشء
(التأخري) سببه أمريكي».

يف االســتحقاق الرئــايس أدخــل
الراعــي للرئيس املقبل وعــن حيثيته
بــري تعديالً عىل مــا كان ترسب عنه
املســيحية قال :منذ العــام  1992هل
حول إمكان دعوته الربملان إىل جلســة
مشــيت بأي مســألة (ال تراعي) أي
انتخاب الرئيــس منذ بدء رسيان املهلة
حيثيــة مســيحية؟...لبنان متعــدد
الدســتورية يف األول من أيلول ،فربط
األلوان .والرئيس يجــب أن تكون لديه
ذلك باستكمال الربملان «إنهاء القوانني
نكهة مســيحية وإســامية وقبل أي
يشء وطنية ليكون جامعاً .ووصف ما
واإلصالحــات املتعلقــة باالتفاق مع
يحصل بالنسبة إىل الفراغ عىل الساحة
صندوق النقد الدويل خالل شهر آب الذي
الســنية بأنه «شبيه بالعام  1992حني
من املهم أن نســتفيد منه ،والتي بادرنا
قاطع املســيحيون االنتخابــات إال يف
بإقرار أصعبها يف الجلســة األخرية أي
الجنوب فكان البلد أعــرج .واليوم مع
قانون تعديل قانون الرسية املرصفية.
احرتامي للنواب السنة أثبتت االنتخابات
وننتظر أن تزودنا الحكومة بالنسبة إىل
من عكار للناقورة أن (تيار) «املستقبل»
املوازنة بسعر الرصف الذي طلبته مرات
تــأت به .وحتى لو ّ
ِ
لديه الحيز وبالتايل هنــاك تمايزات يف
تأخرت عن
عدة ولم
اآلراء وأسمع أن املفتي سيجمعهم عىل
 1أيلول يكون هذا الســبب ،ألنه يجب
كلمة واحدة» .وأكد أنه ليس عىل تواصل
أن نالقي الرئيس املقبــل بجو جديد».
مع الرئيس الحريري لكني قلت له حني
لكنه أردف« :واجبــات رئيس املجلس
أبلغني بقراره (العزوف عن االنتخابات
ليــس فقط الدعــوة للجلســة .هناك
وتعليق العمل السيايس)
عامالن يلعبــان دورا ً يف
إني ال أتفهم هذا الخيار.
ذلك :األول إنهاء القوانني
وبــدا معارضــا ً
اإلصالحية ،والثاني آلية
االتصاالت بــن الفرقاء عن تحميله مسؤولية لتقســيم بلدية بريوت
( للتوافق عــى الرئيس إخفاق عهد الرئيس عون ألن «لبنــان أصغر من
املقبل).
وإمكان حصول اتفاق أن يقســم ،كالــذرة
ومع أنــه تمنى أال معه سأل«" :وهل هو إذا ُقســمت تنفجــر،
يحصل فــراغ رئايس ،رد
واســتبعد أن تحصــل
عىل سؤال عن الحاجة إىل كان متفقًا مع الجميع حوادث أمنية بســبب
ما عداي أنا؟»"
تعديل الدســتور إذا كان
أجواء التشنج يف البلد.
يعــود دور بري إىل
ســينتخب قائد الجيش
الواجهة من باب الرتســيم ،وطبعا ً من
العماد جوزاف عون للرئاسة باإلرصار
نافذة انتخاب الرئيس ،فضالً عن حصة
عىل «تطبيق الدســتور» .لكن حني قيل
الربملان من إقرار اإلصالحات املطلوبة
له إنه لم يُعدّل من أجل انتخاب الرئيس
مــن صندوق النقد .ومــع أنه لم ِ
ينف
ميشال سليمان أضاف« :حصل تجاوز
خالفه مــع رئيــس حكومة ترصيف
للمهلة (الســتة أشــهر التي تفرض
األعمال نجيب ميقاتي ألنه ال يفسد يف
اســتقالة قائد الجيش من منصبه قبل
الود قضية واتصــل به من أجل تأمني
االنتخاب ،وهي ســقطت بفعل الفراغ
لقاء للرؤســاء الثالثة أو للقاء ثنائي،
الرئايس بعــد انتهاء والية الرئيس إميل
لحــود) وبالتايل إذا ّ
اليوم أثناء حضورهم عيد الجيش ،وهو
رشــح أي ماروني
كان موضوع اتصال الســبت أيضا ً مع
نفسه للرئاسة يحق له ذلك» .لكنه لفت
عون الذي قــال إن عالقته معه «كتري
إىل أن «ال أكثريــة وال أقليــة يف الربملان
منيحة» ،فإن مصادر معنية أوضحت
وظهــر ذلــك يف االنتخابــات واللجان
لـ»نداء الوطن» أن بري يتهم ميقاتي
النيابية ورئاسة املجلس».
يف مجالسه بتأخري إقرار املوازنة بسبب
ورد عىل ســؤال حــول مواصفات
عدم تحديده ســعر الرصف ،كما نقل
البطريرك املاروني الكاردينال بشــارة
عنه بعض الزوار ،فيما قال للصحافيني
إن املوازنــة «خالصــة والخميس إذا
جاءني توحيد ســعر الــرف نحدد
جلســة لبحثهــا وهــذا رشط ليس
بيدي.»...
واكتفى بالدعوة إىل تطبيق القانون
يف شأن قضية النائب البطريركي العام
للموارنة املطران موىس الحاج.
عن تحميله من قبل رئيس «التيار
الوطني الحر» مســؤولية إخفاق عهد
الرئيس عون وإمــكان حصول اتفاق
معه ســأل« :وهل هو كان متفقا ً مع
الجميــع ما عداي أنــا؟ إذا كان الكالم
صحيحا ً أكون املالم .لكن ما حذرت منه
حصل».
واعترب أن املشاغبات التي حصلت
يف الجلســة النيابية األخــرة «اعطيت
حجما ً أكثر من الالزم يف اإلعالم».
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معايدًا العسكريين في عيد الجيش ومتمنّيًا لهم أيامًا أفضل

وزير الدفاع العميد
موريس سليم

وزير الدفاع لـ"نداء الوطن" :الجنوب مزروع في وجداني
والجيش يبقى حامي الوحدة الوطنية واإلستقرار

نجم الـهـاشـم وكاريـن عـبـد النور

ألفراده الذين أثبتوا دوما ً قدراتهم الفائقة
عىل اســتيعاب أي نوع من األسلحة قد
تتوفر لهم مهما كانت ّ
ّ
معقدة أو متطورة.
وأشــار إىل أن أفراد الجيــش ،من الرتب
كافة ،أظهروا تميّــزا ً وتفوّقا ً يف الدورات
التي يتابعونها مع جيوش أخرى يف العديد
من الدول الصديقة ،حيــث تظهر جليّة
كفاءاتهم العالية والطاقات الكامنة لديهم
والتي ال ينقصها ســوى ّ
توفر اإلمكانات
لالستحواذ عىل تجهيزات وأسلحة حديثة.

يمر العيد السابع والسبعون للجيش
اللبناني عىل لبنان وهــو ليس يف أفضل
حــال .ال بل ربما يكون يف أســوئها عىل
اإلطالق .وألن املؤسسة العسكرية يف قلب
لبنان وألن لبنان يف قلبها ،فك ّل ما يصيبه
يصيبها والعكس صحيح .يف ظ ّل التحدّيات
املتفاقمة التي تواجه البلد ومؤسســاته،
ومن ضمنها – إن لم يكن عىل رأســها –
الجيش اللبناني ،التقت «نداء الوطن» وزير
تواصل وتعاون وزيارات دورية
الدفاع الوطني ،العميــد الركن موريس
ي ّ
طلع وزير الدفاع باستمرار وبشكل
ســليم ،يف مكتبه يف الوزارة حيث تحدّث
دوري من قائد الجيــش ،العماد جوزاف
عن تجربته الوزاريــة واألوضاع العامة
عون ،عــى أوضاع وحاجات املؤسســة
وواقع الوزارة ونشاطها ،كما اإلنجازات
العسكرية ويعمد إىل اتخاذ القرارات اآليلة
والصعوبات والتط ّلعات املستقبلية.
إىل توفري تلك الحاجــات وزيادة قدراتها.
جاء العميد الركن موريس سليم إىل
ويف هذا املجال ،يؤ ّكد عىل متانة وانسيابية
وزارة الدفاع الوطني من قلب املؤسســة
العالقة مع قائد الجيش
العســكرية التي أمىض
ألن الهــدف األســاس
فيهــا أربعــن عاما ً من
هو التعــاون والتكامل
العطاء تبــوّأ فيها مواقع
قيادية ووظيفية متنوّعة .شدّد على تقدير لبنان كون الرؤيــة واألهداف
متطابقة.
وهو يعرف واقع املؤسسة وترحيبه بالمساعدات
وقد ســبق لوزير
بعمق ويفهــم هيكليّتها
التي تقدّمها الدول
الدفــاع أن قــام بزيارة
وحاجاتهــا وآلية عملها،
الشقيقة والصديقة
مديريــة املخابــرات يف
ودور الجيش وما يعانيه
العسكريون من صعوبات للمؤسسة العسكرية
شــباط املايض واجتمع
بضبّاطها بحضور قائد
غري مســبوقة .وقد وجّ ه
الجيش ،وهو يشــدّد عىل أهمية استمرار
وزير الدفاع بمناسبة عيد الجيش التهنئة
للعســكريني مثمّ نا ً تضحياتهم ،مقدّرا ً
مديريــة املخابرات بمكافحــة اإلرهاب
ّ
والتجســس واملخدرات والفساد وكشف
بطوالتهــم ومتمنّيــا ً أيّامــا ً أفضل لهم
ومالحقة الخاليا اإلرهابية.
ولعائالتهم وللوطن دوام الع ّزة والكرامة.
ومن ضمن زياراته أيضاً ،قام بجوالت
ّ
تفقدية عدة من بينهــا ،يف كانون األول
نقص اإلمكانات
املــايض ،إىل الك ّلية الحربيــة ،التي تحتل
ال يحدّ من تميّز القدرات
ّ
مكانة خاصة يف قلبــه كونه تخ ّرج منها
يعب وزيــر الدفاع عــن إيمانه بأن
يف العــام  .1975وقد ا ّ
طلــع عىل التطور
الجيش هو العمــود الفقري الذي يرتكز
الكبري الــذي طرأ عىل مناهــج التدريب
عليه الوطن وضامن اســتقراره وسالمة
ومواكبتهــا ملتطلبــات العرص وحاجات
أراضيــه .ويقوم من خــال لقاءاته مع
التالمــذة الضبــاط للتســ ّلح باملعارف
نظرائه واملسؤولني العسكريني واألمميني
التي ّ
تؤهلهم للقيــام بأدوارهم القيادية
كما سفراء الدول بحثّهم عىل دعم الجيش
املستقبلية .وبمناسبة اإلحتفال بتخريج
اللبناني .فاألخري استطاع الصمود يف وجه
دورة الضباط يف األول من آب ،توجّ ه وزير
األزمة الراهنة وغري املســبوقة والحفاظ
الدفاع إىل التالمذة الضباط بالقول« :أتمنى
عىل مســتوى الجهوزية للقيام باملهام
أن تبقوا حماة الوطــن ودرعه الحصني.
العديدة امللقاة عىل عاتقه ،إن عىل الحدود
لقد اخرتتم الدفاع عنه أرضا ً وشــعباً...
أو يف الداخــل ،ال ســيّما يف مجال الدفاع
تســ ّلحوا باإليمان بوطنكم مهما اشتدّت
عن لبنان يف وجــه املجموعات اإلرهابية
الظلمات ،واعلموا أن انتماءكم ملؤسستكم
ومنــع أي محاولة لزعزعة االســتقرار،
العسكرية إنما هو رسالة تبقي لبنان حيا ً
فضالً عن الــدور االجتماعي الذي يؤدّيه.
بتضحياتكم ووفائكم للقسم».
وقد شدّد أيضا ً عىل تقدير لبنان وترحيبه
باملساعدات التي تقدّمها الدول الشقيقة
والصديقة للمؤسسة العسكرية ،مشريا ً مساعدة العسكريين أولو ّية
استفسارا ً عن انعكاس الجو العام يف
اىل الثقــة الكبرية التــي يبديها املجتمع
البلد عىل أوضاع العسكريني وما تواجهه
الدويل والشــعب اللبناني ،عىل حد سواء،
املؤسسة العسكرية من تحدّيات مؤخراً،
باملؤسسة العسكرية.
كما ُ
الســبُل ملواجهتها ،ال يُخفي الوزير
لكن كيــف الصمــود والقــدرات
ســليم إدراكــه الكامل
العســكرية ليست حيث
لصعوبة املوقــف الذي
يجب أن تكــون؟ يجيب
يحتّم انصبــاب الجهود
وزير الدفــاع« :القدرات
العســكرية ألي جيــش إتفاقية مساعدة مالية واملســاعي عىل مواجهة
تعتمــد عــى اإلمكانات من الحكومة األميركية ما نتج عن تردّي الوضع
املالية واالقتصادية للدولة .لدعم رواتب العسكريين املــايل واالقتصــادي
بهدف تخفيــف األعباء
فالجيــش اللبناني ،رغم
في الجيش عبر أحد
املعيشية عن العسكريني.
كل ما يعرتض الوطن من
صعوبات ماديــة ويح ّد برامج األمم المتحدة
ويســتفيض يف رشح
الجهــود املبذولة لصون
بالتــايل مــن اإلمكانات
أصبحت في مراحلها
ّ
املؤسســة ومســاعدة
املخصصة
اللوجســتية
األخيرة
أفرادها ،من خالل حرصه
له ،مــا زال يقــوم بأداء
عىل إقرار مجلس الوزراء بعض الحقوق
مميّز يف مجال املهمات املتعددة واملتنوّعة
املادية اإلضافية لهم أسوة بباقي العاملني
املولــج بتنفيذها» .إضافــة إىل ذلك ،رأى
يف القطاع العام .ومن هذه املســاعدات:
وزير الدفاع أنه لو ُقدِّر للجيش أن يتجهّ ز
املساعدة االجتماعية الشهرية التي ُ
صفت
باألســلحة الحديثة برا ً وبحرا ً وج ّواً ،عىل
بدءا ً من ترشين الثاني املايض للعسكريني
غرار جيــوش الدول القــادرة ،لضاهى
يف الخدمــة الفعلية والتقاعــد ،وإقرار
بقدراته أكثر الجيوش تطوّراً .وهذا يعود
بدل نقل شــهري مقطوع للعسكريني يف
إىل الطاقات الفرديــة ،الذهنية واملعنوية

«المتابعة مستمرة مع ق ّوة األمم المتحدة العاملة في إطار اليونيفيل»

الخدمة الفعلية بقيمة مليون ومئتي ألف
لرية  -وهي سابقة تحصل للمرة األوىل يف
تاريخ املؤسســة العسكرية  -إلسعافهم
عىل مواجهة األعباء املالية وما يتكبّدونه
مــن تكاليف مرتفعة لالنتقــال من وإىل
مراكز عملهم.
وبالحديــث عــن املتقاعدين ،يقول
وزير الدفاع« :ألتقي رابطة قدماء القوى
املســ ّلحة اللبنانية ك ّلما اقتىض الظرف
ُ
والسبُل
وأتابع أوضاع وشــؤون الرابطة
اآليلة اىل صون حقوقهم وإنصافهم ،وفاء
لتضحياتهم طوال ســنوات خدمتهم».
وقد شــدّد عىل إيالئه شؤون العسكريني
املتقاعديــن كل االهتمــام الــازم عىل
املستويات املالية والصحية واالجتماعية.
من جهة أخرى ،فقد حثّهم عىل أن يكونوا
يــدا ً واحدة متماســكني متضامنني إزاء
مطالبتهم بحقوقهــم ،ورضورة توحيد
الجهــود ّ
توصالً إىل صــون هذه الحقوق
ومكتسباتهم من خالل ُ
السبُل التي تليق
بهم وبنضالهم والقِ يَم التي تربّوا وعاشوا
عليها خالل مسرية الخدمة.
وقد قام وزير الدفاع بتوقيع اتفاقية
تعاون يف املجال العســكري بني الحكومة
اللبنانيــة وحكومــة الواليــات املتحدة
األمريكيــة يف العرشين مــن أيار املايض
مع الســفرية األمريكية يف لبنان ،دوروثي
شــيا .وتلحظ االتفاقية مساعدة مالية
من الحكومــة األمريكية لدعــم رواتب
العسكريني يف الجيش عرب أحد برامج األمم
املتحدة .وقد كشف وزير الدفاع أن العملية
تلك أصبحت يف مراحلها األخرية .إىل ذلك ت ّم
ّ
التوصل إىل تمديد العمل باتفاقية التعاون
يف مجال الدفاع بني لبنــان وإيطاليا ملدّة
خمس ســنوات إضافيــة تنتهي بتاريخ
 .2026/9/15االتفاقيــة ،التي أُق ّرت يف
مجلس الــوزراء بتاريخ ،2022/03/23
تلحــظ التنســيق مــع وزارة الدفــاع
اإليطالية يف ما يختص باألعمال الدفاعية
والتعاون يف مجــاالت عدة ،منها التدريب
واألبحاث والطب العسكري والتكنولوجيا
واإلتصاالت وتبادل الخربات.

وللجنوب مكانة خاصة

عــن الوضع عىل الحــدود الجنوبية
ّ
ّ
تتعرض لــه األخرية من
الحساســة وما
انتهاكات يتصدّى لها الجيش باإلمكانات
املتاحة ،يوضح وزير الدفاع أنه «نظرا ً ملا
يكتسبه الوضع يف جنوب لبنان من أهمية
كربى عىل الصعيد الوطني ،يحتل الجنوب
املرتبة األوىل يف س ّلم أولوياتي .وبمنأى عن
اإلطار الرسمي ،يبقى الجنوب مزروعا ً يف
وجداني ألنه شــ ّكل الوجهة األوىل يل بعد
تخ ّرجي ضابطا ً يف اختصاص املدفعية».
وقد زار وزير الدفاع يف ترشين األول املايض
قيادة قطــاع جنوب الليطانــي والتقى
العسكريني مشدّدا ً عىل أهمية التعاون بني
الجيش والقوات الدولية العاملة يف الجنوب
لحفظ األمن واالســتقرار وتوفري األمن

واألمان للمواطنني ،والبقاء عىل جهوزية
التابعة للمؤسســات املرتبطة بالوزارة،
تامة للسهر عىل حماية كل شرب من تراب
فيحــرص وزيــر الدفاع عــى أن تكون
الجنوب املقدّس ومواجهة أي اعتداء عليه.
مفتوحة أمام أي جهــة مخوّلة للزيارة
والتأ ّكد مــن صحة أوضاعهــا وأوضاع
املتابعة املســتمرة مع قــوّة األمم
املوقوفني فيها ،ناهيك بظروف االحتجاز
املتحدة العاملــة يف إطــار اليونيفيل يف
ومــدى االلتزام والتقيّــد بقانون حقوق
جنوب لبنان تحت ّل أول اهتمامات الوزير
اإلنســان والقواعد اإلرشــادية الخاصة
سليم الذي يحرص عىل التنسيق املستمر
بوزارة الدفاع الوطني .وكان وفد من لجنة
مع اليونيفيل لتنفيــذ مهامها عىل طول
مناهضة التعذيــب التابعة لألمم املتحدة
الخط األزرق بالتعاون مع وحدات الجيش
قد زار وزارة الدفاع لتنسيق الزيارات التي
املنترشة يف قطاع جنــوب الليطاني .وقد
تقوم بها املنظمات الدولية إىل الســجون.
تناول وزير الدفاع عالقة التعاون القائمة
كما كان لقاء جمع وزير الدفاع برئيسة
بني اليونيفيل والجيش واألمور العمالنية
اللجنة الدوليــة للصليب
وأطــر التنســيق خــال
األحمر ،سيمون كازابيانكا
االجتماعات التــي عقدها
ايشــليمان ،لبحــث أطر
مع رئيس البعثــة األممية
أ ّكد على أهمية
التعاون بني الجيش اللبناني
وقائد القوّة العاملة يف جنوب
واللجنــة الدولية للصليب
لبنان ،الجنرال أرولدو الزارو
استمرار مديرية
ســاينز ،وقبله مــع القائد المخابرات بمكافحة األحمــر .هــذا وال ب ّد من
اإلشــارة إىل زيارته مطلع
الســابق لليونيفل ،الجنرال
اإلرهاب
ّ
والتجسس العــام الجــاري للرشطة
استيفانو دل كول.
ويف لقاءاتــه مــع والمخدرات والفساد العســكرية ،مثنيــا ً عىل
سهر قيادتها عىل مستوى
زوّاره ،يشــدّد وزير الدفاع وكشف ومالحقة
االنضبــاط يف الجيــش
عىل احرتام لبنــان الكامل
الخاليا اإلرهابية
وحرصهــا عــى االلتزام
لقرار مجلــس األمن الدويل
باملواثيق الدولية يف كل ما يتعلق بإجراءات
رقم  1701بكافــة مندرجاتــه ،وينبّه
التحقيق وحقوق املوقوفني.
من خطــورة الخروقــات واالنتهاكات
اإلرسائيلية اليومية لهذا القرار ولســيادة
زيارة العراق وآفاقها
لبنان التي تش ّكل تحدّيا ً صارخا ً للقانون
من ضمن مساعيه املستم ّرة ،تحدّث
الدويل ولألمن والسالم.
وزير الدفاع عن الزيارة الرسمية التي قام
بها إىل العاصمة العراقيــة ،بغداد ،يف 27
عمل دؤوب على جبهات عدة
كانون األول املــايض تلبية لدعوة نظريه
من ضمن امللفات التي يسهر عليها،
لفت الوزير سليم إىل إيالئه اهتماما ً خاصا ً
العراقــي جمعة عناد ســعدون .وكانت
الزيارة الفتــة إذ هدفت إىل توقيع مذ ّكرة
ملوضوع ترقيات ضباط الجيش من رتبة
تفاهم بني البلدين يف املجال العســكري.
عقيــد إىل رتبة عميد ،والتي لم يت ّم إصدار
وأعرب الوزير سليم خالل اللقاءات التي
مراســيم أي من الدفعات املستحقة ذات
عقدها هناك عن تقديــره ملا تبذله دولة
الصلــة اعتبارا ً من العــام  2020وحتى
العراق تجاه لبنان مــن دعم يف املجاالت
تاريخه .لكنــه يتط ّلع إىل أن يُصار إلنجاز
هذا امللــف يف القريب العاجــل ،إنصافا ً
كافة .ويعترب أن «العــراق كان وال يزال
يســارع إىل مساندة لبنان وشعبه خاصة
لهؤالء الضباط وحفظا ً لحقوقهم .أما يف
ّ
يف امللمّ ات الجســام» ،يف حني أ ّكد لرئيس
يخص الطبابة العسكرية ،ومن منطلق
ما
الجمهورية العراقي ،الدكتور برهم صالح
ضمان استشفاء العسكريني وعائالتهم،
الذي التقاه يف قرص السالم ،حرص لبنان
اعتــر وزير الدفاع ،الذي ختم مســرته
عىل أمن واســتقرار العراق ،آمالً عودته
العســكرية كرئيس الطبابة العسكرية
أنها «املؤسســة الضامنة الوحيدة التي ال
للعــب دوره املحــوري يف املنطقة .يُذكر
أن زيارة وزير الدفاع الرســمية اىل العراق
تزال تقدّم الخدمات الطبية بنســبة مئة
استُه ّلت بلقاء مع مستشار األمن الوطني،
باملئة» .وقد سبق له أن زارها ووقف عىل
ظروف عملها وقدراتها وحاجاتها ،مؤ ّكدا ً
قاســم األعرجي ،يف مقر املستشارية يف
بغداد ،حيث جرى التباحث يف شأن تطوير
أن الطبابة العسكرية تبقى صمّ ام األمان
التعاون األمني والعسكري وأهمية توسيع
والحاضنة لصحة وســامة العسكريني
أطر العالقات العســكرية بــن البلدين
كافــة ،يف الخدمة الفعلية والتقاعد ،ومَن
لتشمل أيضا ً البعد األمني.
ُهم عىل عاتقهم.
وقد تــ ّم توقيع مذ ّكــرة تفاهم بني
عىل صعيد آخر ،يــويل وزير الدفاع،
وزارة الدفــاع الوطنــي ووزارة الدفاع يف
منذ تســ ّلمه مهامه ،املحكمة العسكرية
جمهورية العراق حول التعاون العسكري.
االهتمام الــازم ويوجّ ه بااللتزام بمبادئ
فهي أُبرمت بتاريخ  2022/4/29بموجب
النزاهة والتج ّرد وإحقاق الحق ،كما التقيّد
املرســوم رقم  9087وتهدف إىل التعاون
باملواثيق الدولية وإرســاء العدل ،إضافة
يف مجــال التدريب األســايس ويف مجال
الترسع يف إنجاز امللفات
إىل الرسعة دون
ّ
وإصدار األحكام .أما يف ما ّ
الخدمات الطبية والصحية والعسكرية.
خص السجون
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استنكر حادث رميش «"بين عناصر مسلّحة حزبية وأبناء البلدة"

الراعي :الدولة تعتدي على طائفة تأسيسية

بدأ البطريرك الكاردينال مار بشاره
واملصالح والــرّ  ،ويف هداية العميان إىل
رؤية جديدة بنور شخص املسيح وكالمه
بطــرس ال َّراعي عظته خالل قداس األحد
وأفعاله ،ويف املصالحة والغفران للتائبني.
التاســع من زمن العنــرة يف الديمان
الرســالة امللوكيّة «بإعالن ســنة
بالصالة للجيش اللبنانــي الذي يحتفل
مرضيّــة لله» (لــو  .)19 :4وهي إعالن
اليوم بعيد تأسيسه الســابع والسبعني
املســيحاني الجديــد ،الذي فيه
الزمن
«لكي يحميه الله مــن املخاطر ،وينمّ يه،
ّ
دخلت ثقافة اإلنجيــل العالم ،لتنثقف يف
ويشــدّد رابطة وحدته ،ويحفظ بسالم
ثقافات الشــعوب .إنّه زمن املسيح الذي
أعضاءه» ،معربا ً عــن تهانيه وتمنياته
أتى «ليجعــل ك ّل يشء جديداً» (رؤيا :21
لقائد الجيش العماد جوزاف عون ورتبائه
 .)5هذا هو معنى وجودنا كمســيحيّني
وضبّاطه وجنوده.
يف مجتمعات األرض .وهذه هي رســالة
وحــر حــادث رميــش يف كالم
الكنيســة التي تع ّلم وتحكم عىل األفعال
البطريرك ،فبعدما أبدى اســفه للحادث
البرشيّة ،بما فيها األفعال السياسيّة ،عىل
«بني عنــارص مســ ّلحة تابعــة ألحد
القاعدة األخالقيّــة :قاعدة الخري والرشّ ،
األحزاب وأبناء البلــدة» ،اهاب باألجهزة
ّ
الحــق والباطل ،من
الصالــح والعاطل،
األمنيّة «القيام بواجبها يف حماية أبنائنا
أجل حوكمة أفضــل ،من دون الدخول يف
وطمأنتهم ،فيشــعرون أنّهم ينتمون إىل
تقنيّاتها».
دولــة تحميهم وتضمن
ومن هــذا املنطلق،
سالمتهم وحريّة عملهم
رفض الراعي التســليم
يف أرضهم ،بموجب قرار
«بإغالق م ِّ
األمنية
األجهزة
لتقم
تشــكيل
َلف
مجلس األمن  1701الذي
ِ
ِ
حكومــةٍ جديــدة ،كأ َّن
يمنع أيّ قوى مس ّلحة من
بواجبها في حماية
َ
الحكومة مج ّرد تفصيل
التواجد يف منطقتهم».
أبنائنا بموجب الـ1701
ُنيــان نظــا ِم الدولةِ
ب
يف
التأكيد
وجدد الراعي
ِ
َ
ّ
اتفــاق الطائف
اللبنانيّــة ،مع العل ِم أ َّن
«أن لنا نحن املســيحيّني هويّة ورسالة،
مجلس الوزراء ،إىل جانب رئاســةِ
َ
جع َل
ترشكاننا يف هويّة املســيح ورســالته
الجمهوريّــةِ  ،الركيــز َة املحوري َّة ومرك َز
املث ّلثة النبويّة والكهنوتيّة وامللوكيّة ،كما
َ
السلطة التنفيذيّة» ،مشــددا ً عىل ان «ال
حدّدتها نبوءة أشعيا قبل امليالد بخمسمئة
َ
ِ
للتكليف ما لم يَســتَت ِبعُ ه التأليف»،
قيمة
ســنة» ،قائال»:الهويّة هي مسحة الروح
ِ
بتأليف
مســتغربا ً «أن يكو َن املعنيّــون
القدس التي نلناها باملعموديّة واملريون:
ً
ِّ
خالفا
ُســخفون هــذا األمر،
الحكومة ي
«روح الربّ عيلّ» (لو  .)18 :4أمّ ا الرسالة
للدستور واتفاق الطائف».
فمث ّلثة:
الرســالة النبويّة« :ارســلني ّ
واكــد الراعي أن «تشــكيل حكومةٍ
ألبش
جديــدة ،عالمة ناطقة الحــرا ِم النظا ِم
املساكني»(لو  .)18 :4وهي العناية بك ّل
ّ
ً
ِ
املستم ِّر
االنقالب
عن
ف
والتوق
الديمقراطي
محتاج ماديّا ً وروحيّــا ً ومعنويا ً وتربويا
ّ
ِ
ِ
ّ
ســات
املؤس
اكتمال عق ِد
عليه ،وضمان
وإنسانياً.
ِ
ر الحوكمةِ
وســ
ّة
ي
الدســتور
والفصل
السعي
وهي
ّة:
ي
الكهنوت
الرســالة
ِ
ِ
واســتمرار الرشعيّةِ من
بني السلطات،
إىل خــاص النفوس وتقديســها بنعمة
ِ
خالل حكومة كاملةِ الصالحيّات يف حال
الفــداء ،من خالل إظهــار رحمة الله يف
رئيس جدي ٍد
تعث ّ َر ،ال سمح الله ،انتخاب
«تعزية منكــري القلوب» ،ويف «تحرير
ٍ
ّ
و»أن وجود حكومة رشعيّة
للجمهوريّة»،
املســتعبدين» لألقوياء أو لنزوات الذات

«ال قيمة للتكليف ما لم يستتبعه تأليف ...وهذا ما نخشاه»

يويل الدولة القدر َة عىل مفاوضةِ املجتمعَ ني
ِ
القرارات
العربي والــ ُد َويل ّ وعىل اتّخــا ِذ
ِّ
وتوقيع املعاهدات» .وقال« :ما نَخشــاه
ِ
هو أ َّن القوى السياسيّة إذا عجزت اليو َم
تشكيل حكومةٍ  ،تَعجَ ز بالتايل غدا ً عن
عن
ِ
رئيس جدي ٍد للجُ مهوريّة .ويكون
انتخاب
ٍ
ِ
الســقو ُ
ّ
ونصل ّأل
ط العظيم .لكنّنا نأمل
يكون ذلك».

المطران الحاج و 4مطالب

واعتــر الراعي ان مــا حصل مع
املطران موىس الحاج «يشــ ّك َل امتحانا ً
املسؤول عن هذه الحادثة عىل
ملدى قدرة
ِ
للتطاول عىل الكنيسةِ املارونيّةِ ،
وضع ح ٍّد
ِ
ِ
بل ملبدأِ
الفصل بني الدين والدولة» .وقال:
ِ
البعض يشــكو من ّ
ُ
تدخ ِل الطوائف
«كان
بالدولة ،فــإذا بالدولةِ تعتدي عىل طائفةٍ
دين اشتهر بالتقوى
تأسيسيّةٍ وعىل ِ
رجل ٍ
وخِ دمةِ الشــعب الذي كان يَجدر بالدولةِ
أن تؤ ِّم َن له اإلحــرام يف ّ
تنقله بني لبنان
وأبرشــيّته .افتعلوا حادثًا ،ح ْو ّلوه حدثًا،
جعلوه قضيّة ،ون ّ
ٍ
حمالت إعالميّة
ظمــوا
لتشويه صور ِة األسقف ورسالةِ الكنيسةِ
اإلنســانيّة والوطنية» .واكــد مجددا ً ّ
أن
«العمالة» مع «دولــة عدوّة لم تكن يوما ً
من ثقافتنا وروحانيّتنا وكرامتنا» .وقال:
«نحن أوّل من يحــرم القوانني ،ويدافع

عنها ،فنرجــو من الســلطة احرتامها
والتقيّد بها .نحن أوّل من يحرتم القضاء
وندافــع عنه ،ل ّكنّنا نرجــو من القضاة
واملســؤولني القضائيّني احرتام قدسيّة
القضاء وتحريره مــن الكيديّة واإلرتهان
لقوى سياسيّة ومذهبيّة».
ويف ضــوء هذا األمــر طالب الراعي
املســؤولني «عن حادثــة املطران موىس
الحاج واحتجاز ما احتجزوه عن غري وجه
ّ
حق ،بما ييل:
اللبناني
 .1أن يعيدوا إليه جواز سفره
ّ
وهاتفه.
 .2أن يســ ّلموه األمانــات من مال
وأدوية التي كان يحملها إسميّا ً ألشخاص
ّ
وملؤسسات ،ألنّها أمانة يف عنقه.
 .3أن يؤمَّــن له العبور من الناقورة،
ككل الذين ســبقوه ،إىل أبرشــيّته ذهابا ً
وإيابا ً من دون توقيف أو تفتيش.
 .4أن ّ
يكفوا عن تســمية املواطنني
اللبنانيّني املتواجدين يف فلسطني املحت ّلة
«بعمالء».
ونبّه اىل انه «إذا لم يفعل املســؤول
بموجب هذه املطالب ،فإنّهم يتســبّبون
برشّ كبري تجــاه أبرشــيّتنا يف األرايض
املقدّسة ،إذ يمنعون أسقفها من الذهاب
إليها ،ويجعلونها كأنّها شاغرة وهذا أم ٌر
خطري يُحاسبون عليه».

«"أصحاب الجلود القاسية ما زالوا يتحاصصون ويتاجرون بدماء األبرياء»"

عودة :ال تحقيق بتفجير المرفأ وال حقيقة
والدولة تطمس األدلة
أكــد مرتوبوليــت بــروت وتوابعهــا للروم
االرثوذكــس املطران الياس عــودة ،انه «بعد مرور
ســنتني عىل أحد أضخــم التفجــرات العاملية ،ال
يزال اللبنانيــون عمومــاً ،وذوو الضحايا وجميع
املترضريــن خصوصاً ،ينتظــرون انتهاء التحقيق
وصدور نتائجه».
وقال يف عظة األحد« :سنتان من الوعود الواهية،
ومن القهر والفقر والذل والعتمة الشــاملة .سنتان
من الجداالت العقيمة ،آخرها ما شهدناه يف الجلسة
الترشيعيــة األوىل للمجلس النيابي الجديد ،التي كنا
نتوقع أن تكون جلســة إقرار مشــاريع إصالحية
رضورية ،فإذا بها تقف شاهدا ً عىل أن املسؤولني يف
هذا البلد ال يهتمون باإلصالح ،وال يعرفون التكاتف،
لكنهم يمتهنون التناكف .ســنتان مضتا والشعب
ينئ فقرا ً وجوعا ً وعطشــا ً ومرضاً ،وما من مستمع
لتأوهاته سوى اإلله الرحوم الذي يرسل من يغدقون
من محبتهم ورحمتهم ليساندوا أبناء جلدهم ،فيما
أصحاب الجلود القاســية ما زالــوا يتحاصصون،
ويتاجرون بدماء األبرياء الذيــن قدموا عىل مذبح
الوطن .ســنتان مرتا ،والعملة الوطنية تنحدر مع
املواطن إىل الجحيــم ،ولم يســتطع أحد ممتهني
الخطابات والترصيحــات والوعود من كبح جماح
اإلنحدار اإلقتصادي ،بســبب تعنتهم والسعي وراء
مصالحهم الشخصية ،ففضلوا املماطلة عىل العمل
الجدي إلنقاذ من وما ّ
تبقى يف بلد فجّ رت عاصمته،
وهاجر أبناؤه وتعطلت إدارته ويئس شــعبه وفقد
ثقة العالم به ،بلــد يعاني أزمات مالية وإقتصادية
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ومعيشية وسياسية ،والتواصل فيه معدوم بني من
يجب أن يكونوا مركز القــرار والعاملني عىل إنجاز
اإلصالحات».
وتابع عودة« :ســنتان مرتا ،ويف كل يوم منهما
كان يتــم إلهاء الشــعب عن الواقع املــ ّر بأزمة أو
قضية ،سياسية أو إقتصادية أو دينية أو إجتماعية.
حيكت امللفات ،ابتدعت قضايا ،بُ ّرئ مجرمون وجُ ّرم
أبرياء ،كل ذلك من أجــل إضاعة البوصلة عن درب
الحقيقة».
وأضاف« :اليوم ،وبعد عامــن ،نعيد املطالبة،
باســم جميع أبناء بريوت املنكوبــة ،ببذل أقىص
الجهود مــن أجل اســتكمال التحقيــق وإظهار
الحقيقــة كاملــة ،وتطبيق القانــون عىل كل من
يظهرهم التحقيق عىل صلة قريبة أو بعيدة بتفجري
املرفأ .بعيد التفجري وعدنا بتحقيق رسيع يستغرق
خمســة أيام .وها عامان ينقضيان وال تحقيق وال
حقيقة ،بســبب تعطيل التحقيق حينا ً واإلستقواء
عىل املحقق أحياناً» .مشريا ً إىل أن «كل ذلك من أجل
تضييع الحقيقة وطمس كل ما يساهم يف كشفها.
لكن ضحايــا الجريمة يماتون مجددا ً مع كل ذكرى
تمر ،واملصابني وكل من تأذى يف جسده أو ممتلكاته
يكتــوي بنار الغضب مع كل يــوم يمر من دون أن
يحرك املسؤولون ساكنا ً لحل هذه املعضلة».
وأردف عودة« :ولكي تكتمل املأســاة يبدو أن
الدولة تريد أن تمحو من الذاكرة كل ما يذكر بفاجعة
بريوت ،لذا تهمل ما يحصل يف األهراءات من حرائق
قد تؤدي إىل سقوطها ،بعدما قوبل إعالنها عن نيتها

«"مجرمون ُبرّئوا وأبرياء ُ
جرّموا»"

بهدم األهراءات بالرفض واإلستهجان .الدول الراقية
تخلد ذكــرى املآيس التي تعيشــها باملحافظة عىل
الشواهد عليها ،فيما تحاول دولتنا طمس كل األدلة
عوض إبرازها لتكون عربة للمستقبل».
وشدد عودة اخريا ً عىل أن «ليست القوة ما يبني
األوطان .األوطان تبنى عىل العدالة واحرتام القوانني
وتطبيقها ،وعىل حفظ سيادتها مصانة من كل تعدّ،
وعىل وحدانية قرارها وجهوزية جيشها وتماسكه.
لذلك ،ال بد لنا يف العيد السابع والسبعني للجيش ،من
الدعاء إىل الرب إلهنا كي يحفظ جيش بالدنا ،قائدا ً
وضباطا ً وعنــارص ،وأن يعضده يف مهامه الوطنية،
وأن يرحم كل من ارتقى منه شــهيداً ،وأن يمنحه
القوة والغلبة عىل كل مرتبص ،كونه الوحيد املتمتع
برشعية الدفاع عن كل شــر من أرض هذا الوطن
الحبيب».

 1آب ...عيد الجيش اللبناني

بسـام أبو زيـد

لبنان الدولة يعني الجيش
في لبنان يوجد مسؤولون في السلطة
وزعماء سياسيون يرددون في شكل
دائم أن الجيش ال يملك بعد كامل القدرة
العسكرية لمواجهة إسرائيل واإلرهاب،
وهذا هو منطق «حزب الله» الذي يتبناه
هؤالء والذي يقول إنه هو رأس الحربة في
المواجهة مع إسرائيل واإلرهاب ويأتي
الجيش في المرتبة الثانية.
وفي لبنان أيضا ً يُشتم عبر وسائل
التواصل االجتماعي كل من يطالب بأن
يكون الجيش وحده حامالً للسالح وبأن
يكون وحده حامي الوطن ،وفي لبنان
أيضا ً من يَتّهم الجيش وقيادته بالتبعية
لألميركيين وللغرب ،علما ً أن من يتحدثون
بهذا المنطق هم المثال الساطع للتبعية
وتداعياتها.
كل هذه دالئل على أن أصحاب هذا
المنطق ال يريدون جيشا ً في لبنان وبالتأكيد
ال يريدون دولة إال إذا كان الجيش أداة
طيعة في أيديهم يستخدمونه لمآرب كيدية،
ويكبلونه ويهددون بضربه وتشتيته وتقسيمه
عند أي استحقاق أو مهمة يُظهر الجيش فيها
قوته ،وهي بالتأكيد ومن دون أي نقاش أكثر
فعالية من أي مجموعة مسلحة حتى ولو
امتلكت جميع انواع وصنوف األسلحة التي
يحلو لها أن تسميها نوعية.
من معركة مخيم نهر البارد التي دفع
ثمنها اللواء فرانسوا الحاج مرورا ً بمعركة
عرسال وصوال ً إلى معركة فجر الجرود كان
هناك دائما ً من يحاول قطع الطريق على
أي إنجاز للجيش ،ولكن تلك المحاوالت
باءت بالفشل رغم أن الجيش دفع ثمنا ً
كبيراً ،وأظهرت كل الوقائع أنه قادر على
خوض المعارك في كل الظروف واالنتصار
فيها ومنع المس باللبنانيين وإزالة من
أذهان الكثيرين منهم عامل الخوف الذي
حاول البعض زرعه ،بأنه لوال تدخله لكانت
أُحرقت القرى والبلدات ُ
وسبيت النساء.
في لبنان أبشع مفارقة موجودة هي عند
فئة من اللبنانيين الذين يزايدون في حبهم
للجيش وتجييره لحسابهم ،ولكنهم في
الوقت ذاته يحجمون عن انتقاد من يقللون
من القدرات العسكرية للمؤسسة العسكرية،
ويعملون على مهاجمة قيادتها ،ويتنكرون
لطرح أي استراتيجية دفاعية تضع قرار
الحرب والسلم في يد الدولة وتضع أي
سالح بإمرة وتصرف الجيش.
هؤالء أسوأ من الذين ال يريدون ال دولة
وال جيشا ً من األساس ،ألنهم يعمدون إلى
غش الرأي العام وهم في الحقيقة وكما
يقول المثل الشائع «يلعبون على الحبلين»
حبل التضليل وحبل التزلف لتحقيق
مصالحهم ومآربهم الشخصية.
منذ إنسحاب الجيش اإلسرائيلي في
العام  ،2000زادت القدرة العسكرية
للجيش اللبناني وال سيما من بعد حرب
تموز  ،2006وتظهر كل الوقائع أن المسألة
ليست مسألة نوعية سالح أو قدرات يتباهى
فيها البعض في مواجهة إسرائيل ،فهذه
الترسانة المتفوقة التي يفاخر فيها البعض
لم تتمكن من وقف الخروقات اإلسرائيلية
للسيادة اللبنانية وال سيما في الجو ،كما لم
تستطع هذه الترسانة وبعد مضي  22عاما ً
على التحرير األول أن تحرر مزارع شبعا
وتالل كفرشوبا ،كما أن هذه الترسانة لم
تمنع إسرائيل من تطوير حقول الغاز في
البحر المتوسط والبدء باستخراج الغاز
منها ،كما أن هذه الترسانة لم تتمكن بعد
من تحرير فلسطين رغم أن الكالم الذي
يتردد لبنانيا ً وإيرانيا ً في هذا المجال يشير
إلى أن إسرائيل ال تستطيع الحفاظ على
وجودها سوى لساعات.
يبقى الجيش اللبناني هو القوة
العسكرية التي تحظى بتأييد غالبية
اللبنانيين ،ودول العالم ،وليس لهذه القوة
أي أجندات خاصة أو والءات لمشاريع
إقليمية وسياسية ودينية ،وليس ذراعا ً
تستخدم ضد شعوب ودول في المنطقة.
لبنان الدولة يعني الجيش ،كل عام
والجيش بخير.
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جــان الــفــغــالــي

"«أخضر بال حدود»"؟
«"أصفر على الحدود»"؟
«حزب الله» «شاطر» ،يعرف أنه
ممنو ٌع عليه ،بموجب القرار  ،1701أن
يتواجد على الحدود الجنوبية ،فابتكر
وسيلة إلسقاط هذا المنع من خالل نيل
عل ٍم وخبر تحت الرقم  1128لجمعية
اسمها «أخضر بال حدود» .وورد
في العِ لم والخبر« :الجمعية الوطنية
لحماية وتنمية الثروة الحرجية والبيئية
والحيوانية» والمدير التنفيذي للجمعية
الحاج زهير نحلة.
تحت اس ِم هذه الجمعية يتحرك «حزب
الله» في الجنوب ،ومراكزها «الحرجية
والبيئية» هي نقاط أمنية لـ»حزب الله»،
وهذه النقاط تمتد على طول الحدود
وحتى في العمق الجنوبي فتصل على
سبيل المثال ال الحصر إلى مدينة جزين
مرورا ً بمرجعيون والعيشية ودير ميماس
وغيرها من المدن والبلدات والقرى.
إحدى اإلشكاليات المرتبطة بهذه
النقاط األمنية لـ»حزب الله» أنها مُنشأة
على أمالك خاصة ،وممنوع على أصحاب
هذه األمالك ّ
تفقدها أو المطالبة بها ،كما
ممنو ٌع عليهم رفع الصوت للمطالبة بها
تحت عنوان «التشويش على المقاومة».
هذا الواقع حوَّل الحديث عن هذه
اإلشكالية وكأنه  tabouيُح َّرم الحديث
عنه.
حادثة رميش كسرت الـ ،tabouفإذا
كانت «الجمعية» تبغي التشجير والبيئة،
فلماذا تتمركز في أرض تابعة ألحد أبناء
رميش؟
عند وقوع الحادثة ،لماذا عناصر
«حزب الله» المدجّ جون باألسلحة ،هم
الذين توجّ هوا إلى بلدة رميش ،في تح ٍّد
واضح؟ لماذا لم يذهب أحد مسؤولي
الجمعية؟
في اإلجتماع الذي انعقد في بلدية
رميش ،لماذا لم يحضر أحد أفراد
الجمعية بل اقتصر الحضور على
المسؤول األمني لـ»حزب الله» في
المنطقة حسين العبدالله؟
إن التهديد بإحراق بلدة رميش موثَّق،
فهل تح ّركت األجهزة القضائية للتحقيق
في الموضوع؟
ما حصل في بلدة رميش كسر الـ
سيواجه «حزب الله»
 .tabouفكيف
ِ
كسر الصمت والسكوت عن نقاطه
األمنيّة؟ وهل في كل مرة يستخدم فيها
«فائض القوة» ،تسلم الجرة؟
من السا إلى الطيونة ،وصوال ً إلى
رميش ،لم يعد باإلمكان التلطي حينا ً
بالمزارعين في السا وباألهالي في
الطيونة وبجمعية في رميش« .حزب
الله» في السا يضع يده على أمالك
الكنيسة المارونية ،وفي الطيونة يريد
أن يفرض منطقه ،وفي رميش يضع يده
على أمالك ألبناء البلدة ،العتبارات أمنية،
تماما ً كما يفعل في مرجعيون ودير
ميماس وجزين والعيشية .هذه حقائق،
وأصحاب األراضي يهمسون همسا ً ألنهم
يخافون ال من «األخضر بال حدود» بل
من «األصفر على الحدود».
«حزب الله» «شاطر» لكن غلطة
الشاطر بألف ،وحادثة رميش «بألف»،
ألم يجد بينه عاقالً يقول له إن اإلستقواء
بالسالح وبفائض القوة سيرت ّد يوما ً
عليه؟ ينتقد استيطان العدو اإلسرائيلي،
أراض هو
لكن أليس وضع اليد على ٍ
بمثابة «استيطان»؟
في المقابل ،هناك تخاذ ٌل من أصحاب
الحق ،لماذا ال تُ َ
نشر العقارات الموضوعة
اليد عليها ،من السا إلى رميش مرورا ً
بالضاحية وجزين ومرجعيون؟ هذا
التخاذل ،إذا استم ّرّ ،
فإن المتخاذلين
سيستفيقون يوما ً وقد فقدوا حقهم.
تبقى كلمة إلى مَ ن تباهى بأنه استعاد
ويستعيد حقوق المسيحيين :الحقوق
تبدأ من استعادة األرض ...فاقتضى
التوضيح.

اإلثـنـيـن  ١آب 2022

جمعية "بيئية" مد ّ
ججة بالسالح داخل إطار 1701

أهالي رميش يتصدّون لـ»"أخضر بال حدود"...
و"»الحزب»" ك َّبرها
طــونــي كـــرم

ينشــط «حزب الله» عشيّة كل استحقاق يف تذكري
اللبنانيني بفائض قوته العســكرية ووجهة ســاحه
املع ّكر لإلستقرار يف الداخل ،أكان عرب هيمنته املتمادية
عىل املؤسسات الدســتورية وقراراتها ،أو عرب افتعال
األحداث األمنية يف القرى واملدن وليس آخرها ما حصل
قبل أيام يف بلدة رميش الجنوبية.
ويف التفاصيل ،إن اإلختالف الذي وقع بني أحد أبناء
بلدة رميــش من «آل عبدوش» وعنــارص «حزب الله»
املتواجديــن يف املنطقة من خــال جمعية «أخرض بال
حدود» البيئية ،رسعان ما تطوّر من إشكال فردي حول
رميش ...وتأكيد أن ال خلفيات سياسية للحادث
قطع األشجار أو تقاسم غلتها إىل تهديد «بحرق رميش
الذي ظهر بكثرة عقــب حادثة رميش ،ليوضح رئيس
وتهجري أهلها يف  5دقائق» وتصويب الســاح وإطالق
ّ
البلدية ميالد العلم لـ»نداء الوطن» أن تواجد «الجمعية»
عــروا عن رفضهم
الرصاص أمــام أهايل البلدة الذين
يف البلدة ال يلقى قبول األهايل ورضاهم منذ استحداثها
محاوالت «حزب الله» املتكــررة بافتعال أحداث أمنية
أراض مملوكة من أبناء البلدة قبل سنوات.
والتــي كانت لتأخذ أبعادا ً مختلفــة لوال تدخل الجيش
مركزين يف ٍ
ومــع تأكيــد العلم أن العقــارات مملوكة وليســت
اللبناني مرارا ً للفصل بني الطرفني.
«مشاعات» ،تتضح ممارســات «الحزب» وتعدّيه عىل
ولم تقف تداعيات الحادثة عند هذا الحدّ ،إذ كشفت
امللكية الخاصــة التي يكفلها الدســتور قبل التعدي
محاوالت «حزب اللــه» املتمادية يف إخراج الحادث من
املســتمر عىل األهايل وافتعال األحداث واإلشكاالت التي
إطاره الفردي األبعاد التي دفعته إىل اســتفزاز األهايل
عمد إىل استدراك تفاقمها من خالل رعايته لقا ًء يف دار
واســتدراج «القوات اللبنانية» إىل إشــكال مسلح ،ما
البلدية يوم الســبت الفائت بحضور رئيسها ورئيس
دفع الدائرة اإلعالميــة يف «القوات اللبنانية» إىل التأكيد
فرع مخابرات الجيش اللبناني يف الجنوب ومســؤول
«أن ال عالقــة للقوات ال من قريــب وال من بعيد بهذه
«حزب الله» يف الجنوب وعــدد من أبناء
الحادثة الشخصية الفردية والتي أسبابها
البلدة.
محلية بحت» .وترتافق هذه الحادثة مع
ويف الســياق أكد البيان الصادر عن
الحملة املســتعرة من قبل «الحزب» عىل
«الكنيســة» عرب مقاربة قضية املطران أهالي رميش و ّ
جهوا البلدية «حرص األهايل عىل العيش الواحد
الدعوة إلى إزالة
مع جوارهم» ،وشــددوا عىل أن ال أبعاد
مــوىس الحــاج كمقاربة ملفــات من
يســميهم «العمالء» يف رســالة واضحة المراكز غير الشرعية أو خلفيات سياســية للحادثة ،مطالبني
الجهات الرســمية بعد استنكارها إطالق
للضغــط أو التأثري عىل مواقف البطريرك
من خراج بلدتهم
النار وإشهار السالح بوجه األهايل« ،إزالة
بشارة الراعي الذي دعا خالل عظة أمس
املراكز غري الرشعية من خراج بلدة رميش» ،آملني عدم
األحــد «األجهزة األمنية إىل القيــام بواجبها يف حماية
تكرار أحداث مشــابهة يف املســتقبل ،مؤكدين تمسك
أبنائنا (يف رميش) وطمأنتهم فيشعرون أنهم ينتمون
البلدية باســم أهايل البلدة بالدولــة وأجهزتها وقواها
إىل دولتهم والتــي تحميهم بموجب قرار مجلس األمن
املســلحة الرشعية ،متطلعني إىل «قيام دولة القانون
 1701الــذي يمنع أي قوى مســلحة مــن التواجد يف
واملؤسســات والعيش يف ظل دولة تحفظ أمن أبنائها
مناطقهم».
وتطمئنهم إىل يومهم وغدهم ومستقبلهم».
القرار  1701الذي جعــل منطقة جنوب الليطاني
منزوعة السالح وبعهدة الجيش اللبناني و»اليونيفيل»،
وعقــب اللقاء الذي جــرى يف البلدية ،أوضح العلم
خرقه «حــزب الله» عرب تحويل مراكز جمعية «أخرض
أن البلديــة ترفض التعدي عىل األشــجار وقطعها ،كما
بال حدود» البيئية ،إىل مراكز أمنية مدجّ جة بالســاح
ترفض استخدام الســاح يف وجه أبناء البلدة ،آمالً عدم

تكرار أحداث مشابهة يف املســتقبل بعد عودة األمور إىل
طبيعتها بني الطرفني ،مؤكدا ً أن اإلشكاالت الفردية تح ّل
رسيعا ً ألن ال أبعاد أو ذيول سياســية لها ،مشــددا ً عىل
أن جميع أبناء رميش يقفــون إىل جانب بعضهم بعضا ً
ومن ضمنهم شباب «القوات اللبنانية» بعيدا ً عن األبعاد
الحزبية للحادث الذي حصل ،مثنيا ً عىل أهمية التمســك
بالعيش الواحد بني أبناء املنطقة .وعىل الرغم من تمسكه
بتلك الثوابت ،أوضح العلم أن املراكز املستحدثة لجمعية
«أخرض بال حدود» منــذ  2018هي بصفة غري قانونية،
دون عقد إيجار قانونــي وال أي إطار قانوني آخر ،آمالً
أن تتم معالجة هذا التواجد غري القانوني يف املســتقبل
القريب.
وتالقى عدد مــن أبناء بلدة رميش عــى التأكيد
لـ»نداء الوطن» أن دوافع الحادث الذي حصل بني شباب
البلدة وجماعة «أخرض بال حدود» التي تشــكل واجهة
بيئية لفصائل «حزب الله» املسلحة ،هي دوافع فردية،
أراض مملوكة
مؤكدين أن تواجد «الجمعية» بالقوة يف ٍ
من قبــل أبناء البلدة خارج عــن رغبتهم .وعىل الرغم
من أن ظاهر اإلشكال يعود إىل «قطع األشجار» توقف
بعض األهايل عند العالقة القوية التي تربط بني أعضاء
«الجمعية» والشباب الذين حصل معهم اإلشكال وما إذا
كانت الدوافع مادية قبل أن تتحول الحقا ً إىل إطالق نار
وتدخل مجموعة من املســلحني من خارج البلدة ،حال
تدخل الجيش اللبناني من تفاقم تداعياته مع انكشاف
أن أعضاء «الجمعية البيئية» مدجّ جون بالســاح ،ما
دفعهم الحقا ً إىل محاولة تســييس الحــادث الفردي
ضلوع ما لـ «القــوات اللبنانية»
وتوجيــه األنظار إىل
ٍ
ج ّراء انكشاف أهدافهم ومخططاتهم األمنية.

هكذا ّ
تمت عملية تحرير المغترب السوري المخطوف بدر الطلي

الجيش يفرض ق ّوته على األرض في بعلبك الهرمل :األمر لي
بـعـلـبـك " -نـداء الـوطـن"
نجح الجيــش اللبنانــي رغم كل
الظــروف الصعبة التي يمــ ّر بها لبنان
وخلفه املواطنون والعسكريون يف بسط
ســيطرته عىل األمن يف بعلبــك الهرمل،
وأحكــم قبضته عىل مفاصــل األحياء
واملناطق ذات التوتر املستمر ،مالحقا ً ك ّل
من يحاول زعزعة اإلستقرار واللعب بنار
الفوىض.
يط ّل عيــد الجيش اليــوم وأحوال
ً
صعوبة عن
عنارصه وضبّاطه ال تقــ ّل
أوضــاع اللبنانيني جميعــاً ،ورغم كل
املعانــاة يبقى «أمر اليــوم» دائما ً وأبدا ً
مالحقة املطلوبني واملخ ّلني باألمن وتجّ ار
املخــدرات وعصابــات الخطــف ،وبث
األمان والطمأنينــة يف نفوس املواطنني
الذين ضاقوا ذرعا ً باألوضاع اإلقتصادية
واألمنية معاً ،فاملؤسسة العسكرية تبقى
صمام األمان وقبلــة الباحثني عن جهة
تعطيهم دفعا ً وأمالً للبقاء يف هذا الوطن،
ع ّله يقف عىل قدميه مرة جديدة.
لم يم ّر عىل محافظة بعلبك الهرمل
إستتباب لألمن كالذي تشهده هذه الفرتة،
فالجيش فرض قوتــه عىل األرض وأعاد
عيص
الثقــة إىل البقاعيني بــأن ال يشء
ّ
عىل هيبة الدولة ،ورغــم كل املحاوالت
والخطط األمنية التــي نفذت عىل مدار

الســنوات املاضيــة الســتعادة الدولة
حضورها يف املنطقة ،كانت الخطة التي
نفذت منذ حواىل الشهرين يف ّ
تعقب تجّ ار
املخدرات األنجح واألنجع ،حيث وضعت
النقاط عىل الحروف وأزاحت الغطاء الذي
يمكن أن يستعمله هؤالءّ ،
ونصب الجيش
نفسه حاكما ً وحيدا ً وآمرا ً ناهيا ً لألمن يف
املنطقة.
لم تســتغرق عملية تحرير املغرتب
السوري املخطوف بدر الطيل ابن األربعني
عاما ً والقادم من اإلمارات العربية املتحدة
سوى ســاعات عىل يد قوة من مخابرات
الجيش خالل مداهمــةٍ ّ
نفذتها يف محلة
الرشاونة يف بعلبك بمشــاركة مروحية
عسكرية.
ويف تفاصيــل العمليــة التي نفذت
بحرفيــة ،أنه بعد توافــر معلومات عن
مــكان تواجد الطيل املخطــوف عىل يد
عصابة برئاســة شــخص من آل (ج)
األســبوع الفائت إثر وصولــه اىل بعلبك
طلبا ً لفدية مالية ،نفذت القوة املداهمة
عملية رسيعــة وخاطفة يف مكان تواجد
املخطوف ،فأُطلقــت النار عليها إال أنها
ردت باملثل ،ما أدى إىل مقتل مطلق النار
وإصابــة آخر وتوقيف ثالثــة من أفراد
العصابــة إضافة إىل مصادرة أســلحة
وذخائر وسيارات وتلف حشيشة مزروعة
داخل خيم بالســتيكية تــم تفكيكها

ثالثة موقوفين في حي الشراونة

ً
متوجــة العملية بتحرير
ومصادرتها،
املخطوف الطيل .وقد تداخلت املعلومات
يف حينه عن خطف رجل أعمال سعودي
تبني أنها غري صحيحة.
وتؤكد مصادر أمنية لـ»نداء الوطن»
أن الجيــش اللبناني والقــوى األمنية
كلــل أو ملل وهي تتابع
تعمل من دون
ٍ
ما بدأته منذ أســابيع يف فرض األمن عىل
مســاحة بعلبك الهرمل ،وقد ملس الناس
املفاعيل اإليجابية عىل األرض من نجاح
للمهرجانات إىل توقف املشــاكل وإطالق
الرصاص ،وصــوال ً اىل العمــل الرسيع
عىل معالجة أي أعمال أو إشــكاالت كان
آخرها عملية الخطف .وأضافت املصادر
ً
يمنة ويرسة لن
أن التهديدات التي تطلق

تثني الجيش عن القيــام بواجبه ،وهو
ليس بصدد مواجهة أحد من العشــائر
والعائــات ما عــدا املطلوبــن وتجار
املخدرات وعصابات الخطف.
بدورها ،أبــدت مصــادر بقاعية
إرتياحها اىل مجريــات األحداث األمنية
واســتتباب األمن يف املنطقــة ومفاعيل
املداهمات التي نجحــت يف إعادة األمان
وإحــكام الجيش قبضتــه عىل املنطقة
تــراخ مهما كان
مــن دون تهــاون أو
ٍ
الثمن ،ونوّهت بحكمــة قائد الجيش يف
التعامل مع املرحلــة وزواريب املنطقة
وتداخلها ،وأكدت وقوف البقاعيني الدائم
خلف املؤسسة العســكرية مهما بلغت
التضحيات.

محـــــليـــــات

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٨٩٧السنــــة الـرابـعـة
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قائد الجيش :ملتزمون بأي قرار تتّخذه السلطة السياسية

هوكشتاين يتابع تط ّورات الترسيم
مع فياض وبو صعب وإبراهيم
إسته ّل الوسيط األمريكي بشأن
ترســيم الحدود البحرية الجنوبية
آموس هوكشــتاين زيارته الجديدة
إىل لبنان أمس بلقاء عقده مع املدير
العام لألمــن العام اللــواء عباس
ابراهيم يف مكتبه بحضور الســفرية
األمريكية دوروثي شــيا ،وقد تناول
البحث تطورات ملف ترسيم الحدود
البحرية.
ثم توجه هوكشــتاين اىل وزارة
الطاقة للقاء وزير الطاقة يف حكومة
ترصيف األعمال وليــد فياض الذي
كشــف بعد اللقاء أن «هوكشتاين
يحمل طرحا ً جديدا ً إىل املســؤولني
اللبنانيني وقال يل إنّه إيجابي ونفى
أي شــائعات عن التنقيب املشرتك
بني لبنــان وإرسائيــل» .وأضاف:
«هوكشــتاين قال يل إنه سيفاوض
مع البنك الدويل بشأن رشوط السري
بخطة الكهرباء التي نفذها لبنان».
والتقى هوكشتاين قائد الجيش
العمــاد جوزاف عــون يف مكتبه يف
الريزة ،وأطلعه عــى آخر تطورات
امللف ،بحضور شــيا .وجــدّد قائد
الجيــش تأكيده «التزام املؤسســة
العسكرية بأي قرار تتخذه السلطة
السياسية يف هذا الشــأن» ،آمالً أن
«تصل املفاوضات إىل النتائج املرجوة
ملا يف ذلك من مصلحة للبنان».
كذلك انتقل الوســيط األمريكي
اىل الرابية حيــث التقى نائب رئيس
مجلس النواب اليــاس بو صعب يف
منزله بحضور السفرية األمريكية.
وســيلتقي هوكشــتاين اليوم

قائد الجيش مستقب ً
ال الوفد األميركي

وفق الجدول املعلن للزيارة الرؤساء
الثالثة ميشــال عــون ونبيه بري
ونجيب ميقاتــي ،ووزير الخارجية
واملغرتبني عبد الله بو حبيب.
وكان هوكشتاين وصل اىل مطار
بريوت قبل ظهر أمس آتيا ً من طريق
أثينا ،واستقبلته السفرية األمريكية
وعدد من أركان الســفارة .وتزامن
وصوله مع عرض اإلعالم الحربي يف
«املقاومة اإلســامية فيديو يعرض
إحداثيات سفن إرسائيل يف كاريش،
يف رســالة مفادها أن األخرية «تحت
مرمى نــران املقاومــة» وتعليقا ً
عىل هذا األمر ذكــرت معلومات أنه
قال لفيــاض إن الفيديو الذي نرشه
ّ
املســرات ال يُفيد
«حزب الله» عن

وال يُســاعد يف املفاوضات ّ
ألن هناك
انتخابات يف إرسائيل وهذا سيجعلها
أكثر تشدداً».

الخارجية األميركية

وكانــت الخارجيــة األمريكية
ذكــرت يف بيــان عــر موقعهــا
اإللكرتوني ،أن زيارة هوكشــتاين
إىل لبنــان «تأتي ملناقشــة الحلول
املستدامة ألزمة الطاقة يف لبنان ،بما
يف ذلك التزام إدارة بايدن بتســهيل
املفاوضات بني لبنان وإرسائيل حول
الحدود البحرية».
وأضافــت« :أن التوصل إىل حل
رضوري وممكــن عىل حد ســواء،
ولكن ال يمكن القيام به إال من خالل

املفاوضات والدبلوماسية».
مــن جهتــه ،أعلن مســؤول
إرسائيــي ،أن «املبعــوث األمريكي
ســيعرض إقرتاحا ً إرسائيليا ً جديدا ً
بشأن ترســيم الحدود البحرية مع
لبنان» ،وذلك بحسب ما أفادت وكالة
«رويرتز» .وقــال« :مقرتحنا الجديد
يســمح للبنان باستخراج الغاز من
املنطقة ،مع الحفاظ عىل حقوقنا».

عشاء في السراي

وذكرت معلومات مســاء أمس
أن رئيس الحكومــة املكلف نجيب
ميقاتي التقى هوكشتاين إىل مأدبة
عشاء يف الرساي ومن أبرز املدعوين
كان بو صعب واللواء إبراهيم.

العذابات من الدويلة والصمود للشعب
(*)

ال تخلــو اي محادثــة يُجريهــا املواطنون
اللبنانيــون بــكل فئاتهم ومن مختلــف املناطق
اللبنانية ومن جميع املشارب السياسية والعقائدية
من طرح الســؤال التايل؛ اىل متى سنصمد؟ فيأتي
الجواب فورا ً وعىل لســان السائل والسامعني «لم
نعد نستطيع التحمّ ل».
ان هــذه الكلمات القليلة تختــر واقع هذا
الشعب ا ُملع ّذب وا ُملســتهلك ،فمع بساطة السؤال
وبراءته يحمل يف طيّاته حقيقــة االزمة اللبنانية
وعمق اســبابها والخيارات املطروحة امام الشعب
بمســؤوليه السياســيني والجامعيني واملفكرين
والدنيويــن وبكل طاقاتــه املنتجــة والقيادية
والشــعبية ،فإمّ ــا الصمود الوطنــي بالرغم من
العذابات الناتجة عن وجود الدويلة ،وإمّ ا الصمود
يف العذابــات والقبول بها ممّ ا يعني االستســام
للمنظومة الحاكمة.
ففي حني يشــكو املواطن اللبناني من اَالمه
واالذالل الذي يتع ّرض له يوميا ً ويرصخ من وجعه
وي ّ
شــعوب اخرى تع ّلمت يف الجامعات
نئ ،تتباهى
ٍ
اللبنانيــة وتد ّربت عىل يــد االنتشــار اللبناني،
باملستويات العلمية واالجتماعية التي وصلت اليها
وقد سهّ لت لها االنتقال من واقعها السابق املتواضع
اىل صدارة الشــعوب املتطــوّرة علميــا ً وانتاجيا ً
وعمرانيــا ً واقتصادياً ،وهذا هــو التحوّل يف واقع
الشعب اللبناني حيث تراجع من املراتب االوىل عامليا ً
اىل املراتب االدنى .باملقابل ،هــذا التحوّل املعاكس
االيجابي لهذه الشعوب يؤ ّكد ان التطور واالزدهار
وخصائص بناء الدول ليســت حكرا ً عىل شــعوب
وممنوعة عن شــعوب اخرى وال عالقة لها بانواع
البرش بل بانواع االنظمة التي تُ
ّ
ســر امور البرش،

فالشــعب اللبناني الغني بالطاقات واالمكانيات
والنيّات الســليمة لم يعد متاحا ً له ترجمة طاقاته
يف ارض وطنــه لحظة صــادرت منظومة معرقلة
للتطور وللحياة الطبيعية االنســانية دولته .وأكثر
االمثلة التى تؤكد هذا الرأي تكمن يف املثل االملاني يف
القرن املايض عندما انفصل الشعب االملاني طوعا ً
اىل جزأيــن ،الرشقي وقد وقع تحــت ادارة الحزب
الشيوعي املنضوي يف معسكر االتحاد السوفياتي،
الذي فشــل يف ادارة شؤون الشــعوب االقتصادية
واملالية واالســتثمارية والح ّريات ،فسقط نتيجة
ذلك الشعب االملاني الرشقي اىل اسفل مراتب الحياة
االجتماعية ،والغربي وقد شــ ّكل جزءا ً اساسيا ً من
النظام الرأســمايل العاملي الــذي رفعه اىل مصايف
ّ
واملســتحقة بقيادتها للتطور
الشعوب الفخورة
العلمي والصناعي.
واملثــل اآلخر املاثــل امامنا دائمــا ً هو املثل
الكوري ،حيث يعيش الشــعب الكوري الشــمايل
يف نظــام القبور ،فيما ابن عمه الشــعب الكوري
الجنوبي من ذات العرق والديــن والتج ّذر العائيل
يفتخر بدخوله نادي الدول الصناعية واالقتصادية
واملنتجة بقدراتها الخاصة.
ان هذه الحقائق التي ال لبس فيها تدل بوضوح
عىل ان الحلول يف لبنان ال يمكن ان تأتي مع استمرار
القيّمني عــى االدارة اللبنانيــة ،اي ان املنظومة
الحاكمة املوجّ هة من «حــزب الله» ،التابع بدوره
للنظام االيراني بنسخته االسالمية الفقهية ،ال امل
فيها بالتغيري االيجابي ،فمن ينتمي للفكر التخ ّلفي
ال يســتطيع اجرتاح الحلول او تنفيذها .الحل يبدأ
بأن يحتل املواطن املناسب املكان املناسب ،بدءا ً من
موقع رئاســة الجمهورية ،لتستمر هذه املنهجية
ً
وخاصة القضائية واالدارية العليا،
اىل كافة املواقع
حيث ال مناص من ان يأتي املســؤول الجل خدمة
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الوطن واملواطن وليس املرجع والشخص والعقيدة
املنغلقة عىل نفسها.
إن شكل النظام واحرتام القوانني هما الضمانة
للجميع ،والــرب بالنظام واالنتظــام االداري
والســيادي للمؤسسات كفيل بتدمري كل يشء عىل
رأس الجميع ،وهو سبب العذابات التي يُعاني منها
الشــعب اللبناني حاليا ً ولن تنتهي هذه املأساة اال
بسقوط املنظومة الحاكمة وبتحرير الدولة منها،
وال بد من اجل ذلك ان نصمد كشــعب ،مهما كانت
كلفة الصمود ،يف ثقافتنــا اللبنانية االصيلة التي
ّ
حققــت يف ســبعينات القرن املــايض النجاحات
اللبنانية وما زلنا حتى اليوم نرصف من خرياتها.
إن كنّا اليوم نعيش يف وسط العذابات ،فصمودنا
النضايل يف هويتنا هو املفتاح االكيد لحل مشــاكلنا
واملخرج الحقيقي من وســط جهنّمهم .املطلوب
ان نُــدرك حكمة الدفاع عن وطننــا وهويتنا ،وان
نستســهل االثمان الجل ذلك ،فبصمودنا خالصنا،
وبخالصنا مــن املنظومة خروجنا من ســجننا،
وبتح ّررنا نحن دخول املنظومة اىل املحاسبة.
امّ ا بالنسبة للسياســيني اللبنانيني من عداد
الســياديني ،فمســؤوليتهم اعىل من الجميع ،ألن
عىل كاهلهم يقع تحديد مستقبل لبنان ،ونجاحهم
باملهمــة يجــب ان يرتكز حاليا ً عىل اســقاط اي
حظ ّ
ملرشــح «حزب الله» الرئــايس يف الوصول اىل
سد ًة ادارة البالد ،وفشلهم بذلك سيؤ ّكد انضمامنا
اىل نادي الشــعوب املظلومة واملظلمــة وامليّتة ،يف
حني ان مكاننا الطبيعي هو نادي الشــعوب التي
اســتطاعت الصمود ودفعت الغايل لبقائها يف نادي
الشعوب ّ
النية .هنا التحدّي .فهل لدينا النيّة برفض
االستمرار بالعذابات والقدرة عىل الصمود من اجل
قناعاتنا؟ هذا ما ستظهره االيام القادمة.
(*) عضو تكتل «الجمهورية القوية»

«من غير إفراط ومن دون تفريط» – من
عنوان كتاب لغسان الرفاعي ،بدور نواب
الثورة ،يمكن القول براحة ضمير ،إنهم
أحدثوا تغييرا ً نوعيا ً في تركيبة المجلس
النيابي وآليات عمله ،مع أن عددهم ال يكفي
لتعديل موازين القوى.
ألول مرة في تاريخه تتشكل كتلة من
خارج االصطفافات التقليدية ،هي ال يمين وال
يسار ،ال جبهة لبنانية وال حركة وطنية ،ال
نهج وال حلف .كتلة لم يأت بها أحد من خارج
الحدود أو من خارج إرادة الناس ،ال وصاية
وال احتالل وال محادل.
قوتها من قوة من أتى بها ال من تعدادها.
هي تعادل عشرة بالمئة فقط من عديد
البرلمان ،ولم تتمكن بعد من عقد تحالفات
ثابتة مع كتل أخرى .لكنها نجحت ،رغم
حداثة عهدها وحداثة عهد هذا البرلمان،
في التأسيس لفضح مناوراته الرخيصة
وتمثيلياته التافهة على الناس وصراعاته
المفتعلة التي كانت تموه حقيقة األزمات
اللبنانية المتتالية المستدامة.
عقليات وأشكال صراع ومجالس نيابية
كانت تتكرر وال تعكس كفاءات اللبنانيين،
مقيمين ومغتربين ،في العلم والطب والفن
والرياضة واالقتصاد .الشعب اللبناني واحد
من ثالثة شعوب في العالم ،إلى جانب
الشعبين الصيني واألرمني ،مأل أصقاع
األرض بكل أنواع اإلبداع لكن ممثليه في
البرلمان ظلوا سياسيين صغارا ً من أكلة
الجبنة.
بحد أدنى من حرية االختيار ،أماط الناخب
اللبناني ،وال سيما المغترب ،اللثام عن سر
االستبداد المضمر الذي كان يتخفى خلفه
لصوص مقنعون ،إلى أن جاءت الثورة
وكشفت أقنعتهم في الشارع؛ إلى أن جاءت
كتلة نواب الثورة وفضحت في قاعة المجلس
أباطيلهم وتزييفهم اإلرادة الشعبية ،وسلطت
الضوء على كواليس عفنة تفوح منها رائحة
الدعارة السياسية .ألول مرة في تاريخ
البرلمان تصدر الصحف وفي عناوينها كالم
عن زعران وأوالد شوارع وزقاقيين .هل يعقل
أن يتمثل اإلبداع اللبناني ،وآخرهم أبطال كرة
السلة بأمثالهم؟ وهل يعقل أن يدير ثروة
االغتراب اللبناني مجموعة من اللصوص
والفاسدين؟
بالمقياس الشخصي ،قد يخطئ هذا
ويصيب ذاك ،لكن فعاليتهم من فعالية
الثورة .وجودهم في المجلس هو الدليل على
أن الثورة التي أثخنوا مناضليها بالجراح
لم تخمد ،بل صنعت نوابا ً ويعلق الشعب
األمل عليها في صناعة الرئيس بغير اآلليات
المعهودة في اختياره.
صحيح أن رئاسة الجمهورية نقطة
تقاطع لبناني وعربي وإقليمي ودولي ،مع
أن العهد الحالي ،بحسب بعض المزاعم،
صناعة لبنانية ،غير أن الثورة حددت مكمن
الخلل .هو ليس خلالً جغرافيا ً بل دستوري.
ال التقاطع على فؤاد شهاب كان سيئا ً وال
الصناعة اللبنانية في رئاسة عون مفخرة.
الرئيس الصالح إلدارة البالد في مراحل
نهوضها أو في أزماتها هو الذي يحترم
الكتاب ،أي الدستور ،بحسب تعبير الرئيس
فؤاد شهاب.
في االستحقاق الرئاسي السابق ،وقبل
أن تتحول االنتفاضة إلى ثورة ،خضعت
مجموعاتها لقوانين اللعبة القديمة فتوزعت
بين مؤيد لهذا أو لذاك من مرشحي الممانعة
والتعطيل« .لقاء الدولة المدنية ،الذي ضم
أكثر من عشرين مجموعة ،انفرط عقده
بغلطة الخضوع لمنطق االختيار بين
مرشحين سيئين .هذه المرة ،اختلفت قوانين
اللعبة بعد أن تحولت االنتفاضة إلى ثورة
وصار لها برنامج وممثلون في البرلمان.
بالتأكيد ،نواب الثورة ليسوا هم من
سيصنع الرئيس لكن كلمتهم سيكون لها
وقع مختلف على مسار األزمة .هم جزء من
معادلة جديدة عنوانها حماية الدولة والسيادة
والدستور.
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َك ّفوا يده ويطالبون بالقرار الظنّي

القاضي بيطار :اآلتي أعظم واتّكالي
 365يومًا مضروبة باثنين مضروبة بكل أنواع الوجع والقلق والبؤس والقهر واللوعة والغضب واإلشتياق و ...الملل .مل ّ الناس من
انتظار صدور قرار ظني يضع النقاط على أحر ٍ
ف كثيرة مجبولة بدماء ضحايا  4آب النقية .والملل كما النعاس الروحي ،كما الموت قبل
فمن المسؤول؟ َمن يتحمل وزر وجع أهالي الضحايا مضاعفًا وأهالي الموقوفين مضاعفًا والدماء
الموت ،كما الجمود القاتلَ .
الغزيرة ،كما الشالل ،التي نزفت في الرابع من آب ذاك؟ هل هو ذنب قاضي التحقيق طارق البيطار أم الهاربون من وجه العدالة أم
م الذي يتيح إرجاء تطبيق العدالة بحجج قانونية مريبة وحصانات واهية تافهة؟  4آب  2022على مسافة يومين وساعات
«السيستا »
معدودة ...فلنقرأ في آخر المعطيات التي قد تُحدد لنا اإلتجاهات والمسالك في تفجير استحق ّ مقولة :هذا ما فعلته دولتي بي.
نــــوال نــــصـــر

باقٍ باقٍ باقٍ

عرف طــارق البيطار منــذ البداية
أن نبحــث عن آخــر املعطيات يف
أنه ســيواجه الكثري من العراقيل وهو
ر بعثــر حنايا عاصمة وشــ ّلع
من صنــف الرجال الذيــن ال يقررون
تفجــ ٍ
ّ
ً
ً
ً
ودمّ
ا
خراب
وعــاث
ا
أرس
ــر
ا
أجســاد
«النفاذ بجلدهم» والهروب كلما ظهرت
وترك يف العيون ،عيــون اللبنانيني ،تلك
«عرقولة» .لهذا يمكن تجديد القول بأنه
اللمعة الحزينة الظاهرة ،الراســخة ،يف
باق».
باق ٍ
باق ٍ
ٍ
البؤبؤين ،كما الهويــة ،كما اإلنتماء،
مشكلتنا األساسيّة محاولة البعض
معناه أن نتّجه حتما ً وحكما ً اىل السؤال
ّ
تناتش التحقيــق ،كل يف مصلحته ،مع
فهل
عن قايض التحقيق طارق البيطار.
إضفاء عناوين براقــة عريضة واخرى
من يعرف عنه شيئاً؟
فرعية من أجل العبــث بالتحقيق .هذا
ســبعة
مضــت
ما يفعلــه كثريون اما
عمل
تعليق
اشــهر عىل
هــو فمــا زال يقول:
هي
البيطار».
«الريّس
«إختياري لهــذا امللف
ال
يومًا
البيطار
ق
يلت
لم
ِ
بدهر
أشبه
سبعة
أشهر
بالذات وكأنــه اختيار
ٍ
جبران
وال
عون
الرئيس
ُ
كثريين،
اىل
بالنســبة
إلهي .فهــو طرح عيل ّ
ُ
شــعرت
بالــكاد خــرج فيها باسيل وال سمير جعجع وال مرتــن ،لذا
القــايض مــن منزله ،وليد جنبالط وال سليمان باملســؤولية ،بمشيئة
بحسب عارفيه ،مرات
الــربّ  ،يف موضــوع
ِ
سواهم
وال
فرنجيه
قليلة ال يزيد عددها عىل
إنســاني كبري ،بحجم
ّ
أصابع اليــ ّد الواحدة،
وطن .فاتكلت عىل الله
اىل
فيهما
توجــه
بينهــا مرتــان فقط
ُ
وحده ومضيت ،وأنا اآلتي بال أيّ مرجعية
هو
وجذوره.
وأهله
عيدمون حيث بلدته
سياسية وبعيد كل البعد عن كل أجهزة
مش
إنو
حاسس
ييل
يشعر «مثل التلميذ
الدولة العسكرية واألمنية ،من أولها اىل
عىل
اإلنكباب
عليه
أن
مخ ّلص درســو»
آخرها ،وأتحدى أن يقف أحدهم ويقول
من
هناك
اإلمتحان.
يأتي
الدرس اىل حني
ان لديه ارتباط بي او يعرفني .هذا ليس
فأجابه:
استبعادك؟
يف
نجحوا
سأله :هل
معناه أن كل السياســيني والعسكريني
أو
اســتبعادي
يف
ســينجح
أحد
«ال ،ال
سيّئون ،كما ليس جميع القضاة نزيهني
دعاوى
استخدموا
هم
التنحي.
اىل
دفعي
وأوادم ،غري أنني بطبعي ال أحب العالقة
بغالبيتها،
لكنها،
املتابعة
من
ملنعي
الر ّد
معهم .بيتي هو بيت القضاء وحده».
أي
يل
ع
كان
فلو
ّسة.
ي
ومس
إستنسابية
ّ
عارفو القايض البيطــار يتذكرون
يشء لكان القضاء «شالني».
ك ّل حــرف قاله ويثقون به «فهو يتمتع

بالثقة بالنفس وبمهارة قضائية عالية.
ومن يتحىل باإلثنتــن كما الجيش الذي
ال يُقهــر» .وينقلــون عنــه «أنه ،عىل
عكس كل اإلشــاعات ،لم يحدد موعدا ً -
«دات» -معينا ً إلعالن القرار الظني ألنه
كان عاملا ً منذ البدء أن مهمته لن تكون
سهلة أبدا ً وأن التفجري الذي حصل ليس
بسيطا أبدا «فانفجار تولوز ،عىل سبيل
املثال ،إســتغرق التحقيــق فيه عرشة
أعوام مــع العلم أن الدولة الفرنســية
كانــت واضعة كل جهدهــا فيه» .لهذا
كان عاملا ً أن التحقيــق يف تفجري املرفأ
ليس مجرد حادث سري وسيأخذ الكثري
من الوقت ،وهو لم يعمل واقعيا ً فيه إال
ستة أشهر فقط ،خصوصا ً أنه يتضمن
قصصــا ً إقليمية ودولية واســتنابات
خارجية «بدنا» أجوبة عليها من الخارج
باإلضافة اىل عراقيــل ال تُعد وال تحىص
من الداخل».

عرقلوه

كثريون يلومون قــايض التحقيق
لتأخره يف إصدار القــرار الظني أما هو
فينقل عنه عارفوه قوله «كيف يمكنني
إصــدار قرار ظنــي وأنــا ممنوع من
اســتكمال التحقيق ،كما الطبيب الذي
عليــه أن يعالج مريضا ً يف املستشــفى
ويقطعــون طريــق وصولــه إليها».
فدعاوى الــر ّد هطلت عليــه من «فجّ
وغميــق» وأدت اىل إيقــاف التحقيــق
ومنعه من القيام بــأي إجراء أو اتخاذ
اي قرار وامليض بــه .فالتحقيق يتطلب

العماد قهوجي لم ُيستثنَ من التحقيق

أعيد انتخابهما!

اإلنفجار األكبر في لبنان ( رمزي الحاج)

لذا كل الكالم الذي نســمعه هو مجرد
اإلســتجواب وجمــع األدلــة وتجميع
تصويــب خاطئ عىل قــايض التحقيق
اإلســتنابات وهــم عرقلــوا كل ذلك.
لتصويره ظاملا ً يحتجز الناس وكســان
ويحتاج إصدار القــرار الظني ايضا ً اىل
إعالن قرار إختتام التحقيق وإرساله اىل
ويتأخر بإصدار القرار الظني اإلتهامي.
النيابة العامة وتنظيم مطالعة اســمها
وهو إذا اصــدر أي قرار بذلك اآلن يطري
«مطالعة باألســاس» تقرأ فيها النيابة
من موقعه ويحاســب قانونياً .أم ٌر آخر
العامة كل امللف وتبدي رأيها» .وهذا كله
يُنقل عنه عرب أهايل املوقوفني وهو قوله
لم يحصل ،ويط ّل من يطالب بأن يصدر
لهــم «إن املوقوفــن مظلومون» وهذا
طارق البيطار قــراره الظني! فعن أي
غري صحيح أبدا ً و»مســخرة» فهو حني
قرار يتحدثون؟
التقاهــم قال لهم بالحــرف «يمكن أن
من يطالب قايض التحقيق بإصدار
يكون بني اوالدكم أوادم ويمكن ال لكنهم
قراره الظني إنما يريد
إرتكبــوا ،يف مطارحهم
إســتهدافه مبــارشة
وصالحياتهــم ،أخطاء
جســيمة» وينقل عنه
وتصوير ع ّلــة التأخري
مبــال بك ّل مجلس القضاء األعلى لم قوله «القايض ال يقول
فيــه ،غري
ٍ
يُصدر أي قرار حول كل
عــن أحد هــذا مظلوم
التفاصيــل األخــرى.
وهــذا ال وإذا فعل ذلك
وهــو ،حــن تمــت التجاذبات التي مر ّ فيها
يطري من التحقيق».
مراجعته بذلك قال «هل
ملف المرفأ
خزعبــات كثرية
يمكننــي ذلك إذا قررت
تحصــل يف امللف األكرب ربمــا منذ وجد
إصداره اآلن؟ هــل يمكنني إعالن القرار
لبنان .وقــايض التحقيــق كان مدركا
الظني بيدين مكفوفتني وقبل أن تصدر
منــذ البــدء «أن ال أحد معــه وال أحد
النيابة العامــة مطالعتها؟ تلك املطالعة
يدعمه وال ولن يتكل عىل احد باستثناء
جوهرية وإال اعترب القرار باطال».
القانون واملؤسســة القضائية» .وهو
يشكو يف مجالسه من «مجلس القضاء
التصويب الخاطئ
األعىل الذي لــم يصدر أي قــرار حول
أهــايل املوقوفــن يطالبونه أيضا
كل التجاذبات التي مــ ّر فيها هذا امللف
بإصــدار قــرار إطــاق أقاربهم وهو
ُ
ويواجهها طارق البيطار وكأنه ضابط
تســلمت
يجيب هــؤالء بالقول «حني
ذهب اىل الحرب ليقاوم املعتدين وقطعوا
امللف أطلقت ســبيل تســعة موقوفني،
عنه اإلمدادات وهو يف قلــب املعركة».
ولم أجب عــى أحد ،ولنفــرض أنني
ّ
الحق
هناك قضاة عادلــون يقفون مع
أريد إطالق ســبيل آخرين فهل يمكنني
أما مجلس القضاء فال.
ذلك اآلن بيديــن مكفوفتني؟ بالطبع ال»
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على الله وحده
لن يرتك طارق البيطــار التحقيق.
ولم تصله أي من اإلتصاالت واملراسالت
هــو لم يعتد ذلــك ولن يفعــل .ويُنقل
يف املوضوع .فلماذا أزج بأسما ٍء ال ذنب
عنه قولــه «ال يمكن أليِّ قاض أن يرتك
لها .فهــل يريدوننــي أن أترصف عىل
تحقيقا ً يقوم به كما ال يمكن أليِّ طرف
أهوائهم أم بحســب املعطيــات الثابتة
أن يقــول عىل ذوقه :خلــص التحقيق.
التي بني يديّ ».
وحني ينتهي هــو منه وحــده يقول:
هو حوّل أيضا ثالثة قضاة بموجب
إنتهيت وهذا قراري الظني».
املادة  17من أصــول املحاكمات ،بينهم
القايض غســان خوري ،وكان مطلوبا ً
قرار بالتصويب على البيطار
إســتدعاء مدعي عــام التمييز لكن ما
أمور أخرى كثــرة ال يتطرق إليها
حصل أنه ت ّم حفــظ ذلك .فلماذا قررت
مــن يطالبــون بإعالن القــرار الظني
النيابة العامــة التمييزية حفظ امللف؟
اآلن وهو «أن ال ميزانيــة للتحقيق وال
هــذا هو الســؤال .ملاذا ال نســمع من
حتى «ترجمــان» وال ماكينات تصوير
يطالــب بحقيقة ما حصــل؟ يبدو أن
وال حتــى أوراق  A4وال آليــة للرصف
هناك قرارا ً واضحــا ً بوجوب التصويب
واضحة .وهــو ،يف خض ّم كل ذلك ،كمن
عىل طارق البيطار يف ظ ِّل املحســوبيات
وضعوه يف قلــب املعركة وقالوا له «دبّر
السياســية التي يحاولون أن يسيطروا
راســك» ويرجمونه بالحجارة وبنعوت:
بمقتضاها عىل مسار التحقيق.
املســيّس اإلستنســابي الظالم .وهذا
يف مجــال آخــر ،نقل عــن قايض
صعب جدا ً عىل قــاض يتكل فقط عىل
التحقيق يف شأن اســتعادة وزير العدل
ّ
الحق وضمريه».
مرسوم تشــكيل الهيئة العامة ملحكمة
كل املوقوفــن حاليا ً يف ملف تفجري
التمييز من وزير املال قوله« :إنشــاالله
املرفــأ واجههــم القايض
يميش املرسوم والتشكيالت
طارق البيطار «وأقل واحد
وينظــروا يف الطلبات وأنا
منهم دامت مواجهته أكثر
تحت القانــون .فإذا ارتأت
من سبع ســاعات» .كان إذا ارتأت مؤسستي مؤسســتي إزاحتي ضمن
يعمل مــن الفجــر حتى إزاحتي ضمن األطر
األطــر القانونيــة فليكن
آخر الليــل معتمدا مقولة
وبغريها ال ،لن اتنحى».
القانونية فليكن
لم يتعــرض القايض
«صــوت األعمال أقوى من وبغيرها لن أتن ّحى
صوت الــكالم» .هو أصال
طارق البيطار اىل تهديدات
ال يعرف شــخصيا ً أيّ من املوقوفني وال
أخرى مبارشة يف اآلونــة األخرية ،ربما
ّ
يكــن أي حقد عىل أحد .هــو يُحقق يف
ألن املهددين مرتاحــون بعد أن نجحوا
قضية كبرية والعدالة همّ ه .يُالم البيطار
يف إضاعــة الوقت .وهو طوال األشــهر
الثمانيــة املاضيــة لم ينــزل اىل قرص
بحجة انه اســتثنى املؤسسة العسكرية
العدل إال ثــاث أو أربع مرات .لكنه ،ما
والقضاة من تحقيقاتــه أما هو فيُنقل
عنــه قوله «هذا غري صحيــح أبدا ً فأنا
زال يراهن أن ينجــح يف تبيان الحقيقة
يف امللــف الكبري ،يف أكــر ملف قضائي،
إدعيت عىل قائد الجيش الســابق جان
يســتأهل أن يتابعه حتــى النهاية عىل
قهوجي واســتجوبته وعــى اثنني من
ُ
الرغم مــن كل العراقيــل .فهو يتحىل
وطالبــت بمالحقة
مديريــة املخابرات
بصرب أيوب والصرب بالنســبة إليه «أن
مدير عــام األمن العــام لكنهم ارصوا
يهمــس يف أذن الحياة :لن أنحني ما دام
عىل التشــكيك بالقول إنني لم أســتدع
الله معي» .والصرب مشقة يعقبها فرح
قائــد الجيش الحايل .فلمــاذا أفعل ذلك
ُ
جميل وبداية جديدة .لكن ،هذا ال يعني
تيقنت ان ال يشء ثابتا ً عليه
إذا كنت قد

دمعة ال ولن تنشف

العدالة أو ً
ال

أنه يرى الحيــاة زاهية زاهرة بل يتوقع
«مواجهة أقىس بعد» لكنه سيتحملها.
محبــوبٌ هذا القايض مــن الناس
املظلومــن ،الذين يجدون فيه إنســانا ً
يفهم وجعهم ويعي إنتظاراتهم ويناضل
لعدالةٍ ينشــدونها .لكن ،مــن يعرفه،
يحكي عن أمله لرؤية مــن ينقلب عليه
من بيت أبيه .ويتكلمون عن األلم الذي
اجتاحه يوم انســحب ابراهيم حطيط
من لجنة أهايل الضحايا وقوله عنه «الله
يساعدو» .فليس كل الناس قادرين عىل
الصرب والصمود .وهو «ال يســتبعد أن
يكون هناك عمل بعــد وبعد عىل تأليب

شــوطا ً به يزيد عن 70
محاور أخرى».
يف املئــة .ولو ُقــدّر له
ال يكــره طــارق
اإلستمرار به لكان وصل
البيطار أحدا ً وال يمارس
هناك تصويب على
العمــل الكيدي «وال حقد قاضي التحقيق لتصويره حاليا ً اىل خواتيمه .وهذا
احتمال كبري .وهو مدر ٌك
له وال مودة خاصة ألحد
ظالمًا يحتجز الناس
تمامــا ً أن الدولة تكون
وعــى أحد» فهــو عىل
و»كسالن» واستنسابيًا
قوية حني يكون القضاء
مســافة مــن الجميع.
فيها وجيشــها وأمنها
وينتظــر القــرار مــن
دعاوى ّ
أقوياء .وإذا انكــر القضاء إنكرست
كف يده ليعود اىل ممارسة عمله
الدولــة .ويُنقــل عنه قولــه «القضاء
تحقيقا ً لعدالة منشودة.
يفرتض أن يبقى فــوق الجميع وال أن
الجمود يف امللــف أرضّ بالتحقيقات
يكون أحد فوق املحاسبة .فالدولة أه ّم
كثرياً .وســيحتاج حتما ً اىل اإلطالع عىل
من االشخاص والكل ،الك ّل ،يفرتض أن
امللف مــن جديد ،بعدمــا كان قد قطع
يكونوا تحتهــا» .والقايض الذي يُخطئ
مؤسسته وحدها تحاســبه أما إذا أتت
املحاسبة إستنسابية فليس القايض من
يدفع الثمن بل مؤسســة القضاء ككل
تنكرس.
ال تدخــات خارجيــة يف مســار
التحقيق يف ملف املرفــأ حتى ولو كان
هناك موقوفون حاليا يحوزون جنسيات
أخرى .هنــاك دول إســتفرست فقط
عن ظروف توقيــف موقوفني يحملون
جنســياتها ونقطة عىل السطر .يف هذا
اإلطار يعلق أحد عاريف البيطار بالقول:
«كلهم يعرفون أنه حتى لو أراد أحدهم
التدخل فشــخصية القايض ستمنعه»
وهو لم يلتق رئيس الجمهورية ميشال
عون يوما ً وال جربان باســيل وال سمري
جعجــع وال وليد جنبالط وال ســليمان
فرنجيه وال سواهم.
إثنان ممــن اســتدعاهم القايض
طارق البيطار عادا اىل قبة الربملان وعند
ُ
قمت بواجبي».
سؤاله أجاب «أنا
ال أحــد ،ال أحد أبدا ،يعــرف ماذا
يملك قــايض التحقيق مــن معطيات
«فالتحقيــق رسي» .صحيح أن بعض
الترسيب يحصــل ،أو قــد يحصل ،يف
كل دول العالــم ،خصوصــا ً أن بعض
املعلومــات تتقاطع لدى أكثر من جهاز
لكن ما جمعه هــو يبقى بحوزته هو.
وامللف كبري ،كبري جداً ،أكثر حتى من كل
التوقعات .لذا يُنقل عنه «أن أمورا أكثر
صعوبة ســيم ّر بها التحقيق .واتكاله
لن يكون إال عىل الله وحده» .هو يسأل
نفسه أحيانا ً عن الثمن الذي قد يدفعه
ويجيب نفســه «يمكن أن يكون غاليا ً
لكني جاهز له».
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أسامة الرحباني :بين الواليات المتحدة وفرنسا
ألبوم عالمي مقبل لهبة طوجي

المعلّم الكبير منصور الرحباني

غسان صليبا في "ملوك الطوائف"

كارول سماحة في "زنوبيا"

هبة طوجي في "ملوك الطوائف"

هــــــــالــــــــة نــــــــهـــــــــرا

عاملي آلخرين ،أنا
حضور
"ألبومنا األخري يشتمل عىل
ّ
ٍ
ً
ُ
بأغان لسواي ،وثمة
ا
أيض
استعنت
منتجه غري أنني
ٍ
اعمال مع منتجني عدّة".
جانب منها موقفا ً من
تعكس أعمال أسامة يف
ٍ
ً
إضافة إىل
العالــم والوجود ومن النظــام يف لبنان،
رؤيته النقدية للمجتمع والواقع الشــائك واملعوَ جّ ،
ّ
"قصتنا بهاملجتمع"،
ما تمظه َر يف فيديو كليــب
و"بلدية بريوت" ،وألبوم "النظام الجديد" ()1997
حيث أعلن نقده الرصيح للنظــام العاملي الجديد
(كلمات منصور الرحباني) ،علما ً بأنه يض ّم أغنية
"غيفارا" ،و"الزم َغ ِّي النظام" (أي النظام الطائفي
اللبناني ،وهي من كلمات غدي الرحباني) ،و"هيدا
لبنان" .هذه األســطوانة كانت جديدة عىل الصعد
ّ
الشق املوســيقي يف "األ ْر َك َسة"
كافة ،ال سيما يف
ّ
املحل والعربي
( )Orchestrationعىل املســتويني
والـ Sonorisationوهــي طريقة "ا ِإل ْ
صوَات" (أي
جعْ ل اليشء صائتاً) ،ما عَ َك َ
س شــخصية أسامة
املوسيقية والفنية منذ البدايات.
الغناء يف نظر أســامة ال يقترص عىل "اللرييكية"
والطربــي الســائدَين يف العالم
()Chant Lyrique
ّ
والدرامــي وكل ما
"اللرييكي"
العربي ،بل يشــمل
ّ
ّ
باستطاعة األوركسرتا احتماله والتدثر به والتمحور
ً
إضافة إىل ما يُع َرف بالـــ،Chanson à Texte
حوله،
وســواها .نقطة التحوّل الهامّ ة تمظهرت عىل سبيل
املثال يف "بصبــاح األلف التالت" التــي أدّتها كارول
ســماحة العام  .2000يف العام نفسه قدّم مرسحيّته
ً
حداثية
الغنائية "وقــام يف اليوم الثالث" التــي تُعَ ّد
ً
وحديثــة ،وقد طلب من منصــور الرحباني كتابتها
انطالقا ً من أفكاره ورؤيته (أي أفكار أســامة) ،علما ً
ً
ّ
صدمة ملجتمعنــا كما يؤ ّكد
بأن املرسحيــة أحدثت
أســامة .عام  2001تعاون مع منصور يف مرسحية
أغان من وزن "كفى بك داءً"
"أبــو الطيّب املتنبّي" يف ٍ
حيث تج ّلــت طريقة تفكريه املوســيقي الجديدة يف
الـ"ريســيتاتيف" ( )Recitativoيف الشــعر العربي:

"يف الصدر والعجز نســتعمل ( mesures 3مصطلح
موسيقي علمي) يف كل شــطر ،بينما أنا حوّلت األمر
يف "كفى بك داءً" إىل  2mesuresكأنها "ريسيتاتيف"
حيث يمكن ترسيع األوركســرا وفقا ً لألداء والغناء
ً
إضافــة إىل "طوى الجزيــرة" التي حو ْ
َت
واإللقاء.
"ســنكوبات" ( Syncopesأي بتعريف كتاب "نظرية
املوسيقى" لكلود أبرومون :كرس يف التنظيم التقليديّ
لألوقات القويــة والضعيفة يف اإليقــاع ،نوتة مؤدّاة
عىل الرضبة الضعيفة (الوقت الضعيف) أو عىل جز ٍء
ضعيف من الرضبة ،وممــدَّدة يف الجزء التايل القويّ ،
ُ
وتنافر
ما يو ّلــد زيحانا ً ومفاجأة مــع feeling jazz
(( Dissonanceخ ْلفها يف األوركسرتا كتأليف".
مســتعرضا ً مسريته بالتسلســل تابعَ" :العام
 2003قدّمنا "ملــوك الطوائف" ،وعام  2004قد ُ
ّمت
ُ
وتعاونت
"روميــو وجولييت" بعنوان "آخر يــوم"
عامليا ً مع األمريكية ديبي أَلِــن . Debbie Allenكما
قدّمنا "أغنية الطفولة" (شــعر منصور الرحباني،
عن أطفال الرشق والعــرب) .العام  – 2005بل من
البدايات مع غســان صليبا منذ مرسحية "الوصيّة"
ُّ
التغي يف الصــوت و"تعاطيه" وبدأ يأخذ مداه
تبدّى
يف "وقــام يف اليوم الثالث" و"املتنبــي" ّ
ألن الكتابة
املوســيقية للصوت متط ّلبة جدا ً ومتشنّجة لرتجمة
األحاسيس الداخلية العميقة ،ما يُعَ ّد متعباً ...العام
 2005قد ُ
ّمت مرسحيــة "جربان والنبي" الجديدة يف
مفهومها .الناس ال يعرفون أنني أنطلق يف مرسحيتي
ّ
(الفن ال ُك ّل ّ والشــامل) أي
من مفهوم الـArt Total
أنني أف ّكر باملوســيقى مع الصــورة ومع كتابة الـ
ّ
امللخص املكثّف)،
( Synopsisخالصة الســيناريو،
عىل هذا األســاس يُر َّكب النص .الصورة واملوسيقى
تو ّلدان املشــهد ،واملشهد يو ّلد الشــعر .معنا ومع
منصور صارت األغنية مرتبطة بالحدث أكثر ضمن
سياق املشــهد .يف "جربان والنبي" اشتهرت أغنية
"وطني بيعرفني" (غناء غسان صليبا) و"املحبّة".
ُ
واستعنت
مشاهد ضخمة لحّ نتُها من كتاب "النبي"

بثيمة بيتهوفن .غسان صليبا كان رائعا ً يف األداء .عام
 2007قدّمنا "زنوبيا" مع منصور .عام  2008قدّمنا
"عودة الفينيق" وكانت املرسحية األخرية التي كتبها
املع ّلم منصور ،علما ً ّ
بأن الرؤية واملوسيقى واإلنتاج
ُ
تعاونت مع هبة طوجي التي
واملفهوم ك ّلها يل ،وفيها
ْ
واءمت
مثّل صوتها تتويجا ً ملــا أريده لتنفيذ رؤيتي.
هبة يف التنفيذ بني السالسة والسهولة بشخصيتها.
اشــتهرت وقتذاك أغنية "متل الريح" .العام 2009
خالل عرض املرسحية منصور ّ
توفاه الله .ثم قدّمنا
"صيف  "840مجدّدا ً مع غســان وهبة .خالل تلك
الفرتة كنّا منكبّني عىل العمل يف التحضري أللبوم هبة
الجديد وأُطلق بعد ذلك ( .)2011العام  2011قد ُ
ّمت
"دونكيشوت" وظهر ألبوم "ال بداية وال نهاية" الذي
يشتمل عىل شــعر منصور ،علما ً ّ
بأن األغنية غربية
أمريكيــة  -فرنســية ( )Michel Legrandوعُ رفت
أمريكي .الرصخة الشــهرية يف األغنية تحية
يف فيل ٍم
ّ
لباربرا سرتايسند .يف "دونكيشوت" اشتهرت أغنية
"عالبال يــا وطنّا" عرب الفيديــو كليب (من إخراج
هبة) .يف املقابل ،تجدر اإلشارة إىل ّ
أن أغنية "مني اليل
بيختار" مثّلت فتحا ً للنســاء حتى يف اململكة العربية
ّ
نشــيدهن .هبة كانت املرأة األوىل
السعودية ،كأنها
التي غنّت يف السعودية وتفاجأنا ّ
بأن الجمهور حفظ
األغنية عن ظهر قلــب .بالعودة إىل األعمال أذكر أننا
أطلقنا العام  2014أسطوانة "يا حبيبي" لهبة (أغنية
"يا حبيبي" شــعر منصور يف نهاية ستينات القرن
املــايض) .يف األلبوم برزت أغنيــة "الربيع العربي"،
ً
إضافــة إىل "خلص" و"أوّل ما شــفتو" و"إيل وإ َلك
السما" ،وســواها .عام  2015قدّمنا حفلة تاريخية
بعنوان "هبة طوجي  ."Live In Byblosالعام 2017
أطلقنا ألبوما ً يحتوي عــى  30أغنية بعنوان "هبة
طوجي ،"Thirty 30ثم أطلقنا فيديو كليبا ً "بغنّيلك
يا وطني" .كذلك قدّمنا تحية لسيّد درويش "أهوده
ُ
ٍ
تنويعات
أضفــت عليها مقاط َع مع
اليل صار" التي
( ،Variationsكنوع من "ال َّدوْر").

عاد الفنــان اللبناني أســامة الرحباني من
الواليات املتحدة األمريكية إىل لبنان ،حامالً مشاريعه
التي تناطح الســحاب وينكب عــى إنجازها .إىل
أفكاره املزدحمة والفائــرة أحيانا ً يرشئبّ تاريخيا ً
عصب اإلبــداع املغايــر .منذ أيــام ،يف "Lincoln
 "Center Theaterيف نيويورك ،تج ّلت الفنانة هبة
طوجــي يف مرسحيــة ""Notre Dame De Paris
حيث استُقبل العرض الذي أبهر الجمهور بحفاو ٍة
بالغة ،وذُيّــ َل بأصداء الفتة صفــا رجْ ُع الصهيل
الذي خامَ َرها وَ َردَّدها .رحلة أســامة إىل الواليات
املتحدة كانت أيضا ً إلتمام ألبوم هبة طوجي املقبل
املرتقــب" .مرسحيــة ""Notre Dame De Paris
ال عالقة لها باأللبوم" ،كما يؤ ّكد أســامة مواصالً
حديثه بنرب ٍة ممهورة بالحماسة والفخر" :الرحلة
كانت عظيمة والنجــاح كان رهيباً .أبدعت هبة يف
أحد أه ّم مسارح العالم .املرسحية مرشو ٌع رشعْ نا
فيه بعد " "The Voiceمبــارش ًة .لوك بالموندون
( )Luc Plamondonرأى هبــة – علما ً بأنه كاتب
املرسحية ويُعَ ــ ّد من أهم كتّاب املــرح الغنائي
الفرنيس -وطلبها فقابلتْ ُه مع ريشار كوتشيانتي
( )Richard Coccianteونيكــوال تــاالر (املنتج)،
واختاروها وقــ ّرروا أن تكون البطلة بني كل الدول
الفرانكوفونيــة ،عىل اعتبارهــا بارعة يف التمثيل،
الكاريزمــي وحنجرتها.
واســتنادا ً إىل حضورها
ّ
ٌ
مختلف تماما ً عن األصوات الفرنســية
صوت هبة
التي تزخر عــى الدوام بالنعومــة .يف البدء كانت
الجولة يف كل فرنســا ،ثم كانت الدورة يف الكرملني
وسانت بطرســبورغ .بعد ذلك سافروا إىل سويرسا
وبلجيكا وتركيا ،وقد دَعَ وْتُهُ م إىل لبنان عام .2017
قدّموا العرض أيضا ً يف شــنغهاي يف الصني وتايوان
ضمن جولة كبرية جداً ،واإلنجاز يف "ويســت أند"
( )West Endيف لنــدن وهو أعرق مرسح غنائي يف
العالم .طريقة تمثيل الغنــاء كانت فريدة وفاقت
التصوّر يف جمالها".
أســامة الذي بدأ مســاره يف ثمانينــات القرن
املايض بالجاز وأطلق "بصبــاح األلف التالت" عام
( 2000كلمات منصــور الرحباني ،غنــاء كارول
سماحة) ،أخربنا عن إرصاره عىل تقديم حفلته التي
أحيتها هبة بعنوان "ليلــة أمل" يف ( 22أيار ،2022
يف الـ"فوروم دو بريوت") رغم الظروف العســرة،
ِ
مفســحا ً املجال أمام الجمهور للحضور دون دفع
ثمن البطاقــات يف ظ ّل االنهيار اإلقتصادي املرعب يف
بلد العجائب" :يف الحفلة الضخمة ُ
س ّخرت واجتمعت
للم ّرة األوىل جهــود كل اللبنانيني ببها ٍء جيل ّ من أجل
إحياء أمسية مجّ انية للناس وهذا األمر غري إعتيادي.
كر ُم األخالق تبدّى يف تقديم ذلك للجمهور الذي نحبّه.
تع ّلمنا من منصور الرحباني مراعاة الناس .ثمّ ة مَ ن
اقرتح عيل ّ أن يكون ثمن البطاقة رمزيّا ً ليالمس 100
ألف لرية لبنانيــة لكنني لم أقبل وأجبتُه" :وال لرية".
 5200شخص حرضوا وتمتّعوا بوقتهم يف الحفلة".
األمسية التي مثّلت أحد أشكال املقاومة الثقافية يف
غيهب راهِ ِن لبنان" ،مثّلت أكثر من جرعة أمل" عىل
ح ّد تعبري أســامة" .إبراهيم معلوف الذي شارك يف
الغربي وهبة تشــ ّكل
جرس بيننا وبني العالم
الحفلة
ٌ
ّ
جرسا ً أيضا ً بــن الغرب والــرق" .وأردف قائالً:

يف نهاية العــام  2017أطلقنا ألبوما ً جديدا ً
ضخما ً للميالد .أما عىل مســتوى املوســيقى
الرصفــة ،فقد ُ
ّمت العام " 2006ســينرجي"
ــمفوني أ ّدتْ ُه أوركســرا لندن) يف
(قصي ٌد ِس
ّ
افتتاح املتحف اإلســامي للفنون أو باألحرى
الفرع اإلســامي للفنون يف متحف "فيكتوريا
أند ألربت" بحضور األمري تشــارلز .كما أ ّل ُ
فت
موســيقى تصويرية لألفالم .ألبوم هبة املقبل
بتعــاون بني فرنســا والواليات املتحدة
يتدثّر
ٍ
َ
خصائص
األمريكيــة ويرتدي بُعدا ً عامليــا ً مع
ٍ
وسمات عدّة".
يف مح ّ
ط ٍ
ات متنوّعــة من رحلته الفنية بدا
أســامة الرحباني طليعيا ً متط ّرفا ً يف ســ ْك ِب
رومانســيته املوســيقية يف الكأس الدرامية،
مجازفــا ً حداثويــا ً متبنيا ً
ٍ
رهانــات عدّة بال
أدنى تردّد ،ممتشــقا ً أســلوبه الفريد لرتجمة
ســايكولوجيا املواقف الرتاجيدية ،ســبّاقا ً يف
إلتقاط لحظة موســيقية كانــت تيش وقتذاك
العربي ،وبليغا ً يف
بغري ا ُملتعارف عليه يف املــدى
ّ
أفضية الدمج ا ُملح َكم.
أسامة وهبة في فضاء  Notre Dame De Parisخالل التحضيرات لأللبوم المقبل
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OUR RATING

...Let Him Go

دراما من نوع آخر
جــــــــــــــاد حــــــــــــــداد
يدخل فيلم ( Let Him Goدعه يرحل) للمخرج
والكاتب توماس بيزوشا يف خانة األعمال الدرامية
املتماســكة التي تتمحور حول أشخاص ناضجني،
ما يعني أنه ليس من النــوع الرائج اليوم .يف عال ٍم
تطغى عليه قصص األبطــال الخارقني ،يقدّم هذا
الفيلم عمال ً ســينمائيا ً ال يمكــن حرصه يف حقبة
زمنية معيّنة .هو يتّســم يإيقاعه الهادئ وجمال
مناظــره ،لكنه يتكل أيضا ً عــى أداء تمثييل قوي
وتتخلله لحظات عنف صادمة.
يؤدي كيفن كوســتنر وديان اليــن أفضل أداء
ممكن بدور "جــورج" و"مارغريت بالكليدج" :يقيم
هذا العمــدة املتقاعد وزوجته البارعة يف ركوب الخيل
يف إحدى مزارع "مونتانا" يف بداية الستينات .يتعاون
املخرج يف هذا الفيلم مع مدير التصوير غي غودفري،
فيعرض لنا ســما ًء زرقاء المتناهيــة ومليئة بغيوم
بيضاء ناعمة .يتقاســم كوســتنر والين رابطا ً قويا ً
وسلســاً ،فهما متزوجان منذ وقت طويل ويشكالن
ثنائيا ً نموذجيا ً من الغرب األوســط .تســمح لهما
تفاعالتهما اليومية املريحة والبســيطة بالنضال من
أجل الطرف اآلخر حني تفرض عليهما الظروف خوض
هذه املعركة.
يف بداية الفيلم ،يتقاســم الزوجان "بالكليدج"
منزلهما املتواضــع مع ابنهما "جيمــس" (راين
بــروس) ،وزوجته "لورنــا" (كايــي كارتر التي
قدّمت أدا ًء مدهشــا ً يف فيلم ( Private Lifeالحياة
الخاصة)) ،وابنهما الرضيــع "جيمي" .لكن حني
يموت "جيمس" يف حادث ركــوب خيل ،ينهار ذلك
العالم الهــادئ رسيعاً .بعد مرور بضع ســنوات،
تتــزوج "لورنا" مجددا ً من "دونــي ويبوي" (ويل
بريتني) ،لكن رسعان ما يتّضح أنه زواج اضطراري
من الحفــل املدني الكئيب وموقف املرأة حني يحاول
زوجها الجديــد تقبيلها ،فتدير له خدّها .خالل لقاء
عريض الحق يف البلدة ،تالحظ "مارغريت" وحشية
"دوني" وتدرك أن حفيدها بخطر .يتّسم هذا املشهد
بقوة هائلة بفضل األســلوب الــذي اختاره املخرج
لتصويــر هذه اللقطة ،فهو يحمــل طابعا ً مفاجئا ً
وصامتــا ً ويُع َرض مــن بعيد ،انطالقــا ً من زجاج

جزء ثالث من "للموت"
أعلنــت رشكة "الصباح" عــن نيتها تصوير
الجزء الثالث من مسلســل "للمــوت" ،وذلك بعد
تساؤالت كثرية حول األمر خصوصا ً ّ
أن نهاية الجزء
الثاني دلت عىل نهاية قصة "سحر" و"ريم".
ونرشت املمثلتان ماغي بــو غصن ودانييال
رحمة اإلعالن التشويقي للجزء الثالث ،حيث تبني
أنهما ال تزاالن عىل قيد الحياة ،ما زاد من منسوب
التشويق لدى الجمهور .وسيعرض الجزء الجديد
من املسلسل خالل شهر رمضان املقبل.

سيارتها ا ُملحمّ لة بالخشب .يسهل أن نشعر بمعالم
الرعب عىل وجه "مارغريت" يف تلك اللحظة.
تقــرر "مارغريت" إنقــاذ حفيدهــا الوحيد
باعتباره صلة الوصل املتبقية مع ابنها الفقيد ،فتبدأ
التحرك رسيعاً .هي تُ ّ
حض قالب حلوى لذيذ بنكهة
الحامض وترسم عىل وجهها ابتسامة دافئة .تقدّم
الين يف هذه املشــاهد أدا ًء مبهراً ،فتستعمل سحرها
وتدرك حجم جاذبيتهــا لتحقيق ما تريده يف جميع
املواقف التي تواجهها .يف املقابل ،يبدو كوستنر رجالً
هادئا ً ويقظاً ،وهو دور سهل عليه ،لكنه يضفي عىل
هذه الشخصية نفحة من الكآبة التي تناسب دوره.
تربز أيضا ً مشــكلة اإلدمان عىل الرشب يف شخصية
"جورج" ،ويقدّم الفيلــم هذا الجانب من دوره من
دون أي مبالغة درامية كتلك الشــائعة يف هذا النوع
من القصص.
لكن حني ينتقل الزوجان إىل داكوتا الشــمالية
لتعقب "جيمي" يف املجمع السكني البعيد الذي تقيم
فيه عائلــة "ويبوي" ،يكتشــفان أنهما مضطران
للتعامل مع امرأة قوية أخرى تجيد التالعب بالناس
عــر األطباق التــي تُ ّ
حضها .تســتعمل "بالنش
ويبوي" (ليسيل مانفيل) رشائح لحم الخنزير كسالح
اختياري لتحقيــق كل ما تريده :إنهــا ربة األرسة
الفوالذيــة التي تنتمي إىل عائلــة مافيوية معروفة
منذ أجيال .تقدّم مانفيــل أدا ًء جامحا ً يف هذا الدور
االستعرايض ،فتضحك بصوت مرتفع ،وال تكف عن
تدخني الســجائر والتالعب بالناس ،وتطيل أظافرها

راغب عالمة
على مسرح قرطاج

شارك الفنان راغب عالمة ليلة أمس األول بحفلة
غنائية ضمن "مهرجان قرطاج" يف تونس بنسختة
الـ ،56مقدما ً باقة من اغانيه التي يعشقها الجمهور
التونيس أبرزهــا" :حمد لله ع الســامة"" ،يا بنت
السلطان"" ،قلبي عشقها"" ،اليل باعنا" وغريها.
وأشار راغب بعد الحفل اىل ّ
أن "بينه وبني تونس
ّ
معــرا ً عن فرحه
قصة حــب ال تخفى عىل أحد"،
بحضور ثالثة أجيال ضمــن جماهري حفله ،قائالً:
"لقد شــاهدت الجدة واالبنة والحفيدة معا ً داخل
املرسح وهذا املشهد يفرحني ج ّداً".

باللون األحمر .يســهل أن نشــعر بأن مشــاهدها
مأخــوذة من فيلم مختلف بالكامــل .من املمتع أن
نشــاهدها يف هذا الدور ،لكن قد تصبح مشاهدها
أحيانا ً صاخبة أكثر من اللزوم .كانت مانفيل مؤثرة
يف الشخصية التي قدّمتها يف فيلم Phantom Thread
(خيط وهمي) ،لكنهــا جامحة عىل نحو مبالغ فيه
يف هذا الفيلم.
يؤدي جيفري دونوفان دور شقيقها "بيل" ،لكنه
يقدّم أدا ًء أكثر توازنا ً لتجســيد شخصيته املخيفة،
ال ســيما يف مشــهد مشــوّق حيث يقود "جورج"
و"مارغريــت" إىل خارج مقر إقامة عائلة "ويبوي"
املعــزول .ال يعرف الزوجان مــا ينتظرهما ،لكنهما
متأكــدان من خطورة الوضع .خــال هذه الرحلة،
يقابل الزوجان أيضا ً شــابا ً وحيــدا ً من األمريكيني
األصليني (بوبو ستيوارت) ،فيظهر أمامهما يف الوقت
املناســب إلعطائهما توجيهــات جغرافية وروحية
ّ
يجسد مفهوما ً بحد ذاته أكثر مما يؤدي
مفيدة .هو
دور إنسان عادي.
ّ
لكن الطابــع املخيف يف شــخصيتَي "بالنش"
و"مارغريت" يشــتق فعليا ً مــن كونهما ناجيات.
تتكل كل واحدة منهما عىل غريزة األمومة الرشســة
يف داخلها حني يقرتب الفيلم مــن نهايته النارية .ال
تبدي أي امرأة منهما اســتعدادها للتخيل عن أحد أو
تقديم أي تنازالت ،وقد يكون هذا الجانب األســايس
من شــخصيتهما العامل الذي يجذب املشاهدين إىل
القصة ،مع أن السيناريو يخرج عن السيطرة أحياناً.

إليسا ُتشعل أجواء
"كازينو لبنان"
بعد غياب  3ســنوات ،عادت ملكة اإلحســاس
"إليسا" للغناء الســبت يف "كازينو لبنان" بحضور
ً
قائلة" :هذه من أكثر املرات
عدد كبري من الجمهور،
اليل أنا مبسوطة فيها وأنا بغني ،بعد قطيعة  3سنني
عن كل يشء لــه عالقة باملهرجانات يف بريوت ،بهذه
الطريقة نقول لبنان عاد" .وتعرضت إليســا ملوقف
محرج عىل املرسح ،حيث انترش عرب "تويرت" فيديو
ظهرت فيه أثناء أدائهــا إحدى اغنياتها عىل املرسح
وكانــت تميش للخلف عندما تعثــرت يف واحدة من
السماعات ،وكادت تسقط ،لكنها استعادت توازنها
برسعة من دون التوقف عن الغناء.

شـــــربـــــل داغـــــر

"الخوشبوشية" مع الله
ال أعرف إذا كان قراء عرب مختلفون
يعرفون معنى هذا اللفظ الساري في لبنان
وغيره " :الخوشبوشية".
ويعني عالقة قربى ،مبسطة ،من دون
حرج ،مع رفع الكلفة ،بين اثنين ،حتى لو
كان الطرف المعني بذلك  :الله نفسه.
هذه العالقة أتبينُها بوفرة شديدة في ما يٌقدِم
عليه صحافيون وكتابُ رأي وغيرهم ممن باتوا...
فقهاء من تلقاء أنفسهم ،وقضا ًة في محكمة
ينصبونها بأنفسهم ،ساعة يشاؤون .يُجيزون،
بل يُنهون خصوصا في ما للمؤمن ،للمؤمنة
خصوصاً ،أال تُقدم عليه :فوق الركبة وتحت
الركبة ،فوق الحجاب وتحت الحجاب ،وغيرها
الكثير ،من دون رادع أو موجب أو تكليف.
والظريف في بعض مروجي هذا
الخطاب ،هو أنهم ينشرون أخبارا ً
لـ"نجمات" على أن هذه أسقطت عالي
فستانها (من دون أن يسقط إال في العنوان
فقط)؛ وأن تلك كشفت المستور بين قدميها
(من دون أي صورة)؛ وأن ليلة الدخلة
فضحت المخفي ألسماء وهمية واقعاً...
هذه المجتمعات تَحفل ،مثل غيرها،
بصور تبقى
بقصص قد تصدم البعض ،أو
ٍ
"عفيفة" للغاية لو قورنت بغيرها ،أو بما يتم
تسريبه من فيديوات صحيحة...
األكيد هو أن هذا اإلعالم غير معني بالدين،
وال باألخالق ،ال من قريب وال من بعيد .ما يَطلبه
هو تغذية خطاب القمع والمنع ،الذي يحتاج إلى
"ممنوعات" لكي تتأكد جدواه والحاجة إليه.
اال أن من شروط الدعاية لموقعه ،هي أن
يستنكر ،ويفضح ،ويكذب غالباً ،من أجل
إثارة مزيدة لمن يدافع عنهم ،فيما يستغل
كبتَهم ،ويثيره في الوقت عينه.
الظريف هو انهم يتصرفون بوصفهم
مكلفين مثل شرطة أخالق ،فيما هم يعتاشون
من شهوة "البصبصة" عند مكبوتِين ومكبوتِين.
األدهى من ذلك ،هو انهم "يَكشفون"
(حسب لفظهم) "الديانة الحقيقية" لهذه أو
ذاك من المشهورين ،كما لو أنه أخفاها ،أو
تالعب بها ،أو َك ّذب بخصوصها...
هكذا بات عالم التدين الرخيص،
واإلثارة المبتذلة ،يعول على إظهار مؤخرة
لصيقة بتنورتها ،أو على التالعب بمعنى
"المعاشرة" :بين ان تكون الممثلة قد
ادت دورا مع زميلها الممثل على مدى أيام
وأيام ،أو مارست الجنس معه على مدى
أيام وأيام ...بات هذا كله عملة رخيصة
يتداولونها كما في سوق خضار .هكذا
يتسترون وراء ما يعتبرونه الديانة الشريفة،
فيما يعملون على تصغيرها ورخصها.
في الجاهلية ،كانوا يصنعون آلهة بأيديهم
من تمر ،وعندما يجوعون ،كانوا يأكلونها.
أما اليوم...

أبو هشيمة يكشف حقيقة
عودته الى ياسمين صبري

تــداول رواد مواقع التواصــل االجتماعي
صورا ً عدة للنجمة ياسمني صربي برفقة زوجها
السابق أحمد أبو هشيمة ،مع أنباء عن عودتها
لعصمته بعد وساطة من صديقه املقرب النجم
عمرو دياب الذي اســتضافهما يف حفل إطالق
عملية بيع الوحــدات األوىل من مرشوعه الجديد
يف الساحل الشــمايل .وأكد مصدر مقرب من أبو
هشيمة عدم صحة هذه األنباء ،الفتا ً إىل أن األخري
ال يعلم ما إذا كانت ياسمني قد حرضت احتفالية
دياب أم ال ،ولم يحــدث أي لقاء بينهما ،كما أن
الصور املتداولة للثنائي قديمة.
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كـــــتـــــابـــــات تـــــســـــتـــــحـــــق الـــــنـــــشـــــر
إجا وقت التار
أهراءات القمح عا باال تحكي:

إبــــراهــــيــــم شــــحــــرور

" سنتيْن ص ْرلي … ما كنِت إر َكع
والموت جاري … والبحر جاري
والنّار عم تاكل ِم ِن حْ جاري …
مدري حبوب القمح عم تو َلع
مدري ِب قلبي والعَ ه ناري …
سنتيْن صرلي بسمَ ع و ْ
ْبق َشع
وْيمرق َع راسي بايع وْشاري …
ويْن اللي قالو  :الفجر رح يط َلع
وين العدالِه ؟ وين "بيطاري"؟
وين اللي قاطش ديْنتو … يسمَع
ه ْل كان داري وْقال  :مش داري
ما زال هيْك وْهيْك رح َ
أوقع
الزم ِيجي بكرا َع كعبي يْنام
و َ
ْأوقع َع راسو … وْآخد بْ تاري"

Desolation (Ground Zero Beirut) | Tom Young

مــــــــعـــــــــرض

ميشال كنعان يفتتح معرضه التشكيلي في إهدن
إفتتح الفنان التشكييل ميشال كنعان معرضه يف اوتيل "ميست"
يف اهدن الذي يستمر شهرا ً كامالً ،حيث عرض لوحاته ومنحوتاته
يف عــدد من الدول بعد عودته من الواليات املتحدة االمريكية .ويضم
املعــرض عرشات اللوحــات الزيتية وخمس منحوتــــــات من
الخشب والنحاس.

إن" :الرسم بالنسبة يل محاكاة لذاتي وايضا ً
يف املناسبة ،قال كنعان ّ
لبيئتي وحياتي يف لبنان ويف امريكا ،البالد التي هاجرت اليها شابا ً وتلقيت
علومي فيها" ،مضيفاً" :تســيطر االيجابية عىل نظرتي للحياة وتجسد
مواضيع لوحاتي املرأة التي ارى فيها استمرارية الحياة ،اإليمان ،وتحدي
املصاعب ودائما ً استنبط األمل والحلول لكل العوائق".

Astronomy

ّ
يتفكك فوق المحيط الهندي
صاروخ فضائي صيني
تفكك الســبت فوق املحيط الهندي جزء من الصاروخ
الفضائــي الصيني الــذي أطلق األحد املــايض ،لدى عودته
غري املضبوطة إىل الغالف الجوي ،ما أثار غضب مســؤولني
أمريكيني انتقدوا عدم إعالن بكني سلفا ً عن هذا الهبوط الذي
ينطوي عىل مخاطر كبرية .وقدّمت وكالة الفضاء الصينية،
إحداثيات االصطدام ،مشــرة إىل أن الصاروخ سقط يف بحر
سولو عىل بعد نحو  57كيلومرتا ً عن الساحل الرشقي لجزيرة
ً
موضحة ّ
أن "معظــم أجزاء الصاروخ
بــاالوان يف الفيليبني،
دُمّ ــرت أثناء هبوطه ،بعدما كان قد اســتخدم األحد املايض
إلطالق الوحدة الثانية من ثالث تحتاج إليها الصني الستكمال
محطتها الفضائية تيانغونغ التي يفرتض أن يبدأ تشــغيلها

يف نهاية العام الجــاري" .وكان الجيش األمريكي أعلن قبل
ســاعات عودة اصاروخ الصيني إىل الغالف الجوي .وأوضح
يف تغريدة عىل موقع "تويرت" ّ
أن "الصاروخ "لونغ مارش-5
بي" التابع لجمهورية الصني الشعبية عاد إىل الغالف الجوي
فوق املحيط الهندي يف  30تموز".
من جهتها ،أفادت وكالة الفضاء املاليزية أنها رصدت
حطام الصاروخ املحرتق قبل أن يسقط يف بحر سولو رشق
جزيرة بورنيو .وقالت" :اشتعلت النريان يف حطام الصاروخ
عند دخوله املجال الجوي لألرض ،كما م ّرت حركة الحطام
املحرتق عرب املجال الجــوي املاليزي وكان يمكن رصدها يف
مناطق عــدّة ،خصوصا ً خالل اجتيازها املجال الجوي حول

والية ســاراواك" .ولم يتم تصميم صاروخ "لونغ مارش-5
بي" بشــكل يتيح التحكم يف هبوطه املداري ،األمر الذي أثار
انتقادات كما هي الحال مع عمليات اإلطالق السابقة.
وكتب رئيس وكالــة الفضاء األمريكية (ناســا) بيل
نيلســون عىل تويرت" :لم تقدم الصني معلومات دقيقة عن
مسار صاروخها "لونغ مارش -5بي" ،مضيفا ً ّ
أن "كل الدول
التي تقوم بأنشطة فضائية يجب أن تلتزم بأفضل املمارسات
ألن ســقوط أجســام بهذا الحجم ينطوي عىل خطر كبري
للتسبب يف خسائر برشية أو مادية" .وأكد أن تبادل املعلومات
"رضوري من أجل استخدام مسؤول للفضاء والحفاظ عىل
سالمة الناس هنا عىل األرض"( .أ ف ب)

حظــــــك اليـــــوم

الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

ابقاء الرشيك يف حالة من
الشك الدائم ،لن تنفعك بالتأثري
يف قراراته.

ال تكن مرتددا ً وخصوصا ً ىف االفصاح
والتعبري عن نفسك وآرائك.

قد تتورط يف مسألة غامضة.
تجنّب إثارة الشكوك وانتبه اىل
العيون التي قد تسلط عليك.

لديك بعض امليول للسيطرة
ّ
لكن ذلك قد ال
عىل الرشيك،
يكون يف مصلحتك ألنه لن
يقبل هذا الوضع.

تشكو املسؤوليات املرتاكمة،
وتتذمر من اتهامات ظاملة
وتختلف مع الرشيك.

تغتني حياتك العاطفية
وتجذب الجنس اآلخر .إنّه
وقت جيد للتفكري بالسفر
او للقيام بمرشوع جديد.

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

باالمكان حماية استقرار العالقة
رشط التعاطي مع الظروف
واملستجدات بتعقل وروية.

تجنب الغضب واملواجهات
الجارحة ،إبتعد عن املناكفات.
قد ترفع التحديات ويكون
األمر مرضّ اً.

قد تشعل النار من حولك وتحرق
خ ّ
ط العودة فتتأزم األوضاع
ويحرج وضعك.

تستعيد قوتك وتسيطر عىل
بعض االوضاع وتتاح لك فرصة
تحسني اعمالك وتطوير مهامك.

يشهد هذا اليوم آفاقا ً جديدة
ووعودا ً واجتماعا ً مهما ً وخربا ً
يأتي من الخارج يفرحك.

كل من سار عىل درب اإلخالص
وصل .أما أنت فقد باتت
الخيانة أخريا ً خبزك اليومي.
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ما وراء عظمة الدول ...عوامل النجاح واالنهيار
أدى الغزو الروسي ألوكرانيا إلى تأجيج المنافسة االستراتيجية التي
ترسم اليوم معالم سياسة األمن القومي في الواليات المتحدة .دعا
عدد كبير من المسؤولين والمحللين األميركيين واشنطن إلى تعزيز
قدراتها العسكرية ،وتقوية دفاعاتها ،وزيادة استثماراتها في التقنيات
األساسية .برأي هذا المعسكر ،يجب أن تستعد واشنطن إلثبات قوتها

في مناسبات متكررة :قد يحصل ذلك عبر حروب بالوكالة أو تحديات
أخرى تواجهها شبكة التحالفات والشراكات األمنية الخاصة بالواليات
المتحدة .وفق هذه النظرية ،يتوقف النجاح في المنافسة بين
القوى العظمى على تجميع االنتصارات ضمن سلسلة من المسابقات
الفردية التي تهدف إلى إثبات التف ّوق.

مـــــــايـــــــكـــــــل ج .مـــــــازار

لكن تحمــل األحــداث التاريخية
دروســا ً مختلفة .ال تتفــوق الدول يف
املنافســات املطولة عرب اكتساب أفضل
القدرات التكنولوجية والعســكرية ،أو
عرب فــرض إرادتها يف جميع األزمات أو
الحــروب .قد ترتكب القــوى العظمى
أخطا ًء كثرية ،فتخرس الحروب والحلفاء
أو تفقد تفوّقها العسكري أحياناً ،ومع
ذلك تُحقق االنتصار يف املواجهات طويلة
األمــد .يف خضم الرصاع عــى التفوّق
بني القــوى العاملية ،ال تُحــدِث القوة
العسكرية أو االقتصادية أكرب فرق بني
مختلف األطراف ،بل نوعية املجتمع ،أي
خصائص البلد اإلنتاجية واالقتصادية،
واالبتــكار التكنولوجــي ،والتماســك
االجتماعي ،واإلرادة الوطنية.
تُعترب نقاط القــوة الداخلية ركائز
أساســية للنفوذ الدويل .لكن لتحسني
فرص نجاح البلد ،يجــب أن تدعم تلك
العوامل بعضهــا البعض وتحافظ عىل
توازنهــا .قد يــؤدي أي طموح وطني
ّ
متوســعة ،فتزيد
مفــرط إىل خطــط
املخاطر املطروحة عىل البلد الذي يبالغ
يف التزاماته .لكن تجــازف الدول التي
ترتاجع فيها مظاهر الطموح والتنوع
لكــن تتعلق أول ميزة أساســية
أو ال تبدي اســتعدادها للتعلم والتكيّف
بالطموح الوطنــي .يؤكد هذا العامل
مع املستجدات بإطالق دوامة سلبية قد
خارجيــا ً عىل أهمية املهــام الوطنية
تصل إىل حــدود الرتاجع الوطني .اليوم
وعظمتهــا والرغبــة يف التأثــر عىل
تفتقر الواليات املتحــدة إىل جزء كبري
سياســة العالم ،وينتج داخليا ً نزعة
مــن املزايا التي ســاهمت يف صعودها
وطنيــة إىل التع ّلــم
خالل النصــف الثاني
وتحقيــق اإلنجازات
من القــرن العرشين.
والنجــاح يف جميــع
إذا أرادت أن تســرجع
املجــاالت ،بــدءا ً من
تفوّقها يف هذه املنافسة
األبحــاث العلميــة
وتفــرض نفســها يف
املواجهات الراهنة مع تستفيد المجتمعات األكثر وصوال ً إىل قطاع العمل
الصني وروسيا ،فيجب تنافسية من نسخة معينة والصناعة والفنون.
عىل صعيــد آخر،
أال تكتفــي بالتفــوق
عىل خصومها يف مجال من الدول الناشطة :إنها
تميل املجتمعات التي
الدفــاع أو التقنيــات حكومة متماسكة وقوية تتمتع بقدرة تنافسية
العســكرية املتقدمة ،وفاعلة ودقيقة األهداف عاليــة إىل تقاســم
الفــرص عــى نطاق
بل يُفرتض أن تكتسب
واســع مع مواطنيها .هي تقدّم لهم
الخصائص التي تجعل القوى العظمى
وسائل النجاح وتســتثني فئات قليلة
حيوية ومبتكرة وقادرة عىل التكيّف مع
نســبيا ً من األدوار ا ُملنتِجة .مع مرور
الظروف املتبدلة.
الوقت ،أصبحت املجتمعات التي تحمل
قــد تكــون الروابط الســببية بني
هذه امليزة شاملة عىل مستويات عدة،
الخصائص املؤثرة والنجاح يف املنافســة
فهي تمنح الحقوق والفرص إىل جميع
متماسكة ،لكنها تختلف من بلد إىل آخر.
الفئــات االجتماعية وتعــرض عليها
حتى أن عوامل أخرى قد تؤثر عىل فرص
مسارات واضحة إلحراز التقدم يف قطاع
النجاح الوطني ،منها الكوارث الطبيعية،
األعمال واإلبداع.
واألوبئة ،واملوقع الجغرايف.
بالعــودة إىل الواليــات املتحــدة ،أصبحت
التحديــات التي يواجهها هذا البلــد اليوم واقعا ً
ملموساً .يجب أال يبالغ أحد يف تقدير التهديدات
التي تطرحها الصني وروسيا ،لكن يحمل البلدان
أهدافــا ً معاديــة للمصالح والقيــم األمريكية
وللنظام الدويل الذي نشــأ بعــد الحرب العاملية
الثانية وحقق مصلحة الواليات املتحدة عىل أكمل
وجهّ .
لكن التوصيات الشــائعة حول التحركات
األمريكية الفاعلة (أي مضاعفة استثماراتها يف
القوة العســكرية وإطالق حملة جديدة الحتواء
القوتَني الروسية والصينية) تبقى جزءا ً بسيطا ً
من الحل .يســهل أن تعطي هذه الجهود نتائج

لتحفيز القدرة التنافسية الوطنية،
تتعلــق ميزة أخرى بالهويــة الوطنية
املشــركة واملتماســكة .تبنــي أكثر
املجتمعــات تنافســية إنجازاتها عىل
أســاس هويــة جماعية قويــة .هذه
الهوية املشرتكة ال تســاعد الدول عىل
تجنب العوائق التنافســية للرصاعات
واالنقســامات السياســية والعرقية
فحسب ،بل إنها تسمح لها أيضا ً بحشد
الدعم الشعبي الالزم للجهود التنافسية.
يف الوقــت نفســه ،تســتفيد
املجتمعات األكثر تنافسية من نسخة
معينة من الدول الناشطة :إنها حكومة
متماســكة وقوية وفاعلــة ودقيقة
األهداف ،وهي تســتثمر مواردها يف
القدرات الوطنيــة واملزايا االجتماعية
املفيدة .تتخذ الدول الناشــطة أشكاال ً
متنوعة يف مختلــف البلدان والعصور،
لكنها تشمل بشــكل عام مؤسسات
مدعومة يف القطاعَ ني العام والخاص،
وهي جهات أساسية لتحقيق النجاح
االقتصادي واالستقرار االجتماعي.
صنّــف خــراء االقتصــاد عرشات
الطرق التي ســمحت للدول الناشــطة
بتحريك النمو يف البلدان املعارصة .أثبتت
ماريانــا مازوكاتو مثــاً أن دعم الدولة

عكسية إذا زادت أعباء الواليات املتحدة أو أنتجت
أشكاال ً جديدة من القمع املحيل .يتعلق أهم عامل
بإطالق جهود وطنية حثيثة إلعادة إحياء املزايا
التي جعلت الواليات املتحــدة أعظم قوة دافعة
للدينامية التنافسية يف التاريخ.
يف العام  ،2005أنهى املؤرخ كينيث بارليت
سلسلة من املحارضات حول النهضة اإليطالية
بتأمّ ل حزين حول أســباب الركــود واالنحدار
الوطني ،فقــال" :ذلك القــرار املصريي أطفأ
الشــعلة الفكرية التي حققــت التقدم الالفت
ســابقاً" .برأي بارليت ،انهارت "األســطورة
الحيوية التي رفعت مســتوى القــوة الذاتية

االقتصادي والجيوسيايس .يف املقابل،
كشــف تراجع االتحاد السوفياتي ثم
انهياره يف نهاية املطاف تداعيات فساد
املؤسسات وقلة كفاءتها .لكن كما هو
الوضع مع جميع الخصائص املرتبطة
بالتفوق التنافيس ،لن تكون املؤسسات
االجتماعيــة الفاعلة كافية لتفســر
نجاح البلد أو فشله ،بل يجب أن ترتافق
هذه امليزة مع مجموعة واســعة من
القيم والعادات.
تتقاسم أكثر املجتمعات تنافسية
ميزة أخرى ،فهي تُر ّ
كز اجتماعيا ً عىل
التع ّلم والتكيّف مع الظروف ،ما يعني
أن الرغبة يف االبتكار واالستكشــاف
والتعلــم هــي التي تحركهــا .بدل
التمســك باألفــكار التقليدية ،تبدي
هذه الــدول اســتعدادها للتأقلم مع
التغريات وخوض التجــارب ،وتبقى
منفتحة عىل االبتــكارات الجديدة يف
السياســة العامة ،ونمــاذج العمل،
واملفاهيم والعقائد العسكرية ،والفن
والثقافــة .عىل مر التاريــخ ،ارتبط
النجاح التنافيس دوما ً بزيادة مستوى
الفضول وااللتزام بالتع ّلم.
أخــراً ،تحمــل أفضــل الدول
الحيوية والتنافســية درجة معينة
من التنوع والتعددية .تنتج الخربات
ووجهات النظــر املتعــددة أفكارا ً
ومهارات إضافيــة تضمن الحفاظ
عىل القــوة الوطنيــة .كذلك ،تقوي
التعدديــة املنظمــات ،بمــا يف ذلك
الرشكات والفروع العســكرية ،عرب
أسايس إلحراز تقدّم كبري يف مجاالت مثل
إجبارها عىل مواكبة مسار املنافسة.
تكنولوجيــا املعلومات والطاقة الخرضاء
يتخذ التنوع أشكاال ً عدة :حتى الدول
وصناعــة األدوية .كذلك ،تطــوّر قطاع
املتجانسة عرقياً ،مثل اململكة املتحدة
اإلنرتنــت ونظام تحديــد املواقع العاملي
يف العــر الفيكتــوري أو اليابان
املعارصة ،تســتطيع أن تنتج تنوعا ً
جزئيا ً بفضــل برامج من إعــداد وكالة
سياســيا ً وتجاريــا ً
مشــاريع البحــوث
املتطورة الدفاعيــــة
واسعا ً لتقوية القدرة
األمريكيــة ،وســـاهم
التنافسية الوطنية.
الدعــم الحكومــي يف
يف غضــون ذلك،
ازدهار عرشات التقنيات
ينــذر التنوع املعارص
األخــرى ،بمــا يف ذلك
بشــكل محتمل من
اليوم تفتقر الواليات
ٍ
الطاقة النووية وأنظمة
التفــوق التنافــي
المتحدة إلى جزء كبير
الطريان املتقدمة.
أيضاً .ال تميـــــــل
تتــكل الدولــة من المزايا التي ساهمت
املجتمعــات املختلطة
الناشــطة يف املقابل في صعودها خالل النصف إىل تبنّــــي األفــكار
عىل خصائص أخرى يف الثاني من القرن العشرين التقليديــة املتحجرة
املجتمعات التنافسية:
التي تقمع املنافســة
املؤسســات االجتماعية الفاعلة .تنتج
واالبتكار ،بل إن قدرتها عىل استيعاب
املؤسســات القوية والشــاملة النمو
األجانب تُســهّ ل عليها جذب املهارات
االقتصــادي ،وتعزز رشعيــة الدولة،
من الخارج .هذه املزايا كلها ساعدت
وتتجاوب مع التحديــات االجتماعية،
عــددا ً كبريا ً مــن القــوى العظمى
وتنتج قوة عســكرية جديرة بالثقة.
عىل التقــدم والحفاظ عــى تفوّقها
يف اململكة املتحدة مثالً ،ساهم الربملان
التنافيس ،وترتســخ مساهماتها عىل
الوطنــي القائم منذ قــرون والقطاع
مســتوى الحيوية الوطنية بفضل ك ّم
املايل املتني وســاح البحريــة القوي
هائل من األبحاث التجريبية حول أثر
يف رفع مســتوى البلد عىل الصعيدَين
التنوع يف املنظمات.

وساعدت اإليطاليني عىل تحقيق إنجازات كربى
وتوســيع خربتهم البرشية خــال مدة زمنية
قصرية" .كان مصدر تلــك العظمة أكثر أهمية
مــن النمو االقتصــادي أو القوة العســكرية،
وهو يتعلق بحيوية املجتمع .حني تبخرت هذه
الحيوية فجأ ًة ،باتت إيطاليا تفتقر إىل الطموح
أو االلتــزام بالتع ّلم ،وبــدأت تخاف من خوض
التجــارب واالبتكار ،وســيطرت عليها الن ُ َ
خب
املنشغلة برتسيخ سلطتها وتحقيق املكاسب.
تواجه الواليات املتحدة خطرا ً مشابها ً اليوم.
يشــتق أخطر تهديد عىل حيوية البلد ومكانته
التنافسية من الداخل ،ال ســيما التغريات التي

تصيــب طبيعة املجتمع األمريكــي .يف املرحلة
املقبلة ،ستضطر الواليات املتحدة إلطالق حقبة
جديدة من املزايا التنافســية القادرة عىل إعادة
إحيــاء املواصفات التي ســهّ لت صعود البلد يف
القرن املايض وستضمن اســتمرارها يف القرن
املقبل .كمــا حصل يف إيطاليــا يف نهاية عرص
النهضة ،ال تتعلق املســألة األساســية بقدرة
واشــنطن عىل التعامل مع هــذه الظروف ،بل
إنها مســألة إرادة :هل تملــك الواليات املتحدة
مخزونا ً كافيا ً من التصميم اإلبداعي ،والتضامن
الوطني ،وقوة اإلرادة السياســية ،ملواجهة هذا
التحدي الشائك؟
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بعد تعديل أسعار التعرفات

قرم :نتائج أولية إيجابية في قطاع اإلتصاالت

باتريسيـــا جــــــالد

أي ح ّد ستســاهم يف تحسني الخدمة
يف املــدى املنظور ومــاذا عن رشكة
«أوجريو»؟

يعترب قطاع االتصــاالت تاريخيا ً
ثانــي أهم مــورد إليــرادات الدولة
نتائج أولية
بعــد الرضائب ،وكان يرفــد الخزينة
أوضح وزير اإلتصاالت يف حكومة
بإيرادات باللــرة اللبنانية تبلغ نحو
ترصيف األعمال جوني القرم لـ»نداء
 1.4مليار دوالر ســنويا عرب مشغلتي
الوطن» انه «ال ب ّد بالنســبة اىل رشكة
الخلوي «ألفا» و»تاتش».
«أوجريو» مــن تجزئة تداعيات تعديل
إال ان تلك املعادلة انقلبت ،عندما
التعرفة عليها بالنســبة اىل إتصاالت
اندلعت األزمة املاليــة يف نهاية العام
الخلوي الثابتة واشــراكات اإلنرتنت
 ،2019فانهــارت العملــة الوطنية
عىل خطوط الهاتف الثابت كما ييل:
أمام الدوالر اىل مســتويات قياسية يف
أوال ،إن ردود الفعــل األوليــة
تاريخ لبنان .وتهاوت معها القطاعات
كانــت جيدة جدا ً بالنســبة اىل رشكة
اإلقتصادية وتراجعــت قيمة واردات
«أوجريو» ،وهنا أريد تســليط الضوء
الدولــة من اإلتصــاالت نحو  20مرة
عىل نقطة مهمة وهــي أنه يف  15آب
وبات نصــف مدخول الرشكتني البالغ
سنبدأ بتحصيل الدفعة األوىل التي لها
 70مليــون دوالر يهدر عــى تكلفة
عالقة باملرسوم.
املــازوت املرتفعــة والتي تســتورد
ثانياً ،ليس هناك ربح وخســارة
بالدوالر النقدي وتحتســب وفق سعر
لرشكــة «أوجــرو»  .مــا يعني أن
رصف السوق السوداء.
ّ
تحصلها الرشكة ال تؤثّر
األموال التــي
هذا الواقــع املرير ،دفــع وزير
عىل نفقاتها ،اذ أنهــا تحوّل املدخول
اإلتصاالت قبل انرصاف حكومة نجيب
الــذي يردها اىل وزارة
ميقاتــي اىل مرحلــة
املال ،والنفقات تحدّد
ترصيــف األعمال ،اىل
بموجــب املوازنــة
اإلرصار عىل رفع دوالر
لـ»أوجــرو» .الدخل
الخلــوي من الســعر
ازداد مدخول الخلوي
األضــايف ال يؤثــر
الرســمي  1515لرية
ولذلك عالقة بتدفق
بطريقة مبارشة عىل
لبنانيــة واحتســابه
منصة «صريفة» المغتربين صيفًا ...والنتائج
القدرة عــى اإلنفاق،
ّ
وفق
بعد قســمة األسعار الفعلية تظهر بعد تشرين ووزارة املــال تغطي
سلفات «أوجريو» بناء
السابقة بالدوالر عىل
األول
عىل اإليرادات.
ثالثة (أي مــا يعادل
ثالثاً ،ادرجنا يف املرســوم معالجة
نحو  8500لرية لبنانية للدوالر) ،فبدأ
موضوع اإلنرتنــت غري الرشعي .وبدأ
العمل بالتســعرية الجديدة يف شــهر
هذا األمــر إعطاء نتيجة ملموســة
تموز ،وذلــك ملنع قطــاع اإلتصاالت
اذ ازدادت أعــداد املشــركني ،بعد أن
الذي يتداعــى من اإلنهيــار وتأمني
تحوّل عــدد كبري من املشــركني يف
اإلستمرارية ملشغلتي الخلوي.
اإلنرتنت نحو «أوجريو» لتصبح خدمة
اليوم وبعد مرور شــهر عىل رفع
اإلنرتنت رشعيــة .هذه نقطة ايجابية
تعرفة قطــاع اإلتصاالت نحو  5مرات
بالنســبة اىل الدولــة واىل مســتقبل
ونصــف محتســبة وفق ثلث ســعر
قطاع اإلتصاالت .وبذلك رفعنا نســبة
«صريفة» البالغــة حاليا ً  25600لرية
التسعرية بمعدل مرتني ونصف ،ولكن
لبنانيــة ،مــاذا أنتجت تلــك الزيادة
املدخول زاد  3مرات ونصف بســبب
التصــاالت الخلوي واإلشــراكات و
انضمام عدد كبري من املشرتكني الجدد
خزينــة الدولة ورشكتي الخلوي؟ واىل

اىل «أوجريو» .مــن هنا بات باإلمكان
بموجب املرســوم رقــم  9458الذي
أقره مجلس الوزراء لقطاع اإلتصاالت
العمل مع أوجريو أو أي رشكة أخرى
رشعية او وضعها سليم.
وأكد القرم أنه «سيعلن يف مؤتمر
صحايف األرقام الحقيقية متى ّ
توفرت
لديه .ولكن لغاية اليوم «كل ما يمكن
قوله أن األرقام ايجابية ألن اســعار
خدمات الخطــوط الثابتة (اإلنرتنت)
التــي نوفرها هــي أقــل كلفة عىل
املواطن من القطاع الخاص الذي يبيع
الخدمة بالــدوالر األمريكي أو القطاع
غري الرشعي».
فعىل ســبيل املثــال ان رشكات
مقدمي خدمات االتصاالت يف القطاع
الخاص تتقاىض قسما ً من تسعريتها
بالدوالر النقدي ،واملتبقي وفق ســعر
 8000لــرة لبنانية للــدوالر الواحد.
أما التســعرية املحدّدة يف مؤسســة
«أوجريو» لناحيــة اإلنرتنت فهي أق ّل
وباللرية اللبنانية».
وبالنسبة اىل األفراد ،فان مقدمي
خدمات االتصاالت ال يبيعون الخدمات
بالدوالر ولكن بسعر أعىل من تسعرية
«أوجريو» ،مــن هنا تحــاول وزارة
اإلتصاالت كما اشار القرم اىل « تلبية
الطلبات التي تقدّم لديها قدر اإلمكان،
علمــا ً أن موظفي الرشكــة ّ
ينفذون
إرضابا ً يستم ّر لغاية يوم غد الثالثاء».

القطاع الخلوي

أما يف مــا يتعلق بقطاع الخلوي،
فلفت القــرم اىل أنه «بــدأت تظهر
عالمات زيادة املدخول ،إذ لم يســجل
تراجع باإلســتهالك بــل ارتفاع وقد
يكون لذلك عالقة باملغرتبني اللبنانيني
الذين يتوافــدون اىل البالد .وال يمكن
معرفة املردود الحقيقي إال يف ترشين
األول بعد مغادرة كل املغرتبني البالد».
أما ما تردّد عــن تحوّل عدد كبري
من مشرتكي الخط الثابت نحو بطاقة
الدفع املســبق أوالـ، prepaid card
فأ ّ
كد القــرم أن هذا األمر غري صحيح

ألن مصلحة املشرتكني تقتيض اإلبقاء
عىل خطهم الثابت ،فكلفة اإلشــراك
الشــهرية تبلغ  5دوالرات مقابل 4.5
دوالرات للخطوط املسبقة الدفع.

تحسين الشبكة

ّ
املتوقع ان تشهد شبكة
وكان من
ّ
تحســنا ً مع زيادة
الخلوي واإلنرتنت
التعرفة ،عن ذلك لفــت القرم اىل أنه
«طلب مــن مدراء االتصــاالت إعداد
ّ
ومؤش
تقرير عــن وضع الشــبكة
أدائهــا .ووضع هدفا ً بــدءا ً من اليوم
ولغاية  3أشــهر إلعادة وضع شبكة
الوزير قرم متفائل
اإلتصاالت كما كانــت عليه يف العام
 2018والتــي كانت تعتــر ممتازة،
الخلوي تسدّد بالدوالر النقدي.
وســتتم متابعة التطورات من خالل
اجتماع أسبوعي سيعقد ملعرفة مسار
التحدّي األكبر
التقدّم املحرز يف األهداف املوضوعة».
تبقــى خطة اإلتصــات التحدي
أما ما يتبع ذلك من إســتثمارات
األكرب للمرحلة املقبلة التي يصبو القرم
اىل تحقيقها وقد تطــرق اليها مرارا ً
إضافيــة بموجب تعديــل املادة 36
مــن قانــون موازنة العــام ،2020
ويكررها اليوم وهــي تربز يف «تنفيذ
فيســتدعي ذلك كما أ ّ
كد القرم «اتخاذ
قانون اإلتصاالت رقــم ،2002/431
قرار بشــأنه يف مجلس
وتأسيس رشكة ثالثة
الوزراء .فأي استثمار
منافسة وهي «ليبان
إضــايف يف املســتقبل
تيليكــوم» .ويتطلب
يف شــبكة اإلتصــاالت
هــذا الهــدف الذي
 40مليون دوالر
يتطلب موافقة املجلس
يرتتــب تحقيقــه يف
استثمارات إضافية...
عليــه» .الفتــا ً اىل انه
املدى الطويل تشكيل
«ســبق أن لحظنــا يف واألولوية إلعادة الشبكة
وانعقــاد مجلــس
إلى ما كانت عليه في
موازنة اإلتصاالت مبلغا ً
وزراء ،وخصخصــة
بقيمة  40مليون دوالر
نســبة مــن القطاع
2018
الســتثمارات إضافية
لرشكــة أجنبية كما
يف رشكتي الخلــوي ،يتم تفعيلها عند
كان الوضــع عليــه يف الســابق .لم
نســتطع أن نقدم عىل ذلك ســابقا ً
تشكيل مجلس وزراء جديد عىل أن يتم
توفري األموال من املدخول املرتقب».
بســبب غياب أجواء التعيينات ولكن
ّ
وكان القــرم وقــع اختياره عىل
يتحقق ذلك عاجال ً أم آجالً».
يجب أن
تحديد تســعرية خدمة الخلوي وفق
اذا باختصار وبعد شــهر من رفع
ســعر دوالر «صريفة» (بعد قســمة
تكلفــة االتصاالت عمومــا ً والخلوي
التســعرية القديمة عىل ثالثة) والذي
خصوصاً ،أمنت»هــذه الخطوة عدم
يرتبط مؤرشهــا اىل ح ّد مــا بدوالر
انهيار القطاع وســتت ّم إعادته اىل ما
السوق الســوداء ،لضمان استمرارية
كان عليــه الوضع يف العــام ،2018
قطاع اإلتصاالت يف حال تح ّرك ســعر
للتمكن يف مرحلــة الحقة من اعتماد
رصف الدوالر ارتفاعاً ،علما ً أن غالبية
سياسة تطويرية للقطاع بعد تشكيل
الدفعات املرتتبة عىل القطاع ورشكتي
مجلس وزراء.

إضافة إلى هجرة األدمغة وانقطاع الكهرباء والسرقات

عيتاني :إرتفاع الدوالر ينعكس سلبًا على المشتركين وعلى «تاتش»

تعوّل رشكة تاتش التصاالت الخلوي
بعد دراســات حثيثة أجرتها بالتعاون مع
وزارة االتصاالت تمهيدا ً لتعديل األســعار،
كما اوضح رئيس مجلــس إدارة «تاتش»
ســالم عيتاني لـ» نــداء الوطن» عىل أن
«تمكنها التعرفة الجديدة من ســداد الحد
األدنى من مصاريف الرشكة التشــغيلية،
تنفيذ أعمال الصيانة وتحسني أداء الشبكة
وجودة الخدمة للمشرتكني» .مشريا ً اىل أنه
«ال يزال من املبكر قليالً إجراء تقييم شامل
لنتائج تعديل تعرفة االتصاالت والخدمات
الخلوية».
وحول تداعيات زيادة ســعر التعرفة
واحتســابها وفق «ًصريفة» بعد قسمتها
عىل ثالثة يف إطالــة عمر قطاع اإلتصاالت
عموما ً ورشكــة «تاتش» خصوصاً ،اعترب
سالم أنه «مما ال شــك فيه أن االستمرار

يف اعتماد سعر الرصف  1500لرية لبنانيّة
ألسعار االتصاالت لم يكن يسمح باستمرار
القطاع ،بل كان اإلفالس هو املصري املحتّم
للرشكات وبالتــايل إنقطاع تــام لكافة
الخدمات الخليويّة».
وأضاف« :هذه هي حقيقة مطلقة
مســتندة اىل أرقام علميّــة إنطالقا ً من
مبــدأ ّ
أن أكثر مــن  90%من املصاريف
التشــغيليّة أصبحت تحتسب عىل سعر
رصف الدوالر يف السوق السوداء .كما ّ
أن
ّ
كافة املصاريف الرأسماليّة التي تحتاجها
الشبكة لضمان إســتمرارها هي حكما ً
بالدوالر النقدي أو باللرية اللبنانيّة حسب
ســعر الرصف يف السوق .أبرز املصاريف
التشــغيليّة كلفة املازوت التي ارتفعت
اكثر من عرشين ضعفا ً مقارنة بالكلفة
الســابقة ،ناهيك عن اإلنقطاع شــبه

التام للتيّار الكهربائــي .أمّ ا من ناحية
املصاريف الرأسماليّةّ ،
فإن كل الرتاخيص
 licenseوالصيانات املطلوبة من الخارج
offshore maintenance and support
التي تحتاجها الشــبكة ســنويا تدفع
لرشكات خارجيّة بالــدوالر النقدي .من
هذا املنطلق ،فإن تعديل تعرفة االتصاالت
والخدمــات الخلوية من شــأنه حكما ً
تمكني رشكة «تاتش» من متابعة العمل،
وأعطانا الفرصة لتحسني جودة الشبكة
وتقديم أفضل خدمة للمواطنني عىل كافة
األرايض اللبنانيّة».
وقدّر عيتاني أنه «يف حال شهد سعر
رصف اللرية أمام الدوالر مزيدا ً من الرتاجع
أن «ينعكس هذا االمر عىل املشرتكني (الذين
ســيعتمدون تخفيض عدد اتصاالتهم أو
املدة الوسطية لالتصال كما إىل التخفيف من

استخدامهم للداتا تفاديا ً الرتفاع الفاتورة
الشهرية) ،وعىل الرشكة (التي ستنخفض
إيراداتها مقارنة بالدوالر االمريكي)».
وبالنســبة اىل الصعوبات والتحديات
التي واجهتهــا وتواجهها رشكة «تاتش»
أشار اىل أنها «تضاعفت يف السنوات األخرية
بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان،
ويمكن اختصارها كالتايل:
 .1ســعر الرصف املتف ّلت يف السوق الذي
بات يستلزم دعم املرصف املركزي للرشكة
يف عمليّة رشاء الدوالر النقدي حسب سعر
ّ
منصة صريفة يف ظل وجــود تفاوت بني
ّ
املنصة وسعر السوق يزيد عىل
سعر رصف
نسبة .20%
 .2الرسقات املتك ّررة للمح ّ
طات يف مناطق
مختلفة .حيث سجّ لت هذا العام أعىل نسبة
رسقة تع ّرضت لها مح ّ
طات الشبكة.

سالم عيتاني

 .3هجرة األدمغة وعدد كبري من املو ّ
ظفني
يف مواقع ّ
حساسة.
 .4إنقطــاع التيّار الكهربائــي والتقنني
املعتمد من قبل أصحاب املو ّلدات التي تزود
بعض مواقع الرشكة بالطاقة ،يف ظل عدم
وجود مولدات خاصة للرشكة يف تلك املواقع
ممّ ا أثر عىل نسبة ّ
توفر الشبكة يومياً.
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اإلثـنـيـن  1آب 2022

 1آب ...عيد الجيش اللبناني

يشوعي :ال يعالجون المشكلة األساس (إعادة
تكوين احتياطيات العملة األجنبية)

برو :حلول جزئية تزيد األمور تعقيدًا ،إمعانًا في
شراء الوقت المستمر منذ  3سنوات

شمس الدين :أسرة من  4أفراد تحتاج  15مليون
ليرة شهريًا للعيش بالحد األدنى

ة ال تبدي حماسًا للحوار معنا نحن
األسمر« :السلط »
في االتحاد العمالي العام!

عشوائية واستنسابية وترقيع ...هربًا من الحلول الجذرية

زيادات أجور القطاع العام ...بنادول لمريض سرطان!
باسمة عطوي

هل ستكون املراســيم التي وقعها
رئيــس الجمهوريــة العماد ميشــال
عون لدفع تعويــض إنتاجية ملوظفي
االدارات العامة وزيــادة بدالت النقل،
بابا لعودتهم عن االرضاب؟ سواء أكان
الجواب ســلبيا ً ام إيجابياً ،ذلك ال يلغي
النقاش حــول املعايري التــي يجب أن
تحكم اي زيادة لألجور ،وهل يمكن ان
تطبق يف املرحلة الحالية؟
ليس من املبالغة القــول إن النزاع
القائم بــن الحكومة وموظفي القطاع
العام الذين يُنفــذون إرضابا ً عاما ً منذ
 13حزيــران املايض ،يــدور يف حلقة
مفرغة ،بســبب محاولة الطرفني حل
مشــكلة تصحيح األجور والتغلب عىل
التضخم ،ك ٌل من منظوره وبما يناسبه
 ،مــن دون التنبــه اىل تداعيات الحلول
الرتقيعية التي يطرحها الجانبان سواء
عىل الوضع املايل والنقدي املهرتئ أصالً
( وهذا ما يُســجل عــى املوظفني) ،أو
من خالل تجاهل الســلطة تنفيذ حلول
جذرية وعالج األزمة املالية وإقرار خطة
التعايف منذ ما يقارب الثالث ســنوات.
فــكان أن وقــع الجميــع يف املحظور
لجهة إظهار املزيد من عجز الســلطة
واإلنحالل يف مؤسســات الدولة .فمنذ
ما يقارب الشهرين لم تُسجل (رسمياً)
َ
يتوف
والدة أي طفل لبناني جديد ،ولم
أي مواطن يف ســجالت اإلدارة اللبنانية
ودوائر النفوس ،ولــم يحصل أي عقد
زواج ،ولم يُثبت أي طالق ،لم تُسجل أي
عملية بيــع أو رشاء أو نقل ملكية أو
حرص إرث ،فيما االســترياد والتصدير
من وإىل البالد شبه متعثر أيضا.
هذا الكباش املســتمر ال ينفي أن
نقاشــا ً جديا ً يجــب أن يحصل حول
كلفة العيش بالحد االدنى من مقومات
الحياة الكريمــة ألي عائلة لبنانية ،يف
ظل اإلرتفاع املســتمر يف ســعر دوالر
السوق الســوداء وتداعياته عىل أسعار
الســلع والخدمــات ،ويف ظل تمســك
الحكومة بموقفهــا القائل إنها قامت
«بكل ما تســتطيع وبما هو متاح من
واردات حاليــا ،يف انتظار إقرار املوازنة
للعــام  ،2022والتي ســرتفع معها
حجــم الــواردات إىل الخزينة « .وصل
منسوب املواجهة بني الطرفني إىل أعىل

مســتوياته ،من خالل تلويح الحكومة
بإجراءات تأديبيــة بحق املوظفني إذا
لم يحرضوا أق ّله ثالثة أيام أســبوعياً،
أو بفصلهم واعتبارهم مســتقيلني من
الوظيفــة يف حال اســتمر تغيّبهم عن
العمل ملدّة  15يوما ً متتالية.

رفع األجور لن ينفع

يفتح الخبري االقتصــادي الدكتور
إييل يشــوعي النقاش حــول تصحيح
األجــور واملعايري العادلــة التي يجب
أن تُتبــع ،من زاوية معالجة املشــكلة
األساســية التي تســببت بتدني قيمة
االجور باللرية اللبنانية  ،شارحا ً لـ»نداء
الوطــن» أن «مطالبة القطــاع العام
بزيادة الرواتب ليســت يف مكانها .ولو
كان مسؤوال ً عن التحركات واالرضابات
التــي يقودهــا القطاع العــام بوجه
السلطة السياســية لكان مطلبه ليس
تصحيــح األجور بل إســرجاع ودائع
اللبنانيني من املصــارف .والتحقيق يف
كيفيــة إختفائها وتحويلها إىل املرصف
املركــزي الذي يســتخدمها بشــكل
مشــبوه» .مشــددا ً عىل أن «كل هذه
املعطيات املهمة يتم القفز فوقها .علما ً
أن أزمة لبنان ليست أزمة طبع عملة أو
أجور باللرية اللبنانية ،ألنه مهما رفعنا
الرواتب واالجور فهذا االمر ال ينفع ألن
أزمتنا هي أزمة إحتياطيات وطنية من
العمالت االجنبيــة .ألن حاكم املرصف
املركزي قام بدولــرة إقتصادنا وكانت
إحتياطياتنا املالية مكونة من العمالت
االجنبية وعىل رأسها الدوالر االمريكي».
يضيف»:هــذا الدوالر كان متواجدا ً
بوفرة يف املصــارف كودائع من الناس
وقــد أودعت نســبة عاليــة منه يف
املرصف املركــزي ،أو أكتتبت مبارشة
بسندات دين عامة صادرة عن الخزينة
اللبنانية .وأكرب برهان أن هذه االموال
لم تعد موجــودة هو كيفيــة تعامل
املصارف مع زبائنها ،وكيف أن تعاميم
حاكم املركزي مبنية عىل هضم حقوق
املودعني املالية كاملة».

إعادة تكوين اإلحتياطي
بالدوالر

يؤكد يشوعي أن «الهدف واملطالبة
يجــب أن تكــون يف إعــادة تكويــن
اإلحتياطيات الوطنية بالعملة االجنبية،

وهــي منهوبــة حالياً ،وهي أســاس
املشــكلة وال أحد يقاربها .ألن املطالبة
بزيادة األجور وفقا ً للوضع الحايل تعني
زيــادة يف التضخم سيســبق تصحيح
االجــور إذا تم» ،مرجحــا ً أن «ال يلقى
هذا املطلب آذانا ً صاغيــة من الطبقة
السياســية الحاكمة لكن هذا هو لب
املشــكلة ،وعلينــا أن ال نكف عن ذلك.
ولألسف أشــعر بأن أصحاب الحقوق
راضون بتعاميــم الرسقة التي تدفعها
املصارف وتتمكــن عربها من التخلص
من التزاماتها بأبخس االثمان».

ال رهان على المؤتمرات
الخارجية

ويرشح يشوعي أن «زيادة الرواتب
وعربها زيادة حجــم الكتلة النقدية يف
السوق لن تؤدي إىل تعزيز االحتياطيات
بالعملة االجنبية .وال يمكن الرهان عىل
مؤتمرات دولية ملســاعدة لبنان يف هذا
االمر ألن املجتمع الدويل مشغول بأمنه
الغذائــي والطاقوي وأحــوال الحرب
الروسية  -االوكرانية «.

ال رقم محددًا للحد األدنى
لألجور

ويرى أن «كل هذه التفاصيل تصب
يف الجواب عىل الســؤال التايل :كم يجب
أن يبلــغ الحد األدنى لألجــور لتتمكن
عائلــة لبنانية من العيــش بكرامة؟
الجــواب هو «غري محــدد» .ألن اللرية
اللبنانية غري مســتقرة بسبب تناقص
االحتياطيات بالعملة االجنبية واختفاء
أموال املودعني وهذا هو جوهر املشكلة.
وسيزداد عدم اســتقرارها مع إزدياد
العملة النقدية باللرية اللبنانية ،وأنصح
املطالبني بزيادة األجور بالتصويب عىل
هذا الهدف وليس عىل مطالب جانبية».

الترقيع سيزيد األمور تعقيدًا

يشــاطر رئيس جمعيــة حماية
املستهلك الدكتور زهري برو وجهة النظر
القائلة بأن الحل ليــس بزيادة االجور،
ويلفت لـ»نداء الوطن» أن أي حل جزئي
أمام حجم اإلنهيــار الحاصل لن يوصل
إىل أي مكان بل ســيزيد االمور تعقيداً.
وعمليــة الرتقيــع التي تــدأب أحزاب
الســلطة عىل انتهاجهــا يف كل مرحلة
لم تحل أي مشــكلة تطــرأ عىل الواقع

االقتصادي اللبناني».
ويــرى أن «ما يلزم لبنــان يف هذه
املرحلة هو إعادة نظر يف نظامه السيايس
واالقتصادي .وكل الحلول الجزئية التي
يعتمدها أصحاب القرار حاليا ً سواء يف
ما يتعلق باالســعار أو الدعم او الخبز
واملحروقات وإعطــاء بعض االمتيازات
لبعــض الفئــات واملوظفــن (قضاة
وعســكريون) هــي فشــل يضاف إىل
فشل» ،شارحا ً أن «الحد االدنى لألجور
كان قبــل االزمــة  450دوالرا ً ويمكن
احتســابه عىل دوالر السوق السوداء بـ
 13.5مليون لرية كــي تتمكن العائالت
الصغرية من العيش بالحد االدنى .وقبل
االزمة كانت العائلة اللبنانية
تحتاج إىل مليوني لرية لتأمني الحد
االدنى مــن حاجاتهــا أي نحو 1300
دوالر ،فهل يمكــن توفري هذا املبلغ من
قبل الدولــة حاليا؟ مســتحيل! إذا ً أي
تصحيح لألجور ســيكون أقل بأضعاف
مــا يحتاجه اللبنانــي لتأمني حاجاته
االساسية».
ويختــم« :ال يمكن لهــذه الطبقة
السياســية وبهذه العقليــة أن تقوم
باالصالحات املطلوبة لزيــادة إيرادات
الدولة .ألنها هي من صنعت املشــكلة،
وكل ما تقرتحه ليــس حلوال ً بل مجرد
تمرير للوقت وهذا ما نشهده منذ بداية
االزمــة التي بات عمرها مــا يقارب 3
سنوات».

المطلوب  15مليون ليرة

بلغة االرقــام يــرح الباحث يف

موظفون بسمنة وآخرون بزيت
يســتهجن عضــو املجلــس
االقتصــادي واالجتماعــي صادق
علوية أن «تتحاور الحكومة مع كبار
موظفي وزارة املالية ومجلس الخدمة
املدنية ومجموعة من املستشارين يف
موضوع القطاع العام ،بدل التحاور
مع أصحاب الشأن أنفسهم ،ويرشح
لـ «نداء الوطــن» التخبط الذي يلف
هذا امللــف بالقول« :رغبت الحكومة
برفع الرسوم الجمركية ألن نفقاتها
باتت أكرب ،وهذا األمــر ينطبق عىل
كل قراراتهــا يف القطاعات االخرى
مثل قطــاع االتصــاالت» ،الفتا ً إىل

أن « دراســة الجــدوى اإلقتصادية
لقطاع االتصاالت تضمنت رفع أجور
العاملــن يف القطاع الخلوي بالدوالر
االمريكــي .وأصبــح املوظفون فيه
يتقاضون أجورهم عىل سعر 3900
وبعدها عــى  8000لرية من دون أن
يعترب أحد هذا االمر أنه ســيزيد من
التضخم .علما أن رواتبهم تحســم
من العقد املوقع بني االدارة اللبنانية
والرشكات املشــغلة لهذا القطاع»،
ويشــر إىل أن «هــذا ينطبــق عىل
موظفي رشكات مقدمي الخدمات.
أمــا الزيادة ملوظفــي القطاع العام

فجوبهت بســؤال من الحكومة من
أين ستتأمن االيرادات؟ وهذا السؤال
ال يطرح حني يفتــح إعتماد إضايف
لتأمني املــازوت إلدارات الدولة ألنها
مضطــرة إىل تأمني تشــغيل املرفق
العام».
يضيف« :املشــكلة أن الحكومة
حني تتخــذ قراراتها برفــع الدوالر
الجمركي ،مثالً ،ال تستند إىل دراسات
أو آراء خرباء مختصــن لتحديد ما
إذا كانــت هذه الزيادة ســتتضمن
رفع االجــور أم ال .وهــذا ما فعلته
مثال مؤسســة املياه حني قررت رفع

رســومها للحفاظ عىل القطاع وعىل
ربحها وتكاليفها بمــا يف ذلك أجور
العاملــن .وهذا يعنــي أن التفكري
بأجور العاملــن يجب أن يكون من
ضمن االطار الشــامل ألي قرار قد
تتخــذه الحكومة لرفع الرســوم يف
القطاعات .وهذا ما ال يحصل».
ويختــم« :هنــاك عشــوائية
وجهل وســعي لزيادة ترهل القطاع
العــام للوصــول إىل قــرار بعــدم
الحاجــة إليه ،وصوال إىل تقاســمه
ضمن املحاصصات السياســية التي
تحصل».

الدولية للمعلومات محمد شمس الدين
لـ»نداء الوطن» أن «التضخم الحاصل
وتراجــع القــدرة الرشائيــة باللرية
اللبنانية بنسبة  95باملئة أديا إىل إرتفاع
كلفة املعيشة بشــكل كبري جداً .والحد
االدنى املطلوب ألرسة من  4أفراد ال يقل
عن  15مليون لرية شــهريا» ،مشريا ً
إىل أنــه «من الصعــب أن تدفع الدولة
هذا املبلغ للموظفــن او حتى القطاع
الخاص ألنه يؤدي إىل إفالسهما .واليوم
يتم اللجــوء إىل حلول آنيــة ومرحلية
من خالل إعطاء الزيادات واملساعدات
املوقتة إىل حني اســتقرار الوضع .وأي
تصحيح لألجور يف ظــل االوضاع غري
املستقرة خطوة غري صحيحة» .
يضيف« :معــدل التضخم تجاوز
مؤخرا ً  350باملئة وأســعار املحروقات
واالتصــاالت إرتفعت .وهنــاك اتجاه
لرفــع تعرفة الكهربــاء ،باالضافة اىل
إرتفاع أسعار السلع عامليا نتيجة أزمة
كورونا والحرب الروسية  -االوكرانية،
وكل هذه األمور تدفع الحكومة للجوء
إىل حلول موقتة».

الحكومة تحاور نفسها

عىل ضفة اطراف النزاع يرى رئيس
االتحاد العمايل العام بشــارة االسمريف
حديث لـ»نداء الوطن» أن «ما صدر من
الحكومة لم يكن عىل مســتوى اآلمال
املعقودة عىل العالج ،وقد تم رفضه من
قبل رابطة العاملــن يف القطاع العام»،
معتربا ً «أن السلطة كانت تحاور نفسها
لحل هذه املشكلة وليس الجهات املعنية.
وقد طرحنا الحوار مع املديرين العامني
كونهم االعلم يف االدارة ولم نلق تجاوباً،
كمــا أن الحكومــة ال تبدي حماســة
للتحاور معنا ،بــل عىل العكس طرحت
إجراءات عقابية وهذا أسلوب ال يتواءم
مع هذه املرحلة .وكنا نتمنى أن تتوجه
بهذه االجراءات نحو املهربني واملستغلني
وبعض التجار الفجار الذين ال يرحمون
الشعب اللبناني».
ال يخفــي األســمر خوفــه «من
طروحــات الحكومة لزيــادة االيرادات
لتغطيــة نفقات زيادة االجــور ،ألنها
تعني أن ما ســتعطيه للموظف باليمني
ستأخذه منه بالشمال بسبب االجراءات
الرضيبيــة وزيــادة الرســوم عىل كل
الخدمــات والبضائع» ،الفتا ً إىل أن «هذا
ما بدأنا نــراه يف امليكانيــك والبلديات
واالتصاالت .وحاليا ً الحد االدنى لألجور
املطلوب اليوم  15مليون لرية مع تصاعد
أســعار املحروقات وارتفــاع فاتورة
املولدات الخاصة».
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تعويضات بشكل سندات مشروطة بمؤشرات معينة
وفائض إيرادات واذا حصلت خصخصة واسترجاع أموال

التهرب من المسؤولية والمكابرة ونكران الخسائر...
سياسة غير مقبولة ومكلفة جدًا اتّبعتها المصارف

حق المودع المستثمر المحترف المضارب يأخذه
من المصارف ...هو سعى وراء الفوائد العالية

إعادة هيكلة الديون بما فيها ديون البنك المركزي
تؤدي الى خسائر تدفع منها المصارف حتمًا

أفيوني :يستحيل تعويض كل المودعين ...هذه هي
منيــر يونــــس
للوزير الســابق عادل أفيوني آراء
اصالحية غري تقليدية أجهر بها منذ األيام
األوىل لألزمة ،ال ســيما يف الشأنني املايل
واملرصيف .مؤكدا ً أنها من بديهيات العمل
املايل واالستثماري حول العالم ،وال ينفع
إنكارهــا من أحد يف لبنــان .انه يتحدث
عن تجربة ،كيف ال وهو مدير ومسؤول
مرصيف ،وخبري يف اقتصادات األســواق
الناشئة وأســواق املال الدولية .وعمل يف
عدد املصارف اإلستثمارية العاملية.
يف حوار مع «نــداء الوطن» ،يجدد
طرح «البنك الجيد والبنك الســيئ» الذي
كان ســباقا ً إىل وضعه يف ســلة الحلول
الجذريــة .وال يتوانى أفيوني عن تحميل
املصارف اللبنانية املســؤولية األوىل عن
تبديد أموال املودعني .لكنه يميز بني املودع
املدخر العادي وبني املودع الكبري املستثمر
املحرتف الباحث عن العوائد العالية التي
تأتي عــادة من املخاطــرة العالية .واىل
جانب حفظ حقوق املودع العادي يضيف
ودائع واســتثمارات صناديق التقاعد.
برأيــه ،عىل الدولة أن تلتفــت إىل هؤالء
أوالً ،وترك معظم البقية بعهدة املصارف
املسؤولة عن ضياع ودائعهم .ويف ما ييل
نص الحوار:
هل من الممكن الوصول الى حل
إلنصاف كل المودعين؟
بداية يجــب االعرتاف بــان حجم
الخســائر أكرب بكثري من ان نســتطيع
انصــاف كل املودعني .هذا هــو الواقع
املرير ،والنكران والتأجيــل لهذا الواقع
دفعنا ثمنه غاليا ً جداً ،إذ ان الخســائر
ليست دفرتية ،بل هي خسائر فعلية ،ألن
اموال املودعني انفقتها املصارف يف تمويل
الدولة والبنك املركزي.
والدولة والبنك املركــزي بدورهما
أنفقا هذه االموال وما زاال يف سياســات
فاشلة ومصاريف هدر وفساد.
وبالتايل ،هذه اموال انفقت ولم تعد
موجودة ومســتحيل تعويضها كلها ،او
اعادة تكوينها كلها كما ابتدع البعض .إذا ً
الخسائر حتمية ال مفر منها ،وكلما أجلنا
الحلول كلما تفاقمت هذه الخسائر.
ونتيجــة هــذه الخســائر كارثة
اجتماعية ومعيشية غري مسبوقة تتمثل
بتدمري جزء كبري من مدخرات الشــعب

إستعادة الثقة بالمصارف؟
كيف يمكن اســتعادة ثقة املودعني ببنوك لبنان؟ سؤال يرد عليه الوزير
أفيوني بذكر املبادئ اآلتية:
ال ثقة بأي مرصف بدون:
أوالً ،ميزانية شفافة صادقة توافق عليها رشكات تدقيق محرتمة
ثانياً :إدارة نزيهة ذات سمعة وتاريخ ومصداقية مشهود لها
ثالثاً :هيئات رقابية وناظمة مستقلة وشفافة وصارمة...
ويضيف« :ستستغرق لألسف اســتعادة الثقة بالقطاع املرصيف يف لبنان
سنوات وجهود بالغة .وهي لن تحصل بدون إعادة هيكلة جذرية للقطاع كما
ذكرت أعاله بما يف ذلك مجالس اإلدارة والهيئــات الناظمة والرقابية .وربما
ستتطلب مصارف جديدة او أسماء جديدة .لكن من الرضوري انقاذ القطاع
املــريف يف لبنان ،ألنه يلعب دورا ً حيويا ً يف تمويــل االقتصاد ،وال نمو بدون
مصارف سليمة وفعالة ،وال ننىس الطاقات البرشية الفذة التي يملكها لبنان
يف هذا القطاع والتي تمثل ميزة تنافسية مهمة».
عادل أفيوني في حوار مع «نداء الوطن»

اللبنانــي ،وبفقدان مئــات اآلالف من
اللبنانيني العاملــن واملتقاعدين جنى
عمرهم.
أمام هذه الكارثة املهولة يجب عىل
الدولة ان تتحمل مسؤولياتها تجاه هؤالء
اللبنانيني املودعني وتعويضهم ما أمكن،
واال فنحن ســنواجه قنبلــة اجتماعية
موقوتة هائلة.
هناك حلول علمية وعادلة لتخفيف
وطأة الكارثة عن املودعني .وهناك مبادئ
اقتصاديــة مالية واضحة تحرتم العدالة
االجتماعية وتتبع الرتاتبيــة القانونية
ملعالجة مثل هــذه االزمات ،وكان جديرا ً
تطبيقها منذ اندالع األزمة.
ما هي المبادئ االساسية التي
كان يجب اتباعها منذ بداية األزمة
لمعالجة ازمة المصارف والتخفيف
من وطأة الكارثة على المودعين؟

اوالً :يف مبدأ التعثر السيادي

ان تعثّر الدولة وتعثّر البنك املركزي
كان واقعا ً ال مفر منه .وهو كان متوقعا ً
منذ ســنوات نظرا ً النخفاض التصنيف
الســيادي الحاد للبنــان ،وارقام العجز
املــزدوج املهولة ،وارتفــاع الفوائد عىل
املخاطر السيادية اللبنانية ،وعىل ودائع
املصــارف ...وكلها مــؤرشات معروفة
وداللة واضحة عىل خطــر التعثر .هذا
التعثّر صار حتميا ً بعد ان فشلت وانهارت

كل خطط االنقاذ املوعودة ،بفعل التعطيل
واالستهتار الذي طبع السلطات املتعاقبة،
وبعد ان توقفت االســواق واملستثمرون
عن اعــادة تمويل ديــون الدولة والبنك
املركزي وشح تدفق الودائع.
وتعثر الدول يف تســديد الديون امر
شائع عكس ما يصور البعض .حصل يف
دول كثرية أخرى فشلت يف ادارة ماليتها،
وعجــزت عــن تمويل ديونها .وســبل
معالجته معروفة واساســها التفاوض
املنظم ويف ارسع وقــت مع الدائنني عىل
اعادة هيكلة الديون وجدولتها للعودة اىل
وضع مايل مستدام.
واعادة هيكلة الديون الســيادية ال
تتم عرب االســتيالء عىل اصــول الدولة،
كما لــو كانت الدولة او املرصف املركزي
رشكة خاصــة وكما يحلــو للبعض يف
لبنان التصويــر واالبتكار .فهذه كيانات
سيادية ال يتم تصفيتها عند التعثر مثل
املؤسسات الخاصة.
وال يوجــد اي منطــق مــايل او
مســوغ قانونــي يربر تحويــل اصول
الدولــة وايراداتها مــن املوازنة العامة،
وتسخريها لتســديد ديون يملكها اقلية
من املســتثمرين بدال ً من تسخري الثروة
العامة لخدمة كل الشعب اللبناني ولبناء
مستقبل مزدهر ألبنائه.
فضــاً عن ان هناك فرقا ً شاســعا ً
ومعروفا ً بالقانــون وبالعلوم املالية بني

BAD BANK / GOOD BANK
عن كيفية الفصل بني «البنك الجيد» و»البنك السيئ» ،يقول
أفيوني ما ييل:
كل مرصف يقوم بفصل نشــاطه التجاري التقليدي وهو
ما نســميه البنك الجيد ،عن محفظته االستثمارية يف املخاطر
السيادية اي محفظته من سندات الدولة والبنك املركزي وهي ما
نسميها البنك السيئ ،وتتم معالجة ميزانية كل جزء عىل حدة.
فأما النشــاط التجاري اي البنك الجيد ،فهذا هو نواة قطاع
املســتقبل .واملرصف الجيد يتم ترشيد ميزانيته واعادة رسملته
واطالقه الستعادة دوره يف تمويل االقتصاد الفعيل.
واما املحفظة الســيادية ،اي البنك الســيئ ،فيتم نقلها اىل
رشكة خاصة خــارج املرصف يتملكها املودعــون ،ليس بديالً
عن ودائعهم وليس بديالً عن مســؤولية املصارف تجاههم ،بل
لتعويضهم ما أمكن من خســائرهم وتحسني وضعيتهم .ويتم

معالجة هذه املحفظة السيادية ،حيث كل السندات املتعثرة ،عرب
التفــاوض مبارشة مع الدولة عىل اعــادة هيكلة للديون عادلة
يستفيد منها املودعون اوال ً وبطريقة مبارشة ال عرب البنوك.
هذه املنهجية يف اعادة هيكلة املصارف لو تم تطبيقها لكان
من شأنها إطالق عجلة القطاع املرصيف رسيعاً ،واستعادة دوره
يف تمويل االقتصاد ،وتحسني وضعية املودعني وفرص تعويضهم
وتخفيف خســائرهم ،ورفع مركزهم يف الرتاتبية املالية لتوزيع
الخسائر.
لألسف تجاهل معظم املعنيني هذا االقرتاح ،اما عن عدم املام
او دفاعا ً عن امتيازات .والنتيجــة اننا اليوم امام قطاع مرصيف
«حي ميت» ،فقد كل دور يف تمويل االقتصاد وكل مصداقية لدى
املواطنني واملتعاملــن ومن الرضوري اعادة احيائه ال تصفيته،
إلحياء االقتصاد ولتعويض املودعني.

الدين املضمون بأصــول محددة وعادة
يكون عائــده منخفض ،وبني الدين غري
املضمون ولذلك يكــون عائده مرتفع.
ديون الدولة اللبنانية والبنك املركزي لم
تكن مضمونة بــأي اصول ،ولذلك كانت
فوائدها عالية ومخاطرها مرتفعة .فبأي
حق يطالب الدائنون بعد التعثر وبعد ان
تقاضوا فوائد عالية عىل ســنوات لقاء
املخاطر بضمانات جديدة اضافية؟؟
إذا ،فكرة اســتخدام اصول عامة
لتســديد ديون الدولة والبنك املركزي
من بدايتهــا كانت هرطقة وبدعة غري
منطقيــة وتضييع وقــت .وتنم عن
تجاهل صارخ ملبــادئ مالية معروفة
وعــن انانية وإضاعة وقــت لتعطيل
الحلول .ان اعادة الهيكلة يف كل الدول
التي تعثرت تتــم عرب اقتطاع جزء من
الديون وعرب اعادة جدولة زمنية لهذه
الديــون .هذا مبدأ معــروف ومتّبع يف
كل الحاالت املماثلــة ،اال يف لبنان فقد
مرت سنتان ونصف مماطلة ومراوغة
وتضييع وقت ،ولم تنطلق حتى اليوم
عجلة التفــاوض عىل اعــادة هيكلة
الديون العامة.
كان عىل الدولة ان تفاوض حاميل
الديون ،ومنهــا املصــارف اللبنانية
رسيعــاً ،عىل اعــادة هيكلــة عادلة
ومنطقية ومنظمة للديون ،وهذا ما لم
يحصل حتى اليوم .ويف هذه املفاوضات
عىل الدولة ان تســاوي بــن حاميل
اليوروبوند ،واغلبهم مؤسسات اجنبية
وهم دينوا الدولة مبارشة ،وبني حاميل
ســندات البنك املركــزي اي املصارف
اللبنانية التي «دينــت» البنك املركزي
الــذي غالبا ً ما كان ينفــق هذا الدين
ليحل مكان الدولة .هذه املســاواة يف
اعادة الهيكلة بني ديون الدولة وديون
البنك املركزي ،لــم تتم حتى اآلن ،هي
مبدأ مهم ومن حق املصارف ان تطالب
بها .ومــن الطبيعي إذا ً ان تؤدي اعادة
هيكلــة الديون بما فيهــا ديون البنك
املركزي اىل خسائر جسيمة يف ميزانيات
املصارف ،وهذا هو الثمن الذي تدفعه
املصارف اليوم لقاء توظيفاتها املفرطة
واملتهورة عــى ســنوات يف املخاطر
اللبنانية الســيادية ،بدال ً من ان تركز
عىل مهمتها االساســية وهي تمويل
القطاع الخاص واالقتصاد.

ثانياً :يف موضوع مســؤولية
املصارف:

مــن البديهي اإلقرار ان اســتثمار
املصــارف بإفــراط يف ســندات الدولة
والبنك املركزي ،و هي سندات تصنيفها
منخفض جدا ً وعائداتها عالية جداً ،كان
مخاطرة بالغة وواضحة بأموال املودعني.
ان خطر تعثّر هذه الســندات كان
عالياً .واملصارف كانــت عىل علم بهذه
املخاطــر ،وهي قامــت بتوظيف اموال
املودعــن بتهــور ســعيا ً وراء االرباح
الفاحشــة .وتجاهلت مبادئ بديهية يف
تنويع املحفظة االســتثمارية .وو ّزعت
هذه املصارف عىل سنوات ارباحا ً عالية
عىل املساهمني ومكافآت طائلة عىل كبار
املوظفني من ج ّراء هذه االستثمارات.
اذاً ،كان عىل هــذه املصارف تحمل
مسؤولية خياراتها االستثمارية من بداية
االزمة ،وهذا من بديهيات مبادئ العمل
املرصيف ويف صلب القانون.
سياســة التهرب من املســؤولية
واملكابرة ونكران الخسائر التي اتبعتها
املصــارف من بداية االزمــة كانت اكرب
مضيعة للوقت .وكلفــت البلد والقطاع
املرصيف بالتحديــد واالقتصــاد غالياً،
واســتنزفت املودعني وكبدتهم خسائر
جســيمة النهم الحلقة االضعف واالقل
قدرة عىل الصرب واالنتظار.
ومن حق املصارف كدائن التفاوض
مــع الدولة للحــد من الخســائر ومن
االقتطــاع ،والوصول اىل اعــادة هيكلة
ديون الدولة واملركزي بشكل عادل .لكن
ليس من حقها ان تنكر وتراوغ وتعطل
الحلــول .وان تأخــذ القطــاع املرصيف
وموظفي القطــاع واالقتصاد واملودعني
رهينــة مصالــح خاصة ،وتتشــبث
بمراكز وامتيازات بما ينايف املنطق املايل
واالقتصادي.

ثالثا :اعــادة هيكلة القطاع
املــريف عــر فصل النشــاط
التجاري للمصارف عن محفظتها
االستثمارية السيادية:
أكرب خطيئــة ارتكبتهــا املصارف
اللبنانية هي انهــا تحولت عن مهمتها
االساســية والتاريخية ،وهــي تمويل
االقتصاد ودعم القطــاع الخاص ورواد
االعمال بطريقــة منتجــة ومتنوعة،
واالســتفادة من تدفق الودائع ومن ثقة
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وكبّدوهم
المودعين
إستنزفوا
معظم الخسائر بتضييع الوقت وتقاذف
المسؤوليات وتجاهل مبادئ تراتبية
توزيع تلك الخسائر

الحقيقة لألسف!
املودعــن لتحفيز النمــو واالنتاجية يف
االقتصاد .هذه هي رسالة القطاع املرصيف
ومهمته الحيوية والتاريخية كعماد من
أعمدة االقتصاد.
لكن املصــارف اللبنانيــة تحولت
عن هــذه املهمة يف الســنوات االخرية،
وانرصفت عــوض ذلك اىل اســتقطاب
الودائع لتوظيفها يف سندات الدولة والبنك
املركزي ذات الفوائــد العالية .واختارت
الحل الســهل واملغري والربح الرسيع.
النتيجة كانت ان معظم املصارف تحولت
فعليا ً من مرصف تجــاري يموّل االفراد
والقطاع الخاص اىل صندوق استثماري
ضخم اصوله محصورة بشــكل اسايس
بســندات الدولة وسندات البنك املركزي.
اي اعادة هيكلة سليمة للقطاع املرصيف
يجــب ان تضع حدا ً لهــذا التحول الذي
ّ
سخر املصارف واموال مودعيها لتمويل
الدولة وسياسات البنك املركزي .والذي تم
بتواطؤ وتشجيع وضغط من السلطات
الرقابية والسياســية واملالية .اذا ً املبدأ
االســايس إلعادة هيكلة املصارف يجب
ان يكون عــودة القطاع املرصيف اىل دوره
التقليدي يف تمويــل االقتصاد والقطاع
الخاص ،وصونه من مخاطر االستثمار
يف سندات سيادية وادوات مالية واسواق
مالية .هذا املبدأ شــائع عامليا ً ومعروف،
وينص عىل ان املــرف التجاري الذي
يتعامل بأموال املودعني ال يحق له التهور
باســتثمارات خطرية ،ودوره محصور
بعمليات التمويل التجارية التقليدية.
اما االستثمارات باملخاطر السيادية
والســندات واالدوات املالية فهذه مهمة
مصــارف وصناديق االســتثمار التي
تتعامل بأموال مستثمرين محرتفني.
هــذا املبــدأ االســايس رضبت به
املصارف اللبنانية والســلطات الرقابية
عــرض الحائط ،وهذا من أبرز أســباب
االزمــة املرصفية .وانا اكــرر انه ال حل
فعليا ً ومســتداما ً إلعادة هيكلة القطاع
املرصيف واستعادة الثقة به إذا لم نعد اىل
احرتام هذا املبــدأ .لذلك انا كنت اقرتحت
منذ سنتني ويف عدة مقاالت سابقة ،وال
ازال ،اعتماد ما يسمى خطة «البنك الجيد
والبنك الســيئ» إلعادة هيكلة القطاع
املرصيف.

رابعــاً :يف فلســفة توزيــع
الخسائر:

منذ اندالع األزمة (حواىل  3سنوات)،
ومحــاوالت املراوغة وتضييــع الوقت
يف عمليــة تحديد الخســائر وتوزيعها
مستمرة ،بدال ً من تطبيق مبادئ بديهية
يف توزيــع الخســائر وهي يف اســاس
االقتصاد الحر وفلسفته ،وتحمي املودع
اوال ً وتحمل املسؤولية للمساهم قبل اي
مكون آخر.
إســتمرت عملية استنزاف املودعني
عرب تضييع الوقت وتقاذف املسؤوليات،
وتجاهل قوانني الرتاتبية املعروفة يف اي
عملية توزيع خســائر .والنتيجة طبعا ً
ان املودع ،وهــو الحلقة االضعف ،يتكبد
معظم الخســائر حتى اآلن .فمن جهة،
اموال املودعني لدى البنك املركزي ،وهي
ما تبقى من االحتياط ،تشكل منذ ثالث
سنوات املصدر الوحيد لكل حاجات الدولة
واملرصف املركزي من العمالت الصعبة.
واالمعان يف استنزاف هذا االحتياط يفاقم
الهوة يف املرصف املركزي وبالتايل يفاقم

اإلثـنـيـن  1آب 2022

على الدولة التدخل لدعم المودعين
المستحقين فالدولة مسؤولة عن تجنب انفجار
قنبلة اجتماعية ومعيشية رهيبة

 1آب ...عيد الجيش اللبناني

المودعون المستحقون هم المدخرون
العاديون والصناديق التقاعدية والنقابية...
تعويضهم ضرورة كي ال تنفجر القنبلة الموقوتة

ما هي حدود مسؤولية مصارف لبنان عن تبديد الودائع؟

خسائر املودعني .ومن جهة أخرى ،املودع
العادي ال يملــك ترف االنتظار ولذلك هو
يجد نفسه رهينة تعاميم املرصف املركزي
املؤقتة كلما احتــاج اىل وديعته .وبالتايل
يجد نفســه مجربا ً عىل تكبد خســائر
كلما ســحب جزءا ً من وديعته .وطبعا ً
كلما تكبد املودع خسارة كلما انخفضت
خســائر املســاهمني وهذا هو الظلم
بعينــه .هذا االســتنزاف للمودعني قبل
املساهمني وصمة عار عىل جبني القطاع
املرصيف ســيكون من الصعب محوها!!
يف ازمــة لبنان صار املــودع خط الدفاع
االول واول من يتحمل الخســارة وهذا
امر غري مسبوق يف تاريخ االزمات املالية
واملرصفية ،وظلم ينايف ابســط مبادئ
االقتصاد الحر والرأســمالية والعدالة.
اذا ً يجب وقف استنزاف املودعني بخطة
اعادة هيكلة جدية يســتوعب بموجبها
املساهمون الخسائر اوال ً وحتى استنفاد
الرأسمال والتزاماتهم وبدون اي تشاطر
او تالعب عىل الرتاتبيــة .لكن هذا طبعا ً
ال يكفي الســتيعاب كل الخسائر نظرا ً
لحجمها الهائل وسيبقى الجزء االكرب من
هذه الخسائر عىل كاهل املودعني ،فكيف
نخفف من هــذه الكارثة؟ هنا يأتي دور
الدولة مجدّداً ،وهنا اقرتاحي انه بعد ان
تتم اعادة هيكلــة املصارف ،وبعد اتمام
عملية توزيع الخســائر حسب مبادئ
الرتاتبيــة وقوانني التعثــر املايل املتبعة،
يجب عىل الدولــة ان تتدخل مجددا ً عرب
خطة دعم للمودعني املســتحقني تعالج
ازمــة املدّخرين مــن املودعني مبارشة
وبدون املرور باملصارف .ملاذا؟ الن الدولة
مســؤولة عن تجنب قنبلــة اجتماعية
ومعيشية رهيبة مصدرها فقدان عرشات
اآلالف من العائــات وصناديق التقاعد
جنى عمرها .وهذا واجب عىل الدولة مثل
أي من واجبات الدعم االجتماعي األخرى.

خامســاً :يف مبدأ التمييز بني
املودعني

مبدأ اســايس يجب ان تتضمنه مثل
هذه الخطة لدعم املودعني من قبل الدولة
هو مبدأ التمييز بني املودع العادي املدّخر
واملستثمر املحرتف .املودع العادي مهما
كان حجمه ،اودع جنى عمره يف املرصف،
ألنه املــاذ الوحيد لديه وهذه الفئة تضم
كذلك الصناديق التقاعدية والنقابية.
أما املســتثمر املحــرف املضارب
الذي أودع جزءا ً مــن ثروته يف املصارف
فكان ذلــك ســعيا ً وراء الفوائد العالية
وبكامل خيــاره ودراية للمخاطر .املودع
العادي (والصناديق التقاعدية) فقد كل
مدّخراته ومحنته قنبلــة اجتماعية ال
يمكن تجاهلهــا ،ال يجوز ان نعامل هذا
املودع مثل اي مســتثمر محرتف خبري
اختار تحويل بعض ثروته اىل لبنان للربح
الســهل أو للته ّرب الرضيبي وهو عىل
علم باملخاطر ،او ان نعامله كمؤسســة
استثمارية خبرية أجنبية و ّ
ظفت يف لبنان
جزءا ً من محفظتها للمخاطرة .أما املودع
املضارب ،او املستثمر املحرتف او الهارب
من الرضيبة فهؤالء حقهم مع املصارف
ووديعتهــم لدى املصــارف ويخضعون
إلعادة هيكلة املصارف ،وال مســؤولية
للدولة تجاههم .من يجــب عىل الدولة
مســاعدته فهو املودع اللبناني العادي
املدّخر الــذي فقد جنى عمره ،وصناديق
التقاعد التي خرست اموالها...هذه فئات

خيارها الوحيد كان الوديعة يف املرصف.
خســائرها قنبلة وكارثــة اجتماعية
عظمى سببها فساد وهدر الدولة وسوء
الرقابة وتهور وجشع املصارف ،وواجب
عىل الدولة انقاذ هــؤالء املودعني لتاليف
الكارثة .وهذا التمييز ،عكس ما يصوّره
البعض ،هو رشعي ودســتوري وال خلل
فيه ألنه يتم بعد اعادة الهيكلة ال قبلها.
وهو عبارة عن دعم اجتماعي اضايف
تقدمه الدولة لفئة معينة من املواطنني
املحتاجني .ومــن الطبيعي ان تخصصه
ملن يستحق وللمحتاج ال للميسور ،وهو
نفس املبدأ الذي يتم تطبيقه يف اي شبكة
حماية اجتماعية أخرى مماثلة.
اذا ً بعد ان تتم اعادة هيكلة املصارف
تمنح الدولة دعمــا ً اضافيا ً من الخزينة
مبارشة ،ال عرب املصارف ،يســتفيد منه
املــودع املدّخر الذي فقــد جنى عمره ال
املســتثمر املحرتف املضــارب .هذا هو
العدل واملنطق لتخفيف الكلفة عىل الدولة
ولتخفيف خسائر املودعني املستحقني.
كيف نميّز بين المودع العادي المدّخر
وبين المستثمر المحترف المضارب؟
هناك معايري معروفة لتصنيف عمالء
املصارف .مثــا ،اول معيار هو الرسية
املرصفية :املــودع العادي هو من يوافق
ّ
يتمســك بالرسية
عىل رفع الرسية ،من
هو ه ّرب امواله او اخفاها فال مسؤولية
للدولــة تجاهه وحســابه مع املرصف.
معيار آخر للتصنيف هو نسبة الوديعة يف
لبنان نسبة إلجمايل السيولة عاملياً .مثالً
املودع العادي هو من أودع كل جنى عمره
يف املرصف ألنه مالذه الوحيد.
أما املســتثمر املحرتف الذي و ّ
ظف
نسبة صغرية من محفظته االستثمارية
فقط يف املرصف سعيا ً وراء الربح العايل،
فكذلك ال مســؤولية للدولة تجاهه هو
مســتثمر خاطر وحســابه كذلك مع
املرصف.
كيف تساعد الدولة من ميزانيتها
مباشرة هذه الفئة من المودعين؟
الحــل األمثل برأيي هــو ان تصدر
الدولة لهؤالء املودعني تعويضات إضافية
بشكل سندات مرشوطة ،وهو ما نسميه
مثــا  contingent debtاو convertible
 bondsاي ســندات عائدهــا مرشوط
ّ
بتحسن مؤرشات مالية معينة او بتحقيق
إيرادات او فائض معني.
مثال يمكــن ربط هذه الســندات
بتحسن النمو او بفائض ايرادات أصول
الدولة ،او باسرتجاع االموال املنهوبة او
بفائض إيرادات الخصخصة إذا حصلت.
هذه ادوات كنت قد اقرتحت اعتمادها
منذ انــدالع االزمة مــراراً ،النها تعوض
املودعني تدريجيا ً جزءا ً من خســائرهم
بدون ان تخلــق اعباء غري محمولة عىل
الخزينة .بل بالعكس ،هي تخلق ضغطا ً
سليما ً ومحمودا ً عىل السلطات لتحسني
املالية العامة ولتحفيز النمو والواردات،
من اجل زيادة التعويض عىل مئات االالف
من العائالت.
كيف يمكن اقناع صندوق النقد
بضرورة انصاف كبار المودعين؟
املوقف التفاويض اللبناني يجب ان
يحمل لواء الدفاع عن املدخرين اللبنانيني

ال احترام بتاتًا لمبادئ االقتصاد الحر
عن بعض دروس األزمة يؤكد عادل أفيوني أنه «ولألسف ثبت يف لبنان انه ليس هناك
احرتام ملبادئ االقتصاد الحر االساسية ،وال التزام بأسس العدالة االجتماعية ،وال سلطات
تطبق قيم املسؤولية والنزاهة واملحاسبة واملنافسة والشجاعة باالعرتاف بالخطأ».
ويضيف« :مفهوم الطبقة الحاكمة السياسية واملالية واالقتصادية لالقتصاد الحر
هو انهم احرار يف تأسيس كارتالت ،واحرار يف تشكيل احتكارات ،واحرار يف تحقيق األرباح
الفاحشــة ،واحرار يف التهرب من الخسائر الفادحة ،واحرار يف تجاهل مبادئ املسؤولية
والرتاتبية ،واحرار يف تغليب املصالــح الخاصة عىل املنطق والقانون والعدالة ،واحرار يف
استنزاف الضعيف وحماية القوي».
أوال ً وفقــط ،ومنهــم مودعــون كبار
وصناديق تقاعد .لألسف هذا لم يحصل
حتى اآلن ،بــل بالعكس تــم خلط كل
املودعني بدون تمييز او تصنيف.
يجــب الرتكيز عىل هــذه الفئة من
املودعني ممــن فقد جنــى عمره وكل
مدخراته كما ذكرت أعاله ،بغض النظر
عــن حجمــه ،والتحذير مــن الكارثة
االجتماعية التي ســيؤدي اليها فقدان
عرشات املليــارات من املدخــرات .هذا
يجب ان يكون اساس الرسدية اللبنانية.
تمييز هــؤالء املودعني عن املســتثمر
املحــرف او املضــارب او املتهرب من
الرضيبة وتخصيص الدعم للمودع املدخر
فقط ،مهمــا كان حجمــه ،ومبارشة
بشكل مســاعدة اجتماعية ،ال عرب دعم
للمصارف او ضمن اطار اعادة الهيكلة،
كلها اقرتاحات إلقناع الصندوق بوجوب
تقديــم الدعم اإلضايف لفئــة معينة من
املودعني حتى اذا كانوا من كبار املودعني.
ما رأيك باالفكار المطروحة لصندوق
المودعين خصوصًا تخصيص جزء من
الفائض األولي في الموازنة ،وجزء
من ايرادات الغاز المستقبلية؟
انا ضد التخصيــص املطلق وضد

تحديد نســبة معينة من أي ايرادات.
لكننــي كنت اول من اقــرح اللجوء
اىل ســندات مرشوطة يكون عائدها
مرتبط بتحســن مؤرشات معينة او
بتحقيق فائض معني وهذا ما رشحته
أعاله علمــا ان العربة يف كل ما نقرتح
هي يف آليــة االرشاف والتنفيذ وتوفر
هيئات رقابية نزيهة وشفافة ترشف
عىل هذه العمليات.
ماذا عن رد جزء بالليرة؟
طاملـا الرد هو بالليـرة ويتـم عىل
سعـر اقـــل من سعر رصف السوق
فهذا عمليــا ً هو اقتطاع وخســارة
بإخراج وشكل مختلفني ،هو اقتطاع
قيمتــه مرتبطة بســعر الرصف عند
التســديد .اما الخطر األكرب من وراء
هذا الخيار فهو انه ســيودي اىل املزيد
من طبع اللــرة ،وبالتــايل اىل املزيد
من انهيار ســعر الرصف واملزيد من
التضخم.
إذا هذا الحل عمليا ً هو خسائر عىل
املودع من وراء االقتطاع ،تليها خسائر
عىل املودع وعــى كل مواطن من وراء
انهيار ســعر الــرف والتضخم .إذا
باختصار حل سيئ عىل كل الصعد.

ماذا قال أفيوني أيضًا؟
كان تعثر الدولة عن السداد متوقعًا منذ سنوات
وواقعًا ال محالة...
تحولت البنوك الى صندوق استثماري ضخم معظم
أصوله سندات دولة وبنك مركزي.
يجب المساواة في التفاوض بين حاملي اليوروبوندز
وحاملي سندات البنك المركزي (شهادات اإليداع) أي
المصارف
كانت المصارف على علم بالمخاطر ...وظفت أموال
المودعين بتهور لتحصد أرباحًا لمساهميها ومكافآت
لكبار موظفيها.
ليس من حق المصارف أن تراوغ وتعطل الحلول...
وتأخذ القطاع وموظفيه والبلد واقتصاده والمودعين
رهينة!
كلما تكبد المودع خسارة كلما انخفضت خسائر
مساهمي المصارف ...هذا غير مسبوق عالميًا وهو
الظلم بعينه.
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جه الناس إلى البناء الجديد في
األرقام تشير إلى تو ّ
القرى والبلدات النائية

م أي
تراخيص البناء في  2021تبلغ  2.16مليون ²
بانخفاض 15.6%

االزمة ُتظهر في أبنية المدن وضواحيها اتجاها الفتًا
نحو التقليص والتصغير

قطاعات تكبدت خسائر فادحة فاقت الخسائر
المصرفية بأضعاف مضاعفة!

األزمة ُتضعضع القطاع العقاري بشكل كبير

فورة في التسويات وتراجع في اإلنشاءات

خالــــد أبـــــو شقــــرا
يف خضــم االنهيار وأمــام كثرة
التحليالت عن واقع ومستقبل القطاع
العقــاري ،كان ال بد مــن أخذ وقت
مســتقطع مع املهندس راشــد جان
رسكيــس للتحليــل باألرقــام .فبني
منحنيات مؤرشاتها وتعرجات نسبها
املئوية ،تبقــى األرقام هــي املرجع
األدق لفهم ما يمــر به واحد من أهم
القطاعات االقتصادية وأكثرها مدعاة
للتســاؤل ،خصوصا ً أن العقار لم يعد
جدرانا ً وســقفاً ،إنمــا ملجأ للقيمة،
ووســيلة للتحوط واالدخار ،ومكمن
للمضاربة .وأمام املرحلــة الضبابية
التي تمــر بهــا البالد بشــكل عام
والقطاع العقاري بشكل خاص ،كان
هذا الحــوار العلمي املوثق باألرقام يف
تحليل األزمات البنيوية يف عالم العقار
والبناء عىل السواء.
كم بلغت المساحات المسجلة
لرخص البناء الجديد منذ بدء
االزمة؟ وكيف يمكن تفسير
الرقم؟
بعد انتهاء العامني  2020و،2021
صار من املفضل املقارنة بني السنتني
بكمالهــا ،فنســتطيع إذ ذاك مقارنة
مســاحات الرتخيــص ببنــاء جديد
التي ســجلت يف نقابة املهندســن،
والتي بلغــت  2,569,091م ²يف العام
 ،2020بعــد أن كانت عنــد عتبة الـ
 3,329,629م ²يف العام  .2019فالعام
 2020كان عام التقلبــات الحادة يف
كل يشء ،وباألخص القطاع العقاري
الذي تضعضع بشــكل واضح وكبري.
فاالسعار تزاحمت بني الشك املرصيف،
واللبناني والنقدي وكل أنواع التفلتات
غري املنطقية خارج العقل والضوابط
العلمية التي لم تعــد تفيد حتى بلوغ
االستقرار الالزم ،والذي يتوجب العمل
للوصول إليه.
على الرغم من ثقل االزمة ،إال أن
االرقام تبين عدم تراجع المساحات
المسجلة لرخص البناء الجديد
بنسبة كبيرة في العام 2021؟
وعليه ما هي نسبة التأثر باالزمة؟
وكيف توزعت بحسب وظائف
ووجهة االستعمال ،وكيف يمكن
تفسيرها؟
يف العــام  ،2021وصلــت األرقام
املســجلة يف الرتخيص لبنــاء جديد
إىل  2,168,922م ²أي بانخفــاض
منطقي عن العــام الفائت (،)2020
بنســبة  .15.6%يمكن إعطاء الرقم
قيمة مضافة بحســب االســتعمال،
وهذا يرتبط باملتداول به ،الذي يمكنه
بحسب خرباته وعلمه وثقافته ،وضع
الرقم يف خانــة املركز األول للتخطيط
والتحليل والتوجيه والتطوير ،يف حني
يغيب عن بــال الكثريين البُعد الخاص
الــذي يقدمه هذا الرقم .إن تســجيل
املعامالت يف نقابة املهندسني وخاصة
تراخيص البناء الجديد تتأثر بشــكل
واضح بعنارص كثرية تتعلق باالنظمة
االرتفاقيــة والحقــوق املكتســبة
والقوانني املرعية ،واالنظمة الداخلية
والتعقيدات املرتاكمة والكلفة املرتقبة
وزياداتها العنيفة .وال سيما يف خضم

المهندس راشد سركيس

تراجع كبير في اإلنشاءات الكبيرة

الفوىض املالية التي شــهدها السوق
والتخمني العقاري الذي يشكل الرقم
الوهمي – الكذبة الكبرية يف تســعري
كلفــة الرتخيــص ما بني الرســوم
املالية والبلديــة والنقابية ومتعلقاتها
يف اإلســكان والتعمــر (قصــة
راجح) والجاري والــرف الصحي
واالرصفة ...وعىل ما يبدو فان األرقام
تشري إىل توجه الناس إىل البناء الجديد
يف القرى والبلــدات النائية يف األرياف.
وهذا إن دل عــى يشء فعىل الضعف
الجوهري الذي تعاني منه التجمعات
الســكنية الكثيفة بفعل االفتقار إىل
بنية تحتيــة صحيحة توفــر للناس
الخدمة التــي كانــوا ينتظرونها...
فخابت آمالهم ،وما ان عصفت بالبالد
أزمة حادة بهذا القياس القاتل ،حتى
ارتد الناس باتجــاه العودة إىل املصدر
والجذور...

لبنان ،تبني يل أن هناك عدم توازن بني
الرتخيص وتســجيل أوامر املبارشة.
فقانــون البناء يســمح للمالك الذي
حصل عىل ترخيــص بالبناء ان يقوم
بتنفيذ مندرجات الرتخيص وحقوقه
املكتسبة فيه ،خالل مهلة ست سنوات
قابلة للتجديد ملدة سنتني ،مما يعطي
املالــك حريــة االختيــار لتاريخ بدء
اعماله ،وال ســيما يف ظروف متبدلة
كالتي تمــر بها البــاد .إن موضوع
الرتابة هو موضوع تجاري بحت ،وال
عالقة أبدا ً بني مقارنــة انتاج الرتابة
وتراخيص البناء ،والعام  2021يؤكد
بأرقامه هذه الفكرة ،فالتســويات ال
تستهلك مواد ،واملواد تزداد إنتاجا ً ألن
أصحاب معامل االســمنت يتاجرون
باملواد حتى خارج الحدود اللبنانية.

شهد العام  2021ارتفاعًا ملحوظًا
في مجموع المساحات العامة
المسجلة بالمقارنة مع العام
 ،2020فهل يمكن اعتبار هذه
النسبة مقياسًا ،أم أنه ال يجوز
المقارنة مع أرقام العام ،2020
بل األصح المقارنة مع أرقام
السنوات التي سبقت االزمة؟
ال يجوز مرة مقارنــة تراخيص
البنــاء الجديــد ومرة أخــرى كافة
معامــات الرتخيــص ...إن مقارنة
الرقــم  7,788,110أمتــار مربعــة
املتعلق بكافة الرتاخيص املســجلة يف
العــام  ،2021بالرقم  4,416,355م²
املتعلق بكافة الرتاخيص املســجلة يف
العــام  ،2020إن دل عــى يشء فعىل
التدافع لتســجيل معامالت التسويات
التي مددت مهل االســتفادة فيها من
الحسومات التي نص عليها القانون،
عالوة عــى تثبيت التخمني بالســعر
الرائج بتاريخ صدور القانون أي تموز
.2019
هل من عالقة بين تراجع عمليات
التشييد وبين أسعار االسمنت،
خصوصا أن هذه المادة كانت
مفقودة لمدة طويلة كما شهدت
ارتفاعات كبيرة في االسعار؟
يف دراسة ســابقة يل حول كميات
املواد التي تتطلبهــا عمليات البناء يف

هل من أرقام عن حجم انتاج
االسمنت خالل العام الماضي،
وفي النصف االول من العام
الحالي ،خصوصًا أن عمليات التشييد
تعتمد بنسبة  100في المئة على
االسمنت الوطني .وهل شهدت
هذه الصناعة تراجعات أيضًا ،نتيجة
تراجع عمليات البناء؟
ليســت لدي أرقــام دقيقة عن
انتــاج معامــل االســمنت ،إال انني
اســتطيع أن أؤكد أن كمية االسمنت
املنتجــة تفوق بكثري حاجة الســوق
املحلية .وبتقديرات ومقارنات سابقة
كان لدينــا تصور بان النســبة هي
ثلث االنتاج معد لالســتهالك الوطني
الداخــي ،والثلثني للتصديــر .تجدر
االشــارة إىل أن هناك تراجعا ً كبريا ً يف
املشــاريع العامة التي تســتهلك هي
أيضا ً كميات ضخمة من االســمنت،
وهي اليــوم يف حالة الركــود القاتل
ويمكن بتحليل بســيط لتطور اعمال
املتعهدين الكبار ،مالحظة االمر.

للبناء ،حتى قال البعض أن العقارات
التي يمكن بناؤها أصبحت معدودة...
وهذا األمر جعل الطلب يتضاعف عىل
العقارات يف بــروت ،وتضاعفت معه
االسعار ،وبالتايل انســحب األمر مع
تردد هذه الطفرة لينترش من الوسط
إىل كل املناطــق اللبنانية .بني العامني
 2008و ،2009كان يل الكثــر مــن
املداخالت عىل اإلعالم ،ونبهنا كثريا ً إىل
رضورة التقشف واستخدام املساحات
الذكية التي يحتاجها االنسان لسكنه
وعدم الذهاب اىل كماليات املســاحات
الفضفاضة التي تكلف أمواال ً طائلة،
وتزيــد املشــكلة تعقيــدا ً يف املرحلة
التالية ،حيــث التشــغيل والصيانة
والتنظيــف والتأهيــل والحفاظ عىل
املتانة – متانة البناء (املادة التي ينص
عليها قانون البناء وال أحد يطبقها).
وقــد تجــاوب مــع هــذه الدعوات
الكثــر من املســتثمرين الذين عدلوا
تراخيصهــم وخففوا من قياســات
الشقق التي كانون ينشؤونها...
إال أن االزمــة الراهنة بدأت تُظهر
بعدا ً أكثر احتدامــا ً يف اتجاه التقليص
والتصغــر ،وهــذا يتعلــق خاصة
بالتجمعات الســكنية الكربى – املدن
وضواحيهــا .وبرأيي ،إن األزمة املالية
التي تعصــف بالبالد ،بســبب قرار
رسمي بذلك ،أدت إىل تكبيد القطاعات
خســائر فادحة تفوق بكثري الخسائر
املرصفية التــي يتكلــم عنها هؤالء
أضعاف األضعاف ،وهو أمر مؤســف
للغاية .ومع بوادر االنقباض العام ،بدأ
الناس يتفهمون معنى التزام الحاجة
وعدم الذهاب أبعد من ذلك إىل كماليات
ليست من الرضوريات .وهذا األمر بدأ
يرتعرع يف املجتمعات اللبنانية وصار
النــاس يعملون عىل توفــر الحاجة
الرضوريــة ويعرفــون ان يختاروا
اولوياتهم.

هل شكلت االزمة عملية تصحيحية
في القطاع العقاري لجهة االسعار
وعمليات البناء (االنتقال إلى
الشقق ذات المساحات الصغيرة)
وانحصار الطلب بالحاجة وليس
بالمضاربة؟
بدءا ً مــن العــام  2007ظهرت
طفــرة عقارية اختلقتها إشــاعة أن
بــروت تفتقد إىل العقــارات القابلة

هل ستستمر موجة التراجعات في
أسعار العقار؟ وكم يمكن أن تبلغ؟
أم أن القطاع سيستعيد عافيته
وبأي شروط؟
كمــا كل التداوالت التي تشــبه
البورصــة ،يبقــى العقــار يف لبنان
موضع تقلبات صغــرة وكبرية ،وقد
يتأثر بخــر من هنا أو إشــاعة من
هناك ،وكمــا ذكرنا وذ ّ
كرنا بما حصل

يف العام  ،2008-2007يمكن ان تتكرر
التجربة مع إضافات كبرية يف األسعار.
إال ان الثابــت الجديد الــذي لن يتغري
هو الجنوح نحو املســاحات األصغر
والوحدات االكثر.
فتبدل العــادات املجتمعية وتوق
النــاس إىل الحرية الفرديــة وتوجه
العائالت إىل تخصيص كل ولد بغرفة،
ســتطبع املرحلة املقبلــة بمبادرات
تصغري املســاحات وتكثري الوحدات
داخل الشــقة الواحدة وعدم االهتمام
بغرفــة الطعام مثالً ،وكل مســاحة
مشــابهة ال يمكن االســتفادة منها
لوقت اطول.
ســيفكر النــاس يف كل خيــار
يجعلهــم يســتثمرون كل مرت مربع
طوال األربعة وعرشين ســاعة ،بكل
ما فيها من مكان واســتخدام الطاقة
والبنيــة التحتية املتوفــرة لتخفيض
الكلفة التشغيلية التي صارت أكثر من
همّ ،ومسبب لقلق يومي عن مستقبل،
كذب يف استعماله البنوك حني اتخذت
منه يف شعاراتها ،انه سيكون أفضل.

مالحــظـــــات
ال بد من تســجيل بعض املالحظات
العامة بشكل رسيع:
- 1تسجل يف نقابة املهندسني كافة
األعمــال الهندســية التي يحققها
املهندسون يف كافة اإلختصاصات،
وهي تنقســم يف مجــال البناء إىل
قسمني:
األول ،يتعلــق بالرتخيــص بالبناء
الجديــد – الــذي يشــكل محور
موضوعنا.
الثاني ،يتفرع إىل شقني:
 .iأبنيــة قائمــة يتــم العمل عىل
ترميمها أو تأهيلها أو اإلضافة مع
أو بدون بعض التعديالت.
 .iiأبنية تتم تسوية مخالفات بناء
عليها ،وهي وال تُحتســب يف رصيد
االبنية املوجودة ،بســبب انجازها
سابقاً...
مصــدر األرقــام :تقاريــر هيئة
املندوبــن يف شــهر آذار يف نقابة
املهندســن يف بريوت لعامي 2021
و2022
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 1آب ...عيد الجيش اللبناني

قد تكون المصارف استفادت على نحو غير شرعي
لعلمها المسبق بتوقف الدولة عن دفع اليوروبوندز

تسويق السندات والمراهنة على عدم سدادها يندرج
في اطار جرم االحتيال واالفالس التقصيري واالحتيالي

وجوب مراسلة القضاء االجنبي المعني ايضاحًا لعمليات
الـ CDSواالشخاص الذين قاموا بشرائها او االستثمار بها

نقترح اقرار قانون يحمي الدولة ممن اشترى سندات
سيادية بسعر سوقي اقل ّ بكثير من قيمتها االسمية

على القضاء التدخل لجالء الحقيقة

 ...CDSموضوع خطير تداولوا به ثم اختفى!
المحامـــي راضـــي بطـــرس
بعد اعالن الحكومــة اللبنانية «تعليق» دفع
ســندات اليوروبوندز ،ت ّم التــداول لفرتة وجيزة
بموضوع خطري جــدا ً متمثل بما يعرف بـ»CDS
 »)(Credit Default Swapث ّم تالشىت التعليقات،
كأن شيئا ً لم يكن.
سنحاول ايضاح معنى اليوروبوندز والـCDS
وكيف يمكن ان يكون قد طبّق عىل تلك السندات.

تعريف اليوروبوند

عــ ّرف اليوروبوند عىل انــه اداة دين بعملة
اجنبية ،تلجأ اليها الحكومات لتمويل مشاريعها
بفائدة جيدة للمستثمرين مقابل مخاطر مقبولة.
واســباب اصدارها تكون عادة ملتطلبات االنفاق
الحكومي و/او تمويل عجز املوازنة و/او ســداد
ديون مستحقة و/او تمويل مشاريع انمائية...
وتكون ســندات اليوروبنــد الكرتونية يت ّم
التداول بها عرب انظمة مقاصة مثل «كلريسرتيم
«او «يوروكليري»

تعريف الـ»سي دي أس»

ّ
املبســط للـــ»CDS (Credit
يف التعريــف
 :»)Default Swapهو عقد بني شــخصني لفرتة
محــددة ،يضمــن بموجبه حامل ســند دين او
سندات خزينة ،خسارة محتملة ناتجة عن تخ ّلف
او تمنع املدين او مصدّر الســندات عن الدفع او
قيامه باعادة جدولة الديون.
يمكن تشــبيه عقد الـ CDSبعقد تأمني عىل
دين لضمان حالة عدم ايفــاء املدين اللتزاماته،
لكنه يختلف عن التأمني عىل دين بنواح عديدة ،ال
طائل من بحثها راهنا ً ( نذكر عىل سبيل املثال ان
بائعي الـ CDSال يخضعون لنظام محدد لناحية
رأس املال كرشكات التأمــن ،وهم غري ملزمون
بابقــاء احتياطي عمالت معــن عكس رشكات
التأمني واملصارف).
ّ
مشتقة ()Derivative
ما يعني انه اداة مالية
تتبع قرض معني ،ملحاولــة ضمان مخاطر عدم
سداد ســندات صادرة عن رشكة تجارية او دولة
معينة لقاء تسديد الدائن للضامن فائدة (منفعة)
دورية محددة.
ان معظم مانحي الـ CDSهم من املصارف او
املؤسسات املالية الضخمة او رشكات تابعة لها.

ضمانة ضد التخلف عن الدفع

للوهلــة االوىل ،يمكن اعتبــار عقد الـ CDS
 )(Credit Default Swapكضمانــة لحامــي
ســندات الخزينة او للســندات التجارية تجاه
الدائنــن عند التخ ّلــف عن الدفــع ،فهي تنقل

املخاطر مــن الدائن اىل شــخص ثالث (الرشكة
املانحة للـ )CDSدون نقل ملكية السندات ودون
تجيري ،وتنشئ وعدا ً بالتعويض عند عدم الدفع.
هنا يقتيض الوقوف عند «»event of default
اي حاالت التخ ّلــف وتعريفها ،والتي يبنى عليها
لتحديد ما اذا استحق ّ التعويض وقيمته.
ســنة  1999وضعــت الـــ»»ISDA
(International Swaps and Derivatives
 )Associationاالتفــاق االول الذي ســمي بالـ
 CDSحيث حدد ثالث حــاالت «»credit events
اساسية ،تجعل الضمانة تستحق وهي االفالس-
عــدم الدفع – اعــادة الهيكلة .وهــذه الحاالت
تعترب اوضاعا ً يخرس املســتثمر يف حال حدوثها
اســتثماراته ،ما يربر توقيع عقد تأمني لضمان
اية خســارة باملوضوع ونقل املخاطر عىل عاتق
بائع الـ.CDS
أما حالة جدولة الديون فخلقت جدال ً واسعا ً
لناحية عدم امكانية اعتبارها خسارة لالستثمار
املؤمــن عليه ،بالتايل عدم اســتحقاق الضمانة.
وهناك من اعتربهــا « »soft credit eventحيث
خســارة املؤمن ليســت اكيدة او قابلة للجدل،
فضال ً عن ان اعــادة الجدولة يمكن لها ان تكون
من دون تأثري عىل االستحقاقات الالحقة عكس
حالة التخ ّلف عن الدفــع او االفالس التي تجعل
كافة الدفعات مستحقة.
ازاء هــذا الوضــع وضعــت الـــ»»ISDA
(International Swaps and Derivatives
 )Associationاربعــة اتفاقات اطار لشــمول
الحاالت الخالفية.

لها مخاطر ...ويرتفع سعرها

لكن مخاطرها كثرية خاصــة لناحية عدم
مالءة بائع الـــ  CDSكما حصــل اثناء االزمة
االقتصاديــة العاملية ســنة ،2008حيث خرست
رشكة  AGI 99.2مليار دوالر امريكي 30 ،مليار
دوالر منها كانت نتيجة عقود الـ.CDS
وعقود الـ CDSيت ّم التداول بها يف البورصات
واالسواق املالية بحيث يرتفع سعرها ك ّلما زادت
مخاطر عدم الدفع وتنخفض قيمتها ك ّلما ّ
خفت
تلك املخاطــر( ،يف لبنان كان ســعر الـ CDSيف
كانون الثاني من عــام  2020يبلغ  2285دوالرا ً
أمريكيا ً ليقفز بتاريخ  2020/3/12اىل 25.000
دوالر اثر اعــان الدولة اللبنانيــة «تعليق» دفع
اليوروبونــد ،اي ان من اشــرى  CDSيف كانون
الثاني من ســنة  2020اســتوىف اكثر من عرشة
اضعاف استثماره).
من هنــا خطورتهــا ومفاعيلهــا املدمرة
لالقتصاد ،فضــا ً عن امكانيــة التأثري الفتعال
حاالت عدم االيفاء ،او عدم ايفاء الرشكة املانحة

للـــ CDSيف ما لــو كانت املبالغ املشــمولة بها
ضخمة تفــوق قدرة الرشكة املانحــة للضمانة
املذكورة ،اضافة اىل مخاطر اخــرى نتناولها يف
بحث الحق.

في القانون اللبناني

وبالعــودة اىل الوضع اللبناني ،يتبني ان عقود الـ
 CDSهي من العقود الـ  sui generisاي انها مبتكرة
ال تنطبق عليها التصنيفات القانونية للعقود املسماة،
وتخضــع لح ّرية التعاقد التي ال يحدّها ســوى مبدأ
حســن النية يف التنفيذ ومبادئ االستقامة التجارية
وقواعد االنتظام العام.
فالقانون اللبناني قد اعطى اهمية كبرية لحسن
النية يف تنفيــذ العقود ( 221م.ع) ومنع التعســف
يف اســتعمال الحق ( 124م.ع) وفرضت املادة  3من
قانون التجارة عــى القايض عند انتفــاء النص ان
يسرتشد بمقتضيات االنصاف واالستقامة التجارية.
كما رتّب القانــون اللبناني (قانــون موجبات
وعقود -قانون العقوبات – قانون حماية املستهلك)...
مســؤولية مدنية وجزائية عن اعمال الغش والخداع
التي يقدم عليها االشخاص .وشددت العقوبة يف ما لو
كان فاعل الغش او الخداع ممتهنا ً مهنة معينة وقام
بغش املستهلكني.
وأوجب قانون النقد والتسليف بمادته  156عىل
املصارف االلتزام بقواعد تؤمن صيانة حقوق املودعني
يف األموال التي تتلقاها.
واق ّر مرصف لبنان اصــوال ً للعمليات املرصفية
عرب القرار اســايس رقم  11947تاريخ 2015/2/12
 Code of conductقواعد االخالق وحســن الســلوك
( )2006/7/26الذي وَضع اطارا ً ملبدأ حســن النية
يف تنفيذ العقود واالعــراف املرصفية ،ووجوب اعالم
العميــل باملعلومــات الدقيقــة ورشوط املنتجات
والخدمات التي تعرضها واملخاطر املتأتية عنها وعدم
تضليلهم.

توقف لبنان عن الدفع

إثر اعالن الحكومة اللبنانية بتاريخ 2020/2/16
«تعليق» دفع  1.2مليار دوالر امريكي قيمة ســندات
يوروبوند مســتحقة ،اصبحت الدولــة اللبنانية يف
موضع املتخ ّلف او املمتنع عن الدفع.
وفضالً عــن واقعة بيــع املصــارف اللبنانية
لليوروبوند ســنة  2019لغايــة آذار  2020ملا يقارب
الـــ 4.7مليــار دوالر مــن اليوروبونــد ملضاربني
ومســتثمرين اجانب ...حصل ارتفاع بقيمة الـCDS
عىل اليوروبونــد من  2285تقريبــا ً اىل ما يفوق الـ
 25.000دوالر ،وذلك من دون تدخل من مرصف لبنان
الذي اعلن حاكمه عىل شاشــة الـ LBCIان مرصف
لبنان بصدد اجــراء تحقيق ملعرفة ما اذا كانت هنالك
مرسبة متع ّلقة بقــرار تعليق الدفع
اية معلومــات
ّ
(االمر الذي لم يعرف لغاية تاريخه).

ماذا فعلت المصارف؟
كلنا غضب

يضــاف اىل ذلك ،لم يأت احد عىل ذكر عمليات الـ
 CDSالتي يمكن ان تكون املصارف اللبنانية قد لجأت

اليها بالنظر اىل كونها محرتفة يف املجال املايل ،ولكونها
قامت بتســويق اليوروبوند لعمالئها يف ظ ّل معرفتها
بالوضع املايل املتعثر للدولة اللبنانية.
علمــا ً انه نــرت عــدّة تقارير تفيد ســداد
 400.000.000دأ (اربعمايــة مليون دوالر امريكي)
 CDSتبعا ً لتعليــق الدولة اللبنانية تســديد دفعات
اليوروبونــد يف  ،2019/2/16فأين هي هذه املبالغ؟
هل ت ّم سداد مبالغ اخرى؟

على القضاء التدخل

فاملوضوع شائك ومتشعّ ب ،يوجب تدخل القضاء
(املع ّ
طل قرساً) ومبارشة تحقيق ومراســلة القضاء
االجنبي املعني ايضاحا ً لعمليــات الـ CDSالتي تمّ ت
و/او تــ ّم رشاؤها قبل اعالن توقــف الدولة اللبنانية
عن دفــع ســندات اليوروبوند ،واالشــخاص الذين
قاموا برشائها او االســتثمار بها مبارشة او بواسطة
وسطاء او اشــخاص مســتعارين .ومعرفة مصري
االموال املتأتية عنها ،لتع ّلق املوضوع بمصري اقتصاد
بلد وشــعب بأكمله ،احقاقا ً للحق و اظهارا ً للحقيقة
وانصافــا ً للمودعني الذين كانوا ضحية ممارســات
محرتفة بهدف هدر حقوقهم.
فاذا تبني للقضاء ان تسويق اليوروبوند اىل عمالء
املصارف قد ت ّم بينما تقوم االخرية باملراهنة عىل عدم
ســداد اليوروبوند عند اســتحقاقه ،فاالمر يندرج يف
اطار جرم االحتيال واالفــاس التقصريي واالحتيايل
لخلقهم مرشوعا ً وهمياً ،يهدف اىل ابتزاز املستثمرين
اللبنانيني مع علمهم املسبق باستحالة اعادة االموال
او باالحرى بجدية املخاطر حول عدم سدادها.
واذا تبني ان اســتفادة السياســيني وعائالتهم
واعضــاء مجالــس ادارة املصــارف وعائالتهم من
هذا النوع مــن االدوات املالية ،فهذا يعترب من جرائم
اســتغالل وافشــاء املعلومات التي ح ّ
ظرها قانون
التجارة وقانون انشاء االسواق املالية ،وقانون حظر
االستغالل الشــخيص للمعلومات املميزة يف التعامل
باالسواق املالية ،وقرارات مرصف لبنان ،كما يمكن ان
يندرج يف جرائم رصف النفوذ وغريها من مواد قانون
العقوبات ،ويشكل خرقا ً ملوجبات املصارف التي تعترب
كوكالء مأجورين لعمالئهم (تمييز مدني،غرفة  ،4رقم
 ،53تاريخ  2008/12/16الرئيس حدثي ،املستشاران
ح ّروق وخليل – بنك االعتماد اللبناني/حداد -صادر يف
التمييز،القرارات املدنية  ،2008ج،1ص.)584:

دور نقابة المحامين

نشــدد يف الخاتمة عىل دور نقابة املحامني التي
انشــأت لجنة تعمل عىل حماية حقــوق املودعني،
وتالحق من عــ ّرض حقوقهم اهمــاال ً او تقصريا ً او
قصدا ً للضياع ،ونقرتح اقرار قانون عىل طراز القانون
البلجيكي لســنة  ،2015الذي يحمــي الدولة ممن
اشرتى سندات سيادية بســعر سوقي اق ّل بكثري من
قيمتها االسمية .حيث اعترب الدائن حائزا ً عىل افضلية
غري رشعية مــا يمنعه من مالحقــة الدولة املدينة،
ّ
ويتفق مع القانون اللبناني لالثراء غري املرشوع ومبدأ
التعسف باســتعمال الحق ومنع من اساء العمل من
االستفادة منه.

٢٠
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اإلتحاد العمالي العام شاهد زور ...مطأطأ الرأس!
آدم شمــس الديـــن
قد يبدو الســؤال عن الدور
الذي يلعبــه االتحــاد العمايل
العام ،يف ظــل واحدة من ثالث
أسوأ أزمات يف التاريخ الحديث،
نكتــة ســمجة تتجــاوز يف
ســماجتها النكتة التي أطلقها
همســا ً رئيس االتحاد العمايل
العــام بشــارة االســمر بحق
البطريــرك الراحل مار نرصالله
بطرس صفري يف مؤتمر صحايف
يف أيار عام .2019
النكتة بالنكتة تذكر ،وعليه
ولو كان ما حصل مع األسمر قد
بات يف أرشــيف ما قبل االنهيار
الكبــر اال انه يمثــل برمزيته،
من توقيف واذالل قبل السماح

نحاس إبــان معركة رفع الحد
لــه بالعودة تائبــا ً اىل منصبه،
األدنى لألجور.
محطة ال يمكن تجاوزها لفهم
وال بــد مــن التذكري بأن
دور االتحــاد ووظيفته يف نظر
االتحــاد ،وبالتزامن مع أجواء
السلطة.
مؤتمــر ســيدر
ال بــد مــن
يف
التفاؤليــة
التذكــر انه قبل
نيســان ،2019
النكتــة القبيحة،
كان االتحاد ومذ التدجين بدأ منذ أكثر كان يهدد بسلسلة
انتخاب االســمر من عقدين ...ونجحت مــن التحــركات
وطني
وبــإرضاب
رئيســا ً لــه عام
ّ
ٍ
 ،2017يحــاول فيه السلطة بامتياز
عام ضد السياسات
الرضيبيــة التــي
الخــروج ولــو
تناقشــها الحكومة اللبنانيّة يف
شــكليا ً من غيبوبة وضع فيها
املوازنة الجديــدة .جاءت نكتة
يف عهد ســلفه غســان غصن
االسمر «شــحمة عىل فطرية»
حني تآمر عىل حقــوق العمال
واملوظفني .وقبل غصن بما ّ
ويف الوقت املناسب ،نكتة طريت
من
االسمر وطريت االتحاد ...لتؤكد
عليه أصحاب العمــل بدال ً من
الســلطة مرة جديــدة أن أي
طرح وزيــر العمل آنذاك رشبل

دور لالتحاد خارج املســموح
به ســيواجه بأقــى درجات
التأديب.
اليوم مع تعمــق االنهيار
واســتمراره ،ال بد من السؤال
«ايــن االتحاد العمــايل ،إني ال
أراه؟» .يرفــض رئيس االتحاد
بشــارة االسمر الســؤال ويرد
عليه بســؤال «أين الناس التي
مألت الشــوارع احتجاجا ً عىل
زيادة الواتســاب وهــي غائبة
اليوم» .بذلك يكون االســمر قد
ركــن اىل معادلــة ملتوية بأن
يكون الناس محركا ً لالتحاد ال
العكس.
يرص االسمر عىل أن االتحاد
يقوم بواجباته وان لم يكن ذلك
عىل أكمل وجــه ،يعيد التذكري

تخضيع ألجندات مستمر منذ سنوات

باالنجــاز الذي حققــه برفع
نور الدين اىل التجربة التونسية
بــدل املواصالت واملســاعدات
لالتحاد التونيس للشغل لتعرية
االجتماعية .ويذهــب بعيدا ً يف
االتحاد العمــايل العام اللبناني
االنجاز حــد االعتبار أن «مجرد
والتأكيد عىل دوره املتواطئ مع
استمرار االتحاد عىل وحدته يف
الســلطة يف هذه االزمة .يقول
هذه املرحلة التي تشــهد فيها
نور الديــن إن االتحاد التونيس
البالد انقســاما ً كبريا ً هو انجاز
للشــغل واالتحــاد النقابــي
بحد ذاته ال بل شــمعة مضيئة
لتونس تمكن يف الفرتة االخرية
وســط هذا الظــام الدامس».
يف املفاوضــات مــع صندوق
تحتاج كل ســلطة سياســية
النقد الدويل من فرض نفســه
ومالية اىل جســم نقابي طيع
رشيكا ً ثالثا ً من خارج الطاولة
وضعيف ،وان كان ذلك مفهوما ً
لتمثيــل مصالــح املوظفني
ملن يحاول الدفاع عن مصالحه،
والعمــال واالجــراء .وفرض
ما هو غري متوقع هو أن يتحول
مظلة تحمي هذه الفئات يف أي
الجسم النقابي أداة لها.
خطة محتملة مع الصندوق»،
الحملــة التدمرييــة التي
يتابع نور الديــن ويذكر املثال
نجحت إبان «تسونامي» رفيق
عىل ذلك «تمكــن االتحاد من
الحريري يف أوائل التســعينيات
فرض تعديل عــى مفاوضات
للقضــاء عــى دور االتحــاد،
الحكومــة التونســية مــع
بالتعاون مع النظام الســوري
الصندوق حني تلمس امكانية
وميلشــيات الحــرب إلخضاع
املس بحقوق وزيادات الرواتب.
وأقــدم عــى تنفيــذ ارضاب
البالد للنهج االقتصادي الجديد
– القديم ،تقطف ثمارها اليوم
شــامل وفرض خلــط أوراق
للحكومــة .وباتــت الحكومة
يف مرحلــة تحوليــة اقتصادية
مضطرة اىل تغيري حســاباتها
ســتحكم حياتنا لعقود قادمة.
يرفض األسمر ان االتحاد طيع يف
ألن الصندوق يشــرط وجود
يد السلطة ،ويعترب أن «االتحاد
اجماع مجتمعي عىل أي خطة.
يتعاطــى مع ســلطة منتخبة
وبالتايل بمجــرد وجود رشيك
جددت رشعيتها يف انتخابات لم
يملك قــوى اجتماعية قادرة
عىل فرض نفسها عىل الطاولة
يمض عىل اجرائها اشهر قليلة،
تســتطيع خلط كل الحسابات
فكيف يمكن التوقع من االتحاد
وهذا ما ال يقوى عليه االتحاد
مواجهة ســلطة بفئات قامت
العمايل العــام .وكان يفرتض
بانتخابها»؟
مــن هــذا االتحاد لعــب هذا
ال نفع من الدخول يف جدال
الــدور ولكل ما هــو مرتبط
حول تعريف العمل املطلبي مع
بهذه الفئــات محدودة الدخل
االســمر وتفريقه عن العمل
والفئــات العمالية
الســيايس ،وال
واملوظفــن .وهذا
نفع يف ذكر امثلة
هو دوره الطبيعي
عديــدة لزعمــاء
واملتوقــع ...ولــم
ولسلطات منتخبة تخلّى االتحاد عن
د يمو قر ا طيــة دوره وبات هامشيًا يلعبــه .وعليــه ال
يمكــن الوصول اال
اهتزت عروشــها
بمجــرد املــس في تحقيق مطالب
إىل خالصــة واحدة
العمال
وهي ان هذا االتحاد
بحقــوق عمــال
يلعب دورا ً مشبوها ً
واجراء قد شاركوا
ولم يعــد دوره تمثيــل هذه
يف ايصالهــا للســلطة .لكن
الفئات بل بات دوره باحتجاز
لنمش بمقاربة األســمر .ثمة
ِ
هذا الدور كرهينة».
سلطة منتخبة تخضع لتدقيق
تحميــل االتحــاد العمايل
رقابي من قبــل صندوق نقد
العام مســؤولية لعــب الدور
دويل ما كان بمقدوره املواقفة
املنــوط بــه ،يشــبه اىل حد
عىل خطــة تعاف مــايل اال يف
بعيد تحميل املجلــس النيابي
حال حصولها عــى «موافقة
مسؤولية لعب دور الترشيع...
مجتمعية» ،بحســب التعابري
أي ترشيع كان ،أو مســؤولية
واملقاربات التي بات يركن اليه
الصنــدوق يف خطتــه ،حرصا ً
مجلس الــوزراء بتأدية دوره
التنفيذي .بيد ان جردة رسيعة
عىل انجــاح أي برنامج وعدم
ملدى تطبيق قوانني مقرة اصالً،
عرقلته .يف الخطة الحكومية،
أو قرارات ومراســيم حكومية
الفقــرة الوحيــدة املرتبطة
يحيلنا اىل مقاربة فلســفية/
بالحمايــة االجتماعية تقترص
فكاهية.
عىل ما ســتقدم عىل تقديمه
ففــي لوحته الشــهرية
الحكومة من مساعدات عينية
لغليــون كتب الرســام رينيه
أقرب اىل «االعاشــات» وجزء
ماغريت «هذا ليــس غليوناً»!
منها ممول اصــا ً من برامج
للداللة عىل أن الرســم ال يعني
دعم دولية .ما هو دور االتحاد
بالرضورة وجود اليشء لتأدية
يف تأمني شــبكة امان حقيقية
الوظائف العملية ،اذا ال يمكن
يف ظل توفر الظروف للمطالبة
حشــو الغليون يف اللوحة فهو
بها عرب صندوق النقد الدويل؟
بالتايل ليــس غليونا ً حقيقياً...
يف هذا االطار يركن عضو شبكة
وعليه هذا ليس اتحادا ً عمالياً.
مدى والكاتب االقتصادي عيل

تــتــــــــمــات
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"حزب الله" يضع هوكشتاين "في المرمى"...

وإذ يجتمع الرؤســاء الثالثة يف قرص بعبدا صباح اليوم عىل نية البحث يف
«املوقف الرسمي املوحّ د» الذي سيتبلغه هوكتشاين ،لم ي ِ
ُخف إعالم «حزب الله»
وضع الوســاطة األمريكية يف مرمى رسائله «الدقيقة» فشدد عىل ّ
أن التسجيل
املصوّر الذي عرضه اإلعالم الحربي «يحمل الكثري من الرســائل املبارشة وغري
املبارشة للعــدو وللمفاوض األمريكي الذي عاد إىل لبنــان» ،وذلك بالتوازي مع
الحرص يف الوقت عينه عىل تظهري دوريات راجلة من عنارص «القمصان السود»
بمحاذاة الرشيط الحدودي تأكيدا ً عىل الجهوزية الربية كما البحرية لخوض غمار
الحرب يف حال لم يحمل هوكشــتاين طرحا ً يلقى استحسان قيادة «حزب الله»
لقضية الرتسيم واالستخراج ...و»الصباح رباح» اليوم كما ّ
عب نرصالله مساءً،
يف معرض إشارته إىل ّ
ترقب ما سينقله الوسيط األمريكي عن الجانب اإلرسائييل،
وأضاف« :تناقشنا يف قيادة «حزب الله» ودرسنا الخيارات ووضعنا نفسنا إما يف
(صــورة) حل األمور بإيجابية لصالح لبنان وإما الذهاب اىل حرب ،واتخذنا هذا
القرار ( )...هناك فرصة تاريخية واألمر يحتاج إىل مخاطرة محسوبة ،فلنذهب
اىل املخاطرة» ...وتوجه إىل كل من يسأل «حزب الله» عمّ ن كلفه مهمة الدفاع عن
لبنان بالقول« :ح ّل عنّي ،أنا ألله مك ّلفني».
وبالتزامن مع وصول هوكشــتاين إىل بريوت حيث استهل لقاءاته بوزير
الطاقة وقائد الجيش واملدير العام لألمن العام محذرا ً من مغبة أن تؤدي األجواء
التصعيدية التي يبثها «حزب الله» إىل ارتدادات ســلبية عىل أرضية املفاوضات،
لفت االنتباه البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية األمريكية وشــددت فيه عىل
استحالة «التوصل إىل حل رضوري وممكن» يف قضية الرتسيم الحدودي البحري
ً
منوهة يف هذا
بني لبنان وإ ٍرسائيل «إال من خالل املفاوضات والديبلوماســية»،
املجال بأن زيارة الوســيط األمريكي الراهنة إىل لبنان «تأتي ملناقشــة الحلول
املستدامة ألزمة الطاقة يف لبنان بما يف ذلك التزام إدارة بايدن بتسهيل املفاوضات
حول الحدود البحرية».
يف الغضون ،تفاعلت خالل نهاية األســبوع قضيــة التصادم الذي حصل
يف بلدة رميــش الحدودية بني عنارص «حزب الله» وأبنــاء البلدة ،بحيث أهاب
البطريرك املاروني بشــارة الراعي باألجهزة األمنية «القيام بواجبها يف حماية
أبنائنا وطمأنتهم ،فيشعرون أنهم ينتمون إىل دولة تحميهم وتضمن سالمتهم
وحرية عملهم يف أرضهم ،بموجب قرار مجلس األمن  1701الذي يمنع أي قوى
مسلحة من التواجد يف منطقتهم».
ّ
تطرق الراعي يف قداس األحد إىل مســتجدات قضية التع ّرض للمطران
كما
موىس الحاج والتي «تشــكل امتحانا ً ملدى قدرة املسؤول عن هذه الحادثة عىل
وضع حد للتطاول عىل الكنيسة املارونية» ،فقال« :كان البعض يشكو من تدخل
الطوائف بالدولة ،فإذا بالدولة تعتدي عىل طائفة تأسيسية» ،ووضع يف ضوء ذلك
مروحة من املطالب إلنهاء تداعيات هذه القضية ،بما يشــمل إعادة جواز سفر
املطران وهاتفه وتسليمه األمانات من مال وأدوية ،والكف عن تسمية اللبنانيني
املتواجدين يف فلسطني املحتلة بالعمالء ،محذرا ً يف املقابل املسؤولني يف حال عدم
العمل بموجب هذه املطالب ،من أنهم «يتســببون برش كبري تجاه أبرشيتنا يف
األرايض املقدسة».

حلحلة في أزمة الرغيف ...هذه أسبابها!

وكانــت وزارة اإلقتصاد والتجارة أنجزت جــداول توزيع القمح والطحني
وأصبحت يف متناول اي شخص وبدءا ً من األسبوع الجاري ستصبح عىل موقع
الوزارة.
أما األسباب التي برزت وراء تلك الحلحلة ،فهي التالية:
اوالّ ،دخول  49ألف طن من القمح األســبوع املايض اىل البالد وبذلك يكون
القمح ّ
توفر لشهر ونصف الشهر.
ثانياً ،معاودة املطاحن التي أقفلت أبوابها عملها بشــكل طبيعي وتقوم
بطحن نحو  1000طن يوميا ً من القمح.
ثالثاً ،وضع آلية جديدة وشــفافة واملتابعة الحثيثة والرقابة املشددة من
اللجنة املشرتكة التي تتضم وزارة االقتصاد والتجارة ،وزارة الداخلية والبلديات
واالجهزة االمنية ،والتي تعمل بجهد كبري لتأمني الرقابة عىل املطاحن واالفران
بشكل يسمح بالتوزيع العادل للقمح والطحني عىل كامل االرايض اللبنانية.
بدوره أوضح مدير عام الحبوب والشــمندر الســكري يف وزارة االقتصاد
جرجس برباري لـ»نــداء الوطن» أن «خلية األزمــة يف اللجنة الوزارية املعنية
ّ
وترشــد التوزيع ليكون
تجتمع بشــكل متواصل وتطلع عىل مخزون املطاحن
بالتساوي حسب القدرة اإلنتاجية لكل مطحنة ،فالكل يعمل بجد وت ّم إبالغنا أن
الطوابري أمام األفران تراجعت» ،وأشار اىل ان «هناك باخرة كبرية تفرغ حمولتها
من القمح البالغة  25ألف طن عىل أن تنتهي عملية اإلفراغ اليوم أو غداً».

الصدر يُطلق معركة "تغيير النظام"...

وإذ أمــل الصدر يف تغريدة عــى «تويرت» يف «أن ال تتك ّرر مأســاة تفويت
الفرصــة الذهبية األوىل عــام  ،»2016رأى أنها «فرصة أخــرى لتبديد الظالم
والظالمية والفساد والتف ّرد بالســلطة والوالء للخارج واملحاصصة والطائفية
التي جثمت عىل صدر العراق منذ احتالله» .وتابع« :أيها الشعب العراقي ،إنّكم
جميعا ً مسؤولون وك ّلكم عىل املحك ...إمّ ا عراق شامخ بني األمم وإمّ ا عراق تبعي
يتح ّكم فيه الفاســدون والتبعيون وذوو األطمــاع الدنيوية ،بل وتح ّركه أيادي
الخارج رشقا ً وغرباً» .وبينما اعترب أن «من ســمع واعية اإلصالح ولم ينرصها،
فسيكون أسري العنف وامليليشــيات والخطف والتطميع والرتهيب والتهميش
والفقر والذ ّلة ومحــو الكرامة» ،دعا الجميع إىل «منــارصة الثائرين لإلصالح
بما فيهم عشــائرنا األبية وقواتنا األمنية وأفراد الحشد الشعبي املجاهد الذين
يرفضون الخضوع والخنوع وك ّل فئات الشــعب» .وختم بالقول« :أمّ ا إذا فوّتم
الفرصة ،فال تكيلوا اللوم عيل ،فإنّي أدعوكــم إىل ما فيه صالحكم وإصالحكم
وإنقاذ وطنكم وكرامتكم ولقمتكم وخرياتكم وهيبتكم».
ويف األثناء ،كشــف عضو يف الفريق السيايس للصدر خالل ترصيح لوكالة
«رويرتز» أن «االعتصام مفتوح إىل حني تلبية املطالب ،وهي كثرية» ،مشــرا ً إىل
أن التيّار الصدري يُطالب بح ّل الربملان وإجراء انتخابات جديدة واستبدال القضاة
االتحاديني ،يف حني عقد «اإلطار التنسيقي» الشيعي اجتماعا ً يف منزل رئيس تيار
الحكمة عمار الحكيم يف بغداد ملناقشة التطوّرات املستجدّة.
ويف وقــت الحق ،أصدر «اإلطار التنســيقي» بيانا ً دعــا فيه منارصيه إىل
التظاهر يف محيــط املنطقة الخرضاء اليوم ،وجاء يف بيانه« :يســتم ّر «اإلطار
التنســيقي» يف دعوته إىل الحوار مع ك ّل القوى السياسية ...بينما نرى لألسف
تصعيدا ً مســتم ّرا ً وتطوّرا ً مؤســفا ً لألحداث وصل ح ّد الدعوة إىل اإلنقالب عىل
ّ
ومؤسساتها وعىل العملية السياسية والدستور واإلنتخابات».
الشعب والدولة
وح ّذر من أن هذا «أمر خطر يُعيد إىل الذاكرة اإلنقالبات الدموية التي عاشها
العراق طيلة عقود الديكتاتورية ما قبل التغيري» ،مؤكدا ً أن الشعب العراقي «لن
يسمح بأيّ مساس بهذه الثوابت الدســتورية من قبل جمهور كتلة سياسية
واحدة ال تُمثل ك ّل الشعب العراقي» .كما اعترب أن «ك ّل من لديه رأي أو مرشوع
لتعديل الدســتور فهو أمر متاح من خالل األطر الدستورية ...وأي عمل خالف
ذلك فإنّه تجاوز لك ّل الخطوط الحمراء وتهديد للسلم األهيل وسلطة القانون».
ويف هذا السياق املتوتر ،جرى تعطيل الدوام الرسمي األحد يف كافة املحافظات
بمناســبة بداية شهر محرم ،وفق بيان صادر عن رئاســة الوزراء« ،باستثناء
ّ
املؤسسات األمنية» وبنســبة  50يف املئة يف «الدوائر الخدميّة والصحيّة» .وكان
الفتا ً تحذير األمني العام لحزب «للعراق متحدون» أســامة النجيفي من اندالع
حرب أهلية يف البالد ج ّراء تفاقم األزمة السياســية ،داعيا ً إىل عقد جلسة طارئة
ملجلس النواب وتحديد موعد إلجراء انتخابات مبكرة تفاديا ً ألي احتماالت تقود
إىل نتائج سلبية.
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كما أطلق رئيس إقليم كردســتان نيجريفان بارزانــي مبادر ًة للحوار بني
األطراف السياســية ،داعيا ً إياهم يف بيان إىل «القــدوم إىل أربيل ...والبدء بحوار
ّ
للتوصل إىل تفاهم وإتفاق قائم َْي عــى املصالح العليا للبالد».
مفتــوح جامع
وقال« :نُتابع بقلق عميق األوضاع السياسية واملستجدّات التي يشهدها العراق،
وندعو األطراف السياسية املختلفة إىل التزام منتهى ضبط النفس ،وخوض حوار
مبارش من أجل ح ّل املشكالت».
دوليّاً ،دعا األمــن العام لألمم املتحدة أنطونيــو غوترييش يف بيان كافة
الجهات الفاعلة يف العــراق إىل «اتخاذ خطوات فورية للتهدئة وتجنّب املزيد من
ّ
ومؤسسات الدولة».
العنف» ،مشدّدا ً عىل رضورة «حماية املتظاهرين السلميني
ّ
وحض األطراف عىل «اإلرتقاء فوق خالفاتهم وتشــكيل حكومة وطنية فاعلة
قادرة عىل تلبية مطالب اإلصالح ،من دون تأخري».
بدوره ،أعرب االتحاد األوروبي يف بيان عن قلقه من استمرار االحتجاجات
و»تصعيدها املحتمل» يف بغداد ،داعيا ً جميع األطراف يف العراق إىل «ضبط النفس
ملنع املزيد من العنف» ،كما طالب القوى السياسية يف البالد بـ»ح ّل القضايا من
خالل حوار سيايس بنّاء ضمن اإلطار الدستوري».
ميدانيّاً ،خي ٌم ومواكب عاشــورائية وطعام داخل الربملان العراقي ...هكذا
أطلق منارصو التيار الصدري مراسم اليوم األوّل من عاشوراء يف أروقة املجلس
ّ
املحصنة يف بغداد ،غداة بدء اعتصامهم املفتوح
الواقع داخل املنطقة الخرضاء
فيه السبت.
ويف حديقة الربملان ،جلس البعض عىل حصائر تحت شجر النخيل ،بينما نام
آخرون عىل فرش وأغطية وضعت عىل أرض املجلس .وبثّت أناشيد عاشورائية
دينية عرب ّ
مكبات صــوت .وانترش الباعة الجوّالون يف املــكان ،وهم يُقدّمون
للمعتصمني املرشوبات الباردة ،مثل التمر الهندي واملث ّلجات والسجائر.
ويرفض املتظاهرون اســم محمد شياع الســوداني ّ
لتول منصب رئيس
الوزراء ،والذي ّ
رشــحه إليه «اإلطار التنسيقي» ،املؤ ّلف من كتل شيعية أبرزها
دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء األســبق نوري املالكي وكتلة الفتح املمثلة
لفصائل «الحشد الشعبي» املوايل إليران.
وقال املتظاهر عبد الوهاب الجعفري األب لتسعة أطفال والبالغ من العمر
 45عاما ً لوكالة «فرانس برس» ّ
إن «السياســيني املوجوديــن حاليّا ً يف الربملان
لم يُقدّموا شــيئاً» .وأضاف الرجل الذي يعمل عامالً يوميّــاً« :أنا موجود هنا
من األمس للمطالبة بحقوق الفقراء» ،يف حني قالت أم حســن ( 42عاماً) ّ
إن
«مطالب السيد الصدر هي حكومة نزيهة بعيدا ً عن اإلطار» ،معترب ًة أن «اإلطار
ي ّ
ُرشحون شخصيات معروفة بالفساد لم تُقدّم شيئا ً للوطن ،سواء السوداني أو
غري السوداني».

مسيّرة تستهدف "األسطول الروسي" في القرم

وقال حاكم سيباســتوبول ميخائيل رازفوزجاييف يف رسالة عرب تطبيق
«تلغرام»« :صباح اليوم (أمس) ،ق ّرر القوميون األوكرانيون إفساد عيد األسطول
الرويس» الذي احتفلت به موســكو أمس ،مشــرا ً إىل ّ
أن ك ّل االحتفاالت بعيد
األسطول الرويس «أُلغيت ألســباب أمنية» ،ودعا سكان سيباستوبول إىل عدم
مغادرة منازلهم «إذا أمكن» ،بينما اعتربت البحرية األوكرانية أن الروس افتعلوا
حجّ ة إللغاء االحتفاالت املخ ّ
طط لها يف سيباستوبول خوفا ً من هجوم حقيقي.
ويف هذا اإلطار ،أوضح املتحدّث باســم اإلدارة اإلقليمية يف أوديسا سريغي
براتشــوك يف بيان أن «تحرير شــبه جزيرة القرم األوكرانية املحت ّلة سيحدث
بطريقة أخرى أكثر فاعلية» .وجاءت هذه التطوّرات فيما أعلن الرئيس الرويس
فالديمري بوتني خالل حضوره عرضا ً عســكريّا ً بحريّا ً يف ســان بطرسربغ ّ
أن
األسطول الرويس سيحصل «يف األشهر املقبلة» عىل صاروخ «كروز» فرط صوتي
يحمل اسم «زيركون» الذي «ال يواجه أيّ عوائق».
وإذ شدّد بوتني عىل ّ
أن األســطول الرويس «قادر عىل إحداث ر ّد رسيع عىل
ك ّل من يُق ّرر تقويض سيادتنا وح ّريتنا» ،أكد أن «الوطن مفهوم مقدّس بالنسبة
إلينا جميعــاً ،والدفاع عنه واجب ومعنى حياة لــك ّل منّا» .وأرشف «القيرص»
الرويس عىل استعراض بحري يف سانت بطرســبورغ ض ّم أكثر من  40سفينة
وغوّاصة وحواىل  3500عسكري يف العاصمة السابقة لإلمربطورية.
ّ
وتوسع «حلف
وتُش ّكل مســاعي الواليات املتحدة للهيمنة عىل املحيطات
شــمال األطليس» أكرب تهديد لألمن القومي الرويس ،بحســب عقيدة البحرية
الروسية الجديدة التي ّ
وقعها بوتني أمس .وجاء يف الوثيقة الواقعة يف  55صفحة
أن «التحدّيات والتهديدات الرئيســية» لألمن القومــي والتنمية تتمثّل بهدف
واشنطن «اإلســراتيجي للهيمنة عىل محيطات العالم» وتح ّرك البنى التحتية
العســكرية للناتو يف اتّجاه الحدود الروســية ،معترب ًة أن هذا يُشــ ّكل «تهديدا ً
رئيسيّاً» لروسيا.
وتحدّثت العقيدة عن رغبة موسكو يف تطوير مم ّر بحري «آمن وقائم عىل
التنافســية» من أوروبا إىل آســيا يُعرف بـ»املم ّر الشمايل الرشقي» عرب ساحل
املنطقة القطبية الشمالية وضمان تشغيله طوال العام .كما أكدت أنه «ال يُمكن
لروسيا أن تكون موجودة اليوم من دون أسطول قوي ...وستُدافع عن مصالحها
يف محيطات العالم بحزم وتصميم».
ويف جنوب أوكرانيا ،أعلنت سلطات ميكوالييف أن املدينة تع ّرضت لقصف
َ
شخص ْي عىل األق ّل،
رويس هو «األشدّ» منذ بدء الحرب يف شباط ،ما أدّى إىل مقتل
بحسب رئيس بلدية املدينة أولكسندر سينكيفيتش .وتسبّب هذا القصف بمقتل
املليونري األوكراني أوليكيس فاداتورســكي ،مالك الرشكة األوكرانية األساسية
لتوزيع الحبوب ،وزوجته.
وكتب مستشار الرئاسة األوكرانية ميخايلو بودولياك عىل «تلغرام»« :كان
من أه ّم رجال األعمال الزراعيني يف البالد ،شخصية رئيسية يف املنطقة وربّ عمل
مهمّ» ،مرجّ حا ً أن تكون الرضبة استهدفتهما بشكل خاص ،يف وقت استهدفت
رضبات أخرى منطقتَ ْي خاركوف وســومي ،حيث أعلن رئيس بلدية خاركوف
إيغــور ترييخوف أن بعض املباني ترضّ رت يف سلســلة انفجارات ه ّزت املدينة،
فضالً عن مقتل شخص وإصابة اثنني آخرين يف سومي التي شهدت أكثر من 50
رضبة يف الساعات الـ 24األخرية ،بحسب الحاكم دميرتو جيفيتسكي.
تزامناً ،أصبحت بخموت ،إحدى املدن القليلة التي ال تزال تحت الســيطرة
األوكرانيــة يف منطقة دونيتســك ،يف قلب الهجوم الــرويس يف رشق أوكرانيا.
وسيســمح االســتيالء عىل هذه املدينة لروسيا بالســيطرة عىل طريق رسيع
اســراتيجي يفتح أمامها مجاال ً للوصول إىل كراماتورسك ،العاصمة اإلدارية
للجزء األوكراني من منطقة دونيتسك.
وبعدما أدّى قصف ثكنة تضــ ّم جنودا ً أوكرانيــن أرسى يف قطاع يحت ّله
الروس يف منطقة دونيتســك الجمعة إىل مقتل نحو  50شــخصاً ،يف ما وصفه
الرئيس األوكراني فولوديمري زيلينســكي بـ»جريمة حرب روسية متعمّ دة»،
ش ّكك مستشار الرئاسة األوكرانية ميخايلو بودولياك يف رواية الروس عن رضبة
يتّهمون الجيش األوكراني بتنفيذها.
وكتب بودولياك عىل «تويرت»« :رضبة؟ كال ،إنه هجوم إرهابي .أوالً ،تُظهر
صور األقمار اإلصطناعية أن مبنى واحدا ً ترضّ ر .ثانياً ،أُحرض السجناء إىل املوقع
قبل الهجــوم .ثالثاً ،أظهر تحليل الصور انفجــارا ً حراريّا ً من الداخل» ،يف حني
أعلنت اللجنة الدولية للصليب األحمر أنها لم تحصل بعد عىل إذن رســمي من
موسكو لزيارة املوقع ،مشــدّد ًة عىل أنّه «من الرضوري أن تصل اللجنة الدولية
للصليب األحمر فوراً» إىل املوقع وإىل الضحايا.
وعىل صعيد تصدير الحبوب األوكرانية عرب البحر األســود ،كشف املتحدّث
باســم الرئاســة الرتكية إبراهيم كالني أن هناك «احتماال ً كبرياً» أن تُغادر أوّل
ســفينة محمّ لة بحبوب أوكرانية ميناء أوديسا صباح اليوم بموجب إتفاق ت ّم
ّ
التوصل إليه يف  22تموز مع روسيا .لكنّه تحدّث عن أنه ال تزال هناك «مسألة أو
مسألتان يجب تسويتهما يف املفاوضات مع الروس».
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تـــســـــالــــــي
الكلمات المتقاطعة
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1
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أفقيا:

 – 1قدرة على شيء.
 - 2متخا لف ومتعا رض -
متشابهان.
 - 3أ غنية للفنا نة ورد ة -
انحرف.
 - 4ننتظر الشيء  -مدينة
فرنسية.
 - 5الجود.
 - 6قادة السفن أو الطائرات -
خاصته باألجنبية.
 - 7ألقى في السجن  -ص ّر -
مدينة في ليبيا.
 - 8أفئدة  -غير متعلم.
 - 9ممثلة أميركية.

عموديا :

 – 1ممثلة مصرية راحلة.
س ِد ل على نوافذ البيت
 - 2ما أُ ْ
عظمه
وأ َ بوابه َح ْج ًبا للنظر ّ -
وفخمه.
ّ
 - 3اِستمسكوا بالحبل  -للندبة.
 - 4مازح والعب  -طائر حسن
الصوت.
 - 5مضغ وبلع الطعام  -منخر.
 - 6طاف بالليل يحرس الناس
ويكشف عن اللصوص ونحوهم -
أداة  -أحد الوالدين.
 - 7عاهل  -دعي بـ.
 - 8من مؤلفات الروائية الجزائرية
أحالم مستغانمي.
 - 9إرشادات وتوجيهات.

سودوكو

تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3x3كل مربع
منها مقسم الى  9خانات صغيرة .هدف هذه اللعبة ملء الخانات
باألرقام الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من
مرة واحدة في كل مربع كبير وفي كل خط أفقي وعمودي.
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حلول العدد السابق
أفقيا – 1 :توجيهات  - 2 -نورما نعوم  - 3 -ادب  -لتر  - 4 -في -
ريش  -سن  - 5 -سار  -فاتنة  - 6 -لوكارنو  - 7 -دن  -سك  -مرس
  - 8السوي  - 9 -يافا  -نقيب.عموديا - 1 :تنافس  -دبي  - 2 -وودي الن  - 3 -جرب  -رو  -اف 4 -
 يم  -كسال  - 5 -هاليفاكس  - 6 -انتشار  -ون  - 7 -تعر  -تنميق - - 8سنور  - 9 -امانة  -سلب.
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الــعــالــم

العـــدد  - ٨٩٧السنــــة الـرابـعـة

هل تزور بيلوسي تايوان؟
يف خضــ ّم الرصاع الجيوســراتيجي
الدائر بني واشــنطن وبكني ،أعلنت رئيسة
مجلــس النواب األمريكــي نانيس بيلويس
أمس أنها يف طريقها إىل آســيا من دون أن
تُشــر إىل زيارة محتملة لتايوان يُمكن أن
تُســبّب مزيدا ً من التوتــر يف العالقات بني
الواليات املتحدة والصني.
وإذ قالــت بيلويس يف بيــان« :أقود
وفدا ً من الكونغرس إىل منطقة املحي َ
ط ْي
الهندي والهادئ إلعادة تأكيد التزام أمريكا
حيال حلفائهــا وأصدقائها يف املنطقة»،
أضافت« :يف ســنغافورة وماليزيا وكوريا
الجنوبية واليابان ،سنعقد اجتماعات عىل
مستوى عال ملناقشــة ُ
سبل تعزيز قيمنا
ومصالحنا املشــركة ،بما يف ذلك السالم
واألمن والنمو االقتصادي والتجارة ،ووباء
«كوفيد» وأزمة املناخ وحقوق اإلنســان
والحكم الديموقراطي».
ويض ّم الوفد املرافق لرئيســة مجلس
النواب ،وجميع أعضائه من الديموقراطيني،
رئيس لجنة الشــؤون الخارجية يف املجلس
غريغوري ميكس وأعضاء يف اللجنة الدائمة
لإلســتخبارات ولجنة القوات املســ ّلحة يف
مجلس النواب أيضاً.

وأكدت وزارة الخارجية يف سنغافورة
أن زيارة بيلويس والوفد املرافق لها ستجري
ً
موضحة أنها
يف األوّل والثانــي مــن آب،
ستلتقي خاللها الرئيســة حليمة يعقوب
ورئيس الوزراء يل سيان لونغ.
ومنذ أســابيع ،تصاعــد التوتر بني
الواليات املتحدة والصني بسبب معلومات
ّ
بــأن بيلويس ســتزور تايوان عىل
تُفيد
األرجح .ور ّدا ً عــى هذه املعلومات ،ح ّذر
املتحدّث باســم القوات الجوّية الصينية
شــن جينكي أمس من أن «سالح الجو
يملك تصميما ً حازما ً وثقة كاملة وقدرات
كافية للدفــاع عن الســيادة الوطنية
ووحدة وسالمة أرايض البالد» ،معتربا ً أن
الدفاع عــن األرايض الصينية هو «مهمّ ة
مقدّسة» للجيش.
وتُبقــي رئيســة مجلــس النــواب
األمريكي ،ثالث أرفع شــخصيّة يف اإلدارة
األمريكيّــة ،عىل الغموض يف شــأن زيارة
محتملة إىل تايوان ألســباب أمنية .وزيارة
بيلويس يف حال حصلــت ،لن تكون األوىل.
فقد زار الجمهوريّ نيوت غينغريتش ،الذي
كان آنذاك رئيسا ً ملجلس النواب ،تايوان يف
 ،1997وكان ر ّد فعل بكني معتدال ً نسبيّاً.

أخبار سريعة
وفاة الرئيس الفيليبيني
السابق راموس

ً
متحدثة خالل مؤتمر صحافي يوم الجمعة الماضي (أ ف ب)
بيلوسي

وتوجّ ه بيلويس باســتمرار انتقادات
علنيّة للصني وأقامــت عالقة صداقة مع
الداالي المــا وأثارت اســتياء بكني العام

 1991أثناء زيارة عرب عرض الفتة يف ساحة
تيان أنمني تكريما ً ملتظاهرين مدافعني عن
الديموقراطية ُقتِلوا هناك قبل عامَ ْي.

طهران تمنح واشنطن "فرصة أخرى" إلحياء اإلتفاق النووي
بعدما قدّم مسؤول السياســة الخارجية يف االتحاد
األوروبي جوزيب بوريل الثلثاء املايض مسوّدة تسوية يف
شأن الربنامج النووي اإليراني ودعا األطراف املشاركة يف

«محادثات فيينا» إىل قبولها لتجنّب «أزمة خطرة» ،أعلن
كبري مفاويض إيران عيل باقري كني أن بالده اســتجابت
للمقرتح األوروبي إلحياء االتفاق النووي.

هل تنجح الجهود األوروبّية إلحياء اإلتفاق النووي اإليراني؟ (أ ف ب)

إعـــالنـــات رســـمـــيـــة
اعالن صادر عن محكمة طرابلس
الرشعيه السنية
غرفة القايض الشيخ عمر البستاني
اىل مجهول املقام مصباح محمد عطار
يقتيض حضورك اىل هــذه املحكمة الثالثاء
 2022/9/20الثامنــة صباحــا لحضور
الجلسة يف الدعوى املتكونة بينك وبني قمر وليد
عتال بمادة تفريق للشقاق والنزاع واملؤسسة
برقم  2021/3490وإذا لم تحرض او ترسل
وكيال عنك او تتخذ مقاما مختارا ضمن نطاق
املحكمة الستالم االوراق الخاصة بهذه الدعوى
تعتــر مبلغا اصوال حتــى الحكم القطعي
ويجري بحقك االيجاب الرشعي والقانوني
طرابلس يف 2022/7/28
نائب رئيس القلم
ابراهيم الحج
اعالن صادر عن محكمة سري
الرشعية السنية
ملن يهمه االمر
بتاريخ  2022/7/26صدر قرار عن محكمة
سري الرشعية الســنية برقم 2022/127
قىض باثبات وفاة املفقود احمد محمد اسعد
يونس واالجازة بتحرير تركته املنقولة
فعىل كل مترضر من هــذا القرار ان يراجع
هذه املحكمة وكتب يف 2022/7/26
عن القلم
املساعد القضائي
الشيخ أحمد اسماعيل نده

وإذ أعلن كني ّ
أن بالده ق ّررت إعطاء «فرصة أخرى
للواليات املتحدة إلظهار حســن النية» ،من أجل العودة
إىل اإلتفــاق النووي ،قال يف تغريدات عرب حســابه عىل
«تويرت»« :تبادلنــا أفكارنا املقرتحة ســواء من حيث
ّ
للتوصل إىل نهاية
الجوهر أو الشــكل ،لتمهيد الســبيل
رسيعة ملحادثــات فيينا ،التي كانــت تهدف إىل إصالح
ّ
املعقد الضار الناجم من اإلنســحاب األمريكي
الوضــع
األحادي وغري القانوني».
وأضاف« :نعمل بشــكل وثيق مع رشكائنا يف خطة
ّ
املنسق
العمل الشاملة املشرتكة (اإلتفاق النووي) ،ال سيّما
(األوروبي إنريكي مــورا) ،إلعطاء فرصة أخرى للواليات
املتحدة إلظهار حسن النية والترصّ ف بمسؤولية» ،مؤكدا ً
أن «إيران عىل استعداد الختتام املفاوضات يف وقت قصري،
إذا كان الجانب اآلخر مستع ّدا ً لفعل اليشء نفسه».
ويتناول الح ّل الوسط الذي قدّمه بوريل «بالتفصيل»
رفع العقوبــات املفروضة عىل إيــران والتدابري النووية
الالزمة إلحياء اإلتفاق النووي .وزار بوريل طهران يف 25
حزيران للقاء وزير الخارجية اإليراني حســن أمري عبد
اللهيان ،وأعلن املســؤوالن وقتها استئناف املحادثات «يف
األيام املقبلة» يف فيينا.

قرار إسرائيلي بتسريع مشروع "بوابة األردن"
أعلنــت الحكومــة اإلرسائيلية أمس
ترسيع اإلجراءات لتنفيذ مرشوع «بوابة
األردن» ،املنطقة التشــغيلية والصناعية
املشــركة إلرسائيل واألردن .وقال رئيس
الوزراء اإلرسائييل يائري البيد إنّه «بعد 28
عاما ً من إبرام معاهدة السالم مع األردن،
ندفع عالقات حســن الجوار السائدة بني
الدولتَ ْي خطوة أخرى إىل األمام».
وأوضح البيد أنّه «جرى اإلتفاق عىل
التفاصيل النهائية لهذا األمر األســبوع
املايض خالل زيارتــي للعاصمة عَ مّ ان
ولقائي مع امللك عبدالله» ،مشــرا ً إىل أن
«هذه مبادرة ســتوفر فرص عمل لكال
البل َديْــن ،وتُع ّزز عالقاتنــا االقتصادية
والسياســية ،وتُعمّ ق السالم والصداقة
بني البل َديْن».
ووجّ ه البيد شكره لوزيرة النقل مرياف
ميخائييل عىل حشــد املهنيني لصالح هذه
العملية ،الفتا ً إىل «منطقة صناعية مشرتكة
تقع عــى الحــدود ستســمح ألصحاب
املبادرات ورجــال األعمــال اإلرسائيليني
واألردنيني بالتواصل املبارش» ،فيما رحّ بت
ميخائييل بـ»ك ّل إجراء من شــأنه تحسني
العالقات مع اململكة األردنية».
كمــا رأى وزير التعــاون اإلقليمي

اإلثـنـيـن  ١آب 2022

عيســاوي فريج أن «هــذا القرار يُروّ ج
لرؤية الســام املدني واالقتصادي ،ليس
بني الدولتَ ْي فحسب ،وإنّما بني الشعب َْي
أيضــاً» .ويف إطار هذا املــروع ،الذي
ُ
طرحت فكرة إنشــائه خالل املحادثات
التــي أدّت إىل إبرام معاهدة الســام يف
العــام  ،1994تق ّرر الرتويج إلنشــاء
وتشــغيل مح ّ
طة منتزه «بوابة األردن»،

بهدف تعميق التعـــــاون بني إرسائيل
واململكة األردنية.
وت ّم العمل اإلداري إلعداد القرار ونموذج
تشغيل املح ّ
طة بقيادة مكتب رئيس الوزراء
اإلرسائيــي ووزارة التعــاون اإلقليمــي،
وبالتعــاون مع وزارة النقــل واألمان عىل
الطرق ،ووزارة الخارجية ،ووزارة االقتصاد
وسلطة املطارات.

الملك األردني خالل استقباله البيد في قصر الحسينية األربعاء الماضي (الديوان الملكي األردني)

توفي الرئيس الفيليبيني األسبق
فيدل راموس الذي قاد البالد
خالل فترة نادرة من النمو
والسالم ،عن  94عاما ً أمس.
وقالت تريكسي كروز أنجليس،
السكرتيرة اإلعالمية للرئيس
فرديناند ماركوس جونيور:
«ببالغ الحزن تب ّلغنا وفاة الرئيس
السابق فيدل راموس» .وأضافت:
«ترك وراءه إرثا ً مميّزا ً في التاريخ
لمشاركته في التغييرات الكبرى
في بالدنا كضابط عسكري
ورئيس تنفيذي على ح ّد سواء».
وقدّم وفد االتحاد األوروبي لدى
الفيليبين التعازي ،واصفا ً الراحل
بأنه «رجل دولة مخلص» و»ركن
من أركان الديموقراطية» .وتو ّلى
راموس ،الذي ّ
لقبه الفيليبينيون
بـ»إيدي» ،رئاسة البالد بين عامَ ْي
 1992و .1998وكان راموس أوّل
بروتستانتي يتو ّلى الرئاسة في
هذا البلد ذي الغالبية الكاثوليكية.

الرئيس السريالنكي
ُيريد حكومة وحدة
دعا الرئيس السريالنكي الجديد
رانيل ويكريمسينغه أعضاء
البرلمان رسميّا ً لإلنضمام إلى
حكومة وحدة تُشارك فيها كافة
األحزاب إلنعاش االقتصاد المفلس
عبر إجراء إصالحات مؤلمة ،بحسب
ما أعلن مكتبه أمس .وأوضح
ويكريمسينغه خططه خالل اجتماع
السبت مع الرهبان المؤثّرين في
معبد السن في كاندي ،أحد أقدس
األضرحة في البوذية .ونُقِ َل عن
الرئيس السريالنكي قوله للرهبان:
«كرئيس ،أو ّد أن أبدأ رحلة جديدة.
أو ّد أن أجمع ك ّل األحزاب معا ً وأن
أمضي في تلك الرحلة وأيضا ً في
تشكيل حكومة من كافة األحزاب».
وكتب إلى جميع المش ّرعين
يطلب منهم اإلنضمام إلى حكومة
وحدة .وبعد انتخابه رئيساً ،عيّن
ويكريمسينغه حكومة موَقتة لكنّه
ترك الباب مفتوحا ً أمام اآلخرين
لإلنضمام إليها.

إشتباك حدودي
بين إيران وأفغانستان
وقع اشتباك بين عناصر من
حرس الحدود اإليرانيين وعناصر
من حركة «طالبان» األفغانية في
منطقة شغالك في هيرمند أمس،
وفق مسؤولين في البل َديْن ،كشف
الجانب األفغاني أنه أدّى إلى مقتل
أحد عناصره وجرح آخر .وبينما
تحدّث حاكم منطقة هيرمند في
محافظة سيستان بلوشستان
اإليرانية ميثم برازنده عن أن
اإلشكال بدأ بعد «اعتداء حدودي»
من قبل عناصر «طالبان» ،ما دفع
القوات اإليرانية إلى «الر ّد بالشكل
الالزم» ،أشارت سلطات والية
نيمروز األفغانية إلى أن العناصر
اإليرانيين هم من أطلقوا النار في
اتجاه «دورية لقواتنا الحدودية
ً
موضحة أن
في مقاطعة كنك»،
هذه القوات استخدمت بعد ذلك
«أسلحة خفيفة وثقيلة».

الـريــاضـيــة
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 1آب ...عيد الجيش اللبناني

جائزة المجر :فيرشتابن أيضًا وأيضًا ومرسيدس تتألّق
دفع فريــق فــراري مجــددا ً ثمن
اســراتيجياته الفاشــلة ،ممهدا ً الطريق
أمام بطل العالم ســائق ريد بول الهولندي
ماكس فريشــتابن للفــوز بجائزة املجر
الكربى ،الجولــة الثالثة عرشة من بطولة
العالم للفورموال واحد ،بعدما ّ
شق طريقه
من املركــز العارش عند االنطالق عىل حلبة
"هنغارورينغ".
وتسببت اسرتاتيجية فرياري ببدء
الســباق عىل اإلطار املتوسط الليونة،
واضطرار الفريــق اإليطايل اىل الرد عىل
التوقــف املب ّ
كر لريد بول باســتخدام
اإلطار املتوســط الليونة األقل تأدية،
بحرمان شــارل لوكلري مــن موناكو،
مــن الفــوز وتقليص الفــارق الذي
يفصله يف الصدارة عن فريشــتابن قبل
العطلة الصيفية ،وحتى سائقه الثاني
اإلســباني كارلوس ساينز من الصعود
اىل منصة التتويج.

فيرشتابن لدى اجتيازه خط الوصول (أ ف ب)

وبعدما بــدا يف طريقــه اىل الفوز
وتعويض خطــأ القيادة الــذي جعله

تافاريش إلى مرسيليا
إنضم املدافع الربتغايل
نونو تافاريش إىل مرسيليا
الفرنيس قادما ً من أرسنال
اإلنكليزي عىل سبيل اإلعارة
ملوسم واحد ،بحسب ما
أعلن النادي املتوسطي.
وقبــل انضمامــه إىل
أرسنال يف  ،2021حمل
تافاريش ( 22عاماً)
ألــوان بنفيكا منذ
 .2015ويف صفوف
نادي شــمال لندن،
خاض املوســم املايض
 27مبــاراة ،عندمــا
كان خيــارا ً بديالً
لال ســكتلند ي
كــران ترينــي،
علما ً أن أرســنال
تعاقد مع الظهري االيرس
األوكرانــي ألكســندر
زينتشنكو من مانشسرت
سيتي بطل إنكلرتا.
وقال مرســيليا يف
بيان" :نونــو ظهري
ايرس يتمتع برسعة
كبرية ،حجم جسدي

فيمــا كان املركز الثاني لبطــل العالم
سبع مرات الربيطاني لويس هاميلتون
أمام زميله يف مرسيدس مواطنه جورج
راســل ،الذي كان أول املنطلقني للمرة
االوىل يف مسريته.
أما ساينز ،فاكتفى باملركز الرابع أمام
ســائق ريد بول الثاني املكسيكي سريجيو
برييــز .وحــل الربيطاني النــدو نوريس
(ماكالرن) ســابعاً ،واالســباني فرناندو
ألونســو (ألبني) ثامناً ،والفرنيس استيبان
أوكون (ألبني) تاسعا ً واالملاني سيباستيان
فيتيل (أستون مارتن) عارشاً.
وبفوزه الثاني عىل التوايل والثامن هذا
املوسم والثامن والعرشين يف مسريته ،عزز
فريشــتابن صدارته للرتتيب العام برصيد
 258نقطة ،وبفارق  80نقطة عن مالحقه
لوكلري و 85نقطة عن زميله برييز الثالث،
قبــل الدخول يف العطلــة الصيفية املمتدة
حتى  28آب الجاري( .أ ف ب)

وقوة تفوق املتوســط،
خصوصــا ً قدرتــه عىل
تكــرار املجهــود بقوة
عاليــة" .ولــم يوضح
مرســيليا ما إذا كان
عقد اإلعــارة مقرونا ً
بخيار رشاء الالعب
الشاب(.أ ف ب)

ينسحب من الســباق املايض يف فرنسا،
أنهى لوكلري السباق يف املركز السادس،

درع المجتمع لليفربول و"السوبر" لبايرن
أحــرز ليفربــول لقــب "درع
املجتمــع" التي تجمــع بني بطيل
الدوري االنكليزي املمتاز ومســابقة
الكأس ،وسبق انطالق الدوري ،بفوزه
عىل مانشسرت سيتي  1-3عىل ملعب
"كينغ باور ستاديوم" يف ليسرت.
سجل للفائز ترنت ألكسندر-
أرنولــد ( )21ومحمد صالح (83
من ركلة جــزاء) واألوروغواياني
دارويــن نونيــز ( ،)90وللخارس
األرجنتيني جوليان ألفاريز (.)70
وهــو اللقب الـــ 16لليفربول يف
املسابقة واألوّل منذ العام ،2006
ليتساوى مع أرسنال ،فيما يحمل
الرقم القيايس بعــدد االنتصارات
مانشسرت يونايتد مع  21لقباً.
يف املقابل ،فشل سيتي يف أن يحرز
الدرع للمرة السابعة يف تاريخه ،وللمرة
الثالثة يف األعوام الخمسة االخرية.
ومال الــراع بــن الوافدين
الجديدين إىل ســيتي النروجي إرلينغ
هاالند وليفربول نونيز ،ملصلحة األخري
الذي تســبب يف ركلة جزاء وســجل

إنتخبت الجمعية العمومية للنادي
الرياضي بيروت أمس لجنة إدارية
جديدة مؤلفة من  12عضوا ً هم:
مازن طبارة ،نادر الحريري ،تمام
الجارودي ،حسن شاكر ،سيف
دياب ،طالل الحاج ،خالد زيدان،
أحمد شحاده ،عبد الرحمن الحوت،
بشير بساتنة ،أحمد العرب ومحمد
الجوزو .وستعقد اإلدارة الجديدة
غدا ً الثلثاء جلسة لتوزيع المناصب
في ما بينها ،حيث يتوقع ان تبقى
على حالها ،فيستم ّر طبارة رئيساً،
والحريري نائبا ً له ،والجارودي
أمينا ً للس ّر ،وشاكر أمينا ً للصندوق.
واقترع  174ناخبا ً ّ
يحق لهم
التصويت ،علما ً ّ
ان النصاب
القانوني المطلوب للجلسة هو 166
عضواً ،أي النصف زائدا ً واحداً.

العبو ليفربول بعد تتويجهم (أ ف ب)

الهدف الثالــث لفريقه .يف املقابل ،لم
يظهر هاالند بصورة الهداف الخطري
مع فريقه السابق بوروسيا دورتموند
األملاني ،بعدما غادره بعد تسجيله 86
هدفا ً يف  89مباراة يف مقابل  51مليون
جنيه إسرتليني ،اذ فشل يف ه ّز الشباك
واكتفى باصابة القائــم يف الدقيقة
السادســة من الوقت بــدل الضائع
للشوط الثاني.
ويف املانيا ،أحرز بايرن ميونيخ
األملاني لقب الكأس السوبر األملانية

للموســم الثالث عىل التوايل ،بفوزه
عىل اليبزيغ .3-5
ســجل لبايرن ميونيخ جمال
موسياال ( ،)14الســنغايل ساديو
مانيــه ( ،)31الفرنــي بنجامان
بافار ( ،)45ســرج غنابري ()66
ولــوروا ســانيه ( ،)90ولاليبزيغ
مارســيل هالســتنربغ (،)59
الفرنيس كريســتوفر نكونكو (77
من ركلة جزاء) ،واإلسباني دانيال
أوملو (( .)89أ ف ب)

g.alhani@nidaalwatan.com

فيتل يو ّ
دع الحلبات ...العائلة أو ً
ال
قد ال تجوز المقارنة بين الشعبية الجارفة التي يتمتع بها "األسطورة" األلمانية
مايكل شوماخر بطل العالم في الفورموال واحد سبع مرات ،وتلك التي يحظى بها
على أهمّ يتها مواطنه سيباستيان فيتل حامل اللقب العالمي أربع م ّرات متتالية
أن من المؤ ّكد ّ
مع فريق "ريد بول" بين عامَ ي  2010و ،2013إال ّ
أن األخير يبقى
عالمة فارقة في عالم السباقات ،وهو الذي صعد إلى منصة التتويج  122م ّرة في
مشواره الحافل الممت ّد على مدى  15عاما ً أحرز خاللها  53سباقاً ،وانطلق من
المركز األوّل في  57جائزة كبرى.
فاجأ فيتل ( 35عاماً) الجميع منذ أيام بإعالنه وضع ح ّد لمسيرته الرياضية في
ختام الموسم الحالي بعدما قاد لعدة فرق بارزة بدأها مع "بي أم دبليو ساوبر"
في العام  ،2007وسيختمها مع "أستون مارتن" على حلبة أبوظبي في شهر
تشرين الثاني المقبل ،علما ً أنه كان ال يزال قادرا ً على العطاء أعواما ً إضافية على
الحلبات ويملك فرصا ً ال بأس بها بالتتويج على رغم وجود أسماء كبيرة والمعة
حاليا ً تفرض نفسها في هذه الرياضة المثيرة ،ويأتي في مقدّمها من دون ش ّك
حامل اللقب الهولندي الشاب ماكس فيرشتابن.
ويبدو ّ
أن سببا ً رئيسيا ً أجبر فيتل على اتخاذ قراره باإلبتعاد المفاجئ عن األضواء
وعدسات الكاميرات هو وعائلته ،حيث كشف مؤخرا ً أنه يريد تمضية وقت أطول مع
أطفاله الذين هم بحاجة إليه بعد سنوات من إنشغاله الدائم بالسباقات ،علما ً ّ
أن البطل
األلماني أق ّر في أيار الماضي ّ
المناخي دفعه مرارا ً للتساؤل عن وظيفته
بأن التغيّر
ّ
السلبي الذي تلعبه السباقات التي يشارك بها في التلوث
كسائق فورموال واحد والدور
ّ
البيئي الحاصل .كما كان للبطل األلماني موقف الفت الشهر الفائت حين طالب
ّ
بإيقاف الجماهير العنصرية وأصحاب التصرفات المسيئة والمشينة مدى الحياة في
بطولة العالم للفورموال واحد بعد المشاهد المؤسفة التي تابعها عشاق السيارات في
جائزة النمسا الكبرى على حلبة "رد بول".

طبارة لوالية جديدة

نجوم الرياضة
بطل السيّدات

فوزان و ّديان لريال وبرشلونة

جـــــــــــورج الهـــــــانـــــــــي

أخبار سريعة

أحرز فريق نجوم الرياضة لقب
بطولة لبنان للسيدات في كرة القدم
للمرة السادسة في تاريخه بفوزه
في المباراة النهائية على خصمه
الصفاء حامل اللقب بصعوبة (-2
 )1أمس على ملعب بلدية بحمدون.
وسجلت ناتالي العبد ورنا المقداد
هدفي الفريق الفائز وسينتيا
صالحة هدف تقليص الفارق
للصفاء من ركلة جزاء .وفي الختام،
س ّلم أمين عام االتحاد اللبناني لكرة
القدم جهاد الشحف كأس البطولة
الى قائدة نجوم الرياضة نانسي
تشايليان بحضور رئيس لجنة
الكرة النسائية في االتحاد أسعد
سبليني ،فيما نالت صالحة جائزة
هدافة البطولة للموسم الثاني تواليا ً
برصيد 18هدفاً.

طريق العودة

ديمبيليه مسج ً
ال هدف برشلونة األول (أ ف ب)

اختتم ريال مدريد ،بطل الدوري اإلسباني
ودوري أبطــال أوروبا ،جولتــه األمريكية
االستعدادية للموسم الكروي الجديد بالفوز
عىل جوفنتوس اإليطايل  - 2صفر عىل ملعب
"روز بول" يف باسادينا (والية كاليفورنيا).
وجاءت املباراة تحضريا ً لخوض مباراة
الكأس الســوبر األوروبية ضــد أينرتاخت
فرانكفورت األملاني ،بطل مسابقة "يوروبا
ليغ" ،يف العارش من آب الجاري.
سجل هديف ريال الفرنيس كريم بنزيمة
( 19من ركلة جزاء) وماركو أسنسيو (.)69
وهو الفوز االول للنادي امللكي يف جولته
األمريكية التي بدأها بالخسارة أمام غريمه
املحيل برشلونة صفر -1يف الس فيغاس ،ثم

بالتعادل مع كلوب أمريكا املكسيكي  2-2يف
سان فرانسيسكو.
وعىل ملعب ريد بول أرينا يف هاريســون
(نيوجريزي) ،تغلب برشــلونة اإلسباني عىل
نيويورك ريد بولز األمريكي  - 2صفر ،ليختتم
جولته الصيفية األمريكية من دون خســارة.
سجّ ل هديف برشلونة الفرنيس عثمان ديمبيليه
( )40والهولندي ممفيس ديباي (.)87
ويختتم برشــلونة استعداداته للموسم
بمواجهــة بوماس أونام املكســيكي األحد
املقبل عىل ملعبه "كامب نو" ،قبل أســبوع
من انطالق الدوري اإلســباني حيث يحاول
مقارعة ريال مدريد حامل اللقب بعد حملة
تغيريات جذرية يف صفوف الفريق( .أ ف ب)

يبدو ّ
أن ناديَي الراسينغ بيروت
وسبورتينغ يستعدّان جدّيا ً
للموسم الجديد من بطولة لبنان
لكرة القدم للدرجة الثانية ،بعدما
أطلقا تمارين فريقيهما منذ أكثر
من شهر تقريباً ،وتزامنت مع
تعزيز صفوفهما بأبرز الالعبين،
حيث رصدا ميزانية كبيرة هدفها
عودتهما الى مصاف أندية الدرجة
األولى .في المقابل أطلقت أندية
أخرى تمارين فرقها منذ فترة
وجيزة ،وغالبيتها تهدف الى
المحافظة على موقعها في الدرجة
الثانية .يذكر ّ
ان الراسينغ يشرف
عليه المدرب إسماعيل قرطام،
فيما يقود سبورتينغ المد ّرب
سامي الشوم.
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 1آب ...عيد الجيش اللبناني

...األمر لك

عمــــــــاد موســــــــى
i.moussa@nidaalwatan.com

مش مصدّق
ألول مرة في ستة أعوام ّإل ربعا ً تتطابق
رغبة رئيس الجمهورية مع رغبات مواطنيه.
فالسيد الرئيس ،كما نقل عنه صهره األول
في ترتيب العرش "ناطر يطلع من قصر
بعبدا ومش مصدق أيّ ساعة بتجي".
ومعظم اللبنانيين "مش مصدقين" .مبدئيا ً
راح الكتير والباقي  93يوماً .يمكن للرئيس
أن يختصر اإلنتظار ويغادر القصر قبل
منتصف ليل  31تشرين األول بساعات ،أو
حتى بأيام ،ويمكن للسيد الرئيس أن يطلع
على الصيفية أواخر هذا األسبوع ،ويرتاح
نهائيا ً من وعثاء الحكم .البركة بالموجودين
من وزراء ومدراء عامين وأجهزة و"حوزب"
ونوّاب ورؤساء بلديات.
كل ساعة في القصر مصروف زيادة:
تنقالت وحماية ومستشارون ومكاتب
إعالمية وإضاءة ومكيّفات وتشغيل النوفيرة
ومازوت للمياه الساخنة وقهوة وشاي
وسندويشات وكرواسان وتنضيف وصيانة.
ّ
"موقف
من المبالغة القول إن الرئيس عون
البلد على إجريه" .لبنان واقف بعون الله.
ولبنان ماشي "على ما يقدّر الله".
الياس سركيس ما كان "مصدّق" متى
تنتهي واليته ،ليحكم بشير الجميل .ال بل
إن الرئيس سركيس تمنى على الجميّل
أن يعقد اجتماعاته في القصر كرئيس
شرعي قبل تس ّلمه سلطاته الدستورية،
والتخفيف من تنقالته.
الشيخ أمين ما كان "مصدّق" أن واليته
ستة أعوام فقط وانها انتهت في الثالث
والعشرين من أيلول .1988
العماد ميشال عون ما "صدّق" حط
إجريه بالقصر ،و"ما صدّق" أنه فالل
و"ما صدّق" أنه رجع رئيسا ً في مطلع
العقد التاسع من عمره.
الياس الهراوي ما صدّق أن سيادة
الرئيس حافظ األسد إصطفاه ،بعد اغتيال
الرئيس معوّض ،من بين "النّخب"
المارونية ،متخليا ً عن خيار جان عبيد
وميشال إده وجورج سعادة ومخايل
الضاهر وروبير غانم أو بطرس حرب.
وبعد ستة أعوام "ما صدّق" الهراوي أن
األسد مدد له ثالثة أعوام.
ولم يصدّق الرئيس الياس الهراوي أن
العماد البحار إميل لحود هو من اختاره
األسد ونجله لخالفته .ولم يصدق لحود أن
أكثر من مليون لبناني راشد قالوا له في
العام " 2005ف ّل" وبقي غصبا ً عنهم.
ولم يصدق المحيطون بالرئيس العماد
ميشال سليمان أن التمديد كان متاحا ً
أمامه ورفضه.
ولم يصدّق العماد ميشال عون أن معظم
اللبنانيين "مش مصدقين" متى يعود
الجنرال إلى الرابية .الفنانة جوليا بو صعب
غنّت ّ
"وقف يا زمان" وفي هذا الزمن نسمع
بفرحة قصوى "عجّ ل يا زمان" من تأليف
الشاعر نبيه بري وألحان نجيب ميقاتي.
"سنعود إلى طبيعتنا بعيدا ً عن قيود
القصر" ،قال جبران باسيل .إذا ً أبشروا
أيها اللبنانيون بعودة التوتر العالي إلى ما
كان عليه قبل قبل قبل العام .2016

ظهرت
هـــــــــــــل أسماك القرش
تعــــــــــلم ألول مرة يف املحيط
منذ حواىل 455
مليون سنة.

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

اإلثـنـيـن  ١آب 2022

آب

اب
بايدن مصاب بـ"كورونا" مجددًا
أصيــب الرئيس األمريكــي جو بايــدن مجددا ً
بـ"كوفيد" وسيعود إىل الحجر رغم أنه "ال يزال يشعر
بأنه بخري" .وكتب طبيب الرئيــس كيفن أوكونور يف
مذكرة أن "فحص املســتضدات" الذي أجري لبايدن
( 79عاماً) صباح الســبت جاء إيجابيا ً وسيبدأ مجددا ً
إجراءات عزل صارمة بهدف حماية املحيطني به".
وأوضح أن حالــة بايدن مماثلــة للحاالت التي
يُعالــج فيها املرىض بعقار باكســلوفيد ،ويتخلصون
من الفريوس ،لكن نتيجة اختبارهم تأتي إيجابية بعد
استكمال العالج .وتابع الطبيب" :ليس هناك أي سبب
تاليا ً الستئناف العالج يف املرحلة الراهنة" ،لكن بايدن،
الرئيس املنتخب األكرب سنا ً يف تاريخ الواليات املتحدة،

سيظل تحت املراقبة .وأعلن بايدن بنفسه نبأ إصابته
عرب "تويــر" ،كاتباً" :أصدقائــي ،أثبتت االختبارات
إصابتي بكوفيد مجــدداً .هذا يحصل لقلة من الناس.
ليست لدي أعراض لكن سأعزل نفيس من أجل سالمة
كل من حويل" ،مؤكدا ً أنه ما زال يعمل.
وكان مقررا ً أن يتوجه الرئيس إىل ميشــيغان يف 2
آب للتحدث عن قانــون يمنح إعانات بقيمة  52مليار
دوالر إلعادة إطالق إنتاج أشــباه املوصالت يف الواليات
املتحدة .لكن هذه الزيــارة وكذلك زيارة أخرى مقررة
إىل ويلمنغتون بوالية ديالوير لــن تتما يف هذا الوقت،
وســيظل الرئيس يف العزل يف البيت األبيض حتى تأتي
نتيجة اختباره سلبية( .أ ف ب)

النحل غير الالسع كنز غير معروف في البرازيل
تخرج آالف النحالت من صندوق خشبي ميلء
باألقراص الشمعية بمجرد أن يفتح لويز لوستوسا
الغطــاء ،ثم تحــوم هذه الحرشات حــول الرجل
ً
مشكلة ما يشبه السحابة.
يخصص لوستوسا وقت فراغه لرتبية نوع من
النحل املحيل الذي يزداد اســتخدام عسله يف قطاع
فن الطبخ إىل جانب اســتعماله يف تصنيع األدوية
ومســتحرضات التجميل .وال يرتدي لوستوســا
سوى قميص أكمامه طويلة ورسوال جينز وقبعة
مجهزة بغطاء لحماية وجهه مــن النحل .ويعود
سبب ارتدائه ثيابا ً عادية إىل ّ
أن نحل ضئيل اإلبرة ال
يلسع ويستطيع التعايش مع البرش.

وبدأت تراود لوستوســا ،وهــو رئيس معهد
"أبيال ناتيفا" يف برازيليا ،فكرة إنتاج ستة أنواع من
النحل بعدما أدرك إىل جانب باحثني آخرين ّ
أن هذه
األنواع مهددة باالنقراض .ومع ّ
أن الطلب عىل النحل
غري الالســع ارتفع خالل الجائحــة إذ بدأ عدد من
األشخاص يربونه يف منازلهم ،إال ّ
أن هذه الحرشات
تبقى كنزا ً غري معروف بشكل كبري يف الربازيل التي
تضم أنواعا ً كثريا ً من النحل.
ومن بني  550نوعا ً من نحــل ضئيل اإلبرة تم
رصدها يف العالم ،إن يف البلدان االستوائية أو يف شبه
االستوائية ،يُسجّ ل يف الربازيل وجود  250نوعاً.
(أ ف ب)

"الهربس" يفتك بفيلة آسيوية
يف غضون شــهر واحد ،تســبب فريوس الهربس
بنفوق ثالثــة فيلة آســيوية تنتمي إىل نــوع مهدد
باالنقراض وتعيش يف حديقة زوريخ للحيوانات ،مما
جعل العلماء عاجزين أمام هــذا املرض الفتاك وغري
قادرين عىل مواجهته.
ولم َ
تتبق ســوى خمسة فيلة آســيوية من أصل
ثمانيــة تعيش ضمن مســاحة  11الــف مرت مربع
خصصت لهــا يف حديقة الحيوانــات املطلة عىل أكرب
مدينة سويرسية .ونفق يف أواخر حزيران الفيل أوميش
البالغ ســنتني جراء عدم قدرته عىل مقاومة فريوس
الهربس ،ثم القت أخته أوميشــا البالغة  8سنوات بعد

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

أيام قليلة املصري نفســه ،كذلك نفق الفيل رواني (5
سنوات) الذي ينتمي إىل مجموعة أخرى من أم مختلفة
مع أن أي اتصال لم يحصل بينه وبني أوميش وأوميشا.
واتضح أن ســبب نفوق الفيلة الثالثة هو فريوس
الهربس الذي يُحدث نزيفا ً داخليا ً ويؤدي إىل فشــل يف
وظائف أعضاء الجســم .ويصيب هــذا الفريوس كل
الفيلة تقريبا ً سواء أكانت تعيش يف الربية أو يف األرس،
لكنه ال يصبح خطرا ً إال عندما ينترش بوترية رسيعة يف
الجســم .وال يزال العلماء يجهلون إىل حد كبري أسباب
التفيش املميت للفريوس لدى بعض الفيلة.
(أ ف ب)
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