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رئيس "بني آدم"
حديث جبران باسيل عن "األوادم" الذين
"حرمهم التآمر" من ممارسة عفافهم في
إدارة الكهرباء والسدود ،ومنَع حلفاءهم من
تكريس "قدسيتهم" في التعامل مع المعابر
وتحقيق تفجير النيترات ،على سبيل المثال ،ال
معنى له إال في خطته الحالية للتصعيد بهدف
خلط األوراق.
"اآلدمية" بمعنى النزاهة ،على لسان باسيل
وأترابه الممانعين ،كالم حق يراد به باطل،
خصوصا ً مع بدء العد العكسي لـ"العهد
القوي" ،أما أكثرية اللبنانيين فباتت تردد:
"نريد رئيسا ً بني آدم" بال زيادة وال نقصان.
وقد تكفي صفة "بني آدم" او االنتماء
للجنس البشري حتى تطمئن الى ح ّد ما
نفوس اللبنانيين المتعلقين بحبال الهواء
عند كل استحقاق .و"بني آدم" هنا تختصر
الحالة الطبيعية التي يتوجب ان يتمتع بها كل
شخص ،فكيف اذا كان مسؤوال ً رفيعا ً برتبة
رئيس؟
وباعتقاد اللبنانيين الذين ينتظرون عند كل
مفترق أساسي نقلة نوعية نحو الخالص ان
ما مورس في حقهم حتى اليوم ليس سوى
نوع من التوحش َقتل خالله قايين اخاه
هابيل ،ثم أكل السمك الكبير السمك الصغير،
والضعيف القويُ ،
وخسفت األرض بسكان
الغابة المسالمين أو الذين َّ
توهموا النجاة لو
الذوا بالقانون معتبرين االخالق مقياسا ً في
ممارسة العيش او السلطة.
"نريد رئيسا ً بني آدم" .من حق الناس
أن يكتفوا بهذا الحد األدنى ،ذلك ان ما يطبق
حتى اليوم هو شريعة الغاب التي أتاحت
استباحة الدولة ،فخ َّلعت أبوابها ،وجعلت كل
مقوماتها فريسة لمنظومة جائعة وساحة
ألصحاب المشاريع التي تتجاوز حدود لبنان
وال تخدم اال من ال يأبه لكيان ووحدة وطنية
ومستوى معيشة ومستقبل أجيال.
بساطة مطلب عموم الناس ال تعني حتما ً
ان توافره يفي بالمواصفات .هو شرط
ضروري لكنه غير كاف إذ يجب ان يشكل
األساس ليحقق غرض تجديد الموقع األول
واعتبار اختيار رئيس للجمهورية خطوة جدية
النقاذ الجمهورية ،وليس فقط لتجنيب قصر
بعبدا الفراغ والحؤول دون تكرار تجربة مُرة
كانت بردا ً وسالما ً على محور إيران ووباال ً
على لبنان.
كي يحظى الرئيس العتيد بحد معقول
من القبول يجب ان يخرج قبل كل شيء
من كواليس الغرف السوداء ويحترم الناس
عبر نشر برنامجه االنقاذي في ضوء النهار،
فما يجري هو تداول أسماء في الصالونات
وتمرير مسترئسين في وسائل اإلعالم،
بعضهم يستحق ،ومعظمهم انتهازي وصولي
يوزع الوعود بالتساوي على كل االطراف كأن
يعد بجمع ماء السيادة مع نار استراتيجية
وهمية للدفاع.
ال يُالم الناس .معتَّرون يرون البيوت
مظلمة والجيوب فارغة وفرص العمل
شحيحة ،فيخفضون مستوى توقعاتهم الى
"بني آدم" ال يُمعن في إغراقهم ،في حين ان
البالد تحتاج رئيسا ً شهما ً يواجه بالدستور
والقانون والثوابت الوطنية ،فال يساوم على
اقفال المعابر وال وحدانية سالح الدولة
وقراراتها السيادية ،مثلما يرفض تغطية
الفاسدين وخطة تعاف تحمِّ ل المودعين وزر
جرائم المصارف وحاكم "المركزي" والطبقة
السياسية الحقيرة التي غطت االرتكابات منذ
ثالثة عقود ،وال ه َّم لها اليوم اال تذويب الودائع
بالتواطؤ واالحتيال وتركيب تسوية تضرب
صفحا ً عمَّ ن نهب وتجدّد لالستهانة بالسيادة
بحجة السلم األهلي أو معاودة "ربط النزاع".
هذه هي مواصفات الـ"بني آدم" الذي
يفترض ان يشكل رافعة االنقاذ (اآلدمية
بمعناها األخالقي جزء ال يتجزأ منها) .وهي
لبنانية كاملة الدسم ،ال مربى التذلل على
أعتاب قوى األمر الواقع ،وال مرعى السفارات.

هل تغض
"الدولة القاتلة"
النظر عن حقوق
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الراعي :تعطيل انتخاب الرئيس أمسى عادة منذ 1988

"حزب الله" يضغط للتأليف :إمأل الفراغ
الرئاسي بـ"التشكيلة المناسبة"!

إحدى الالفتات التي رفعها أهالي ضحايا انفجار  4آب قبالة المرفأ بالتزامن مع ّ
توقع انهيار الصوامع الشمالية لألهراءات بين لحظة وأخرى (رمزي الحاج)

ال تشــخيص ّ
أدق وأصدق لسبب تناســل األزمات
وعقم الحلول يف لبنان ،من تســليط املطران الياس عودة
الضوء أمــس عىل حالــة االنفصام والخلــل يف تركيبة
الزمرة السياسية املتح ّكمة بمسار البلد ومصري أبنائه...
فباملخترص املفيد وضع عــودة االصبع عىل مكمن الع ّلة
وموضع العطب املركزي يف املشهد الوطني ،قائالً يف عظة
األحد" :مشــكلتنا يف لبنان ّ
أن األكثر فســادا ً يحارضون
ّ
والعفــة ويدينون الفاســدين ،واملته ّربني من
بالنزاهة
العدالة ّ
ينصبون أنفسهم قضا ًة ديّانني ،ومماريس الحقد
والضغينة ّ
يبشون بالتســامح واملحبــة ،وأولئك الذين

يستبيحون الدولة ودستورها وسيادتها وقوانينها يدّعون
ّ
ويعيون اآلخرين بانتماءاتهم".
وطنية مزيّفة
هو واقع يعايشــه ويعاينــه اللبنانيــون يوميا ً يف
أداء وممارســات الســلطة القابضة عىل مقاليد الحكم،
ويشــاهدون بأم العني كيف ال يــزال أركانها يتناحرون
ويتنازعون املقاعــد األمامية يف قمــرة القيادة لضمان
استمرار سطوتهم "الجهنمية" عىل إدارة دفة البالد ّ
ست
ســنوات إضافية بعد انتهاء واليــة العهد العوني .وليس
االشــتباك الحكومي املحتدم بــن الرئيس املكلف نجيب
ميقاتي ورئيس "التيار الوطني الحر" جربان باسيل سوى

اإلمارات تعيد سفيرها إلى طهران خالل أيام

قمة عربية خماسية في العلمين اليوم
ّ
تستضيف مدينة العلمني املرصية اليوم،
ّ
مصغرة بحضور قادة  5دول هي
قمة عربية
مرص واإلمارات والبحرين واألردن والعراق،
فيمــا تأتي هذه القمة بدعــوة من الرئيس
املرصي عبد الفتاح السييس يف إطار التنسيق
والتشــاور املســتم ّرين بني هذه الدول ،بما
يخدم العمل العربي املشرتك ويدفع العالقات

العربية إىل مستوى متقدّم ملواجهة مختلف
التحدّيات الدولية واإلقليمية الراهنة.
ووصل رئيس دولة اإلمارات الشيخ محمد
بن زايد آل نهيان إىل مدينة العلمني أمس ،حيث
بحث مع نظريه املرصي تعزيز العالقات الثنائية
بني البل َديْن ،وتبادال الرؤى ووجهات النظر تجاه
القضايا الدولية واألمن اإلقليمي.
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انعكاس مبارش للمخاض الرئايس العســر ،يف ظل قرار
مركزي اتخذته قوى  8آذار بإجهاض عملية انتخاب رئيس
جديد للجمهورية يف مواعيدها الدســتورية ،بغية "فرض
الفــراغ الرئايس عىل أجندة طاولة التســويات اإلقليمية
والدولية املنتظرة لألزمة اللبنانية" ،حسبما نقلت مصادر
واسعة االطالع ،مشري ًة يف هذا السياق إىل "ممارسة "حزب
الله" ضغوطا ً كبرية للدفع باتجاه توافق الرئاستني األوىل
والثالثة عىل تأليف تشكيلة حكومية مناسبة مللء الفراغ
الرئايس تفاديا ًإلشكالية تسلم حكومة مستقيلة صالحيات
رئاسة الجمهورية يف مرحلة الشغور".
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في الملحق
اإلقتصادي١٩-١٣ + :

تح ّول تدريجي
كيف حكمت اإلصالح
هذه هي
من ريعي إلى
سبل الفساد البنكوقراطية االقتصادي
مشروط سياسيًا إنتاجي
لبنان؟
الجمركي

الغرب :إلرسال بعثة دولية إلى محطة زابوريجيا

تفجير قرب موسكو
يودي بإبنة "عقل بوتين"

الرئيس المصري خالل استقباله نظيره اإلماراتي في العلمين أمس (أ ف ب)

يف خرق أمنــي خطر هــ ّز املجتمع اإلســتخباراتي الرويس
ونخب البــادُ ،قتِلت ابنة الكاتب الرويس املعروف بـ"عقل بوتني"
ألكســندر دوغني ،داريا ،يف انفجار ســيّارته يف منطقة موسكو
مساء الســبت ،بحســب ما أعلنت لجنة التحقيق الروسية التي
أوضحت أن الشــابة املولودة عام ُ 1992
"قتِلت عىل الفور" ،فيما
ُفتح تحقيق يف "جريمة قتل" ،إذ ذكر املحققون أن عبوة ناســفة
ُزرعت يف الســيارة ،موضحني أن هناك ما يبعث عىل اإلعتقاد ّ
بأن
"الجريمة ُ
خ ّ
طط لها مسبقاً".
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محـــــليـــــات
العـــدد  - ٩١٣السنــــة الـرابـعـة

ولـــيـــد شـــقــيــر

إهانة العقول بين فيينا و»كاريش»
الفصل بين التفاوض على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان
وإسرائيل ،وبين االتفاق األميركي اإليراني على النووي في
فيينا ،يبدو منطقيا ً في الشكل ،ألن الشرطين اللذين حددهما
«حزب الله» للوسيط األميركي ،وهما إنجاز الترسيم قبل أيلول
بحيث يتمكن لبنان من بدء إجراءات التنقيب واالستخراج للغاز،
و»السماح» األميركي لشركات التنقيب واالستخراج أن تنفذ
التزاماتها لدورة التراخيص األولى بمباشرة التنقيب في البلوك
الرقم  .9وهما شرطان ال عالقة للنووي بهما.
ال أصحاب العقول «الكبيرة» وال أصحاب العقول «الصغيرة»
كما وصفهم األمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله بدوا
مقتنعين بقوله إنه لو جاء الوسيط األميركي آيموس هوكشتاين
بجواب «يقدم للدولة اللبنانية ما تطالب به نحنذاهبون إلى
الهدوء ،وسواء وقع اإلتفاق النووي أو لم يوقع ،إذا لم ِ
يعط للدولة
اللبنانية ما تطالب به نحن ذاهبون إلى تصعيد ،حتى لو حصل
اإلتفاق النووي».
يستند من يربطون االتفاق على النووي بالترسيم ،إلى سوابق
كثيرة جعلت من التطورات العسكرية والسياسية المتعلقة
بلبنان والمواجهات العسكرية للحزب مع إسرائيل على عالقة
بخططها على المستوى االستراتيجي .هم مقتنعون أن حرب
العام  2006وقعت بسبب التعقيدات التي كانت قائمة في حينها
إزاء الضغوط الدولية على طهران بعد اكتشاف تقدم برنامجها
النووي وبدء سلسلة العقوبات عليها التي تدحرجت وتحولت إلى
عقوبات أممية .اعتمد «حرس الثورة» منذ حينها لبنان صندوق
تبادل الرسائل مع الغرب إن حول التفاوض أو حول الضغوط
التي تتعرض لها إيران .في  2006بدأ األمر بهذا المنحى وانتهى
إلى النتيجة التي لو كان الحزب «يعلم» بأنها ستصل إلى هذا
المستوى من األضرار والدمار ،لما قام باعتراف نصرالله نفسه،
بخطف الجنود اإلسرائيليين .القول بالفصل بين الترسيم وبين
الملف النووي كما قال نصرالله ،يقفز فوق حقيقة أن توأم الملف
النووي كان على الدوام نفوذ إيران اإلقليمي وموقعها الجيو
السياسي في المنطقة ،ومن ضمنه برنامج صواريخها الباليستية،
لتعزيز هذا الموقع وتمكينها من التفوق على سائر دولها .وهي
لطالما تشبثت بالفصل بين التفاهم معها على برنامجها النووي
وبين تدخالتها اإلقليمية وبرنامجها الصاروخي اللذين تعتبرهما
من الخطوط الحمر في التفاوض مع دول الغرب.
منشأ التشدد لدى إيران في برنامجها النووي منذ البداية هو
نمو «الشعور القومي والوطني المقاوم» للقيود على خيارها
االعتماد على الطاقة النووية ،وانسحاب هذا الشعور على رفض
القيود على اعتدادها بالنفس جراء إيقاظ األحالم األمبراطورية
اإليرانية بالتوسع في المنطقة ،الذي ال يتردد القادة اإليرانيون أن
يذ ّكروا العرب واللبنانيين بطموحهم إليه حين يعددون العواصم
العربية التي باتوا يسيطرون عليها من جهة ،واعتقادهم بأن
برنامجهم الصاروخي هو الخط الدفاعي الحاسم عن بالد فارس
الذي نشأ جراء حرب صدام حسين على بالدهم ،والذي فرض
على مؤسس الجمهورية اإلسالمية الراحل آية الله الخميني أن
«يتجرع سم» القبول بوقف النار مع صدام في العام  ،1988من
جهة ثانية.
وفي التطورات الالحقة في لبنان ،ال سيما على الصعيد
الداخلي ،لم تشذ سياسة اإلمساك بالقرار الرسمي عن قاعدة
تثبيت أوراق النفوذ في الدول التي امتد أخطبوطها إليها بشتى
الوسائل العسكرية والمالية والعقائدية والمذهبية ،مستفيدة
تارة من شعارات مقاومة االستيطان اإلسرائيلي والوحشية في
التعامل مع الفلسطينيين ،وأخرى من تراخي الواليات المتحدة مع
توسعها بهدف إخضاع الدول العربية للحاجة الدائمة إلى مساعدة
واشنطن العسكرية في وجه إيران ،حتى لو اقتضى األمر تسعير
الصراع السني الشيعي.
ما عالقة ملف الترسيم بكل ذلك راهناً؟ حين أطلق الحزب
تهديداته باستهداف منصة استخراج في «كاريش» وما بعد بعد
«كاريش» ،تحدث عن «المخاطرة المحسوبة» .والحسابات هنا
ال عالقة لها بإخراج اللبنانيين من الجوع والعوز ،إلدراك الجميع
بمن فيهم نصرالله أن إفادة لبنان من الغاز والنفط في البحر
يحتاج إلى سنوات بينما لبنان يحتاج إلى إجراءات قبل استخراج
النفط ،تنتشله من الحفرة التي هو فيها ،تلخص باآلتي :تغيير
تركيبته السياسية التي ترهن اقتصاده ومجتمعه إلى الصراع
اإلقليمي الذي يشد «حزب الله» البلد إليه ،فارضا ً على سائر
اللبنانيين ،وعلى السلطة المركزية أن تتناغم معه فيه ،كما حصل
مع عهد العماد ميشال عون لست سنوات.
إذا صح الفصل بين النووي والترسيم بالمعنى المباشر ،فإن
األصح أن سلوك الحزب يرهن البلد بنتائج النووي وملحقاته
بما تتضمنه من تسويات الحقة على الملفات اإلقليمية ولبنان
منها .وسواء حصل «الحدث المهم» كما وصفه نصرالله في
حالتي إنجاز اتفاق فيينا أم ال ،فإن الحزب معني بتثبيت نفوذ
طهران اإلقليمي ،عبر مصادرة علنية لقرار الحرب في لبنان،
بعد طول اصطفاف خلف موقف الدولة ،وباإليحاء بأن سالحه
تمكن من تحصيل الحقوق ،ليبنى على الشيء مقتضاه في
المرحلة المقبلة ،أو بإثبات قدرة «حرس الثورة» على إيذاء
أوروبا وأميركا بمنع استفادتها من الغاز اإلسرائيلي الذي بات
أولوية ،إذا فشلت فيينا« .المخاطرة المحسوبة» في لبنان هي
الوجه اآلخر لالبتزاز اإليراني ألوروبا وأميركا حيال بدائل الغاز
الروسي ،باالعتماد على فائض القوة ،الذي يجيز إهانة أصحاب
العقول كبيرة كانت أم صغيرة.
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«"التغييريون" :تعطيل النصاب وارد قبل  31تشرين...
خفــايـــا
بعده يصير موضع نقاش
كــلــيــر شــكــر
خطا النــواب «التغيرييون»
خطوة أوىل يف اتجاه رســم معالم
خيارهــم يف املســألة الرئاســية
خصوصــا ً ّ
وأن اتفاقهــم املبكر
عىل كيفية خوض االســتحقاق،
دونه الكثري من العقبات وتعددية
اآلراء التــي تجعــل منهــم كتلة
غري متجانسة نســبياً .ومع ذلك،
تمكنــوا من وضــع املدماك األول
املبدئي ،وذلك
ملرشوع تفاهمهــم
ّ
خالل الخلوة التي عقدت منذ أيام
وانتهت إىل بيان مشــرك ،يفرتض
أن تكــون ترجمتــه خالل عرشة
أيــام لالنخراط بجديــة يف وحول
االنتخابات الرئاسية وزواريبها.
وقد التقى النــواب الـ 13يف
خلوة هــي واحدة من سلســلة
لقــاءات الســتكمال التحضــر
لالستحقاقات الدستورية ال سيّما
موضوع انتخاب رئيس الجمهورية
وتحديــد األولويــات الترشيعية
للمرحلــة املقبلــة .ويف موضوع
انتخاب رئيس الجمهورية ،توافق
املجتمعون عىل «إطــاق مبادرة
تطرح مقاربة متكاملة له ،تشمل
املواقــف السياســية واملقاربــة
الدستورية والقيمية التي تؤسس
لحاضنة سياســية وشعبية تدفع
باتجاه انتخاب رئيس يســاهم يف
إطالق مسار إنقاذي للبالد» .إضافة
إىل ذلــك ،اســتعرض املجتمعون
وقيموا املشهد االنتخابي الرئايس،
وتوافقوا عىل استكمال املبادرة يف
ما بينهم« ،التي ســتكون منطلقا ً
للتواصل مع القوى األخرى» .وتم
تكليــف النائبني ميشــال دويهي
وملحــم خلف بتحضــر الوثيقة
وإنجاز صياغــة املبادرة إلطالقها
يف بدايــة أيلــول مع بــدء املهلة
الدستورية.
بالفعل ،يقول أحد املشاركني
ّ
إن الورقة قطعت شــوطا ً ال بأس
به مــن التحضري ويفــرض أن
تكون جاهــزة خالل األيام القليلة
املقبلة تمهيــدا ً لالنطالق باملبادرة
التي أعلن عنها .وينتظر أن يشهد
مطلع شهر أيلول املقبل االنطالقة

علــم ان النيابة العامة
املالية أوقفت عددا ً من موظفي
وزارة املالية بينهم مســؤولة
إداريــة كبرية يف قضية تقايض
عموالت مــن مستشــفيات
وأطباء لقــاء رصف حواالتهم
من الخزينــة ،ولم يعرف ما إذا
كانت استقالة مديرة الخزينة
ومفوضة الحكومة يف مرصف
لبنان قبل اســابيع لها عالقة
بهذه التحقيقات يف هذا امللف.
لقاءات سيعقدها النواب «التغييريون» مع مختلف الكتل النيابية

الفعلية للمبادرة من خالل لقاءات
سيعقدها النواب «التغيرييون» مع
مختلف الكتــل النيابية ،مع العلم
ّ
أن املســتهدفني الفعليني من هذه
املبادرة هــم الكتل املعارضة طاملا
ّ
أن مواقــف بقية الكتــل معروفة
ومحسومة ،واألرجح ّ
أن «الجلسة
معها لــن تتعــدى رشب القهوة
والدردشة بالعموم».
لكــن مبــادرة هــؤالء لن
تقف عنــد حدود النقــاش حول
الوثيقــة التي يتــ ّم العمل عليها،
ّ
سيتوســع التشاور ليشمل
ال بل
أسماء الرتشــيحات التي تتناسب
مع معايري الورقــة وبرنامجها،
حيث ســيتم وضع قائمة مصغرة
للمرشــحني الذين تنطبق عليهم
املواصفــات املنصــوص عليها يف
الوثيقة ،يف محاولــة للتوصل إىل
تفاهم مع القوى النيابية األخرى
عىل مرشح قادر عىل تأمني أغلبية
نيابية تسمح له بالوصول إىل قرص
بعبدا.

في حال وقع الشغور
في الرئاسة األولى فإنّ
مبدأ التعطيل سيكون
موضع نقاش جديد في
الكتلة خصوصًا وأنّ بعض
النواب يعتبرون أنّه ال يجوز
تعطيل المؤسسات

ومــع ّ
أن كتلة «قوى التغيري»
تض ّم نائبني مارونيني ،هما ميشال
الدويهي ونجاة عون ،إال ّ
أن الكتلة
لم تتبن مســبقا ً أيا ً من االسمني،
ويؤكد أحد املشــاركني ّ
أن «تبني
أحــد النائبني للرئاســة ،هو ّ
حق
للكتلة ،ولكن إىل اآلن ال مرشح من
صفوفنا».
ّ
وألن معركة تفاهم املعارضة
عىل مرشــح واحد ،صعبــة جداً،
عىل حــ ّد اعرتاف أحــد نواب «17
ترشين» ،يف ضوء تعدّد املرشــحني
أوالً ،واختالف التوجهــات ثانياً،
ووقوف رئيــس الحزب «التقدمي
االشرتاكي» وليد جنبالط عىل خ ّ
ط
الوســط بــن االصطفافني ،فقد
يكون الخيار البديــل هو تعطيل
نصــاب الجلســات االنتخابية،
لتكــون املقاطعة هي الورقة التي
ستستخدمها املعارضات للحؤول
دون انتخــاب مرشــح ،مرفوض
من هذه الكتــل .ولم يخف رئيس
حزب «القوات» سمري جعجع هذا
االحتمــال حني أملــح إىل أنّه «لكل
ظرف حكمه ،عندما يكون التعطيل
بهدف وصــول رئيس من « 8آذار»
أمر ،أما التعطيل ملنع وصوله فهذا
أمر مختلف تمامــاً ،فالرضورات
تبيح املحظورات» ،مــع أنه يرى
ّ
أن للمعارضة  67صوتا ً يف مجلس
النواب يمكنها ان تستفيد منها».
فهــل ســيلجأ النــواب
«التغيرييون» إىل سالح التعطيل؟
يكشــف أحدهــم ّ
أن «هذه

رفــض مجلــس ادارة
الصنــدوق الوطنــي للضمان
االجتماعي زيادة تغطية املرىض
يف املستشفيات وتقديمات فرع
ضمان املــرض واالمومة وقرر
باملقابل دفــع تعويض أتعاب
حضــور الجلســات العضاء
مجلس االدارة باالضافة اىل بدل
انتقال يــوازي تنكة بنزين عن
كل جلسة بناء عىل اقرتاح من
عضو يف املجلس.
اعترب مرجع ســيايس
كبري يف مجلس خاص ان سقف
توقعات اللبنانيني لالستحقاق
الرئايس بــات متواضعاً ،فقط
املطلوب «رئيــس بيميش عىل
إجريه وعقلو براسو».
املســألة كانت يف صلب النقاشات التي
شهدتها الخلوة حيث ت ّم توثيق أكثر من
رأي ووجهة نظر ،ولكــن يف النهاية ت ّم
االتفاق عىل أمرين :أوالً ،وإىل حني موعد
انتهاء الوالية الدســتورية للعهد الحايل،
أي  31ترشيــن األولّ ،
فإن التعطيل هو
جزء مــن حقوق الهيئــة الناخبة وقد
يكون واردا ً بالنســبة لكتلة التغيرييني،
ولكن يف حال وقع الشــغور يف الرئاسة
األوىل ّ
فإن مبدأ التعطيل سيكون موضع
نقــاش جديد يف الكتلــة خصوصا ً ّ
وأن
بعض النــواب يعتربون أنّــه ال يجوز
تعطيل املؤسســات ،خصوصــا ً وأنّهم
كانوا من منتقدي الكتل االخرى بسبب
هذا الخيار السلبي .ولهذا سيعودون إىل
الكتلة لدراسة املسألة من جديد واتخاذ
القرار املالئم».

"هل تعطيل الرئاسة المرحلة النهائية في مخطط تغيير النظام وإسقاط الدولة؟"

يرسم حدود الدولة
الراعي :النتخاب رئيس ّ
مع قوى لبنانية داخلية أيضًا
ناشد البطريرك املاروني الكاردينال مار بشارة
بطرس الراعي املســؤولني املدنيني والسياسيني ان
«ينحنوا بالرحمة عىل شــعبنا املتألم ،ويتخلوا ،ولو
ملرة ،عن مصالحهم ومكاســبهم غــر الرشعية،
ويخرجوا مــن ذواتهــم وأنانيتهــم وكربيائهم،
ويتواضعوا» ،مؤكدا ً انهم «لــو فعلوا ذلك مرة ،ملا
أوصلوا الدولة إىل التفكك ،والشعب إىل البؤس وحالة
الفقر املدقع».
ويف عظته خالل قــداس األحد يف الديمان ،أكد
الراعي انه «من واجبنا الكنيس أن نخاطب ضمائر
ّ
ونحضهم عىل تشكيل حكومة جديدة
املســؤولني
كاملة الصالحيات تتحمل مسؤولياتها الدستورية
يف كل يــوم .ونحضهم عىل انتخــاب رئيس جديد
للجمهورية ضمن املهلة الدستورية من دون زيادة
يوم واحد .من املعيب حقا أنه منذ سنة  1988أمىس
تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية يف لبنان عادة ،كأن
املعطلني يســعون إىل إيهام اللبنانيني بأن الرئاسة
االوىل منصــب رشف ال رضورة مطلقة له ،فالدولة
تســر بوجود رئيس أو بدونه» .واذ سأل»:هل هي
املرحلة النهائية يف مخطط تغيري النظام واالنقالب
عىل الطائف وإســقاط الدولة؟ قال»:ال يظنّن أحد
بأن األمر بهذه السهولة ،وليتذكر الجميع أن رئاسة
الجمهورية هي ركيزة نشوء الكيان اللبناني ورمز

وحدة لبنــان .فمن دون رئيــس ال رمز وال وحدة
لبنانية .ولذلــك أيضا نطالب برئيــس يكون عىل
مستوى الكيان والشعب والرمزية الوطنية ،يبعث
روح النهضة بالشعب ويرســم حدود الدولة ليس
مع الدول املحيطة بلبنان فقط ،بل مع قوى لبنانية
تترصف كأن ال منعة وال حــدود وال كرامة للدولة
والرشعية والجيش».
واضاف الراعي»:عندمــا نقول :ال نريد رئيس
تحدٍّ ،ال نعني أبدا ً أننا نريد رئيســا ً يتحداه الجميع.
إن قدرة الرئيس عــى مواجهة التحدي والتحديات
تنبع أساســا من أخالقه ومناعته أمام اإلغراءات
وصموده أمــام الرتهيب واحتكامه إىل الدســتور
ورجوعه إىل الشعب يف املفرتقات املصريية .وقدرته
هي خربته يف الشــأن العام والوطني ،ويف كونه ال
يأتي عىل أســاس دفرت رشوط هذا الفريق أو ذاك،
بل عىل أســاس رؤيته هو ملصري لبنان .ولذا ،نطلب
من جميع األطراف املعنية بهذا االستحقاق الرئايس
إطالق حركة اتصاالت ومشــاورات علها تتفق عىل
مرشح يتميز بهذه الصفات».

الدوالر الجمركي

وتطــرق الراعي يف عظته اىل مســألة الدوالر
الجمركي قائال« :يتحدث العديد من املسؤولني عن

رئاسة الجمهورية ركيزة نشوء الكيان اللبناني

تحديد دوالر جمركي بسعر  20الف لرية ،مما سوف
يزيد الكلفة عىل املواطنني ،لتغطية زيادة رواتب يف
القطاع العام .إن العدالة ال تستقيم بأن تأخذ الدولة
من أنــاس منهكني لتعطي أناســا منهكني أيضا،
فالعطاء العادل يجب أن يكون من النمو االقتصادي
املستدام إستنادا اىل خطة تعاف وعدنا بها وال نزال
ننتظرها منذ أشهر ال بل منذ سنوات .ونتساءل أين
قانون الكابيتال كونرتول؟ وأين قانون املوازنة وقد
انقىض من السنة ثمانية أشهر؟».

محـــــليـــــات

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٩١٣السنــــة الـرابـعـة
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ال تغيير في المشهد البرلماني بعد تح ّول كتلة جنبالط إلى «"بيضة قبان"»

«"الطعون"» َتمتحن «"الدستوري»"...بين اإلبتزاز والفولكلور!

النائب رازي الحاج

النائب شربل مسعد

المحامي جوزيف أبو فاضل

طـــونــي كــرم

يرفضون اإلعرتاف بالخسارة.
ولفــت إىل أن نجــاح التدخــات
السياســية مع «املجلس الدستوري»
يؤدي إىل «نعي لبنــان» ،داعيا ً القضاة
إىل «الثورة» عىل السياسيني الفاسدين
الذين يحاولون بشــتى الطرق الضغط
عليهم ومصارحة الرأي العام بذلك ،كما
إصدار القرارات باسم الشعب اللبناني
وليس باسم السياسيني الذين يمارسون
شــتى أنواع الضغوط عليهم .وتوقف
مســعد عند تاريخ مقدمــي الطعون،
ج ّراء تســخريهم الوزارات واملال العام
والصناديق يف حمالتهم اإلنتخابية ،قبل
تج ّرئهم عىل الطعن به وزمالء له مؤكدا ً
أن مكانهــم الطبيعــي وراء القضبان
وليس عرب إعادتهم إىل املجلس النيابي.

ٍ
أطراف سياســية من
النوايا املبيّتة لدى
أجل التأثــر يف نتائج الطعون املرتبطة
بالنواب املعارضني ،وصوال ً إىل إمكانية
تخطي الضغط عــى القضاء من أجل
إضعــاف «املعارضة» كمــا حصل يف
الســابق عرب اإلغتياالت التي شــهدها
لبنان بعــد العام  ،2005مؤكدا ً لـ «نداء
الوطن» أن معركتهــم يف التصدي لهذا
النهج مستمرة .ومع تأكيده أن موقفه
الدائــم يرتجم عرب مطالبــة «املجلس
الدستوري» باملحافظة عىل استقالليته
بعيدا ً عــن التدخالت السياســية التي
رافقــت تعيــن أعضائه ،شــدد عىل
أن قيــام الدولة ونظام املحاســبة ال
يصحان من دون تحقيق إســتقاللية
الســلطة القضائيــة .ودعــا إىل رفع
الصوت واملطالبة بعدم رضب هيبة آخر
مؤسسة قضائية ودستورية ذات طابع
وطني ،مهيبا ً بقضاة «املجلس» متابعة
الطعون بطريقة علميــة وتقنية بعيدا ً
عن اإلبتزاز الســيايس الذي يمارس من

ترافق االعتــكاف املفتوح للقضاة
ج ّراء عجزهم عــن الوصول إىل املحاكم
املوحشة للقيام بعملهم وفق ما ورد يف
بيانهم ،مع توارد معلومات عن تدخالت
سياســية تُمــارس عىل أعضــاء من
«املجلس الدستوري» لحثهم عىل إبطال
نيابة عــدد من النــواب «املعارضني»
لقــوى « 8آذار» وإعــادة تعويم عدد
من املرشــحني الراســبني املنتمني إىل
صفوفهــم ،عــى أبواب سلســلة من
اإلستحقاقات الدســتورية التي يراهن
«العهد» عىل اإلستئثار بـ «حصة األسد»
منها قبل انقضــاء ما تبقى له من أيا ٍم
يف بعبدا.
القضاء الــذي يحتجــز الرئيس
ميشال عون تشــكيالته القضائية يف
بعبدا ،كمــا فعل وزير املالية يوســف
الخليل مع مرسوم تعيني رؤساء غرف
محاكم التمييز ملنع هيئتها العامة من
ّ
والبت يف طلبات الرد ومخاصمة
اإلنعقاد
الدولة املعرقلة الســتكمال التحقيق يف
ملف املرفأ وعمــل املحقق العديل طارق
البيطــار ،يطرح العديد مــن املخاطر
حول الجهة املخولة الولوج إليها لرفع
أي كان ،بعد تمادي القوى
الظالمة عن ٍ
السياسية يف تعطيل السلطة القضائية
التي رفضت «تجريــد القايض من كل
يشء ومطالبتــه بالقيــام بكل يشء
وتحميله مسؤولية كل يشء أيضاً» وفق
بيانهم.

النائب مسعد :الطعون
«فولكلورية»

ويف الســياق ،توقف النائب رشبل
مســعد حول مــا يثار عــن تدخالت
سياســية قد تفقده مقعــده النيابي
لصالح النائب الســابق إبراهيم عازار،
مشــددا ً لـ»نداء الوطن» عــى أنه ال
يتابع مســار الطعن وال يسمح لنفسه
بالتدخل يف عمل القضــاء ،تحديدا ً بعد
خوضــه اإلنتخابــات النيابية من أجل
التغيري وإبعاد التدخالت السياسية عن
القضاء وصوال ً إىل املســاهمة يف إقرار
القوانني التي تضمن إستقاللية سلطته،
مؤكدا ً يف املوازاة ثقته يف القضاء اللبناني
تحديدا ً وأن الطعــون «فولكلورية» ال
تستند اىل دالئل واقعية إنما تنطلق من
خلفيات سياســية ألحزاب وسياسيني

النائب الحاج :لحماية
«المجلس» من اإلبتزاز

ِ
يخف النائــب رازي الحاج أن
ولم
السياسة تدخل يف كل يشء وهي تالقي

الطعون المقدمة
 بول الحامض ضــد النائب الياسالخــوري عــن املقعــد املاروني يف
طرابلس.
 محمد حمــود ضــد النائب باللالحشيمي عن املقعد السني يف زحلة.
 جوزيفــن زغيــب ضــد النائبفريد الخازن عــن املقعد املاروني يف
كرسوان.
 حيدر عيىس ضد النائب أحمد رستمعن املوقع العلوي يف عكار.
 اييل رشبيش ضد النائب سينتيا زرازيرعن مقعد االقليات يف بريوت األوىل.
 النائب السابق فيصل كرامي ضدكل مــن النواب رامي فنــج ،ايهاب
مطر ،فراس السلوم.
 امل ابو زيــد ضد النائب عن مقعدجزين سعيد االسمر.
 زينة منــذر ضد النائــب فيصلالصايغ عــن املقعد الدرزي يف بريوت
الثانية والنائــب وضاح الصادق عن
املقعد السني يف بريوت الثانية.
 إبراهيــم عــازار ضــد النائبنيالفائزين عن مقعــد جزين املاروني

رشبل مسعد وسعيد االسمر.
 مروان خــر الدين اىل جانب الئحةاألمل والوفــاء ضــد النائب فراس
حمدان الفائز عــن املقعد الدرزي يف
حاصبيا.
 جاد غصن ضد النائب رازي الحاجالفائــز عن املقعــد املاروني يف املتن
والنائب اغوب بقرادونيان الفائز عن
املقعد االرمني يف املتن.
 حيدر نارص املرشــح عــن املقعدالعلــوي يف طرابلس ضد ايهاب مطر
الفائــز باملقعد الســني يف طرابلس
وفراس السلوم الفائز باملقعد العلوي
يف طرابلس.
 ســيمون صفــر ضــد النائبنينعمة أفرام وفريــد هيكل الخازن يف
كرسوان.
 واصف الحركة ضــد النائب فاديعالمة عن املقعد الشــيعي يف دائرة
بعبدا.
 طانيــوس محفوظ ضــد النائبجميل عبود عن املقعد األرثوذكيس يف
طرابلس.

قرار المجلس الدستوري نهاية تشرين األول

قبل األطراف التي ساهمت يف إنتاجه أو
تعيني بعض أعضائه.
وشــدد الحــاج عــى أن الزمن
اإلنحــداري للدولــة اليــوم وتحلــل
مؤسســاتها يتطلبــان املحافظة عىل
«املجلس الدستوري» كركن تأسييس يف
إعادة إنتظام مؤسسات الدولة وتطبيق
القوانني والسهر عىل احرتام الدستور.

المحامي جوزيف أبوفاضل:
حوّلوا القضاء إلى «قضاءات»

ويف سياق متصل ،أوضح املحامي
جوزيف أبو فاضل لـ «نــداء الوطن»
أن اعتــكاف القضاة أتى بعد رســالة
الرئيس ميشــال عون لهم ،حيث أظهر
أن القــرارات املتخذة من قبله تصبّ يف
مصلحة الوزير جربان باسيل بعيدا ً عن
هموم الشعب والسلطة القضائية التي
تحولت إىل «قضــاءات» يف عهده خالفا ً
للمواقف السابقة التي كانت تصدر عنه
قبل انتقاله إىل بعبدا ،مشــرا ً إىل أن ما
يثار عن تدخالت مع أعضاء من املجلس
الدســتوري مرتبط بتعيــن  5قضاة
من قبل رئيــس الجمهورية ،قاضيني
بــرىض «الثنائي الشــيعي» وقاضيني
من الطائفة السنية وآخر من الطائفة
الدرزية.
ورأى أن التخــوف من التأثري عىل
قرارات «املجلس» قائمة تحديدا ً لجهة
أن اتخــاذ قراراته يتطلــب موافقة 7
أعضاء مــن أصل  8أو أكثــر يؤمّ نون
النصــاب ،مشــرا ً إىل أن «املجلــس
الدســتوري» هو جزء من الســلطة
القضائيــة التي يســاق حولها الكثري
من التساؤالت ،تحديدا ً بعد البدعة التي
سبق واعتمدها يف السابق بالتنسيق مع
الوزير السابق ســليم جريصاتي عرب
إبطال نيابة غربيــال امل ّر لصالح إعالن
فوز املرشح الخارس غسان مخيرب الذي
نال حينها ما يقارب  1300صوت.
وإعترب أبو فاضل أن شبكة العالقات
التي تربطه بغالبية القوى السياســية،
دفعته إىل اإلعالن عــن توجه «املجلس
الدســتوري» إىل قبــول الطعن املقدم
من النواب الســابقني فيصل كرامي يف
طرابلــس وإبراهيم عازار يف جزين ،إىل

جانب الطعن املقدم من رئيس مجلس
إدارة بنك املوارد مروان خري الدين بوجه
النائب فراس حمدان عن املقعد الدرزي
يف حاصبيا ،يف حني يسعى الوزير جربان
باسيل إىل فرض قبول الطعن املقدم من
املرشح الخارس عىل الئحة التيار الوطني
الحر يف عكار عــن املقعد العلوي حيدر
عيىس وإبطال نيابة النائب أحمد رستم
املنتمي إىل تكتل «اإلعتــدال الوطني»،
رغم أن الذرائع التي يستند اليها عيىس
يف طعنــه ال يمكن البنــاء عليها خالفا ً
للطعــون األخرى املقدمــة من كرامي
وعازار وخري الدين.
ولفــت إىل أن قبول هذه الطعون ال
يفيض إىل تبــدل األكثرية النيابية داخل
الربملان ،رغــم أنها تصبّ يف خانة قوى
« 8آذار» ،التــي ينتمي إليهــا الوزير
باسيل رغم محاوالته املتكررة «للكذب
عىل نفســه والناس» ومحاولة التمايز
عنهم ،مشــرا ً إىل أن التموضع الجديد
لرئيس الحزب التقدمي اإلشرتاكي وليد
جنبالط خوّل كتلة اللقاء الديمقراطي
أن تكــون «بيضة القبــان» إىل جانب
األكثرية الحاليــة يف املجلس بعيدا ً عن
«القوى الســيادية» وهذا ما يظهر من
خالل تنســيقه العلنــي واملتقدم مع
«حزب الله» عرب الحاج حســن خليل
والحــاج وفيــق صفا ،بهــدف إفهام
الجميع أنه لــن يكون إىل جانب القوى
التي تعترب نفســها سيادية فيما هم يف
األساس خالف ذلك.
ويف هذا السياق يشري أبو فاضل إىل
إمكانية إتجاه املجلس الدســتوري إىل
اعتماد خيارات متنوعة عرب إعالن إعادة
إجراء اإلنتخابات يف دوائر محددة كما
التصديق عىل إعادة تصحيح النتائج يف
دوائر أخرى وإعالن نتائج مغايرة لتلك
القائمة اليوم.
وال يزال «املجلس الدســتوري» يف
طور التحقيق يف الطعون الـ  15املقدمة
أمامه ،عىل أن يتم إعداد التقرير بشأنها
يف مهلــة أقصاها  30أيلــول ،عىل أن
يصدر القرار النهائي خالل مهلة شهر
عىل األكثر تــي ورود التقرير للمذاكرة
بيان له أول
يف الطعن وفق ما أوضح يف
ٍ
من أمس.

عودة :من يستبيح الدولة ودستورها وسيادتها
يُعَ يّر اآلخرين بانتماءاتِهم!
اعترب مرتوبوليت بــروت وتوابعها املطران اليــاس عوده ان «ما
حدث فـــي ِبالدِ نا يف اآلونة األَخرية ،وال يزال يَحدُث ،يحتاج من الجميع
صوما ً َ
وصال ًة ،عَ َّل شــياطني األَنا والطمع والتس ُّل ِط واملصلحةِ تخرج إىل
ري َرجعَ ة» ،ودعا اىل التشــبّث ِبا ِإليمان ،والتوبة إىل الربّ  ،حتى يسمع
غ ِ
َ
َ
ّ
َ
َ
عِ
منصب
و
أ
شــخص
ب
لة
ث
م
ت
امل
وثان
«األ
عبادة
عدم
واىل
نا»،
صوت
ترضُّ
ٍ
ِ
ٍ
أو ماديات».
واعترب عــودة ،يف عظته خالل قداس االحــد يف كاتدرائية القديس
جاورجيوس ان «مشــكلتنا يف لبنان ّ
أن األفواه تنطــق بما ال يؤمن به
الشعارات التي نسمعُ ها ،وما أحىل الوعودَّ .
ِ
لكن
القلب» ،وقال« :ما أكثر

اليومي ُملطلِقيها يتناىف مع ما يقولون .هكذا نرى األكث َر فسادا ً
السلو َك
َّ
يحارضون بالنزاهة والعِ ّفة ويدينون الفاسدين ،وا ُملتَه ِّربني من العدالةِ
َ
يُن َ ِّ
ُماريس الحقـــ ِد والضغينة يبشِّ ون
صبون
أنفسهم قضا ًة ديّانني ،وم ِ
َ
الدولة ودستو َرها وسيا َدتَها
بالتسامح واملحبة ،وأولئك الذين يستبيحون
ِ
وطنية مزي ً
ً
َّفة ويُعَ ِّيون اآلخرين بانتماءاتِهم».
وقوانينها يَدّعون
َ
لبنان وس ّكانه ،وأن يُصوِّب
أهل
وأمل عودة يف «أن يَصحو الضمريُ يف ِ
ِ
لكالمهم،
الل ُه سلوك ك ّل مسؤول وزعيم وقائد لتصبحَ أفعالُهـــم مرآ ًة
أو لكون كالمهــم مرتافقا ً مع أعمالِهم الصالحــة ،ومع إيمانهم باللهِ
ومحبّتهم لوطنهم».

عوده :األكثر فسادا يحاضر بالنزاهة
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محـــــليـــــات
العـــدد  - ٩١٣السنــــة الـرابـعـة

اإلثـنـيـن  ٢٢آب 2022

جفاء بين ضاهر وعقيص وتنسيق بين الحشيمي وبوشكيان

جــان الــفــغــالــي

العميد فؤاد عون أخبركم
عن ميشال عون فلماذا لم تص ِّ
دقوه؟
في األول من آب  ،1988عيد الجيش ،وبعد أسبوع من الدخول
في المهلة الدستورية النتخاب رئيس جديد للجمهورية (كانت
المهلة الدستورية تبدأ قبل شهرين من انتهاء الوالية ،اي بين
 22تموز و 22أيلول) ،صدر كتاب «ويبقى الجيش هو الحل»
للعميد الركن فؤاد عون .الكتاب «مشغول وهادف» وهو في
 280صفحة ،ويش ِّكل في بعض فصوله مرجعا ً ألي باحث .ال
يُحدَّد في الكتاب أين ُ
ط ِبع وعن أي دار نشر صدر ،لكن وضعه
في المكتبات طرح أكثر من عالمة استفهام حول توقيت النشر،
خصوصا ً أنه لم يسبق في تاريخ الجيش اللبناني أن نشر ضاب ٌ
ط،
وهو في الخدمة ،كتابا ً عن المؤسسة العسكرية ،فالعميد فؤاد
عون كان في الخدمة وفي منصب نائب رئيس األركان للتجهيز
(ولهذا ربما تولى «التجهيز» السياسي لوصول عون إلى بعبدا).
لكن ما سهَّ ل النشر هو أن الكتاب و ُِضع «على قياس العماد
ميشال عون» ليكون هو رئيس الجمهورية ،وما عنوان الكتاب
سوى «تمويه» للعنوان المقصود وهو «ويبقى عون هو الحل».
لم تتنبَّه السلطة السياسية آنذاك الممثلة بالرئيس أمين
ُّ
«الترشح المبكِر»
الجميل ،وربما تنبَّهت وطنَّشت ،عن هذا
للعماد عون عبر العميد فؤاد عون .كانت الغاية الحقيقية من
الكتاب« :خذوا عِ لماً ،العماد عون هو مرشح ،أو هو المرشح
لرئاسة الجمهورية» ،بدليل أنه َ
عرقل جلسة انتخاب الرئيس
الراحل سليمان فرنجيه ،وكان الدليل األكبر في اليوم األخير من
العهد ،في  22أيلول  ،1988حين كان يرفض كل التشكيالت
الحكومية ،وصوال ً إلى الربع الساعة األخير ،الثانية عشرة إال
ربعاً ،حين لم يكن أمام الرئيس الجميل سوى تعيين المجلس
ً
حكومة انتقالية برئاسة العماد عون ،وما إن طلع
العسكري
فجر  23أيلول  ،1988حتى و ُِضع كتاب «ويبقى الجيش هو
الحل» موضع التنفيذ.
تصوروا أنه ورد في الكتاب« :يجب أن ال تُعاد تجربة 18
أيلول  1952عندما تسلم الجيش بشخص قائده ،اللواء فؤاد
شهاب ،السلطة السياسية ليعيدها بعد خمسة أيام»! هل من دليل
أدق من هذا الدليل على أن عون سيتسلم السلطة من دون أن
يعيدها «بعد خمسة أيام»؟ إنهم ال يقرأون!
لنتصور أن يتكرر السيناريو ذاته اليوم :يقوم عميد في
الجيش اللبناني بنشر كتاب على غرار كتاب العميد فؤاد عون،
ماذا تتوقعون أن يحدث؟ تقوم القيامة وال تقعد ،ويُتَّهَ م العميد
مؤلف الكتاب بأنه يروِّج لقائد الجيش الحالي ليتولى رئاسة
الجمهورية .عام  1988كان الجيش مطلباً» ...وهو الحل .اليوم
ستكون مذمَّة! لماذا؟ ألن ليس المطلوب كتابا ً جديدا ً بل تنقيح
«الكتاب القديم» ليتالءم مع ميشال عون أو مع صهره جبران
باسيل الذي يش ِّكل امتدادا ً وتمديدا ً له ،امتدادا ً كما حصل في
رئاسته لـ»التيارالوطني الحر» ،تعييناً ،وتمديدا ً ألن الرئيس
عون يرى في باسيل استمرارا ً له ،أما أن يكون غير ذلك فالويل
والثبور وعظائم األمور.

نواب زحلة يجتمعون وال يتالقون وأبو حمدان
خارج طاولتهم
زحـلــة  -لــوســي بــارســخــيــان
بعد انقطاع إجتماعاتهــم ،وقد توافقوا
عىل توحيــد جهودهــم إنمائيا ً إثــر دعوة
وجهها إليهم رئيس البلدية أسعد زغيب بعيد
اإلنتخابات النيابية ،عاد نواب زحلة لإللتقاء
مجددا ً بعد اكثر من شــهر ونصف عىل آخر
لقاء لهم يف بداية شهر تموز املايض ،فاجتمع
ستة منهم عىل الطاولة املستديرة التي أمنتها
لهم البلدية يف قرصها صباح الســبت ،ليغيب
مجددا ً نائب «حزب الله» رامي أبو حمدان الذي
باتت مقاطعته لهذه اللقاءات نهائية ،بعدما
حاول تغليف غيابه الســابق عن اإلجتماعني
السابقني بذرائع اإلنشغاالت املسبقة.
لم يكــن التداعــي لإلجتماع بســهولة
املرتني الســابقتني هذه املــرة ،فقد جاء عىل
أثر خالفات علنيــة باملواقف ،بدأت مالمحها
تظهر منذ اللقــاء الثاني الذي قاطعه النائب
ميشال ضاهر ،لتتكهرب االجواء كليا ً يف األيام
املاضية عــى خلفية املناقصــات التي دعت
إليها مؤسسة كهرباء لبنان لتقديم الخدمات
الكهربائية ضمن نطاق إمتياز زحلة سابقاً.
وقد إحتدم النقاش عىل مشــارف إنتهاء عقد
اإلدارة املشــغلة لرشكة كهرباء زحلة بنهاية
العام الجاري ،وال ســيما بني نائبي القضاء
الكاثوليكيني جورج عقيص وميشال ضاهر.
ولم يوفر االخــر عقيــص بانتقاداته التي
استمرت حتى عشية إنعقاد لقاء النواب الذي
كان موعده قد حدد قبل ايام ،فتناوله مجددا ً
ضاهر يف مؤتمره الصحايف الذي عقده لطرح
رؤيته «الشخصية» لكيفية تخفيض فاتورة
الكهرباء الشهرية عىل املواطنني.
وعليــه ،فإن أجــواء اللقــاء النيابي يف
قرص بلدية زحلة بحســب املعلومات بقيت
جدية تماما ً بــن النواب ،وقد تجنبوا الغوص
يف كل األمور الخالفية .وعىل رغم إســتمرار
لقائهم ألكثر من ساعتني ونصف ،فقد بحث
بعموميــات امللفات التي طرحها ،وســجل
مالحظاته حول بعض القضايا التي عرضت
عليه وال سيما من املعنيني بمستشفى الياس
الهراوي الحكومــي ،مؤجال ً البحث خصوصا ً
بملف كهرباء زحلة لأليــام املقبلة ،رغم انه
امللف الداهم حالياً.

من لقاء نواب زحلة االخير

وقد انســحبت األجواء «البــاردة» بني
النواب عىل البيان الذي صدر عن أمانة رسهم
املشرتكة ،وقد ذكر بشكل مقتضب أن النواب
الحارضين إتفقوا عــى «تكثيف لقاءاتهم يف
األيام املقبلة ملتابعــة جميع قضايا القضاء،
بعدمــا تداولوا بمواضيع آنيــة أبرزها ملف
كهربــاء زحلة ،وملف الرسقــات املتكررة يف
القضــاء ،وملف حاجات مستشــفى زحلة
الحكومي ،وملف نفق ضهر البيدر ،وقد تمت
دراسة ومناقشة امللفات املطروحة بتفاصيلها
من كافة نواحيها القانونية واالجتماعية عىل
أن تتم متابعتها لدى الجهات املعنية ملعالجتها
ً
خدمة ألهايل القضاء».
بالطرق املناسبة
إال أنــه يف مقابل الجفــاء الذي إنعكس
عىل وجهي ضاهر وعقيص ،لفت التنســيق
املستمر بني النائبني بالل الحشيمي والوزير
النائب جورج بوشــكيان ،ومع أن ّ
كل ً منهما
خاض معركــة اإلنتخابات النيابية بمواجهة
اآلخر ،حيث تحالف الحشــيمي مع «القوات
اللبنانيــة» وبوشــكيان مع «حــزب الله»
و»التيــار الوطنــي الحر» ،فــإن توافقهما
بالقضايا اإلنمائية ر ّ
طب اجواء طاولة لقائهم
مع باقــي زمالئهم ،بعدما كانــا قد ترجما
توافقهما سابقا ً ببيان مشرتك حمل رؤيتهما
املشــركة وخصوصا ً يف ملف كهرباء زحلة.
وقد توافق النائبان عــى عدم إمتالك النواب
صالحية تعديل دفاتر الرشوط بالنســبة ألي
مناقصة ،عىل رغم إقرارهما برضورة إدخال
تعديالت عىل املناقصة املطروحة ،وخصوصا ً

لجهة املهلة التشــغيلية املحــددة للمتعهد
الجديد ،إفســاحا ً يف املجال أمام إســتخدام
الطاقة البديلــة وتركيب معامل الفيول أويل
االقل كلفة عىل املواطن.
وكان زغيــب قــد اصدر بيانــا ً يف وقت
سابق أســف من خالله للســجال الذي يلف
ّ
يمس كل
ملف الكهربــاء مع انه موضــوع
زحيل وبقاعي ،معتربا ً ان ذلك «ييسء لقضية
املواطن األساســية ،وملصلحته التي تتطلب
بذل جهود مضاعفة من أجل إستعادة التغذية
املتواصلــة اوالً ،بموازاة الســعي لتخفيض
أكالفها املوجعة منذ أشــهر ،مع الحفاظ عىل
الخدمة الجيدة».
وفيمــا دعا زغيــب النــواب اىل توحيد
جهودهم مجددا ً حول هــذه القضية ،ذكرت
املصادر بأن النواب سيتداعون إىل إجتماعات
متالحقــة خالل االيــام املقبلــة ،للبحث يف
إمكانية التوصل اىل أرضية مشــركة تحسن
من دفرت الرشوط املوضوع ملناقصة الكهرباء،
إذا توافقــوا عىل رؤية واحــدة ،وإال فإن ّ
كل ً
منهم سيســعى ملتابعة امللف بشكل فردي،
برصف النظر عن النتائج املرضية التي يمكن
أن يتوصلوا إليها بالنسبة لسائر املستفيدين
من خدمات رشكة كهرباء زحلة .هذا يف وقت
ال يسمع اي تعليق عىل امللف من نائب «حزب
اللــه» رامي أبو حمدان ،مع أن األخري كان قد
تحدث يف دردشة صحافية سابقا ً عن مقاربة
مختلفة للملــف من قبل «حــزب الله» ،لم
تتوضح تفاصيلها حتى اآلن.

مســـاحة حـــرّة

مداواة العوارض وإهمال المرض
د .فــادي كــرم

(*)

ومــآس وأخطار وجودية تلحق
كم من أرضار
ٍ
بالشعوب الصغرية وتتس ّلل اىل حياتها اليومية تحت
مظ ّلة االنتظار اللئيم لنتائج مفاوضات الكبار ،وكم
من وقت ثقيل يم ّر عليها وهي تحاول استكشــاف
مصريها من خالل ما يجــري بني الكبار ،وكأن ما
يصدر عن تلك املفاوضات هو الكالم السامي الذي
ال يُعقل ان يُرفض او يُرد ،بل يُنتظر ،لي ّ
ُبش.
تطرح االنظمة العظمى هواجسها ومصالحها
الكربى عىل طاوالت الحــوارات الطويلة ،والغنية
باملناورات وبشد الحبال ،وتج ّر خلفها الدول النافذة
يف زوايا العالم للدخــول يف عمليات تبادل الخدمات
بني بعضها البعض لتصب كافــة الجهود لصالح
اتمام الصفقــات املرحلية .فالتفاهمات بني الدول
غالبا ً ما تكــون مرحلية حيــث تطابق وضعيات
الدول وموازين قواها املتح ّركــة .ويف ذات الوقت،
ومع النجاح النســبي لهذه االرضاءات املشرتكة،
ترتافق «قبات الباط» بني الدول الفاعلة عىل حساب
ّ
امللفات ا ُملصنّفة ثانوية ودون التأثري االسرتاتيجي،
ولكنها غالبا ً ما تكون ّ
ملفات اساســية بالنســبة
بشــكل او بآخر
للشــعوب الصغرية ،وان اتمامها
ٍ
قد يؤثّر بشكل ســلبي جدا ً عىل مصريها اىل درجة
االلغاء والتهميش القاتل.
مع ســلوك هذه املعــادالت مســار التنفيذ
والتطبيق ،تنقســم الشــعوب الصغرية داخليا ً اىل
فئات ،منها من يركب القطار بتبنّيه دور التسهيل

للصفقات الكربى مقابل مكاسب خاصة له فيُقدّم
نفسه ذخري ًة التمامها ،ومنها من يصطف يف صف
االبطــال الوطنيني الذين يُدافعــون عن مبدئيتهم
وقرارهم الح ّر ،فيصبحــون بحكم عدم التوازن يف
القوى بينهم وبني اصحاب املشاريع الكربى ،ذخرية
لتســخني مطابخ «الشوي والقيل والغيل» ملؤامرات
الكبار ،التي تتقصدهم الزالــة عراقيلهم من امام
شعوب
ســكة قطار التســوية املرحلية .كم من
ٍ
انقرضت عىل ابواب املراحل الجديدة من الرتتيبات
االقليميــة والدولية ،حتى باتت هذه التســويات
تُش ّكل كوابيس للشعوب املظلومة حيث تنتظر من
كواليســها معرفة األثمان التي ستدفعها ،فتُق ّرر
حينها مســارها وخياراتها ،فإمّ ا تقيّم امتيازاتها
فــوق مبادئها الوطنية فتقــف يف مصاف الخونة
واملتعاملني ،وإمّ ا تختار جهــة االبطال املقاومني
الرافضني والصامدين امــام كافة االخطار املتأتية
من هذه الصفقات.
ما يجــري حاليا ً يف منطقة الرشق االوســط
مــن مفاوضات متعــدّدة الجوانــب تحت عنوان
امللف النووي االيراني يحمــل يف طياته الكثري من
حسابات املكاســب والنفوذ للدول االقليمية خارج
الرياح النووية ،حيث تلفحها رياح غازيّة ونفطية
واســتثمارية ونفوذية .وينتظر الشــعب اللبناني
انفراج االجواء التفاوضية كي تفض ارسه وتسمح
بعودة ضخ االســتثمارات واملساعدات اليه ،ولكن
سها عن بال معظم القادة اللبنانيني ،قدامى وجددا ً
ومن كافة االصطفافات السياسية حقيقة ان عدم

تموضع لبنان يف املكان الصحيح واملناسب ملصلحة
استقراره لن يســمح له باالستفادة من ايجابيات
االستقرار االقليمي ،ويف املقابل يُراهن «حزب الله»
عىل تأمني حصة دويلته من مرجعيته االيرانية مع
خشــيته بأن يكون رهان «سمك يف البحر» اذ ،وان
صفت النيات االيرانية تجاه لبنان ا ُملصادر من قبل
ذراعها العسكرية «فرع لبنان» ،فانها لن تستطيع
اعالته وتطويره وإنقاذه ،كما لن تســمح لغريها
بالقيام بذلك.
ان محاوالت «حزب اللــه» التموضع يف املكان
ّ
للملفات
الذي يؤمن له ان يكون ا ُملعرقل كما ا ُملسهّ ل
االقليمية ،ممكن اعتبارها سياســة اســراتيجية
ناجحة يف ســياق املناورات التي تجرى بني القوى
املتخاصمة واملتنافســة واملتحالفــة ايضاً ،لكن
تجيريه املكاسب ،ان اتت ،لصالح وطن الفرس بدل
وطن االرز هو الخطــأ بعينه ،وال خيار له لتفضيل
الثاني عن االول بسبب انتمائه الفكري والعقائدي،
وال امكانيــة ايضا ً لعكس هــذا التوجّ ه اال بقبوله
بسياسة «الحياد» االقليمي التي تتضارب تماما ً مع
مرشوع تصدير تلك الثورة.
ان املقاربة الصحيحة ملعالجة املأساة اللبنانية
تبدأ من مداواة املرض االسايس الذي ان لم يُستأصل
فســيحول دون التخ ّلــص من العــوارض ،وان
اصالح االوضاع االقتصاديــة واالجتماعية واملالية
والسياســية ال يمكن تحقيقه باستمرار الجهات
السياسية بطرح املعالجات الجانبية واهمال املرض
ّ
التمســك بهذا
الحقيقي ،وقد يكــون الهدف من

التضليل ،التواطؤ مع املرض ضد املريض.
ان اعتماد الــدول الكربى سياســات اهمال
االمراض ا ُملســبّبة للعوارض ،من خالل مفاوضتها
الــدول الراعية لالزمات يف الوقــت الذي تعمل عىل
التضييق عــى املنظمات التابعة لهــذه الدول ،قد
انتج عاملا ً مضطربا ً متميّــزا ً بالتفاوت الهائل بني
مستويات الحياة البرشية ،وهذا الواقع دفع ويدفع
اىل الحروب ا ُملتك ّررة بنيّــة قلب االمور ونقل الظلم
من جهة اىل اخــرى ،كما انتج مجــازر تاريخية
وصدامات حضارات وانقــراض مجتمعات ،وأكثر
ّ
الخضات هي الحسابات
من يتحمّ ل مسؤولية هذه
التنافسية الحزبية يف الدول الكربى التي ترتكز عىل
املكاســب االنتخابية وليس عىل املبادئ الصحيحة،
وان العامــل االكثر تأثريا ً يف هذه الســباقات التي
تجرى بينها عىل الســلطة هو عامل تأمني رفاهية
فئات عددية مســتجدّة يف تلك الــدول ،غادرت يف
ّ
املتلقيــة للمفاوضات الدولية،
الســابق من الدول
هربا ً من الظلم والتعتري ،اىل الدول صاحبة القرارات
املوجّ هة للبرشية ،فاصبحت هذه الفئات بأنانياتها
وتن ّكرها الصولها السبب يف عدم املساواة يف الفرص
والحقوق بعدمــا كانت هي بذاتهــا تنتمي لتلك
الشــعوب التي تعاني من عدم املساواة .هجرتها
لبالدها كانت بسبب عدم معالجة العوارض واهمال
االمراض .فهل تستمر االنســانية عىل هذا املنوال،
ام تبدأ ورشــة التخ ّلص من االمراض االساســية
فتقتلعها من جذورها؟؟؟
(*) عضو تكتل «الجمهورية القوية»
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مئة دوالر على الراكب عبر المعابر غير الشرعية

التهريب مستمرّ بين وادي خالد وسوريا

عبور غير شرعي سيرًا على األقدام

ترابية يتم استعمالها لهذه الغاية ،وحركة
الــشـمــال  -مــايــز عــبــيـــد
الد ّراجات النارية التي تستخدم الجتيازها
توحي وكأن هذه الطرقــات الصغرية قد
عىل أوتوســراد منجز الــذي يربط
صمّ مت لهــذه الد ّراجات ،ولك ّل معرب منها
مناطق وادي خالد بالعبدة نحو طرابلس،
مســؤول عنه داخل الوادي .هذه الرحالت
أوقف الجيــش اللبناني قبل أيــام «فاناً»
تحصل بشــكل يومي لكنّها تنشط أكثر يف
ينقل ســوريني دخلوا إىل لبنــان بطريقة
فرتات الليــل ،حيث يجري تهريب جماعي
غري رشعية بعدما تخلــل املالحقة إطالق
لألشــخاص ،ينقلون بفانات إىل املعابر ثم
رصــاص وإصابة الفــان ،وتوقيفه ومن
بالد ّراجــات النارية إىل الداخل الســوري،
بداخله ونقلهم إىل مركز للجيش للتحقيق.
حيــث األعني غائبــة ،لتبدأ
هــذه الحادثة أعــادت إىل
بعدها الرحلــة إىل املناطق
الواجهــة قضيــة تهريب
املقصودة يف الداخل السوري.
األشــخاص من لبنان إىل يدير هذه العمليات
األشــخاص
أمــا
ســوريا ،وتحصل بأغلبها
أشخاص لبنانيون
السوريون الذين ينتقلون إىل
عرب مناطق وادي خالد.
وسوريون ،حيث
الداخل الســوري فوجودهم
وعلمت «نداء الوطن»
أن من يدير هذه العمليات التواصل موجود لتأمين غالبا ً يف لبنــان غري قانوني،
وبعبورهــم غــر الرشعي
هــم أشــخاص لبنانيون
الطريق والوصول
وخلســة يته ّربــون مــن
وسوريون ،حيث التواصل
موجود لتأمني الطريق والوصول لهؤالء من
الرضائب والرسوم املفروضة عىل الحدود،
لبنان إىل سوريا أو بالعكس .هذه املناطق
ومن أي مالحقات قضائية وأمنية يف حال
يف وادي خالــد متاخمة تماما ً ملناطق ريف
وجدت ،والهدف أكثر األحيان زيارة األقارب
حمص وتلكلخ وغريها يف سوريا ،ال سيما
أو ما شاكل ثم العودة إىل لبنان من النقاط
نفســها التي دخلوا منها ،أما اللبنانيون
أن الحدود الجغرافية بني املنطقة وسوريا
الذين يدخلون عــر هذه املعابر فيقومون
طويلة جدا ً وتتجاوز الـ 16كيلومرتاً.
بتهريب بعض البضائع مثل الدخان واملواد
ويف املعلومات أيضا ً أن هناك عدة معابر

الغذائيــة بكميات قليلة عــر الدراجات
النارية.
عىل أن الالفت يف األمر هو أن تكاليف
هذه الرحلة ليســت كبرية بحيث ال تتعدى
املئة دوالر عىل الراكب الواحد من لبنان إىل
ســوريا ذهابا ً وإياباً ،وتدفع عىل مراحل
عند كل نقطة ّ
ينســق فيها املسؤولون عن
املعابر حتى وصول الراكب إىل وجهته.
تجدر اإلشــارة إىل أن أهايل وفاعليات
وادي خالد يطالبون القوة األمنية املشرتكة
بمزيد من الحزم يف هذا األمر من أجل ضبط
الحدود بشــكل أكرب ،ويقول رئيس بلدية
العماير  -رجم عيىس الشيخ أحمد الشيخ
لـ»نداء الوطن»« :إننا إذ نقدّر أداء األجهزة
األمنية لضبط ومراقبة الحــدود لكننا يف
الوقت نفســه ندعوها اىل مزيد من الحزم
يف هذا امللف ونؤكد أننا كفاعليات يف وادي
خالد جاهزون للتعــاون الكامل معها بما
يضمن األمن واإلستقرار ملناطقنا».
وتجدر اإلشــارة أيضا ً من جانب آخر
إىل حركة تهريــب نوع جديــد للبضائع
واملحروقات بني لبنان وسوريا عرب البحر،
وقد نشــطت أخرياً ،وغالبا ً مــا يقوم بها
األشــخاص أنفســهم الذين يعملون عىل
تهريب البرش من لبنان إىل أوروبا.

لبنان لم يتلقَّ طرحًا جديدًا في الترسيم
واسم «قانا» يستفز ّ اإلسرائيليين
نفى مطلعون على مسار وساطة آموس هوكشتاين لترسيم الحدود
البحرية بين لبنان وإسرائيل أن يكون لبنان قد تلقى أي عرض
إسرائيلي جديد حتى اآلن ،علما ً ان القناة  14اإلسرائيلية كانت قد
ذكرت أن عرضا ً إسرائيليا ً جديدا ً قدم في هذا اإلطار وهو عرض
أدخلت عليه تحسينات ،ولكنه ال يتخلى بأي شكل من األشكال عن
حقل كاريش.
وأشار هؤالء المطلعون إلى أن لبنان يريد ر ّدا ً واضحا ً على ما
يطالب به أي الخط  23مع حقل قانا وأن أمام اإلسرائيليين خيارين
للردّ:
األول ،هو الخط  23كامالً مع تعرج عند حقل قانا يجعله تحت
السيادة اللبنانية.
الثاني ،الخط  23كما هو من دون أي تعرج مع نص مكتوب
يعطي لبنان الحق في استثمار حقل قانا كامالً.
إضافة إلى هذين الخيارين وإذا كان اإلسرائيلي ال يريد االلتزام
بواحد منهما في هذه الفترة ،فإنه قد يلجأ بحسب هؤالء المطلعين
إلى طلب تأجيل البت بموضوع الترسيم إلى ما بعد نهاية االنتخابات
التشريعية لديه في تشرين األول المقبل ،ولكن هذا الطرح لن يقبل به
لبنان إذا لم توقف إسرائيل عمليات استخراج الغاز من حقل كاريش
وأن تبعد سفينة االستخراج عنه ،فهل سيستجيب اإلسرائيلي للطرح
اللبناني؟
وتحدثت بعض المعلومات عن أن في سياق المحادثات التي
أجراها هوكشتاين مع المسؤولين اإلسرائيليين ،سمع الوسيط
األميركي كالما ً منهم حول ضرورة تغيير اسم حقل قانا باعتباره
مستف ّزاً ،ألن لبنان اتهم جيش االحتالل اإلسرائيلي بارتكاب مجزرة
قانا في نيسان من العام .1996
لن يكون هناك من جديد في ملف الترسيم إال من خالل تطورين:
األول ،هو عودة آموس هوكشتاين إلى لبنان حامالً معه جوابا ً أو
مقترحا ً إسرائيليا ً في شأن العملية ،شرط أن يكون األمر مقبوال ً من
الجانب اللبناني.
الثاني هو إقدام «حزب الله» على عمل عسكري ضد منصة
كاريش ،يستبق فيه أي تحرك لهوكشتاين ،أو يتخذ من أي رفض
لبناني لما يمكن أن يحمله الوسيط األميركي ذريعة لشن الحرب.
وفي هذا المجال استغربت مصادر ديبلوماسية أميركية كيف أن
األمين العام لـ»حزب الله» أضحى المفاوض االول في عملية الترسيم
وأن الدولة اللبنانية أصبحت فقط في موقع المتلقي للنتائج ،حتى
أنها تلتزم الصمت حيال ما يجري في كل هذا الملف وحيال تهديدات
نصرالله ،ورأت هذه المصادر أن بعض من في لبنان ال يدركون على
ما يبدو النتائج الكارثية ألي حرب مع إسرائيل ،ولكن األخطر بحسب
هذه المصادر الديبلوماسية هو من يدرك تداعيات هذه الحرب ويثير
حماسة السيد نصرالله تجاهها ،من أجل كسب المزيد من في موقع
لرئاسة جمهورية على أرض محروقة.

المجد للكشك والزعتر والملوخية والفريك والبرغل والبندورة

المونة تستبق الكوارث ...سند وقت الضيق واألزمات
الـنـبــطــيــة  -رمــال جـونــي
املجد للكشك والزعرت هذه االيام،
فاالزمة االقتصاديــة دفعت الناس
نحو املونة ،رغم ارتفاع اســعارها،
ولكنهــا بالحد االدنــى تبقى افضل
من سلع السوق ،يكفي انها صناعة
«شغل إيد» ومن االرض اىل املستهلك
مبارشة.
يف معــرض املونــة البلدية التي
افتتحته بلديــة زوطر الرشقية ،كان
الفتا ً حجــم االقبال عىل رشاء الزعرت
والكشــك بنســب تجاوزت الـ75
باملئة ،اضافة اىل امللوخية واملقطرات
والربغــل وغريها ،والســبب ارتفاع
اســعار االجبان وااللبان التي باتت
ملن استطاع اليها سبيال  ...اضف اىل
تحليق سعر املنقوشة وبالتايل «الناس
تفضل املونة وتخزنها« ،عروس زعرت
ّ
بتمش الحال» عىل حد قول ام محمد.
عــرات االصناف مــن املونة
البلدية اعدّتها سيدات زوطر الرشقية
التي تشتهر بزراعة الزعرت ،ويع ّد من
االطيب عــى االطالق ،وعرضتها عىل
طاوالت املعرض ،فاالزمــة الراهنة
دفعت ربات املنــازل لتخزين املونة
البلدية خشــية االسوأ .وفق الحاجة
ســلمى فـ»إن املونة هــي العمود
الفقري للمنزل ،فوقت الضيق بتح ّل
ازمــة ،تم ّكننا من اعــداد املجدرة،

كمونة رشاب ،برغل وبندورة ،كشك،
بقلــة وغريها» ،مــن دون ان تغفل
االشــارة اىل ارتفاع اســعار املونة
مقارنة بالســنوات املاضية ،اال انها
تبقى اجود من بضاعة السوق« ،عىل
االقل عم ناكل يش بلدي» .وال تخفي
الحاجــة ان الرتكيز ســيكون عىل
الزعرت والكشــك هذه السنة ،بعدما
خرجت االجبان وااللبان من التداول،
«ما بقى قادرين نشرتيها».
تســتحوذ املونة عــى اهتمام
املغرتب واملقيم عىل حد سواء ،وعادة
ما يشكل معرض املونة سياحة تراثية
يف البلدة ،التــي تنهمك ربات منازلها
كما معظم قرى النبطية بإعداد املونة
«من البابوج للطربوش» ،وتستغرق
ايامــا ً وتتطلب جهــدا ً «واالهم ،اننا
نصنعها بمحبــة لتكون طيبة» ،عىل
حد وصف فاطمة احدى املشــاركات
يف املعرض الذي جمع شــمل البلدة.
تؤكــد فاطمــة اهميــة املونة هذه
االيــام« ،فالناس ترغــب يف الهروب
مــن الصناعي اىل البلــدي ،صحتها
عىل املحــك ،واملونة باتت رئيســية
اليوم اكثر مــن اي وقت مىض ألنها
ســند االزمات» ،واعدادها بات مهنة
بالنســبة اليهــا ،والهــدف الجودة
والنوعيــة املمتــازة ،والطلب ارتفع
كثرياً ،فســعر كيلو الزعــر البلدي
يصــل اىل  350الف لرية ،والكشــك
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مماثل ايضــا «اضف اننــي اعتمد
اسعارا ً تناسب املوظف والفقري النني
منهم» ،من دون ان تغفل االشارة اىل
انها تع ّد املونة يف حقلها من امللوخية
اىل الفريك والقمح والزعرت والبندورة
وغريها وتصنعها.
احد ال ينكــر ان املونة صناعة
محلية بــدأت تأخذ مجدها يف خضم
االزمة الراهنة ،وصار الناس يعرفون
قيمتها اكثــر« ،النها الســند وقت
الضيق» عىل حد قول ســارة احدى
السيدات اللواتي حرضت لرشاء املونة
وتركز عىل الزعــر وامللوخية« ،فلقد
عرفنا قيمة الجدود هذه االيام بسبب
ما حل بنا ،وبتنــا اكثر ادراكا لقيمة
الرتاث الذي تركوه لنــا ،ولوال املونة
لبقي كثري من العائــات بال طعام،

«ما يف مصاري بتعمل برغل وشعريية
او حتــى برغــل ورشاب ،باختصار
املونة هي ضمانة مــا ينتظرنا من
اسوأ قادم».
شكل معرض املونة عرسا ً تراثيا ً
وسياحة داخلية عىل حد قول رئيس
بلدية زوطر الرشقية وسام اسماعيل
مؤكدا ً اهمية املعرض الذي يعد صلة
وصل بــن صناع املونــة واملغرتبني
واالهــايل« ،فالزائر يمكنــه زيارته
والجلوس يف حديقة البلدة والنزول اىل
النهر».
انــه زمــن العــودة اىل املونة،
فالكوارث املنتظــرة ادت اىل ازدهار
صناعتها بشــكل كبري وباتت مهنة
مــن ال مهنة له ومربحــة ...واالهم
«صحية».

قبالن يح ّ
ذر :الدوالر
الجمركي نار على زيت
توجّ ه املفتي الجعفري املمتاز الشيخ أحمد قبالن
يف بيان امس اىل الطبقة السياســية واىل رئيس حكومة
ترصيف األعمال نجيب ميقاتــي ،بالقول« :إن الدوالر
الجمركي بنســخة عرشين ألف لرية يف مثابة نار عىل
زيت ،خاصة أن النظام الرضيبي فاسد وظالم وتراكمي
وأشبه بزومبي».
واعترب ان «ما يجــري اآلن حرب مالية اقتصادية
طاحنة مدمرة للبلد والناس» ،وشــدد عىل أن «الجرأة
الحكومية مهمة ،لكن عىل وحشية التجار ومافيا الرش
املرصفية بمــا يف ذلك رضورة إغــاق كافة جمعيات
مفوضية الالجئــن التي حولت النزوج إىل جبهة حرب
وفلتان ضمن أهداف أمريكيــة خبيثة» .وختم قبالن:
«لتكن الجــرأة الحكومية بــرب اإلحتيال التجاري
واإلرهاب املايل والفســاد اإلقتصــادي ،وال نريد هدايا
إبليس ،خاصــة أن هناك من يريــد تحويل الناس إىل
حجارة جوع عىل طريقــة جهنم اللبنانية ،والدولة بال
رئيس جمهورية دولة بال رأس ،والفراغ دمار حكومي
ودستوري ووطني ،والنار إذا شبت أحرقت».
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الدوالر الجمركي يستنفر المواطنين استعدادًا ألوزاره

الدوالر والبنزين يشعالن غضب الصيداويين

إقبال على شراء الضروريات
تحسبًا الرتفاع األسعار
ّ

صــيــدا  -مـحــمـد دهـشــة

بــعــلــبــك  -عــيــســى يــحــيــى

عىل كل شفة ولســان ،يتناقل
الصيداويــون اســتياءهم مــن
استفحال االزمات وافتعال بعضها
بهدف الربــح الوفري من دون النظر
اىل معاناتهــم اليوميــة املتفاقمة،
يرتفع الدوالر فتطري االسعار وهي
جالســة عىل الرفوف ،قبل ان تصل
اىل مســامعهم وهم يشــرون ما
يحتاجون منهــا وللرضورة فقط،
فيما البنزين يشــعل غضبهم ويثري
مخاوفهم من عودة طوابري االذالل.
ويؤكد رئيس «اتحــاد نقابات
العمــال واملســتخدمني» يف صيــدا
والجنوب عبــد اللطيــف الرتياقي
لـ»نداء الوطــن» ان «الوضع كارثي
عىل كل املستويات ،وهو عود عىل بدء
لألزمات نتيجــة االنهيار الكيل الذي
يشهده لبنان جراء النظام السيايس
والرتدي االقتصادي واملايل» ،مشــرا ً
اىل ان «اللبنانيــن يقعون تحت فكي
كماشة يف الغالء نتيجة االزمة العاملية
من جهة وتحليق سعر رصف الدوالر
االمريكي عاليا ً وتفلت االسعار وغياب
الرقابة من جهة أخرى».
وقد جــال الرتياقي عىل بعض
فاعليــات املدينة والتقــى النائبني
اسامة سعد وعبد الرحمن البزري»،
واملســؤول الســيايس لـ»الجماعة
االسالمية» يف الجنوب بسام حمود،
وهو عىل تواصل دائم مع رئيســة
مؤسسة الحريري للتنمية البرشية
بهيــة الحريري املوجــودة خارج
لبنان ،للتشــاور وتبادل اآلراء حول

تتصارع القوى السياســية يف ما بينها
عىل حمل وزر الــدوالر الجمركي ،ويتخبط
املواطنــون يف نتائج القــرار ومفاعيله وما
ســيحمله من تداعيات وفوىض أسعار تطال
الكماليات واألساســيات معاً ،وعليه ،بدأوا
إعداد العدّة وتدبر أمورهم.
ك ٌّل عىل قدر استطاعته يف بعلبك الهرمل
بدأ يســتعد لرفع الــدوالر الجمركي يف ٍ
وقت
تتزاحم عــى البقاعيني املســؤوليات عىل
أبواب الشتاء واملدارس ،وبعدما تعايشوا عىل
مدى سنتني يف رشاء ما يلزم وفق االمكانات
املتاحة ،يسابقون اليوم الدولة اللبنانية قبل
اقرارها قانون الدوالر الجمركي الذي سيلحق
مختلف الســلع وترتفع أسعارها ،فيشرتون
كل ما يحتاجونه من مــواد غذائية وأدوات
كهربائية وســيارات ،فيما تقف ٌ
فئة كبرية
من املواطنني وقوف املتفرج عىل الغالء الذي
سيطال مختلف الجوانب الحياتية من دون أن
يكون بمقدورها مواجهته أو استباقه ،حيث
ستطال شــظاياه املعدومني وغري القادرين
عىل مجاراته.
عىل خط التجار ،واســتكماال ً ملا بدأوه
أيام املواد املدعومة وإخفائها لبيعها وفق
سعر السوق أو تهريبها اىل الداخل السوري
نظرا ً إلرتفاع األســعار هنــاك ،بدأ العديد
منهم تخزين بعض البضائع تحسبا ً لرفع
الــدوالر الجمركي عىل االســترياد واملواد
الغذائية ،وإن نفت وزارة االقتصاد أن تتأثر
حاجات الناس األساســية من غذاء وغريه
بارتفاع األسعار ،يتحســب التجار لألمر
ويتحينون الفرص لالنقضاض عىل جيوب
الناس ورسقتها ومراكمــة الثروات ،وألن
النــاس ال مفر لهم من تأمني األكل واملونة
قدر املســتطاع ،يرضخــون لألمر الواقع

الترياقي :الوضع كارثي

عناصر أمن الدولة يتفقدون إحدى محطات الوقود

سبل تخفيف معاناة الصيدوايني.
يف صالونات صيدا السياســية
و»بيوتها» العائلية ،ال ينفك التأكيد
ان صيدا التــي تعتــر نموذجا ً يف
التكافل االجتماعي والتضامن ،تريد
الخــروج من املأزق بأقل خســائر
ممكنة ،ويقول تيســر رنو لـ»نداء
الوطن»« :النــاس ضاقوا ذرعا مما
يجــري ،والغريــب ان التحركات
االحتجاجية اختفت من الشــارع،
هنــاك قطبة مخفيــة او ان الناس
مرتاحون وتعودوا النق والشكوى».
يف األزمات املستجدة ،فاىل ارتفاع
اســعار املواد الغذائيــة والبضائع
كلمح البرص ،عودة لطوابري االنتظار
عىل محطات الوقود من دون سبب
واضح طاملا ان وزارة الطاقة تصدر
تســعريتها الدورية املعتادة .بعض
املحطات فضل االقفال تحت عنوان
نفــاد املادة ،وبعضها اآلخر شــهد
عجقة ذ ّكرت الصيداويني باالزمات
الســابقة ،ويؤكد عــي متبويل «ان

الهدف تركيع الناس واجبارهم عىل
القبول برفع الدعم كليا ً عن البنزين
كما فعلوا مع املــازوت» ،ويضيف
«رفع الدعم يعنــي عمليا ً املزيد من
تحلل الدولة وتالشيها».
ويف محاولة لضبــط املزاجية،
جالت دورية مــن املكتب االقليمي
ألمن الدولة يف صيــدا عىل محطات
الوقود ،وأجــرت بعضها عىل فتح
ابوابها امام املواطنني ،بعد التأكد من
كفاية مخزونها وعدم احتكار املادة.
فيمــا يبقــى فقــدان حليب
االطفال يف الصيدليات من عمر يوم
اىل سنة لغزا ً ّ
يحي الناس ،بني توفره
حينا ً وانقطاعــه يف غالبية االحيان،
وتقول األم سوســن اليمن لـ»نداء
الوطن» ان «االزمات مفتعلة ،تجار
ومافيا يفكــرون بالربح الوفري عىل
حســاب معاناة النــاس ،وأمهات
تذرف الدمــوع يف رحلة البحث عن
علبة حليب ،بئس الوضع املأســوي
الذي وصلنا اليه».

ويقعون فريسة الجشع والطمع.
إقبال الفت يشــهده البقاع عىل تموين
املواد الغذائية والحبوب وغريها من املواد التي
ال تفقد فاعليتها بطــول الوقت وعىل رشاء
الطحني خوفا ً من أزمة خبــز تعود بالناس
إىل الوقوف يف الطوابري ،ويف حني وصل ســعر
كيس الطحــن اىل مليون ونصــف لرية يف
بعلبك ،يرصّ العديد من املواطنني عىل رشائه
قاس وخصوصا ً
وتخزينه تحســبا ً لشــتا ٍء ٍ
يف القرى الجبلية النائيــة .ويقول أبو أحمد
القــادم لـ»نداء الوطن»« :إن القادم أســوأ
وما نســمعه يف األخبار وعىل التلفاز يدفعنا
للتموين تحسباً» ،مضيفا ً أنه إشرتى الطحني
والزيت والحبوب بما يكفيه وعائلته املكونة
من خمسة أشخاص «عىل أمل يف أن تكون كل
اإلشــاعات كاذبة وأن ال نتأثر بما يحكى عن
زيادة األسعار وما يسمّ ى بالجمرك».
ويف وقــت ســتتأثر األدوات الكهربائية
عىل اختالفها بارتفاع األسعار ربطا ً بالدوالر
الجمركي ،يعمد بعض الشباب وممن لديهم
نية الــزواج اىل رشاء ما أمكنهــم قبل إقرار
القانون ،ويســدون النصح لبعضهم البعض
لتأمينها ،حيث شــهدت بعض املحال اقباال ً
عىل الرشاء .ويوضح موىس لـ»نداء الوطن»
أنه اشــرى برادا ً وغسالة وفرن غاز وذلك يف
ســبيل توفري نصف ثمنها» ،ويضيف« :وإن
كان مرشوع الــزواج غــر وارد اآلن لكني
اسعى اىل أن ال آكل الرضب».
ويف ما يخص السيارات فحدث وال حرج،
حيث تشــهد بعلبك الهرمــل «فورة» رشاء
ســيارات حديثة وكأن ال أزمــة إقتصادية
ودوالر ،وإن كان البعــض يقتنيهــا بغرض
التجارة والربح .وتطغى موجة الرشاء كأحد
أبــرز التناقضات التي نعيــش جراء األزمة
وتبعاتها والفروقات اإلقتصادية الشاســعة
التي حدثت.

مســـاحة حـــرّة

"نحن نربأ بكم عن سلوك ذات الطريق فمقامكم أعلى .شعبكم يناديكم ،إسمعوا صوته،
صوت الله ،أسلكوا طريق العدالة مهما كانت وعرة وشاقة وطويلة ُ
ومكلِفة"

كتاب مفتوح إلى القضاة

الــدكــتــور شــربــل عــازار

(*)

كتاب مفتــوح اىل قضــاة بــادي العدليّني
واإلداريّني والرقابيّني.
رضبوا أُرضُ بوا.
ال تُ ِ
ال تعتكفوا ،أَقدِموا.
تع ّلمنا منذ نعومة أظافرناّ ،
أن يف لبنان سلطات
ثالثا ً مستقلة ،والســلطة القضائيّة هي أقدسها.
كما رســخت يف العقول حكمة ترششل الشهرية،
القضاء بخري يعني بريطانيا بخري.
من أجمل ما حصل يف التاريخ الحديث ،تحرير
القضاة لروما العظيمة من قبضة وبراثن املافيات
اإليطاليّة القاتلة.
أروع ما نقرأ خلف أقواســكم ،العدل أســاس
ا ُمللك ،وأ َ ْهيَب ما يف مطلع أحكامكم عبارة ،باســم
الشعب اللبناني.
وكم ِم ْن م ّرة قيل يف الكتب املقدّسة وغريها ّ
أن:
صوت الشعب من الله ،والله عدالة .فباسم الشعب،
صوت الله ،أُرضُ بوا ِب َس ِ
وطكم.
ال داعي للبحث ،اإلخبــارات تمأل األخبار .هم
يُدينون بعضهــم البعض من عــى منرب مجلس
النواب.
إسألوا حَ َســن فضل الله ومطالعاته الشهرية
ضد الفساد والفاسدين .إسألوا جميل السيّد وسليم
سعادة وجورج عدوان عن حسابات مرصف لبنان
يف العام  2017ورســوم األمالك البحريّة والنهريّة
وأمــوال الخليوي ،واســألوا ابراهيــم كنعان عن
اإلبراء املســتحيل وبوال يعقوبيان وسامي الجميّل
عن مطامر النفايات وغسان عطالله عن صندوق
املهجّ رين ووائل بو فاعور عن ّ
ملفات مطابقة وغري
مطابقة...

واســألوا قبلهم نجاح واكيم وعصام نعمان
ّ
الحص وحسني الحسيني وراجعوا خطابات
وسليم
من غادر هذه الدنيا ،والالئحة تطول.
اإلخبارات تمأل أخبار الشاشات وريبورتاجاتها
وهي موثّقــة ومصوّرة عن الســدود التي ال ولن
تمتلئ ،والكهربــاء ا ُملظلِمة التــي ال تنري ،والبنى
التحتيّة التي ما تحتها تحــت ،ومحطات التكرير
التي ال تك ّرر ،وأرتال الصهاريج والشاحنات العاملة
يف التهريب عىل عينك يا لبناني ،والتي تَ ُ
عب الحدود
محمّ لــة بالبنزين واملــازوت والطحني وك ّل ما هو
مدعوم من الخزينة أي من جيبكم وجيب الشــعب
املقهور املنهوب املنكوب ،وهذا َغ ٌ
يض من َفيض.
قضاة بالدي،
أنتم ونحن الشعب ،و َ
َضعنا أموالنا و ُمدّخراتنا
وجنى عمرنا يف املصارف التي غسلوا دماغنا ودماغ
مغرتبينا عىل أنّها األفضل واألَمْ يَز واألضمن بني ك ّل
مصارف العالم ومعها الطمأنينة وراحة البال.
ويراقب هذه املصارف لجنة رقابة عليها ،وفوق
اللجنة أعضاء مجلس حاكميّة مرصف لبنان ومفوّض
الحكومة لدى املرصف والحاكم وفوقهم وزارة ماليّة
وفوقها مجلس وزراء يراقبه مجلس نوّاب.
إبدأوا من هنــا ،أحجزوا عــى ك ّل ممتلكات
أصحاب املصــارف ومدرائها يف لبنــان والخارج،
واســألوهم ملن وهبوا أمــوال املودعني وبأيّ حق،
واحجزوا عىل ممتلــكات أعضاء هيئة الرقابة عىل
املصارف وأعضاء حاكميّة مرصف لبنان ومفوّض
الحكومة لديــه والحاكم ووزراء املــال والوزراء
ورؤســاء الحكومات ورؤســاء مجالــس النواب
والنواب ...ورئيس الجمهوريّة منعا ً لالستثناء.
واسلكوا ذات املســلك باتجاه إدارة الجمارك يف
ك ّل املرافئ واملرافق ،وابحثوا عن الته ّرب الرضيبي

وخســائره التي تقــدّر بمليارات الــدوالرات ،وال
تنســوا كارتيالت النفط ،والنفط املغشوش وتجّ ار
االحتكار...
واذهبوا اىل مجلس اإلنماء واالعمار والتلزيمات
فيه ،ومجلس الجنوب وصندوق املهجّ رين والهيئة
العليا لإلغاثة ومصلحة تسجيل السيارات وامليكانيك
والتلزيمات يف وزارة األشغال وباقي الوزارات.
أحجزوا عىل ممتلكات رؤساء وأعضاء مجالس
اإلدارة واملدراء العامني للمؤسسات العامّ ة.
حاكموا الجميع ومن تَثْبُت براءته ونظافة ّ
كفه
نرفعه عىل األ ّكف ونرفع له القبّعة ،ومن يُدان نرتكه
إىل عدالتكم التي هي من َلد ُِن الله ع ّز وج ّل.
قضاة لبنان،
الدولة اللبنانيّة مديونة بمئة مليار دوالر ،وت ّم
إنفاق أكثر من مئتي مليار دوالر خالل ثالثة عقود
فقط ،فماذا أنجزت املنظومــة الحاكمة بثالثماية
مليــار دوالر أمريكي؟ إطالقا ً وال يشء ّإل مزيدا ً من
االنهيار والفقر والبؤس واملآيس.
أموالكم وأموال مواطنيكم هناك ،هناك معهم
ُهمُ ،هــم وعائالتهم ورجال أعمالهــم املتعهدّون
ّ
واملتنفذون والحاشية...
والسمارسة
فرببّكــم ،بماذا يعمل معظــم حُ ّكامنا لتنهال
عليهــم األموال كاملطــر فال تقــدر ال بيوتهم وال
مصارف لبنان وال مصارف الجنّات الرضائبيّة عىل
استيعاب ملياراتهم؟
هل اكتشــفوا الذ ّرة والطاقــة البديلة وغوغل
واألقمار الصناعية وامل ّريخ ولقاح الكورونا...؟؟
مجال واحــ ٍد أوحد ،حَ ْلب بقرة
هم يعملون يف
ٍ
الدولة حتى الثمالة.
و ّملــا انتهوا من بقرة الدولة هــا هم يَحلبون
ّ
ويمتصون دماءه ويرمون الناس بوجه
شــعبهم

بعضها البعض،
ُ
امليكانيكي
ويعاتــب
ط
الضاب
َفيَلــوم
القايضَ
ُّ
ّ
َ
ُ
صاحبَ
املدرســة،
العمل واملع ّل ُم
ل
والعام
البقــا َل
ِ
ُ
ُ
واملريــض الطبيبَ
واملدرســة أهــ َل التالمــذة
واملستشفى ،والك ّل مُستَنْفِ ٌر بوجه الك ّل،
أمّ ا ُهم ففي قصورهم هانئون وعىل مستقبل
ذريتهم مطمئنّون و ٍب ُفتاتِهم يشــرون ا ُمل َ
ص ّفقني
والتابعني والزاحفني واملنتفعني ...
قضاة بالدي،
قضيتكم أرفع مــن الراتب .أنتم لكم الحق أن
َ
وواجب عىل دولتكم
الكرامة بأبهى ح َللِها.
تعيشوا
ِ
أن تضــع مقدّراتها وأموالها ونفســها بترصّ فكم
لتنرصفــوا اىل خدمة الحق والحقيقة واالنســان
ٍ
رشط أو ه ٍّم
والوطن أحرار الضمــر من أيّ قي ٍد او
أو غمّ.
ك ّل القوى العاملــة تلجأ اىل االرضاب كطريقة
سلميّة لتحصيل الحقوق .نحن نربأ بكم عن سلوك
ذات الطريــق فمقامكم أعىل .شــعبكم يناديكم،
اســمعوا صوته ،صوت الله ،أسلكوا طريق العدالة
مهما كانت وعرة وشــاقة وطويلــة ومُكلِفة ،ال
تنكفئــوا ،حاكمونا جميعاً ،وســرون ناســكم
وإخوتكــم ومواطنيكم يبايعونكــم الحبّ والثقة
واإلخالص اىل منتهى الدهر.
وليذكر التاريخ أنّه يف بــاد األرز ،أ ّم الرشائع،
انتفض طائر فينيق العدالة عىل ُ
ســلطة مُتس ّلطة
وأعاد مال الشعب للشــعب وعاقب تجّ ار الهيكل،
فيصبح بذلــك لبنان املثــال ،اىل جانــب إيطاليا
ور
وقضاتها األبطــال ،يف تحرير الشــعوب من جُ ِ
وفجور املافيات ا ُملتَ َس ّتَة بلباس السلطة والدولة.
ِ
مع فائق التقدير واالحرتام.
(*) عضو الجبهة السيادية من أجل لبنان
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ماذا يبقى من تراث لبنان من دون حرفيّيه؟

مروان ناصيف في مشغله

صناعة الغليون

الذي يقول« :املوت مع الجمهور ،طيب» .والســبب
ريـــتــا بــولـــس شـــهــوان
يف تراجع العمل؟ ترتفع نربة صوتــه ،الفتا ً إىل عدم
قدرة املواطن عىل رشاء ربطة خبز ،فكيف إذا ً بفرش
أول حجر يف حلقة «اإلنتاج» ،هو الحريف .يف لبنان،
املنزل الذي يناهز ســعره الخمســة آالف دوالر ،إن
ال يذكر هذا الحريف ،إال مع املوســم السياحي ،وذلك
توقفت عملية الرشاء عىل صالون صغري .هكذا انتقل
عىل شكل أرزة ،يشرتيها الزائر يف سوق الزوق العتيق،
من حرفة صناعة املفروشــات ،علما ً أن «فربكته»
أو يف أحد املعارض يف جونيــة ،ربما يف أحد املحال يف
موجــودة ،اىل عمليــة التصليح .تتصــل ببيدروس
جبيل .علما ً ان أعىل نســبة من الحرفيني موجودة يف
(برج حمود) ،وهو صاحب مخرطــة ،لع ّل الوضع
جبل لبنان بنسبة  22.61%وذلك وفق دراسة تبنتها
أفضــل ،ال يجيــب إال برصخة كأننا
جمعية «نحن» حول مرشوع إظهار
مسؤولون عن حاله :وين الكهرباء!
القيمة االقتصاديــة للقطاع الحريف
ال أعمل إال ساعة يف اليوم ألنه ما من
يف لبنــان .يف هذه الدراســة وضمن
تصنيف فئات الحرفيــن العاملني ماري عويس التي تعمل كهرباء .فعىل ح ّد تعبريه هناك عمل،
لحســابهم الخاص يف جبل لبنان ،في الدانتيل ،والتطريز ،ولكن هذه املهنــة تحتاج اىل كهرباء
وال يمكن «دق» مســمار دونها ،وال
تحتل املنسوجات نســبة ،7.61%
والكروشيه ،كما
يستطيع تحمّ ل تكاليف كهرباء املولد
وتليها األشغال اإلبداعية بـ ،5.77%
ثم الخشب  4.99%والعمالة اليدوية العباءات ،يبدأ دوامها الـ»تريفازيه».
من الساعة السادسة
بعــض الحرفيــن لــم يكتف
 ،2.62%والذهب .2.10%
مساء إلى الواحدة صباحًا بحرفة واحــدة ،مثل بيرت خاترشيان
جبل
يف
الحرفيــن
ما وضــع
ً
(انطلياس) فحرفته األصلية صناعة
لبنان وكيف يتفاعلــون مع األزمة
الغليون الخشبي ،وكان والده يعمل يف النجارة ،لكنه
اإلقتصادية؟ ســؤال وجهته «نــداء الوطن» لبعض
هو من كثرة حبّه التدخني ،أراد أن يصنع غليونا ً من
الكادحني يف كرسوان واملتن.
الخشب .يومها منذ أكثر من  30عاماً ،لم يكن هناك
لألسف ،بعض الحرف اىل زوال .ومن تلك صناعة
إنرتنت ،فبحث يف الكتــب ونجحت تجربته بتصميم
اللبّادة ،ما هي اللبّادة؟ تسأل الحريف يوسف عقيقي
غليون ،فامتهــن صناعة الغليون الــذي ال يرمى،
(حراجل) :يد ّلك مبارشة إىل مار رشبل .إذ إن اللبّادة،
ويســتمر بالحياة أكثر من اإلنسان .خالل السنوات
توضع عىل الرأس ،وهــي من املالبس الرتاثية ،وكان
املنرصمة ،زاد العمل ،لم يربط األمر بارتفاع أســعار
مار رشبل يرتديها .يعرتف عقيقي ،أن أوالد شقيقه لم
الدخان أو ال ،لكنه ســعيد بذلك .التســعرية تختلف
يتمكنوا بعد من اكتساب الحرفة مئة يف املئة ،ليكون
حسب خربته وفق نوع الخشب فيصف العروق التي
بذلك األخري حتى الساعة الذي يعرف كيف ينقل إرث
تنخر الخشــب ،أو البحص ،وكل تلك أمور لها دور يف
مار رشبل كما يســميها البعض .أما من يشرتيها؟
تحديد مستوى الجودة فتبدأ التسعرية بالـ 75دوالرا ً
فيجيبك البعض يف املعارض ،إن شاركنا بها .تُقرر أن
فقط للخشــب .لكن بيرت ،لم يصمــد عرب صناعة
تبحث عن حرفــة أخرى ،لع ّل الحال أفضل ،تبحث يف
الغليــون ،بل أيضا ً يعمــل كجوهرجي لقطع ثمينة
زوق مكايل ،قرب مار يوحنا ،عن رجل اسمه يوسف
جداً ،فطاملا هناك مقر عمل لالنطالق منه ،وهو الذي
عساكر ،أخربونا عنه .يخيّل إليك أنه مختار ،عىل قدر
ّ
الحس
ورثه عن والده ،يح ّرك يديه لينتج ،فهو يملك
ما يعرف تاريخ عائــات املنطقة ،لكن ال! فهو لديه
الفني ،والصرب عىل التّعلم.
منرشة ،وينتــج املوبيليا عمره يف هــذه الحرفة 50
ّ
لكن املصيبة تقع عىل الذين تقدّموا يف العمر ،وال
عاماً ،قرر االنتفاض عىل الواقع والكالم واصفا ً يومه
يملكون إال هذه املهارة ،فمــاري عويس التي تعمل
يف هــذه األوضاع ،بأنه عبارة عــن االنتقال من عند
يف الدانتيل ،والتطريز ،والكروشــيه ،كما العباءات،
الخروبة (قرب منزله) اىل شــجرة الكاوتشوك (قرب
يبدأ دوامها من الســاعة السادسة مسا ًء اىل الواحدة
مشــغله) وال يشء عدا ذلــك .إال بضعة تصليحات،
صباحاً ،ومعروفة جدا ً ضمن ســوق الزوق العتيق.
يخجل الزبون من عدم دفع بــدل أتعابه .ما يخفف
اختارت هذا الطريق باملدرســة ،فعىل أيامها كانت
عنه ثقل الواقع أنه ليــس وحيدا ً يف هذه األزمة ،وإال
املدارس تعلم هذه الحرفة ،وأبحرت بها .تملك اليوم
لكان توجّ ه إىل أقرب طبيب أعصاب ،مستعينا ً باملثل

يف وزارة الشــؤون االجتماعية ،لنقل هذه الحرف اىل
ثروة ،غري مرصفة ،من منتوجها ،وهذا ما ســرثه
أبناؤها عنهــا .فهذه املالبس التــي تخرج من بني
األجيال القادمــة .كل تركيزه اليــوم ،بعد القانون
يديها إن ارتدتها املرأة يف عــرس ،وأرادت أن تحوّلها
يذهب اىل تأمني مقتنيــات خاصة ببعض الحرف يف
اىل يشء آخر ،يمكنها ذلــك ،كما أن القطعة الواحدة
مقرهم يف وزارة الصناعة ،التي سيتم التدريب عليها،
تبقى قيمتها بها ،فإن أراد أحــد أوالدها بيعها بأي
فمن املســتحيل أن تنقل أغراض حــرف معينة من
ثمن كان ،يمكنه .تصف حركة البيع اليوم بالخفيفة
املشغل سائالً كيف يحمّ ل الفخار الثقيل من الجنوب
اىل منعدمة ،ألن النســاء يتجهن اىل مصممي األزياء،
بكلفة منخفضة؟
بسبب «املوضة» والركض خلف «الرتاند» ،وال يوجد
هكذا ومــع مســاهمة الصناعــات الثقافية
وعي لدى أبناء هذا الجيل عىل أهمية الرتاث عىل ح ّد
واإلبداعيــة يف نحو  5%من الناتــج املحيل اإلجمايل
تعبريها .بعض العباءات ،قضت ســنة ونصفا ً تعمل
للبنان وتوظف  4.5%من اليد العاملة الوطنية ،وفق
عليهــا ،وال يمكنها أن تبيعها بأقل من  5آالف دوالر،
الدراســة التي تبنتها جمعيــة «نحن» ،ييضء مدير
لكن من يشرتي؟ وماذا حصل بالنساء اللواتي عملن
جمعية «نحــن» محمد أيوب عــى واقع أن الحرف
ّ
اللبنانية غري معرتف بها بالقانون ،فال يوجد تعريف
ودربتهن؟ اذ ماري ،كانــت تك ّلف عددا ً من
معهــا،
وبالتــايل ال معايــر ،لذا ليس واضحــا ً بعد من هو
النساء بمساعدتها ،كل واحدة يف منزلها ،ليتضح أنه
الحريف ،ومن هو غري الحريف ،ما أدى اىل ضياع .هكذا
بسبب توقف عملية الطلب والبيع ،كل هؤالء النساء
يرتك الحريف عاريا ً من أي نوع حماية أكانت ثقافية،
أصبحن عاطالت عن العمل.
تبتعد عن كــروان واملتن لتقــارن إن كانت
اقتصاديــة أم اجتماعية .بنا ًء عــى هذه املعطيات،
قررت الجمعيــة العمل عىل حماية
هذه حال هــذه املنطقــة فقط أو
القطاع ،فــكان اقــراح القانون
هناك من هو أفضــل حاال ً يف مكان
لالعرتاف بهذه الرشيحة «املهمشة»
آخر لتكتشــف أنها أسوأ لدى الحريف
تتصل ببيدروس (برج
وتأمني حماية صحية كما اقتصادية
مروان ناصيف (الجنوب عني الدلب)
فحرفته وهي حدادة عربية ،بحاجة
بسلســلة إجراءات منها أن كل ما
حمود) ،وهو صاحب
اىل كهرباء للفرن ،وهذا بعيد املنال ،إذ
ينتــج لبنانيا ً يجــب وضع عالمة
مخرطة ،لعل ّ الوضع
إن غيــاب الكهرباء ،يؤثر عىل عمله،
عليه بـ»صنع يف لبنان» ،ونمنع أي
أفضل ،ال يجيب إال
لذا يلجأ اىل الفحــم الحجري واملواد
منافسة خارجية له بفرض جمارك
األولية من الخارج أو كرس سيارات .بصرخة« :وين الكهرباء! ال مرتفعة ،وينشــئ لبنــان معامل
هذه الحرفة عــى ح ّد تعبريه تحتاج أعمل إال ساعة في اليوم» الستخراج املواد األولية أو استريادها
بأســعار مخفضة للحرفيني .علما ً
اىل مناطق زراعيــة ،فأكثر منتوجه
أنه وفق الدراسة نفســها  64.65%من الحرفيني ال
يذهب اىل املزارعــن وأدواتهم مكلفة للغاية .يصنف
يصدّرون بضائعهم ،و 18.25%منهم كانوا يصدّرون
هذه املهنة بالحرفة املع ّرضة لالنقراض وهي ليست
بضائعهم يف الســنوات الســابقة ،مقابل 17.19%
من أولويات الدولة ،متمنيــا ً عىل الدولة أن تربطهم
بجمعيات دولية تهتــم بالحرف ،علما ً أن هناك دورا ً
فقط قادرين عىل تصديــر بضائعهم وكل هذا يعود
اىل غياب سياسة رســمية لحماية اإلنتاج ،والكلفة
كبريا ً للبلديات.
الباهظــة للمواد األولية واملعــدات الالزمة يف بعض
يحاول نقيب الحرفيني الفنيني يف لبنان حســن
وهبة أن يبث الــروح اإليجابية بني الحرفيني رافضا ً
األنشطة الحرفية .وهذا أحد املؤرشات التي تدل عىل
غياب الدولة التي ال تشجع الصناعة املحلية عىل حد
منطق «النق» ،فهو بانتظار إقــرار القانون املقدم،
تعبريه .لذا أتى االقــراح لتحديد الويص عىل القطاع
بالنسبة اليه هناك جرعة معنويات جديدة للحرفيني
وهي وزارة الصناعة أما وزارة االقتصاد فتمنع إغراق
يف لبنــان ،إذ هو يمــد يد العون لربنامج «مشــوار
بالوادي» الذي يعرض عىل شاشة الـ»ام تي يف» والذي
السوق ،والسياحة تضع اإلنتاج يف املناطق السياحية،
والثقافة توثقه كي ال يختفي ويبقى أن تدرجه وزارة
ييضء يف بعــض حلقاته عىل عمــل الحرفيني .هذا
الشؤون االجتماعية عىل خطة التنمية االجتماعية.
ليس كل يشء يف جعبة وهبة ،إذ يســعى اىل املشاركة
فمتى يق ّر القانون؟
يف معارض متنوعة ،مشــيدا بالدورات التي تحصل

معمرة في بسكنتا
النيران التهمت أشجارًا
ّ
وسط حديث عن إمكانية تع ّرض لبنان ملوجة ح ّر أواخر االسبوع الحايل،
واملصحوب بخوف من امكانية تجدد مسلســل الحرائق يف لبنان يف شــهر آب
اللهاب ،تجدّد امس الحريق يف األحراج املمتدة بني بلدتي بســكنتا وباكيش يف
أعايل كرسوان ،بعدما كان بدأ ليل الجمعة وامت ّد عىل مســاحات كبرية تصل
اىل  150ألف مرت مربّع  ،ليطال آالف األشــجار املعمرة من صنوبر وســنديان
وغريها ،وقد ساهمت رسعة الرياح يف تمدده مما أدى إىل تشكل ضباب ودخان
كثيف يف املنطقة.
وفيما عملت طوافات القــوات الجوية يف الجيــش اللبناني عىل إخماد
الحريق ،بمــؤازرة من عنارص الدفاع املدني واألهايل ،اســتقدمت التعزيزات
مــن مراكز الدفاع املدني يف جبل لبنان واملتــن واملناطق املجاورة للتمكن من
الســيطرة عىل النريان والحؤول دون امتدادها اىل املنازل واملساحات الحرجية
املجاورة .وكان عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب رازي الحاج ،ناشــد
الجيش والجمعيات األهلية التدخل واملســاعدة يف إخماد الحريق ،كما ناشد
الحاج وزير الطاقة واملياه يف حكومة ترصيف األعمال وليد فيّاض تأمني التيار
الكهربائي.
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آلية «تتبع» الدواء موجودة منذ العام  2018والتهريب «ماشي»

هل «تغض الدولة القاتلة» النظر عن حقوق مرضى السرطان؟

ّ
يشع وروحك الحلوة
السالم لروحك أيتها الجميلة فوزية فياض .مضت أشهر على رحيلك وال يزال وجهك
ترافقنا .ما زلت الشابة التي أبت أن تستسلم حتى آخر رمق أمام تخاذل «دولة» بال قلب وال شرف .فوزية
فياض ُ
ك مرضى السرطان الذين ما زالوا يتمسكون بآخر نفس .فلنخبرك عن علياء
فلنخبر ِ
ك عن حال رفاق ِ
ومايا وربى وعلي وجوزف ووائل ومحمد وأندريه وأليسار وألكسي وكل الذين يناضلون في مزرعة خلناها
وطنًا فأخطأنا .نعتذر منك فوزية أو فوفو كما كان يحلو لمحبيك مناداتك .فكثيرون وكثيرات ما زالوا
ن أجمل ال مرض فيه وال وجع لكننا
يعانون بال حتى إبرة مورفين تُخفف عنهم آالمهم .نعرف أنك في مكا ٍ
ُ
سنخبرك عن لبنانيين ولبنانيات يعانون األمرّين في دولة صماء بكماء عمياء.

حقنا نعيش

نـــوال نـــصـــر
الطيبون يذهبــون برسعة ،فجأة ،بال
وداع ،ويبقــى األمــوات  -األحياء يعانون.
أنظروا اىل وجوههم .أنظروا اىل من يخرسون
يوميا ً أحباء ويحاولون أن يكملوا مســرة
العمر متأملــن .اللبنانيون باتــوا كما الـ
«روبو» يتأملون ويمشون منهكني يف جلجلة
البحث عن أساسيّات العمر .واألدوية  -التي
هي من أســاس االساســيات  -مفقودة.
فمــاذا قد تظن الدولة العاجــزة الالمبالية
نفسها فاعلة مع كل هؤالء؟ يا «عيب الشوم
عليها».
تشبه
التي
واالمراض
الرسطان
أدوية
قبل فوات األوان
الرسطان برشاســتها غــر متوافرة .فهل
الصحية التــي كانت متبعــة يف عالجات
ف ّكــرت «دولتنا» بما قد يشــعر به املرىض
األمراض الرسطانيــة» .وهل رسقة األدوية
وأهايل وأحباء املرىض الذين يتلوون يف القرن
من «بيت أبيها» للوزارة سببها السياسات
الواحد والعرشين بال عالج؟ أين وزير الصحة
ُ
«أصدرت بيانا ً يف
الصحية القديمة؟ يجيب:
فــراس أبيض؟ هل ســرعى يف «أكتوبر»
ُ
وشكلت لجنة للتدقيق باملعلومات
املوضوع
إحتفاال ً زهري اللون ويخربنا شعرا ً ونثراً؟
حول فقدان أدوية رسطانية من مستودعات
هو غ ّرد يف ايلول « :2021تحمّ ل املسؤوليات
وزارة الصحــة العامــة .والــوزارة تأخذ
وقت األزمات واجب تجاه الوطن واملجتمع،
املوضوع بجديّة كبرية».
وهي أمانة يُســأل عنها أحدنا دنيا وآخرة.
الصحة ّ
حق ،والناس يهمهم ما سيفعله املرء
ودائع األحزاب والدواء المفقود
لح ّل مشاكلهم» .فراس ابيض يحاول؟ هو
يبدو ان تحقيقا ً آخر أضيف اىل ملفات
لم يفعل بعد شيئاً .وال يختلف اثنان عىل ذلك.
التحقيقات الكثرية يف جرائم يراهن فاعلوها
ليس ذنبه؟ هو وزير الصحة وهذا يكفي.
عىل ذاكــرة اللبنانيني القصرية .يف كل حال،
إتصلنا به لسؤاله .يُشهد لفراس أبيض
هاني نصار رئيس جمعيــة بربارة نصار
أنه يجيب دائما عىل هاتفه الخليوي لكن هل
لدعم مرىض الرسطــان ،كان أوّل من رفع
لديه أجوبة تشــفي غليل السائل واملريض
صوت من يقفون خائبني عند حفايف وزارة
واملوجوع ومن بينه وبني املوت جرعة دواء؟
الصحة واملؤسسات الضامنة ،الالهثني وراء
يجيب« :بدأنا يف املرحلة التجريبية من أجل
دواء ،معلنا ً يف الفرتة األخرية عن فقدان أدوية
ضبط األدوية وتعقبها» .لكن معاليك ،هناك
وصلت حديثا ً من منظمات
مــرىض ال يمكنهم إنتظار
إنسانية ،متحدثا ً عن ودائع
مرحلة تجريبية وأخذ ور ّد
األحــزاب يف وزارة الصحة.
وبيانات ووعــود؟ يقاطع
أبيض :حصلنا على
فمن هي تلك األحزاب التي
بالقول« :نــوال ...نوال...
خمسة
وعد بزيادة
لديها ودائع هناك؟ وملاذا لم
األمــوال التــي يعطوننا
يس ِم تلك األحزاب باإلسم؟
إياها غري كافيــة وهذا ما
ماليين دوالر لشراء
أردده دائماً .فإذا لم يرفعوا أدوية ألمراض السرطان يجيــب املناضــل هانــي
نصــار« :ال يُخفى عىل أحد
قيمة األمــوال التي تردنا
واألمراض المستعصية
من يُمســك األمر والنهي يف
ســيصعب تأمــن الدواء.
كانــت الــوزارة تحصل عــى  140مليونا ً
الوزارة .وكل من ينزل اىل الكرنتينا يعرف أن
لرشاء األدوية اآلن نحصــل عىل  25مليونا ً
هناك أشخاص  VIPوآخرين  VVIPوهناك
من ّ
يدق عىل الهاتــف قائال« :مرقوا هول».
وتريدين أال نشــعر بالفارق؟» .ويستطرد:
والكوتا التي تأخذها بعض األحزاب معروفة
«من كم يوم ،يوم الخميس املايض بالتحديد،
منذ زمــن .لذا ال رضورة ألســمي ولكنني
حققنا «شــغلتني» :حصلنــا عىل وعد من
أقول وبالفم املآلن« :خلص بقا العالم تموت
دولة الرئيس نجيب ميقاتي بزيادة خمسة
واألدويــة يتم تهريبهــا» .والتحقيق الذي
ماليني دوالر لرشاء أدوية أمراض الرسطان
ستجريه وزارة الصحة هو عىل أربعة أدوية
واألمراض املستعصية .وهذا ما سيُمكننا مع
هــي obdivo :و  Tecentripو  Ibranceو
إنجاز سياسة تتبع مسار الدواء من تخفيف
 Xtandiوهناك عرشات األدوية األخرى التي
العبء كثريا ً عن كاهل الناس».
يطالها التهريب ،هناك  455دواء مســجالً
هل نفهم من كالم وزيــر الصحة أنه
للرسطان وعرشة أدوية فقط تصنع يف لبنان
متفائــل؟ يجيــب« :ال حلول بــا تمويل.
وموادها األولية تأتي من الخارج .وبالتايل ال
واملفــروض إعــادة النظر يف السياســات

المرض ال ينتظر

يحتاجون بعض األمل

إبادة

الصحة وعدنا أن خطة التتبع ســتنطلق يف
أول أسبوعني من أيلول .ننتظر .هو قال إنه
سيبدأ العمل يف ســتة مستشفيات وتسعة
أدوية يف البداية كاختبار أوّل .ثم يعمم العمل
بالخطة يف ســائر املستشفيات التي عليها
أن تدخل يف الـ»سيستام» .ويستطرد نصار
ُ
«سألت وزير الصحة ماذا إذا أتى
هنا قائال:
بعدك وزير وأوقف العمل بهذه الخطة وعاد
العتماد الخطة التقليديــة؟ لذا عملنا اآلن
هاني نصار
غسان حاصباني
فراس أبيض
يجب أن يكــون يف مجلس النواب لحثّه عىل
املوضوع يف لجنــة الصحة الربملانية لضبط
إقرار قانون يمنع العمل إال بهذه الخطة .هذا
إمكانيــة أبدا ً للقــول أننا ســنعتمد عىل
املوضــوع ووضع اآلليات التــي أطلقناها
القانون هو األهم اليوم .ويجب أن يق ّر حتى
األدوية املصنّعة محلياً .ال إمكانية لتصنيع
موضع التنفيذ .اآلن يقول الوزير أبيض إنه
نحفظ حقوق مرىض الرسطان».
األدوية الرسطانية بتاتا ً يف لبنان إال األدوية
ســيعمل عىل إحياء اآللية واملسألة بحاجة
ماذا عــن توقعاته حــول التحقيق يف
القديمة .كل األدويــة الجديدة الثوروية يف
اىل تنفيذ رسيع مع العلم أنها ليســت الح ّل
األدوية املفقودة من مستودعات الكرنتينا؟
عالم العالجات غري ممكن تصنيعها محلياً.
الوحيد بل يجب أن ترتافق مع تأمني الدواء
يجيب نصار« :ســأخربكم عن النتيجة منذ
حني نسمع من يقول سنعتمد عىل األدوية
والسعر املناســب .وال عقبات تعرتضها إذا
اآلن :ســيقال أنه يف وقت إرضاب املوظفني
العالجية املصنعة محليا ً أو الرخيصة وكأنه
كانت النية موجودة».
«ســيرسنا» أمور بعض املــرىض وأصدرنا
يقول أحكم عىل مرىض الرسطان باملوت».
يعطي غسان حاصباني أرقاماً« :كان
إستثناءات والكمية ما كانت كبرية ونقطة
هنــاك  25ألف مريض رسطــان وأمراض
عىل الســطر .هذه هــي الطريقــة التي
آليات التتبّع
مستعصية أخرى يحصلون عىل أدويتهم من
ســيجيبون عليها عن نهب األدوية .ونحن،
نســأل وزير الصحة الســابق غسان
وزارة الصحة .وعدد مرىض الرسطان كان
لســنا مضطرين ألن نرى مرضانا يموتون
حاصباني عن معلوماته عن االدوية املفقودة
 18ألفا ً ووزارة الصحة بحاجة اىل خمسني
الســتهتار يف التعامل» .ويستطرد« :هناك
يف مستودع الكرنتينا وعن كالم هاني نصار
مليون دوالر لتامني الدواء اىل هؤالء».
أدوية وصلت تكفــي مرىض الرسطان مدة
عن دور األحــزاب يف اختفائها وعن خطة
شهرين عىل األقل لكن ما حصل أن املريض
وزير الصحة الحايل يف تتبع كل دواء سيصل
الذي أخــذ أول علبة عاد ليأخذ الثانية فقيل
المريض ال ينتظر
اىل لبنان فيجيب« :فليس ِم األحزاب التي تقوم
له :ال يوجد .ومســتوردو األدوية يقولون
نعود اىل هانــي نصار .ماذا عن االرقام
بنهب األدوية» ويستطرد« :هناك جماعات
هذا الــدواء وذاك .out of stock :والســبب
التي يف حوزته؟ يجيب« :ظهر يف آخر إحصاء
وكومبينات وأســماء وهمية .هناك شبكة
وجود وصفات مزورة كثــرة .وهناك من
ان هنــاك  12ألف حالــة رسطانية جديدة
تنشط يف املوضوع عىل حساب صحة مريض
يبيع األدوية يف السوق السوداء .هناك دواء
ســنويا ً يف لبنان .وتبني يف  2020أن  29ألف
الرسطان .وأنا ،يوم كنت وزيرا ً للصحة العام
موجود يف الســوق الســوداء بألف دوالر يف
حالة تعالــج وبتقديري الرقــم أكرب ،ألن
 ،2018وضعت خطة تتبع مثل التي يتحدث
حني أن قيمته يف الوزارة أربعة ماليني و500
معالجة مريــض الرسطان بحاجة اىل أكثر
عنها وزير الصحة الحايل .أنشأناها ووضعنا
ألف لرية أي  150دوالراً .يا عمي يا ناس كل
من عام .وإذا ســلمنا أن الحاالت الجديدة
اآللية والباركود وأجرينــا تجربة عىل ذلك.
مرضانا باتوا يف الدرجة الرابعة من مراحل
سنويا هي  12ألفا ً فهذا معناه أن هناك اآلن
وبعدما غادرت توقــف العمل بالوترية التي
الرسطان بسبب عدم أخذهم الدواء .وتطبيق
ما ال يقل عن  36ألف مريض يف لبنان هذا إذا
وضعتها .وأتمنى مــن كل قلبي أن يقرتن
املكننة وخطــة التتبع هي آخــر رهان يف
شفي من شفي يف عامني».
الكالم اليوم بالفعل ألنه مىض خمسة أعوام
ولم تنفذ .يجب أن يبــدأ العمل بها رسيعا ً
املوضوع .فإذا لم تطبق عىل اآلالف السالم».
هل خطة تتبع الدواءاملوعودة ستفيد؟
وزير الصحة «يعمل»؟ سنســ ّلم جدالً.
هل ســتزيل بعض العبء عن كاهل مرىض
ويضغط الوزير يف هذا اإلتجاه كونها لم تكن
آليات التتبع موجودة قائمة منذ العام 2018
الرسطــان؟ يجيب نصــار« :وزير الصحة
أولوية عند بعض الــوزراء وهي قد تحارب
أيام وزير الصحة آنذاك غســان حاصباني.
فراس أبيض يطالب لكــن البطء يف إنجاز
التهريب «يمينا ً وشــماالً» .نحن ناقشــنا
واألمر لن يحتاج إال اىل كبسة
املعامالت يؤثر ســلباً .كلهم
زر إال إذا كانت مافيات التهريب
يعملــون  slow motionيف
أكرب .أيلول عىل األبواب .مرىض
حني أن مريض الرسطان ال
ينتظر .البارحة رفع أحدهم مرضى السرطان في الرسطان يف مراحلهم األخرية.
رشاشا يف وجه مدير مرصف لبنان باتوا بغالبيتهم واللبنانيون الذين يصمدون يف
ليعالــج عىل ما قــال والده في «المرحلة الرابعة» العتمة وبــا خبز وال دواء وال
مياه قد يصمــدون بعد لكن
وأتوقع أن يفعــل العرشات
والدواء حلم
هؤالء ،مــرىض الرسطان ،لن
من أهايل مــرىض الرسطان
يفعلوا .وحينها ســيصحّ من جديد وصف
ذلــك .أحد هــؤالء الذين يتأملــون ملصاب
الدولة املوجودة بالقاتلة! وحينها من «يفش
والدته بالرسطان وأصله من طرابلس قال
خلقه» يف إطالق الرصاص عىل سطح منزله
يل البارحة :كلما رأيــت والدتي تتألم أصعد
غضبا ً سيوجه رشاشــه يف اتجاه آخر .فهل
اىل ســطح املبنى وأبدأ بإطالق الرصاص يف
من يسمع؟ هل من يتعامل بجدية مع مسألة
الهواء .أكاد أجــن .ال تتخييل الظروف التي
يعيش فيها ذلك الشاب وغريه كثريون .وزير
حياة أو موت؟
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َمن الفائز في حرب العقوبات؟
ّ
ّ
"مدمرة"
حذر الرئيس األميركي جو بايدن نظيره الروسي فالديمير بوتين منذ أشهر من عواقب إقتصادية
نتيجة العقوبات التي سيفرضها األميركيون وحلفاؤهم على روسيا في حال أقدمت على غزو أوكرانيا.
عندما غزا بوتين أوكرانيا رغم كل شيء ،حملت العقوبات تداعيات هائلة فع ً
ال ،ومع ذلك لم يقرر بوتين
االنسحاب ،بل أطلق عقوبات روسية مضادة .لكن بعد مرور ستة أشهر على بدء العقوبات وإطالق
مرحلتها الثالثة (الردع ،ثم اإلكراه ،وأخيرًا االستنزاف) ،من هو الفائز بحرب العقوبات حتى اآلن؟
بــــــروس جــــــنــــــتــــــلــــــســــــون

لــم تنجــح املرحلــة األوىل حيث
اســتُ ِ
عملت العقوبات كعنرص أســايس
للردع .ربما أصبح بوتني غري قابل للردع
بســبب الرؤية الطموحــة التي يحملها
لروســيا واقتناعه بأن انتصاره وشيك.
لكن حتــى لو لم يكــن الرئيس الرويس
مســتعدا ً بالكامل لتنفيــذ الغزو ،تثبت
حاالت أخرى أن التهديد بالعقوبات يحقق
درجة من النجاح عىل مســتوى األهداف
املحدودة التي تتعلق بتغيري السياســات
املعمول بها ،لكنه يعجز عن منع املعتدين
الصارمني من خوض الحرب.
يوم صيفي عادي يقضيه ز ّوار تالل فوروبيو في موسكو |  18آب ٢٠٢٢
ارتكزت املرحلــة الثانية عىل إقرار
األمريكي) .ويف منتصف شــهر نيسان،
وخطط إنقــاذ الــركات كفيلة بدعم
عقوبــات جارفة بعد الغــزو الرويس،
حذر عمدة موسكو من خسارة  200ألف
الروس العاديني ،وكبحت حملة االعتقاالت
وكانت تهدف إىل فــرض تكاليف كافية
وظيفة .كذلك ،اقرتب التضخم يف مختلف
وغريها من أدوات القمع السيايس موجة
لدفــع بوتــن إىل االنســحاب .كانت
املجاالت االقتصادية من  ،18%ويرتفع
االحتجاجات الداخليــة األولية .ورسعان
العقوبــات املالية كفيلة بعزل روســيا
عن النظام املايل الــدويلُ ،
مســتواه بدرجة إضافية يف القطاعات
ما دفع األوليغارشيون الذين تج ّرأوا عىل
وف ِرض حظر
األكثر اتــكاال ً عىل سالســل اإلمدادات
االحتجاج ثمن مواقفهم.
عىل تقنيات مثل أشــباه املوصالت التي
الدوليــة .وتزامنا ً مع نجــاح املقاومة
لقــد بــدأت املرحلــة الثالثة من
تُعترب أساسية لتأمني املعدات العسكرية
األوكرانية يف تدمــر كميات كبرية من
العقوبات اآلن ،وهي مرحلة االستنزاف:
ومنتجات تجارية مثل الهواتف الخليوية
املعدّات القتالية وتصاعد العقوبات التي
من سيتعب أوالً؟
والسيارات .كذلك ،كانت قرارات الحظر
تمنع محاوالت إعــادة التزوّد باملعدات،
تعطي العقوبات الروســية املضادة،
الريايض والثقايف تهدف إىل عزل الروس
واجهت القوات الروســية يف الخطوط
ال ســيما قطع إمدادات الغاز الطبيعي عن
العاديــن .عىل صعيد آخــر ،قد تحمل
األمامية نقصا ً حاداً.
االتحاد األوروبــي ،تداعيات من نوع آخر.
إمدادات النفط والغــاز الطبيعي أهمية
بدءا ً من  31تموز ،تراجعت أحجام خطوط
لكن حذت روســيا
اســراتيجية كــرى يف
األنابيــب إىل مئة مليون مرت مكعب يومياً.
حذو الدول التي تتع ّرض
االقتصاد الرويس ،لكن لم
وتشــمل أحدث اتفاقيات أبرمها االتحاد
للعقوبــات ولجأت إىل
تُعْ ِط العقوبات مفعولها
األوروبي لتقاسم الغاز ثغرات كافية ملتابعة
ثــاث اســراتيجيات
رسيعا ً وبقيت تداعياتها
سياسة التقنني خالل الشتاء املقبل.
دفاعيــة أساســـــية
محدودة نظــرا ً إىل اتكال
يجــب أال ننىس أيضــا ً التداعيات
الجهــات التــي فرضت كانت العقوبات المالية الحتواء تلــك التكاليف:
العاملية لكل ما يحصل .مجدداً ،يخضع
العقوبات عــى مصادر كفيلة بعزل روسيا عن إيجاد خيارات بديلة عن
ملف التغري املناخــي للمقايضة ،فقد
الطاقة الروســية ،علما ً النظام المالي الدولي ،الرشكاء التجارييـــن
بدأت الواليــات املتحــدة ترتاجع عن
الســابقني ،وخــــرق
أن اإلنتاج الــرويس قبل
ُ
وفرِض حظر على
الحدود التي رسمتها للتنقيب عن النفط
العقوبــات ،وابتــكار
الحرب كان يساوي نصف
والغاز محلياً ،وتتجه أوروبا إىل استئناف
امليزانيــة الفدرالية وثلث تقنيات أساسية لتأمين تعويضات محلية.
اســتعمال الفحم .تواجه الدول النامية
للتعامل مع التكاليف
الناتج املحيل اإلجمايل.
المعدّات العسكرية
والفقــرة أكرب األرضار بســبب هذه
املتالحقة ،لجــأ الكرملني
أعطت
يف املقابــل،
ومنتجات تجارية
التحركات ،فقد يصل  40مليون شخص
أيضــا ً إىل خليــط مــن
العقوبــات
حزمــة
عىل األقــل إىل خط الفقــر .قد تكون
التدابري االقتصاديــة التعويضية والقمع
اإلجمالية آثارا ً اقتصادية بارزة .سجّ لت
تكتيكات الحرب الروســية املســؤولة
السيايس .ساهم ارتفاع أسعار الفائدة يف
تقديرات الناتج املحيل اإلجمايل الرويس
األوىل عن النقص الغذائي الذي يواجهه
البنك املركزي وضوابط رأس املال يف كبح
أســوأ تراجع منــذ فرتة التســعينات
نصف ســكان العالم تقريباً ،لكن يلوم
تراجع الروبل األويل وبلوغه أعىل مستوى
الفوضوية .يف شهر آذار املايض ،خرست
عملة الروبــل نصف قيمتهــا تقريبا ً
معظم الجنوب العاملي العقوبات الغربية
منذ سبع سنوات يف أواخر شهر حزيران.
عىل هذه املشاكل أيضاً.
كذلك ،كانــت زيادة معاشــات التقاعد
(مــن  84إىل  154روبــل مقابل الدوالر

االقتصادي" أو "تدمري آلة بوتني الحربية"
املشهد الكامل .وال تقترص املهمة األساسية
عىل اســتهداف "البوتينية" .يعجّ سجل
العقوبات بحاالت لم تنجح فيها التداعيات
االقتصادية الحادة يف تغيري السياســات
املعتمدةُ :ف ِرضت العقوبات عىل كوبا ألكثر
من ستني ســنة مثالً ،لكن ال يزال النظام
عىل حاله .واستمرت العقوبات ضد كوريا
الشــمالية لعقود طويلة ،ومع ذلك نجح
الزعيم كيم جونغ أون يف توسيع ترسانته
النوويــة .كذلك ،أدت حملــة "الضغوط
القصوى" التي أطلقها الرئيس األمريكي
السابق دونالد ترامب ضد إيران إىل تراجع
الناتج املحــي اإلجمايل بنســبة ،10%
وارتفاع مستوى التضخم بنسبة وصلت
إىل  ،40%واقرتاب معدل بطالة الشباب من
 ،30%ومع ذلك لم تظهر أي مؤرشات عىل
استسالم طهران.
يربز عامالن أساســيان يف الحاالت
تذكــر مجموعة مــن التحليالت
التي نجحت فيهــا العقوبات يف تحويل
أن العقوبــات تُســبب أرضارا ً بنيوية
التداعيات االقتصادية إىل التزام حقيقي
عميقــة يف االقتصــاد الــرويس .قد
بالسياسات املطلوبة.
تتحســن قيمة الروبل ،لكــن يثبت
يتعلق العامــل األول بــدور الن ُ َخب
سعر الرصف يف السوق السوداء مدى
الداخلية ومجموعة أخــرى من الالعبني
هشاشــة العملــة .يف غضــون ذلك،
السياسيني ،فيعيق هؤالء الضغوط املرافقة
هرب من البلــد حواىل  500ألف عامل،
ّ
يرســخونها ويستعملونها
للعقوبات أو
معظمهم أشخاص متع ّلمون يتمتعون
ضد النظــــــام .يتوقــف قرارهم عىل
بخربة واســعة يف مجال التكنولوجيا
الطريقة التي تُحقق مصالحهم :املقاومة
ويشكلون جزءا ً أساســيا ً من قاعدة
أو الرضــوخ .حققت العقوبات عىل إيران
املهارات االقتصادية .وبعدما خرست
يف عهد الرئيس األمريكي الســابق باراك
القوات الروسية  2600مركبة مد ّرعة
أوباما هدفها السيايس ،مقابل فشل حملة
وأطلقت حواىل 70%
ترامب ،ألنها استهدفت
مــن صواريخهــا
التحــوالت الداخليــة
دقيقــة التوجيــه،
يف السياســة اإليرانية
تفــرض عليهــا
مــن خــال فــرض
العقوبــات إطــاق
الضغــوط االقتصادية
إذا استمرّت العقوبات
جهود بدائية إلعادة
مــن دون إلحاقها بأي
التــزوّد باملعــدات ،الغربية وتابعت المقاومة عــداء ســيايس .تك ّرر
منها تصنيع أشــباه
الوضــع نفســه مع
األوكرانية المدعومة
املوصــات مــن
ليبيا يف العــام ،2003
من حلف الناتو فرض
ّ
وغســاالت
الثالجات
حــن تدهــور قطاع
الصحون.
تكاليف كبرى ميدانيًا ،فقد النفط املحيل بســبب
إذا
اســتمرت تتصاعد الضغوط اإلقتصادية غيــاب التكنولوجيــا
الغربيــة
العقوبــات
واالســتثمارات الدولية
والعسكرية بدرجة إضافية
وتابعــت املقاومــة
الخاضعــة لعقوبــات
األوكرانية املدعومة من حلف الناتو فرض
الواليات املتحــدة وأوروبا واألمم املتحدة،
تكاليف كــرى ميدانياً ،فقــد تتصاعد
ما ســمح للتكنوقراطيني الرباغماتيني يف
الضغوط االقتصادية والعسكرية بدرجة
محيط الزعيم الليبي السابق معمر القذايف
إضافيــة .مع ذلك ،يجــب أال يتوقع أحد
بإقناع أوســاطهم بأن مصلحتهم تقيض
استسالم بوتني .ال تعكس املزاعم املرتبطة
بتقديم التنازالت يف ملف اإلرهاب وبرامج
بوصول روســيا إىل حالة من "النســيان
أسلحة الدمار الشامل.

يف ظل تصاعد التقديرات التي تشــر إىل مقتل أو إصابة بني
 70و 80ألــف جندي رويس ،وهو رقم أعىل من الخســائر التي
تكبّدها البلد خالل حرب الثماني سنوات يف أفغانستان ،يجب أال
ّ
توسع املعارضة
يبالغ أحد يف تقدير أهمية التقارير التي تشري إىل
الداخلية يف أوســاط العائالت الروسية واملنشقني ،لكن ال يمكن
االستخفاف بها أيضاً .يجب أن يتعامل املعنيون بالطريقة نفسها
مع الســيناريوات املتعلقة بإقدام صناع القرار يف بعض الن ُ َ
خب
األساســية عىل فرض الضغوط إليجاد مخرج مقبول ألســباب
قومية خاصة بهم ،إذ يشــعر البعض بأن كربياءه ال يسمح له
باللجوء إىل "متطوعني" من كوريا الشــمالية أو حماية الجيش
من أرضار إضافية.
يتعلق عامل أســايس آخر باالسرتاتيجية الدبلوماسية التي
تســتعمل أداة العقوبات املكثفة النتــزاع رشوط إيجابية لكن
متبادلة بدرجة معينة .يف هذا املجال أيضاً ،يمكن اســتخالص
دروس مهمــة من إيران وليبيــا ،رغم تعــدد االختالفات بني
التجربتَني .ســبّبت العقوبات التي فرضهــا أوباما عىل إيران
أرضارا ً اقتصاديــة كافيــة لدفع إيران إىل خــوض مفاوضات
جدّية حول منع االنتشــار النووي .وعندما اتفق الطرفان عىل

"خطة العمل الشاملة املشرتكة"ُ ،رفِ ع جزء كبري من العقوبات.
ّ
لكــن إرصار ترامب عىل رفض أي اتفاق قريــب من العمليات
الدبلوماســية الجدّية قىض عىل فــرص التوصل إىل ح ّل يريض
َ
الطرفــن .يف ليبيا أيضاً ،مهّ د االتفاق الــذي أبرمه املفاوضون
األمريكيون والربيطانيــون (بقيادة مســاعد وزير الخارجية
األمريكي الســابق ،ويليام برينز ،الذي أصبح اليوم مدير وكالة
االستخبارات املركزية) لرفع العقوبات مقابل تنازالت يف مجال
اإلرهاب وتفكيك أسلحة الدمار الشــامل .رسعان ما اتضحت
أهمية هــذا االتفاق خالل الفوىض التــي رافقت أحداث الربيع
العربي يف العام  2011واالضطرابات املتالحقة منذ ذلك الحني.
كان تحديد رشوط مناسبة وممكنة سياسيا ً عمالً شاقا ً مع إيران
وليبيا ،لكنه أكثر صعوبة مع روســيا .ما هــي العقوبات التي يمكن
رفعها ،وما هي التنازالت املالئمة مقابل هذه الخطوة؟ وهل سيصبح
جزء من العقوبات دائماً؟ لإلجابة عىل هذه األســئلة وسواها ،يتعلق
عامل أسايس بفرض عقوبات صارمة بما يكفي لحصد دعم الواليات
املتحدة وأوروبا وأوكرانيا ،تزامنا ً مع ترك املجال مفتوحا ً أمام موافقة
بوتني أو قادة روس آخرين .ستكون إقامة هذا النوع من التوازن مهمة
شاقة لكن رضورية.
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َ
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ل
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و
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لطوف :أفتخر
ْ
إدوين ّ
ّ
ٍّ
يُشارك في
مرّ ًة أُخرىُ ،يثبت الشباب اللبناني ُقدرتَ ُه على التميّز في مجاال ٍ
ت عدّةٍ
ومن دون حدودٍ ،فقد ّ
تم اختيار النجم والمغنّي المس َرحي الشاب
إدوين ّ
لطوف للمشاركة في العمل العالمي الكوميدي المس َرحي

 ،"Le Fantôme" de l'Opéraالذي ّ
تم عرضه في العاصمة الفرنسية
باريس .إدوين ،الموجود اليوم في فرنسا حيث ُيتابع دراسته في
مجال الكوميديا الموسيقيّةَ ،خ َّص "نداء الوطن" بهذا الحديث.

ســـيـــلـــفـــانـــا أبـــي رمـــيـــا
أَ ْخ ِبرنا في البدايـة عـــــن انطالقتــــك
الفنيّة؟
دخ ْل ُ
ت عالم املوســيقى يف الخامسة
من عمــري بتوجيهٍ مــن أهيل فأخذت
دروســا يف البيانو وانضممــت حينها
اىل جوقة ســيّدة اللويزة مع األب خليل
ّ
ُ
ســن الـ،18
وبقيت فيها حتى
رحمــه
عندما ق ّر ْر ُ
ت االنفصال ودخول املوسيقى
درس ُ
بشكل منفردٍْ .
ت غناء األوبرا والغناء
ٍ
الرشقي ،ولطاملا كان صوتي يَميل للغناء
الغربي أكثر منه للرشقي.
أخذَ ْ
ت املوســيقى حيّــزا ً كبريا ً من
طفولتــي اذ كنت أســتيقظ قبل موعد
املدرسة بساعةٍ عىل األقل للغناء والعزف
عىل البيانو ،وكنــت أ ُ ّ
فضل دائما ً حضور
حصص املوســيقى بدل الخــروج مع
رفاقي أيّام الجمعة وخالل العُ طل.
ماذا في رصيدك الفنّي حتى اآلن؟
لديّ  3ألبومات :األوّل يحم ُل عنوان
 ،Gift for allويتضمّ ن أغاني وتراتي َل
تعام ْل ُ
ت فيها مع امللحّ ن الكبري جوزف
خليفة .ألبومــي الثاني صدر يف العام
 2012بعنوان "نقطة تحوُّل" وشــكل
بصمتي يف مجال الغناء وتضمّ ن تراتي َل
َ
والق ْ
ت
شــبابي ًّة كتبتُها عىل طريقتي
إعجابا ً يف الوســط الشبابي ،أشهرها
ترنيمة "أستسلمُ" .أمّ ا األلبوم الثالث
 Different Christmasفأصد ْرتُــ ُه يف
العام  2013وتضمــن أغاني معروفة
ببصمةٍ جديــد ٍة مختلفـــةٍ
وبألوان
ٍ
غريبةٍ تُشبهني.
يف رصيــدي أيضــا ً  9فيديو كليبات
وأغنية "لبنان جديــد" التي كتبتُها قبل
ُ
أنشأت
انفجار " 4آب" بشــه َريْن .كذلك
خاص ًة بي مؤ ّل ً
ً
ّ
فة من  40شخصاً.
جوقة

ماذا عن الجوائز هل حصدت أيا منها؟
ُ
حصلت عىل الجائزة
يف شباط 2013
فنان مستق ّل
كأفضل
العاملية يف أسرتاليا
ٍ
إنتــاج بل يُصدر
رشكة
ال يتعامــل مع
ٍ
أعماله بنفسه.

ك األوّل؟
من كان مش ِّجعُ َ
لألســف لم يدعم أحد شــغفي
بالغناء وطموحي وحُ لمي وإرصاري
عــى الوصول ،مــع العلــم ّ
أن أهيل
واملحيطــن بي لم يســمعوا غنائي
حينها ألنّني كنت أخج ُل كثريا ً بصوتي
الرفيــع الذي تشــوّه جــ ّراء غنائي
ٍ
ا ُملســتم ّر يف الجوقة يف
وقت كان عيل ّ
ّ
أتوقف يف الرابعة عرشة ألكتســبَ
أن
الصوت الذكوري االعتيادي.
الشــخص الوحيد الذي كان يمكنه

كيف َت َّم اختيارُك للمشاركة في األوبرا؟
كنت حينها طالبا ً يف l’Academie
internationale de la comédie
 musicaleيف فرنســا ِلم ِّ
ُؤس ِسها بيار
إيف دوشــن ،وهو ا ُملــد ّرب الصوتي
للمغنية العاملية الرا فابيان .لطاملا كان
حُ لمي التتلمذ عىل يديه .أحبّ موهبتي
وصوتي فاختارني للغنــاء يف األوبرا
وَدعَ مَ نــي كثريا ً وتــ ّم اختياري خالل
تجارب األداء للعــب الدور الرئيس أي
شبح األوبرا.

في دور شبح األوبرا

أدا ٌء بمعايير ٍ عالميّة

ســماع صوتي هو جالل بوسيك ،زمييل
الواقف اىل جانبي يف الجوقة ،وبالفعل هو
الذي شــجّ عني عىل الغناء وسجّ ل يل أوىل
أغنياتي كونه يمتلك اســتديو للتسجيل.
وهكذا كانت االنطالقة.
عندمــا أصــدرت ألبومــي األوّل
عا َرضني أهيل كثــرا ً وكانت انتقاداتهم
الذعــة ومح ِّ
طمة ،ولكن مــع إصداري
األلبوم الثاني ّ
تغي الوضع وباتوا املشجّ ع
األوّل يل يف كل خطوةٍ.

أَخبرنا أكثر عن دورك فيها؟
"شــبح األوبرا" من الروايات التي
صدرت عــن الكاتب واملؤ ّلف غاســتون
ّ
وحققت انتشــارا ً واسعا ً وحصدت
لريو،
شهر ًة حول العالم ،وت ّم تحويلها إىل كثري
من األفالم السينمائيّة العامليّة وتُرجمت
إىل ّلغات مختلفة منها العربية.
تَروي أحداث املرسحيّة التي تقع يف
مشهدين ّ
قصة كريســتني داي ،الفتاة
التي تَ ْســح ُر النــاس بصوتِها يف حفلة
للمتقاعديــن يف دار األوبرا ،حيث يراها
راؤول صديق الطفولــة ،فيتذ ّكر حبّه
القديم لها ،كما يُعجَ ب بصوتِها شــبح
األوبرا إيريــك ويُقــ ّرر أن يمنحها ك ّل
موسيقاه كي تتزوّجه .وتتواىل األحداث
ويق ّرر شــبح األوبــرا اختطافها كي
يتزوّجهــا ويُجربها الحقا ً عىل االختيار
بينــه وبني راؤول بعدما حــاول قتله،
فتختاره لتحافظ عىل حيــاة حبيبها.
الحقــاً ،يُتيح لها الهــروب مع حبيبها
ُ
يموت فيها
الــذي اكتفى بقبلةٍ منهــا
من شدّة الحب ،ليختفي عن املرسح يف
املشهد الختامي.

ّ
الحب التي خلّدها التاريخ المسرحي
أقوى قصص

لطوف
لماذا وقع االختيار على إدوين ّ
لدَوْ ر الشبح؟
تبي ّ
بني ك ّل املشــاركني ّ
أن صوتي
هو األكثر تدريبا ً ويحمل ضخامة صوت

رحلة ممتعة من الموسيقى والغناء

شــبح األوبرا مع العلــم أن ُزمالئي يف
ّ
الصف أصغر منّــي عمراً .كما ّ
أن اللجنة
التي اختارتنــي وَجَ د ْ
َت نقاطا ً تجم ُع بني
شخصيّتي وشخصيّة الشبح.
أخبرنا عن أجواء التدريبات؟
التدريبات كانت قاسية جدا ً ولكنها
طبعا ً كانــت تهدف إلخــراج أفضل ما
لدينا .القسوة األكرب َلمَ ْستُها يف أستاذي
بيار إيف دوشني الذي كان متحمّ سا ً جدا ً
ونقــل صوتي للعالم
لتدريبــي وتَثبيتي
ِ
بالصورة التي رســمها يف تفكريه والتي
يراني من خاللها .كان الضغط كبريا ً جدا ً
والتعب مؤملا ً ولكنه اختفى لحظة وقويف
عىل املرسح بــدور البطولة وكان كاتب
شبح األوبرا موجودا ً بني الحضور!
ما شعورك كونك أوّل لبناني ٍّ يُشارك
في هذا العمل ّ
الضخم؟
ت للمــ ّرة األوىل ّ
َشــع ْر ُ
أن هناك من
يُقدّرني ويرى موهبتــي ،وهو ما ُكنت
أفتقد ُُه يف بلدي لألسف.
َ
توصف طبعــا ً وأنا
فرحتــي ال
فخور ج ّدا ً بالدَور الكبري والثقة التي
مَ نحوني إيّاها يف األوبرا ،ولكن لألسف
شعور الســعادة هذا لم يَكتمل بعدما
ملس ُ
ْ
ــت ق ّلة اكرتاث اإلعــام ال ّلبناني
ّ
بقصة نجاحي.

ماذا ُتضيف هذه التجربة الى مسيرتك
الفنية؟
ضخمة لــم ّ
ٌ
ٌ
ٌ
أتوقع
عاملية
تجربــة
َ
خوْضها برصاحة يف املجــال الذي أُحبّ
وأدرس وهو املرسح الغنائي الكوميدي.
أتمنّى أن تكون هذه التجربة باب دخويل
إىل املشاركة يف شــبح األوبرا يف برودواي
وانكلرتا .واألكيد أنني انتق ْل ُ
ت بجدارة من
التجارب املحلية إىل الساحة العاملية.
لحظة لن َتنساها من األوبرا؟
لن أنىس األحاســيس التي شع ْر ُ
ت بها
خالل تَجســيدي دور شبح األوبرا بك ّل األلم
والخيانة والخذالن الذي َ
عاشــ ُه حتى أنّني
ً
حقيقة وليس تمثيالً .وتبقى ال ّلحظة
بَكيت
األجمل لحظة إسدال الستار وتَجَ مْهُ ر الجميع
حَ ويل عــى املرسح من مســؤولني وزمال ٍء
وحضور وكيف حضنوني بق ّو ٍة وانهالوا عيل ّ
ٍ
باإلطراءات معربين عــن إعجابهم بأدائي.
هذه ال ّلحظة أَد َ
ْخ َل ْت إىل قلبي ك ّل حُ بّ وفخر
الكون ولن أنساها ما حَ ييت.
لمن توجه كلمة شكر؟
ُ
الشــكر األكرب واألوّل ألستاذي بيار
إيف دوشــن الذي لواله لم أ َ ِصل إىل هنا
ولم أُمَ ثّل شبح األوبرا .وشكرا ً طبعا ً لك ّل
الذيــن أحبّوني وتابعونــي يف لبنان ولم
يبْخلوا عيل ّ أبدا ً بالتشجيع والدّعم.
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...In From the Cold

تجسس سخيفة وجاذبة في آن
قصة ّ

جــــــــــــــاد حــــــــــــــداد
يجب أال يســتخف أحد بتأثري التحوالت املفاجئة
عىل مسار القصص .يثبت مسلســل In From the
( Coldالدخول من الربد) عىل شبكة "نتفلكس" هذا
الواقع بكل وضوح .يشــمل العمــل جميع العنارص
الجاذبة :قوى خارقة للطبيعة ،أم تقليدية تكشــف
ماضيها الرسي كجاسوسة ،عطلة غريبة يف إسبانيا،
منافســة بني فِ َرق التزلج ،مشاهد حركة متقاطعة
وقوية ...يرتكز هذا املسلسل الخفيف واملمتع للكاتب
آدم غالس عىل هذه األفكار .قد ال يســتحق اإلشادة
عىل الحــوارات أو طبيعة الشــخصيات ،لكنه يجيد
التعامل مع حبكاته املتشــابكة .هو يعجّ بالتحوالت
املفاجئة ويربع يف ربطها ببعضها البعض.
يبدأ املسلسل بمشهد عنف ال معنى له ،وهو جانب
نموذجي من أي عمــل يُر ّكز عىل الصدمات الخفيفة.
يرمي شاب ذات نظرات غريبة شابا ً آخر من السطح
فجأ ًة خالل حفلة فاخرة .يف مــكان آخر من مدريد،
يترصف رجل بطريقة عنرصية مع راكب أسود البرشة
ُرسق
قبل طرده من الحافلة وتع ّرضه للمطاردة .ثم ي َ
طفل قبل القبض عىل الســارق .لكن ما ســبب هذه
األعمال املريعة كلها؟
ننتقل الحقــا ً إىل "جيني" (مارغريتا ليفيفا) التي
تقيم يف مدريد مع ابنتها "بيكا" (ليديا فليمينغ) وفريق
التزلج الذي تديره ويشــمل مشــاركني مستقبليني يف
األلعاب األوملبيــة .تظن "بيكا" أن والدتها غري عرصية
ومتحفظة بشأن ماضيها عىل نحو غريب ،فتبدو عالقة

األم وابنتها متق ّلبة طوال الوقت .عندما تدخل "جيني"
املصعد يف الفندق الحقاً ،يرمي شاب بزيّ متد ّرب قنبلة
دخانيــة قبل انغالق الباب فجــأ ًة ويطرحها أرضاً .ثم
تســتيقظ "جيني" وهي مكبّلة أمام مجموعة رجال،
فتتع ّرض لالستجواب حول جاسوس رويس وتنكر كل ما
يُقال لها إىل أن تستعمل فجأ ًة مهاراتها القتالية الكامنة
يف داخلها إلنقاذ حياتها ،ثم تكتشــف أنها موجودة يف
منشأة تدريبية .تتع ّرض "جيني" للخداع للخروج من
مخبئها عىل يد رب عملها الجديد ،وهو مســؤول أنيق
يف وكالة االســتخبارات املركزية .هو يحاول أن يوحي
بأنه رجل خطري لكنه يحمل اســما ً ال يخدم شخصيته
بأي شكل" :شونيس لو" (سيليان أوسوليفان) .ينجح
"شونيس" ومســاعده "كريس" الخبري يف الكمبيوتر
(تشارلز برايس) يف دعم الجاسوسة السابقة "جيني"
فيما تتعقب مؤامــرة ضد رئيس الوزراء اإلســباني،
ورسعان مــا تصل يف تحقيقاتها إىل إســبان يمينيني
عنيفني وتضطر لكشف ماضيها الخفي.
تفتقر لقطات املايض التي تعرض شباب "جيني"
(كانــت تُع َرف حينها باســم "أنيــا") إىل الغموض
ً
مقارنة باألجزاء األخــرى من القصة.
والتشــويق
سنشاهد ما فعلته لتطوير ســمعتها كقاتلة تُع َرف

بلقب "الهامســة" ،ونكتشف عالقة مح ّرمة ربطتها
مع شــابة أخرى اسمها "فاينا" (أناستازيا مارتن).
يتعامــل صانعو العمل مع هــذا الجانب من القصة
بدقة تامة ويخصصون له ما يكفي من الوقت .لكن
تبقى الحوارات سطحية وســخيفة يف هذه املشاهد
أيضاً .يتنقل املسلسل بني املايض والحارض ويعرض
لقطات مطوّلة من الزمنَني ،لكن تش ّكل أحداث املايض
مصدر إلهاء عن مشــاهد الحركة التي تشارك فيها
"جيني" وتتّسم بإيقاع أفضل يف الزمن الحارض.
أخرياً ،يرتكز املسلسل عىل مقاربة بسيطة نسبياً،
فيقدّم شخصيات ســطحية وأدا ًء تمثيليا ً مبالغا ً فيه
بشكل عام .حتى أن الحوارات ال تخلو من التلميحات
التي تســتهدف املشــاهدين مبارش ًة .تقول "بيكا"
رسكِ الكبري؟ ِ
أنت
لوالدتها يف أحد املشاهد مثالً" :ما هو ّ
تترصفني وكأنك جاسوسة رسية"! لكن تبقى مشاهد
الحركة متقنة وجاذبة لدرجة أن تعوّض عن الجوانب
املبتذلــة يف العمل .تثبت مارغريتــا ليفيفا مهاراتها
القتالية املبهرة يف عدد من املشــاهد وتواجه خصوما ً
بارعني بالقدر نفســه ،ما يرفع مستوى التشويق يف
هذه اللقطات .إنها مشــاهد كافية كي نرغب يف رؤية
ليفيفا يف مشاريع مستقبلية أكثر جدّية.

بغداد تستدعي سفيرها في األردن على خلفية صورة مع راغب عالمة
أ َ ْرب َكت صُ وَر الفنّان راغب عالمة مع سفري العراق
يف األردن حيدر العذاري وزوجته ،الدبلوماسية العراقية
التي استدعت سفريها يف عمان للتحقيق معه .وأثارت
حالة من الغضب والســخط الواسع بني العراقيني عىل
مواقــع التواصل االجتماعي ،والذيــن وجّ هوا اتّ
ٍ
هامات
ّ
بالتدخل .كما
وأوصافا ً للسفري مُطالبني وزارة الخارجية
تع ّر َ
ٍ
بكلمات نابيةٍ وشتائم
ض البعض لزوجة الســفري
بسبب ظهورها يف الصور قريبة جدا ً من راغب عالمة.
وتُظهر الصور التي نرشها راغب عىل حســابه
يف "تويرت" ،وقوفه اىل جانب زوجة السفري بطريقة
اعتربها املغ ّردون غري الئقة ،وال تُالئم طبيعة العمل
ً
واجهة للعراق.
الدبلومايس للسفري الذي يُعَ ّد
ٍ
ســابق
وقت
يف
العراقية
وأعلنت وزارة الخارجية
ٍ
أنها تتابع باهتمام مــا ت ّم تداوله عىل مواقع التواصل
صور تُعنى بســفري جمهورية العراق
االجتماعي من
ٍ
يف اململكة األردنية الهاشمية .وأضافت أنها" :ستتّخذ

اإلجراءات املناسبة بهذا الشأن وبأرسع وقت وبما يع ّزز
قيَم الدبلوماسية العراقية" .كما وأُطلقت دعوة برملانية
إلقالة الســفري ومحاكمته باعتباره انتهك الدســتور
والقانون النافذ والقيم الوطنية العراقية.

زياد برجي يكشف تفاصيل خالفه مع إليسا
كشــف املطرب وامللحّ ن زياد برجي
تفاصيل خالفه مع إليســا بعد ترسيب
أغنية "أنا وبس" بصوته وإعالنها عدم
التعامل معه مستقبالً ،قائالً" :بتحدّاها
تطلع تقول للعالم شو صار ...أنا ح ّليت
أموري معك يا إليسا عىل التلفون مثل أي
صديق عاتب وقطع عالقته بصديقه".
وكشف عن صدمته من ترصيحات
إليســا بحقه ومحاولتها منعه من غناء
"أنــا وبــس" بصوته رغم أنــه ملحن
األغنية ،مؤكدا ً أنه كان يجهّ ز هذه األغنية
ليطرحها بصوته و ّ
أن إليسا عىل علم بأنّها

كانت هديّة لزوجته وكان ينوي اطالقها
يوم عيد زواجهما يف  11أيلول املقبل .وكان
التعاون يف فيديو كليب األغنية ســيكون
بطلب من زوجة زياد.
مع نادين الرايس
ٍ
وعن ترسيــب األغنية ،شــدّد عىل
أنه تواصل مــع مكتب مكافحة الجرائم
اإللكرتونية ملعرفة الجهــة التي قامت
بترسيبها ،مشــرا ً إىل أنه تقدّم بشكوى
ض ّد مجهــول من دون اتّهــام أحد من
معجبي إليسا ،خاتماً" :من مصلحتي أن
أكون عىل أحسن عالقة مع إليسا وربما
عالقتي السيئة بها ستُك ّلفني الكثري".

ور َّد راغب عالمة بشكل غري مبارش عىل جميع يا
يت ّم تداوله حول املوضوع وكتب يف تعليق" :ال ّلهم أَبْعِ د
عنّا ك ّل من يحمل لنا يف نفسه الحسد والحقد والغرية،
واحفظنا يا الله من عيون ّ
ترتقب حياتنا وا ْكفِ نا رشّها".
من جهتها ،اســتنكرت نقابة محرتيف املوسيقى
ً
قائلة« :شاهدنا
والغناء يف لبنان ،ما تعرض له عالمة،
وقرأنا عرب صفحات التواصل اإلجتماعي عن استدعاء
الخارجية العراقية لسعادة السفري العراقي يف اململكة
الهاشمية األردنية عىل خلفية التقاطه صورا ً وعائلته
ً
مضيفة ّ
أن« :التقاط الصور
مع الفنان راغب عالمه»،
يف جميع الحفالت واملناســبات مع الفنانني هو يشء
طبيعي وال يمكن رفضــه ،وخصوصا ً أن الفنان يكون
موجــودا ً بني أهله ومحبيه ومعجبيه ،لذلك تســتنكر
النقابة ما تعرض له عالمة وال ســيما أن الفن رسالة
يحملها الفنان لكل الناس ،فإنه ومن أي بلد كان يصول
ويجول العالم ويمثل بلده خري تمثيل ويكون سفريا ً له».

شــــــربــــــل داغــــــر

هادي مطر
أو اإلغتيال الهوليوودي
إذا كان تفجير "القاعدة" في نيويورك،
قبل أزيد من عشرين سنة ،قد كشف
سقوط نظرية كون الواليات المتحدة
األميركية "جزيرة" منعزلة أمنيا ً عن بقية
العالمّ ،
فإن هذه النظرية غريبة ،لكون
الدولة األقوى في العالم "منغمسة"
أمنيا ً أينما كان .إال إذا كان المقصود من
ترويج هذه النظرية اإلعالء من قوة األمن
األميركي الداخلي.
حادثة اغتيال سلمان رشدي الفاشلة
أثبتت ،مرة ثانية ،بطالن هذه النظرية .بل
أظهرت ما هو أدهى للمجتمع األميركي.
وهو أن "الش ّر اإلسالمي" (حسب تعبير
أميركي) بات في الداخل األميركي ،ما
يجعل حادثة الواليات المتحدة األميركية
شبيهة بما جرى في فرنسا وبلجيكا ولندن
وغيرها من المدن األوروبية.
يعن اإلتيان بإرهابيين من
وهذا لم ِ
مدن إسالمية إليها ،بل من ضواحي المدن
الغربية نفسها.
وهم من مواليد هذه المدن ،ما يعني أن
ما يسمّ ى "التربية" الغربية ،والديمقراطية،
والتعايش الديني ،لم تولد أبناء صالحين ،وال
مواطنين أسوياء.
المهاجرين ،وأحفاد أحفادهم
فأحفاد
ِ
(في أحوال) هم من يَنتقمون من بلدان
استقبلتْهم ،ورعتْهم ،وع ّلمتْهم ،فيما
هؤالء يدافعون عن معتقدات تسري في
مجتمعات وجماعات "هربَ " آباؤهم أو
أجدادهم منها.
وعنى هذا أن توجيهات "الولي الفقيه"
بقيت أش ّد تأثيرا ً على هادي مطر (على
األقل) من تعاليم الفاييت ولينكولن.
ْ
كشفت عن أن
محاولة االغتيال هذه
"الهوية" (أو تهويماتها أو وساوسها) تفعل
فعالً أش ّد وأمضى من المصلحة الخاصة
والحرية الفردية والتقيّد بالقوانين المرتضاة
من غالبية السكان.
هذا سيجعل األمن الداخلي األميركي
ال يتوجه فقط إلى هواة السالح العنيفِ ين
والمضطر ِبين ،بل إلى فئات واسعة من
المهاجرين ذوي األصول العربية واإلسالمية.
ِ
خنجر هادي مطر قدي ٌم في تاريخ
االغتياالت اإلسالمية القديم ،مثل خنجر
المجوسي الذي قتل عمر بن الخطاب .وهو
معاصر كذلك ،بدليل عمليات اغتيال عديدة
ومشابهة جرت في السنوات األخيرة في
القاهرة وباريس ولندن ونيس وغيرها.
إال أن ظهوره العنيف واالستعراضي
يشب ُه (مع اختالف السيرة والسياق)
ما قا َم به سرحان سرحان عند اغتيال
روبرت كينيدي:
ّ
ُ
يتوخى تصحيح
عنف الفرد الذي
التاريخ ،أو إحقاق العدالة ،كما في عدد
من أفالم هوليوود.
مغترب على الرغم من
هادي مطر
ِ
مغترب عمّ ا يعيش
األميركي.
ميالده
ِ
ومنصرف إلى عا َلم متخيّل من حقد
فيه،
ِ
وكوابيس وعنف.
مريض ،ال تشبه جمال
وفي هذا قو ُة تخي ٍّل
ٍ
التخيل السردي.

شيرين تقبّل يد طبيبها على المسرح
فاجــأت الفنانة املرصية شــرين عبد
الوهــاب ،الحارضين يف الحفل الــذي أَحيَتْ ُه
يف مهرجــان قرطاج يف تونــس باصطحابها
ّ
الخاص وتقبيل يده عىل املرسح أمام
طبيبها
الجميع .وحَ ِرصت خالل مشاركتها يف حفل
ختام الدورة الـ 56من فعاليات املهرجان ،عىل
توجيه ُ
الشكر لطبيبها الذي أرصَّ عىل مرافقتها
من القاهــرة إىل تونس ،لتقديم الدعم النفيس
لها ،حيث كانت متخو ً
ّفة من العودة للغناء م ّر ًة
أُخرى ومواجهة الجمهور بعد أزمتها األخرية.
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جينيفر لوبيز وبن أفليك يحتفالن بزواجهما للمرة الثانية
االحتفاالت التي اســتم ّرت ثالثة أيّام حرضها عد ٌد
من املشــاهري منهم مات ديمــون ،واملخرج كيفن
ســميث .وارتدى الضيوف مالبس بيضاء بالكامل،
بينما ارتدت العروس فســتانا ً مــن تصميم رالف
لورين مصنوعا ً يف إيطاليا.
لوبيز ،وهــي أيضا ً ســيدة أعمــال ولديها
مجموعة مســتحرضات تجميــل وعطور تحمل
اســمها ،تزوّجت ثالث م ّر ٍ
ات ،وكان املغنّي مارك
أنتوني من بــن أزواجها وأنجبت منه توأمني هما

احتفل الزوجان الشــهريان جنيفــر لوبيز
شــهر ،
وبن أفليك بزفافهما للم ّرة الثانية خالل
ٍ
داخل دار ٍة فخمةٍ يملكها نجم فيلم "Good Will
 ،"Huntingوتبلــغ مســاحتها  35هكتارا ً عىل
الواجهة البحريــة يف والية جورجيا جنوب رشق
الواليات املتحدة.
وتزوّ ج النجمــان يف الس فيغاس يف منتصف
تموزاملنرصم ،لكنهما ك ّرســا زواجهما رســميا ً
مجدداً ،وهــذه امل ّرة أمــام األصدقــاء والعائلة.

بـــــــــــيــــــــــئـــــــــــة

ماكس وإيميه .أمّ ا أفليك فكان متزوجا ً من املمثلة
جينيفــر غارنر التي أنجب منهــا ثالثة أوالد هم
فايوليت وسريافينا وسامويل.
والتقى العروسان عام  2002خالل تصوير فيلم
" ،"Gigliوقد تابــع مصوّرو الباباراتزي عالقة هذا
الثنائي الشــهري يف هوليوود .وأُرجئ زواجهما الذي
كان مقــ ّررا ً يف  2003قبل إعــان انفصالهما العام
 .2004وأصبح النجمان ال ينفصالن منذ ارتباطهما
مجدّدا ً واشرتيا منزال ً يف بيفريل هيلز( .أ ف ب)

األشجار المثمرة في فرنسا تحت وطأة الجفاف
إجاص احْ م َّر
ــاح بحجم حبّة الخــوخ إىل
ٍ
من تُ ّف ٍ
لونه بسبب الشمس ،تُعاني بساتني أشجار الفاكهة يف
شمال فرنسا من نقص املياه والح ّر الشديد هذه السنة.
يف املايض ،كانت أشجار ا ُملزارع الفرنيس غيوم
ســيغان الواقعة حول قرية دامبلــو عىل الحدود
ٍ
ســنوات،
البلجيكية ،تُعاني الجفاف م ّر ًة ك ّل عرش
لكن وخالل العقد املايض هذه امل ّرة الخامســة التي
يتع ّرض فيها البستان لنقص املياه ،واملحصول غري
مُؤ َّك ٍد والثمار صغرية حيث لم يتع َّد قطر ثمرة ّ
التفاح
الـ  52ميليمرتا ً يف ٍ
وقت يجب أن يبلغ  70ميليمرتا ً يف
مثل هذا الوقت من العام .وبسبب درجات الحرارة

املرتفعة أصبح لــون ّ
التفاح بُنيّا ً بســبب حروق
الشمس عىل الرغم من ّ
رشــه بالكالسيوم الناعم
الذي يُفرتض أن يَحميه.
الجفاف الحا ّد الذي تواجهه املنطقة من َع نمو
الثمار التي لم يكرب حجمها منذ شهرين ،والتي قد
ّ
ً
ممتلئة إىل درجةٍ تكفي ُ
الخشاف أو
لصنع
ال تكون
الكومبوت الذي يســمح بإنقاذ جز ٍء من املحصول
بيع أدنى .ولم يَ َر سيغان الذي تتوارث عائلته
بسعر ٍ
ٍ
كميات ضئيلةٍ إىل هذه
هذا العمل منذ ثالثة أجيال،
الدرجة من األمطار حيث لم تتجاوز الـ  70ميليمرتا ً
منذ نيسان املايض ،أي أق ّل بثالث م ّرات من ا ُملعتاد.

ويف مواجهة أسوأ موجة جفاف تشهدها فرنسا
منذ العام  ،1959مُنع املزارعون من شمال البالد إىل
جنوبها مــن ريّ زراعاتهم .وبعد أن كانت مبيعات
املحاصيل تتعــدّى املليون يورو كل عام من فاكهة
وحبوب ،ال أمل اليوم لدى املزارعني يف الحصول عىل
ّ
الجافة.
أكثر من نصف املحصول من هذه األرض
كما تجدُر اإلشــارة إىل ّ
أن الجفاف الحاصل ال
تقتــر أرضاره عىل هذا العام فقط إنّما يُمكن أن
يؤثّرعىل اإلزدهار العام املقبل أيضا ً ّ
ألن األشــجار
ٍ
احتياطيات لرباعمها
تستغ ّل فصل الصيف لتخزين
ا ُملقبلة( .أ ف ب)

صيد الثعابين يُعزّز النظام البيئي والص ّحة الذهنيّة
إنتهى موســم صيد الثعابني البورمية الغازية
يف فلوريدا واختُتمت املسابقة التي امتدّت عىل مدى
َ
شــخص
تنافس أكثر من 800
ثمانية أيّام ،حيث
ٍ
للفوز .وجَ َرت املسابقة ضمن فئتني من ا ُملشرتكني:
املحرتفون والهواة ،وي َ
ُكافــأ يف ك ٍّل منهما مَ ن يعثُر
بمبلغ قدره
ويقتلها،
الثعابني
عىل العدد األكرب من
ٍ
 2500دوالر.
ومنذ عــام  ،2000ت ّم صيد أكثــر من  17ألف
ثعبان من نظام فلوريدا البيئي .والثعابني البورمية،
ٍ
التي ليست موطنها األصيل والية فلوريدا ،تفرتس
الطيور والثدييــات والزواحف األخــرى ،ويُمكن
أن تضع أُنثاها ما يصل إىل  100بيضة يف الســنة.
واســتُقدم هذا النوع من الثعابني إىل فلوريدا نهاية
القرن الفائــت ربما لرتبيتها يف املنــازل .وبمجرد

إطالقها يف املنطقة خالل سبعينات القرن العرشين،
حيوانات مُفرتســةٍ
ٍ
تكاثرت رسيعا ً لعدم وجود أيّ

تطاردها ،وأصبحت تشــ ّكل تهديدا ً لنظام املنطقة
ّ
والهش.
اإليكولوجي الرطب

وتتغ ّذى هذه الثعابــن عىل الزواحف والطيور
وأنواع من الثدييات من بينها الراكون واأليل أبيض
ٍ
ّ
متوســط طولها بني  1,8و 2,7مرت،
الذيل .ويبلغ
إال ّ
أن العثور عليها ليــاً يف هذه املنطقة التي تبلغ
مســاحتها  607آالف هكتار يُشبه البحث عن إبر ٍة
يف كومة قش.
وتتوىل جمعية " "Swamp Apesمســاعدة
الســكان وخصوصــا ً املحاربــن الُقدامى عىل
تخ ّ
طي تجاربهم وذكرياتهم املؤملة واضطرابات
ما بعد الصدمة من خالل صيد الثعابني .ويعترب
املشرتكون ّ
أن صيد الثعابني يساعدهم يف مواجهة
مخاوفهم كما ويفتخرون بكونهم يلعبون دورا ً
هاما ً يف الحفاظ عىل التوازن البيئي يف منطقتهم.
(أ ف ب)

Astronomy

النجم األكبر في الكون أقل حجمًا مما كان ي َ
ُعتقد
ّ
تبي أن أكرب نجم ُرصــد يف الكون ليس بالحجم
الذي كان مقدرا ً ســابقاً ،عىل مــا أظهرت عمليات
املراقبة الجديــدة التي رجّ حــت أن ينطبق ذلك عىل
النجوم األخرى الكبرية الحجم.
ويقع النجم " "R136a1يف سديم الرتيالء ،ضمن
مجموعة من النجوم يف ما يُعرف بســحابة ماجالن،
بالقــرب من مجرة درب التبانــة التي تضم األرض،
ويعود اكتشــافه إىل عــام  .1985ويف  ،2010صنفه
فريق من علماء الفلك عىل أنــه النجم األكرب حجما ً

الذي ُرصــد حتى اآلن عىل اإلطــاق ،إذ تفوق كتلته
ّ
لكــن عمليات املراقبة
حجم الشــمس بـ 320مرة،
الحديثة الســابقة فرضت تعديل هذه التقديرات إذ
بيّنت أن حجمه أكرب من الشمس بـ 250م ّرة فحسب.
أما يف الدراســة األحدث فخفض فريق يستخدم
تلســكوبَي جيميناي الشــمايل يف هاواي وجيميناي
الجنوبي يف تشييل تقدير كتلته إىل ما بني  170و230
كتلة شمسية.
ويصعب رصــد النجوم األكرب حجمــا ً واألكثر

ســطوعا ً يف الكون عىل غــرار " ."R136a1ويعود
ذلك أوال ً إىل أن عمرها االفرتايض قصري جدا ً نســبياً،
إذ يقترص عىل بضعة ماليني من الســنني ،يف حني أن
العمر االفرتايض للشمس يبلغ عرشة مليارات سنة.
أما الســبب الثاني فهو كونها تقــع عموما ً ضمن
مجموعات نجميــة مضغوطة يلفها الغبار النجمي،
مما يجعل من الصعب قياس سطوعها بدقة ،علما ً أن
هذا السطوع هو تحديدا ً ما يتيح تحديد كتلة النجم.
(أ ف ب)

حظــــــك اليـــــوم

الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

حذار إثارة العدائية والبلبلة
فمزاجك متق ّلب وعصبي وقد
تثري النفور من حولك.

ّ
تضخم
حذار الخالفات وال
األمور .تبدو مرهف اإلحساس
ومتوترا ً بسبب قلق ما.

باستطاعتك املبادرة فالظروف
مالئمة للمغازلة واملصالحة
ولتكرار املحاوالت.

إبتعد عن الشكوك واألوهام تجاه
الرشيكّ ،
ألن أيّ خطوة ناقصة
يف هذا اإلطار قد تؤدي إىل ما ال
تحمد عقباه.

تريحك األجواء هذا اليوم،
وتوحي لك بأفكار جيدة
لبعض املشاريع وتدعوك إىل
املبادرة واملجازفة.

ال تعتقد أن سكوت الرشيك
يفسح يف املجال أمامك لالستمرار
يف ارتكاب األخطاء ،فهو قادر عىل
قلب األمور رأسا ً عىل عقب.

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

يوم مالئم جدا ً لالنطالق
باألعمال املهمة ،كن منتظما ً
وفعّ اال ً وعملياً ،وانفتح عىل
الحياة وعىل صداقات جديدة.

أدرس خطواتك بدقة ،ال تغامر
بعالقتك بالحبيب ،فأنت ال تطيق
فراقه وتضيع يف غيابه.

قد تقوم باستثمارات جيدة
ومهمة وتبدو موعودا ً بجديد
عىل الصعيدين املادي واملهني
يف بلد خليجي.

هذه الفرتة لن يكون الحظ إىل
جانبك ،فانتبه من مواجهة
ومن تعريض سمعتك للخطر.

تتحمّ س ثم تقع يف القلق وتشعر
بأن أفكارك مشوّشة ،أنت الذي
يثق بنفسه وبقدراته وخياراته.

تستدعي بعض الظروف
التّحفظ واالنتباه واالبتعاد
عن ارتجال القرارات.
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ماذا عن أسعار
النفط؟

أسعار الصرف
والدوالر
الجمركي
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إطالق قانون
الشراء العام
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زيادة الرسوم من دون تطهير الموانئ والمعابر من المافيات التي تعشش فيها

رفع الدوالر الجمركي مصدر ثروة إضافي للفاسدين
باسمــــة عطــــــوي

ليس مــن املبالغة القــول إن بعض
التداعيات املتوقعة لرفع الدوالر الجمركي،
الذي تسعى حكومة الرئيس نجيب ميقاتي
إىل إقراره ،تشــمل زيادة التهرب الجمركي،
والتهريب عرب املعابر غري الرشعية ربما إذا
ّ
تبي أن هناك فروقات كبرية يف أسعار بعض
السلع بني لبنان وسوريا.
حاليــا ً يدفع املســتوردون رســوم
الجمارك عىل بضائعهم،عىل ســعر 1500
لرية للدوالر الواحد ،يف مقابل ســعر للدوالر
يف السوق التجارية يزيد عىل  33ألفاً .وتشري
التقديرات إىل أن التجــار واملحتكرين زادت
أرباحهم خالل األزمــة بنحو ملياري دوالر
فوق أرباحهم التقليدية.
وإذا اعتمــد ســعر جديد ملا يســمى
الدوالر الجمركي عند  20ألف لرية ،ســيجد
تجــار ومخلصون جمركيــون (بالتعاون
مع رؤساء مصالح وكشافني يف الجمارك)
األساليب املناســبة للتهرب الجمركي الذي
يحرم الخزينة اإليــرادات املرجوة املفرتض
تخصيصها لزيادة رواتب القطاع العام.

أالعيب لتخفيف الرسوم

قبل الدخــول يف رشح آليــة التهرب
الجمركي ،ال بد من االشــارة إىل أن التطوع
يف ســلك الجمارك كضباط وعنارص ،كان
يتطلب دعما ً من النافذين من سياســيني
وعسكريني ،ألن هذا الســلك كان يف عيون
الجميــع «الدجاجة التي تبيــض ذهباً».
ويروي والد أحد ضبــاط الجمارك لـ»نداء
الوطن» أنه «دفع ألحد النافذين منذ  18عاما ً
مبلغ  35ألف دوالر كي يضمن نجاح إبنه يف
االمتحانات».
ويــرح مســاعد أحــد املخلصني
الجمركيني لـ»نداء الوطن» أن «هناك نوعني
من التهرب الجمركي يف املرفأ :إما عرب وضع
البضائع التي يتم إستريادها من قبل التاجر
يف خانة البضائع األقل كلفة جمركياً ،يف حني
أنها يف الحقيقة من البضائع التي تستوجب
نسبة رسوم أعىل .وهذا االمر يتم بالتعاون
مع املخلص الجمركــي وباالتفاق مع أحد
ّ
والكشــافني ،لقاء مبالغ
رؤســاء املصالح
ماليــة يتم االتفاق عليها مســبقاً .وهناك
أيضا ً إدخال بضائع تتمتع بميزة «الوكاالت
الحرصية» مــن قبل تاجــر ال يملك هذه
الوكاالت ،بحيــث يعمد التاجر باالتفاق مع
املصدر االجنبي الذي إشرتى منه البضائع،
إىل تغيري نوعها عىل املستندات ،وبالتنسيق
مع رشكة الشــحن التي توقع عىل فواتري
التاجر .أما دور املخلص الجمركي ورئيس
ّ
والكشــاف ،فهي القبول
املصلحة واملعاين
بختم رشكة الشحن وترصيحاتها عن نوع

البضاعة مــن دون أن يعمــدوا إىل فتحها
والتأكد من نوعها ،عىل أن يحصل كل طرف
عىل حصته من األرباح غري الرشعية.

شركات وهمية إلبعاد الشبهات

ويرشح الصحايف االستقصائي رياض
قبييس املتابع لهذا امللف لـ»نداء الوطن» أن
«الرســم الجمركي يتم وضعه وفقا ً لكلفة
البضاعة املســتوردة ،وتبعا ً لقاعدة النسبة
املئوية بحســب نوع البضاعة ،أو الرســم
النوعي أي مبلــغ مقطوع عىل عدد القطع
املســتوردة» ،الفتا ً إىل أن «آلية التالعب تبدأ
باملخلص الجمركــي الذي غالبا ً ما يعمد إىل
إنشاء رشكات وهمية لصالح التاجر ويعمد
عىل تزوير الفواتري واملانيفستو .ويف حال تم
إكتشافه ال يتم تغريم التاجر أو وضع إشارة
قضائية عىل رشكته».
يضيف« :حني تدخل البضاعة إىل املرفأ
من املفــروض أن تمر يف دائــرة القبول يف
الجمارك ،لتحويلها إما عىل املسار االخرض
أو االصفر أو االحمر لتفتيشــها .لكن غالبا ً
ما تكون آلة السكانر يف هذه الدائرة معطلة
فيحصل التفتيش اليــدوي .كما من مهام
هذه الدائرة التدقيق باملســتندات ،وهنا تتم
أول خطوة نحو التالعب من خالل التغايض
عن التدقيق يف صحتها» .وأكد أنه «بعد ذلك
تمر البضائع عىل دائرة الكشف ،وهنا تكون
ّ
الكشــاف الذي يمكن أن
محطة ثانية مع
يكشف بضمري أو بما تمليه عليه «الرشوة
بالعملة الخرضاء» ،فيفتح املستوعب وغالبا ً
ما تكــون مقدمته تحتوي عــى البضائع
التي تم االعالن عنها يف الفواتري املزورة .أما
يف باقي أجزاء املســتوعب فتقبع البضاعة
الحقيقية والتي قيمتها أعىل وغري مرصح
ّ
عنها» .ويوضح أن
«الكشافني عن البضائع
هم موظفو جمــارك مدنيــون .والتهرب
الجمركي يتم مــن خالل التالعب بالبيانات
الجمركيــة عرب اعداد بيانــات كاذبة حول
النوع والقيمة والــوزن ،وهذا ال يحصل إال
ّ
والكشــاف وموظف
بالتوافق بني املخلص
القبول يف املرفأ ورئيس املصلحة».

التهريب سيزيد

يتوقــع قبييس أنه «مع رفــع الدوالر
الجمركي سيزيد التهريب ،ألن رفع الدوالر
الجمركي غري مرتافق مع ورشــة إصالح
وتطهري للمرفأ من املوظفني الفاســدين.
وهذا يعني أن الســلطة ســرفع الدوالر
الجمركي ألنه مطلب صندوق النقد ،لكنها
ستستمر بنفس النهج .اي ترسيخ االقتصاد
املوازي لكي يســتفيد التجار املحسوبون
عىل اطراف تلك السلطة ،والذين لن يدفعوا
رســوما ً جمركيــة كما يجــب ،يف املقابل
سيمولون الحمالت االنتخابية للسياسيني

ايلي يشوعي

رياض قبيسي

محمد شمس الدين

شمس الدين :سترتفع أكالف
المعيشة عمومًا ،حتى لو كانت
هناك سلع وبضائع معفية

يشوعي :عبثًا يحاولون لزيادة
اإليرادات ...فالمعضلة تكمن في
انعدام االستقرار النقدي

قبيسي :التخليص والمعاينة
والكشف ...سلسلة مخروقة من
موظفين محميين سياسيًا

الذين أمنوا لهم الحماية».
ويختم« :رفع الدوالر الجمركي سيشمل
أيضا ً الرضيبة عــى القيمة املضافة ،والتي
يتم إحتســاب الجزء الكبري منها من خالل
الرســم الجمركي ،وهي حاليا ً تستوىف عىل
ســعر دوالر ،1500بينما سيتم إستيفاؤها
عىل سعر  20ألف لرية (إذا أقر هذا السعر).
فهذا يعني زيادة أســعار السلع املستوردة
بالحد االدنى ما بني 10و 15باملئة».

ومن ثم إدخالهــا إىل لبنان عرب هذه املعابر
لبيعها وفقا ً لسعر دوالر السوق السوداء ،من
دون أن يدخل إىل الخزينة اللبنانية أي مبلغ».

ألنه سيشمل سلعا ً معينة ولكنه سيطال كل
أكالف املعيشة».
ويختــم« :برأيي يجب عــى الدولة ان
تبدأ بإجراءات ال تؤثر عىل إرتفاع االســعار،
منها االمــاك البحرية التي يمكن ان تؤمن
رضائب للخزينة أكثر من الدوالر الجمركي،
كما يمكن فرض رضائب أيضا ً عىل إستخدام
االوتوسرتاد والســفر ورضيبة عىل الدخل
املرتفع».

المعابر غير الشرعية

عن التهريب عرب الحدود الربية ،يرشح
مصدر متابع لـ»نداء الوطن» أن «الطحني
املدعوم هو املادة االكثــر تهريبا ً يف املرحلة
الحالية .فســعر الطن هو مليونان و300
ألف لرية ،بينما يباع يف ســوريا ويف السوق
السوداء يف لبنان بنحو  800دوالر فريش»،
الفتا ً إىل أن «الرقابة غري موجودة بشــكل
أســايس ال عىل مســتوى وزارة االقتصاد
التي تســلم الطحني لألفران واملطاحن ،وال
عىل املســتوى األمني إلقفال هــذه املعابر
املعروفة بأسماء أصحابها وهي نشطة منذ
بداية االزمة ،وتُدار من قبل مافيا -لبنانية-
سورية وبتغطية سياسية وقضائية وأمنية
معينة».
ويشــر إىل أن «رفع الدوالر الجمركي
سيزيد من نشاط هذه املعابر باتجاه لبنان
هــذه املرة ربما ،ألن العديــد من التجار قد
يستوردون بضائعهم عرب املرافئ السورية،

سيتأثر المستهلك والتاجر الصغير
يؤكد إييل يشوعي أنه «إذا أردنا زيادة مداخيل الخزينة وتخفيف العجز يف املوازنة،
يجب أن يكون لهذه املداخيل قيمة رشائية وليس فقدانها ،بســبب اإلنعكاس السلبي
لهذا التصحيح عىل سعر رصف اللرية» .مشددا ً عىل أن «هذا االمر يحصل بفعل إزدياد
الكتلة النقدية باللرية يف التداول وزيادة الطلب عىل الدوالر يف السوق الحقيقية والعرض
للــرة .والدليل هو التعميم االخري لحاكم مرصف لبنان الذي ينص عىل تقليص دعمه
مؤخرا ً الســترياد البنزين عىل سعر صريفة من  85إىل  70باملئة ،و 30باملئة عىل سعر
السوق السوداء».
ويختم« :لن يتأثر املســتورد برفع الدوالر الجمركي ألنه يملك الدوالر .وسيدفع
الرضائب الجمركية عىل ســعر  18ألفا ً مثالً ،بينما سيبيع بضائعه عىل سعر  32ألف
لرية ،ومن ســيدفع الثمن هو التاجر الصغري الذي سترتاجع مبيعاته ،واملواطن الذي
ُسقت ودائعه وتراجعت قدرته الرشائية ألنه يتقاىض راتبه باللرية اللبنانية».
ماذا فعلت ادارة الجمارك لمنع التهرب؟

أسوأ وأسهل قرار

يف ميــزان الخرباء ،يــرح الباحث يف
الدوليــة للمعلومات محمد شــمس الدين
لـ»نداء الوطــن» أن «رفع الدوالر الجمركي
سريفع االســعار وســيؤدي إىل إنكماش
إقتصــادي ،كما انه قد يزيــد من عمليات
التهريب» ،معتربا ً «أنه أسوأ خيار يمكن أن
تلجأ له الحكومة لتوفري إيرادات لسد العجز
يف املالية العامة».
ويرى أن «املشــكلة هــي يف أن الدولة
اللبنانية تفكر بالطريقة االســهل لتمويل
الخزينة ،وهي زيادة الرضائب والرســوم
وال سيما رفع الدوالر الجمركي .وهذا االمر
له تداعياته الخطرية ألنه ســيؤدي اىل رفع
االسعار بشكل كبري ،وال يمكن تحديد هذه
الزيادة ألننا إىل اآلن ال نعرف بكم سيســعّ ر
ذلك الــدوالر الجمركي» .وأضاف« :صحيح
أن هناك سلعا ً ستكون معفاة من الرسوم،
لكن بمجــرد أن ترتفع كلفــة خدمات أو
سلع أخرى ســتنعكس بدورها عىل السلع
والخدمات املتبقية» ،ويوضــح أنه «إذا تم
فرض رضيبة عــى الســيارة أو الدواليب
فسرتتفع كلفة النقل وأكالف السلع االخرى.
وبالتــايل ال يمكن للدولــة أن تقول أن رفع
الدوالر الجمركي لن يؤثر عىل كل الســلع،

بحماية النافذين

عىل ضفة الخرباء االقتصاديني ،يرشح
الخبــر االقتصادي الدكتور إييل يشــوعي
لـ»نداء الوطــن» أن «التهرب الجمركي يتم
بحماية من النافذيــن ،وال يمكن ألي تاجر
عادي أن يعمد إىل تزويــر بياناته والتواطؤ
بشــكل دائم إال إذا كان محميــاً .أما رفع
الدوالر الجمركــي فال يعنــي بالرضورة
تعويم املوازنة وإلغاء العجز فيها» .معتربا ً
أن «هذا كالم غري صحيح ألنه حتى إسميا،
أجور اللبنانيني ال تزيد بنفس وترية إرتفاع
االكالف ،ونسب التضخم وكلفة املعيشة».
ويرى أن «هناك ســباقا ً بني تصحيح
األكالف وبني إســتقرار النقد .ألنه كلما ت ّم
التصحيــح ،نُصاب بعدم إســتقرار النقد،
وهذا ما يلغي مفهوم التصحيح» .مشــددا ً
عىل أن «املطلوب هو زيــادة االحتياطي يف
العمالت االجنبية ،ورد ودائع الناس لتحقيق
االســتقرار النقدي ،ألن أزمتنــا هي أزمة
فقدان للدوالر ،وكل ما يحصل هو تسويف
وضحك عىل الناس».
يعتــر يشــوعي أن «زيــادة األجور
للقطاع العام من دون إستقرار نقدي ،يعني
املزيد مــن ذوبان القدرة الرشائية بســبب
إستمرار تدهور ســعر رصف اللرية .وكل
هذه االجــراءات ال فائدة منهــا .فالطبقة
السياســية التي تنتهج هذا االسلوب كأنها
ترضب رأس الشــعب اللبناني بالحائط»،
ّ
«توهم الطبقة الحاكمة بأن رفع
الفتا ً إىل أن
الدوالر الجمركي هو حل ســحري لتمويل
الخزينة ،سيقلب السحر عليها» .ويشري إىل
أن «أزمة لبنان ليســت أزمة لرية ،ألنه من
املمكن اإلستمرار بطبع العملة قدر ما نريد،
وليس املهم أن نصحح إسميا ً رواتب القطاع
العام أو أكالف أو أســعار ،واالهم أن يكون
التصحيح مفيدا ً ومجدياً».
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توفيق شمبور

اإلثـنـيـن  ٢٢آب 2022

ميزوا بين المحظيين وغير المحظيين وأطفأوا
خسائرهم على حساب المودعين

ة سرعان ما
أسس سالمة مع كبار المصرفيين «تعاوني »
توسعت لتضم آخرين

دعا الرئيس عون الى اجتماع في بعبدا ...فحصل
أسوأ تدخل في عمل القضاء

مصالح واضحة لسياسيين وعائالتهم في  18من أكبر
 20مصرفًا في البالد

ّ
ويتحكمون بتواطؤ سياسي وقضائي فاقع
هؤالء يحكمون

البنكوقراطية اللبنانية ...مسار صعودها وسبل
توفيــــق شمــــبور

(*)

قانون النقد والتســليف عند صدوره
كان ،بشــهادة االخصائيــن ،مرشوعــا ً
متقدما ً جــدا ً اذا مــا قيــس اىل القوانني
العربية واالوروبية املنظمة ملهام مصارفها
املركزية وصالحياتها .ومع هذا فان السيد
جوزيف اوغورليان اول نائب حاكم ملرصف
لبنان ،وهو من ارشف عــى اعمال اللجنة
التي صاغت بنود هــذا القانون ،كان يردد
باستمرار ان هناك حاجة ،بعد انتهاء احداث
سبعينات القرن املنرصم ،اىل ادخال تعديالت
مهمة عليه بســبب القرار االمريكي الذي
اتخذه الرئيس  Nixonبفــك ارتباط الدوالر
بالذهب ،مــا نقل العالم من نظام ســعر
الرصف الثابت اىل نظام سعر الرصف العائم.

قوانين متفرقة وخطيرة

ما حصــل الحقا ً كان صــدور قوانني
متفرقة ادت اىل انحرافات متنوعة وخطرية
مــن اهمها التأســيس لقيام ما ســماه
املنتفضون يف ترشيــن االول « 2019حكم
املــرف» ،ودعــوا عالنية اىل اســقاطه.
والكتابــات اشــارت اىل ان املقصــود هو
«البنكوقراطيــة» او التحالــف الوطيد بني
املــرف املركزي واملصــارف ،والذي كان
حســب اكثــر التحليــات املتحفظة ،من
مسببات اندالع االزمة.

قبل التسعينات وبعدها

حتــى بداية التســعينات لــم تكن
«البنكوقراطية» قد تبلورت بشكلها النهائي.
ال بل عىل العكس ظهرت خالفات حادة بني
«جناحيها» مرصف لبنان وجمعية املصارف
وصلــت اىل القضاء .حيــث اقامت االخرية
دعاوى ضد مــرف لبنــان متهمة اياه
بمخالفته القانون باصدار تعاميم ترفع من
معدالت االحتياطي االلزامي الواجب عليها
تكوينه لديه باللــرة اللبنانية .وكان قصد
مرصف لبنان من التعاميم املشــكو منها
تجفيف اللرية لدى املصارف للحد من قدرتها
الستعمالها يف عمليات املضاربة ازاء الدوالر.
وذلك بمقاربــة مختلفة للسياســة التي
اعتمدت بعد التســعينات ،حيث تم الرتكيز
عىل استقطاب مرصف لبنان الدوالرات بما
فيها دوالرات املودعني لتثبيت سعر القطع.

تضخم صالحيات مصرف لبنان
وحاكمه مع الوقت

ولوج العالم مرحلة نظام سعر الرصف
العائــم بداية الســبعينات تط ّلب تعديالً يف
املمارسة يف مجال السياسات النقدية .فحتى

الدول الرائــدة يف تجهيز مصارفها املركزية
باستقاللية كاملة يف العمل كأملانيا وسويرسا
نحت ،عىل الصعيد العميل ،اىل اعتماد وسائل
تواصل وتشاور مع السلطات السياسية قبل
اتخاذها لقراراتها النقدية.
يف لبنان هذا االمــر لم يحصل اصوالً.
بالرغم من ان الدستور ينص بشكل رصيح
يف املــادة  65منه عىل ان مجلس الوزراء هو
الذي يرســم السياســات العامة للدولة يف
جميع املجاالت بدون اي استثناء.
من صور تفرد مــرف لبنان باالمر
النقدي ،اعالن حاكم مرصف لبنان الشــيخ
ميشال الخوري رسميا ً التوقف عن التدخل
يف سوق القطع بعد نضوب موارد «صندوق
تثبيت النقد» .أمر فاجــأ رئيس الحكومة
آنذاك الرئيس عمر كرامي الذي استشــاط
غضبا ً من هذا القرار ،خصوصا ً ان احد نواب
الحاكم كان قد زاره قبل اســبوع بالتحديد
واعلمــه ان الوضع النقــدي يف البالد جيد
وممسوك...؟

إطاللة الحاكم في نيسان 2020

وقبل عامني ،يف نيســان  ،2020أعلن
حاكم مرصف لبنان الســيد رياض سالمة
يف اطاللــة تلفزيونية مطولــة من مكتبه،
خصصهــا للرد عــى مالحظــات رئيس
الحكومة الســيد حســان دياب عىل اداء
مرصف لبنــان ،ان االخري التزم بسياســة
تثبيت ســعر الرصف عمــاً ببيانات طلب
الثقة للحكومات املتعاقبة منذ التسعينات
املاضيــة .يف ذلك تعبري واضــح الداللة ان
السياســة النقدية لم تعتمــد منذ التاريخ
السابق بشكل اصويل وبالتحديد دستوري .اذ
لم تناقش يف املكان الذي يجب ان تناقش فيه
وتتخذ بالنتيجة التوجهات العامة الواجب
اعتمادها ،عىل االخص سعر الرصف الواجب
استهدافه وســقوف تبدالته ،وهو مجلس
الوزراء .أمر يســأل عنه رؤســاء وجميع
اعضاء الحكومات منذ التسعينات املاضية،
وايضا ً اعضاء املجلس النيابي ورئيسه.

الهندسات المالية 22 :مليارًا

كذلك الهندســات املالية التي تناقلت
االقالم انحرافات قانونيــة ومالية خطرية
شابتها ،لم تعرض عىل مجلس الوزراء ،ولو
حتى بهدف اطالعه مســبقا ً عىل مسبباتها
وتكلفتها العالية التي قدرت بما ال يقل عن
 22مليــار دوالر كمداخيل للمصارف حتى
عام  .2026وهو أمر تنأى اشــد املصارف
استقاللية ،اي املنصوص عىل استقالليتها
بالدستور كاألملاني والســويرسي ،ولبنان

ليس كذلك ،عن فعلــه .والراجح ان تكون
االمور قد ســارت عىل الطريقة اللبنانية،
اي االكتفاء باطالع الحاكم الرؤساء الثالثة
من دون اي نقاش علمي معمق بشأن هذه
الهندسات يف مجلس الوزراء.
عىل املقلــب املرصيف تطــورت االمور
بمنحى مماثــل ،اي باتجــاه تركيز املزيد
من املهام والصالحيــات بيد مرصف لبنان
وبالتحديد حاكمه.
فبعــد ان كان تأســيس اي مرصف
يف لبنان يخضع لرتخيص مــن الحكومة،
ويستشــار مســبقا ً مرصف لبنان باالمر،
تغريت االمور ومنــح االخري صالحية منح
الرتخيص املذكور.

إضافة صالحيات مع الوقت

مع الوقت أضيفــت اىل مرصف لبنان
صالحيات جديدة كتنظيم وســائل وادوات
الدفع .كما انشــئت لديــه هيئات اضافية
مستقلة برئاسة حاكمه:
( )1الهيئة املرصفية العليا وهي هيئة
قضائية مهمتها انــزال العقوبات االدارية
باملرصف املخالف للقانون واالنظمة
( )2هيئة التحقيق الخاصة وهي ايضا ً
هيئــة ذات طابع قضائي مهمتها التحقيق
يف عمليات تبييض االموال وتمويل االرهاب
ومكافحة الفســاد ،واتخــاذ القرار برفع
الرسية املرصفية وتجميد الحسابات
( )3هيئة االســواق املالية ومهمتها
املحافظة عىل ســامة االدخــار املوظف يف
االدوات املاليــة وتنظيم وتطوير االســواق
املالية
وكان سبق للمرشع ان لحظ يف القانون
 67-2انشــاء لجنة برئاسة الحاكم ملتابعة
اوضــاع املرصف الذي يتوقــف عن الدفع.
وعندما قرر فصل مهمة الرقابة عن مرصف
لبنان نتيجة ازمة انرتا عاد وأجرى بعد حواىل
الشهرين من انشــاء لجنة الرقابة تعديالً
للمادة  188قانون النقد والتســليف ،قىض
فيه بان حاكــم مرصف لبنان ما زال معنيا ً
بالرقابــة الجزئيــة microprudentielle
بشكل مواز للجنة الرقابة .اذ طالب التعديل
مفويض املراقبة ايداع الحاكم جميع التقارير
التي ينظمها استنادا ً للمادة  187عن اعمال
املراقبة الســنوية .وأجاز للحاكم مطالبة
مفويض املراقبة بتزويده بجميع املعلومات
عن املصارف التي تراقبه.

إعتماد تفسيرات معينة

اىل جانب ذلك اعتُمدت تفسريات معينة
لعدد من مواد قانون النقد والتســليف ت ّم
بمقتضاها توسيع صالحيات الحاكم ،منها

أين اللجنة االستشارية؟
عمالً باطار العالقة اآلنف الذكر ّ
نص قانون النقد والتسليف
يف املادة  35منه عىل انشاء لجنة استشارية من  6اعضاء 4 ،منهم
يت ّم اختيارهم عىل اساس خربتهم يف املجاالت التالية :املرصفية،
التجاريــة ،الزراعية والصناعية ،وواحد مــن مجلس التصميم
واآلخر استاذ اقتصاد جامعي.
يستشري الحاكم اللجنة يف القضايا العامة املتعلقة بسياسة
النقد والتســليف ،ويمكــن للجنة أن تقدم للحاكم الدراســات
واالقرتاحــات عن االوضاع االقتصادية ،بمــا فيها انماء الودائع
وتوسيع استعمالها وضمانها وغريه.

توقف تعيني اللجنة منذ اكثر من اربعة عقود .واســتعيض
عنها باجتماعات شــهرية ودورية للحاكمية وممثل عن لجنة
الرقابة تعقد مع املصارف فقط .ويصدر عنها بيانات مقتضبة.
فكان االمر خطــوة يف ارتقاء املصارف لوحدهــا دون اآلخرين
درجات التسلق نحو املشاركة يف قيادة االمور االقتصادية العامة.
وكان قد سبق ذلك خطوة تمت يف الستينات املاضية بمقتىض
القانون  ،28الذي قىض بانشاء لجنة للرقابة عىل املصارف وهيئة
مرصفية عليا .ونص عىل تعيــن عضو يف االوىل تقرتحه جمعية
املصارف هو ايضا ً وحكما ً عضو يف الهيئة املرصفية العليا.

من أين باب الخروج؟

عىل ســبيل املثال املادة  33من قانون النقد
والتســليف التي تعــدد صالحيات املجلس
املركزي ملرصف لبنان:
( )1بتحديد ووضع االنظمة يف عدد من
املجاالت
( )2املذاكرة يف مجاالت اخرى من بينها
الشؤون املتعلقة بعقارات املرصف وطلبات
القروض املقدمة من القطاع العام وغريها،
بحيث رأى بان ال داعي يف الحالة االخرية ألي
قرار من املجلس املركزي وايضا ً يف ما يخص
التدخل بسوق القطع وغريهما.

إشكالية إقراض الدولة

وحيث ان الكالم قارب االقراض للدولة،
فمن املفيد التذكري بان املادة  90من قانون
النقد والتسليف تشري اىل انه خالفا ً لتسهيالت
الصندوق ،والتي تجيــز املصارف املركزية
املعارصة اداءها للخزينة العامة ،فان املبدأ
أال يمنح مــرف لبنان اي قروض للقطاع
العام .لكن يمكن استثناء لهذا املبدأ اقراض
الحكومة وهيئات القطاع العام يف «ظروف
استثنائية الخطورة او الرضورة القصوى»
(املــادة  )91وبمقتىض عقــد يعرض عىل
مجلس النواب ملناقشته واقراره (املادة .)95
آخر تطبيق للقواعــد القانونية اآلنفة
الذكر حصلت ايام الحاكم الســابق الشيخ
ميشال الخوري ،ومن بعده لم يسجل ابرام
اي عقد اقرتاض بــن الحكومة او هيئاتها
العامة ومــرف لبنــان .إذ دأب مرصف
لبنان عىل تمويل الحكومة متجاوزا ً رشوط
املادتني  91و  95من االمــوال التي جناها
من املصارف ،اي من امــوال املودعني لدى
مراســي االخــرة ،ومن آخريــن بنتيجة
عمليات وصفها الرئيــس الفرنيس الخبري
باالمور املرصفية واملالية السيد Emmanuel
 Macronواالمني العام لالمم املتحدة السيد
 António Guterresبانها من قبيل الـ Ponzi
 .Schemeحيــث اعتمد فيها مرصف لبنان
معدالت فوائد مجزية عىل اصداراته وقروضه
لتأمني اســتجراره للدوالر باستمرار .وقد
ت ّم الدفاع عن هذه املعدالت ،بانها تقارب يف
حينه تلك املعتمدة يف اسواق مجاورة كرتكيا
ومرص وغريها...

«سلطة» تمادت بابتداع قوانين
وإتيان ممارسات استثنائية

( )1صدور قانون عام  1970اجاز
ملرصف لبنان تأمني التمويل للمصارف من

خارج االعراف املعتمــدة من قبل املصارف
املركزيــة املعــارصة .وذلــك «يف ظروف
اســتثنائية الخطورة او يف حاالت الرضورة
القصــوى التــي تتطلبها تلبيــة حاجات
االقتصاد امللحــة للحفاظ عىل اســتقرار
التسليف» .وتكون التســليفات استثنائية
ومؤمنة عىل قدر الحاجة بضمانات عينية
من املرصف او من اعضاء مجلس ادارته او
زبائنه» .وقد سبقت االشارة اىل كيف تجاوز
مرصف لبنان يف تقديمه التمويل للدولة ،ذات
مربرات الظروف االســتثنائية« ،الخطورة
وحاالت الرضورة القصــوى» من دون اي
رقيب او حسيب.
( )2انحــراف مــرف لبنــان يف
اســتعمال االحتياطي االلزامي ملمارســة
عمل من اعمال السلطة العامة .وهو اعفاء
املصارف من تكويــن االحتياطات املطلوبة
بنسب معينة من قروض تمنحها اىل فئات
من الجمهور يحددها هــو ال الحكومة او
مجلس النواب.

االنحرافات األخطر ارتكبت بعد 17
تشرين

بعد اندالع انتفاضة ترشين االول ،2019
مارس مرصف لبنــان انحرافات اخرى يف
منتهى الخطورة وتفوق كل خيال .فقد ترك
يف مرحلة اوىل االمــور ملطلق ارادة املصارف
تستنســب ما تراه مالئمــا ً لتحويل اموال
املحظيني اىل الخارج .ثــم تدخل يف مرحلة
الحقة بتعاميم وصفهــا احدهم من نوع
«التعاميم الشيطانية» ،النها تخالف بشكل
رصيح وفجّ احكام الدســتور .عىل االخص
ما تعلق منها بحماية امللكية الخاصة واملادة
 307مــن قانون التجــارة التي تنص عىل
استعادة املودع وديعته بقيمتها الحقيقية،
وقانون النقد والتسليف وبالتحديد املادة 174
منه التي تم االســتناد اليها الصدار قرارات
هذه التعاميــم .كما االحكام القانونية التي
ترعى اصول واجراءات تحديد سعر رصف
العملة الوطنية لدى بورصة بريوت ،وتستند
اىل تفســر قانوني مغلوط للمــادة  7من
قانون النقد والتسليف ،التي تتحدث عن قوة
ابرائية لالوراق النقدية املصدرة عن مرصف
لبنان (يراجــع رشح مفصل عن املخالفات
الســابقة يف مقال نرشتــه نداءالوطن يف
 25تموز  2022تحت عنوان «ممارســات
املرصف املركزي تذكر بـالظريفني «ارسني
لوبني» و «روبن هوود»).
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اإلثـنـيـن  ٢٢آب 2022

بعد  17تشرين كشفت المصارف عن وجهها
الحقيقي بممارسات تعسفية خيالية
حاكم مصرف لبنان عصي على المساءلة ...على
قاعدة تمويل السياسي واالحتماء به

تقويم إنحرافاتها
تعاميم مرصف لبنان أسســت الن
تفرض اقىس القيود عىل سحوبات وتحاويل
املودعــن غري املحظيني من حســاباتهم
بالدوالر ،مع اقتطاعات  Haircutتبلغ الـ
 70%من هذه الســحوبات .وذلك بتثبيت
سعر الرصف عىل  1507ل.ل للدوالر الواحد
وتمكــن املودع من ســحبه من املرصف
عىل اســاس  3900ل.ل اوال ً ثم  8000ل.ل
للدوالر الواحد والحقا ً  12000ل.ل .يف حني
ان سعر رصفه لدى «صريفة» التي انشاهأ
ويديرها مرصف لبنان تجاوزا ً هو بحدود
الـــ  26000ل.ل بتاريخ كتابة املقال .وقد
تجاوز هذا السعر الـ  32000ل.ل يف السوق
الحرة املوازية.
الفروقات بني سعر الرصف عىل 1507
ل.ل للدوالر الواحد واسعار الرصف االخرى
اســتعملت الطفاء التزامــات املصارف
تجاه املودعني مــن جهة ،وتضييق فجوة
الخســارة املسجلة يف حســابات مرصف
لبنان من جهة اخــرى ،خالفا ً لتوجهات
بنك التســويات الدولية الــــ  BISالتي
ترفض اطفاء خسارة اي مرصف مركزي
من خــال طباعة العملة بســبب اآلثار
التضخمية لالمر.
اإلنحرافات السابقة أسست يف مرحلة
الحقة اىل السماح بفتح حسابات بالـ fresh
 .dollarوالهدف املعلن اعادة اطالق العمل
املــريف بودائع جديدة ما ســمح باعادة
املحظيني او بعضهم ممن رسبوا اموالهم اىل
الخارج لهذه االموال اىل الحسابات املذكورة،
الســتعمالها بكل حرية ومن دون اي قيد
بعكس اقرانهم من غري املحظيني.

تلكؤ القضاء

وكان هناك تلكؤ من القضاء االداري يف
ابطال االنحرافــات املرتكبة .فبعد ان اصدر
مجلس شــورى الدولة قرارا ً بتعليق العمل
بأحد تعاميم مرصف لبنان (التعميم )151
نتيجة الطعن به ،دعا رئيس البالد اىل اجتماع
عقد يف قرص بعبدا يف  3حزيران  2021خلص
اىل تجميد القرار املذكور يف اســوأ تدخل يف
عمــل القضاء .ولتاريخه لــم يبت مجلس
الشــورى بالطعن عىل خطورتــه الفائقة
واهميته للعباد.

عراقيل إضافية

وقبل ذلك حصلت عرقلة بتنفيذ طلب
صندوق النقد الدويل اجــراء تدقيق جنائي
يف حسابات وعمليات مرصف لبنان بحجة
الرسية املرصفية.
مؤخــرا ً كاتب حاكم مــرف لبنان
رئيس الحكومة ،الفتا ً إياه بان قانون الرشاء
العام ،الــذي صدر أخــرا ً واخضع جميع
مشرتيات ومناقصات القطاع العام للتدقيق
من قبل لجنة خاصة قبــل املوافقة عليها،
يخالف قانون النقد والتســليف بالتحديد
املادة  13منه ،التي تتحدث عن اســتقالل
مايل للمــرف وعدم خضوعــه للرقابات
التي تخضع لها مؤسســات القطاع العام.
داعيــا ً اىل تعديل قانون الــراء للحفاظ
عىل االســتقاللية املذكورة علما ً ان القانون
املشكو منه اســتثنى عمليات طباعة النقد
وتحويله من احكامه.

تضخم سطوة المصارف تدريجيًا مع
الوقت

حددت االســباب املوجبة لقانون النقد
والتســليف اطــار العالقة بــن املصارف
ومرصف لبنــان .فذكرت التــايل« :إن كل
مــرف مركــزي عليه أن يســتوحي يف
عمله املصلحة العامة التي تستوجب غالبا ً
اإلهتمام باالعتبــارات البعيدة املدى ،بينما
يكون مــن الطبيعي ان تهتم املؤسســات
الخاصة ال ســيما املصارف أوال بمصالحها
الشخصية والفورية · فاملهم إذا أال ّ يتسنّى
لهذه املؤسسات أن تؤثر عىل قرارات املرصف
املركزي حتى وال أن تقف عليها مســبقا ً ·
إنّما هذا ال يعنــي مطلقا ً أن ليس لها الحق
يف إســماع صوتها كما أنّه ال يعني أن يمنع
املرصف املركزي من استشارتها أو إطالعها
عىل نواياه إذا رأى ذلك مناسباً· إن ما ينبغي
تجنبه هو أن يكون لذوي املصالح صوت يف
اتخاذ القرارات املعدّة ألن تطبّق عليهم او أن
يكون لهم حق علم بها قبل وضعها موضع
التطبيق».

قانون تمويل المصارف!!

عىل الصعيد العمالنــي ،التطور املهم
حصل يف السبعينات املاضية بصدور قانون

هل تكفي االحتجاجات؟

اجاز ملرصف لبنان ،كما ارشنا اعاله ،تأمني
التمويل املبارش للمصــارف لقاء ضمانات
محــددة من خــارج القوانــن واالعراف
املعتمدة عادة من قبــل املصارف املركزية.
وكان االمر اكــر هدية لللوبــي املرصيف.
واعتُــر نتيجة متوقعة لوضــع املصارف
تحت املظلــة التنظيمية ملرصف لبنان .ذلك
ان اي اخفاق او تعرس يصيب احد املصارف
سيســجل يف الوضع الجديد عىل انه نتيجة
الخفاق مرصف لبنان يف مكان ما .وسيعمد
االخري بكل الوســائل اىل ابعاد هذه الشبهة
عنه بما يف ذلــك تقديم التســهيالت التي
يحتاجها املرصف املعــر .الحقا ً تطورت
االمور اىل ارساء «تعاونية «ضيقة يف البداية
بني مرصف لبنان وعــدد محدود من قادة
املصارف اسست لهندسات مالية متنوعة.
تبادل فيها االطراف شــتى انواع القروض
والعمليــات ما حفز املصــارف االخرى اىل
االنضمام اليها الحقا ً وتدريجياً.
ورقة الحكومة للتعايف املايل ركزت عىل
شوائب التمويل السهل الذي قدمه مرصف
لبنان للخزينــة .واغفلت االقــراض الذي
قدمه االخري للمصارف وشوائبه .وكان من
املفروض ان تظهر ارقام حجم هذا االقراض
يف تقرير العمليات املشار اليه يف املادة 117
من قانون النقد والتسليف .لكن هذا التقرير
ال ينظم منذ انشــاء املرصف عىل وجه يتم
فيه التعرض بالتفصيل وبالتحليل لشــتى
عمليات مرصف لبنان ،كما حددها القسم
الثامن من قانون النقد والتسليف من املادة
 81حتى املادة  111ضمناً.

ترسيخ سلطة المصارف وتشابك
المصالح بينها وبين السياسيين

فانحرافات املصارف صانها تشــابك
مصالح قوية بينها والسياســيني تناولته
جريدة الـ»واشنطن بوســت» بتاريخ 21
ترشيــن االول  2021بمقــال معنون «ملاذا
ال يســتطيع قــادة لبنان إصــاح أزمته
االقتصادية» .فذكــرت ان من بني املصارف
اللبنانية  20فقط لديها إجمايل ودائع تفوق
املليار دوالر .وتمتلك هــذه املصارف الـ20
حواىل  99%من أصــول املصارف املوحدة،
ما يشــر اىل ارتفاع تركيز السوق 18 ،منها

لديها مساهمني رئيسيني مرتبطني بالنخب
السياسية ،و  43%من أصول القطاع تعود
إىل أفراد وعائالت مرتبطــة ارتباطا ً وثيقا ً
بالسياسيني .من جهة اخرى تسيطر ثماني
عائالت سياسية عىل  32%من إجمايل أصول
القطاع املرصيف التجاري.
من إفرازات التشابك املرصيف السيايس
توقيع احد املسؤولني بيد عىل قانون االجازة
للحكومة باالقرتاض ،واعطاء االمر بتوقيع
اليد االخرى ملسؤويل مرصفه يطالبهم فيه
باالكتتاب باصدارات هذا الدين العام .ايضا ً
كان هناك ترشــح لالنتخابات النيابية من
قبل رئيس مجلــس ادارة مرصف ،بالطبع
للحصول عىل الحصانــة النيابية يف حال
اثارة نزاع قضائي بوجهه .وتناقلت وسائل
االعالم والتواصل ،عــن األخري ،الذي حُ جز
مرصفه ألموال املودعني خــال األحداث،
خرب رشائه شقة فخمة يف نيويورك بماليني
الــدوالرات من ممثلة امريكيــة وقبل ذلك
رشاء يخت فخم وتأسيســه ألربع رشكات
يف بريطانيا ،اضافة لتسهيل تحويل ماليني
الدوالرات عائدة لنجل مسؤول رفيع ،قسم
منها كان باللــرة اللبنانية وتم بها رشاء
الدوالر بعد اندالع االزمة عىل ســعر 1500
ل.ل ،ومن ثــم اجراء التحويــل للخارج.
وكان قد ســبق لرئيس املرصف املذكور ان
شغل منصب وزير دولة يف حكومة سابقة
محتفظا ً بذات الوقت بمنصبه يف رئاســة
املرصف!!!
أيضا ً كان هناك توجــه من قبل عدد
املصارف لالستعانة بعدد من نواب الحاكم
واعضاء لجنة الرقابة عىل املصارف املنتهية
واليتهم لضمهم اىل عضوية مجالس ادارتها،
او تكليفهم بمناصــب ادارية تنفيذية عليا
او غريها لالستفادة من خرباتهم .ولتقديم
صورة دعائية بان هناك التزاما ً من قبل هذه
املصارف بقوانني وقواعــد وانظمة العمل
املرصيف املوضوعة من مرصف لبنان.

كشفت وجهها الحقيقي

مع اندالع انتفاضة ترشين االول 2019
انقلبت االمور رأســا ً عىل عقــب ،فغابت
عن الدعايــات االعالنات املرصفية املوجهة
للمواطن من نوع «مرصفك بقربك» و»عليك

الفكــرة وعلينا التمويل» وغــره ...وحلت
محلها ممارســات مرصفية استنســابية
وتعسفية تفوق الخيال .وتخالف بشكل فجّ
ليس فقط القانون بل ابسط ادبيات ethics
التعامل املرصيف كاشفة عن الوجه الحقيقي
ملن اســتودعوا اموال ومدخــرات الناس،
فاساؤوا استعمالها وقامروا بها ،مستغلني
فوىض االنهيار املايل لتحقيق افضل االرباح
ان لم نقل ابشع االختالسات.
ما شــجع املصارف عىل ما سبق هو
تقاعس القضاء ،ما عدا قلة معدودة وواعدة
منهم اغلبهــا من القضاة الســيدات ،عن
اصدار االحكام القضائية الزاجرة وبالرسعة
املطلوبــة ،كما فعلت محاكــم اجنبية مع
مودعني لبنانيــن خاصمــوا مصارفهم
امامها.
أيضا ً كان هناك غض طرف من جانب
مرصف لبنان .فقــد كان بامكانه ان يأخذ
املبادرة منذ البداية فيمنع تحويالت املصارف
االستنسابية للخارج ملصلحة املحظيني عمالً
باملادة  174نقد وتسليف .كما كان بامكانه
وأد ممارســات املصارف االستنسابية يف رد
الودائع اىل اصحابها منقوصــة ،خالفا ً ملا
تقيض به املادة  307تجــارة .ولكنه اصدر
تعاميمــه املخالفة لهذه املــادة التي اكدت
املمارسات السابقة بتعاميم تقتطع حواىل
الـ  70%من السحوبات.
وعندمــا تخلفت مصــارف عن اعادة
تكوين رأسمالها تنفيذا ً لتعميمه رقم 154
واستمر مسؤولوها بالترصف عىل هواهم يف
اموال ومدخرات املودعني من دون اي حق،
لم يقم مرصف لبنان بما يتعني عليه عمله
باحالة املصارف املخالفة ومسؤوليها امام
الهيئة املرصفية العليا سندا ً للمادة  208نقد
وتسليف النزال العقوبات االدارية واهمها:
منــع املرصف املعني من القيــام بعمليات
معينة او فرض تحديدات عىل عملياته ،كما
تعيــن مراقب و/او مديــر مؤقت يؤمنان
انتظام العمل بشكل سليم يف املرصف لحني
اتخاذ القرارات النهائية ،كما فعل املسؤولون
يف ايســلندا من االيــام االوىل الندالع االزمة
املالية يف بلدهم.
(*) استاذ محارض يف قوانني النقد
واملصارف املركزية

بداية االصالح من اعادة هيكلة البنك المركزي ولجنة الرقابة على المصارف
يؤثر عن السيد  Mayer Rothschildمؤسس اكرب امربطورية مرصفية
يف العرص الحديث قوله التايل« :اعطني صالحية اصدار ورقابة النقد يف دولة
ما ،وسرتى كيف سأتجاوز من يضع القوانني فيها»؟
كالم يلخص واقــع البنكوقراطية اللبنانية ،فاملرصف املركزي يصدر
االوراق القانونية النقدية  monnaie fiduciaireواملصارف النقود املرصفية
املشــتقة بالعملتني املحلية والدوالر  .monnaie scripturaleوقد سبقت
االشــارة اىل كيفية تجاوز االثنني محرمات وقيود دستورية وقانونية من
دون اي رادع.
فالحاكم عيص عن اي مســاءلة  accountabilityمــن النوع الذي
يخضع لها الحكام يف الدول املتقدمة .وتحكمه معادلة لبنانية لخصها احد
املسؤولني السياســيني بالتايل «السيايس يعني املايل ويحميه ،واملايل يمول
السيايس ويحتمي فيه» ،وعني املايل يف ذلك عىل كريس رئاسة الجمهورية.
أما املصارف فآخر تجليات ســطوتها اجهاضها لخطة التعايف املايل
لرئيس الحكومة السابق السيد حسان دياب ،والضغط لتضمني مرشوع
قانون الكابيتال كونرتول احكاما ً تمنــع املالحقة القضائية للمخالفات
املرتكبة قبل صدوره ،وايضا ً لتضمــن قانون تعديالت الرسية املرصفية
حاالت اقل وقيودا ً اشد لرفع هذه الرسية.

إن أي انطالقة ســليمة ملعالجة االزمة النقدية واملالية يجب ان تبدأ
بتقويم انحرافات البنكوقراطية يف لبنان .ونقطــة االنطالق االوىل اعادة
هيكلة مرصف لبنان ولجنــة الرقابة عىل املصارف ،توطئة العادة هيكلة
املصارف.
واالقــراح يف هذا املضمــار حرص املهمة االساســية ملرصف لبنان
باستقرار النقد .وتكليف هيئة مرصفية مستقلة بمهام التنظيم والرقابة
واالرشاف عىل املصارف ،اســوة بما هو معتمد يف الدول الرائدة يف تحقيق
استقرار نقدها ومصارفها عىل السواء .فكل اشغال ملرصف مركزي بغري
مهمة استقرار النقد هو تأســيس مستقبيل لالزمات وتمويه للنجاحات
واالخفاقات واملسؤوليات .هذا ما يسمعه زائر املرصف املركزي االملاني الـ
 Bundesbankمن قادته الذين يفاخرون باســتقاللية مرصفهم املدعمة
جغرافياً .فمقر مرصفهم يف  ،Frankfurtومركز الهيئة املعنية باستقرار
النظام املرصيف واملايل ومؤسساته الـ  Bafinيف  .Berlinذات املنحى انتهجته
سويرسا وانكلرتا وبلجيكا...
االقــراح اآلنف الذكر لو كان معموال ً به يف لبنان ملا كان لالزمة وبكل
تأكيد ان تندلع ،فالهيئة املرصفية املقرتح انشــاؤها ما كانت لتســمح
للمصارف ان تنحرف وتنصاع الغــراءات فوائد املرصف املركزي وتوظف

القســم الكبري من مواردها ،عىل االخص ودائــع مودعيها لدى االخري،
ليستعملها يف تثبيت ســعر القطع واســرضاء الحكم بتقديم التمويل
الســهل له .النها ،اي الهيئة ،ستكون كمن تقامر بمهنيتها ومصداقيتها
ومناقبيتها من اجل ال يشء .واالنحراف الذي اسس الندالع االزمة يف لبنان
حصل الن مرصف لبنان جمع لديه بآن واحد ســلطتي القرار يف الشــأن
النقدي والتنظيم املرصيف؟
أمر آخر عىل ذات القــدر من االهمية ملح اليه الربوفســور Daniel
 Tarulloاســتاذ القانون يف كلية الحقوق يف جامعــة  Harvardوالعضو
الســابق يف حاكمية املرصف املركزي االمريكي الـ  FEDبخصوص اعادة
هيكلة املصارف ،فربأيه ان االمر املهم ليس الرتكيز فقط عىل اعادة تعزيز
الوضــع املايل للمرصف من خالل اعادة تكويــن رأس املال واملراكز املالية
االساســية ،بل عىل سوء الســلوك االداري للقيمني عىل ادارة املرصف ،اذ
يتعني التدقيق يف ارتكاباتهم وانحرافاتهم ومنعهم من ممارســة العمل
املرصيف مجدداً ،بل مالحقتهم قضائيا ً عند االقتضاء .وهذا االمر هو عنرص
اسايس يف استعادة الثقة وقد اختطته بجدارة السلطات يف ايسلندا فاعادت
بالدها بســنوات معدودة بعد اندالع ازمتها اواخر عام  2008اىل خريطة
املراكز املالية املوثوقة.
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العـــدد  - ٩١٣السنــــة الـرابـعـة

نموذج بعد الطائف
سقط إلى غير رجعة ...كان
بذهنية وصاية وميليشيات
ومركنتيلية ريعية

ضرورة ملحة لتغيير
الذهنية والسلوك
وإعادة االعتبار لرسالية
التجربة اللبنانية
الفريدة

اإلثـنـيـن  ٢٢آب 2022

تجديد العقد االجتماعي
بما يحاكي الحداثة ويزيل
خوف اللبنانيين (افرادًا
وجماعات) من الغد

التهرب من طرح
الالمركزية االدارية
والمالية الموسعة...
ال يقل خطورة عن
التقسيم والفدرلة

أسئلة حول محاوالت
تفخيخ تعديل قانون السرية
المصرفية كي تكثر فيه
وحوله التفسيرات!

ال نهوض يرتجى على أيادي من تسببوا باألزمة وتربحوا منها منذ التسعينات

ال يكتمل اإلصالح اإلقتصادي من دون سلّم قيم وإصالح سياسي

منيــــر يونــــس
هل األزمة ،برأيك ،أبعد من االنهيار
االقتصادي؟
ليست انهيارا ً
ّ
ْ
إن أزماتنا ا ُمل ِ
تناســلة
اقتصاديّا ً وحَ ْســب ،بل هي مُعطوفة عىل
انهيار أخالقي ،وانهيار يف س َّلم القيَم أيضاً.
وما يزيــد األمر تعقيــدا ً أنّنا نعيش
بني مجموعات مُتناحِ ــرة من العقائديّني
الغارقــن يف املــايض ،والغوغائيّــن
ِ
الديماغوجيّــن ،والنَفعيّــن أصحــاب
ّ
الخاصــة :نحــن يف حــرة
املصالِــح
َهي َمنــات اإليديولوجيــا والديماغوجيا
و»ا َملص َلحوجيا» (إذا صحَّ التعبري).
لبنــان يحتــاج اىل تغيــر ِجذري يف
الذِهنيّة ويف النَهج عىل كافة ُ
الصعُ د ،سيّما
وأ َّن ما حَ دث ،وَفقــا ً للبنك الدويل ،هو ِمن
األخطــر يف العالم مُنذ العام  1857أي مُنذ
نحو  165عاماً!
ُ
إذا َلم ن ُ
التوافق عىل تجديد
ــرع اىل
ِ
العَ قد االجتماعي الوطني ،أخىش أن نكون
يف مرحلة تح ُّلل ليس فقط َّ
مؤسسات الدولة
ب ْل أيضا ً مرتَكزات ا ُملجتمع االساسيّة .وما
الحديث اليوم عن رئيس جديد للجمهوريّة
ٌ
بحث من دون هدَف واضح ،ألنّنا يجب
ّإل
أن نعرف أيّ دولــة نطمَح إليها لنُحدّد أيّ
رئيس نريــد ،وبأيّ صيغة عَ يش ووَفق أيّ
عَ قد اجتماعي .نحــ ُن نُريد إعادة االعتبار
للتجربة اللبنانيّة بتجديد العَ قد االجتماعي
بني اللبنانيّني عىل ُ
أســس متينة وراسخة
وبما يُحاكي الحداثَة ويُزيل الق َلق والخوف

في الحوار مع الوزير السابق ،المصرفي واالقتصادي منصور
بطيش ،ثمة توقف طويل أمام األزمة بأبعادها المختلفة.
فقبل الحديث عن االنهيار االقتصادي يقول« :ال تُبنى
ّ
ومؤسساتها على المناكفات والنكايات والمهاترات
الدول
َ
َ
سمونه «شدّ
واالتهامات المتبادلة ،وال على ُ
السباب وما ُي ُّ
ل تُبنى استنادًا إلى مشروع
العص »
َ
ب وتسجيل المواقف ،ب ْ
وطني ُمتكامل في السياسة واالقتصاد واالجتماع
والتربية ،واعتمادًا على َّ
سلم أخالق وق َيم .علينا
أن ن َت َّ
علم ُ
ون َع ِّلم أنّه ال ُيمكن بناء دولة حديثة
ة ! ويضيف:
بسياسات خبيثة وممارسات رخيص »
«وطننا انهار اقتصاده وما زلنا نعيش اإلنكار الكبير.
أوصلنا إلى
وفي السياسة ،هناك تكاذب متبادل َ
هذا ال َدرْكِ ،علمًا ّ
ّ
المؤسسات الدوليّة
م
أن أهَ ْ ّ

مثل ُصندوق ال َنقد الدولي والبنك الدولي ومجلس حقوق
اإلنسان في األمم َّ
المتحدة ،ال تتوانى عن نشر تقارير بين الحين
واآلخر تؤكد ّ
ي.
تع َّمد للشعب اللبنان »
أن ما حصل هو إفقار ُم َ
رغم ذلك ،يؤكد بطيش أن «ما مِ ْن أحد مِ ْن منظومة
الم ِّ
ُ
تحكمين ،في السياسة والمال وال َنقد والقضاء واألمن،
ُ
َّ
يتوقف أمام هذه التقارير واإلنذارات األ َمميّة التي ُ
تمرّ عليه
َّ
يتوقفون أمام خبر أو تصريح
مرور الكِ رام .في المقابل،
ِّ
ويسلطون َ
الضوء عليه ،ويس َترسلون
خِ الفي صغير وتافه،
في تحليله وتضخيمه ،وهذا لم ُ
يعد جائزًا بتاتًا ،ألن لبنان ،كما
أي ّ دولة ،ال ُيبنى إل ّ على المصا َرحة وصو ًال إلى المصالحة مع
ذاتنا وبين بعضنا البعض ،وإلى التكاتف الوطني والتعاضد
العصيبة» .وفي ما
االجتماعي ،خصوصًا في هذه األوقات َ
يلي نص الحوار:

وقتــذاك ،كانت صالحيّــات رئيس
ّ
َ
رئيــي
لكــن
الجمهوريّــة واســعة،
الجمهوريّــة والحكومة كانــا متعاونَني
بمُقتىض الن َ ّ
ص الدستوري وثقافة العمل
الســيايس يف تلك الحِ قبــة املختلفة عَ مّ ا
َ
أرسته مرحلة ما بعد الطائف التي تطبّعت
بذهنيّة الوصاية وامليليشــيا واملركنتيليّة
ال َريعيّة.
يف ظــ ِّل أزمة كالتي نحــن فيها ،عىل
َ
رئيس الجمهوريّــة والحكومة مواصلة
االجتماعــات ليالً نهارا ً لح ّل املشــكالت
وإيجــاد الحلول بعيــدا ً عــن املصالح
والشعبويّات ودون أن يتأثّرا بأيّ ُ
ضغوط
مصلحيّة من أحَ د أيّا ً كا َنَ .لم تعُ د شعارات
الطبقة السياسيّة تســتقطب كثريا ً من
الشباب اللبناني املتَط ّلع اىل خطاب جديد
يواكب اهتماماتــه ويلحق ب َركب الحداثة
بعيدا ً عن العصبيّات الصغرية.

شفافيّة ومن دون َمنع أيّ هيمنة وتَ َس ّلط
عىل النــاس ومقدّرات البــادَ .كفى كذبا ً
يف الحديــث عن لبنان الرســالة والعيش
املشــرك ،وهي أهداف ســامية ،يف حني
يُمارس مُعظم القيّمني عىل الشــأن العام
خالف ذلك يَوميّاً.

من َ
الغد ،فيتط ّلع الجميع أفرادا ً وجماعات
عىل مستقبلهم يف وطنِهم بأمل وثِقة .هذا
فضالً عن ســؤال مه ّم ج ّدا ً َّ
تتعي اإلجابة
دور للبنــان وبنا ًء عىل
عنــه ،مُتع ِّلق بأيّ ٍ
أيّ خصوصيّات وميــزات تفاضليّة وقيَم
حضاريّة؟
لذا ،ال يمكِن الحديــث عن االقتِصاد
بمعزل عــن البحث بعُ مق
وأزمته فقط،
ِ
يف أزمــة النمــوذج بابعاده السياســيّة
واالقتصاديّــة واالخالقيّة وبالتايل ،بالذين
يتو َّلون ُ
سدّة املســؤوليّة يف إدارة شؤون
الحُ كم.
لكن يبدو أن بعض الممارسات تكرّس
أن الرئيس محكوم بالتحاصص ...هل
توافق هذ الرأي؟
إ َّن قوّة رئيس الجمهوريّة تكمُن برأيي
يف أن يكــون مُن ّزها ً وم ّ
ُرتفعــا ً بعيدا ً عن
ِ
ُ
منطق الحُ َ
والتحاصص .لكنّه رأس
صص
ُ
يعرف بك ّل أمورها
أن
به
َض
ر
فــ
مل
ا
الدولة
ِ
وأن يكون م َّ
طلِعا ً وفاعِ الً يف ُك ّل مفاصلها
وقطاعاتهــا .وال يجب حَ ــر الرئيس
ّ
بحصة وزاريّة ،فهو معني بكل وزير ألنه
رأس ُك ّل الســلطات وفوق الجميع ،يسأل
ِ
يستم ّد قوَّته
ويســائل ،وهو الوحيد الذي
من َ
قسمه الدُستوري.
لنَعُ د إىل التعاطي الذي كان ســائدا ً يف
املايض ،بني الرئيس فؤاد شــهاب ورئيس
الحكومة رشــيد كرامي ،وبــن الرئيس
الياس رسكيس ورئيس الحكومة ســليم
ّ
الحص ،عىل سبيل املِثال.

هل َت ُ
قصد بأنّ المشكلة هي عالقات
شخصيّة؟
برصاحــة ،يكثُــر الــكالم راهِ نــا ً
مواصفات للم ّ
ٍ
ُرشــحني لرئاســة
عــن
الجمهوريّــة ،ل ِك َّن األصحّ هو يف إرســاء
ٍ
ٍ
ومقاربــات جديــدة للعَ مَل
مواصفــات
ٍ
وممارسات مختلفة للسياسيّني
الوَطني،
بعيدة عمّ ا نعيشه منذ سنوات ،ويف تطوير
األُطر الدستوريّة إلزالة االلتباسات ،بحيث
ِ
ّ
املؤسســات
بشــكل أفضل عمل
ينتظم
ٍ
النص َ
ّ
الصيــح وتتوثّق أوارص
بمَوجب
َ
رئيس الجمهوريّة والحكومة
التعاون بني

ما مِ ن حزب في لبنان يملك اليوم مشروعًا
ويلتزم بتنفيذه
يرفض منصور بطيش توصيف بعض كالمه (عن لبنان الذي
يريد) بأنه كالم رومنيس غري قابل للتحقيق .ويقول:
وجذري.
حقيقي
«الحُ لم بالتغيري هــو ا ُملنطلق أليّ تغيــر
ِ
وال رومنســيّة يف ذلك ،بل حقيقة نسعى اليها ،وواقعيَّة نرجوها.
عندما قامت الفِ كرة اللبنانيّة منذ ما يزيد عن مائة ســنة ،كانت
شــب َه حُ لم .والتط ّلع اليَوم لبناء دولة العدالــة والحداثة واإلنتاج
واإلبداع َ
وصون الح ّريات واالنفتاح عىل محيطنا املرشقي والعربي
ّ
واالورومتوسطي ،ك ّل هذا َل َ
يس وَهما ً بل ُهو حل ٌم قابل للتحقيق .أنا
أح َلم نعم ،لكنّني ال أتو َّهم .وأدعو شعبناُ ،
خصوصا ً جيل الشباب،
ّ
والحق بالحياة الكريمة،
إىل عيش هذا الحُ لم امل َؤدي اىل دولة القانون

َ
والعنتيّات .ليس هناك رصاع طوائف يف
ال دولة ا َملذاهب والطوائف
لبنان ،بل رصاع بعض املتح ِّكمني ا ُملستغ ّلني للطائفيّة بغية تنفيذ
ّ
الخاصة وهي عموما ً مص َلحيّة ضيّقة يف ظ ّل عقدة «األنا»
أجنداتهم
ّ
املتضخمة .أدعو إىل تنافس ُك ّل األحزاب عىل مشاريع وطنيّة وأفكار
تطويريّة إبداعيّة .لكن ولألسف ،ما ِمن حزب يف لبنان يملك اليوم
مرشوعا ً ويلتزم بتنفيذه.
ما أطرحه هو يف إطار مرشوع واضح املعالِم ومحَ دّد األهداف،
وهذه األفكار هي إذا ً جُ ز ٌء من ســ ّلة متكاملــة عرضتُها يف عِ دّة
مناسبات ،عىل مَراحِ ل منذ اوائل العام  ،2017وقد جرى نَرشها يف
حينه.

وبني مختلف السلطات.
ما قيمة السياســة من دون اقتصاد
َ
مشتكة؟ ما معنى
واجتماع وتربية وقيَم
التنظري يف السياســة واالقتصاد والناس
تُهاجر؟ والجريمة األكرب يرتكبها من يعمَد
َ
العصب من ُك ّل الطوائف واألحزاب.
اىل ش ّد
لقد نســوا أن من ســاس َ
القوم يُفرتض
به أن يكون مــن رعى مصالحهم وأدارها
عىل أفضل وجه .السياســة هي ّ
فن حكم
املجتمعاتّ ،
وفن تســيري شــؤون الناس
وتوجّ هات املجتمع وتفاعالته بني أفراده.
أين نحن من هــذا؟ إنّهم يتناحرون طوال
الوقــت قافِ زين فوق األهداف الســامية
للسياسة.
هل تعني أننا في في ازمة نظام
ألسباب طائفيّة؟
نحن يف أزمة قيَم بالدرجة األوىل .وأنا
ال أقبَل حَ رص تشــخيص أزمــات النظام
والكيــان برصاعات طائفيّــة ،كما يحلو
للبعض َ
القول .واسأل :هل هناك اض ِّ
طهاد
ديني لنتحدَّث عن مشكلة طائفيّة؟ أم أنّها
مشكلة سياسيّني نفعيّني يتل ّ
طون ببعض
ّ
الخاصة؟
«الطائفيّات» ألغراضهم
وهل ما يُف ِّرقنا عن بعضنا كمواطنني
هو األديان ومذاهبها أم املتَس ّلطون باسم
الطوائف واملذاهب عىل السياسة واإلدارة
واالقتصاد واملال والقضاء واألمن؟
هل الحل ّ ينحصر باالتفاق مع ُصندوق
ال َنقد الدولي؟
الربنامــج املتَ ّ
وقــع مــع ُ
صندوق
النَقد الدويل هو جُ زء مــن املرشوع الذي
ّ
الشــق
نتحدّث عنه لإلنقاذ والخالص .هو
االقتصادي الخاص باإلصالح والحَ وكمة.
َ
يرتافق مع مرشوع
لكنّه ال يكفي إ ْن لــم
ســيايس اجتِماعي وقيَمــي .االتّفاق مع
قرض األخري
الصندوق يســاعدنا ألنّه ا ُمل ِ
الذي ال بُ ّد منه ،لكنّه ل ْن يستطيع مساعدة
لبنان إن ُهو لم يُساعد نفسه.
ُقرض ُ
الصندوق ،ويُســاعد
عندما ي ِ
عىل توفري أموال من أطراف دوليّة أخرى،
فإنّه يريد أ ّوال ً أن يَطمنئ إىل أ َّن هذه األموال
ســتعود ملانِحيها بعد حني ،مع اإلشــارة
إىل أنّه ال يمكن االلتِــزام والوفاء بالديون
من دون بنــاء دولة اإلنتــاج ومكافحة
الفساد وبعيدا ً عن التكاذُب واإلنكارّ ،
وإل
فاملحــاوالت تُص ِبح عبَثيّة ،وهذا ما يقوله
رصاحة العديد من املسؤولني الدوليّني.
إذاً ،ال يمكــن االســتمرار من دون

في أي سياق ُتدرِج االنهيار االقتصادي
والمالي؟
إنهيار االقتصاد جُ زء من َ
تف ُّكك س َّلم
القيَم ،وقد أسفر ذلك عن تغيري وجه لبنان
بعد اإلفراط بالعيش يف اقتصاد االستهالك
وال َريع واالســتِدانة .وعندما نتحدّث عن
ال َريــع ،فهو ليس فقــط باملفهوم املايل،
بَل أيضا ً بالفكــري واالخالقي ،وبمفهوم
عدم اإلنتاجيّة .تُضاف إىل ذلك ،مشــكالت
كثرية أُخــرى ليس أق ّلها اآلثــار املزلزلة
للنزوح الســوري الذي أُضيف إىل اللجوء
الفلســطيني والذي لم نتعا َ
ط معه بجديّة
ّ
وبحس املسؤوليّة الوطنيّة...
ِبنا ًء عىل ُك ّل ما ســبق ،يجدر العمل
عىل وثيقة سياسيّة ،اقتصاديّة ،اجتماعيّة
متكاملة ،واجهتها الدولة املدنيّة العلمانيّة
العادلة املتصالحة مع مجتمعها ومحيطها
والتي تُحاكي الحداثة الستقطاب الشباب
ِ
ينحــر الفقر
مــن ُك ّل الطوائف ،إذ ال
والهجرة بمنطقة دون أُخرى وال
والتعتري ِ
بطائفة دون أُخرى؟
طرح خ ّ
تكتمل الوثيقــة ّإل ب َ
ِ
طة
وال
دفاعيّــة لحماية لبنــان ،وبالتأكيد عىل
رضورة اعتِماد الالمركزيّة اإلداريّة واملاليّة
املو ّ
َســعة التي أق ّرها إتّفــاق الطائف يف
ترشين االول ّ .1989
إن تَه ُّرب البعض من
البحث الجدّي يف مرشوع الالمركزيّة ال يق ّل
خطورة عن حديث البعض عن التقســيم
َ
والفد َرلة .نريد إرسا ًء أص َلب للديمقراطيّة
ً
وحماية َ
أفضل للح ّريــات ،يف دولة مدنيّة
بك ّل مُندرجاتِها ،ال تص َ
طبغ بهذا اللون أو
بذاك؟
هل باستطاعة اقتصاد لبنان أن
يتحوّل سريعًا إلى ُمنتج؟
النظام االقتصادي ا ُملنتج ليس جديدا ً
عىل لبنــان .كان موجودا ً يف خمســينات
وستّينات وأوائل سبعينات َ
القرن املايض.
آباؤنا وأجدادنا ّ
أسسوا له وعملوا بموجبه،
فكان لبنــان يُصــدِّر  60اىل  70%ممّ ا
يســتورد من ِســ َلع ،وكان بل َد السياحة
والخدمات بامتيــاز .أَي َن نحن اليَوم؟ ماذا
فعلوا ِبلبنان ُم ّذاك وماذا ج َلبوا للشــعب
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ما رأيك بتعديالت قانون ِ
الس ِّرية
المصرفيّة؟
السية املرصفيّة هي
تعديالت قانون ِ ِّ
بداية لكنّها غري كافية بتاتاً .وهناك أسئلة
حول مُحاوالت تفخيــخ هذا القانون كي
تكثُر التفسريات الحقاً .لكنّني مع َ
السري
قدُما ً بــأن نأخذ املوجود ونعمل دائما ً عىل
تطويره وتعديله الحقا ً يف أول مُناسبة .ما
جَ رى يُذ ِّكرني بقانون ا ُملنافسة الذي كان
َ
يفتض إقراره بشكل أفضل.
ال ننىس أنّنا ما زلنا وسط مجموعات
اوليغارشيّة م ِ
ُسيطرة ومُهيمِ نة ،من دون
وجود حقيقي فاعل لإلصالحيّني األقوياء،
ِممّ ا فاقم وال يزال ُ
الشعور بالقهر والظلم
لدى رشائح واســعة مــن مجتمعنا .هذا
يُذ ِّكرني بما كان البابــا الراحل القدّيس
يوحنا بولس الثاني قاله يوماً« :ال ســام
يُبنى عىل القهر والظلــم ،بل عىل العدالة
والغفران».
إال ترى أنهم يحاولون ترميم نفس
النموذج االقتصادي؟
النموذج الذي اتُّ ِبع مُنذ التســعينات
َ
أثبت فشــله وعقمه ســواء بالسياسات
املحليّــة والخارجيّــة أو باالقتصــاد
واالجتمــاع .هذا النموذج َ
ســقط إىل غري
رجعة ،كمــا أ ّكد البنك الــدويل جازما ً يف
َّ
مؤخراً.
دراســة طويلة وم َوثّقة أصدَرها
املطلوب اليوم إعادة إنتاج نموذج عرصي
إبداعي إنتاجي حداثــي يُلبّي طموحات
ّ
ويوفر لهم ف َرص عمل يف وطنهم.
شبابنا
أبناؤنا يهاجــرون بعدما وجدوا انفِ صاما ً
بــن الواقع ا َملرير ومــا يطمحون إليه يف
دولة ح ّرة ،ســيَّدة ،مســتق ّلة ،غري تابعة
لرشق أو غرب ،وتشــ ّكل مســاحة حوار
وتالق للجميع.
ٍ
وتالق
حــوار
دولــة
ننشــد
كيــف
ٍ
والسياســيّون متخاصمون ال يحاورون
بعضهم بإيجابيّة مُط َلقاً؟ حتى أ َّن حاالت
الشقاق واملناكفات موجودة ضمن الفريق
الواحد وأحيانا ً ضمن الحزب الواحد.
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شـــروحــــات

يحاولون تضييع
المسؤوليات ...فتمويل
الكهرباء كان من
اليوروبوندز وليس من
ودائع الناس
والهجــرة ؟ َل َقد
َغــر الحروب والفقــر ِ
تحوَّلنا يف آخر  30سنة اىل نظام اقتصادي
شــبه احتِكاري و َريعي غري مُنتج ،يف ظ ّل
تكتيكات سياســيّة قاتلة وغياب للرؤية
االسرتاتيجيّة الوطنيّة الجامعة .املناورات
التكتيكيّة هي تآمر عــى الناس وتدمري
للمجتمــع وتأبيــد لألزمات .لــذاّ ،
فإن
االصطفافات الحاليّــة عقيمة ،والحلول
املرحليّــة ّ
املؤقتة ال نفــع منها ،وصارت
الحاجة ّ
ماسة اىل مرشوع وطني متكامل.
علينا الخروج مــن اإلنكار اىل اإلقرار
بالحقائق ومِن ثــ َّم إتّخاذ القرار .األنكى،
أنّنــا ما زلنا يف اإلنكار .والســؤال املتَّصل
باألزمــة هو :مــاذا أنج َزت ُ
الســلطتان
الترشيعيّة والتنفيذيّة يف خالل  3ســنوات
من أزمــة طاحنة غري مســبوقة؟ فعىل
سبيل املثال ال الحرص ،ال قانون للكابيتال
كونرتول وال خ ّ
ٍ
تعاف حتّى االن! وماذا
طة
فعَ لت ُ
السلطة القضائيّة يف مجال مكافحة
َ
الفساد و َلجم ا ُمل ِ
فسدين وكشف الحقائق
يف الجرائم املاليّــة وجريمة انفجار مرفأ
بريوت ،ومحاكمة ا ُملرتكِبني؟
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هذه هي العوامل المؤثّرة
في أسعار النفط:

يحاولون ترميم ما اقترفت أيديهم!

ما تفسيرك الستغراق كل هذ الوقت
الطويل في قضية ودائع الناس من
دون إيجاد حل لها؟
عالِقون يف نقطــة الودائع فقط ألنّنا
نعيش اإلنــكار االقتصادي والســيايس
الكبري .ما ِمن أحد من املنظومة كان يريد
االعرتاف بأ َّن يف مرصف لبنان َفجوة َ
بلغت
 75مليــار دوالر تُضــاف اىل الدَين العام
الحكومي ا ُملسجَّ ل يف وزارة املاليّة والبالغ
راهنا ً نحو  100ألف مليار لرية َ
وقرابة 40
مليار دوالر.
هــذه َ
الفجوة هــي عمليّا ً خســائِر
مرصف لبنــان الرتاكميّــة ،الناتجة عن
َ
الفســاد والهَ در والتبذير والسياســات
النقديّــة الخاطئــة التــي اعتُ ِمدت منذ
التسعينات ،وهي ا ُملســبِّب الرئييس لشحّ
الدوالر يف الســوق منذ أواخر العام .2019
كانوا يُعَ ِّ
ظمــون ويُك ِّرمــون مَن أخفى
لسنَوات هذه الجريمة املاليّة ا ُمل َروِّعة وهو
الذي َزوَّر الوقائع َ
َرصف
وسمّ ى خسائِر م ِ
لبنان التي تسبَّب بها «مَوجودات أخرى»،
وراحوا يتهَ جَّ مون عىل قِ َّلة ِممّ ن كشــفوا
الحقائق ا ُمل ّرة .بعدئ ٍذ وطوال  3ســنوات،
صاروا يتكاذَبــون ويحاولــون اختالق
الذرائع والتَربيــرات بوقاحة َق َّل نظريها.
وإىل اآلن يتخبطون مــن دون ايجاد حل
عادل ومنصف للمودعني.
َّ
مؤخرا ً فقط ،وبعد ْ
أن تحدَّث الرئيس
الفرنــي ماكرون واالمــن العام لألُمم
املتَّحدة غوترييس عن «بونزي ســكيم»
لبناني ،وبعد نرش التقارير الدوليّة ،بدأوا
باالعرتاف بهذه الخسائر إنّما َ
بخ َفر ومع
محاوالت لتضييع وتمييع املســؤوليّات
مثل إيهــام الرأي العام َّ
أن عجز الكهرباء
قد تَمَّ ــت تغطيته من ودائع الناس .نعم،
اعرتى قطاع الكهرباء الكثري من ُ
الضعف
منذ التســعينات ولنا جميعا ً مالحظات
عىل هذا القطاعَ ،لك ّ
ِــن تمويله تأتّى من
نتائج إصــدارات اليوروبوندز وليس من
أموال النــاس الذين أودَعوها يف املصارف
َورها أودَعت معظمها يف مرصف
التي بد ِ

لبنــان .وهذا ما َ
برهنه وأ َّكــده أكثر ِمن
َ
خبري يف مُقدّمهم الدكتور توفيق كسبار يف
دراسة موثّقة باألرقام والتواريخ .أال ي ّ
َحق
للناس أن تَعرف كيف تَبدَّدت أموالها ومَ ن
استفاد منها؟ هنا تَكمن أهميّة التدقيق
الجنائي.
ِ
الجنائي هو المدخل
هل التدقيق ِ
لكشف الحقائق ومعالجة األزمة؟
الجنائي،
نُعَ وِّل جميعا ً عــى التدقيق ِ
لكنّني أعَ ــوِّل قبــل ُك ّل يشء عىل إعادة
إنتاج مــروع وطني متكامــل ،يرتَكز
عىل اإلنتاجيّــة وعىل ســ ّلم قيَم وأخالق
وحوكمة ...مرشوع للسياسة واالقتصاد
واالجتماع والصحّ ة والرتبية والبيئة .بنا ًء
عليه ،يُفرتَض املطالبة بالشفافيّة الكاملة
الشــافية ،وبمحاســبة َمن أهدَر األموال
العامّ ــة وتَ َ
صَّف بمعظم أمــوال الناس.
وعلينا رفض محاوالت العفو عن الجرائم
املاليّة ،وعدم تكرار مــا حدث مع قانون
العفو العام عن جرائــم الحرب األهليّة.
يمكن القول إنّنا وصلنــا إىل ما نحن فيه
اليوم ألنّنا لم نُقِ ّر بمــا حصل من جرائم
َ
وتغاضينا عن رضورة محاسبة مرتكبيها
بعد الحرب .نريــد مواجهة الحقائق كما
حصــل يف جنوب أفريقيا حتّــى ال تتك ّرر
الجرائم بأشــكال مختلفــة .وهذا م َّ
ُعقد
ألنه يشــمل تراكمات  47سنة ،لكنَّه ليس
مُستحيالً.
هل ترى فرصة للنهوض بعد تفاقم
األزمة بشكل مخيف؟
َل َقد انهار اقتصادنــا ،وهذا االنهيار
يمكن أن يش ّكل فرصة إلعادة بناء نموذج
إنتاجــي صناعيّــا ً وزراعيّــا ً وخدماتيّاً،
فضالً عن التكنولوجيــا واقتصاد املعرفة
والفنون ،يف ظ ّل إنمــاء متوازن مناطقيّا ً
وقِطاعيّــاً ،وعدالــة اجتِماعيّة َ
تفتض
نظاما ً حديثــا ً ومتوازنا ً للرعاية الصحيّة،
وتطويــرا ً لقانون الرضيبة عــى الدَخل
ِّ
محفزة للعمل واإلنتاج
لتُصبح تصاعديّة،
وللنم ّو االقتصادي ا ُملستدام.

تجاوزتنا األحداث ...ولم يعد الترقيع االقتصادي نافعًا
ُ
وبالسلوك ،والغاية املنشودة تكمن ِببناء دولة ركيزتها
يؤكد منصور بطيش أن التغيري املطلوب هو باألشــخاص وبالعقليّة
الثروة البرشيّة واإلنتاج والطاقة والنقل العرصي ،يحميها قضــاء فاعل وأمن حازم وأمان اجتماعيُ .ك ّل ذلك ،برأيه ،بحاجة اىل
قرار سيايس ال يزال غائبا ً وال مَ ناص من توفريه.
وال يــرى جدوى من الحديث عن االقتصاد فقط ،بل األجدى الحديث عن االقتصاد الســيايس واالجتماعيُ ،
خصوصا ً بعدما
تجا َو َزتنــا األحداث التي لم يعُ د ينفع مــع تعقيداتها َ
التقيع .ويقولِ « :بتنا بحاجة إىل تغيري ِجــذري ُك ّل ،فاملحاوالت الرتقيعيّة
للمنظومة تُعمّ ق األزمة ،وتَزيد َ
الفوارق االجتماعيّة ،وتُساهم يف استغالل الوضع ِمن قِ بَل قِ ّلة نفعيّة ريعيّة ،ويف استنزاف قطاعات
منتِجة ي َ
ُفتض أن يكون لها دور ِمحوَري يف إعادة االقتصاد عىل خريطة النموّ الحقيقي ا ُملستدام».

تشهد أســعار املواد األولية هبوطا ً منذ
حزيران املايض .إال أن عوامل عدة مثل عودة
الطلب الصيني اىل معدالت مرتفعة نســبيا ً
يمكن أن تقلب املعادلة.
إرتفعت أســعار النفــط كثريا ً
يف األشــهر املاضيــة ،وصعدت
إىل مســتويات غري مســبوقة
بفعــل الخطر اآلتي من الحرب
الروسية عىل أوكرانيا .ووصل
الربميــل إىل نحــو  140دوالراً.
ومنذ حزيــران ،عادت أســعار
النفط إىل االنخفاض بنسبة بلغت .25%
أسباب ذلك الهبوط كثرية ،أبرزها أن األسواق أرادت أن ترى الجزء امليلء
من الكأس ،وركزت عىل ذلك لتربير الهبوط التصحيحي يف األسعار.
عىل املســتوى العاملي ،يقلق املســتثمرون من تدهــور األوضاع بحيث
يضغــط عىل االقتصــاد العاملي من جديــد .الصني عىل نحــو خاص تقلق
األســواق .فمؤرشاتها املنشــورة هذه األيام ،والخاصــة بمبيعات التجزئة
والنشاط االقتصادي ،تظهر بقاء تلك املؤرشات عند مستويات غري مشجعة.
فاإلجراءات القاســية التي تتخذها السلطات تحت شــعار «صفر كورونا»
تكبح االنشطة االقتصادية يف البالد.
إىل ذلك ،يذكر أن ســعر رصف الدوالر يضغط عىل اســعار البرتول أيضاً.
فالعملــة ااألمريكية ،التي بها يتداول النفط ،تجعل اســترياد بعض البلدان،
وبالتــايل اســتهالكها للنفط ،أقل بالنظــر اىل ضعف عمالتهــا إزاء الدوالر
األمريكي.
عالوة عىل ذلك ،فان عقود النفط باتت ّ
توقع حاليا ً وأعني موقعيها ناحية
أي تطور يف االتفاق النــووي اإليراني .اتفاق قد يحــرر الصادرات النفطية
اإليرانية تدريجياً .فإيــران تنتج حاليا ً  2.5مليون برميــل يومياً ،واذا وقع
االتفاق ،باستطاعتها خالل  6أشهر الوصول باإلنتاج إىل  3.7ماليني يومياً.
يف املقابل عدة عوامل قد تجعل اســعار النفط تســتقر عند مستوياتها
الحالية وربما ترتفع .فبعض التقارير يشــر إىل امكان عودة الطلب الصيني
اىل تســجيل نمو الفت مدفوعا ً بزيادة االنفاق العام ،ال ســيما االستثمارات
الضخمة يف البنى التحتية .كما أن ارتفاع اســعار الغاز والفحم الحجري هي
من بني العوامل الدافعة لزيادة استخدام النفط لتوليد الطاقة الكهربائية.
يضاف إىل ما ســبق عامل عدم زيادة انتاج دول «أوبك  »+ال ســيما من
جهة روســيا بفعل العقوبــات .فدول االتحاد األوروبي ســتتوقف كليا ً عن
استرياد النفط الرويس يف األشــهر القليلة املقبلة ،وذلك يعني  3ماليني برميل
يومياً .ما قد يزيد الضغط عىل السوق النفطي العاملي.
هناك عوامل أخرى مثل اإلعصارات يف الواليات املتحدة يف هذه املرحلة من
السنة .والتي قد تؤثر يف انتاج النفط يف خليج املكسيك.
بغض النظر عن العوامل القصرية واملتوســطة املدى ،فعىل املدى الطويل
قد يرتفع النفط .البرتول مادة لها خصوصية وهي ان اآلبار املنتجة تتناقص
 4اىل  5%سنويا .وبفعل الضغوط التي تمارس عىل املستثمرين يف هذا القطاع
ال سيما من جهة قوى الضغط البيئية ،واالستثمارات املتصاعدة يف قطاعات
الطاقة البديلة ،فان االنتاج قد ال يزيد باملعدالت التي تالقي الطلب كما يجب،
وبالتايل ترتفع األسعار.
عىل العموم ،االســتهالك يرتفع ويرتفع ،لنصل هذه السنة اىل مستويات
قياســية تاريخية غري مسبوقة ما يدفع االســعار اىل البقاء قرب  100دوالر
للربميل ،علما ً بأن توقعات بنك «يو بي أس» السويرسي تشري اىل  125دوالرا ً
للربميل من اآلن حتى نهاية العام.
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العـــدد  - ٩١٣السنــــة الـرابـعـة

الصادرات اللبنانية
تتوزع في دول أفريقيا
وأوروبا واألميركتين
الشمالية والجنوبية

أبرز الصادرات :صناعات
الذهب والمواد الغذائية
والمشروبات ..والكيماويات

اإلثـنـيـن  ٢٢آب 2022

 2.09مليار دوالر
الصادرات اللبنانية لغاية
تموز و 10.5مليارات
الواردات

الصادرات الى العراق تسجل
زيادة كبيرة ...وفنزويال باتت
من بين الدول المستوردة

رفع الدوالر الجمركي سيحمي الصناعة الوطنية

بوشكيان :لبنان يتح ّول من ريعي إلى إنتاجي
باتريسيـــا جــــالد

«ضارة» األزمــة املاليــة واإلقتصادية التي
تســببت بارتفاع الفقر اىل  ،75%وانهيار العملة
الوطنيــة أكثر مــن  ،95%وضيــاع جنى عمر
اللبنانيني يف املصــارف ،وارتفاع التضخم أكثر من
 ...1000%قابلتها «منفعــة» واحدة هي تهاوي
قيمة الــواردات اللبنانيــة اىل 13.64مليار دوالر
يف العام  2021مــن  19.23مليار دوالر يف،2019
وتحول اإلقتصاد شيئا ً فشيئا ً من ريعي اىل اقتصاد
منتج ولو بنسبة معينة .فالصادرات تتّخذ منحى
تصاعديا ً رغــم الصفعة التي تلقتهــا من الدول
الخليجية العام املايض ،ال ســيما من الســعودية
من خالل قرار وقف اإلســترياد مــن لبنان .هذا
األمر دفع بالصناعيــن واملزارعني اىل البحث عن
أســواق جديدة لترصيف صناعاتهم املحلية .علما ً
أن اســتهالك املنتج املحيل تع ّزر مع ارتفاع أسعار
الســلع املســتوردة وارتفاع أســعار املحروقات
والشحن ،تزامنا ً مع عدم قدرة املصدرين يف بداية
األزمة عىل تحويل مدفوعاتهم اىل املســتوردين يف
الخارج.
ويضــ ّم القطاع الصناعــي اللبناني نحو 21
قطاعــا ً كما اوضــح وزير الصناعــة يف حكومة
ترصيف األعمال جورج بوشكيان لـ»نداء الوطن»
 .أبرز الصناعــات املصدرة هي «صناعات الذهب
واملواد الغذائية ،واملرشوبات مثــل النبيذ والعرق
واملعــدات الكهربائيــة والصناعــات الكيميائية
كالدهان وغريها» ،مشريا ً اىل أن «قيمة الصادرات
اللبنانية تصل اىل نحو  4.16مليارات دوالر».

الدول التي تتجه اليها الصادرات

أما يف ما يتعلق ببلدان املقصد التي تتجه اليها
الصادرات اللبنانية ،فقال بوشــكيان «إنها عديدة
كدول أفريقيا واوروبا وأمريكا الشــمالية .واآلن
يتم التوجّ ه نحو أمريكا الجنوبية السيما فنزويال،
إضافة اىل الدول العربية .علما ً أن قيمة الصادرات
اىل العراق تســجّ ل زيادة كبــرة وتضم العصائر
واملواد الغذائيــة واآلالت الكهربائية والعطورات
التي لديها سوق كبري يف العراق».
ولغاية اليــوم ال توجد أرقــام دقيقة حول
قيمة الصادرات وأنواعهــا للعام الجاري ،اذ من
ّ
املتوقع أن تصدر عــن وزارة الصناعة إحصاءات
حولها يف نهاية العام الجاري .ولكن اســتنادا ً اىل
إحصاءات تجارة لبنــان الخارجية التي حصلت
عليها «نــداء الوطن» ويف مقاربــة رسيعة ،فإن
إجمايل الصــادرات لغاية نهاية شــهر تموز بلغ
 2.093مليــار دوالر أمريكي مقابل 10.5مليارات
دوالر للواردات.
وبرزت تركيا لألشــهر السبعة األوىل من العام
الجــاري الدولة األوىل من حيث االســترياد منها.
والدول األكثر تصديــرا ً اليها هي اإلمارات العربية
بقيمة  372.93مليون دوالر وتلتها سوريا بقيمة
 315.08مليــون دوالر ،ثم العــراق  89.4مليون
دوالر .

صادرات لبنان ترتفع

جورج بوشكيان

تأثير الدوالر الجمركي

وحــول تاثري ارتفاع الــدوالر الجمركي عىل
الصناعة الوطنية ،أ ّكد بوشــكيان أنه «سيحمي
الصناعــة املحلية يف الســوق الداخلية باعتبارها
«محمية» من الرســوم الجمركية ما ســيجعلها
تنافسية لسائر املنتجات املســتوردة» .مؤ ّكدا ً أن
«الــدوالر الجمركي ســيطاول املنتجات الفخمة
 ،ما ســيزيد من اإلقبال عــى الصناعات املحلية.
أما بالنســبة اىل زيادة تسعرية الـ TVAفقال إنها
ســرتفع علما ً أن التاجر يتقــاىض الرضيبة عىل
القيمة املضافة وفق سعر السوق السوداء والدولة
ال تحصل عىل الرضيبة ســوى وفق سعر الرصف
الرســمي اي الـ 1500لرية لبنانيــة .الفتا ً اىل أن
«السوق اللبنانية باتت مدولرة ،والدولة تستحصل
عــى عائدات قليلة ال تكفي لســداد زيادة رواتب
موظفي القطاع العام .وســأل هل من املعقول أن
يدفع شــاري سيارة رســما ً جمركيا ً بقيمة 100
دوالر عىل سيارة بقيمة  10آالف دوالر؟ من هنا «ال
يجب أن نخىش رفع سعر الدوالر الجمركي وزيادة
عائدات الدولة لزيادة رواتب القطاع العام».
وأ ّكد أن « اإلقتصاد اللبناني يتحوّل من ريعي
اىل إنتاجي .ويمكن ملس هذا األمر من تواجد السلع
الوطنية بكثرة عىل رفوف الســوبرماركات ،فمنذ
نحو ثالث سنوات كان املشــهد مختلفاً؟ و كانت
البضاعة املســتوردة تفرتش الرفوف ،باعتبار أن
ّ
يفضل رشاء السلع «األجنبية» فيما
املستهلك كان
ً
الصناعي كان يســعى جاهدا للرتويج للمنتجات
الوطنية .اليوم إنقلبت املعادلة وبات االســتهالك
يرت ّكز عىل السلع املح ّلية .ويبدو ذلك جليا ً يف املحال
التجارية» .ونتيجة لذلك يضيف بوشكيان «نشهد
زيــادة يف طلبــات الحصول عىل رخص إلنشــاء
معامل ،ما يعنــي أن القطــاع الصناعي أصبح
ّ
منتجا ً
وشغاال ً وعجلة اإلقبال عليه قوية».
وبالنســبة اىل عدم حيازة بعــض الصناعات
ومنها األدوية عىل شــهادة الـ Food and Drug

 Admnistrationمــن الواليات املتحــدة لتحفيز
الصــادرات اليها ،األمــر الذي اثارته الســفرية
األمريكيــة مــع الصناعيني ،قال بوشــكيان إن
«صناعاتنا تواكب املواصفات العاملية وال ســيما
وكالة املواصفات»ليبنــور»  .األمر الذي يزيد من
الصادرات اىل الخارج ال سيما اىل الواليات املتحدة
األمريكية» والتــي بلغت قيمة الصــادرات اليها
اســتنادا ً اىل إحصاءات تجارة لبنــان الخارجية
لغايــة تموز  2022ما قيمته  56.07مليون دوالر
أمريكي .أما الحصول عىل شهادة  FDAللدواء فهو
يتطلب مسارا ً طويالً.
اذا ً يبقــى التعويل اليوم عىل حلحلة املعضالت
السياســية بني لبنان والــدول الخليجية عموما ً
واململكة العربية الســعودية خصوصاً ،والتي أدت
اىل اتخــاذ اململكة قرارا ً يف نيســان  2021بوقف
استرياد السلع اللبنانية والتي باتت شبه معدومة
وتبلغ  35ألف دوالر يف األشــهر السبعة األوىل من
العام الجــاري ،انخفاضا ً من  123.9مليون دوالر
يف العام  2021و  217.71مليون دوالر يف .2020
امــا بالنســبة اىل الــدول العربيــة عموماً،

حركة اإلستيراد والتصدير
(مليار دوالر)
السنة
2018
2019
2020
2021
2022
(لغاية تموز)

استرياد
19.980
19.240
11.310
13.641
10.500

تصدير
2.952
3.731
3.545
3.887
2.094

فالصادرات اللبنانيــة اليها تتخطى نصف إجمايل
الصادرات التي كانت تبلغ نحو  3.8مليارات دوالر
مقارنــة مع إجمايل واردات بقيمة  20مليار دوالر
قبل األزمة .أما بعدها فتضاءلت الواردات اىل نحو
النصــف والرقم اىل مزيد مــن الرتاجع يف حال ت ّم
إقرار الدوالر الجمركي.

حركة اإلستيراد والتصدير
الى بعض الدول لغاية تموز
( 2022مليون دوالر)
الدولة
اإلمارات العربية
سوريا
سويرسا
مرص
العراق
تركيا
قطر
الواليات املتحدة
األردن
الكويت
فرنسا
املانيا
أسرتاليا
فنزويال
املكسيك
السعودية

تصدير
372.93
315.08
99.21
91.96
89.4
83.88
80.35
56.07
55.64
40.50
27.57
27.18
10.09
3.15
0.255
0.35

استرياد
400.50
61.75
322.21
280.03
3.11
1326.85
9.54
486.83
49.61
8.70
170.55
365.62
12.18
1.76
78.3
163.06

MARKETS
ماذا بعد الدوالر الجمركي؟
مــــــيـــــــشـــــال قــــــزح (*)
قبل العام  2019كنّا نقــرأ عن اقتصاد األرجنتني ،وكيف أن هناك عدّة
أسعار رصف .ولم يكن أحد ليتخيّل ّ
أن لبنان سيكون له نفس املصري.
معظم االقتصادات يف بلدان العالم الثالث لديها ســعر لرصف الدوالر
الرســمي وآخر لدوالر السوق .هذا األســبوع يف لبنان ،أضيف سعر رصف
جديد ليصبح عدد أسعار الرصف تسعة.

كثر الكالم عن الدوالر الجمركي ،وكثرت التحليالت ،لكن نيس الجميع
أن ســعر الرصف يف السوق بلغ  34000لرية عند كتابة هذا املقال .يتحمّ ل
مسؤولية هذا الفشل املرصف املركزي ،الذي تتضمن مهمته بشكل خاص
بحســب املادة  70من قانون النقد والتســليف املحافظة عىل سالمة النقد
الوطني واالستقرار االقتصادي .قلنا يف بداية الصيف أن املوسم السياحي ال
يعوّل عليه كون االقتصاد استهالكياً .وبالتايل مهما دخل اىل البلد من دوالرات
سيخرج القسم األكرب منها لإلسترياد أو لتهريب األموال املستم ّر.

بالتايل سيستم ّر سعر الرصف باالنهيار وسيزداد الفقر أكثر يف املرحلة
املقبلة .بات املواطن العادي يعرف الحل ،وهو أنه علينا ،من بني عدّة أمور،
تخفيف االسترياد ،وأن نقوم بإصالحات لدعم االنتاج الوطني ،ونمنع خروج
الدوالرات من البلد.
بعد كل ما ينرش من حقائق أصبح مســؤولو البالد يعرفون الحلول،
لكنهم فاسدون ال يريدون أن يفعلوا شيئا ً سوى أن يرسقوا!
(*) مستشار مايل
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اإلثـنـيـن  ٢٢آب 2022

 95%من العقود العمومية كانت بالتراضي
واستدراج العروض

اإلدارات مهترئة نتيجة سطو السياسيين عليها
وتقاسمها حصصًا

العلّية :ال تستهينوا بمشكلة نقص الموظفين ،ال
سيما في الفئة الثالثة

تطبيق القانون على البلديات يحقق الالمركزية
المنشودة ...نسبيًا

إنطالق تطبيق قانون الشراء العام

هل نقول "وداعًا" لفساد المقاوالت والمناقصات العامة؟

خالـــد أبـــو شقــــرا
سنوات طوال قضاها مســؤولون وإداريون يف
التحايل عىل القانون لتحقيــق اإلثراء غري املرشوع
من املقاوالت واملناقصــات العامة  ،يفرتض مبدئيا ً
أن تكــون انتهت إىل غــر رجعة مع بــدء تطبيق
قانون الرشاء العــام .إال أن "النخبة" التي "تدوس
الجميع من أجــل مصالحها الخاصة ،وترفها الزائد،
ورفاهيتها يف مرحلة تداعي االنظمة" ،عىل حد تقدير
إبن خلدون ،لن تستسلم بسهولة .بل قد تسترشس
للمحافظة عىل املكتســبات واالفــات من العقاب.
وهذه هي املعركة الحقيقية التي تخوضها اليوم ث ّلة
من رجال الدولة ،يف مواجهة غطرسة الخارجني عن
القانون سواء كانوا أفرادا ً أو مؤسسات عامة.
"عندما يأمــن املوظف من العقاب ســيقع يف
الفســاد" ،مث ٌل إذا ما أضفناه إىل القول املأثور "إن
صلح القائد فمن يجرؤ عىل الفســاد" ،فســنتبني
بسهولة أسباب تصنيف لبنان يف املركز  154من أصل
 180دولة عىل "مؤرش مدركات الفســاد ،"2021 -
وحصولــه عىل معدّل  24عىل  100عىل ســلم الدول
األكثر فساداً .القوالن وجدا االرض الخصبة يف لبنان
طوال الســنوات املاضية .فالقادة اللبنانيون اتهموا
من أعىل املرجعيات الدولية ،بانتهاج مخطط بونزي
االحتيايل ( ،)Ponzi schemeواستخدام املالية العامة
بعد الحرب كأداة لسيطرة ممنهجة عىل موارد البالد،
لخدمــة مصالح نظام اقتصاد ســيايس متجذِّر .يف
املقابل سهل غياب القوانني املحددة ،ووجود ثغرات
يف تلك القائمة االفالت من العقاب .ولعل املثل الفاقع
عىل ذلك عدم مــرور إال نحو  5يف املئة من الصفقات
العموميــة عــى إدارة املناقصــات ،وتنظيم  95يف
املئــة املتبقية بعقود الرتايض واســتدراج العروض
يف الــوزارات ،ومنها وزارة الطاقــة ،بقية املجالس
واالدارات بشكل عام.

كان الوضع مزريًا

فقد أظهر تقرير تحليل "عقود القطاع العام مع
املتعهدين" الذي أعدته "مبــادرة غربال" ،بالتعاون
مع "املؤسسة االوروبية من أجل الديمقراطية" أنه
عىل مدى عرشين عاماً ،أي بني عامي  2001و،2020
أبرمت نحو  196إدارة عامــة أكثر من  17ألف عقد
بقيمــة  13.5مليار دوالر .وبحســب ما كشــفت
االحصاءات املستقاة من  44إدارة تعاونت يف إعطاء
املعلومات" ،أن النسبة األكرب من العقود التي تمكنت
املبادرة من معرفة نوعها تمت باتفاقيات بالرتايض،
وبلغ مجموعها  4178عقدا ً بقيمة  1.16مليار دوالر.
تليها ادارة املناقصات حيث أبرم بواســطتها 1221
عقــدا ً بقيمة  459مليون دوالر ،ومن ثم اســتدراج
العروض ،حيث جرى عقد  1070صفقة بقيمة 414
مليون دوالر ،علما ً أن نــوع العدد األكرب من العقود
لم يحدد يف إجابات اإلدارات وقد بلغت  10291عقدا ً
بقيمة  11مليار دوالر.
هــذا الواقع الذي ّ
بي "ســعي االدارات الحثيث
للتفلت من رقابــة إدارة املناقصات ،ولتكريس نهج
املحاصصة ومــن ضمنها الصفقات طوال العرشين

جان العلية

سنة املاضية" ،بحســب مدير عام إدارة املناقصات
ســابقاً ،ورئيس هيئة الرشاء العــام حاليا ً د .جان
الع ّلية ،يثري الخشية من استمرار تهرب اإلدارات حتى
مع دخول قانون الــراء العام الصارم حيز التنفيذ
يف  28تموز الفائت .ومــن املحاذير التي أثريت حول
املوضوع نذكر:
 التجاوب الخجول للجهات الشــارية مع هيئةالرشاء العام ،وال ســيما لجهة االنخراط بالدورات
التي ينظمها معهد باسل فليحان املايل واالقتصادي.
ذلك أنــه بموجب القانون ال يمكــن اختيار اعضاء
لجان االستالم والتلزيم من خارج لوائح املتدربني عىل
القانون من قبل الجهات الشارية.
 دفــع بعض الكتــل النيابيّة باتجــاه تعديلالقانون  2021/244قبل املبارشة بتنفيذه.
 اإلدعاء برفض مرصف لبنان تطبيق القانون،وذلك عىل خلفيه ارســاله كتابــا ً اىل رئيس مجلس
الوزراء يعترب فيه أن قانــون الرشاء العام ال ينطبق
عليه.
 عدم إرســال عدد كبري من البلديّات موظفيهاوأعضاء مجالســها للتعرف عــى القانون والتد ّرب
عليه.

تذليل العقبات من أمام البلديات

أمام كل هذه "التحديــات" املفرتضة ،ينطلق
رئيس هيئة الرشاء العــام د .جان الع ّليه يف حديثه
من أن املشكلة هي يف واقع االدارات الصعب ،وليس
بافرتاض وجود نية ســلبية عند أي طرف للتفلت
من القانون والتهــرب من تطبيقه .ففي ما يتعلق
بتنفيذ البلديات وبعض اإلدارات العامة يف الوزارات
حيثيــات القانون ،وهــو املوضوع الذي شــغل
املختصني املسؤولني والرأي العام ،يعترب العلية أن
"مشكلة معظم البلديات ،وجزء ال يستهان به من
االدارات العامــة تختــر بافتقارها إىل املوظفني
من الفئة الثالثة ،عىل االقــل .ذلك أن املادتني 100

خطوة في مشوار األلف ميل
يؤكد جان العلية أن القوانني وضعت ليعمل بها وتطبق .وليس من مسؤولية هيئة الرشاء العام تعديل
القوانني إنما تطبيقها وتذليل كل العقبات التي تعرتضها .فالقانون عرصي ســهل وشفاف وهو الخطوة
االوىل يف مشوار االلف ميل ملحاربة الفساد.
عــى كل حال انطلق تطبيق القانون ،والتدريب إلزامي يف معهد باســل فليحان املايل واالقتصادي .إذ
وصــل عدد املدربني إىل نحو ألف والهدف هو  5آالف .ويفــرض أن تنرش كل الجهات املعنية كل ما يتعلق
باملناقصات عىل موقع هيئة الرشاء العام .قد يســتغرق األمر الكثري مــن الوقت لكن لبنان تحت املجهر
الدويل ،والقانون يطبق تحت أعني وكالة التنمية الفرنسية والبنك الدويل.
جهات كثرية تعودت عىل الفوىض لم تكن مقتنعة بأن القانون ســيطبق ،فاذا بها تجد ان األمر جدي
وال مفر منه ،علما ً بأن جهات مثل الجيش اللبناني أعطت املثل والنموذج وبادرت فورا ً اىل تطبيق القانون .

نحو شفافية في الطرح والتلزيم

إخضاع مصرف لبنان
أمــا يف ما يتعلق بخضوع مرصف لبنان لقانون الرشاء العام من عدمه فيوضح جان الع ّلية أنه «فور
وصول الكتاب املرســل من مرصف لبنان إىل دولة رئيس مجلس الوزراء الذي يطالب بتعديل القانون الن
املــرف لديه خصوصياته .بادرنا إىل الرد عىل الكتاب ورفض مضمونه .وأكدنا أن ال مربر العفاء مرصف
لبنان من قانون الرشاء العام .فخضوعه للقانون يف ما يتعلق بعمله خارج إطار النقد والتسليف ال يتعارض
مع اســتقالليته .ونرش املعلومات والشــفافية ال يحد من أي دور له .وارسلنا الجواب إىل رئاسة مجلس
الوزراء بالتوازي مع أرسال كتاب مبارش لحاكمية مرصف لبنان نص مضمونه عىل خضوع مرصف لبنان
لقانون الرشاء العام عندما يكون هناك عمليات من خارج إصدار النقد وطبع العملة بموجب املادة  3فقرة
 .6وطالبناه بايداع هيئة الرشاء العام كل املعلومات عن العمليات التي يقوم بها ،اعتبارا ً من تاريخ  29تموز
 .2022ويف اليوم ذاته تم التواصل معنا من مديريتي الشــؤون القانونية واملشرتيات يف مرصف لبنان .وقد
أكدوا خضوع «املركزي» لتطبيق القانون .وبدأوا بالفعل بارســال املعلومات عن الصفقات ويتم التعاطي
معها ودراستها وتقديم االيضاحات املطلوبة .وبحسب الع ّلية فان هيئة الرشاء العام تؤكد خضوع مرصف
لبنان مثله مثل أي جهة شــارية أخرى لقانون الرشاء العام ،وعندما ال يفعل تتخذ بحقه االجراءات التي
تتخذ بحق أي إدارة خاضعة للقانون .كما سيخضع موظفوه للتدريب يف معهد باسل فليحان.
و 101من القانون تفرضان عىل الجهات الخاضعة
له تشــكيل لجان تلزيم واستالم ،تتألف كل واحدة
منها من ثالثة أعضاء مــن موظفي الفئة الثالثة.
وبحســب الع ّلية جرى يوم االربعاء الواقع فيه 10
آب  2022إجتمــاع يف وزارة الداخلية ضم إىل جانب
الوزير بسام مولوي ،ممثلني عن املديريات املعنية
يف البلديات ،ومعهد باســل فليحــان املايل والقوى
االمنية امللحقة يف وزارة الداخلية والبلديات .وجرى
ٍ
تعاط مرن مــع البلديات ،ولكن من
التفاهم عىل
ضمن القانــون وتطبيقه وليــس باتخاذ أي عذر
للخــروج عنه .وعىل ضوء االجتمــاع يتابع الع ًلية
"أصدرت مذكرة لتســهيل تطبيــق القانون عىل
البلديات بما خــص اللجان .بمعنى أن البلدية التي
ال يوجــد فيها موظف من الفئة الثالثة تســتطيع
االســتعانة بموظف من البلدية املجاورة لها أو أي
إدارة أخرى مــن إدارات الدولة مــن ضمن الئحة
االستالم املوحدة املوضوعة من هيئة الرشاء العام
من قبل الجهات الشارية .وهذا يجوز وفقا الحاكم
املادة  100التي تشــرط أن يأتي واحد من اللجنة
عىل االقل من خارج الجهة الشارية".
أما بالنســبة للمادة  101الفقــرة  ،3املتعلقة
بتشــكيل لجان االســتالم فان "املشكلة أعمق من
أن تحل بتعميم من هيئة الرشاء العام" ،بحســب
الع ّلية" .ذلك أن لجنة االســتالم يجب أن تُشــكل
بكامــل أعضائها من البلدية ،أو الجهة الشــارية.
وعليــه اقرتحنا حل هذه العقبــة بتدبري من وزير
الداخلية بصفته وزير الوصاية عىل البلديات .حيث
يجوز تكليف موظف أو أكثر يف لجنة االســتالم من
خارج البلدية عىل غرار لجنة التلزيم" .وبحســب
العلية تجاوب الوزيــر مع املقرتح عىل أن يكون قد

صدر التعميم قبل أيام (الجمعة  19آب) .أو يف االيام
الالحقة .وبرأي العليــة فان أهمية تطبيق القانون
عىل البلديــات البالغ عددهــا  1050بلدية يتعدى
الشق املايل والقانوني إىل الشق التوعوي وإىل الحياة
الديمقراطيــة وتعزيز االســتقاللية والالمركزية،
واعطــاء املواطن ضمن النطــاق البلدي معلومات
عن نشاط املجالس البلدية حتى يستطيع االختيار
بشكل شــفاف .ويكون عىل بينة من نشاطها عند
التجديد ملجالسها .واملطلوب فقط نقل املعلومات،
التي باستطاعة أي موظف تزويد الهيئة بها لنرشها
عىل املوقع االلكرتونــي .وإذا رأت الهيئة انحرافات
وأخطــاء ،تتدخل عندها وتصدر تقارير إىل الجهات
املعنية مبارشة وصــوال ً إىل املؤسســات الرقابية
والنيابات العامة ،وحتــى إىل املجلس النيابي .وهذا
ما يصب يف صالح البلديات.

المشكلة في تفريغ اإلدارات

إذن ،املشكلة املتعلقة بتطبيق البلديات لقانون
الرشاء العام يف طريقها إىل الحل ،إن لم تكن قد حلت.
والعوائق لم تكن يف "القانون" إنما يف "وضع االدارات
املهرتئ نتيجة ســطو السياسيني عليها وتقاسمها
حصصاً" يشــدد الع ّلية" .إذ أن اعداد املوجودين يف
االدارات يقل عن أعداد من كانوا يف املالك يف ستينات
القرن املنرصم ،وال توجــد إدارة ال تعاني من نقص
يف املوظفــن من مختلف الفئــات .ذلك مع العلم أن
ثلث االنفاق العام يذهب رواتب واجوراً .والشغور يف
مراكز الفئة الثالثة تحديدا ً يجرى ملؤه بالتكليف من
موظفي الفئة الرابعة" .ويصح برأيه يف هذه الحالة
"اعتمــاد املوظفني بالتكليــف يف اللجان لرضورات
استمرارية املرفق العام".
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"حزب الله" يضغط للتأليف :إمأل الفراغ الرئاسي...

وباألمس ،تجدد االشــتباك بني الرساي الكبري ومرينا الشــالوحي عىل
خلفية املعلومات التي أشارت إىل مسؤولية باسيل املبارشة عن نسف املفاعيل
اإليجابيــة للقاء بعبدا األخري بني رئيس الجمهورية ميشــال عون والرئيس
املكلف ،فسارع رئيس «التيار الوطني» إىل اتهام ميقاتي بالوقوف خلف «هذه
األكاذيب والتلفيقات والفربكات» ،مصوبا ً عليه باملبارش من خالل ربط تبدّل
موقفه حيال التأليف من عدمه بموقف من وصفهم بـ»داعميه وموجّ هيه»،
األمر الذي وضعه رئيس حكومة ترصيف األعمال يف ســياق محاولة باسيل
«التنصل من مسؤوليته املبارشة عن تعطيل تشكيل الحكومة» ،مع التشديد
عىل أن «كل اتهامات باطلة لن تفيده يف يشء ( )...وعليه أن يفهم ّ
أن الحكومة
لــن تؤلف إال بالتعاون بني رئيس الجمهورية والرئيس املكلف حرصاً ،وابتدا ًء
من هذه اللحظة فليساجل جربان باسيل نفسه يف املرآة».
وكانت املعلومات املســتقاة من مصادر مواكبة عن قرب للمستجدات
الحكومية ،قد نقلــت أنّه «بعد انعقاد اللقاء األخري بني عون وميقاتي نتيجة
الجهود التي بذلها «حزب الله» إلنهاء القطيعة يف مشاورات التأليف ،تم التوصل
إىل أرضية توافقية يمكن التأسيس عليها للخروج بحل يتيح تشكيل حكومة
جديدة قبل نهاية العهد ،وكادت األمــور أن تنتهي إىل نتيجة إيجابية رسيعة
بعدما أبدى الرئيس املكلف استعداده لتدوير الزوايا مع رئيس الجمهورية ،لكن
رسعان ما دخل رئيس «التيار الوطني الحر» عىل الخط بشــكل أعاد حظوظ
التوافق الرئايس إىل الوراء».
وتوضح املصادر ّ
أن «ميقاتي قــدم تنازال ً لعون يف ما يخص إبقاء وزارة
الطاقة من حصته عرب اســتمرارها يف عهدة الوزيــر الحايل وليد فياض ،مع
إدخال تعديــات يف املقابل عىل حقيبتي االقتصــاد واملهجرين ،بحيث يتوىل
وزير ســني من عكار األوىل ويتم اختيار وزير درزي للثانية ال يستفز رئيس
«الحزب التقدمي االشــراكي» وليد جنبالط ،فقوبل هذا الطرح بأن يسمي
رئيس الجمهورية وزيرا ً مسيحيا ً آخر يضاف إىل حصته» ،مشري ًة إىل أنه رغم
اســتمرار الترسيبات والترصيحات السلبية املتبادلة بني ميقاتي وباسيل «ال
يزال العاملون عىل خط الوســاطة يجهدون يف سبيل تقريب وجهات النظر
بني بعبدا والرساي لع ّل وعىس تنجح محاوالت الربع الساعة األخري يف تشكيل
حكومة جديدة قبل الدخول يف مرحلة الفراغ الرئايس».
يف الغضون ،برز أمس تشديد البطريرك املاروني بشارة الراعي عىل وجوب
«تشكيل حكومة جديدة كاملة الصالحيات تتحمل مسؤولياتها الدستورية»،
بالتوازي مع «انتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن املهلة الدســتورية من
دون زيادة يوم واحد» .وإذ بدا الفتا ً لالنتباه تشديده عىل أنه «من املعيب حقا ً ّ
أن
تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية يف لبنان أمىس عادة منذ سنة  ،»1988وذلك
يف إشــارة واضحة إىل الفراغ الرئايس الذي فرضه تم ّرد العماد ميشال عون يف
قرص بعبدا حينها ،تساءل الراعي يف معرض تطرقه إىل الهواجس الوطنية عن
وجود نوايا مبيتة ملنع إجراء االستحقاق الرئايس يف موعده« :هل هي املرحلة
النهائية يف مخطط تغيري النظام واالنقالب عىل الطائف وإســقاط الدولة؟»،
مطالبا ً يف املقابل بانتخاب «رئيس يكون عىل مستوى الكيان والشعب والرمزية
الوطنية ،ي ّ
ُرسم حدود الدولة ليس مع الدول املحيطة بلبنان فقط ،بل مع قوى
لبنانية تترصف كأن ال منعة وال حدود وال كرامة للدولة والرشعية والجيش».

قمة عربية خماسية في العلمين اليوم
ّ

وأكدا رضورة اللجوء إىل الحوار والتفاهم والطرق الديبلوماسية لتسوية
النزاعات واألزمات بالوســائل السلمية التي تكفل الحفاظ عىل األمن والسلم
الدولي ْ
َّــن .كما تط ّرق اللقاء إىل أهمّ ية تعزيز العمل العربي املشــرك ووحدة
الصف العربي يف مواجهة التحدّيات التي تشهدها املنطقة العربية.
وبحث الجانبان خالل اللقاء مسارات التعاون الثنائي والفرص العديدة
الواعدة لتوسيع آفاقه إىل مســتويات أرحب تُع ّزز الرشاكة اإلسرتاتيجية بني
البل َديْن ،خصوصا ً يف املجاالت االقتصادية والتنموية التي تدعم تط ّلعاتهما إىل
َ
الشقيق ْي.
تحقيق التنمية املستدامة والتقدّم واالزدهار لشعبَيْهما
وأكد الشــيخ محمد بن زايد والرئيس الســييس دعمهما كافة الجهود
ّ
التوصل إىل حلول دائمة لألزمات يف دول املنطقة ،تُســهم يف إرساء
الرامية إىل
دعائم األمن واإلستقرار فيها وتحقيق اإلزدهار والسالم لشعوبها.
ويف وقت ســابق ،اســتقبل الرئيس املرصي نظريه اإلماراتي يف املطار.
ورحّ ب الســييس خالل اسرتاحة قصرية يف قاعة كبار الزوّار يف املطار بالشيخ
محمد بن زايد ،وتبادال األحاديث الودّية التي تُ ّ
عب عن عمق العالقات األخوية
التي تجمع البل َديْن وشعبَيْهما ،بحسب وكالة «وام».
وحول القمّ ة املرتقبة اليوم ،أفاد مصدر رفيع املستوى لـ»الرشق» ،بأن
القمة الخماســية ســتبحث «عددا ً من امللفات اإلقليمية ويف مقدّمها القمة
العربية املق ّرر عقدها يف الجزائر مطلع ترشين الثاني املقبل والتي ســتبحث
إعادة سوريا لشغل مقعدها يف الجامعة العربية».

اإلثـــنـــيـــن  ٢٢آب 2022

وبحســب مصادر ديبلوماســية مرصية تحدّثت ملوقع «سكاي نيوز
عربية»ّ ،
فإن عددا ً من امللفات البارزة ســتُمثل أســاس املباحثات بني القادة
العرب ،وعىل رأسها «استمرار تداعيات الحرب األوكرانية عىل العالم العربي،
ّ
يخص الطاقة والغذاء» .كما ســيت ّم التط ّرق إىل عدد من قضايا
ال ســيّما ما
املنطقة ،عىل رأسها «القضية الفلسطينية واألوضاع يف العراق وليبيا واليمن،
ّ
التوصل إىل ح ّل سيايس يف سوريا ،وكذلك استمرار أزمة سد النهضة».
ورضورة
وعىل صعيد آخر ،أعلنت اإلمارات أنها ستُعيد سفريها سيف محمد الزعابي
إىل طهران يف األيام املقبلة ،بعدمــا كانت قد ّ
خفضت تمثيلها الديبلومايس يف
الجمهورية اإلســامية العام  .2016وأوضحت وزارة الخارجية اإلماراتية يف
بيان أن ذلك يأتي تنفيذا ً لقرار «رفع مســتوى التمثيل الديبلومايس إىل درجة
سفري»« ،بما يُحقق املصالح املشرتكة للبل َديْن الجا َريْن واملنطقة».
ويف الغضون ،كشف قائد األســطول األمريكي الخامس براد كوبر خالل
ّ
منصة غري
حوار مع صحيفة «األيام» البحرينية أن بــاده تعتزم نرش 100
ّ
املســرة يف منطقة الرشق األوســط بحلول صيف ،2023
مأهولة للطائرات
بهدف رصد أي نشاط «مزعزع» الستقرار املنطقة ،ال سيّما يف املم ّرات املائية
الحيوية.

تفجير قرب موسكو يودي بإبنة "عقل بوتين"

وكانت داريا دوغني ،الصحافية واملح ّللة السياســية التي أعربت عالنية
كوالدها عن دعمها للحرب الروســية ض ّد أوكرانيا ،تقود ســيارة من طراز
«تويوتا الندكروزر» عندما انفجرت قبل أن تشــتعل فيها النريان عىل طريق
رسيع بالقرب من قرية بوليش فيازيومي ،عىل بُعد  40كيلومرتا ً عن موسكو.
ونقلت وكاالت األنباء الروســية عن مق ّربني من العائلــة أن املفكر والكاتب
القومي املتشــدّد ألكســندر دوغني ( 60عاماً) هو من استُهدف باإلنفجار،
موضحني أن داريا استعارت سيارة والدها يف ّ
تنقلها هذه امل ّرة.
وســارع رئيس «جمهورية دونيتسك» دينيس بوشيلني إىل اتهام القوات
األوكرانيــة بالوقوف وراء اغتيــال داريا ،فيما كتبت املتحدّثة باســم وزارة
الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عىل «تلغرام»« :إذا تأكد التو ّرط األوكراني،
ّ
املختصة ،فســيتع ّلق األمر بسياسة
ويجب التحقق منه من قبل الســلطات
إرهــاب الدولة التي يُطبّقها نظام كييف» ،بينما نفى مستشــار الرئاســة
األوكرانية ميخايلو بودوالك أي تو ّرط لبالده يف هذا االغتيال« ،ألنّنا لسنا دولة
إجرامية».
ومنــذ  ،2014يفرض االتحــاد األوروبي عقوبات عىل مــروّج الحركة
األوراسيّة (وهو إئتالف بني أوروبا وآســيا تحت القيادة الروسية) ألكسندر
دوغني ،يف أعقاب ض ّم شــبه جزيرة القرم إىل روسيا .كما تستهدف عقوبات
بريطانية داريا دوغني منذ تموز ،وتتّهمها لندن بنرش «معلومات مض ّللة عن
أوكرانيا» عىل اإلنرتنت.
وعــى الرغم من أن ألكســندر دوغني ال يشــغل أي مناصب حكومية،
فإنّه دائما ً ما يوصف بكونه «مق ّربا ً من الكرملني» و»عقل بوتني» يف وســائل
اإلعالم الغربية .وتُشري «واشــنطن بوست» إىل ّ
أن دوغني هو املهندس الفعيل
السرتاتيجية بوتني املتع ّلقة بأوكرانيا وباقي الدول السوفياتية السابقة ،وأكثر
األكاديميــن قربا ً من الرئيس الرويس ،لكن عالقتهما بقيت غري معلنة طوال
السنوات املاضية.
ويف الداخــل األوكراني ،كان الفتــا ً العثور عىل املســؤول عن منطقة
كريوفوغراد يف جهاز األمن األوكراني أولكسندر ناكونيتشني ميتا ً يف منزله يف
ّ
املحل
وسط أوكرانيا ،بحسب ما أعلنت النيابة العامة ،بينما كشف املسؤول
املنتخب أندري الفروس عىل «تلغرام» أن املسؤول قتل نفسه بإطالق النار عىل
رأسه.
توازياً ،دعا قادة الواليات املتحدة وفرنســا وأملانيا وبريطانيا إىل «ضبط
النفــس» حول محطة زابوريجيا النووية األوكرانيــة ،األكرب يف أوروبا والتي
يحت ّلها الجيش الرويس .وأوضح املتحدّث باسم املستشار األملاني أوالف شولتز
الرئيس ْ
َ
ــن جو بايدن وإيمانويل ماكرون وشولتز ورئيس الوزراء بوريس
أن
جونســون طلبوا أيضا ً بعد مشــاورات هاتفية ،اإلرساع يف إرسال بعثة من
مفتّيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية إىل املكان.
وخالل مشاوراتهم ،توافق القادة الغربيون األربعة كذلك عىل «اإلستمرار
يف دعم أوكرانيا يف دفاعها ض ّد العدوان الرويس» .وبحسب بيان البيت األبيض،
بحث القادة أيضا ً املفاوضات الجارية يف شــأن الربنامــج النووي اإليراني،
والحاجة إىل تعزيــز الدعم للرشكاء يف منطقة الرشق األوســط .كما بحثوا
«الجهود املشرتكة لردع واحتواء أنشطة إيران املزعزعة لإلستقرار».
ويف األثناء ،ح ّذر الرئيس األوكراني فولوديمري زيلينســكي من أن روسيا
«قد تقوم بيشء عىل قدر خاص من الهول والوحشــية» هذا األسبوع ،خالل
احتفال أوكرانيا بعيد استقاللها ،معتربا ً أن «أحد األهداف األساسية للعدو هو
إذاللنــا وزرع اليأس والخوف والرصاعات» ،ولكن «يجب أن نكون أقوياء بما
يكفي ملقاومة أي استفزاز ولجعل املحت ّلني يدفعون ثمن إرهابهم».

تـــســـــالــــــي
الكلمات المتقاطعة
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أفقيًا:

 – 1غالف الدماغ  -خاطر وذهن.
 - 2أ وقــع فال نًا في ا لحيرة
واالضطراب  -إحدى مقاطعات
إندونسيا.
 - 3رئيس وزراء سوري راحل
الرئيس الحادي عشر بصفة مؤقتة
للدولة السورية.
 - 4ردم الحفرة بالتراب  -كسب -
حرف عطف.
 - 5موقع إلكتروني شهير  -ظهر
الخبر.
 - 6انحرف  -تح ّدث.
 - 7األثقال.
 - 8في البيضة  -حصل على  -ال
يباح به.
 - 9نجل  -محظور.

 - 9شجر مثمر  -قسم وشعبة.
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حلول العدد السابق

أفقيا – 1 :ميخائيل ميشستين  - 2 -اوان  -فيليب بيتان  - 3 -تسمانيا  -ريان  -فا
  - 4يفلس  -قلب  -نبات  - 5 -نا  -بد  -يافا  -تويو  - 6 -يلمه  -سا  -البيادر 7 - وسع  -الالحق  -رقعة  - 8 -نباح  -مح  -صنين  -ما  - 9 -الليالي  -الرسول 10 - دعي  -سلم  -لطف  -انم  - 11 -مي  -الخير  -راهن  - 12 -ملهاة  -دعا - 13 -االساس  -عرس  -قوات  - 14 -طوعي  -راجيف غاندي  - 15 -مكدر  -حبر  -بلي.
عموديا  – 1 :ماتينيون  -دمياط  - 2 -يوسف السباعي  -لوم  - 3 -خامل  -معالي -
ماعك  - 4 -اناسبه  -حل  -السيد  - 5 -يسلها  - 6 -يفيق  -سلم الخاسر  - 7 -ليالي
الحلمية  -اح  - 8 -مل  -با  -عجب  - 9 -يير  -فاحص  -سرير  - 10 -شبين القناطر
 سف  - 11 -سباب  -يلفان  -غب  - 12 -تينا تيرنر  -قال  - 13 -يت  -تواق  -ساندوني  - 14 -ناف  -يدعمون  -عاد  - 15 -ناطورة المفاتيح.
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انشراح ( )14ــ اشتداد ( )24ــ شداة ()1
ــ شخصية ( )10ــ شحوم ()7
محزن ( )8ـــ مشجع ( )16ــ اشتبه
( )22ــ سائح ( )9ــ ساوى ()18
سائب ( )20ــ ساعة ( )19ــ سيادة ()2
ــ سيئات ( )25ــ مذمة ()6
ذكرى ( )15ــ اذرع ( )17ــ ذبابة ()4
ــ ادان ( )23ــ دواوين ()3
مستديم ( )11ــ دورة ( )5ــ منذهل
( )12ــ دناسة ( )13ــ دقاق ()21
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أرقام األقوياء
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79
ّ
محققون روس في موقع اإلنفجار الذي أودى بحياة داريا دوغين (أ ف ب)

عموديًا:
 – 1غاضب  -تقال للوالدة.
 - 2فيلم للممثل المصري عادل إمام .
 - 3جمال  -أداة استثناء.
 - 4ينغصه (العيش)  -اشتاق إلى.
 - 5شاعر عباسي.
 - 6ثمر النَّخل قبل أن ينضج  -حادث.
 - 7مسا فة ما بين ا لكفين إ ذ ا
انبسطت الذراعان يمينا ً وشما ال ً -
فسر موقفه وأثبته بال َّدليل.
َّ
 - 8الجائر  -وهكذا باألجنبية.
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إنهيار مأسوي في مزار قطارة اإلمام علي بكربالء
عثرت فرق اإلنقاذ العراقية عىل جثث
 5أشــخاص حتّى اآلن ،هم  3نساء ورجل
وطفل ،تحت األنقاض إثر انهيار ت ّل ترابي
عىل مزار قطارة اإلمــام عيل يف محافظة
كربالء يف جنوب العــراق ،كما أفاد الدفاع
املدني وكالة «فرانــس برس» أمس ،فيما
ً
متواصلة منذ
كانت ال تزال أعمــال اإلنقاذ
أكثر من  24ساعة.
وبينما رجّ ــح مدير إعــام مديرية
الدفاع املدني العميــد عبد الرحمن جودت
أن تكون «هــذه الحصيلة نهائية» ،أضاف
أن «عمليات البحث مستم ّرة يف املوقع حتّى
يت ّم مســح كامل الــركام للتأكد من عدم
وجود عالقني آخرين».
وحتّى مساء األحد ،كانت فرق الدفاع
املدني تواصل محاولتها الحفر بالجرارات
واملعدّات اليدوية النتشال األشخاص الذين
ال يزالون عالقني يف املكان .كما كانت قوات
أمنية ومن الجيش متواجدة يف املكان لدعم
جهود اإلنقاذ ،فيما كانت عائالت تنتظر يف
املحيط.
ومنذ ليل السبت ،نجحت فرق اإلنقاذ
يف انتشــال  3أطفال مــن تحت األنقاض،
وأوضحت أنهــم «بصحة جيّدة وت ّم نقلهم
إىل املستشــفى ملتابعة وضعهم الصحي».
وأظهرت صــور عنارص الدفاع املدني وهم
يخرجون طفالً مــن األنقاض محمّ الً عىل
حمّ الة وجسده مغ ّ
طى بالرتاب.
وكتب الرئيــس العراقي برهم صالح
مع ّلقا ً عىل الحادث املأســوي« :تلقينا بألم
الحــادث املفجع الذي تعــ ّرض له أهلنا...
نشــ ّد عىل يد فرق الدفاع املدنــي البطلة

اإلثـنـيـن  22آب 2022

أخبار سريعة
الصومال :حصيلة
مرتفعة لهجوم الفندق

فرق الدفاع المدني ُتحاول انتشال األشخاص العالقين أمس (أ ف ب)

واملتطوّعني يف إنقاذ العالقني وإســعافهم
ورضورة اســتنفار الجهــود إلنقاذ باقي
ا ُملحارصين».
من جهتــه ،وجّ ــه رئيس الــوزراء
العراقي مصطفى الكاظمي وزير الداخلية
«باإلرشاف املبارش وامليداني يف مح ّل الحادث
عىل أعمــال اإلنقاذ» ،متمنّيا ً «الســامة»
للمصابني ،وفق بيان صادر عن مكتبه.
بدوره ،كتــب رئيس مجلــس النواب

محمد الحلبــويس عىل «تويــر»« :نتقدَّم
بتعازينــا لذوي ضحايا حــادث اإلنهيار...
نش ُّد عىل أيدي األبطال من الدفاع املدني وهم
يستم ّرون يف عمليات اإلنقاذ منذ يوم أمس».
ووقع الحادث بعد ظهر السبت عندما
انهارت ت ّلة ترابية عىل مزار قطارة «اإلمام
عيل» الواقع عــى بُعد  25كلم غرب مدينة
كربالء ،وذلك بسبب «تشبّع الساتر الرتابي
املالصق للمــزار بالرطوبــة» ،كما أفادت

الرئيس الكولومبي يعمل
على تغيير "«عقيدة الجيش"
ّ
عي الرئيس الكولومبي غوســتافو بيرتو
الجنرال هيلدر فرينان غريالدو قائدا ً أعىل للجيش
والجنــرال هنري أرماندو ســانابريا عىل رأس
الرشطــة التي وعد بإحــداث «تحوّل عميق» يف
صفوفها مــع إلحاقها بوزارة جديدة هي وزارة
الدفاع ،يف مسعى من الرئيس اليساري إىل تغيري
ّ
املؤسسات
«العقيدة» التي كان قائما ً عليها عمل
العسكريّة واألمنية يف البالد.
رسعت السلطات الجديدة
وبهذه التعيينات ّ
مغــادرة  30جنــراال ً يف الجيــش والرشطة ،يف
ّ
املؤسسة
سابقة أحدثت زلزاال ً حقيقيّا ً عىل رأس
العسكرية ،فيما دعا بيرتو مساء السبت الجيش
إىل «بناء السالم» ،لدى ّ
تول قائد الجيش الجديد
مهامه رسميّاً .وخالل مراسم تخ ّللها استعراض
للقوات يف كلية عســكرية يف بوغوتا ،أدّى قادة
القوات الربّية وســاح الجــو والبحرية اليمني
أمام أوّل رئيس يساري يف تاريخ البالد انتخب يف
حزيران املايض.
وقال بيرتو متحدّثا ً أمام حشد من الضباط
وبجانبــه وزير الدفــاع ا ُمل ّ
عي حديثــا ً إيفان
فيالســكيز غوميز« :أدعوكم إىل التأمل يف مغزى
اإلنتخابات ...الشــعب صوّت من أجل تغيري»،
معتربا ً أنه بعد «عقود مــن املجازر» قمنا فيها
ّ
أشــقاء ويف عنف
«بقتل بعضنا البعض يف حرب
متواصل ...التغيري يعني الخروج من هذه الحرب
املستم ّرة وبناء السالم ...هذا أمر من الشعب!».

٢١

وتابع الرئيس الذي كان ينتمي يف الثمانينات
إىل فصيل مس ّلح من أقىص اليسار حاربه الجيش
الكولومبي يف ذلك الحني بشدّة« :ماذا يعني ذلك
بالنسبة إىل الجيش؟ املسألة ال تقترص عىل تبديل
جنرال بجنرال آخر» ،إذ «عىل الجيش ّأل يستع ّد
للحرب فحسب ،بل عليه أن يستع ّد أيضا ً للسالم،
أن يُصبح يف نهاية املطاف جيش سالم».
وشــدّد عىل أن املهمــة األوىل للجيش هي
«الدفاع عن املواطنني» ،وسيرتتّب عليه مكافحة
«تهريــب املخدّرات والكارتيــات األجنبية التي
ّ
يتعي عليه
يُهدّد تنامي نفوذها سيادتنا» ،كما
حماية البيئة ،خصوصا ً «غابة األمازون».
ووجّ ــه الرئيس الكولومبي خالل مراســم
أخرى الجمعة مع قيادة الرشطة ،إنذارا ً شــديد
اللهجــة إىل الرشطة ،ورفض بصــورة خاصة
«العقيدة األمنية الســابقة املبنيــة عىل قناعة
زائفة ّ
بأن هنــاك عد ّوا ً داخليّــا ً يف كولومبيا»،
مؤكدا ً أنّه «ليس هناك عــدو داخيل يف املجتمع
الكولومبي» .وبعد عقود من النزاع املســ ّلح مع
حركة «فارك» قبل نزع سالحها بموجب إتفاق
ســام و ُّقع العام  ،2016وفيمــا ال يزال النزاع
جاريا ً مع مختلف املجموعات املس ّلحة الناشطة
يف األقاليم ،ال سيّما املنشقني عن «فارك» ومقاتيل
«جيش التحريــر الوطني» ،يعتزم بيرتو تحريك
مفاوضات السالم مع «جيش التحرير الوطني»
والدخول يف محادثات مع مه ّربي املخدّرات.

محادثة جانبيّة بين الرئيس الكولومبي وقائد الجيش السبت (أ ف ب)

مديرية الدفاع املدني وكالة األنباء العراقية.
وعىل الصعيد الســيايس ،رأى صالح
محمد العراقــيّ ،
امللقب بـ»وزير الصدر»،
أن «اشــتداد الخالف» بني قــادة «اإلطار
التنســيقي» الشــيعي املوايل إليران يُعيق
تشكيل الحكومة ،يف وقت أبدت فيه قيادات
للتيارات املشــاركة يف «اإلطار التنسيقي»
موافقتها عىل دعوة الصــدر إىل «املناظرة
العلنية».

البابا قلق بعد اعتقال
أسقف في نيكاراغوا

الحبر األعظم ُيحيّي المؤمنين خالل صالة التبشير المالئكي أمس (أ ف ب)

بعد يومَ ْي من اعتقال أســقف
ماتاغالبا روالنــدو ألفاريز املعارض
للنظــام ،أعــرب البابا فرنســيس
أمس عن قلقه حيــال تصاعد التوتر
بني النظام االســتبدادي والكنيســة
الكاثوليكيــة يف نيكاراغوا ،مؤكدا ً أنه
يُتابع من كثب الوضع بألم.
وقال الحرب األعظــم بعد صالة
التبشــر املالئكي« :أرغــب بالتعبري
عــن قناعتي وأميل بأنــه من خالل
الحــوار املنفتح والصادق ،ما زال من
املمكن إيجاد أساس للتعايش السلمي
والقائم عىل االحرتام» ،فيما تشــهد
الكنيســة الكاثوليكية يف نيكاراغوا
ضغوطا ً متزايدة مــن الحكومة منذ
االحتجاجات املعارضــة عام 2018
التي واجهت قمعا ً أسفر عن سقوط
مئات القتىل .ويــرّ الرئيس دانيال
أورتيغــا عىل أن التظاهــرات كانت
ضمن خ ّ
طة للمعارضة املدعومة من
واشــنطن إلطاحته ،واتّهم األساقفة
بالتواطؤ ،يف حني تحدّث الفاتيكان عن
أن نيكاراغوا طردت السفري البابوي يف
آذار .واعتُقــل ألفاريز الجمعة بتهمة
القيام بأنشطة «مزعزعة لإلستقرار
واستفزازية».
وجــاء اعتقاله بعد أســبوعَ ْي
من فــرض الرشطة حصارا ً عىل مق ّر
إقامته الرسمي يف ماتاغالبا (وسط)،
بعدما انتقد إغــاق إذاعات وقنوات
تلفزيونيــة تابعة للكنيســة .وذكر

أنصاره أنه تم اقتياد ألفاريز «بعنف»
إىل مكان غــر معروف ،ما دفع األمم
املتحــدة ومنظمة الــدول األمريكية
للتعبري عن قلقهما.
وأعلن املجلس األسقفي ألمريكا
الالتينية ومنطقة البحــر الكاريبي
(ســيالم) أنه ت ّم اقتياد  8أشــخاص
آخرين ،بينهــم  5رجــال دين ،مع
ألفاريز ،إىل ماناغــوا ،ويت ّم التحقيق
معهم جميعاً .وأوضحت الكنيســة
الحقا ً أن ألفاريــز محتجز يف «منزل
عائلته» حيــث ُ
ســمح للكاردينال
ليبولدو برينيس بزيارته.
وكشــفت أبرشــية ماناغوا يف
بيان أن برينيس أشار إىل أن «الوضع
الجسدي (لألســقف) تدهور» ،لكن
«روحه املعنويّــة قوية» .أمّ ا الثمانية
الباقون ،فيت ّم احتجازهم يف سجن «إل
تشيبوتي» ،حيث يحتجز املعارضون،
بحســب ما ذكر مركــز نيكاراغوا
لحقوق اإلنسان.
واألسبوع املايض ،أفاد املركز ّ
بأن
قسا ً آخر يف نيكاراغوا يُدعى أوسكار
بينافيديز «أُنزل من مركبته واقتادته
ســيارة تابعة لدورية إىل وجهة غري
معروفة» .ويُشــر االتحاد األوروبي
إىل أن لدى نيكاراغــاوا أكثر من 180
«سجينا ً سياسيّاً» .وبحسب التكتّل،
أغلقت ســلطات نيكاراغوا أكثر من
 1200منظمــة مجتمــع مدني يف
النصف األوّل من العام .2022

إرتفعت حصيلة الهجوم
الدموي على فندق «حياة»
في مقديشو بعدما حاصره
جهاديون في حركة الشباب
اإلسالمية لمدّة  30ساعة،
إلى أكثر من  21قتيالً و117
مصاباً ،بينما واصل أقارب
المفقودين انتظار أنباء
عنهم .وبعدما أعلنت القوات
األمنية انتهاء العملية ليل
السبت  -األحد مع تصفية
جميع المس ّلحين ،ساد الهدوء
صباح أمس المنطقة المحيطة
بالفندق ،فيما أُقفلت الطرقات
وسط انتشار أمني كثيف.
وسعى عناصر الطوارئ
وخبراء تفكيك المتفجّ رات إلى
تطهير المبنى وإزالة األنقاض.
وتع ّرض مبنى الفندق ألضرار
جسيمة خالل تبادل إطالق
النار بين القوات الصومالية
والمس ّلحين ،ما أدّى إلى انهيار
أجزاء منه وترك الكثير من
الناس في حال من القلق على
أقربائهم الذين كانوا داخله
عندما بدأ الهجوم.

ضحايا سيول
في السودان
كشف المجلس القومي للدفاع
المدني في السودان أمس أن
عدد الوفيات ج ّراء السيول
والفيضانات وصل إلى 80
شخصا ً وعدد اإلصابات
إلى .31وتحدّثت اإلحصاءات
الرسمية عن أن عدد المنازل
التي دُمّ رت بشكل كامل وصل
إلى  17080منزالً ،فيما
تع ّرض  23850منزال ً لتدمير
جزئي ،فضالً عن تدمير عدد
كبير من المتاجر والمرافق.
كما أعلنت الحكومة السودانية
«حال الطوارئ» نتيجة
السيول في  6واليات .ويُعاني
السودان ،إحدى أفقر دول
العالم العربي والغارق في
أزماته السياسية واالقتصادية
منذ سقوط الرئيس السابق
عمر البشير العام ،2019
اضطرابات مستم ّرة منذ
اإلنقالب العسكري الذي ّ
نفذ
في  25تشرين األوّل الماضي.

اليابان تدرس
تطوير صواريخها
تدرس اليابان نشر أكثر من
 1000صاروخ «كروز» بعيد
المدى لتعزيز قدرتها على
مواجهة تهديدات الصين
اإلقليمية المتزايدة ،وفق ما
ذكرت صحيفة «يوميوري
شيمبون» .وتُخ ّ
طط طوكيو
لتطوير صواريخ مضادة
للسفن لزيادة مداها من 100
كيلومتر إلى نحو 1000
كيلومتر ،وهو ما سيكون كافيا ً
للوصول إلى مناطق الصين
الساحلية وكوريا الشمالية.
كما سيتعيّن القيام بعمليات
تحديث لتمكين السفن
والطائرات التي تملكها اليابان
حاليّا ً من إطالق صواريخ
جديدة يُمكن أن تضرب أهدافا ً
على الب ّر .وستُنشر الصواريخ
في منطقة كيوشو ومحيطها
وعلى الجزر الواقعة في جنوب
غرب اليابان قرب تايوان.

22

الريــــاضـــية

العـــدد  - ٩١٣السنــــة الـرابـعـة

اإلثـنـيـن  ٢٢آب 2022

كــــرة قــــدم

فوز ريال وإنتر وسقوط تشلسي ودورتموند

مانشستر سيتي يفلت من "فخ" نيوكاسل
وسباعيّة لبايرن في مرمى بوخوم
إنتهت المواجهة بين نيوكاسل ومانشستر سيتي بطل الموسم الماضي بتعادل مثير  3-3في مباراة
تقدم فيها االول  1-3حتى الدقيقة  ،61قبل ان يكتفي الفريقان بنقطة واحدة ،في المرحلة
الثالثة من بطولة انكلترا لكرة القدم.
وهذه املــرة االوىل التي يفوز
أهدر ســيتي بالتايل فرصة
فيها أرســنال يف مبارياته الثالث
اســتعادة الصدارة من ارسنال
االوىل يف الدوري منذ موسم -2004
صاحب السجل املثايل حتى اآلن،
 ،2005عندمــا كان يرشف عليه
فبات رصيــده  7نقاط يف املركز
الفرنيس أرســن فينغر ،علما ً أنه
الثاني مقابل  9للفريق اللندني.
خرس مبارياتــه الثالث يف الدوري
واحتفظ ســيتي بســجله
املوسم املايض يف أسوأ بداية للفريق
خاليا ً مــن الهزائــم يف آخر 20
منــذ  67عاماً .وفــاز توتنهام،
مباراة خاضها خارج ملعبه منذ
بفضل هدف تاريخي لهاري كاين،
املوسم املايض.
عىل ولفرهامبتـــون  - 1صفر.
سجل لنيوكاسل الباراغواياني
وســجل كاين هدفه الـ250
ميغيــل املــرون ( )28وكالــوم
مع توتنهام ،محققا ً رقما ً قياسيا ً
ويلســون ( )39وكــران تريبييه
يف الربمريليغ (انطلق
( ،)54ولسيتي األملاني
النظــام الجديــد يف
ايلــكاي غوندوغــان
 ،)1993عندما أصبح
( )6والنروجي ارلينغ
هاالند ( )54والربتغايل  3أهداف تاريخية االكثر تســجيالً مع
فريق واحــد رافعا ً
برناردو سيلفا ( .)64لبريمن في المانيا
رصيده إىل  185هدفاً،
مــن جهتــه،
متخطيا ً مهاجم مانشسرت سيتي
واصل أرســنال انطالقته القوية
الســابق األرجنتيني ســرجيو
هذا املوســم بفوزه عىل مضيفه
أغويرو (.)184
بورنمــوث 3-صفــر ،وبقــي
وألحق ليدز بضيفه تشــليس
بالعالمة الكاملة بانتصار ثالث.
الهزيمة األوىل للموســم ،وجاءت
وســجل النروجــي مارتــن
بنتيجة قاســية جــدا ً  - 3صفر،
أوديغارد ( 5و )11والفرنيس ويليام
سجلها االمريكي براندن ارانسون
صليبا ( )54أهداف النادي اللندني.

جــــــــــــــــــورج الهــــــــــــــــــاني
g.elhani@nidaalwatan.com

ُ
أساس
عودة الوئام واإلنسجام
النجاحات الرياضية
قد ال يكون ما ّ
تحقق في دورة ألعاب التضامن
اإلسالمي التي إختتمت منذ أيام في مدينة قونية التركية
على قدر طموحات اللبنانيين وأهل الوسط الرياضي،
على رغم أنّها المرة األولى التي يُحرز فيها وطن األرز
أربع ميداليات ،بعدما اقتصر األمر على ميدالية برونزية
واحدة في ك ّل من النسختَين السابقتَين ،إال أنها بالتأكيد
نتائج جيّدة ومشجّ عة ّ
تبشر بالخير ويُبنى عليها
للبطوالت الخارجية الكبيرة المقبلة.
من هذا المنطلق ،ال يمكن أن يتفاءل أحد بزيادة الغ ّلة
من الميداليات الملوّنة مستقبالً في أيّ لعبة يشارك
فيها األبطال والبطالت اللبنانيون إذا ما بقي الجفاء
والتباع ُد قائمَ ين بين اللجنة األولمبية اللبنانية وبعض
اإلتحادات الرياضية التي ال تزال تخاص ُم اللجنة منذ
االنتخابي في بداية العام الفائت،
انتهاء اإلستحقاق
ّ
لكن من دون عرقلة مسيرتها أو وضع العصي عمدا ً في
لكن هذا وحده ال يكفي ،حيث ّ
دواليبهاّ .
إن المطلوب
عودة الوئام واالنسجام بين الطرفين المتخاصمَ ين،
ال سيما ّ
أن معظم رؤساء االتحادات "البعيدة" يتمتّع
بحس المسؤولية وبحسن إدارته لعبته ،علما ً ّ
ّ
أن ثالثا ً من
الميداليات األربع التي تحققت في قونية جاءت بفضل
رياضة التايكواندو التي ّ
يتولها إتحا ٌد كان على الالئحة
المنافسة لالئحة بيار جلخ في االنتخابات ،إال ّ
أن هذا ال
يعني ّ
أن هذا اإلتحاد ،أو غيره من اإلتحادات التي تعتبر
نفسها "غير محسوبة" على اللجنة األولمبية تسمحُ في
بلقب من هنا أو ميدالية من هناك
أيّ لحظة بالتفريط ٍ
فقط من أجل تفشيل عمل اللجنة خالل واليتها اإلدارية
الحالية التي تمت ّد حتى مسته ّل العام .2025
أثبتت المشاركة اللبنانية في الدورة التركية األخيرة
ّ
أن ّ
منصات التتويج ليست بعيدة إطالقا ً عن العبينا
والعباتنا ،وك ّل ما هو مطلوبٌ بإلحاح اليوم كثي ٌر من
َ
الصادقين بين وزارة الشباب
التضامن والتنسيق
والرياضة واللجنة األولمبية واإلتحادات واألندية
الرياضية ،وعندها تصبح ك ّل األحالم المستحيلة قابلة
للتطبيق وللتحقيق على أرض الواقع.

( )33واالسباني رودريغو مورينو
( ،)37وجاك هاريســون (.)69
وفــاز برايتون عىل وســت هام
2صفر ،وساوثمبتون عىل ليسرت ،1-2وفولهام عىل برنتفورد ،2-3
وكريســتال باالس عىل أســتون
فيال  ،1-3وتعــادل ايفرتون مع
نوتنغهام فوريست .1-1

إسبانيا

حقق ريــال مدريــد فوزه
الثاني عــى التــوايل يف الدوري
االسباني وكان عىل مضيفه سلتا
فيغو  1-4ضمن املرحلة الثانية.
ســجل للفائز الفرنيس كريم
بنزيمــة ( 14من ركلــة جزاء)
والكرواتي لــوكا مودريتش ()42
والربازييل فينيســيوس جونيور
( )56واالوروغوايانــي فيديريكو
فالفــردي ( ،)66وللخارس إياغو
أسباس ( 23من ركلة جزاء) .وفاز
بيتيس عىل مضيفه مايوركا .1-2
ســجل لالول بورخا إيغليسياس
ركلتــي جــزاء ( 9و )73وللثاني
الكوسويف فيدات موريكي (.)56

كمــا فــاز أوساســونا عىل
قادش 2-صفر سجلها االرجنتيني
تشيمي أفيال ( )37وكيكي غارسيا
( )79من ركلتي جــزاء ،وأتلتيك
بلباو عىل فالنسيا  - 1صفر.

إيطاليا

ألميرون (الى اليمين) مسج ً
ال هدف نيوكاسل االول في مرمى سيتي (أ ف ب)

مع الزيو صفر-صفر ،وأودينيزي
مع سالرينيتانا صفر-صفر.

إحتفل إنرت بعــودة مهاجمه
القديم-الجديد البلجيكي روميلو
ألمانيا
لوكاكو إىل ملعبه بفوز ســهل عىل
واصل بايرن ميونيخ حامل
ضيفه سبيتســيا 3-صفر ،ضمن
اللقــب بدايته النارية للموســم
املرحلة الثانية من الدوري اإليطايل.
الجديــد بتحقيقه
وســجل أهداف
فــوزه الثالــث عىل
إنــر األرجنتينيــان
التــوايل والثانــي
الوتــارو مارتينيــز
جل هدفه بمهرجــان تهديفي
( )25وخواكني كوريا
يس
كاين
ّ
( )82والرتكي هاكان الـ 250مع توتنهام وجاء عىل حســاب
مضيفــه بوخــوم
تشالهان أوغلو (.)52
 - 7صفــر يف املرحلة الثالثة من
وكان إنــر ،الــذي تخىل عن
الدوري األملاني.
التشيليني أرتورو فيدال وأليكسيس
وســجل اهداف بايرن لوروا
سانشــيز املغــادر إىل مرســيليا
سانيه ( )4والهولندي ماتيس دي
الفرنيس ،اســتهل مغامرته بفوز
ليخت ( )25والفرنيس كينغسيل
صعب عىل ليتــي  1-2يف الوقت
كومان ( )33والســنغايل ساديو
بدل الضائع .وفاز ساسوولو عىل
مانيه ( 42و 60من ركلة جزاء)
ليتيش  - 1صفــر ،وتعادل تورينو

والكوســتاريكي كريســتيان
غامبــوا ( 69خطــأ يف مرماه)
ورسج غنابري (.)76
وســجل فريدر بريمن ثالثة
أهداف يف الدقائق السبع االخرية
ليُلحــق بمضيفــه بوروســيا
دورتموند خسارة قاسية .2-3
تقدم دورتموند بهديف يوليان
برانت ( )45والربتغــايل رافايل
غرييرو ( ،)77قبــل أن ينتفض
بريمن العائد إىل "بوندســليغا"
بفضــل البــدالء االنكليــزي يل
بوشانان ( )89ونيكالس شميت
( )3+90واالســكتلندي أوليفر
بورك (.)5+90
وبــات بريمــن ،الفائز
للمــرة األخــرة يف دورتموند
يف الــدوري إىل  9كانون األوّل
 2017بنتيجة  ،1-2أول فريق

اإلخاء بطل "التحدّي" والعهد بطل "النخبة"
توّج فريق اإلخاء األهيل عاليه بلقب مسابقة
كأس "التحدّي" لكرة القدم ملوســم  2022بعد
تغ ّلبه يف املبــاراة النهائية عىل الصفاء بهدف من
دون ر ّد يف اللقاء الذي جمعهما أمس عىل ملعب
بلدية طرابلس ،وســجّ ل هدف الفــوز الوحيد
حمزه عبود بتسديدة قوية خدعت الحارس ربيع
الكاخــي يف الدقيقة الخامســة .وكان املهاجم
الفلسطيني وسيم عبد الهادي أضاع ركلة جزاء
يف الدقيقة  15إذ سدّد الكرة بالقائم األيمن ملرمى
الحارس الكاخي .وهذا اللقب األول للفريق الجبيل
يف هذه املسابقة منذ تنظيمها يف العام .2013

العهد – األنصار

وكان فريــق العهــد أحــرز لقب كأس
"النخبة" بتغ ّلبه عىل خصمه األنصار بنتيجة
( )1-2السبت عىل ملعب بلدية بحمدون .وهو
اللقب السابع للعهد الذي أصبح ثانيا ً من حيث
التتويج بعد النجمة ( 12لقباً).
إفتتح محمد نارص التسجيل للعهد يف الدقيقة
 26بعــد أن ّ
توغل يف املنطقــة األنصارية وخدع
املدافعني وســدّد كرة بعيدة عن متناول الحارس

من مباراة اإلخاء والصفاء أمس في طرابلس

األخرض نزيه أســعد .وأدرك األنصار التعادل من
ركلة جــزاء يف الدقيقة ّ 33
نفذهــا قائد الفريق
حســن معتوق بنجاح يف مرمى الحارس شاكر

وهبه .وأعطى ربيع عطايا الفوز للعهد يف الدقيقة
 60بتســجيله هدفا ً رائعا ً برأسه إثر رضبة حرة
نفذها محمد حيدر اىل داخل املنطقة األنصارية.

يغلب إيران
"سلة" آسيا للناشئين :لبنان
ُ

فرحة الالعبين اللبنانيين بالفوز

إسته ّل منتخب لبنان للناشــئني بكرة السلة (تحت الـ 18سنة)
مبارياته يف بطولة آســيا املقامة حاليا ً يف صالــة "ازادي" يف طهران
بفوزه الصعب عىل نظريه اإليراني صاحب األرض بفارق ســلة واحدة
فقط ( )63-65أمس ضمن منافسات املجموعة األوىل ،يف مباراة شيّقة
ومثرية منذ بدايتها وحتى ثوانيهــا األخرية ،حيث نجح العبو منتخب
األرز بحسمها لصالحهم برباعة.
ويخوض لبنان مباراته الثانية يف البطولة القارية بمواجهة اليابان
عند الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر اليوم االثنني.
يُشار إىل ّ
أن البطولة مؤهلة إىل كأس العالم تحت الـ 19عاماً ،حيث
ســتحجز أربعة من املنتخبات العرشة املشاركة مقاعدها يف املونديال
املق ّرر العام املقبل.
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اإلثـنـيـن  ٢٢آب 2022

مضرب سينسيناتي :تسيتسيباس يُفاجئ
مدفيديف

يف تاريخ "البوندسليغا" يسجل
ثالثة أهداف يف الدقيقة  89أو
بعدها يف مباراة واحدة ،حسب
"أوبتا" لالحصاءات.
وفاز مونشنغالدباخ عىل
هرتا برلني 1-صفر ،وماينتس
عىل أوغسبورغ  ،1-2وأونيون
برلــن عــى اليبزيــغ ،1-2
وهوفنهايم عــى ليفركوزن
3صفــر ،وفرايبــورغ عىلشتوتغارت 1-صفر ،وتعادل
فولفســبورغ مع شــالكه
صفر-صفر ،وفرانكفورت مع
كولن .1-1

فرنسا

حقــق مرســيليا فــوزا ً
صعبا ً عىل نانــت  1-2ضمن
املرحلــة الثالثة مــن الدوري

الفرنــي .ســجل للفائــز
الكونغويل شانسيل مبمبا ()70
ونيكوالس بالــوا ( 80خطأ يف
مرماه) ،وللخارس لودوفيك بال
( 78من ركلة جزاء).
وفاز لنس عىل موناكو .1-4
ســجل لــاول البلجيكي لويس
أوبينــدا ( )7والكولومبي ديفري
ماكادو ( )38والعاجي ســيكو
فوفانــا ( 55من ركلــة جزاء)
وويسيل ســعيد ( ،)78وللثاني
بنوا بادياشيل (.)41
وفاز كلريمون عىل نيـــس
 - 1صفر ،وبريســت عىل أنجيه
 ،1-3وأوكســر عــى مونبلييه
 ،1-2ورين عىل أجاكسيو ،1-2
وتعادل سرتاسبورغ مع ريمس
 ،1-1وتولوز مع لوريان .2-2
(أ ف ب)

بعث اليوناني ستيفانوس
تسيتســيباس برسالة قوية إىل
منافسيه ،عندما أقىص الرويس
دانييل مدفيديــف ،املصنف أول
عامليــاً ،يف طريقــه إىل نهائي
دورة سينســيناتي االمريكيــة
لأللف يف كــرة املرضب ،ليالقي
الكرواتي بورنا كوريتش الفائز
عىل الربيطاني كامريون نوري.
ويمكــن أن يلتقــي اليوناني
والــرويس مجددا ً يف األســبوع
الثاني من فالشينغ ميدوز (29
آب  -11أيلول) حيث ســيدافع
مدفيديف عــن لقبه الذي ظفر
بــه العام املايض عىل حســاب
الرصبي نوفاك ديوكوفيتش.
وبالنسبة لليوناني السابع
عامليا ً والذي كان قد تلقى ســبع
هزائــم يف تســع مواجهات مع
مدفيديف ،كانت آخرها يف نصف
نهائي بطولة أسرتاليا املفتوحة،
فإن هذا الفوز يعزز ثقته بنفسه.
وبحثا ً عن لقب ثالث يف العام

تسيتسيباس فائزًا على مدفيديف (أ ف ب)

 2022بعد دورتي مونتي كارلو
ومايوركا ،تغلب تسيتســيباس
عىل مدفيديف  6-7و 6-3و.3-6
وســيحاول تسيتسيباس،
وصيف النسختني السابقتني من
سينسيناتي ،تحقيق فوز ثالث يف
فئة املاسرتز األلف ،أمام كوريتش
( )152والذي أقىص نوري حامل
لقب  2021بفوزه عليه يف نصف
النهائي  3-6و.4-6
وعنــد الســيدات ،قلبت
التشــيكية بــرا كفيتوفــا
تأخرهــا بمجموعــة أمام

األمريكيــة ماديســون كيز
وحققت فوزا ً مستحقا ً 7-6
و 4-6و ،3-6وبلغت النهائي
للمرة األوىل يف مسريتها.
وتأمل التشــيكية البالغة
 32عاما ً واملصنفــة  28عاملياً،
يف أن تحــرز لقبها التاســع يف
إحــدى دورات األلف ،والـ 30يف
مسريتها حيث تخوض النهائي
مع الفرنسية كارولني غارسيا
( )35الفائزة عىل البيالروســية
أرينا ســابالينكا السابعة 2-6
و 6-4و( .1-6أ ف ب)

ألعاب قوى :دوبالنتيس يحتفظ بلقبه األوروبي
احتفظ بطل العالم السويدي أرمان دوبالنتيس
بلقب القفــز بالزانة بعد فوزه بذهبية بطولة أوروبا
أللعاب القوى برقم قيايس قاري يف ميونيخ (أملانيا).
وقفز دوبالنتيس ،الذي وصل اىل أملانيا بعد أن حقق يف
مدينة يوجني االمريكية الشهر املايض لقب بطولة العالم
برقم قيــايس تاريخي ( 6.21م) ،ارتفاع  6.06م محققا ً
رقما ً قياســيا ً يف بطولة أوروبا ،ليتفوق بفارق سنتمرت

ليستر يمدّد عقد فاردي
مدّد ليسرت ســيتي اإلنكليزي عقد مهاجمه التاريخي جايمي
فاردي ،الذي قاده إىل احراز لقب الدوري املحيل يف العام  ،2016حتى
العام .2024
وتحدّث املهاجم الدويل الســابق البالغ  35عاما ً عن شعوره
بأنه "بمثابة أثاث" النــادي ،الذي انضم اليه يف العام  2012من
فليتوود املغمور.
وســجّ ل فاردي  133هدفا ً يف "الربمريليغ" يف  272مباراة ،من
بينها  24يف موســم  ،2016عندما خالفت تشكيلة املدرب اإليطايل
كالوديو رانيريي كل التوقعات محرزة اللقب.
وقال صاحب  164هدفا ً يف  387مباراة يف مختلف املسابقات:
"أنا فوق القمر بطبيعة الحال .عندما علمت ان النادي يرغب ذلك،
لم يكن بوسعي سوى التوقيع وكان القرار سهالً".
وكان عقــد فاردي ســينتهي يف العام  2023وارتبط اســمه
باالنتقال إىل مانشسرت يونايتد.
ونال فاردي ،الــذي أحرز لقب الكأس مع ليســر أيضا ً يف
العام  ،2021لقب هداف الدوري يف موســم  2020مع  23هدفاً،
كما ســجل  7أهداف يف  26ظهورا ً مع منتخب إنكلرتا بني 2015
و( .2018أ ف ب)
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عىل الرقم السابق املسجل باسم السوفياتي  -األوكراني
ســرغي بوبكا .وح ّل األملاني بو كاندا ليتا باهريي ثانيا ً
( 5.85م) والنروجي بال هاوغن ثالثا ً ( 5.75م).
ووصل دوبالنتيــس إىل البطولــة القارية بعد
سلســلة مــن  18انتصــارا ً متتاليــا ً يف البطوالت
واملسابقات التي شارك فيها ،وغ ّرد مرة جديدة خارج
الرسب يف ظروف باردة ورطبة عىل امللعب األوملبي.
وتجاوز الســويدي ،املولود يف الواليات املتحدة،
ارتفاع  5.75م كما فعل بطل أوروبا ثالث مرات وبطل
أوملبياد لندن  2012الفرنيس رونو رينو الفيلني.
غري أن الفرنيس فشــل ثالث مــرات يف تجاوز
ارتفــاع  5.85م ،فيما ح ّلــق دوبالنتيس لينجح يف
تجاوز ارتفاع  5.90و 5.95م عىل التوايل.
ومع خروج ليتا باهريي من دائرة املنافســة يف
هذه املرحلة ،رفع دوبالنتيــس االرتفاع اىل  6.06م
لينجح يف تحطيم الرقم األوروبي السابق .من جهته،
عوّض النروجي كارستن فارهولم خيبته يف مونديال
يوجني واحتفظ بلقب سباق  400م حواجز.
وحقق فارهولم رقما ً قياســيا ً لبطولة أوروبا
قدره  47.12ثانية ،متقدما ً عــى الفرنيس ويلفريد
هابيو ( 48.56ث) والرتكي من أصل كوبي ياسماني
كوبيلو ( 48.78ث)(.أ ف ب)

ينضم الى نابولي
راسبادوري
ّ
أكد نادي نابــويل اإليطايل تعاقده مع املهاجم
الدويل جياكومو راســبادوري قادما ً من مواطنه
ساسوولو عىل ســبيل اإلعارة ،يف ثالث صفقات
النادي الجنوبي خالل االسبوع املايض.
وأفاد نابويل يف بيان بأنه تعاقد مع راسبادوري
( 22عاماً) عىل سبيل اإلعارة مع التزام بالرشاء،
مما يجعلــه انتقاال ً دائما ً إىل أكــر نادٍ يف جنوب
إيطاليا الذي لم يكشف عن تفاصيل الصفقة.
وعىل رغم ذلك ،وفقا ً لتقارير واسعة االنتشار يف
وســائل اإلعالم اإليطالية ،وافق الناديان عىل صفقة
االعارة بقيمة خمســة ماليني يورو ،باإلضافة إىل 25
مليونا ً أخرى يتم دفعها عىل مدى ثالث سنوات بعد أن
يصبح االنتقال رسميا ً بشكل دائم يف الصيف املقبل.
وخاض راسبادوري  13مباراة دولية ،سجل
خاللها ثالثة أهداف ،كما كان ضمن التشــكيلة
الفائزة بكأس أوروبــا  2020والتي اقيمت العام
املايض بسبب تداعيات فريوس كورونا.
وبات راســبادوري ثالث صفقة هذا األسبوع
وقد ساعدت يف إعادة إشعال الحماس لدى جماهري
نابويل الغاضبة بعد صيف مضطرب ،اتســم
برحيل الســنغايل خاليــدو كوليبايل
(تشــليس االنكليــزي)
ولورنتسو إينسينيي

(تورونتــو الكندي) والبلجيكــي دريس مرتنس
(غلطة رساي الرتكي).
وكان املهاجم األرجنتيني جيوفاني سيميوني،
نجل مدرب أتلتيكو مدريد االســباني سيميوني،
أكمل انتقاله عىل سبيل اإلعارة من فريونا ،قبل أن
يصل العب الوسط الفرنيس تانغي ندومبيليه من
توتنهام اإلنكليزي عىل سبيل اإلعارة أيضاً.
ومن املتوقع أن يتعاقــد نابويل مع الحارس
الكوســتاريكي كيلور نافاس من باريس ســان
جرمان الفرنيس( .أ ف ب)

أخبار سريعة
جوبيتر يعزّز صفوفه

يسعى نادي جوبيتر (أكاديمية
نديم سعيد) الى تعزيز صفوف
فريقه اثر صعوده الى مصاف
أندية الدرجة األولى لكرة السلة
بعد حلوله وصيفا ً في بطولة
لبنان للدرجة الثانية في الموسم
األخير ،حيث تعاقد مع عدد
من الالعبين المعروفين أمثال
مايكل صدقة من الحكمة،
كريم جدايل واليو غصن من
هومنتمن ،عمر القيسي انترانيك
وبشارة بستاني من بيبلوس
جبيل ،كما تسعى ادارة النادي
الى إبرام تعاقدات جديدة في
االيام المقبلة .يُذكر ّ
أن االخوين
نديم وبديع سعيد يتوليان إدارة
الجهاز الفني للفريق.

المطلوب تدابير رادعة

إعتبر إداريّ مخضرم ّ
أن ما
شهده ملعب بحمدون في نهائي
كأس النخبة بين العهد واالنصار
من قبل مشجعي الطرفين من
تراشق كالمي وشتائم والتع ّرض
لمقامات سياسية وغيرها ال
يجب أن يم ّر مرور الكرام ،داعيا ً
االتحاد الى تطبيق اإلجراءات
القانونية المناسبة .أضافّ :
لكن
هذا وحده ال يكفي اذا لم يد ُع
االتحاد الى إجتماع عاجل لروابط
االندية ويضعها أمام مسؤولياتها
ّ
المندسين من دخول
عبر منع
المد ّرجات ،خصوصا ً ّ
أن الموسم
الكرويّ الجديد على األبواب ،علما ً
ّ
ان المباراة المذكورة خلت من ايّ
تشنّجات ومشاحنات بين الالعبين
على أرض الملعب.

رالي لبنان الدولي

يعقد النادي اللبناني للسيارات
والسياحة ( )ATCLمؤتمرا ً
صحافيا ً في مق ّره في الكسليك عند
السادسة من مساء الجمعة  26آب
الجاري لإلعالن رسميا ً عن "كورال
رالي لبنان الدولي الـ "44في 2
و 3و 4ايلول المقبل ،وهو يندرج
ضمن روزنامة بطولة الشرق
األوسط للراليات للعام .2022
وتبلغ المسافة االجمالية للرالي الذي
ستشارك فيه نخبة من السائقين
المحليين والعرب واألجانب
 478.83كلم ،منها  192.30كلم
طول المراحل الخاصة للسرعة
وعددها  .10وكان البطل اللبناني
روجيه فغالي أحرز لقب نسخة
العام الماضي أمام القطري ناصر
العطية الذي ح ّل وصيفاً.
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األخضر ...واليابس

باسيل راجع
الزمان 1 :تشرين الثاني 2022
المكان :بيت الشعب
أرتال من الباصات تنقل مناصري الرئيس
السابق للجمهورية اللبنانية إلى بيت الشعب.
قوافل من األورنجيين اختارت الحج إلى بعبدا
سيرا ً على األقدام ،ومنهم وفد سد شبروح
الذي رأسته النائبة ندى البستاني ،ووفد زغرتا
برئاسة القطب العوني بيار ّ
رفول ،وهو بحسب
ويكيبيديا "من أهم الشخصيات التي حققت
شهرة كبيرة في الوطن العربي" وقد حمله
مريدوه ،بالتناوب ،على األكتاف من مفرق
كفرحزير حتى باحة القصر .ومن عاليه نزل
القيصر على حصانه وخلفه قضاء عاليه،
بأطفاله ونسائه وشيوخه وشبابه وشيبه.
ومن اللقلوق ،إنطلقت كتائب الحرس
القديم ،في قافلة تقدمتها فصيلة
اإلنتحاريين ،تبعتها فصائل الفدائيين،
ثم فصائل اإلنضباط ،ثم فصائل الدبكة
والرقص ،ثم سار مصابو الحرب .ثم حمَ لة
جرار الذهب والمصاغ واألحجار الكريمة.
كل الطرقات المؤدية إلى قصر الشعب
اصطبغت باللون األرجواني .اإلحتفاالت بدأت في
وقت مبكر من صباح الجمهورية الرابعة" .رح
نبقى هون"" ،عونك جايي من الله" "وحدك
على وعدك"" ،نزل التيار عاألرض" و"يا ثوار
األرض" مع عرض فيديوات على شاشات عمالقة
بصوت الجنرال وولي عهده بثت القشعريرة
في أبدان الحشد المليوني كـ "تستطيعون
سحقي وال تستطيعون أخد توقيعي"" ،سلمونا
البلد على العتمة وانشالله نس ّلمه على الطاقة
الشمسية"" ،نحن الجيل الذي حرر لبنان"،
"أنتم أوطى من بطن ّ
السقاية"" ،كهربا بدنا
نجيب ،سدود بدنا نعمر" وجملة إيه جملة أل،
يصدح الجنرال بصوته األوبرالي "يا شعب لبنان
العظيم" فيتردد الصدى على شاطئ الرنكا .إلى
ما سبق عُ رضت شهادات تاريخية من سعيد
عقل وسهى قيقانو ،والشيخ عفيف الصندقلي
وإم شريف وأبو عرب.
الجميع في انتظارإطاللة الجنرال عون.
كل محطات التلفزة العالمية تستعد للحدث.
سيكون الخطاب األول للجنرال بعد انتهاء
الوالية الدستورية وعجز مجلس النواب عن
انتخاب خلف له.
العاشرة تماما ً أطل ولي العهد من شرفة
القصر رافعا ً شارة النصر وإلى جانبه نائبته
مي خريش ومنسق اإلحتفال ّ
غسان عطالله،
وأعضاء مجلس قيادة الثورة .استُقبل بعاصفة
من األهازيج بلغت أقصاها حين أطلقت
الحناجر في لحظة ّ
توهج ذهني "صهيوني
صهيوني سمير جعجع صهيوني".
تنحنح جبران وبدأ خطابه البليغ:
وبتسألوني...
ويتابع الجمهور الطربي  :عنّك يا نور عيوني
معقول أكون أحبك أكتر من نفسي ليه...
بتسألوني ليه أنا مش الجنرال واقف معكن.
الجنرال ما قادر يوقف بهاللحظة عندو إلتهاب
بالحنجرة .فكلفني قلكم ما حدا يفكر يورت الجبل
إال شيخ الجبل .ما حدا بيقدر يسرق من الرئاسة
ال حكومة فاقدة الشرعية وال أي قوة بالعالم.
ومستعدين ندافع عن القصر بسكاكين المطبخ...
بعد أشهر على الخطاب الحدث ،كتب
ناشطون على جدران بيروت :باسيل راجع.

هـــــــــــــل
تعــــــــــلم

يفقد اإلنسان نحو
أربعة كيلوغرامات
من خاليا الجلد
كل سنة.

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

أ ّول مصر ّيتين تقودان مترو في القاهرة
تُفاخــر الثالثينية هنــد عمر بأنهــا تتحمّ ل
"املســؤولية عن حيــاة آالف البرش يوميــاً" ،فقد
اختريت هــذه األ ّم املرصيّة لطف َلني مــع زميلتها
سوزان محمد ( 32عاماً) لتَكونا أوّل امرأتني تقودان
قطارات املرتو يف القاهرة.
ويُصيب الشــلل املروري يوميّا ً شوارع العاصمة
املرصيــة التي يزيد عدد ســكانها عــى  20مليون
نســمة وتُعاني نقصا ً فادحا ً يف وســائل النقل العام
يَدفع بأغلب الســكان للجوء اىل بدائــل النقل ،بينها
مئات الحافالت الصغرية وعربات الـ"توك توك" التي
ري من األحيان .ومنذ
تفتقر اىل مُستلزمات األمان يف كث ٍ
ٍ
خطوط للمرتو
ثمانينات القرن املايض ،بــدأَت ثالثة

راكب.
العمل يف القاهرة لتنقل يوميّــا ً ُقرابة املليونَي
ٍ
ٍ
خطوط جديدة قريباً.
ويُرتقب افتتاح ثالثة
لكن قبل بدء تشــغيل هذه الخطــوط ،أطلقت
شبكة مرتو القاهرة ثور ًة عىل العادات املتوارثة يف هذا
املجال ،فقد فتحت بــاب التقدّم لوظائف قيادة املرتو
ّ
ّ
ومرش ً
مرشحا ً
حة ،اجتازت
أمام النساء .ومن بني 30
هند وســوزان االختبارات التي أرشفت عليها الهيئة
القومية لألنفاق املرصية وهيئة النقل الباريسية.
ومنذ بداية نيســان املايض ،تقود السيّدتان الخط
رقــم  3يف املرتو ،وهو األحدث الــذي ُ
يعب القاهرة من
الرشق إىل الغرب عىل امتداد  20كيلومرتاً .وتعمالن ستّة
ٍ
ساعات يف اليوم( .أ ف ب)
أيا ٍم يف األسبوع لثماني

الحر ّ في إيطاليا
عشرات األبقار تنفق بسبب َ
َ
صــت األبحاث إىل ّ
خلُ َ
أن نفوق حواىل خمســن
بقرة يف أوائل آب الجاري يف مزرعةٍ يف شــمال غرب
إيطاليا ج ّراء التســمّ م برباعم نبتات الرسغوم (ذرة
ً
ناتجة عن موجة الجفاف الحالية.
رفيعة) ،قد تكون
وتُعتــر الذرة الرفيعــة واحد ًة مــن النباتات
الســيانوجينية التي قد تُسبّب حاالت تسمّ ٍم خطري ًة
تطوّر فائق الرسعة بسبب احتوائها عىل
للغاية مع
ٍ
مادة الدرهني .وتَظهر األعراض برسعةٍ كبري ٍة ( 10إىل
 15دقيقة بعد االبتالع) ،وتَحدث الوفاة يف غضون 15
إىل  30دقيقةٍ بعد االضطرابات التنفسية والعصبية
ٌ
ٍ
برعشات وتشنّجات.
مصحوبة
والعضلية،
والدرهني ما ّد ٌة ســامّ ٌة للحيوانات موجود ٌة يف

الذرة الرفيعة وتُطلق سيانيد الهيدروجني بكمّ ٍ
يات
ال تــؤدّي يف العادة إىل املوت .ولكــن يف براعم الذرة
الرفيعة املأخوذة من هذه املزرعة ،أظهرت التحاليل
ّ
أن تركيــز هذه املــادة بلــغ  10717ميليغراما ً يف
الكيلوغرام ،وهي كميّة غري طبيعية .وتعود نسبة
الرتكيز املرتفعة هــذه إىل اإلجهاد املائي الناتج عن
بشكل عام.
الجفاف الذي أثّر عىل إيطاليا وأوروبا
ٍ
ولــدى الحيوانــات التــي نفقــت يف مزرعة
سوماريفا ،كانت كمية سيانيد الهيدروجني تفوق
 900ميليغرام يف الكيلوغــرام ،يف حني ّ
أن الجرعة
التي تزيد عــن  700ميليغرام يف الكيلوغرام الواحد
ً
قاتلة للماشية( .أ ف ب)
تُعترب

استعادت خاتم زواجها بعد فقدانه في المحيط
عــاد خاتــم زواج مــايس المــرأة مــن واليــة
ماساتشوســتس إىل إصبعهــا بعد أن عثــر عليه رجل
استجاب لندائها عىل وسائل التواصل االجتماعي بالبحث
عنه يف قاع املحيط .وقالت فرانشيســكا تيل إنها "كانت
تلعب كرة القدم مع زوجها هذا الشهر يف "نورث بيتش"
بوالية نيو هامبشاير ،عندما انزلق الخاتم من إصبعها،
من دون التمكن من العثور عليه بعد ساعات من البحث".
عــى االثر ،كتبت تيل منشــورا ً عن محنتها عرب
"فيسبوك" طلبت فيه املســاعدة من أي شخص قد
يرتدد عىل الشاطئ ومعه جهاز للكشف عن املعادن.
وتمت مشاركة منشورها آالف املرات ولفت ذلك انتباه

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

رجل يدعى لو آيس ،الذي ارتدى بذلة غطس ومصباحا ً
أماميا ً وتوجه إىل املحيط بحثا ً عن الخاتم باســتخدام
جهاز الكشف عن املعادن.
يف اليومني األولني للبحث ،لم يحالفه الحظ ،وقال
آيس" :أنا ال أتحمل الفشــل .أردت أن أعود وأعطيها
فرصة أخرية" .ويف اليــوم الثالث وجد الخاتم مدفونا ً
تحت القاع الرميل للمحيط ،فأرســل الصورة إىل تيل،
كاتبا ً لها يف رســالة" :من فضلك أخربيني أن هذا هو
الخاتم حتى أتمكن أخريا ً من مغادرة هذا الشاطئ".
وأعاد آيس الخاتم إىل منزل تيل ،وجثا زوجها عىل
إحدى ركبتيه مرة أخرى ليضعه يف إصبعها.
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