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لم يعد الئقا ً أن ينشغل القارئ بتفاهات
بعبدا والرساي وال بصغــارات املرجعيات
املتآمرة عىل ســيادة البــاد ولقمة عيش
الفقراء .صــار معيبا ً أن نناقش هل يخرج
ميشــال عون من القرص وكيف ســيدير
نجيب ميقاتي الفراغ ،هو أم ٌر مثري للغثيان.
هــذه الحفــرة التي أوصلتنــا إليها
"املنظومة ـ العصابة" لم تكن بال مقدمات،
ولذا كانت ثــورة  17ترشين إعالنا ً صارخا ً
ّ
ّ
والعض عىل الجراح ال
بأن زمن االستكانة

صيغة الـ"كابيتال
كونترول" كارثة!

يليق بشعب لبنان.
صحيحٌ أن "الثنائي الشــيعي" نجح
بالقوة يف منع اســقاط النظام ،وحال دون
قلب املوازيــن ملصلحة اســتعادة الدولة
من منتهكي ســيادتها وناهبي مواردها
ّ
لكــن نتائج
وســارقي أموال مواطنيها،
االنتخابــات جاءت لتقــول ّ
إن باب األمل
سيبقى مفتوحا ً مهما حازت قوى املمانعة
الرجعية من مقاعد نيابية واستخدمت من
ٍ
ضغوط وأدوات.
وألننا راهنَّــا عىل الشــباب اللبناني
منذ لحظة انتفاضــه يف  17ترشين ،وكنا

زراعة التبغ تتقهقر

١٩-١٣ +

٤

فادي كرم :إغتيال الحضارات
بدل النقاش الحضاري ّ

نجح جربان باســيل ،مــن حيث ال تــدري الرابطة
املارونية ،يف ج ّر إشــكالية التشــكيل إىل إشكال طائفي
مذهبــي يــزجّ الرئاســتني األوىل والثالثــة يف خندقني
متقابلني ...خندق بعبدا الذي يرفع لواء الرابطة املارونية،
مقابل خندق الــراي الذي يتدثّر بعبــاءة دار الفتوى،
فكانــت "الوصفة الجهنمية" إلشــعال فتيــل "فتنة"
حكومية ترشعن تعطيل التأليف تحت عناوين وشــعارات
تحاكي يف ظاهرها الصالحيات الرئاسية وتح ّك يف باطنها
الغرائز املذهبية عىل قاعدة" :يا غرية" الطائفة.
الخطوة األوىل يف هذا االتجاه ،بدأت من تصويب رئيس
الجمهورية ميشــال عون ســهام النقد واالنتقاد باتجاه

رئيس الحكومة املكلف نجيب ميقاتي عىل لســان رئيس
الرابطة املارونيــة ،األمر الذي رسعان مــا أضفى نكهة
طائفية عىل طبخة التأليف توىل ميقاتي تســعري نريانها
ّ
تسخر منرب قرص بعبدا
عرب اتهام رئاسة الجمهورية بأنها
"املفــرض أن يكون فوق االعتبــارات الطائفية" إلطالق
"مواقــف جاهزة تؤجج األوضاع" ...ثــم توالت البيانات
وتسارعت الخطوات عىل ســكة "تطييف" عملية التأليف
حتى ارتدت خالل عطلة نهاية األســبوع طابع مواجهة
مارونية – سنّية بدت طاغية عىل أبعاد املواجهة الرئاسية
بني بعبدا والرساي يف امللف الحكومي.
فعىل ضفة بعبدا ،صعّ ــد رئيس الجمهورية اللهجة يف

"الكابيتال كونترول" عود على بدء:
حماية المصارف وصك براءة للنافذين
خــــالــــد أبــــو شــــقـــــرا

مــــدارات

الســبَّاقني يف مانشــيت "هيدي ثورة" يف
ثالث يوم احتجــاج ،وواجهنــا بالكلمة
الجريئة والحرة ك ّل أدوات القمع الرسمية
وامليليشيوية بال لبس وال " ...ولكن" ،ولم
نرتدّد يف تحريض الناس عىل انتزاع حقوقها
ً
كافة معتربين أال رشعية فوق
بالوســائل
رشعية الثــورة ،نجيز لنفســنا مطالبة
"نواب التغيري" تحديدا ً أال يقفلوا الكوّة التي
فتحتها تضحيات شهداء الثورة ،والعيون
التي أطفأتهــا قوى "الثــورة املضادة"،
ومئات آالف األصوات التي صبَّت يف صناديق
االقرتاع بمختلف الدوائر ويف االغرتاب.

نطالب نــواب التغيري الـ ،13وهم عىل
أبواب إعالن مبادرة نرجو أن تكون "شافية
ووافية" ،التعامل مع االستحقاق الرئايس
كفرصــةٍ تاريخية تتيح تعديــل موازين
القــوى ملصلحة إنقاذ البــاد من محاولة
"املنظومة" تكرار جريمة مشابهة النتخاب
ميشــال عون ،عرب تنصيب شــبيهٍ له يف
ّ
ٍ
سنوات أخرى عىل
ســت
الوالء يع ّلق البالد
مشجب الرصاع االقليمي ،ويفسح يف املجال
مرشوع
الستكمال تذويب الدولة ملصلحة
ٍ
ال يشبه إال أصحابه واملستفيدين منه عىل
حساب لبنان.
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"فتنة" التأليف" :يا غيرة" الطائفة!

باصات علي حمية
واقفة

محــليــات

 ٢٤صــفحــة

 ٥٠٠٠ليرة

إلى "نواب التغيير" :إحفظوا أمانة " 17تشرين"
بـــشــــــارة شـــــربـــل

"هاي تك ليبانون"؟

nidaalwatan.com

جورج وزينة ليسا آخر الضحايا
والدولة":ما ّ
خصني"! 9 +

٨

حين تصبح التجارة
سببًا للحرب

العـــالـــم ٢١
ليبيا :هدوء حذر بعد
معارك بين "الحكومتين"

يتفق الضنينون باستعادة االقتصاد عافيته ،عىل أن إقرار قانون "الكابيتال
كونرتول" بمعزل عن بقية اإلصالحات ســيكون كارثيــاً .فهذا القانون الذي
كان يجب فرضه يف اليوم الثاني عىل اندالع األزمة "لم يعد يحتل بعد  3ســنوات
األولوية" ،برأي الخبري االقتصادي واملرصيف د .نيكوال شيخاني" ،هذا فضالً عن
أن الحكومة ذهبت أبعد مما طلبه صندوق النقد الدويل ،الذي كل ما اشرتطه كان
وضع ضوابط عىل التحويــات ،وليس فرض قانون يحمي املصارف ،ويضمن
استمراريتها كـ"زومبي بنك" ،من دون اسرتداد األموال املهربة".
كيفما ق ّلبنا قانون "الكابيتال كونــرول" املطروح لإلقرار وفق صيغته
االخرية "نرى مواد غري نهائية وســلبية" ،يقول شيخاني .ولعل أكثر النقاط
التي تستوجب الوقوف عندها هي:
 اللجنة املسؤولة عن اصدار التنظيمات التطبيقية تعوزها االستقالليةالسياســية واملرصفية والشفافية ،ويجب أن تكون صالحياتها محدودة .وأن
يربط تجديد القانون بمجلس النواب وليس بالحكومة ومرصف لبنان ،ويكون
لفرتة ال تتجاوز  6أشهر.
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معركتــه املفتوحة ،حكوميا ً ورئاســياً ،قبل نهاية واليته،
لـ"ترتقــي" إىل حد القدح والذم والتشــهري بمن وصفهم
"أوالد الحرام" من الخصوم السياسيني واإلعالميني ووسائل
اإلعالم املرئية واملســموعة واملكتوبة التي اتهمها باالفرتاء
عليه والرتويج إلساءات وأكاذيب وإطالق دعوات مشبوهة
للمراجع السياســية والدينية إىل "عدم السكوت عن العبث
بالدستور والطائف وأي مغامرات إنقالبية" ،ليختم يف بيان
صادر عن مكتــب اإلعالم يف بعبــدا بالتحذير "من تمادي
البعــض يف ّ
دس األخبار واملعلومــات الكاذبة والتحريض
الطائفي واملذهبي وتضليل الرأي العام " ،وتنبيه اللبنانيني
"من النوايا الخبيثة ألصحابها املأجورين".
20

واشنطن" :عرقلة روسية خبيثة" لوقف انتشار األسلحة النووية

"أوروبا في خطر" ...شبح "تشيرنوبل"
يطل ّ عبر "زابوريجيا"

إسرائيل :يجب أن يقترن بتهديد عسكري
ومستعدّون ألي سيناريو

اإلتفاق النووي
في "المليمترات األخيرة"

الريــاضــية ٢٢
غران بري بلجيكا:
ثنائية لـ"ريد بول"

فيما ال يزال املجتمع الدويل ّ
يرتقب مســار املفاوضات املاراثونية النووية
وما ستؤول إليه من نتائج ،بعد  16شهرا ً من املحادثات غري املبارشة ،والجوالت
املكوكيــة التي ّ
تكفل بها اإلتحاد األوروبي عىل خط تبادل األوراق واملقرتحات
بني واشــنطن وطهران ،برزت مــؤرشات جديدة تشــر إىل إمكانية حدوث
انفراجة وشــيكة رغم املحاذير بني أطراف النزاع ودخول الالعب االرسائييل،
حيث سيتوجه رئيس "املوساد" إىل الواليات املتحدة مطلع الشهر املقبل.
يف الغضون ،أعرب البيت األبيض مجــددا ً عن اعتقاده بأن العودة
لالتفاق والدبلوماســية أفضــل املمكن .وقال املتحدث باســم األمن
القومي للبيت األبيض ،جون كريبي ،يف مقابلة مع شــبكة "يس أن أن"
أمس ،إن "الرئيس األمريكي جو بايدن ال يزال يعتقد أن الدبلوماســية
والعودة لالتفاق النووي هما أفضل حل".
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ّ
مدمر جراء القصف الروسي (أ ف ب)
أطفال أوكرانيون يلعبون أمام مبنى

ال تزال تداعيات القصف الرويس الذي استهدف
محيط "زابوريجيا" النوويــة ،تثري قلقا ً أوكرانيا ً
وأوروبياً ،وسط تحذيرات دولية من خطورة الوضع
يف املحطة التي تســيطر عليها القوّات الروسية،
خصوصا ً بعد التحذير من إمكانية "انتشــار مواد
مشعة" ،إذ اتهم وزير الخارجية األوكراني ،دميرتي
كوليبا ،موسكو بالعمل جاهدة عىل تحويل الرصح

النووي إىل قاعدة تهدد قارة أوروبا بأكملها .وقال
عرب "تويرت" أمس ،إن "األمان النووي يظ ّل أولوية
قصوى" لبلده ،خصوصا ً بعد "املايض املأســوي
الذي عاشــته أوكرانيا" ،يف إشــارة منه إىل كارثة
تشرينوبل النووية ،وهي أكرب كارثة نووية بالعالم،
مؤكدا ً عىل رضورة االنسحاب الرويس من املصنع
فوراً.
20

٢

محـــــليـــــات
العـــدد  - ٩١٩السنــــة الـرابـعـة

ولـــيـــد شـــقــيــر

اإلثـنـيـن  ٢٩آب 2022

آخر أسلحة باسيل :التعطيل ...والشغور اإلنقالبي!

مناورات الفراغ
ونصيحة برّي لميقاتي
يحتفظ الفرقاء جميعا ً بقدرتهم على المناورة حتى تحين
لحظة الحسم غير الواضحة حتى اآلن إن لناحية التوقيت أو
لجهة اختيار اسم ونوعية رئيس الجمهورية الجديد ،بما يؤكد
أن الفراغ الرئاسي ٍ
آت في انتظار انقشاع الغيوم الملبّدة التي
تظ ّلل نهاية عهد الرئيس ميشال عون منتصف ليل  30تشرين
األول المقبل.
الفرقاء بمعظمهم ينتظرون هذا التاريخ بفارغ الصبر،
مراهنين على انتهاء حقبة سياسية من تاريخ لبنان ،يعتقدون
أنّها قادته إلى جهنم ،بخياراتها المحلية واإلقليمية ،ونهشت
في جسده تشوّهات وستترك ندوبا ً يعلم الله كيفية معالجتها.
ّإل ّ
أن ما يعتبره بعض معارضي الرئيس عون وفريقه ،الذي
تح ّكم بالسلطة خالل السنوات الست الماضية ،خالصا ً للبلد
بنهاية العهد ،لن يكون كذلك في ظل شبح الفراغ الرئاسي
الذي يتك ّرس االتجاه نحوه كل يوم أكثر .والمعضلة قد ال
تكمن في احتمال بقاء عون في القصر الرئاسي إذا تع ّذر
انتخابه ،بل في قدرة الفرقاء اللبنانيين على التوافق على
رئيس وعلى عدم تعطيل جلسة اإلنتخاب حين يدعو إليها بري
للحؤول دون انتخاب من ال يقبل به القادرون على تعطيل
نصاب تلك الجلسة .فالتلويح بالبقاء في بعبدا ورقة محروقة
سلفاً ،مثلما هي محروقة منذ زمن ورقة السعي لوالية رئاسية
جديدة تكون امتدادا ً لوالية عون بتوريث المنصب المسيحي
األول لجبران باسيل .وهما يدركان ذلك أكثر من معارضيهما.
بالنسبة إلى الرئيس عون ،فضالً عن أنه يعلم أن بقاءه
في القصر قد يُخضعه لعقوبات غربية تحت عنوان تعطيله
االنتقال السياسي والديموقراطية في السلطة ،هو بات
«قرفان» من االستمرار في المنصب عنوة .ويقول بعض
العارفين إن الرجل تعب من خوض المعارك من موقع
الرئاسة ولم يعد متحمّ سا ً بسبب تقدم العمر للعراك السياسي.
أما باسيل ،وعلى رغم أنه أبلغ مقربين منه قبل شهرين بأنه
ال يرى حظوظا ً له في أن يكون مرشحا ً جديا ً لخالفه مع
كافة الفرقاء ،فإنه عاد يلوّح أمام بعض مريديه بأن حظوظه
غير معدومة .ويقول هؤالء إن المراهنة على حصول اتفاق
أميركي -إيراني لع ّله يسمح بإحياء تلك الحظوظ ،خصوصا ً
إذا بدا أن خصوم «حزب الله» يتّجهون إلى خيار يدفع الحزب
إلى تفضيله .لكن هذا النوع من األحالم يصطدم بأن الحزب
غير قادر على إقناع أيّ من حلفائه باعتماد ترشيح الصهر.
مناورات الفريق الرئاسي التي تبدو هالكة ،هي التي تفرز
مواقف مزدوجة ومتناقضة :يلوّح هذا الفريق في التسريبات
بعدم تسليم الرئاسة لحكومة تصريف األعمال ،أو بسحب
التكليف من الرئيس نجيب ميقاتي فتقوم الضجة ضده،
فيصدر بيانا ً كالذي صدر أول من أمس يعتبر فيه ما يُنسب
إليه من «خطوات وإجراءات ادّعا ًء في قراءة النوايا ،وضربا ً
في الغيب ،واختالقا ً وافتراءً» .أما باسيل فيفاوض عبر «حزب
الله» مرشح األخير ،سليمان فرنجية على ضمانة مكتوبة
ّ
بحصته في الحكومات والمناصب العليا في العهد المقبل،
إذا انتُخِ ب رئيس «المردة» للرئاسة .وإذا رفض األخير يعلن
رفضه ترشيحه ،ويحيي مع بعض محيطه فكرة ترشحه
المقطوع األمل منه ،لع ّله بذلك يلغي ترشيحه ويص ّر على
معيار الرئيس الذي يرتكز إلى شعبية أو إلى تأييد كتلة
مسيحية نيابية وازنة ككتلة «التيار الوطني الحر» ،ويأمل من
تقاطعه مع خصمه اآلخر سمير جعجع ،في رفض فرنجية
إما الحصول على ما يريد ،أو سحب «الميثاقية» المسيحية من
الزعيم الشمالي إلبعاده.
هذا النوع من المناورات مضيعة للوقت ،فيما األمور تسلك
منحى أقرب إلى ترتيب الفراغ الرئاسي .وما يجري حاليا ً هو
سعي كل فريق إلى تحميل اآلخر مسؤولية الفراغ ،بعد 30
تشرين األول ،ال سيما بعد قول رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة»
النائب محمد رعد حول اختيار الرئيس الذي عليه توقيع
اتفاقات مع الخارج ،إن «الخيارات «بدك تف ّليها» حتى نعيش
من دون قلق وخوف على المصير ومن دون إحساس بأنك
ُغ ِبنت في مرحلة من المراحل» ،ما يعني أن األمر سيأخذ وقتا ً
قياسا ً على التطوّرات اإلقليمية .فالحزب يقيم وزنا ً لما يجري
على صعيد مفاوضات فيينا وما سيليها إقليمياً ،ولما يحيط
بمفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل .لنجاح هذه
أو تلك ،أو فشلهما خيار يتناغم معه في الرئاسة اللبنانية.
تقتضي المناورات تأجيل انتخاب الرئيس حتى ضمن
المهلة الدستورية التي تبدأ في األول من أيلول ،على األقل
حتى  20تشرين األول ،ألن األولوية حين يصبح البرلمان
ملزما ً دستوريا ً باالجتماع هي حكما ً الختيار الرئيس .وهي
تقتضي أيضا ً أن يأخذ الرئيس نجيب ميقاتي بنصيحة
الرئيس نبيه ب ّري أال يتم تشكيل حكومة ثالثينية في إطار
جهود معالجة الخالفات حول إنجاز الحكومة ،حتى ال يبدو
كأن إضافة  6وزراء دولة (كما يطلب عون وباسيل) إلى
الحكومة الحالية ،بأنه موافقة من رئيسي الحكومة والبرلمان
على تعطيل الرئاسة بتعيين وزراء سياسيين يتو ّلون إدارة
الفراغ الرئاسي.
األرجح أن نشهد المزيد من المناورات حول الرئاسة
والحكومة على مدى شهر و 20يوماً ،هي فسحة الوقت لترقب
اإلقليمّ .
لكن انقضاءها ال يعني إيجاد المخارج ،لتجنب الفراغ.

خفــايـــا
يتــم ترسيــب
تسجيالت صوتية يتحدث
صاحبها عــن نصائح يف
كيفية الترصف بعد دخول
قوات «حــزب اللــه» إىل
الجليــل كمرحلة أوىل قبل
الوصــول إىل املدن الكربى
وطــرد اإلرسائيليــن من
املســتوطنات ونقــل
الفلسطينيني من املخيمات
إليها.
لن يعطي بركته بسهولة لماروني آخر

كليــــر شكــــر
ســاعات قليلــة تفصــل عن
بدء املهلة الدســتورية لالستحقاق
الرئايس ،فيما يبدو ّ
أن رئيس مجلس
النــواب نبيه بري غري مســتعجل
للدعوة إىل أوىل الجلسات االنتخابية،
عىل عكس ما كان يُشاع قبل أسابيع،
وذلك يف ضــوء الضبابية التي تحيط
باملشاورات الرئاســية والتي تحول
حتــى اآلن دون نضوجها بشــكل
يســمح بانتخــاب خلــف للرئيس
ميشال عون ...األمر الذي دفع رئيس
املجلس إىل الرتكيز عىل الترشيع!
ترشــيحات رســمية قفزت إىل
الحلبــة الرئاســية ،فيما تســتعد
أخرى لحجــز موقعها عىل «القائمة
الذهبيــة»ّ ،
لكن أصحابهــا هم إىل
اآلن من فئة الباحثني عن «معجزة»
تدخلهم إىل نادي رؤساء الجمهورية
أن هــؤالء مقتنعون ّ
مع العلــم ّ
أن
الدورة الحالية قد ترســو عىل اسم
ســيهبط بالباراشــوت ،من خارج
االصطفافــن أو باألحرى من خارج
نادي التقليديــن ،أو كبار املوارنة،
ولهذا تراهم يســارعون إىل تسجيل
ترشيحاتهم عىل سج ّل الرأي العام.
ولو ّ
أن بعض هذه الرتشــيحات هي
للملهاة ال أكثر!
يف الكواليس ،ثمــة نقاش من
نوع آخر ،وتفكري من نوع آخر .لكنه
ال يزال دون القدرة عىل تحديد موعد
قريب لالستحقاق الرئايس ،خصوصا ً
ّ
وأن خطــوط التواصل واالتصال بني
بأن تفاهما ً
«كبار املوارنــة» ال تيش ّ
يرسع عقارب االنتخابات.
قريبا ً قد
ّ
حتــى اآلن ال جدية اســتثنائية يف
ّ
وكأن
التعاطي مع املوعــد الداهم.
ّ
وترقب...
الجميــع يف حال انتظــار

ساذج من يعتقد أنّ باسيل
قد يتخلّى بسهولة عن
ورقة الرئاسة حتى لو لم يزل
مقيّدًا بالعقوبات األميركية
أو تجميع لــأوراق قبل رميها دفعة
واحــدة عــى طاولــة املفاوضات
واملساومات.
وحده رئيس الحــزب التقدمي
االشرتاكي وليد جنبالط حاول تحريك
املياه الراكدة من خالل خلق دينامية
جديدة تدفــع باتجاه اســتحقاق
صدامي ،بمعنى السعي
تفاهمي ال
ّ
إىل خلط األوراق واالتفاق عىل اســم
يشــ ّكل تقاطعا ً للجبهتــن .رمى
الحجر يف بركة «حــزب الله» ومعه
طبعاً ،صديقه القديم ،الرئيس بري،
وراح ينتظــر .وها هو النائب تيمور
جنبالط يقوم بجولة سياســية ذات
طابع تشــاوري بدأهــا بلقاء مع
البطريرك املاروني بشــارة الراعي
وستقوده اليوم إىل عني التينة للقاء
الرئيس بري ،تحت عنوان السعي إىل
انتاج رئيس تفاهمي.
يقول املواكبون لهذا املســار ّ
إن
قنوات االشــراكيني مفتوحة يف ك ّل
االتجاهات ،مع «القوات» ،مع النواب
«التغيرييني» ،وال حواجز تحول دون
أي تواصل ممكن مع العونيني ،وذلك
يف محاولة لوضــع الخالفات جانبا ً
والبحث عن أطر مشــركة تسمح
بانتخاب «رئيــس جامع» ،واالبتعاد
عن األســماء االستفزازية املرفوضة
من أي من األطراف.
يف هذه األثناء ،يســعى الفريق
العوني إىل اســتثمار مــا تبقى من

أوراق متاحة بني يديه ،ومن ضمنها
التهويل بفتوى دســتورية قد تبقي
الرئيس عــون يف قرص بعبدا يف حال
لم يستسلم رئيس الحكومة املكلف
نجيب ميقاتي لرشوط رئيس «التيار
الوطني الحر» جربان باســيل ،مع
ادراكهم أن هــذا املرشوع غري قابل
لالســتثمار العتبارات سياســية،
دولية ومحلية ،تتجاوزهم .وميقاتي
يبادلهم اللعبة ذاتها ويف اعتقاده ّ
أن
ممانعته قد تدفع بالفريق العوني إىل
السري بمواصفاته الحكومية .ولهذا
يرص الطرفان عىل اللعب عىل الحافة.
ولكن لجــران باســيل أجندة
سياسية تتجاوز املسألة الحكومية.
هو فعــاً يريد لحكومــة ميقاتي
الجديدة أن ترى النور قبل أفول العهد
ويريد أن يكون رشيكا ً مقررا ً يف هذه
الحكومــة من خالل الثلــث املع ّ
طل
ألنه ال يزال يراهن عىل الوقت ،وبأنّه
كفيل بقلب الطاولة رأسا ً عىل عقب
ّ
مرشحا ً أساسياً ،وليس فقط
ليعيده
طبيعياً.
ســاذج من يعتقد ّ
أن باسيل قد
يتخىل بســهولة عن ورقة الرئاسة
حتى لو لم يزل مقيّــدا ً بالعقوبات
األمريكية ،وهــو الذي تابع عن كثب
ّ
ّ
واملتغيات كيف
وبأدق التفاصيــل
أضحــى الجنرال ميشــال عون من
أكثر املرشحني استفزازا ً إىل أكثرهم
تجميعــا ً للتفاهمــات .األرجح ّ
أن
باسيل مقتنع أن يف السياسة ال مكان
للمستحيل .ولهذا ،يعتقد عارفوه أنّه
سيســتثمر يف ك ّل «االحتياط» الذي
بني يديه حتى الن َ َفس األخري.
هكذا ،يرى هؤالء ّ
أن الشغور يف
الرئاســة قد يطول ،ورئيس «التيار
الوطني الحــ ّر» لن يعطــي بركته
بســهولة ملاروني آخر .أقله يف املدى

الحظــت مصــادر
متابعــة أن البيان الصادر
عن مكتب اإلعالم يف القرص
الجمهوري أمس األول ين ّم
عــن تأثــر الحمالت ضد
الفراغ وضد بقاء الرئيس يف
بعبدا وعــن عرقلة تأليف
الحكومة عىل الجو املحيط
بعــون وإصابته بنوع من
اإلحباط خصوصــا ً أن ال
صورة واضحة بعد وال قرار
ثابتا ً لديه .
تتســاءل أوساط
مراقبة عما إذا كان الرئيس
املكلف ســيعمد إىل نسف
التشــكيلة التــي قدمها
والذهاب إىل حكومة تضم
أســماء تمثــل التوازنات
الجديدة بعد اإلنتخابات يف
حال التأكد من عدم إجراء
اإلنتخابات الرئاســية عىل
رغــم علمه أن عــون لن
يوافق عليها.
املنظور .يكفيه رصــد تطورات
امللف النووي ليبنــي عىل اليشء
مقتضاه ،مــا قد يفتــح الباب
أمامه ليخرج من الئحة العقوبات
األمريكيــة .وتصــر الطريق إىل
قــر بعبدا أقــل صعوبة ،حتى
لو لــم تكن النتيجــة مضمونة،
ّ
ولكن تقديم الرئاســة من جانب
باســيل يف هذه اللحظة عىل طبق
«تفاهمي» ،ستكون له ارتدادات
سلبية كثرية عىل حيثيته ومكانته
السياســية لكونه سيفقد الكثري
من نفوذه وسلطته .ولهذا ،يعتقد
عارفوه أنّه سيلجأ إىل ك ّل املخزون
املتاح قبل أن يرفع يديه استسالما ً
أمام أي رئيس جديد.

الحترام المهل وليلتزم كل ّ حدّه ويعمل واجبه

عودة :حنين إلى رجاالت كبار وسأم من السجاالت
أكــد مرتوبوليــت بــروت وتوابعهــا
للــروم االرثوذكس املطــران الياس عوده ،يف
عظته خــال قداس االحــد يف كاتدرائية مار
جاورجيوس يف بريوت «ما أكثر العبيد األرشار
يف بلدنا ،يحصلون حقوقهم بواسطة املناصب
والكرايس التي يشغلونها ،ثم ينكلون بإخوتهم
البــر الذيــن ال يســتطيعون إىل حقوقهم
ســبيال» ،واكد انه «لو كانت لدينا محاســبة
عادلة ،كمحاســبة امللك للعبد الرشير ،ملا كان
تجرأ أحد عىل كســب غري مرشوع ،أو احتكر
وجع الشعب وأذله ،وتركه من دون دواء بني
حي وميت» ،مشددا ً عىل أن «املحاسبة العادلة
والتوبة الصادقة تنقذان البلد مما أدخل فيه،
ألنهما توقظان كل مواطن ومســؤول وزعيم
فيتبني ما ســولت له نفســه فعله بإخوته
ومواطنيه» ،وقــال« :عندما يصــل املرء إىل
معرفــة الذات ،والدينونة الشــخصية عوض

تعيري اآلخرين وإدانتهم ،تستقيم األمور ويعم
السالم بني الناس».
وشدد عودة عىل ان اللبنانيني «يحنون بأسف
ومرارة إىل القرون املاضية التي شــهدت رجاالت
كبارا ً وإنجــازات عظيمة ،ويتأملون من الحارض
بســبب بشاعته وسواده ،ويخشــون املستقبل
ألن ال ضياء يف األفق» ،الفتا ً اىل «ان املواطن سئم
الســجاالت والتوترات والتصعيد الدائم ،ســئم
الوعود العرقوبية ،سئم عدم االستقرار والهزات
السياســية واالقتصادية والقضائية ،وهو يتوق
إىل حيــاة هانئة يف ظل دولة مســتقرة ،ونظام
ثابت ،وحــكام يعملون من أجل املصلحة العامة
والخري العام ،بنزاهة وإخالص».
ولفت عــودة اىل انه «عــوض ذم نظامنا
وقوانيننا فلنطبــق أوال القوانني قبل العمل عىل
سن غريها ،ولنحرتم القضاء ونبتعد عن التدخل
يف أحكامــه ،ولنحــرم املهل واإلســتحقاقات

لنطبق نظامنا الديمقراطي وبعدها تدرس
الشوائب

الدســتورية ،وليلتزم كل حده ويعمل واجبه».
وختم« :باختصــار ،لنطبق نظامنا الديمقراطي
وأحكامه من دون مواربــة أو انتقائية ،وبعدها
تدرس الشوائب وتعالج».

محـــــليـــــات

nidaalwatan.com
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"القوات" ُتس ّجل الهدف "الرئاسي" األ ّول في مرمى "حزب الله"
أالن ســـــركيس
بــدأت املعركة الرئاســية تأخذ
أبعادها الداخليــة والخارجية ،ومع
اقرتاب موعد إنتهــاء والية الرئيس
ميشــال عون ،فإن كل فريق يحاول
إستجماع قواه للتأثري عىل السنوات
الست املقبلة.
من املؤكد أن سيناريو  2016لن
يتك ّرر يف هذه املرحلة ألســباب عدّة
أبرزها عدم رغبــة الفريق املعارض
بالدخول يف تســوية رئاســية تُتيح
ملحور «املمانعة» إمساك البلد مجدداً،
ً
إضافة إىل أن التوازنــات الخارجية
مغايرة تماما ً ملرحلة .2016
الرس الخارجية
وإذا كانت كلمة
ّ
املتع ّلقــة باإلســتحقاق الرئايس لم
تصل بعــد ،إال أن التكهنات بشــأن
موقف الدول الفاعلة بامللف اللبناني
وعــى رأســها الواليــات املتحدة
األمريكية واململكة العربية السعودية
وإيران ستزداد ،لكن كل قوة تحتفظ
بموقفها لساعة الحسم.
هذا بالنســبة إىل الخــارج ،أما
داخليا ً فــإن الصورة مختلفة تماماً،
فبعد إجراء إنتخابات رئيس مجلس
النواب ونائبه ّ
ظن الجميع أن «حزب

مفتوحة بني مرشوعني ،األول بقيادة
الله» أعاد إمساك البلد وباستطاعته
«حزب الله» ويش ّكل امتدادا ً لـ 8آذار
أن يوصل الرئيس الذي يريد بالنصف
والثاني تش ّكل «القوات» أبرز ركائزه
زائدا ً واحداً ،واســتكمل ذلك برفض
وهو امتداد لحلــم  14آذار ومطالب
عدد من القوى املعارضة التحدّث مع
إنتفاضة  17ترشين.
«القوات اللبنانيــة» التي تملك أكرب
من هنا ،لــم تقــف «القوات»
كتلة نيابية وسط ترشذم واضح لهذه
ً
متفرجــة أمام كل مــا يحصل ،ولم
القوى ،وأتت حركــة رئيس الحزب
يهــادن رئيســها الدكتور ســمري
«التقدمي اإلشــراكي» وليد جنبالط
جعجع ،ووجّ ه ســهامه إىل األقربني
يف اتجــاه «الحزب» كدليل إضايف عىل
قبضة األخــر مجددا ً
واملعارضــن
قبــل
الخصــوم واألبعديــن،
عىل مفاصــل الحياة
وحاول حرش املعارضة
السياسية.
لكــن «القــوات هناك مايسترو واحد معتربا ً أن الناس إنتخبت
املعارضة ليس من أجل
اللبنانية» اســتوعبت
هو «حزب الله» في
اإلستعراض بل لتحقيق
الصدمــة ،فالرصاع
الذي كان دائــرا ً منذ صف السلطة ،أما على
التغيري املنشود ،والتغيري
الجبهة المعارضة،
يتط ّلب حــدا ً أدنى من
 2005هو بني  8و14
آذار ،وكان «حــزب فإن الرهان كبير على التنســيق بــن جميع
لتشكل أساس املكونــات املعارضــة،
ّ
الله» وحركــة «أمل» «القوات»
وإال ســتنجح السلطة
و»التيار الوطني الح ّر»
عمل المعارضة
يف السيطرة عىل رئاسة
أبــرز أعمــدة  8آذار،
الجمهوريــة والحكــم
يف حني شــ ّكل الثالثي
مجدداً.
املتمثــل بـ»املســتقبل» و»القوات»
لم تكن خطوة جعجع لتنجح لو
و»اإلشرتاكي» العمود الفقري لـ14
ّ
الرتشح لرئاسة الجمهورية
كان همه
آذار ،لكن بعد خروج الرئيس ســعد
أو الدخول إىل السلطة وحصد املراكز،
الحريــري مــن اللعبة السياســية
وبالفعل فقــد بدأ حوار بني مكونات
ومهادنــة جنبالط باتــت املواجهة

املعارضــة األخرى غــر «القوات»
مثل «الكتائب» وحركة «اإلستقالل»
والنائــب أرشف ريفــي ومجموعة
النــواب الـــ 13التغيرييني وبعض
النواب املستقلني ،وعندما سيصلون
إىل اتفاق سيت ّم التنسيق مع «القوات
اللبنانية» ،ألن هــذه القوى وحدها
غري قادرة عىل فعــل يشء من دون
«القوات» ،حتى إنهــا ال تملك الثلث
املع ّ
طل لفرض رشوطها.
وإذا تــ ّم اإلتفاق عىل الســيناريو
املفروض التعاطي به مع اإلســتحقاق
الرئايس ،فإن اإلتفــاق عىل مواصفات
ّ
مرشــح رئايس لن يكون بعيد
واســم
املنال ،يف حني أن األمنيات كانت بانتخاب
رئيس سيادي وإصالحي بامتياز.
ال تعمل القــوى املعارضة عىل
طريقة  8آذار ،فهناك يوجد مايسرتو
واحــد هو «حــزب اللــه» ،أما عىل
الجبهــة املعارضة ،فإن الرهان كبري
عىل «القوات» لتشــ ّكل أساس عمل
املعارضــة وتنجح بطريقــة إدارة
املعركــة بعيدا ً عن شــعبوية بعض
املعارضــن ،فاملرحلــة ال تتط ّلــب
شــعبوية وشــعارات غــر قابلة
للتحقيق ،بل التنســيق من أجل عدم
التمديد لجهنم  6سنوات جديدة.

صراع خفي للحلول محل «نوفاتيك» الروسية في الكونسورتيوم الغازي

هل ستتقدم قطر أم ستخلي الساحة لألتراك؟

خريطة لبنان النفطية

خـــاص  -نــــداء الوطــــن
دخل ملف الغــاز والنفط يف رشق
املتوســط مرحلة جديدة  ،وخصوصا ً
ما يتصل منه بالبحر اللبناني ومياهه
االقتصادية الخاصة ،مع اعالن رشكة
نوفاتيك الروسية رسميا ً االنسحاب من
الكونســورتيوم الذي كان يضمها اىل
كل من رشكتي توتال الفرنسية وأيني
االيطالية.
وانســحاب نوفاتيــك هو قصة
قديمة ،وما حصــل مؤخرا ً هو تثبيت
االنسحاب رسمياً ،مما يدفع اىل مقاربة
تحليل االنســحاب ربطــا ً بمعلومات
من مصادر دبلوماسية قالت لـ»نداء
الوطن» ان «رشكة توتال تريد الدخول
اىل السوق الرتكي عرب التنقيب يف البحر
االســود ،بعدما اعلن االتراك يف لقاءات
مع مســؤولني لبنانيــن زاروا انقرة
اهتمامهم الجدي باالشرتاك يف التنقيب
عن الغاز والنفــط يف البحر اللبناني،
وانهــم ال يبالون كثريا بالحســابات
االرسائيلية ،كــون ارسائيل تعلم انها
ال تســتطيع مواجهة االتــرك يف هذا
امللف كون تركيا ســتكون سوقا ً للغاز
االرسائييل بعد سنة او سنتني عىل أبعد
تقدير».
وتضيف املصادر ان «رشكة توتال
تعلم كما وزارة الطاقة واملياه يف لبنان
ان رشكة نوفاتك ابلغت نيتها النهائية
باالنسحاب من الكونسورتيوم النفطي
والغــازي ،وهذا االمر ليــس مرتبطا
فقط بالحرب االوكرانيــة انما هناك

٣

الخط  29والخط  23وخط هوف

مسؤولون يف نوفاتيك تحدثوا رصاحة
فهل تفعلهــا وتعطي رأيا ً يجيز حرص
امــام مســؤولني لبنانيــن معنيني
الكونسورتيوم بالرشكتني املتبقيتني؟».
بملف الغاز والنفط عن اســتعدادهم
اما الذي يســرعي االهتمام فما
تحدثت عنه املصادر عندما ّ
لالنسحاب قبل اندالع الحرب يف اوروبا،
عبت عن
والسؤال الذي يطرح هل توتال هي التي
« ذهولها من االداء الرســمي اللبناني
أرست لالتراك بأن يهتموا بلبنان تمهيدا ً
يف مقاربة ملف ترسيم الحدود البحرية
ّ
للحلول مكان الروس؟».
الجنوبية ،وكأن احدا ً يف لبنان ال يفقه
وتوضح املصــادر «ان املعلومات
شــيئا يف كيفية الرتســيم والقواعد
تشري اىل نقزة كبرية لدى رشكتي توتال
التقنيــة اوال ومن ثــم القانونية التي
وأيني من االتراك ،لكن ما يحصل عىل
يجب ان تعتمد».
وتكشف املصادر عن انه «استنادا ً
مستوى رؤســاء الرشكات من الصف
االول غري ما يتم تداوله عىل مســتوى
اىل مســوحات اجرتها رشكــة «»tjs
الصــف الثاني ومــا دون ،خصوصا
الربيطانيــة يف منتصف التســعينات
ان هنــاك حاجة مللء
أثبتت ان حق لبنان يف
الفراغ بعد انســحاب
الخط جنوب الـ29
نوفاتيك ،الن القانون
اي الخــط البحري
يحــدد بأن يتشــكل المعلومات تشير الى نقزة املتواصل مع الحدود
الكونســورتيوم من كبيرة لدى شركتي توتال الربيــة ،لذلــك عىل
ثالث رشكات ،وبالتايل
لبنان وضع رشوط
وأيني من األتراك
ال بد من مخرج ،وهو
للتخيل عن الخط 29
ال يكون اال عرب مجلس
وجنوب الـ 29وهذه
النواب من خالل تعديــل القانون ،اما
الرشوط تتلخص بثالثة:
ضم رشكــة ثالثة بديلــة فيجب ان
اوال :السماح للرشكات باالستثمار
تكون تأهلت سابقا وح ّلت عىل جدول
يف لبنــان والبــدء بالحفــر بما فيها
املتأهلــن يف دورة الرتاخيــص ،وهنا
الرشكات املحلية والرشقية.
الســؤال اي من الرشكات التي تأهلت
ثانيــا :رفع حصــار توريد الغاز
وفــق الالئحة القديمة ســتحل محل
والكهرباء املرصي اىل لبنان.
نوفاتيك؟ هنا علينــا ان نرصد موقف
ثالثا :رفع حصار توريد الفيول من
دولة قطر هل هي ستتقدم ام ستخيل
العراق وايران اىل لبنان».
الســاحة لالتراك؟ اما القول ان االمور
وتشــر املصادر اىل ان «االمريكي
يمكــن ان تميش عــر رشكتني فقط
بحاجــة للغاز االرسائيــي عىل الرغم
فهــذا خطأ ،لكن هيئة االستشــارات
من كمياته املحدودة لتمويل اســواق
والقضايا عودتنا عىل اآلراء غب الطلب،
اوروبا الوســطى والرشقية بديال عن

الغاز الرويس ،الن هذه البلدان هي خط
الدفاع الثاني بعد اوكرانيا عن مصالح
امريكا واوروبا ،خصوصا ً وان هنغاريا
ال تتجاوب ابدا مع امريكا وتعتمد حتى
اآلن عىل الغاز الرويس ،والبلدان االخرى
ستتبع هنغاريا اذا لم يتم رفد اسواقها
بغاز من مكان ما ،وتحديدا ً من مرص
وارسائيل».
وتلفت املصــادر اىل انه «ال يجب
القبول بتحويل رشق املتوسط اىل بحر
«غرب غازي» ،اي ال لسيطرة رشكتي
أيني وتوتال عىل حقول لبنان بالكامل،
حتى ان ارسائيل ترفض اطروحة بحر
«الغرب الغازي» ،كما عىل لبنان رفض
الضغوطات العطاء غازه اىل فرنســا
وايطاليــا تحت ذريعــة رشوط البنك
الدويل ،اذ يكفي ان يتم االستكشــاف
وتتحقق االكتشــافات الغازية حتى
يتم دعم العملة الوطنية بالغاز وليس
بيعه قبل اســتخراجه كما لوح وزير
الطاقة السابق سيزار ابي خليل وبعض
املستشارين الذين اموالهم يف سويرسا
ودول غربية اخرى».
وتذ ّكر املصــادر بــأن «ايران يف
االتفاق النووي الســابق حصلت عىل
اقرار بدعم عملتهــا باملخزون الغازي
والنفطي لديها ،ملــاذا ال يكون ذلك يف
لبنان ،وهل يف الثروات الوطنية مراضاة
لهــذا او ذاك؟ نعم عىل لبنان ان يمتلك
جرأة طلب قبض ثمن التخيل عن الخط
 29وما بعده ،تماما كما تفعل ارسئيل
التي تعمل عىل قبض ثمن ما تســميه
تنازال بقبول الخط .»23

جــان الــفــغــالــي

أيلول والموارنة ...
ورئاسة الجمهورية
عندما يحل شهر أيلول ،كل
ست سنوات ،وأحيانًا من كل سنة،
ٍ
ذكريات
ينفجر «البركان» الماروني،
ومحطات ،ويطيح شيئًا فشيئًا ما تبقى
من « أَطالل الصالحيات».
أيلول  1982وأيلول  1988كانا
األكثر إيالما ً على الموارنة .في أيلول
 1982حُ ِرموا من الرئيس الذي ال
يتكرر بالنسبة إليهم ،الرئيس الذي
حكم قبل ان يبدأ حكمه ،والرئيس الذي
فرض هيبته قبل  23أيلول ،تاريخ بدء
عهده الذي ُسحِ ق تحت أنقاض بيت
الكتائب في األشرفيه .بشير الجميِّل
اختبر نمط حكمه قبل  23ايلول ،فكان
اغتياله ضربة قاصمة اختبر الموارنة
وجعها ،ولم يخف هذا الوجع مع مرور
الزمن.
في ايلول  1988كانت الضربة
القاضية ،آخر استحقاق رئاسي قبل
الطائف ،لم ي َ
ٌ
رئيس للجمهورية
ُنتخب
ألن الظروف أطاحت انتخاب الرئيس
الراحل سليمان فرنجيه ثم النائب
مخايل الضاهر .قدَّم «المعنيون»
إن لم ُ
الموارنة طموحاتهمْ ،
نقل أكثر،
على احترام العملية الدستورية.
الرئيس أمين الجميل حاول انتزاع
ورقة التمديد من الرئيس السوري
حافظ االسد الذي حاول بيعها
لالميركيين الذين لم يُبدوا حماسة
لشرائها .والعماد ميشال عون اص َّر
على أن يكون في بعبدا إما رئيسا ً قبل
حلول  23أيلول وإما رئيسا ً «مؤجَّ ًل»،
وشرط التأجيل ان يكون في بعبدا ثم
يأتي اإلنتخاب الحقاً.
استفاق اللبنانيون صباح  23ايلول
على حقيقة ان الرئيس امين الجميل
كان آخر الرؤساء الموارنة في نظام
 ،1943وأن العماد ميشال عون هو
الذي سيتسبب بتدمير نظام ،1943
من خالل تمنعه عن تسهيل إجراء
االنتخابات ،وتسبب بحلول نظام
الطائف مكانه ،وربما عاقبه التاريخ
بأن أعاده رئيسا ً للجمهورية بتأخير
ثمانية وعشرين عاما ً ولكن رئيسا ً على
نظام الطائف وليس على نظام ،1943
أي رئيس انتُ ِزعَ ت منه بعض صالحياته
ووضعت في «مجلس الوزراء مجتمعاً».
هل يكون العماد ميشال عون
المسبِّب مرتين لتغيير النظام :واحدة
العام  1989في الطائف ،والثانية اليوم
في حال وقع الفراغ ولم يُمأل إال بمؤتمر
جديد يعيد توزيع الصالحيات ،التي
هي اساس النزاع منذ 1975؟
العماد عون اليوم ليس العماد عون
 .1989في تلك الحقبة كانت تمأل
ساحات «قصر الشعب» واالحراج
المجاورة صور الجموع المؤيدة .اليوم
تنتشر على مواقع التواصل االجتماعي
صور العماد عون مع مؤيدين ومؤيدات
للتيار ،وكأن في القصر فترة Photo
.Shoot
إنه أيلول  ،2022هل من مستشار
«مُخلِص» ينصح الجنرال بخروج
َسلِس من القصر الجمهوري؟ إذا لم
تتم الدعوة إلى انتخاب رئيس تكون
المسؤولية التاريخية على عاتق رئيس
مجلس النواب .إذا تس َّلمت حكومة
تصريف اعمال يكون الجنرال متحمِّ ًل
جزءا ً من المسؤولية فيما الجزء اآلخر
يقع على عاتق الرئيس المك َّلف ،لكنه
يخرج إلى الرابية ،وبإمكان رئيس
المجلس الدعوة إلى انتخاب رئيس.
الخروج من قصر بعبدا منتصف
ليل  31تشرين االول المقبل ،يعطي
الرئيس عون «براءة ذمّ ة» عن كل
«اإلشاعات» التي تقول إنه لم يكن يريد
مغادرة القصر.
إنه أيلول ،شهر المرارات على
الموارنة.
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محـــــليـــــات
العـــدد  - ٩١٩السنــــة الـرابـعـة

اإلثـنـيـن  ٢٩آب 2022

الخبير كريم ضاهر :إنقسام حا ّد بين أكثرية مع المصارف وأقلية مع خطة متكاملة

ل مجددًا أمام اللجان المشتركة غدًا
«الكابيتال كونترو »
أكـــرم حمـــــدان
من املقرر أن تبحث اللجان النيابية املشرتكة
غدا ً الثالثاء مرشوع القانون الوارد باملرســوم
رقم  9014الرامي إىل وضع ضوابط إستثنائية
وموقتة عىل التحاويل املرصفية والســحوبات
النقدية واملعروف بـ»الكابيتال كونرتول» بناء
عىل دعوة رئيــس مجلس النــواب نبيه بري.
وتأتي هــذه الدعوة بعد سلســلة إجتماعات
تشاورية وتشاركية عقدها نائب رئيس مجلس
النواب الياس بو صعــب يف مجلس النواب مع
عدد من الخرباء القانونيــن واملتخصصني يف
الشؤون املالية واإلقتصادية واملرصفية واملمثلني
مصرف لبنان
عن الهيئــات اإلقتصاديــة وجمعية املصارف
واملودعني .وجــرى خالل هــذه اإلجتماعات،
األخــرى» وغريها ،ما ترك مجــاال ً للتنازع بني
اإلســتماع إىل آراء أصحاب اختصاص يمثلون
القوانــن .وترى املصادر نفســها أن محاولة
عددا ً من املكوّنات املعنية والفاعلة يف الشــأن
إرضاء صندوق النقد الدويل بإقرار هذا القانون
اإلقتصــادي واملايل واملــريف والقانوني ،كما
مع تفخيخــه بالبند الذي يحمي املصارف ،هي
طلب منهــم تقديم تصور خ ّ
مناورات مكشــوفة لن تم ّر ،وأن من يريد فعالً
طي تمهيدا ً لوضع
تقرير إستشاري يُفرتض وضعه بترصف النواب
حمايــة املودعني وحقوقهم عليــه الذهاب إىل
لإلستفادة منه عند املناقشة يف اللجان النيابية،
تطبيق القانون  67/2الذي يسمح بوضع اليد
كذلك تمت مناقشة املادة الثالثة املتعلقة بإنشاء
عىل املصــارف وعزل وتغيري رؤســاء مجالس
لجنة خاصة مؤلفة من املجلس املركزي ملرصف
إداراتها ونوابهم واألعضــاء املفوضني وتعيني
لبنان إضافة إىل خبريين إقتصاديني.
بدائل عنهم وتتبّع حركة األموال إلعادة ما يمكن
فهل حان وقت إقرار «الكابيتال كونرتول»؟
إعادته.
وماذا عن بقية املشــاريع األخــرى املرتبطة
باإلصالحات واإلتفاق املبدئي مع صندوق النقد
التذاكي والتفلّت من المحاسبة
الدويل؟ يقول أصحــاب اإلختصاص إن البحث
وتحمل المسؤولية
ّ
بـ»الكابيتال كونرتول» ينبغــي أن يُجيب عن
يقــول املحامــي والخبري يف الشــؤون
ســؤال «ملاذا نحن بحاجةٍ إليــه؟ وما هو مداه
املالية واملرصفية كريــم ضاهر« :يبدو أنه من
الزمني ا ُملتوقع؟».
الصعــب التوصل إىل تفاهم حــول «الكابيتال
ال تتأمّ ــل بعض املصادر
كونرتول» من حيث املبادئ
املتابعة كثريا ًيف ما يجري لجهة
واألساســيات لكل خبري أو
ما وصفته باملحاوالت املتك ّررة
طرف مع ظهور انقســام
لتفريــغ القانون من محتواه يقول أصحاب اإلختصاص إن حاد بــن املدافعني عن خط
ل املصارف التقليدي ومن معه
وحماية أصحــاب املصارف البحث بـ»الكابيتال كونترو »
الذين تكون لهم الكلمة الفصل
من قطاع خاص ومسؤولني
ينبغي أن يُجيب عن سؤال
يف نهاية املطاف.
(ويشكلون األكثرية العددية
وتــرى هــذه املصادر «لماذا نحن بحاج ٍ
ة إليه؟ وما يف املجموعــة) مــن جهة،
الم ّ
توقع »؟ واملطالبــن باعتماد خطة
أن»الكابيتال كونرتول» لكي هو مداه الزمني ُ
يكون مفيــدا ً يجب أن يرتافق
متكاملة وتدابــر متالزمة
مع إعادة هيكلة املصارف ومــع إقرار قانون
للخروج مــن األزمة وال ســيما إعادة هيكلة
تتبّع التحويالت كــي ال تتكرر»مهزلة» قانون
القطاع املرصيف تســبق أو تتزامن مع قانون
الرسية املرصفية الذي تم حذف نصوص مهمة
«الكابيتال كونــرول» (وهم أقلية وأنا منهم)،
وأساســية منه خالل إقراره من الهيئة العامة
بعد ذلك أرســل البعض منا خطيا ً (وأنا منهم)
ملجلس النواب من مثل عبــارة «الجرائم املالية
بنا ًء للطلــب ،مالحظاته عىل مرشوع القانون

عريمط ر ّدًا على السفير اإليراني:
الخطر اإليراني يساوي الخطر
اإلسرائيلي على لبنان

السفير اإليراني في دار الفتوى

وإقرتاحاتــه التي تم دمجها يف مســتند واحد
لدرسها بندا ً بنداً».
وتابع ضاهــر يف حديث خــاص لـ»نداء
الوطن« :إن مبادرة نائب رئيس املجلس جديرة
بالتقدير وصادقــة وهدفها إعتماد آلية جديدة
عملية وتقنية وجدية لصياغة القوانني وتعول
عىل الديموقراطية التشاركية وإرشاك أصحاب
الشــأن والهيئات األكثر تمثيــاً يف النقاش،
وهذه بادرة خري ،إال أني ونتيجة ما رشــح عن
رسب يل من نقاشات
اإلجتماعني األخريين وما ّ
ّ
بت أشــك يف جدوى مبادرة كهذه لتباعد اآلراء
بصورة مطلقــة وبتعمد ال بل إمعان البعض يف
التذاكي واتّباع فلسفة النكران والتف ّلت من أي
محاسبة أو تحمل للمسؤوليات ً
رأفة بهذا البلد
وناســه» .وردا ً عىل ســؤال قال« :أكيد أن نية
املســؤولني الظهور وكأنهم أوفوا بالتزاماتهم
تجاه الصندوق واملجتمع الدويل إال أن الحقيقة
أنه يصعب عليهم تقطيع قوانني وإصالحات قد
تفضح املســتور وتطيح بهم و/أو برشكائهم
يوما ً ما ،لذلك سوف يقومون بكل ما يف وسعهم
ويعملون املستحيل لتفخيخ القوانني وتفريغها
من جوهرها وجدواهــا كما كانت الحال أخريا ً
مع قانون الرسية املرصفية».
يبقى أن نُذكر بــأن لبنان توصل إىل اتفاق
عىل مستوى املوظفني مع صندوق النقد الدويل
يف شهر نيســان املايض بشــأن برنامج إنقاذ
تبلغ قيمته ثالثة مليارات دوالر ،ولكن اإلتفاق
الكامل مرشوط بإقــرار قوانني إصالحية منها
قانون إعادة هيكلة املصارف ،الرسية املرصفية
وموازنــة  2022وخطة التعــايف اإلقتصادي،
وقانــون «الكابيتال كونرتول» الــذي ال يزال
يخضع لألخذ والرد.

ر ّد رئيس «املركز اإلســامي للدراسات واإلعالم يف لبنان» القايض الشيخ
خلدون عريمط ،عىل الترصيح األخري الذي أطلقه الســفري اإليراني مجتبى
أماني من دار الفتوى ،والذي وصف فيه مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف
دريان ،بأنه «مفتي أهل الســنة» ،فقال« :ال ش ّك بأن سفري جمهورية إيران
الذي زار دار الفتوى مؤخراً ،أساء الترصف ،وباعتقادي إنه ترصف غري عفوي،
بل مقصود للمزيد من تمزيق الساحة اإلسالمية من ناحية ،وتمزيق الساحة
اللبنانية من ناحية أخرى».
وتوجّ ه إىل السفري اإليراني قائالً« :فليعلم سفري إيران يف لبنان ،أن موقع
ســماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشــيخ عبداللطيف دريان ،هو موقع
رسمي وليس منّة ،ال من إيران وال من حلفائها .فلقب سماحة املفتي دريان
هو مفتي الجمهورية اللبنانية ،وليس لقبه كما ادّعى الســفري اإليراني أنه
مفتي أهل السنة والجماعة».
أضاف« :عندما يعني الســفري ،بأن هناك مفتيا ً للســنة وآخر للشيعة
وللدروز وللعلويني ،فهذا يعني أن إيران ،بسوء نية ،تعمل عىل تمزيق الساحة
اإلســامية ،كما عملت منذ أربعني عاما ً عىل تمزيق الوحدة الوطنية يف لبنان
وسوريا والعراق واليمن».
وتابع عريمط« :فليعلم ســفري إيران يف لبنان ،أن زيارته غري مشكورة،
ويجب عليــه أن يتعلم أصول اللياقــات ،ويتعلم الربوتوكــول ،ويعلم بأن
ٍ
مفت ،ولها رئيس للمجلس اإلسالمي الشيعي األعىل،
الجمهورية اللبنانية لها
ولها مرجعيات دينية أخرى يف الطوائف واملذاهب اإلسالمية» .وشدّد عريمط،
عىل أن «هناك مفتيــا ً واحدا ً للجمهورية اللبنانية ،وهــذا اإلفتاء عمره عىل
الصعيد اللبناني منذ والدة لبنــان يف العام  ،1926وأن موقع اإلفتاء يف بريوت
عمره  1400سنة ،أي قبل النشــاط اإليراني ،وقبل دخول إيران إىل اإلسالم».
وعن ســبب صمت املرجعيات الدينية والسياسية السنية تجاه ما صدر عن
الســفري اإليراني ،وما إذا كان هناك تقهقر عــى كل الصعد يف الطائفة ،قال
عريمط« :ال يوجد هناك تقهقر للسنة يف لبنان ،بل حصار عليهم تشرتك فيه
إرسائيل وأمريكا وإيران ،وإن سفري إيران أساء بزيارته لهذا املوقع اإلسالمي
والوطني الكبري» .ودعا عريمط ألن يكون هناك «موقف رافض للنفوذ اإليراني
يف لبنان ،وللدور اإليراني يف هذا البلد ،وألخطاء وخطايا السفري االيراني ،ليكون
الرد مقدمة للردود الكثرية التي ســتنطلق ،لتضع حدا ً لهذا الجنوح والجنون
اإليرانيني ،ليس يف لبنان فقط ،وإنما يف سوريا والعراق واليمن».
وختم« :الخطر اإليراني عىل لبنان ،يساوي تماما ً الخطر اإلرسائييل عليه».

مســـاحة حـــرّة

إغتيال الحضارات بدل النقاش الحضاري ّ
د .فــــادي كـــــرم

(*)

لم تكن االنقســامات السياســية اللبنانية يوما ً
محصور ًة يف املنافسات باطار اللعبة السياسية العادية
ويف التحالفــات االنتخابية ويف الحصص يف الحكومات
والحكم ،فقد اختزنت بطياتها رصاعات اعمق بكثري،
واساســها فكران ممثّــان لحضارتــن متقابلتني
ومتصارعتــن اىل حد املعركة الوجودية ،وطرفها االول
«املمانعة» امّ ا الثاني فـ»اللبناني» .حاليا ً يتبوأ صدارة
الطرفــن من جهة املمانعة« ،حــزب الله «ومن جهة
اللبنانيني ( السياديني) «القوات اللبنانية».
خطورة االنقسام الجذري بني الطرفني املتناقضني
تتخ ّ
طــى االهتزازات الناتجة عن االزمات السياســية
الصادرة عنه وتداعياتها عىل امللفات املعيشية وصعوبة
تربيدها ببعض االوقات ،بسبب استعداد فريق املمانعة
للجوء بشــكل دائم اىل املنهجية االلغائية للته ّرب من
الدخول يف عملية نقاش حقيقي مع الفكر اآلخر ،النه
يعترب ان لحظــة قبوله بالبدء بنقــاش جدّي وعميق
ّ
التخل عن مرشوعه،
كهذا فهو فعليا ً يُســ ّلم بحقيقة
فـ»حزب الله» عــى يقني ان الحوارات الوطنية تنتهي
حتما ً باعتماد «الحياد» يف الوقت الذي يندرج مرشوعه
يف خطوات الغــاء الحضارات التي ســبقته لتكريس
ثورته ،فال نصف طريق لديه يف الحوارات ،فإمّ ا رشيعته
وقناعاته وإمّ ا ّ
تتوقف ثورته ،وتسقط.
يف كل م ّرة اســتطاع محــور املمانعة ،بفريق من
افرقائــه ،وضع اليد عىل الحكــم اللبناني ،ذهب فورا ً

اىل اســتخدام كافة االســاليب القانونية ا ُملقنّعة وغري
القانونية والوحشــية اللغاء الفكــر اآلخر املناهض
له ،ولم يســع لالعرتاف به وال الجراء النقاشات معه،
للوصول اىل التفاهم الوطني والرشاكة الحقيقية ،وج ّل
ما اقدم عليه خداعا ً وكذبا ً اعتماده مناورات ومقاربات
مشبوهة استهدفت بعض الشخصيات املتخاذلة بهدف
تذويبها يف منهجيته وذهنيته املبنية عىل الديماغوجية
تسهيالً الستمرارية خططه الخبيثة.
وان كانــت الحضــارة هي فعل حضــور ،فان
اللبنانيني قد حرضوا منذ نشأة لبنان بكامل فئاتهم من
خالل النقاشات والتفاعل بني بعضهم البعض ولم تؤ ّد
تبايناتهم الثقافية والعقائدية اىل محاوالت الغاء اآلخر
واغتيال الثقافات ،اال عند دخول اطراف محور املمانعة
عىل الســاحة الداخلية اللبنانية دعما ً لطرف ضد آخر،
ويشهد لبنان حاليا ً صفحة من هذه الصفحات السود
من تاريخه مع اكتمال تحضريات «حز ب الله» لرتجمة
ثورته فرضا ً عىل اللبنانيني ،مُدعما ً ذلك بنظرة االزدراء
لالنجازات اللبنانية السابقة ومُصنّفا ً اسسها الثقافية
كأعمال هرطقة وتف ّلت .ان الترصيحات العديدة لنواب
ومسؤويل «حز ب الله» يف الفرتة االخرية والتي كشفت
نظرتهــم الخاصة للتاريخ اللبنانــي تدل بما ال يحمل
الشــك عىل أنهم ال يعرتفون بذلك اللبنان ،وال يُعريون
اهتماما ً النجازات اللبنانيــن يف كافة القطاعات من
ثقافات وفنون واقتصاد وســياحة وعلوم منذ نشأة
وطنهم وحتى ما قبل ذلك .يف زمن النقاش عُ رف لبنان
بأنه وطن الرسالة واالنفتاح بني الحضارات ،امّ ا حاليا ً

ويف زمن ســيطرة املمانعة فنشــهد محاوالت اغتيال
للحضارات ليحل مكانها حضور متخ ّلف.
لبنان ما قبل نشــوئه لم يكــن كلبنان بعد ضم
اقضية جديدة له وعقد تفاهمات وطنية بني مكوناته،
ومع اعــان اســتقالله اســتوعبت حضارته كامل
الفئات املؤ ّلفة للوطن حيث اصبحوا مواطنني لبنانيني
متساوين يف الحقوق والواجبات .واوروبا العلمانية ما
قبل استقبالها مواطنني غري اوروبيني ومهاجرين من
ثقافات اخرى كانت غري اوروبا الحالية ،فقد عملت عىل
اجراء الدراسات والنقاشات لدمج املجموعات املستجدّة
بالطــرق االنســانية يف الحياة االوروبيــة فأصبحوا
مواطنني يتمتعون بكامل حقوقهم وواجباتهم .حتى
القارتان البعيدتان نسبياً ،امريكا واسرتاليا فبعد قدوم
اعداد كبرية من ثقافات غريبــة عنهما ،لم تبقيا كما
كانتا سابقاً .كل هذه الحاالت الناجحة عامليا ً يف مسار
تفاعل الحضارات لم ينتج عنها تهديد ألي حضارة ،وان
كنّا ال نستطيع ان نغفل تأثري الغالبية عىل طبيعة الحياة
ولكــن تبقى القوانني والدســاتري الضمانة الحقيقية
للعالقات بني املجتمعــات املتعدّدة وبينها وبني الدولة،
وهذا ما يثبّت ان هذه الدول استطاعت ان تفتح نقاشا ً
بني الحضارات ،بدل محاولة صهرها لتذويبها والغائها.
ان هذه االمثال بعيدة كل البعد عن هدفية «حزب الله»
الذي يعترب ان اللبنانيني عاشوا قبل حضوره العسكري
تحت تأثري الثقافات الغربية ،ولذلك فهو يجتهد حاليا ً
لالجهــاز عىل تينك الثقافة والحضــارة القامة ثقافة
اخرى مكانها نابعة مــن عقيدته ومرجعيته الفقهية

التــي يؤمن بعدالتها .وان مرشوعه الــذي بدأ منذ 40
سنة تحت عباءة التعاون مع اآلخرين وحمل القضايا
العربية قد استطاع من خالله تطويع الكثري من الفئات
االخرى لصالحه ،ولو لم يحــرم هذا التكتيك لكان قد
انتهى مرشوعه ودفن يف مهــده .امّ ا يف املرحلة االخرية
فقد انتقل اىل تركيز حضارتــه املبنية عىل الصواريخ
ّ
واملسيات والعنف .واذا كانت حضارات الشعوب تُعرف
بما تتميّز به من انجازات فقد اقترصت حضارته عىل
املفاهيــم الحربية ولم ن َر ملحــوره اي انجاز علمي او
ثقايف او استثماري ،امتدادا ً من ايران وحتى لبنان مرورا ً
بالعراق وسوريا واليمن ،وان كان امللف النووي االيراني
هو فخر الجمهورية االســامية و»الحرس الثوري»،
فلهذا امللف اســباب وجود ال تعكس ازدهارا ً علميا ً بل
ً
ترجمة لتوازنات اقليمية تخدم رصاع الحضارات وليس
النقاش بني الحضارات وعيشها بسالم سوياً.
املعركة الرئاسية القادمة حاسمة يف تقرير مصري
لبنان واللبنانيني ،فإمّ ا ينجح «حــزب الله» بإخضاع
وخداع بعض التكتــات السياســية فيميض حينها
بمخططاته لتحويل لبنان من مهد الحضارات ومطبخها
اىل ارض الثورات التــي ال تنتهي بل تُنهي ،وإمّ ا ينجح
اللبنانيون بتنوّع فئاتهم ومشاربهم بتحرير لبنان من
براثنه وايصال رئيس جمهورية انقاذي حضاريّ ينتمي
للحضارة اللبنانية ويملك حكمة النقاشــات وصالبة
ّ
يتوقف مرشوع اغتيال
املوقف وقدرة القيادة ،وعندها
لبنان الحضاريّ .
(*) عضو كتلة «الجمهورية القوية»
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ُعقد على مدار ثالثة أيام لدعم صمودها بالتعاون بين المغتربين والمقيمين

مؤتمر اإلنتشار الزحلي الثالث يتطرّق الى تفاقم الحاجات باألرقام

زحلــة ـ لوســـي بارسخيــان
مــع أن مؤتمر اإلنتشــار الثالث
الذي عقد يف قرص بلديــة زحلة خالل
نهاية األســبوع املــايض ،ظهّ ر حجم
دور اإلغــراب الزحيل خالل الســنتني
املاضيتــن من خالل تقديمــه الدعم
للفئات االكثــر ضعفا ً يف املدينة ،إال أنه
كشف أيضا ً حجم املعاناة املتفاقمة يف
بيوت كثرية بات اعتمادها كبريا ً عىل أي
دعم يصلها من الخارج ســواء لتعليم
أوالدها ،أو لتأمني دفء الشتاء وأحيانا ً
حتى للحصول عىل الغذاء والدواء.
وفقــا ً لالرقــام التــي عرضتها
رئيســة «جمعية بيت عذراء الفقراء»
كريســتيان عيىس نحاس باسم تجمع
الجمعيــات األهليــة يف زحلــة ،وهي
جمعيــة تعنــى أيضا بتأمــن الدواء
للفئات املهمشــة ،فقد بلغ عدد هؤالء
نحــو  500مريض حتــى اآلن ،وكان
للجمعيات الزحلية تدخالت إنســانية
متعددة خــال الســنتني املاضيتني،
فرضت تنسيق الجهود ملنع اإلزدواجية
بالتقديمات.
بدأت باكورة هذا التعاون من خالل
مبادرة أطلقها املغــرب الزحيل نبيل
الرشتونــي خالل جائحــة «كورونا»،
سمحت بتوزيع نحو ألفي طبق ألربعة
ايام أسبوعيا ً عىل أفراد وعائالت زحلية
معدمة ،بعضهم كبار يف السن ويعاني
البعــض اآلخــر من ظــروف صحية
وإجتماعية صعبة.
والدة تجمع الجمعيات خالل هذه
الفرتة ســمح بتنسيق الجهود بينها يف
عمليــة توزيع مادة املــازوت يف فصل
الشــتاء ،وقد توفرت تكاليفه مبارشة
من انديــة زحلة يف اإلغــراب وبعض
املغرتبني حيث بلغت نســبة مساهمة
أنديــة زحلة يف اإلنتشــار أكثر من 60
باملئة من الكلفــة اإلجمالية لكميات
املــازوت التي وُزعت وبلغــت قيمتها
يف العــام املايض نحــو  56ألف دوالر،
باإلضافة اىل مســاهمة مغرتبني أفراد
بنسبة  13باملئة من املبلغ أيضا.
وفقــا لألرقــام أيضا فــإن عدد
العائــات التــي اســتفادت من هذه
املســاعدات بلغ  600عائلــة زحلية،
وهؤالء قــد يحتاجون هــذا العام إىل
مبلغ يصــل اىل  120الف دوالر لتأمني
احتياجاتهم من املازوت ،خصوصا ان

من انعقاد المؤتمر في قصر بلدية زحلة

لقاء األحبة

الحفاضــات ،والحصــص الغذايــة
ســعر الصفيحة بات أغىل بكثري ،علما
باإلضافة اىل بعض نواحي اإلستشفاء.
أن  UNHCRساهمت يف العام املايض
وقد نجحت الجمعيــات الزحلية وفقا
بتحمل جزء مــن هذا العبء من خالل
ألوساطها بوضع داتا واضحة بأسماء
برنامــج دعم الشــتاء للبنانيني الذي
األشــخاص األكثر ترضرا من االزمة
نفــذ ملرة واحدة وشــمل  2300عائلة
اإلقتصادية التي يمــر بها لبنان ،وهو
يف مختلف أنحاء لبنــان ،فحصلت كل
ما ســهل مهمة التواصل مع الراغبني
عائلة عــى مبلــغ  160دوالرا لتأمني
باملساعدة ،منعا لإلزدواجية يف مساعدة
حاجيات الشــتاء القــارس .وقد ظلم
بعض االشخاص مقابل حرمان آخرين
املتقدمون بالســن يف زحلة بحرمانهم
من الدعم الذي يحتاجونه.
مــن هــذه املســاعدات خصوصا أن
هذه الحاجــة املتفاقمة للمازوت
معظمهم ال يملك اجهزة هاتف خليوية
والغذاء اليومي تتمدد
شكلت وسيلة التواصل
ايضــا اىل القطــاع
الوحيــدة مــن قبــل
الرتبوي .ومع أنه قلما
الـــ  UNHCRمــع
يســمع عــن ترسب
املســتفيدين ،مــا
 2400طالب في 15
مــدريس لتالميذ زحلة
جعــل إعتمادهم عىل
مدرسة في زحلة بلغ
من املــدارس الخاصة
جمعيات زحلة بشكل
مجموع حجم مساعداتهم
اسايس.
اىل املدرســة الرسمية،
 4.5مليارات ليرة سنة
وفقــا لنحــاس
فإن حاجة االهل للدعم
فــإن الحاجــة تتزايد
بأقساط اوالدهم تتزايد
2021
هذا العــام ،خصوصا
سنوياً ،وهو ما تنبهت
أن ســعر صفيحة املازوت بات يفوق
إليه لجنة املساعدات املدرسية يف زحلة
التي تأسســت تحت مظلة بلدية زحلة
إمكانيــات الكثريين ،علمــا أن الطلب
ملساعدة املتعثرين يف تسديد األقساط.
املتزايد يف العام املايض لم يسمح بتلبية
وفيمــا يبدو التــرب املدريس يف
الحاجات إال وفقــا ً للكميات املتوفرة،
مدينــة زحلة جغرافيــا ً فقط ،اي من
بعدما تمدد موســم الشتاء حتى شهر
مدرســة خاصة اىل أخرى قياســا اىل
آذار .ومن هنــا كان تأكيد عىل أهمية
مســافة بعدها عن مكان السكن ،فإن
إستمرار التنسيق بني الجمعيات وأندية
عدد التالميــذ الذين يســتفيدون من
زحلة يف العام الجــاري ،بعدما وجهت
برنامج الدعم يف األقساط عرب الجمعية
الدعــوات للمنترشين حتــى يبارشوا
بتزايد مضطــرد ،تدرج من  780طالبا ً
حمالتهم يف جمع التربعات ،خصوصا ً
يف  14مدرســة خاصــة بلــغ حجم
ان موسم الشتاء بات عىل األبواب.
تنســيق الجهود يف توزيع كميات
مســاعدتهم مليار لرية ســنة 2020
املازوت ينســحب أيضا عــى توزيع
بنسب من األقساط املدرسية تراوحت
االطباق اليوميــة ،الــدواء ،الحليب،
بني  25و 75باملئة لريتفع الرقم ســنة

 2021اىل  2400طالب يف  15مدرسة يف
زحلة بلغ مجموع حجم مســاعداتهم
 4.5مليــارات لــرة ،وفقــا لألرقام
التي عرضتها خالل مؤتمر اإلنتشــار
الدكتورة منال مســلم ،كاشــفة أن
حجم املساعدات للعام الدرايس الجاري
ستشمل  3185طالبا يف  17مدرسة يف
زحلة .علما ً أن الجمعية إستفادت بعد
إنطالقها يف العام األول من دعم جمعية
لبنانية عاملة يف ســويرسا تمكنت من
جمع تربعات من جهــات غري لبنانية
مشرتطة تأمني العلم لتالميذ من خارج
زحلة أيضا ،ما رفع حجم الدعم املدريس
املقدم من الجمعيــة للمتعثرين اىل 11
مليار لرية ،ســتتضمن دعم اقســاط
تالميذ مدارس يف عكار والجنوب أيضا.
لريتفع بذلك عدد الطالب املســتفيدين
من برنامج الجمعيــة اىل  5750طالبا
يف كل لبنان ،موزعني بني  17مدرســة
يف زحلة والبقاع و 23مدرســة خارج
املحافظة.
والجمعية الســويرسية ليســت
وحدهــا من يقدم الدعم ،إنما تنســق
لجنة املســاعدات املدرســية الجهود
أيضــا مع جهات مانحــة أخرى ،ملنع
اإلزدواجية يف إســتفادة الطالب ،األمر
الذي تمنــت مســلم ان يتفاعل معه
املغرتبون الذين لديهم أيضا إسهاماتهم
يف القطاع الرتبوي ،خصوصا أن بعض
الواهبني إشــرط مقابل كل مساهمة
بالــدوالر الطــازج ،دوالرا ً موازيــا ً
عرب مصــادر أخرى ،مــا يعني أن أي
مبلغ ســتحصل عليــه الجمعية من
أندية اإلنتشار ســيتضاعف فورا ً عرب
تقديمات الجهات املانحة.

في طرابلس الكل يحلّل ويطرح فرضيات ويهاجم ويدافع

هذا الجهد الــذي تربزه املجتمعات
األهلية يحاول أن يمــأ غياب الدولة
وسياســاتها التي تــكاد تقترص عىل
قرارات يصعــب فرضها عىل املدارس،
خصوصا أن عــى األخرية أعباء تتزايد
يف املناطــق الجبليــة خصوصاً ،حيث
ال يمكن توفري العلم مــن دون تدفئة
االوالد وتأمني الكهرباء واملياه وغريها
من املســتلزمات األساسية ،باإلضافة
اىل رواتب األســاتذة وكلفــة إنتقالهم
والتالميذ اىل املــدارس ،إذ ال يمكن ان
يطلب من األساتذة اإللتحاق بمدارسهم
من دون توفري الحد االدنى من إمكانية
بلوغهم املدرسة بسياراتهم .ومن هنا
يشــكل دعم تالميذ زحلة يف مدارسهم
دعما ً أيضا لالساتذة .ووفقا ملسلم «من
دون أستاذ ال يوجد مدرسة».
هذا الجهد يف املقابل دونه تحديات،
وأبرزها كمــا توضح مســلم ،طول
االزمة اللبنانيــة بمقابل والدة أزمات
دولية قد تشــيح نظر العالم عن لبنان
اىل أماكن أخرى كأوكرانيا مثال .هذا يف
وقت تشكل الهبات من غري اللبنانيني
نســبة  80باملئة من الدعــم املتوفر
للمدارس الخاصة ،فيما زحلة تستفيد
من هذه الهبات بنسبة  60باملئة .ومن
هنا تمنت مســلم أن يكثف اإلغرتاب
الزحــي دوره يف جمع مزيد من الدعم
للمدارس.
وكان مؤتمر اإلنتشــار عقد عىل
مدار ثالثة ايام باحثا ً يف صمود املدينة
خصوصا بالتعاون بني جناحيها املقيم
واملغرتب ليختتم بتوصيات شددت عىل
رضورة شــد اوارص التواصل بينهما،
وخصوصا ً مع الجيل املنترش الشاب.

حتى ال تتح ّول الغواصة مأساة إضافية لألهالي

طرابلــــس  -مايــــز عبيــــد
إنتقل الحديث عــن الغواصة الهندية
التي تعمل عىل انتشــال جثــث ضحايا
زورق املوت ،من نقطة إمكانية انتشــالها
والفرضيات يف شــأنها إىل نقطة انتشال
الزورق بحد ذاته وفرضياته ،يف وقت تتحول
فيه الغواصة وعملها وترصيحات قائدها
«سكوت واترز» إىل مسار طويل من الجدل
داخل الشــارع الطرابليس بشــكل خاص
والشارع الشمايل بشكل عام.
فبعد ترصيح لقائد الغواصة أشــار
فيه إىل أنه «شــاهد بأم عينه جثثًا داخل
املركب ،وتفاءل بإمكان انتشــال املركب
والجثث ،جاء ترصيح نُســب إليه مؤخرا ً
بأن «مركب املــوت اآلن مطمور باألتربة
والصخــور ما من شــأنه أن يعيق جهود
انتشاله»؛ ليضع األمور كلها يف مسار جديد
مختلف .ومع أن الجميع يدرك أن انتشال

املركب الغارق دونه صعوبات وتحديات ،إال
أن الترصيحات األخرية مقارنة بما سبقها
من ترصيحات ،تعيد األمور ربما إىل نقطة
الصفر ،وتجعــل األمل الذي تو ّلد يف نفوس
األهايل بإمكانية انتشــال املركب يتالىش،
بينما يعيش هؤالء عىل األمل بخرب أفضل.
يشــر متابعون لسياق امللف إىل أن الصور
التي عرضهــا الجيش للمركب قبل أيام لم
تُظهر وجود أي أتربة تطمره ،فمن أين أتت
هذه األتربة وطمرت املركب؟ األسئلة كثرية
يف هذا املضمار؛ ويف مسألة الغواصة وعملية
البحث التي تقوم بها والجهود املســتمرة
منذ ما يقارب األســبوع ،التي وعىل الرغم
من أهميتها وأهمية اســتقدام الغواصة
بحد ذاته ،إال أن ً
جدل واسعً ا يكتنف عملها،
يف ظل مخاوف مــن أن تعلن إنهاء عملها
ّ
التوصــل إىل أي من النتائج التي
من دون
اســتقدمت ألجلها ،وهنا تكون الغواصة
تحولت مشــكلة إضافية يف مسار قضية

زورق املوت بدل أن تكون وســيلة إليجاد
الحل الذي يسهم بإنهاء معاناة األهايل.
وعن الغواصة وعملها ،الكل يســأل
ويتســاءل يف طرابلس ،الكل يحلل ،الكل
يطرح فرضيات ،الكل يهاجم والكل يدافع،
ّ
لكن الخشــية اآلن من أن تصبح طرابلس
عىل فيلقني :األول يرى ان وصول الغواصة
بحد ذاته إنجاز عجزت عنه الدولة حتى لو
لم تحقق النتائج املرجوة وتحديدا ً انتشال
املركب أو انتشــال ضحاياه ،والثاني يرى
بالغواصــة مادة انقســام إضافية وأزمة
جديدة أضيفت إىل أزمات األهايل.
قد تحمل الســاعات أو األيام املقبلة
الكثري مــن التطــورات واملفاجآت يف هذا
امللف ،غري أن القرار بــرك املركب يف قعر
املياه لن يع ّد نجاحا ً لعمل الغواصة .األمور
باتت مرهونة بما ستحمله الساعات املقبلة
من تطورات وســط حديث عــن رأي لدار
الفتوى يف هذا الشأن قد يصدر.

مركب الموت ليس مغمورًا بالتراب
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"باب النجار مخلوع" ،و"السكافي حافي" و"الخياط عريان"

طاقة شمسية فوق مبنى كهرباء صيدا والمؤسسة توضح
«باب النجار مخلوع» ،و»السكايف حايف»
صيـــداـ محمــــد دهشـــة
و»الخيــاط عريان» ممــا تحمل معنى
التناقض».
لم يكن يتوقع املهندس بالل سالمة
ويضيف ســامة «لم أكــن أتوقع
أن تثــر صورة التقطها لســطح مبنى
كل هذه الضجة الكــرى ،لقد التقطت
مؤسسة كهرباء لبنان الجنوبي يف مدينة
الصورة مــن نافذة مكتبــي املطل عىل
صيدا ،ويظهر فيها تركيب ألواح الطاقة
مبنى مؤسســة الكهربــاء ،وانتظرت
الشمســية ،ضجة كربى عــى مواقع
بضع ساعات حيث جرى تركيبها بعدما
التواصل االجتماعي لجهــة التعليقات
انتبهت اىل نقل ألواح الطاقة اىل سطحه،
الساخرة والغاضبة والشعور باملزيد من
واستغربت ،ولكن يف بلد مثل لبنان يصبح
اإلحباط واليأس يف آن.
كل يشء ممكناً ،والذهاب إىل خيار الطاقة
التعليقات األوليــة جاءت تحاكي
البديلة يعني أن األزمة طويلة ومعقدة».
وجــع الصيداويني كمــا اللبنانيني من
وتعيــش صيدا حرمانا ً مــن التيار
مدى اســتفحال األزمات التي أفقدتهم
الكهربائي ،ويشكو أبناؤها من االنقطاع
األمل بوقــف االنهيار وبتأمــن التيار
شــبه التام ،إذ تتغ ّذى ساعتني فقط كل
الكهربائي عىل مدار الســاعة يف الوقت
 24ســاعة ،ويطالبون
القريب أو حتى العودة
مع القوى السياســية
اىل ســاعات التقنــن
بإنصافها ومســاواتها
السابقة التي أصبحت
مطلبــا ً ال غنــى عنه ألواح الطاقة الشمسية ال بمناطق أخرى مجاورة
يف ظل ارتفــاع فواتري تعود إليها ،وإنّما للشركة مثــل الكثري مــن قرى
رشق صيــدا وصوال ً إىل
اإلشرتاكات باملو ّلدات
الخاصة ارتباطا ً بغالء المتع ّهدة القيام بأعمال
جزيــن ،حيــث تتغذى
الصيانة وخدمة الزبائن
بأكثر من  18ســاعة يف
املحروقــات واملازوت
اليوم الواحد ،ما دفعهم
والدفــع بـ»الفريش
والجباية
بــن الحــن واآلخر إىل
دوالر».
قطــع الطريــق أمام مبنى املؤسســة
ويقــول املهندس ســامة لـ»نداء
وإقفال أبوابها احتجاجاً.
الوطــن» إن «الصورة كانــت صادمة
ويف محاولــة للتخفيف مــن حدّة
ومتناقضــة يف آن ،إذ مــن املفروض أن
التعليقات ،أكد مســؤول يف مؤسســة
تؤمن مؤسســة كهرباء لبنــان التيار
الكهرباء لـ»نــداء الوطــن»ّ ،
أن ألواح
للمواطنني ،غري أنها إستنجدت بالطاقة
الطاقة الشمســية ال تعــود إليها ال من
البديلة للصمــود يف وجه أزمة االنقطاع،
قريب أو من بعيد ،وإنّمــا لرشكة مراد
لذلك انترشت الصورة كالنار يف الهشــيم
للكهرباء املتعهّ دة القيام بأعمال الصيانة
مع ســيل كبري من التعليقات الساخرة
وخدمة الزبائن والجباية وما شابه ،حيث
وتكرار كلمة «هزلت» وسواها من األمثال
أوضح مديرها محمّ د زيتوني أن الهدف
الشعبية التي تنطبق عىل واقع الحال مثل

ألواح الطاقة على سطح مبنى مؤسسة الكهرباء

أول ً وأخريا ً
من تركيب الطاقة الشمسية ّ
يتع ّلق بخدمة الزبائن عىل مدار  24ساعة
ليالً ونهارا ً عرب خدمة «الكول ســنرت»،
والتــي «كنّــا حريصني جــ ّدا ً عىل عدم
ّ
توقفها بسبب التقنني أو انقطاع املو ّلدات
ّ
مؤسسة الكهرباء يف
الكهربائية يف مبنى
صيدا والجنوب».
ويشــهد لبنان منذ ثالث سنوات
تقريبا ً أسوأ أزمة إقتصادية يف تاريخه
وقد صنّف عىل أنــه دولة متعثرة وقد
تصل إىل فاشلة ألسباب كثرية أبرزها
عدم تأمني أبســط الخدمات الحياتية
كالكهرباء ولو لســاعات معدودة ،ما
فتح الباب عىل مرصاعيه أمام الطاقة
البديلة ،وباتت ألواح الطاقة الشمسية

مســـاحة حـــرّة

روح يا حمام ما تصدّق
(*)
اآلية «أمّ ا تلك الساعة فال يعرفها أحد غري الله».
الدكتــور شربـــل عــــازار
ّ
وإل فكيف ن ُ َف ِّس عــدم ر ّد «حزب الله» وإيران
ومحور املمانعة بكامله عىل اآلالف املؤ ّلفة من طلعات
تســتعرض قيادات «حزب اللــه» يف ختام ك ّل
طريان العد ّو وقصفه آالف األهداف يف سوريا والعراق
أسبوع مهاراتها الخطابيّة مهدّدة أمريكا وإرسائيل
وأماكن أخرى وتصفيته قيادات عســكريّة وأمنيّة
والغرب بالويل والثبور وعظائم األمور مستشهدة
وعلميّة نوويّة يف قلب إيران واستهدافه قيادات الجهاد
بانتصاراتها التاريخيّة التي أرعبت وتُرعب األعداء،
َ
اإلسالمي يف غ ّزة وما يقال عن تدمري ألف صاروخ يف
اللبنانــي فتعطي األوامر
لتت ّد بعدهــا إىل الداخل
ّ
قاعدة حماه منــذ أيام وغريها وغريها من العمليات
والتوجيهــات إىل الدولة الكرتونيّة ومســؤوليها،
العسكريّة غري املعلنة؟
وترســم خرائط الطريق لك ّل تفصيل يف السياسة
ك ّل ما يُقال عــن محاربة الشــيطان َ ْي األكرب
واألمن والقضاء واالقتصاد واملال ...وتُح ِّلل وتُحَ ِّرم
وكأن لبنان ُ
ّ
واألصغر ما هو ّإل للتَ ِ
عميَة عىل الســيطرة عىل عدّة
خلِق
بك ّل فوقيّة واستعالء واســتكبار
بلدان من ضمنها لبنان بواســطة الجيوش الســت
ونشــأ مع نشــوء «حزب الله» من أربعني ســنة
اإليرانيــة املنترشة خــارج حدود
من جنتا بقيــادة الحرس الثوري
إيران وأهمّ ها «حزب الله».
اإليرانــي وكأن ك ّل مــا قبل ذلك
إىل ك ّل النــوّاب الســياديّني
معدوم الوجود.
من ك ّل الطوائــف الذين ال يزالون
وكوريا
والصني
روسيا
أن تُهدّد
األمور لم تعد تحتمل
يؤمنون بوطن الرسالة واإلنفتاح
الشماليّة األعداء اإلمربياليّني فهذا
أنصاف الحلول اإلنقاذ
أم ٌر فيه ما فيه من املنطق نظرا ً ّ
والدور املميّــز يف هذه املنطقة من
ألن
من
بيدكم ،إخراج لبنان
العالم،
هذه الدول لديها اكتفاؤها الذاتي
وهي تنتج صواريخها وطائراتها جهنّم ومن حروب المحاور
األمور لم تعد تحتمل أنصاف
ّ
الصح الحلول اإلنقاذ بيدكم،
ومســراتها وقنابلهــا النوويّة ِب َيد ُِكم ،إختاروا الرئيس
ّ
إخراج لبنــان من جهنّم ومن
وتصعد اىل امل ّريخ وتنزل إىل أعماق
حروب املحاور ِبيَ ِد ُكم،
البحار وتنرش أقمارها اإلصطناعية ولديها مواردها
إختاروا الرئيس الصحّ .
املالية واالقتصاديّة وو...
وليد بيــك ،عالقتنا بالعــدو اإلرسائييل حدّدتها
هل أصبح»حزب الله» دولة عظمى تنتج األسلحة
إتفاقية الهدنة يف العام  1949والقرارات الدوليّة.
والصواريخ ولديهــا مواردها املاليــة واالقتصاديّة
نحن لسنا عىل الحياد يف الرصاع العربي اإلرسائييل
والقدرات العلميّة والعسكريّة واملهارات التقنيّة لتقلب
فنحن وراء ما يق ّرره العرب وجامعة الدول العربيّة.
موازين القوى العامليّة وتمحو دوال ً من الوجود وعن
البطريرك الراعي رشح مــرارا ً وتكرارا ً موقفه
الخارطة؟
أم ّ
مؤ ّكدا ً هذا الكالم.
أن ك ّل ما يقال ينطبق عليه أغنية فريوز،
روح يا حمام ما تْ َ
نحن مع الدول العربيّة ،وعىل الحياد يف النزاعات
صدٍّق
ِب ْ
ضحَ ك ع ريما َ
العربيّة العربيّة ،وكذلك النزاعات الروسيّة األوكرانيّة
ت تْنَام.
وكذلك النزاعات الصينيّة الروسيّة الكوريّة الفنزوليّة
«روحي يا أمــركا وإرسائيل ما تصدقوا» ،إنّني
األمريكيّة،
اللبناني ألرعبه وأرهبه وأسيطر
أضحك عىل الشعب
ّ
هل لديكم مانع؟
عليــه وأحكمه باســم الحفاظ عىل مزارع شــبعا
والسالم.
والثروات النفطية وصوال ً إىل إزالة إرسائيل من الوجود.
رسي ِ
(*) عضو «الجبهة السياديّة من أجل لبنان»
كمثل
أمّ ا كيف ومتى فهذا ســؤال جوابه ّ

تجتاح أســطح املباني واملنازل يف كل
املناطق ،ولم يعد مشهدها مستغرباً.
وتســاءلت أماني املــري أليس
مــن الغريب أن تشــاهد ألواحا ً لتخزين
الطاقــة الكهربائية عىل ســطح مبنى
رشكــة كهرباء لبنان يف صيــدا ،للوهلة
األوىل اعتقدنــا أن من التقــط الصورة
أضاف إليها ألــواح الطاقة ور ّكبها عىل
الحاســوب ،لكن الصورة ال شائبة فيها،
وقالت ضاحكة «طلبت من صديقاتي أن
نأخذ صورة تذكارية مــع األلواح يف بلد
املصائب والعجائب».
أما جريان الحي ملبنى املؤسســة
فقد وصلتهم الصورة من بالد اإلغرتاب
مع تعليقــات أكثر ســخرية ،وقالت

«أم شوقي» أرســلت يل ابنتي صورة
من الســعودية وقالت مته ّكمة «يال يا
ماما تقدمي بطلب اشرتاك ألن الجريان
أوىل».
ووجــد الناشــطون يف الصــورة
ّ
متنفسا ً لتعليقاتهم الساخرة
املتناقضة
والغاضبــة معــاً ،وكتبوا عــى مواقع
التواصل االجتماعي ما يدور يف أذهانهم
معتربيــن رغــم التوضيــح أن رشكة
الكهرباء وجدت الح ّل لنفســها وتركت
ّ
وكأن
الناس تائهني يبحثــون عن حلول
األمر ال يعنيها ،أو يعيشــون يف الظلمة
أو يعــودون اىل أدوات القرن املايض من
الفانوس واللوكس والشــمعة ويف أفضل
حال بطارية أو ملبة شحن غري مجدية.

الجيش اللبناني يواصل إجراءاته في بعلبك رغم كل ّ الظروف

صيف هادئ وأمان بعد اإلجراءات
العسكر ّية والمداهمات
بعلبـــك  -عيســــى يحيــــى
تحت قهر الظروف وقســاوة األوضاع املعيشــية
تعمل إدارات الدولة املدنية منها والعســكرية ،عىل رفع
الصوت لتبقى هناك قدرة عىل تسيري أمور الناس وتأمني
يومياتهم.
يســتحق الجيش اللبناني ومعه املؤسسات األمنية
عىل اختالفهــا كل التحية يف ظل مــا نعانيه من أزمة
إقتصادية ومالية لم يســبق للبنان أن م ّر بها يف تاريخه
الحديث ،فعنارصه مع سائر أفراد املؤسسات العسكرية
صامدون يقومــون بواجباتهم مهما اشــتدت عليهم
الظروف املعيشية ،وفيما تعاني أكثرية الشعب اللبناني
إنخفاض معدل القدرة الرشائية لها بفعل أزمة الدوالر،
فالعنــارص األمنية بالكاد يلفظون أنفاســهم األخرية
بعد انخفاض قيمة رواتبهم إىل معدالت منخفضة جداً،
ورغــم جرعات األمل التي أعطيــت لبعضهم من خالل
توزيع الهبات املقسومة بني فريش دوالر ومواد غذائية،
ً
موضعية وتحتاج إىل تدابري جذرية لتبقى
تبقى الحلول
ً
«واقفة عىل رجليها»
املؤسســات األمنية والعســكرية
وتقوم بواجباتها لحفظ حيــاة اللبنانيني وأمنهم الذي
يهتز عند كل نكســةٍ إقتصادية ،فكيــف الحال بأزمةٍ
ســتختم عامها الثالث والناس وصلوا إىل الفقر املدقع،
ومعه يصبح كل يشء مباحا ً لتأمني الخبز ودفء الشتاء؟
لم يتوا َن عنارص الجيــش اللبناني كما أفراد باقي
املؤسسات عن القيام بدورهم الوطني املفروض عليهم
وفق القانون ،حيث تواصل القوات األمنية والعســكرية
مهامهــا عىل مختلف األرايض اللبنانيــة بكل ما أوتيت
من إمكانيات ،ويف بعلبك التي كانت مرسحا ً ألعمال غري
قانونية معطوفة عىل إشكاالت مسلحة وعمليات رسقة
وخطف وغريها ،أفرزت اإلجراءات التي إتخذها الجيش
اللبناني منذ بداية العام الحايل وحتى اليوم واقعا ً جديدا ً يف
املنطقة ملسه األهايل هدوءا ً وسالما ً عىل م ّر موسم الصيف
والســياحة ،وإىل اآلن يعيشون نعيم ما يقوم به الجيش
من مداهمات وعمليــات أمنية وحواجز ثابتة ومتنقلة،
عىل أمل أن ينسحب الواقع الجديد عىل باقي أيام السنة،
فلم يسبق أن م ّرت بعلبك بهدوء أمني كهذا منذ سنوات،
فالناس كادوا يستسلمون لألمر الواقع ويتعايشون مع

الجيش اللبناني عند مدخل حي الشراونة

واقع املنطقة املهزوز أمنيا ً واملفتوح عىل كل اإلحتماالت.
ً
فرصة إال ويحاول فيها
ال يفوّت الجيش اللبنانــي
اإلنقضــاض عىل عصابات الرسقة والتشــليح وبائعي
املخدرات ورضبهم يف عقر دارهم وشــ ّل حركتهم ،وهو
يواصل منذ أشــهر ما بدأه يف بعلبــك حيث نفذ عرشات
املداهمات وال يزال بحثا ً عن املطلوبني وتوقيفهم ،ورغم
كل التهديدات التي تلقاها الجيش وفرع مخابرات البقاع
بأمرة العميد محمد األمني ،لم يتوان الفرع عن مواصلة
مهامه يف مالحقــة أفراد العصابات عىل اختالفها ،كذلك
عمل الجيش عىل إعادة تموضعه ونرش حواجزه يف عدد
من املناطق وخصوصا ً حي الرشاونة يف بعلبك ،وقام بنقل
حاجــز عند مدخل الحي وأعاد تثبيته يف وســطه حيث
ٍ
يوجد عدة مفارق تصل الرشاونة بعضها ببعض وهو ال
يبعد عرشات األمتار عن منزل املطلوب «أبو سلة» الذي
دهمه الجيش مرات عديدة وسقط له خاللها شهيد.
وعىل خــط بلدة بريتال حيث قــام الجيش بتنفيذ
مداهمة ألحد املطلوبني قبل يومني تخللتها اشــتباكات
بني مطلوبني وعنارص الدورية ،تمكنت قوة من مديرية
املخابرات من توقيف أفراد عصابة لرسقة السيارات .ويف
التفاصيل أن ســيارة رسقت قبل أيام يف بلدة رياق وهي
مستأجر ًة من أحد املكاتب ،وتبني لدى تعقبها عرب تقنية
 GPSأنها تتنقل بني بلدتي بريتال والطيبة ،وبعد عمليات
متابعة ورصــد قامت دورية من املخابــرات بمطاردة
الســيارة ،حيث بادر أفراد العصابة إىل إطالق النار عىل
الدورية التي ردّت باملثل ما أدى اىل إصابة أحد السارقني
وهو سوري الجنســية ،وتوقيف باقي أفراد العصابة،
وأعيدت السيارة إىل املكتب.

محـــــليـــــات
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ّ
يتحكمون بالسوق من دون حسيب أو رقيب
التجار

أسعار الهواتف "أغلى من برا بكتير" وبضاعة مضروبة تجتاح السوق

النبطيـــة ـ رمــــال جونــــي
أحــد ال ينكر أن النبطيــة وقراها من
أغىل القرى عىل اإلطالق ،ال يتوقف األمر عىل
السلع الغذائية وال عىل أسعار الخضار ،بل
دخلت الهواتف النقالة عىل الخط ،فأسعارها
يف النبطية نار والفــرق بينها وبني محالت
بريوت تجاوز الـ 80دوالراً ،وكل محل "فاتح
ع حســابه" ،حيث تغيب الرقابة عن هذا
القطاع وقد يشــهد فورة غري مسبوقة قبل
دخول الدوالر الجمركي حيز التنفيذ ،حينها
تصبح الهواتف ملن استطاع إليها سبيالً.
هــل يعقل أن يكون الفرق بالســعر
مئة دوالر بــن متجر يف بريوت وآخر هنا،
نعم هذا ما سجّ لته ديما التي تحاول رشاء
هاتف بمواصفات جيدة وبســعر يتجاوز
الـ 500دوالر ،فاملبلغ الذي رصدته يفرتض
أن يم ّكنها مــن رشاء هاتف بمواصفات
عاليــةّ ،إل أنها اكتشــفت وباعرتاف كل
أصحاب املحال التــي قصدتها أن معظم
ّ
مخصصــة للـgames
الهواتــف صينية
وجرى االعتماد عىل الشكل الخارجي الذي
"يغري" أو هاتــف بكامريات جيدة عليك
بااليفــون" ،وكأن الـ 500دوالر ال تنفع"،
تقول ديما وهي كادت تأكل الرضب حني
عرض عليها أحد املحال هاتف ""Samsung
مســتعمل بـ 500دوالر لتكتشف أن سعر
الجديد بـ 500مؤكدة أن "أصحاب املحال

يحققــون أرباحا ً عىل حســابنا ،وال من
"مزراب ربح" ال سيما أن ال رقابة عىل هذا
يحمي".
القطاع ،بدليل انتشار محال بيعها كالفطر
يف املنطقة ،يف مــؤرش خري ،لكن أن يتم بيع
"احــذروا الهواتف املرضوبــة" ،هذا
الهواتف تــارة مرضوبة وتــارة مضاعف
مــا دوّنه أحدهم عىل صفحتــه بعدما أكل
سعرها فهنا مربط الفرس.
الرضب ،وهــو واحد من عــرات وقعوا
ما جرى مع ياســمينا حدث مع كثر
ضحية هذه الهواتف ولم ينبسوا ببنت شفة،
حتماً ،أكلوا الرضب ولكنهم سكتوا ،غري أن
فيما التجار يتح ّكمون بالســوق من دون
ياسمينا رفضت أن تكون كبش محرقة ،فقد
حسيب أو رقيب واألهم " مكفول يا رشيك"
رغبت برشاء هاتف متوسط الجودة حسب
عىل ح ّد تعبريهم.
إمكانياتها ،قصدت أحد املحال املعروفة يف
وصل الفســاد اىل أحد أبرز القطاعات
النبطية ،عىل اعتبار أنه
النشطة حيث بات الهاتف
متجر كبري وثقة ،اختارت
الرشيك األبــرز للمواطن،
هاتفا ً وقال لها البائع إنه
ويســتخدمه لتوثيــق
لحظاته الحلــوة واملرة ،دفعت ثمن الهاتف 220
جيد جدا ً ومواصفاته top
ّ
وتعــد الصــورة أبرزها دوالرًا وخرجت فرحة به،
عىل حــ ّد زعمه ،فدفعت
ولكن كامريات التلفونات ليتبيّن معها بعد ساعات ثمنه  220دوالرا ً وخرجت
الجديدة "امليغايات عالية وجود خلل في عدة مزايا فرحــة بهاتفها الجديد،
ليتبني معها بعد ساعات
والجودة بــاألرض" عىل
حد وصف أحــد أصحاب من بينها إشارة اإلنترنت
وجود خلــل يف عدة مزايا
املحال الذي يؤكــد رداءة البضاعة املتوفرة،
من بينها إشارة اإلنرتنت ،فهو ال يلتقطها،
ولكن بحسبه "السوق مفتوح للكل ،ولكن
رغم أن هاتفهــا القديم يلتقطها جميعها،
حرام مــا يحصل" .ال يكفي املواطن ارتفاع
اضافة اىل علة الصوت غري أن األخطر الخلل
أسعار االتصاالت يف لبنان إىل حدود الخيال،
يف الكامــرا ،ما دفعهــا إلعادته لصاحب
وأصبحت اإلنرتنت من أســوأ الخدمات رغم
املحل بعد أقل من أســبوع الذي اكتشــف
الخلل ،فأعطاها هاتفا ً من املاركة نفسها
ارتفاع أسعارها أربعة أضعاف وأكثر ،حتى
ولكن يف علبته عىل اعتبار "هيدا فقط فيه
يركب تجــار الهواتف موجــة الغالء ،وكل
خلل" ،فأخذت الهاتف الجديد اآلخر ليتبني
محل "مسعر ع حسابه" ناهيك عن الغش
أن فيه العلة ذاتها .ال تكمن املشــكلة هنا،
يف البضائع .أحد ال ينكر أن ســوق الهواتف

الفحص قبل الشراء

بل بالبضاعة املرضوبة التي تجتاح السوق
والتي يســوّق لها البائع عــى أنها "باب
أول" ويف األخري تكون "مرضوبة" ،ويقول
سمري إنه اشرتى هاتفا ً من محل يف منطقة
النبطية ،ودفع ثمنه زهــاء الـ 500دوالر،
عىل قاعــدة  open boxالتــي تنترش هذه
األيام أي أنه "مســتعمل من الرشكة" كما
يعلــل أصحاب املحال ،يرشح أنه اشــرى
جهاز نوت  10بلس  open boxليكتشــف
أن بطاريته مرضوبة وال تخدم سوى بضع
ســاعات ،وحني راجع صاحب املحل عىل
الفور أعاده ،ما دفع بسمري للقول "الغش

يجتاح هذا القطاع ،يبيعوننا الهواتف عىل
أنها جديدة أو  open boxلكنها مرضوبة ،أو
مغشوشة".
أحد أصحــاب املحال يؤكــد أن هناك
تذاكيا ً يف عمليات بيع هواتف الـopen box
أو املســتعملة ،إذ يقول إنها بمعظمها يتم
تجديدها يف الرشكة ويتم إعادة بيعها بثالثة
أرباع سعرها مستفيدين من حاجة الناس
لهواتف رخيصة ،الفتا ً اىل أنه يوجد يف السوق
نوعان من هواتــف الـ open boxاألوىل التي
عادة ما تكون معروضــة يف املتاجر خارج
لبنان ومن ثم يعاد بيعها يف السوق.

مســـاحة حـــرّة

االستراتيجية السعودية تجاه لبنان ...دعم دائم ودور مطلوب
د.غريـــس اليــــاس
كانت اململكة العربيّة السعوديّة من البلدان الداعمة
الســتقالل لبنان العام  ،1943ويف كلمــة للملك عبد
مس لبنان فقد ّ
العزيز ،قال فيهــا« :من ّ
مس نجد»ّ .إل
ّ
أن العالقات بني اململكة العربيّة السعوديّة ولبنان أخذت
طابعا ً متغريا ً منذ حرب لبنان بني األعوام ،1990-1975
سيايس
فقد ســعت اململكة خالل الحرب اىل إيجاد ح ٍّل
ٍّ
ٍ
مبــادرات عديــدة ،كان آخرها إتّفاق
لها ،وذلك عرب
الطائف العام .1989
من أبرز هذه املبادرات:
قمّ ة الرياض يف العام  ،1976التي نتج عنها تشكيل
قوّات الردع العربيّة ،التي أســهمت فيها الســعوديّة
ماديّا ً وعســكريّاً .إال انها أقدمت عىل سحب وحداتها
العســكريّة العاملة ضمن «قوّات الردع العربيّة» من
ً
تاركة الســاحة لسيطرة الجيش
لبنان يف العام ،1979
الســوري بمفــرده .وعملت اململكة خــال االجتياح
اإلرسائيــي للبنان يف العــام  1982عىل تخفيف وطأة
العدوان اإلرسائييل عىل لبنان .ومع تردّي الوضع األمني
يف بريوت الغربيّة إثر «انتفاضة  6شباط» ،وكذلك تردّي
العالقات اإليرانيّة  -الســعوديّة بسبب الحرب العراقية
 اإليرانيــة ،وتصاعد دور اململكــة يف لبنان ،تع ّرضتالقنصليّة السعوديّة يف بريوت إلعتدا ٍء العام  ،1984ما
أدى اىل سحب مو ّ
ظفيها من لبنان ،واتهم حلفاء ايران
يف لبنان بالوقوف وراء هذه االعتداءات ،كما يف السياق
ً
ناســفة أمام الســفارة السعوديّة
ذاته وُضعت عبو ًة
يف بريوت مطلع العام  ،1990وها نحن نشــهد مؤخرا ً
تعرض السفارة السعودية يف بريوت للتهديد(.)2022
لم تنجح مبادرات اململكة العربيّة السعوديّة بني األعوام
 1978و 1984يف إنهاء األزمة اللبنانيّة ،بســبب تح ّكم
النظام السوري بالســاحة اللبنانيّة .ولم ينهِ «مؤتمر
بيت الدين» الذي ت ّم برعايتهــا يف العام  1978الرصاع
الداخيل ،كما لم تؤ ِّد دبلوماسيّتها خالل مرحلة «اتّفاق
 17أيّار  »1983إىل انسحاب الجيوش األجنبيّة من البالد،
فقد رفضت اململكة االتّفاق بني لبنان وإرسائيل ،ملا له
ٍ
تداعيات ســلبيّةٍ عىل العالقات بني أطراف األزمة،
من
ولرفض دمشــق له .كذلك ،لم تؤ ِّد رعاية الســعوديّة
ملؤتم َري جنيف ولــوزان بني العامَني  1983و 1984إىل
ح ٍّل لألزمة اللبنانيّة.
تميّزت عالقات السعوديّة بلبنان بني األعوام 1992
خــاص وذلك خالل ّ
ّ
تول الرئيس رفيق
بطابع
و2004
ٍ
الحريري رئاسة الحكومة اللبنانيّة حيث كانت تربطه
عالقــة مميّزة باململكة العربيّة الســعوديّة ،فقد توىل
الرئيس رفيق الحريري الشق اإلقتصادي بدعم سعودي،
أما الناحية السياســية واألمنية فقد ســلمت لسوريا

بشــكل عام كان التوجّ ه السعودي
وحلفائها يف لبنان،
ٍ
خالل تلك املرحلة عىل تنســيق مع النظام السوري .إال
ّ
أن إغتيال رفيق الحريري ،بتاريخ  14شباط  ،2005أدّى
إىل توجيه السعوديّة أصابع االتّهام إىل النظام السوري،
وطالبت بالخروج السوري من لبنان .فدعمت اململكة
نجل الرئيس رفيق الحريري ،سعد الحريري ،بهدف منع
فراغ يف الســاحة ُ
السنّيّة ،وعملت عىل التصدّي
حصول ٍ
لتنامــي نفوذ إيران ،وقيام «حــزب الله» بملء الفراغ
العسكري والسيايس الناتج عن االنسحاب السوري من
لبنان منذ نيسان .2005
وبعد العام  ،2008بدأت االســتثمارات السعوديّة
ترتاجــع يف لبنان ،ومع اندالع الثورة يف ســوريا العام
بشــكل كبري .بعد
 2011تالشــت تلك االستثمارات
ٍ
أحداث أيّار من العام  ،2008تم ّكن «حزب الله» بقوّته
العسكريّة من الســيطرة عىل مراكز القرار يف الدولة.
وباملقابــل ،دعمت اململكة «قوى  14آذار» وشــجّ عت
عىل الدخول يف «اتّفاق الدوحــة» ،الذي ّ
غي املعادلة يف
لبنان لصالح ســوريا وإيران وحلفائهما .فتسبّب هذا
القــرار برتاجع لنفوذ «قــوى  14آذار» لصالح «قوى
ً
انتكاســة
 8آذار» .إذاً ،فقــد اعتُرب «اتّفاق الدوحة»
للدبلوماسيّة الســعوديّة .ومنذ ذلك الحني ،أصبح عىل
اململكة أن تراعي إيران ،وأن تتواصل معها يف ما يتع ّلق
بأزمات لبنان يف بعض األحيــان ،وأن تأخذ يف االعتبار
الدور الســوري املستج ّد عىل الســاحة اللبنانيّة ،وأن
تتصالح معها يف قمّ ة الكويت االقتصاديّة العام ،2009
والتنسيق معها بالنسبة إىل لبنان ،يف ما ُ
سمّ ي بمعادلة
«السعوديّة  -سوريا» (السني -سني)ّ .
لكن هذه املعادلة
طريق مسدود ،وبالتايل أدى ذلك إىل انسحاب
وصلت إىل
ٍ
السعوديّة من عمليّة التسويات يف لبنان وإنهاء التنسيق
مع سوريا يف شهر كانون الثاني  ،2011عقب إسقاط
ســوريا وإيران و»حزب الله» حكومة الرئيس ســعد
الحريري .وتصاعد التوتّر يف ظ ّل الحكومة التي ســمح
«حزب الله» بتشكيلها برئاســة نجيب ميقاتي ،عىل
خلفيّة إطاحة الحزب بالتزاماته يف «اتّفاق الدوحة» ،ث ّم
املحاربة يف سوريا إىل جانب النظام السوري .كما ألغت
فرنيس للجيش
تسليح
السعوديّة ،يف شباط  ،2016عقد
ٍّ
ٍ
ّ
ستتكفل بتسديد قيمته البالغة  3مليارات
اللبناني كانت
دوالر ،معترب ًة أن ثمّ ة خطرا ً من ذهاب أسلحة الجيش
إىل «حزب الله» .وأتبعت الرياض اإلجراء املذكور بتصعي ٍد
ظ ً
جعلها تُصنِّف حزب الله «من ّ
مة إرهابيّة».
ومع انفجار األوضــاع يف اليمن بدع ٍم إيراني ،ور ِّد
الرياض عســكريّا ً عرب «عاصفة الحزم» ،تبَ َّد َل ُ
ســ َّلم
أولويّات اململكة العربيّة السعوديّة ،وبدأ تركيزها ينصبُّ
ٍّ
خاص عىل حدودها وعىل داخلها .مع تعاظم دور
بشكل
ٍ
«حزب الله» ،اتّهمت الســعوديّة املسؤولني اللبنانيّني،

السفير البخاري في بكركي

ّ
وخاص ًة حلفاءها ،ويف مقدّمهم رئيس الحكومة األسبق
سعد الحريري ،بعدم تصدّيهم لهذا الدور.
ٍ
معطيات بانسحاب
يف ذلك الحني ســاهمت عدّة
اململكة العربيّة الســعوديّة من لبنان ،وفقدان الدعم
ُّ
للســنّة ،فقد تسبّبت التســوية الرئاســيّة يف العام
 ،2016وربط النزاع مع الحزب حول ســاحه ،وتقديم
التنازالت السياسيّة مع التيّار الوطني الح ّر والتسويات
السياسيّة الحقاً ،بنكسةٍ لعالقات الحريري مع اململكة،
وتقديم اســتقالته يف العام  2017من رئاسة الحكومة
يف الرياض ،ما أثار الكثري مــن اللغط حولها ،ومن ث ّم
الرتاجــع عنها عند عودته اىل لبنــان ،ما أعترب موقفا ً
سلبيا ً من قبل الحريري تجاه اململكةّ .
وإن الدعم الذي
كانت ّ
توفره لســعد الحريري و»تيّار املستقبل» لم يعُ د
ضمن حساباتها .وقد انعكس األمر سلبيّا ً عىل زعامة
الحريــري ،وصوال ً إىل انكفائه عن الحياة السياســيّة
اللبنانيّة وعدم خوضه االنتخابات النيابيّة األخرية هو
وتيّاره السيايس .فيما كان عىل السياسة السعودية ان ال
ترتك الساحة السنيّة بحالة فراغ وضعف ،بل كان عليها
ان تعيد احتضان تيار املستقبل بقيادات جديدة ،كي ال
تخرج الساحة السنية من املعادلة السياسيّة اللبنانية،
تمهيدا ً إلستقطابها من قبل جهات أخرى .ويف  9ترشين
الثاني  ،2017دعت الســعوديّة مواطنيها إىل مغادرة
لبنان وعدم الســفر إليه .كما أقدمت يف نيسان ،2021
عىل وقف ك ّل الــواردات اللبنانيّة إليها ،بعد أن تكثّفت
محاوالت تهريب املخدّرات إليها ،واتّهم اإلعالم السعودي
«حزب الله» بالوقــوف وراء هذه املحاوالت .كما تتّهم
السعوديّة «حزب الله» بمساعدة الحوثيّني عسكريّا ً يف
ّ
ولكن وزارة الخارجية السعودية أعلنت يف نيسان
اليمن.
 2022عودة سفريها إىل لبنان ،يف إشار ٍة إىل انتهاء األزمة

التي اندلعت عىل خلفيّة ترصيحات وزير اإلعالم اللبناني
السابق جورج قرداحي حول الحرب يف اليمن وإعتبارها
«حربا ً عبثيّة» يجب أن ّ
تتوقف ،دفعت السعوديّة حينها
ٍ
إجراءات رأى فيها كثريون أنّها ال تتناسب مع
إىل اتّخاذ
حجم املشكلة.
يف ظ ّل تراجع دور اململكة العربيّة السعوديّة يف لبنان
بخجل
ر (ّ ،)2021إل أنّها عادت
ٍ
وانكفائها إىل ح ٍّد كبــ ٍ
عشــيّة االنتخابات النيابيّة يف أيّار  ،2022ومن خالل
ّ
مؤخرا ً تقاربا ً
الصندوق السعودي  -الفرنيس .ونشهد
ســعوديّا ً  -إيرانيّا ً فتح بــاب املفاوضات بني الطرفني
من أجل إعادة العالقات الديبلوماسيّة بني البلدين التي
كانت قد انقطعت العام  ،2016فهل ســتنعكس نتائج
التقارب عىل لبنان؟
ألن الطبيعة ال تحبّ الفراغ ،لذلك ّ
ّ
فإن االنســحاب
الســعودي ،والرتدّد يف وضع االســراتيجيّات يف هذه
املرحلــة التاريخيّة الدقيقة ،ســوف يؤدّيان إىل تعبئة
ٍ
أطراف أخرى .ومن املرجّ ح
الساحة السياسيّة من قبل
 بالنظر إىل املسار السيايس والديبلومايس القطري ّ -أن
قطر ســوف تمأل الفراغ .وقد بدأ ذلك باإلشارة إىل عدّة
ٍ
معطيات مهمّ ةٍ منها :دفع رواتب املشايخ يف دار الفتوى
يف الجمهوريّة اللبنانيّة ،وكذلك دعم الجيش اللبناني.
فقد تميزت الديبلوماســيّة الســعودية تاريخيا ً
يف لبنان بسياســة املهادنة والتســويات والتخيل عن
املواجهة ،ما أدى اىل تآكل دورها تدريجيا ً لصالح بلدان
أخرى.
ويف املستقبل ،إمّ ا ّ
أن السعوديّة تعود وتأخذ مكانها
ودورهــا التاريخي ،أو ّ
أن قطر وتركيــا وبلدان أخرى
وابرزها إيران سوف تتقاسم نفوذها ،وبالطبع بمسار
سيايس مختلف عنها.

٨

مـــــدارات
العـــدد  - ٩١٩السنــــة الـرابـعـة

اإلثـنـيـن  ٢٩آب 2022

حين تصبح التجارة سببًا للحرب
باحتمال لم يتصوره أحد منذ الحرب الباردة :قد يندلع صراع
على مرّ السنة الماضية ،اضطرت الواليات المتحدة للتفكير
ٍ
عسكري واسع مع قوة عظمى أخرى .للمرة األولى منذ عقود ،تستعمل موسكو صواريخها لتحذير واشنطن من
دعمها ألوكرانيا .وفي بداية شهر آب ،بعد زيارة رئيسة مجلس النواب األميركي ،نانسي بيلوسي ،إلى تايوان ،ص ّعدت
بكين تهديداتها بالتحرك عسكريًا ضد الجزيرة بدرجة غير مسبوقة .يبدو معنى هذه التطورات مخيفًا بقدر التهديدات
نفسها ،فهو يشير إلى تراجع تأثير الترابط االقتصادي كقوة لحفظ السالم .تتّكل الصين وروسيا على التجارة بدرجة
استثنائية لتحقيق النمو االقتصادي وترسيخ مكانتهما على الساحة العالمية.
ديــــــــــل كــــــــــوبـــــــــــالنــــــــــد

نجحت الصــن يف زيــادة ناتجها
املحيل اإلجمايل بخمســة أضعاف يف آخر
بشــكل
عقدَين ،وقد حققت هذا الهدف
ٍ
أســايس عرب تصدير منتجاتها ا ُملصنّعة.
كذلك ،يشتق أكثر من  50%من عائدات
الحكومة الروســية مــن تصدير النفط
والغاز .واستنادا ً إىل منطق تفكري شائع
يف أوســاط العالقات الدولية ،يُفرتض أن
ترتافق هذه الروابط االقتصادية املحورية
مــع كلفة متزايدة عــى البلدين يف حال
اندالع أي رصاع عســكري .لكن يبدو أن
احتمال خسارة هذه التبادالت التجارية
ال يكفي لردع أي قــوة منهما ،ظاهريا ً
عىل األقل.
ّ
لكن املشهد العام ليس بسيطا ً بقدر
تصبح
قد
األول،
املقام
يف
بــه.
يوحي
ما
اختبار رقاقة في مختبر للطالب في تاينان | تايوان  ،شباط 2022
العالقات التجارية يف ظروف معينة أداة
تراجع اقتصادي عــى املدى الطويل،
 10نانومــر .لكن ملواكبــة التطورات
للتحفيز عىل الحرب بدل منع اندالعها.
إذا اشــتبهوا بأن الواليات املتحدة قد
التكنولوجية املســتجدة يف قطاع الذكاء
وال يرتبط إثبــات القوة العســكرية،
تتخذ خطــوات معيّنة ملنع الصني من
االصطناعي ،والسيارات ذاتية القيادة،
أو حتى التهديد بخــوض مواجهة مع
الحصول عــى الرقائق التايوانية .هذا
وإنتــاج الهواتف الذكيــة ،يحتاج البلد
الخصوم ،بقطع العالقات االقتصادية يف
الســيناريو ليس مستبعدا ً بأي شكل.
إىل رقائق يبلغ حجمهــا أقل من  7أو 5
جميع الحاالت .لقد أثبتت تجربتا الصني
يف حزيران  ،2022أعلن خبري اقتصادي
نانومرت ،علما ً أن تايوان وحدها تستطيع
وروســيا املتناقضتان يف السنة املاضية
صيني بارز أن الصني ســتغزو تايوان
إنتاج كميات كبرية منها
أن الروابــط االقتصادية
لضمان اســتيالئها عىل منشآت إنتاج
وبجودة عالية .يتم تجميع
تتطور يف معظم األوقات
الرقائق ،إذا فرضت واشنطن عقوبات
أحدث جهــاز "آي فون"
بطــرق تتحــدى جميع
ٍ
عىل بكني كتلك التي تســتهدف روسيا
من إنتاج رشكة "آبل" يف
التوقعات .عــى كل من
هذه السنة.
الصني مثالً ،لكنه يستعمل
يفرتض أن التجــارة قد
قد تكون التبعية
لكن من الناحيــة اإليجابية ،تُعترب
رقاقة بحجــم  5نانومرت
تمنــع انــدالع الرصاع
التوقعات الصينيــة املرتبطة بعملياتها
من تصميــم "آبل" ويتم
بني القــوى العظمى أن
االقتصادية سببًا
التجارية املســتقبلية جزءا ً من قرارات
يراجــع الطــرق املعقدة لدفع الصين إلى اتخاذ تصنيعه يف "رشكة تايوان
السياسة األمريكية ،عىل غرار التوقعات
لصناعة أشباه املوصالت"
التــي ســمحت للقوى
االقتصادية بتحديد وجهة خطوات عدائية في
اليابانيــة يف العــام  .1941إذا أدرك
يف "هسينشو" ،تايوان.
التفكري االســراتيجي يف حال انهيار التوقعات
املســؤولون األمريكيون أن سياساتهم
ال يبالــغ من يتوقع
تؤثر مبارش ًة عىل نظــرة بكني إىل البيئة
الصينية حول تبادالتها أن ترتبط قــدرة الصني
بكني وموسكو.
التجاريــة املســتقبلية ،فــا تقترص
اليــوم ،قــد تكون التجارية المستقبلية عــى مواكبــة الواليات
التبعية االقتصادية سببا ً
تداعياتها عىل قطــاع التجارة عموما ً بل
املتحدة مستقبال ً بمتابعة
تؤثر أيضا ً بتجارة التقنيات املتطورة مع
حصولها عــى الرقائــق التايوانية،
لدفع الصني إىل اتخــاذ خطوات عدائية
تايوان ،يمكنهــم أن يمنعوا قادة الحزب
مثلما كانــت مكانة اليابــان خالل
يف حال انهيــار التوقعات الصينية حول
الشــيوعي الصيني من ّ
توقــع انهيار
الثالثينات تتوقف عىل تلقيها إمدادات
تبادالتها التجارية املســتقبلية .لنحلل
اقتصادهــم إذا لم يســتعملوا القوة .ال
النفط التي يسيطر عليها األمريكيون
مثــاً وضع قطــاع أشــباه املوصالت
تشتق دوامة العدائية القادرة عىل إطالق
والربيطانيون .وكمــا حصل يف فرتة
املتطــورة تكنولوجيــا ً يف تايوان .تملك
الحروب من وقائع معينة بل من خيارات
حظر النفط األمريكي يف العام ،1941
الصني راهنــا ً بعض القــدرات إلنتاج
املســؤولني .من خالل طمأنة بكني حول
قــد يقــرر املســؤولون الصينيون
الرقائق مع أجهزة ترانزســتور يقترص
متابعة تلقيها أشباه املوصالت من تايوان
االستيالء عىل الجزيرة فورا ً لتجنب أي
حجمهــا عىل أقــل مــن  15أو حتى
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تقيض مقاربة أفضل بتشجيع
القوى الصاعــدة ،مثل الصني ،عىل
تحسني أدائها عرب إنهاء ممارسات
شــائبة مثــل التالعــب بالعملة،
ودعم الســلع ،واقتناء التكنولوجيا
األجنبية بطرق غري رشعية ،تزامنا ً
مع طمأنــة تلك الدول حول متابعة
تلقيها املــوارد التي تحتــاج إليها
واخرتاق األســواق التــي تريدها
لتحقيق النمو االقتصادي وترسيخ
االســتقرار املحيل ،رشط أن تتخذ
خطــوات معتدلة يف سياســاتها
الخارجيــة .يجب أن يســعى قادة
القوى العظمى إذا ً إىل إقامة عالقات
تجارية تسمح للدول بتحقيق النمو
باألرقــام املطلقة ،ومــن دون أن

واألوروبيــن ورشكاءهــم العامليــن
مُصمّ مون عىل معاقبة املعتدين ،وأنهم قد
يدمّ رون كل ما حققه الحزب الشيوعي
الصيني يف آخر أربعــة عقود إذا أقدموا
عــى مهاجمة تايوان .تثبــت التجارب
التاريخية أن القوى العظمى التي تتكل
عىل غريها تتمســك بسياسات خارجية
حــذرة إذا كان قادتها يحملون توقعات
إيجابية حول التجارة املستقبلية ،ألنهم
يعرفون أن التجارة تساعدهم عىل بناء
قاعــدة متينة لحماية قــوة الدولة عىل
املدى الطويل وزيادة ثــروات املواطنني
العاديني .يحتاج يش جني بينغ إىل تحقيق
َ
الهدفــن معا ً إذا أراد الحفاظ عىل
هذين
رشعية حُ كم الحــزب الواحد يف الصني
واستقرار الدولة بحد ذاتها.
حني تحــاول القــوى العظمى
استعمال الرتابط االقتصادي لحماية
السالم ،قد تواجه صعوبة يف الحفاظ
عىل توازن ســليم .لن يكون التمسك
بمســتويات عاليــة مــن التبادالت
التجاريــة كافيــا ً ألن الــدول التي
تتكل عىل غريها ،مثــل اليابان خالل
َ
تتلــق اآلالت املتطورة التي
(حتى لو لم
الثالثينات والصــن اليوم ،قد تضطر
تنتجها هولندا لتصنيعها) ،تستطيع إدارة
لفرض سياســات أكثــر عدائية إذا
جو بايدن أن تُخفــف املخاوف الصينية
اســتنتجت أنها ال تستطيع الحصول
حول تجارتهــا املســتقبلية وتُ ّ
خفض
عىل كميات كافية من املواد الخام ،أو
احتمال اندالع األزمات والحروب.
الوصول إىل األسواق التي تحتاج إليها
مــن املتوقع أن يعــرض الرئيس
الدولة للحفاظ عــى مكانتها كقوة
الصينــي ،يش جني بينغ،
عظمى .يف املقابل ،يجب
وأعوانه عــى هذا املوقف
أن يتوخى قــادة الدول
األمريكي ألنه يجعل الصني
األقل اتكاال ً عىل غريها،
تتكل عىل جهات خارجية
مثل الواليــات املتحدة،
لتلقي الرقائق التي تبقى
الحــذر يف مواقفهم ،فال
ربما افترض الرئيس
ي ِ
ركيزة أساسية لالقتصاد
ُلمحــون إىل ســعيهم
والقــوة العســـــكرية
إلضعــاف الــدول التي
الروسي فالديمير
املعارصة واملتطورة .لكن
تتــكل عــى اآلخرين أو
بوتين أن الغرب
بمــا أن أي هجــوم ضد
دفعهــا إىل تراجع مطلق
تايوان ســيطلق عقوبات سيتنازل في أوكرانيا
ونسبي ،كما حصل مع
بسبب اتكال أوروبا
اقتصاديــة قــد تُهــدد
اليابــان يف العام 1941
عالقــات الصني التجارية على إمدادات النفط بسبب حظر النفط الذي
مع العالم الغربي ويؤدي
فرضه الرئيس فرانكلني
والغاز الروسية
إىل تدمري مصانع الرقائق
روزفلت .لكن قد تطرح
عن غــر قصد ،من املنطقــي أن تُعدّل
سياسة التجارة املفتوحة مشكلة من
الصني ترصفاتها ،أو حتى خطاباتها ،يف
نــوع آخر ،ألنها تســاعد الدولة التي
ما يخص مكانة الجزيرة.
تتكل عىل غريهــا يف مواكبة اآلخرين
ربمــا افــرض الرئيــس الرويس
عرب اكتســاب قــوة نســبية وطرح
فالديمري بوتني أن الغرب ســيتنازل يف
تهديدات طويلة األمد .إنه االســتنتاج
أوكرانيا بسبب اتكال أوروبا عىل إمدادات
ّ
توصلت إليــه اإلدارات األمريكية
الذي
النفــط والغاز الروســية .لكــن يدرك
املتالحقة بشأن الصني ،بدءا ً من عهد
القادة الصينيون اليــوم أن األمريكيني
باراك أوباما وصوال ً إىل جو بايدن.
يخىش أي طرف حصول تراجع كبري
يف قوته االقتصادية مستقبال ً لدرجة
أن يصبح البلــد مع ّرضا ً للتهديدات
الخارجية أو االضطرابات املدنية.
يصعب أن يتحقــق هذا الهدف يف
ظل تصاعد التوتر اليوم بسبب تايوان
وتفاقم الوضع نتيجة إرصار يش جني
بينغ عىل االصطفــاف مع بوتني .لكن
بعدما تســرجع الجهود الدبلوماسية
التي تبذلها القــوى العظمى توازنها،
تستطيع واشنطن أن تُذ ّكر بكني بأنها
تحتاج إىل الواليــات املتحدة والرشكاء
الغربيني لتحقيق أهدافها االقتصادية
الخاصةّ ،
وأن واشــنطن لن تســتغل
تبعية الصني إلضعــاف تلك األهداف.
كذلك ،يستطيع بايدن أن يُطمنئ نظريه

الصينــي ويؤكد له عىل اســتخالص
األمريكيني دروســا ً قيّمــة من تجربة
العام  ،1941ما يعني ّ
أن تدمري توقعات
أي دولة حــول تبادالتهــا التجارية
املســتقبلية قد يؤدي إىل اندالع الحرب.
لكن قد يطلب الرئيــس األمريكي من
بكني أيضا ً أن تتعلم من أخطاء اليابان
يف فرتة الثالثينات ،فتتجنب السياسات
العدائيــة التي دمّ رت الثقــة الدولية
الرضورية إلقامــة أي روابط تجارية
ســليمة .إذا تم ّكن القادة يف واشنطن
وبكني من تحســن التوقعــات التي
يحملها كل طرف عــن وضع التجارة
والتحركات املســتقبلية ،يُفرتض أن
يســتمر الســام يف رشق آسيا خالل
العقود املقبلة.

تحـــت المجـــهر

nidaalwatan.com
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مستوى قياسي لقتلى السير و 75ماتوا في شهري تموز وآب

جورج وزينة ليسا آخر الضحايا
خصني"!
والدولة" :ما ّ
قبل أن يلفظ جورج الراسي ،ابو جو ،وزينة المرعبي ،أم الفتيات
الثالث نايا ويسما وزينة ،آخر األنفاس ،إنتقلت عائلة بأكملها،
ّ
الرب بعد
مكونة من سبعة أفراد من آل الفليطي ،الى جوار
أن اجتاحت شاحنة محملة بأربعين طنًا من الحجارة ،عددًا من
السيارات في بلدة عرسال .وقبلهم ،في شهر واحد ،راح أحمد

سيارة جورج الراسي

نــــــــــوال نــــــــــصــــــــــر
إنها فاجعة جديدة .ضحيتان
جديدتان يف جلجلة حوادث السري
اليومية يف لبنان ،وليتهما تكونان
ّ
األخريتي .ه ّز رحيل جورج الرايس
 ومعه زينة املرعبي -القلوب لكنلم يرف جفن ملن سميناهم رجال
دولــة وأوكلنا أمورنا وشــجوننا
إليهــمّ .
ننق؟ ال فائــدة .ال فائدة
للحديث مع "حيطان".
حني ُ
ســئل وزير األشــغال
العامة عيل حميــه عن حوادث
السري ،وأحد أســبابها الرسعة،
قــال" :الرسعــة ليســت من
صالحية وزارة األشــغال" .هو
أسهل جواب عىل أحد أكثر أسباب
املوت يف لبنان .واليوم ،مع تشييع
جورج الرايس ،الشاب الدينامي،
الرجل الــذي أبى أن يكرب ،أعلنت
غرفة التحكم املــروري ان آخر
حصيلة لحوادث السري (يف صباح
يوم األحــد  28آب) أتت مخيفة:
 5قتــى و 12جريحا ً و 13حادث
سري .تُصبحون عىل قدر.
قدرنــا أن نولد هنــا ونعاني
وبصدق ،ما عاد كثريون
هنا لكــن،
ٍ
قادرين عىل التحمــل أكثر .فليس

رسالة أب الى ابنه بأال يسرع

خضر وابراهيم جمعة وريم حسن عبد الساتر وشربل مخول
وأندرو جوزف أبي حنا وغيرهم وغيرهم ضحايا على طرقات
دولة ليس فيها أي ّ من مقومات الدول .بكينا على كل واحد
منهم .ذرفنا دموعًا وذرف أهلهم دمًا ودموعا .وماذا بعد؟
نضيء الشموع؟ فعلنا .وماذا بعد؟

الحاجز اإلسمنتي الذي إصطدمت به السيارة

أصعب من عنرص املفاجأة يف مسائل
املوت .ومن ّ
حق الناس أن يســألوا:
هل صحيــح أن جميع ســائقي
الســيارات يف لبنان أصبحوا اليوم
مشاريع موتى؟ منسق أنشطة اليازا
يف بريوت سمري ســنو يتحدث عن
 1000ضحية ســنويا ً عىل طرقات
لبنان ويقول "تعددت عوامل املوت
عىل الطرقات وقاســمها املشرتك
تخيل الدولة عن مسؤوليتها".

دعوى ضد الدولة

دولتنــا عاجــزة ،فقرية أم
فاجرة ،متخلية عن مهامها؟ ال،
ليس رضوريا ً أن تفكروا مرتني.
دولتنا قاتلة .إنها مســؤولة عن
كثري كثري من الحــوادث واملوت
املجانــي .يف كل مرة ،ندخل فيها
نفقا ً مظلما ً دامســا ً نتذكر ذلك.
نحن ندخــل إليه وال نعرف ما إذا
كنا ســنخرج منه أحياء ساملني.
هناك ،يف دولة اإلمــارات ،يف أبو
ظبــي تحديداً ،قبضــوا بالجرم
املشهود عىل لبناني يأكل إجاصة
وهو يقــود ســيارته والغرامة
كانــت  800درهــم (نحو 250
دوالرا) وســحب  500نقطة من
دفرت القيادة .وأرسلوا إليه فيديو

يحكي عن مخاطر تناول الطعام
أثناء القيــادة .نضحك أم نبكي؟
هناك دولة وهنا يتباهون بدويلة
وينسون أن عليهم واجبات غري
التباكي و"التمسكن".
هنــاك من يقــول وما ذنب
الدولــة يف كل صغــرة وكبرية؟
ذنبها يــا عالم أنهــا الدولة .أال
يكفي ذلــك؟ املحامــي أرشف
املوســوي هو الوكيل القانوني
للضحية جورج الرايس ونُقل عىل
لسانه أن اهل جورج سريفعون
دعوى ض ّد الدولة وض ّد متعهدي
األوتوسرتاد الدويل .لكن ،ال يشء
أكيدا ً بعد .اليــوم الجنازة وغدا ً
يوم آخــر .املحامي املوســوي
أكد أمرا ً "لم يكــن جورج تحت
تأثري الســكر فهو ختّــم أوراق
خروجه عنــد الجمارك وبني ذلك
وحادث الســر أقل مــن ثالث
دقائق" .جورج الرايس اصطدم
بفاصل إسمنتي ،حيث ال لوحات
فوسفورية وال إضاءة ،يف نصف
الطريق .وحدث ما حدث يف تمام
الساعة الخامسة و 16دقيقة.

السالمة في خبر كان

قضاء وقــدر؟ نصيبه؟ قد
تتــوزع املســؤوليات لكــن ،ال
يختلف اثنان حول مسؤولية كل
أجهــزة الدولة املعنية بشــؤون
النقل .زيــاد عقــل "نبت عىل
لسانه الشعر" وهو يتحدث عن
غيــاب الدولة "فقطــاع النقل،
كمــا كل القطاعــات يف لبنان،
تراجع كثرياً .والسالمة املرورية
أصبحت يف خرب كان .وال دوريات
رادعة عىل الطرقات وال إشارات
ضوئية وال فواصل فوســفورية
وحفر وال معاينة ميكانيكية وال
دولة تصغي اىل نداءات اليازا ويف
املحصلة نحن يف وضع كارثي".
بعد ثــاث ســنوات يكون قد
مىض عىل وجود اليازا يف لبنان ثالثة
عقود .وإذا ســألنا من فيها ،ممن
يعملون بقلوبهم وعقولهم ،عن حال
الطرقات ألجمعوا :وضعها زفت!
الضحايــا  -القتــى عــى

طرقات لبنان بالعرشات شهرياً.
قبــل أن ينتهي آب هــذا بثالثة
أيام أتــت الحصيلة 35 :ضحية.
أتتخيلــون ماذا حصــل يف 35
منزال يف لبنان يف شــهر؟ الدولة
مســؤولة؟ نعم هي كذلك .نحن
نصيل ونحن نعــر داخل أنفاق
املوت كي نخرج أحياء .أليس هذا
كافيا لتكون الدولة مسؤولة؟ أال
يكفي أن نعرب األوتوســراد من
أقىص اليمني اىل أقىص اليســار
بدون إشــارة ضوئيــة لتكون
الدولة مســؤولة؟ أال يكفي أن
نرى عنرصا ً أمنيا ً أو بلديا ً منهكا ً
من كثــرة التفكري ال العمل وهو
يتكئ عىل حجر ،تحت شــمس
آب اللهاب ،عند مستديرة أطفئت
شارتها الضوئية ،تاركا ً السائقني
"يدبروا راســن" لتكون دولتنا
مسؤولة؟ ال ،لن نسأل تلك الدولة
عن حال اإلشــارات الضوئية ألن
جوابها سيأتي سخيفاً .ستخربنا
الدولة عن أن خالف البارك ميرت
والبلديات أوقف اإلشــارات! فما
ذنب النــاس ،يف كل ذلك ،يف دولة
رسقت شعبها وما عادت قادرة
ال عىل صيانة اإلشــارات وال عىل
إضاءة حتى شــمعة؟ هل معنى
ذلك أن نســكت؟ جورج الرايس
راح ضحيــة فمــن يضمن أن ال
يكون جورج الرايس آخر قريبا؟
سألنا وزير األشغال السابق
ميشــال نجار ،قبل أسابيع من
مغادرته الوزارة :ماذا عن ظالم
نفق شــكا؟ أجاب يومها" :هذه
مســؤوليتنا .ونحــن نحتاج اىل
مولد وإعــادة تأهيــل اإلنارة.
واملــروع بحاجــة اىل تمويل،
ونحن يف حكومــة ووزارات بال
إعتمــادات .ترك النفــق مظلما ً
ليس نتيجة قلة وعي لكن العني
بصرية واليد قصــرة ،فاألعمال
تستدعي إعتمادات كثرية ونحن
يف بلد منهار إقتصاديا ً وال سيولة
لدينا" .هذه هي أجوبتهم.
نعم ،الدولة مسؤولة ونحن
مســؤولون ألننا ننىس .فاليوم
ندفن جورج الرايس وننىس غداً.

فاصل ال يتسبب بالحوادث في إيطاليا ّ
عممت صورته الـ "يازا"

الحق على مين؟

أكثر من  5000ضحية حوادث
ســر يف لبنان يف األعوام الثمانية
األخرية .يف شهر تموز املايض وحده
ســقط يف لبنــان  40ضحية .ويف
أول ثمانية أشــهر من هذه السنة
 2022قفز عــدد الضحايا عن الـ
 .200ارقام مهولــة يف بلد ال تزيد
مســاحته عن  10452كيلومرتا ً
مربعاً .والدولة ،يف كل ذلك ،كوما.
الناس يرسعــون فيموتون؟ وزير
األشــغال الحايل يرجــح ذلك ما
جعل كل املوضوع خارج صالحية
وزارة األشــغال .وزيرنا لم ينتبه
اىل الحفر -األفخاخ عىل الطرقات
وال اىل اإلشارات الضوئية املطفأة
وال اىل العتمــة الدامســة عــى
األوتوسرتادات وال اىل الفواصل غري
الطبيعية عىل طرقاتنا وال اىل أكثر
من عرشين ألف ريغار ُسقت عن
طرقاتنا ولم يبال أحد.
يف كل حــال ،يهــم إخبار
"دولتنا" -إذا كانت ال تعرف  -أن
الطرقات لها لغتها واإلشــارات
املرورية هــي هــذه اللغة ،إن
فهمناهــا نجحنــا يف مهــارة
التواصل معها وإذا لم نفهمها ،أو
غابت عنــا ،دفعنا الثمن أخطاء.

قضيا أيضًا في آب على طرقات لبنان

دولتنا نســفت هذه اللغة بيننا
وبني الطرقات.
مشكلتنا أن دولتنا ومن فيها
يعتربون الناس أغبياء .فالبارحة،
قبل عامني ،يوم امطرت الســماء
كثريا ً وأقفلت الطرقات قالوا للناس
"هذا ليس ذنب وزارة األشغال ألن
السماء أمطرت ثالثني ميليمرتا يف
ســاعة علما ً أن معدل األمطار يف
شهر ال يتعدى  108ميليمرتات".
ّ
الحق إذا عىل السماء.
شباب وشابات ،كبار وصغار،
يموتون مجانا ً عىل طرقات لبنان.
جورج الرايس يحب الرسعة؟ هو،
مثل شباب كثريين ،يحب الرسعة
لكــن كان هذا زمــان .هو نضج
وأصبح أبــا وكان يحلم أن يكرب
وولده جو ،الذي بــدّل كل كيانه،
وأن يذهبان معا ملمارسة الرياضة
والركــض ويضحــكان .كانــت
أحالمــه كثرية .وكان قد شــارك
اليازا حملة توعيــة ضد حوادث
السري .ودارت الحياة دورتها معه
وأتى دوره يف املوت يف حادث سري.
قبل ان تغيب شمس البارحة،
األحد ،وصل خرب للتو :قتيل وجريح
يف حادث ســر عــى طريق عام
الضنية .إنها الجلجلة املتمادية.
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رحيل جورج الراسي بحاد ٍ
ث مر ّوع...
قصرة" بقفص االتهام
غضب عارم والدولة ُ
ٌ
"الم ّ
ُفجع اللبنانيون عمومًا والوسط الفني خصوصًا بخبر وفاة الفنان جورج الراسي وصديقته زينة المرعبي صباح يوم
ٌّ
متمسك
السبت المنصرم بحادث سير مر ّوع على طريق المصنع .جورج الذي أكد في احدى مقابالته لـ"نداء الوطن" انه
ت تاركًا جرحًا ال يندمل في قلوب محبيه وذويه وكل ّ من تسنّت له معرفته.
بأرض الوطن ورافض للهجرة ،غادرنا بصم ٍ

صالة التعازي غصت بالمحبّين المفجوعين بالرحيل المباغت (تصوير فضل عيتاني)

أمه الثكلى

جـــــــورج بـــــــوعـــــــبـــــــدو
لم ِ
يأت خــر وفاة جــورج عادياً،
فالطريقة التي قىض بها ســببها اهمال
الدولة وتقصريهــا من حيث عدم تأمني
ٍ
وطرقــات تراعي
بنــى تحتية صالحة،
رشوط السالمة العامة ،فسيارة جورج-
العائد اىل بلــده من حفلةٍ فنية أحياها يف
دمشق -اصطدمت بالحاجز االسمنتي،
الذي نبــت فجأ ًة أمامه ولم يره يف الظالم
الحالك ،فتســبّب األمر بإصابته بكسور
مميتة يف صدره ورأسه أردته قتيالً .وكان
محامي عائلة الرايس أرشف املوســوي
أعلن عزم العائلة التقدّم بشــكوى أمام
القضــاء الجزائي واملدني ضــ ّد الدولة
اللبنانية وك ّل من يظهره التحقيق يف جرم
مخالفة قواعد السالمة العامة عىل طريق
املصنــع ،لترتاجع بعد حني عىل لســان
وكيلة العائلة املحاميــة كارول الرايس
التي أوضحت أن العائلة لن تلجأ اىل رفع
ً
ناقلة عن والد الفنان قوله:
دعــوى اآلن،
"الله عطاني والله أخد" ،يف إشارة إىل أن
الحادث يندرج يف إطار القضاء والقدر.
مؤسس جمعية "يازا" املحامي زياد
عقل شــجب الحادث مؤكدا ً أن "تقصري
الدولة موصوف يف شأن السالمة املرورية
عــى طريــق املصنــع"ّ ،
وأن الجمعية
ســتتواصل مــع عائلة الــرايس لدعم
توجّ ههم يف حال قــرروا رفع دعوى ضد
الدولة اللبنانية واملتعهّ د.
ومنذ أوىل لحظات انتشــار الخرب يف
ٍ
وقت باكر من يوم الســبت ضجّ ت مواقع
التواصل االجتماعــي بصور جورج الذي
تصدّر "الرتند" وانهالــت التعليقات من
محبيه وزمالئه الفنانني املصعوقني بوفاة
شاب معطاء يف مقتبل العمر بهذه الطريقة
ٍ
ٍ
مجاني يثري الغثيان.
وبموت
البشعة
ّ

النجمــة نادين الــرايس التي كانت
مق ّربــة من شــقيقها اىل درجةٍ قصوى
لم تتحمّ ل وطــأة الخرب املفجع فاضطر
االصدقــاء اىل مالزمتهــا كونها أصيبت
عصبي اســتدعى تدخل االطباء
بانهيار
ّ
واملحبني ملواســاتها .ووصفــت نادين
شــقيقها الراحل بـ"البطل" و"عريس
الســما" ،مغ ّرد ًة" :قلبي انكرس وانكرس
قلب امّ يّ ."...
وعبت عن غضبها الشديد
من اإلهمال الذي تسبّب بمقتل شقيقها
ً
ً
قائلــة" :ح ّ
طولك
متهمــة الدولة بقتله
بلوك باطون وبال ضــو ّ
بنص الطريق يا
عمري قتلويل اياك يا خيّي .وحياة عيونك
يا خيّي رح يدفعوا الثمن!".
والخرب نفسه نزل كالصاعقة عىل
طليقــة الفنان جويل حاتــم فغ ّردت:
"بليز عم برجف ،ما قــادرة ر ّد بليز...
يسوع ...ساعدوني".
أما الفنان جورج وسوف الذي تمثل
به الراحل فنيا ً فنرش صورة لجورج عىل
حسابه الخاص ناعيا ً إياه بكلمات مؤثرة
قائالً" :شو هالخرب الحزين صباح اليوم،
ّ
يصب أهلك
كتري ب ّكــر يا جورج .اللــه
عىل هالكارثة وأهــل الصبية يليل كانت
برفقتــك .خالص التعــازي لكل محبّي
جورج الرايس".
أما الفنان وائل كفوري الذي نجا منذ
مدّة قصرية من حادث سري شبيه مروّ ع
فقــال" :ب ّكيتنا يا جــورج! الله يرحَ مك
ويرحَ م الصبيّــة اليل كانت برفقتك والله
ّ
يصــر األهل" .فيما غــ ّرد راغب عالمة
معربا ً عن أســفه الشــديد لهــذا املوت
املجاني" :كم هو مفجع خرب وفاة الفنان
جورج الرايس وصديقته يف حادث السري
املؤلم صباح اليوم .التعازي الحارة ألهله
واحبابه وأصدقائه وألصدقائنا الفنانني.
البقــاء للــه وألهله الصرب والســلوان.

الله يرحمك يا جــورج" .بدورها عربت
ً
معلقة:
الفنانة نجوى كرم عــن حزنها
"يا حزنّا عىل شــبابو تعازينا الحا ّرة آلل
الــرايس .الله يرحمو ،وانشــالله تكون
نفســو بالســما" .وشــاركته الفنانة
نانيس عجرم األسف نفسه بقولها" :ما
أبشــع هالخرب!!! ما يف كالم ّ
يعب ...الله
يرحم جورج ويصــر عائلته ...ما حدا
بيعرف حجم الوجع! الله يقويكي نادين
وانشــالله تكون نفسه بالسما" .وحزن
الفنان وائل جسار لرحيل جورج املفاجئ
والباكر قائالً" :بكرت كتري يا جورج ،الله
يرحمك ويصرب اهلك ومحبينك".
أما اإلعالمي وســام بريدي ّ
فعب عن
حزنه بكالم مؤثر خصوصا ً أنه تذ ّكر وفاة
أخيه عصام بريدي بالطريقة نفسها فع ّلق
قائالً" :شو بوجّ ع هالنهار يا جورج ،قلبي
عم يحرتق من الوجع 12 .نيســان 2015
دبحني واليوم كأنّي بهيداك النهار ...رايس
رافض يصدق انو اليوم هيك صار ،ما قادر
فكــر بإخواتك وأهلك ...املســيح قام الله
يرحم روحك جورج الرايس".
ولم تتأخــر املمثلة نادين نســيب
نجيم عن مواساة زميلتها نادين الرايس
ً
مخاطبة إياها بالقول" :بعرف ما يف كالم
بيقدر يواسيكي .وبعرف حزنك كبري كتري
وييل صار فاجعــة كبرية .بتمنى من ك ّل
قلبي الله يعطيكي الصــر والقوة انتي
وعيلتك ...الله يرحم خيّك جورج وتكون
نفسه بالسما ...كلنا حدك حبيبتي نادين
كوني قوية ...بحبــك كتري ...الله يرحم
روحه وتكون نفسه بالسما".
كذلك نــرت املمثلــة ورد الخال
صورة للرايس معزية شقيقته" :حتى
اللوعة عــم تبكي روحك بالســما يا
جــورج ...الله يرحم جــورج الرايس
ويصرب عيلتو وأهلو ...خرب بشع وشبّ

أخته نادين الراسي تتلقى التعازي

بأول عمــرو بيكون ضحيــة حوادث
الســر اليل عم ترسق خرية شبابنا...
نفسو بالســما يا ربّ وتعازي الخاصة
للصديقة نادين".
النجم ناصيف زيتون انض ّم اىل سلسلة
املع ّزين مع ّلقاً" :خــر حزين وفاة الفنان
جــورج الرايس .اتقدم بخالــص التعازي
لعائلة الفنان جورج الرايس والشــابة اليل
قضوا يف الحادث ...فليكن ذكرهم مؤبداً".
وكتب املمثل اللبناني وسام الصباغ" :الله
ّ
يرحم روحك ّ
ويصبك نادين".
ويصرب أهلك
والفنانة يارا" :شو هالخرب املحزن القايس
اليل بيوجّ ع القلب اللــه يرحمهم وتكون
ّ
ويصب عيلتهم يا رب" .من
نفسهم بالسما
جهتها وجهت الفنانة هيفا وهبي رسالة
لشــقيقة جورج ،املمثلــة نادين الرايس،
كاتبة" :خرب حزين كتــر .الفنان جورج
الرايس لروحك السما ولعيلتك التعزية .الله
ّ
يصب قلبك نادين".
وعرب الشاعر وامللحن فارس إسكندر
عن حزنــه مغ ّرداً" :ضيعان شــبابك يا
جورج ...بكرت كتري ،الله يرحمك ويصرب
عيلتك ومحبينك .جــورج الرايس يف ذمة
الله ،صباح حزين جــداً" .ورثى الفنان
زياد برجي الراحل قائالً" :اليوم فقدت أخ
ما بقدر قول اكــر من هيك الله يرحمك
يا جورج وتكون الجنة من نصيبك برىض
ّ
يصب قلب عيلتك
أهلك عليك وأخواتك الله
وجمهورك ولحبيبتــي وأختي نادين ما
فيي قلك غري الله يصــرك .وجعك كوم
ووجــع ك ّل العالم بفقــدان جورج كوم
ثاني إنّا لله وإنّا إليه راجعون".
تقدّم الصالة عىل راحة نفس جورج
اليوم عند الســاعة الثالثة بعد الظهر يف
كنيسة القديسني سارجيوس وباخوس
 املنصــف جبيل .وتقبــل التعازي بعدالقــداس يف صالون الكنيســة .وكانت

مدينة طرابلس ودّعــت البارحة ابنتها
الراحلة زينة املرعبي التي قضت يف حادث
الســر مع جورج الرايس .وبدّد الوكيل
القانوني لألخري املحامي أرشف املوسوي
الشائعات املنترشة منذ لحظات الحادث
األوىل قاطعا ً الطريق عىل ألســن السوء
بتأكيده ّ
أن زينة هي "املنســقة الخاصة
ألعمال جورج الــرايس وتدير صفحاته
االلكرتونية وكانت برفقته إلحياء الحفلة
يف سوريا ،وتربطها بالرايس صداقة تعود
ٍ
لســنوات عديدة" .واملرعبي من مواليد
عكار  1984وهي ابنة العقيد املتقاعد يف
األمن العام م.م .من بلدة عيات العكارية
وسكان مدينة طرابلس وأ ّم لثالثة أوالد.
ّ
وصل عىل جثمانها يف مســجد طينال -
أبي ســمراء ،ووري الثرى يف مدافن باب
الرمل ،وتقبل التعازي اليوم االثنني وغدا ً
الثلثاء يف قاعة مســجد الوفاء يف منطقة
الضم والفرز من الساعة الخامسة عرصا ً
حتى الساعة السابعة مساء.
رب ومهما ارتفعت
ومهما سال من ح ٍ
األصوات املندّدة واملســتنكرة ســتبقى
وفاة جورج الرايس وسواه من املواطنني
األبرياء بهــذه الطريقــة املفجعة عىل
طرقات االهمــال والغدر جرحا ً داميا ً لن
يندمــل طاملا ال دولة تســمع النداء ،وال
شعب مقهور
مســؤولني يهبّون لنرصة
ٍ
وتأمني أدنى مقومــات الحياة له ،فهل
هذه أساســا ً أوىل الجرائــم التي ترتكبّ
ّ
بحق هذا الشــعب املسكني؟ وهل جفت
دماء ضحايا املرفــأ وت ّم االقتصاص من
املسؤولني يف بلد "الالدولة" الذي يسقط
فيه ضحايا االهمال االجتماعي والصحي
واملعييش كل يو ٍم بالعرشات من دون أن
ّ
يرف للمسؤولني جف ٌن أو يبادر أيّ منهم
ّ
تخفف عنهم
حلول ناجعــة
اىل تقديــم
ٍ
بعض املعاناة؟

ٌ
اتهامات للدولة الغائبة
الحادث املفجع أثار غضبا ً عارما ً من املواطنني ومن الفنانني عىل الســواء ّ
فعبت
ً
موجهة كالما ً قاسيا ً اىل الدولة واملعنيني" :فوق ك ّل
الفنانة اليسا عن استيائها الشديد
العذابات اليل عم بيعيشوها الناس ،طرقاتنا بالعتمة ومش مؤهلة عم تخطف الناس
ّ
تتحسن طرقاتنا ،عم
خطف .نحنا أعىل دولة عربية بمعدالت حوادث الســر ،وبدل ما
نفقد شبابنا .هيدي الدولة الزملها محاكمة دولية ألنها تقتل شعبها عمدا".
بتعليق الذع" :يف هذا البلد ال نعيش عيشــة
وانض ّم إليها املمثل يوســف الخال
ٍ
طبيعية وال نموت ميتة طبيعية .واجبنا اإلنساني صار خلع ك ّل الدولة التي ال تحمي
سوى ذاتها وال تحمي املواطن وال حتى تحمي املواطن من املواطن .ع ّلة وجودها صار
لوجودنا هو الع ّلة ،فال خري يف وجودها بعد اآلن .لكن من سيبقى ليعلن وفاتها؟".
البوب ســتار رامي عياش انهال عىل السياســيني بهجو ٍم رشس مندّداً" :يا
سياسيني الرسقة ويا مســؤويل النصب ،ويا بلديات الكذب ،ع ّلمتوا الناس االوادم
بلبنان تدعي عليكم بـ"الله يجربكم" بلكي بتصلحوا الطرقات وتضوّوا الشوارع
وتردموا الحفر اليل من  40ســنة عم تشــحدوا املصاري عليهــا ،وعم تحطوها
بحساباتكم خارج البلد .كنا عمّ رنا تالت بلدان بهاملصاري الله ال يرحمكم!".
زينة المرعبي وأوالدها الثالثة
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ٌ
موت على الطرقات وبالطريقة نفسها
مغمورون ومشاهير...
جـــــوزفـــــيـــــن حـــــبـــــشـــــي
تعدّدت األســباب واملوت واحد يف لبنان :مرض ،شيخوخة ،خطأ طبي،
حروب ،تفجريات ،انتحارات او جرائم أو حوادث سري .نعم ،حوادث السري يف
لبنان معظمها جرائم سري .كيف ال ،واألسباب الكثرية التي ذكرتها منظمة
الصحة العامليــة للحوادث يف العالم (رسعة ،القيــادة تحت تأثري الكحول،
اســتخدام الهواتف املحمولة ،اإلرهاق والغفو اثناء القيادة ،او حتى بسبب
عمل مدبّر ،رغم النســبة املتدنية لهذا االحتمال) ك ّلهــا موجودة يف لبنان،
ولكنها ما كانت لتكون "قاتولية" ،لو ّ
ر يراعي
أن هناك إقرارا ً لقانون ســ ٍ
ادنى معايري السالمة العامة.
لألســف ،املوت عىل الطريق وبالطريقة نفسها واحد يف لبنان .وتندرج
حوادث السري يف خانة الجريمة "املقصودة" .املجرم العادي قد يضع الس ّم يف
كأس من يرغب بقتله ،أما املسؤولون عن طرقات املوت يف لبنان ،فيضعون
فاصالً اســمنتيا ً يف منتصف طريق دويل ،من دون انارة او حتى إشــارات
ضوئية .فقط يف لبنان حوادث السري جريمة ومرتكبها معروف .اما الضحية
فقد يكون شــخصا ً عاديا ً أو "معروفاً" ،إذ ال ف ّرق عند شــحطة الفرامل
واالرتطام ،بني غني أو فقري ،عجوز أو شــاب ،عادي أو مشــهور .واملغني
اللبناني جورج الرايس آخر ضحايا املشاهري ولن يكون األخري لألسف.
منســقة اعماله زينة املرعبي ،لم ُ
جورج الذي كانت ترافقه ّ
يغف اثناء
القيادة كما قيل ،بل وقع ضحية جريمة فعلية ،فيما كان يقود سيارته عىل
أوتوسرتاد يفرتض أنه طريق دويل وبديهي إذا ً أن يكون معبّدا ً من دون وجود
فاصل اسمنتي يستحيل عىل السائق رؤيته خصوصا ً مع غياب االنارة يف بل ٍد
ســمّ ي "منارة الرشق" .ومن سخرية القدر ان الراحل قدّم سابقا ً "فيديو -
كليب" بالتعاون مع جمعية "اليازا" ،لالضاءة عىل مخاطر حوادث الســر،
تضمّ ن مشــهدا ً الرتطام سيارته بحائط ،وها هو اليوم ضحية اهمال دولة
متهالكة ادخلته وادخلتنا كلنا "يف الحيط"...
ليس الــرايس املواطن والفنان اللبناني الوحيــد الذي رحل نتيجة جريمة
االهمال ،ففجر االحد  12نيســان  ،2015لقي املمثل عصام بريدي مرصعه يف
"جريمة سري" مشــابهة عىل جرس الدورة .بريدي ابن الـ  35ربيعاً ،كان يقود
سيارته وسط ظالم حالك بسبب غياب االنارة .فجاة ارتطمت سيارته بالفاصل
الوسطي عىل جرس الدورة وانقلبت من اعاله .كذلك تويف املمثل واملخرج املرسحي
اللبناني حســام الصبّاح يف أيار  2021يف جنوب لبنان .لــم تكن وفاته نتيجة
اصطدام سيارته بسيارة أخرى او بأحد املارة بل سببها عدم رؤية حدود الطريق.

أسمهان

عصام بريدي

وال ننىس طبعا ً حادث السري الذي تع ّرض له النجم وائل كفوري ليل 15
ترشين األول  ،2021ونجا منه بأعجوبة عىل أوتوسرتاد جبيل  -حاالت ،بعدما
اصطدمت ســيارته بالحواجز اإلسمنتية عىل الطريق الرسيع .كفوري كان
محظوظاً ،ولكن الجرة لن تســلم كل مرة وسيكون الحبل عىل الجرار اذا لم
نلتزم معايري حماية انفسنا مع غياب أي نية لتطبيق قانون السري.
واذا كان السبب الرئيس للموت قتالً بحوادث سري هو وضع الطرقات
الغارق يف العتمة وقلة الصيانة يف لبنان فتختلف األسباب يف مرص .نتوقف
هنا عند حدثني وحادثي سري شــهريين ،ذهب ضحيتهما نجمان شابان،
دارت حول ظروف موتهما الغامضة اشاعات تحدّثت عن قتل متعمّ د :األول
هو الحادث الذي تع ّرضت له املطربة أســمهان يف  14تموز  ،1944وادّى اىل
وفاتها يف ربيعها الـ .32يومها كانت أسمهان منهمكة بتصوير فيلم "غرام
وانتقام" ،وشــعرت بحاجتها اىل الراحة .طلبــت من املخرج وبطل الفيلم
يوســف وهبي إجازة قصرية ،فكان لها ما ارادت .انطلقت مع صديقتها
يف رحلة اىل رأس الرب يف ســيارتها التي كان يقودها سائق .فجأة سقطت
السيارة يف "الرتعة" وغرقت اسمهان مع صديقتها عىل الفور .حتى يومنا
هذا ،ما زالت الشائعات تعترب الحادثة جريمة ،وتحوم شكوك بشأن عملية
مدبّرة انتقاما ً منها لعملها مع املخابرات اإلنكليزية .كما نال كل من زوجها
احمد سالم وكوكب الرشق أم كلثوم نصيبهما من االتهامات ،االول لخالفاته
معها لغريته الشديدة عليها ،والثانية لكونها منافستها فنياً.
بدوره رحل عازف الغيتار الشــهري عمر خورشيد فجر  29أيار من العام
 1981عــن عمر  36عاما ،نتيجة حادث ســر قيل إنه مدبّــر .يومها انهى
خورشيد اســتعراضه يف أحد فنادق شارع الهرم .اســتق ّل سيارته بصحبة
زوجته ،وانطلقت وراءهما املمثلة مديحة كامل يف ســيارتها .لحظات وبدأت
سيارة مجهولة بمطاردة سيارة خورشيد ،وقام من فيها بتوجيه الشتائم له
ولزوجته .استفزه االمر فطارد السيارة ما تسبّب بانحرافها واصطدامها بعمو ٍد
كهربائي وانقالبها ومرصع خورشــيد جراء اصابة يف عنقه .وتسببت وفاته
بموجة شــائعات منها ّ
ان موته جاء انتقاما ً من سفره مع الرئيس السادات
خالل توقيع اتفاقية السالم مع إرسائيل وقيامه بالعزف داخل البيت األبيض.
املطاردة التي تع ّرض لها "أمري الغيتار" تذ ّكرنا بمطاردة أخرى انتهت
بدورها بمأساة :مطاردة مصوّري الباباراتزي المرية القلوب ديانا وصديقها
دودي الفايد التي انهت حياتها عن  36عاما ً فقط ،يف  31آب  ،1997داخل نفق
جرس أملا يف باريس .ورغم أن اللوم وجّ ه للمصورين الذين طاردوا الســيارة
أوالً ،اال أن تقريرا ً فرنسيا ً صدر العام  ،1999كشف أن السائق هنري بول هو

غرايس دو موناكو

األميرة ديانا

املسؤول الوحيد عن الحادث بعدما فقد السيطرة عىل السيارة أثناء قيادته
برسعةٍ عالية ،وهو ثمل وتحت تأثري األدوية .ورغم ذلك ما زالت الشائعات
تحوم حول العائلة املالكة يف بريطانيا ،خصوصا ً بعدما اتهمها محمد الفايد
بشكل مبارش بسعيها للتخلص من ديانا.
ٍ
كانت ديانا يف ســنة زواجها األوىل عندما شــاركت يف دفن امرية أخرى،
هي امرية موناكو وامرية الســينما ،غرايس كييل التي حامت الشبهات أيضا ً
حول وفاتها .يف  13أيلول من العام  ،1982فقدت امرية موناكو السيطرة عىل
سيارتها وسقطت هي وابنتها ستيفاني من عىل سفح الجبل .نجت ستيفاني
ولكن غريس اسلمت الروح باليوم التايل يف املستشفى .التقرير الرسمي اعلن
انها أصيبت بسكتة دماغية ما أدى اىل فقدانها الوعي وانحراف السيارة ،ولكن
االشــاعات لم تتوقف عند التقرير ،خصوصا ً ان غرايس كانت معروفة بعدم
ســائق خاص .لكنها يف ذلك اليوم
حبها لقيادة السيارات وكانت تعتمد عىل
ٍ
قادت سيارتها بنفسها ،ما اثار شبهات حول إمكان ان تكون ستيفاني ابنة
الـ  17عاما من كانت تقود الســيارة .قيل كذلك أن مشادة وقعت بني غريس
وابنتها التــي اعلمتها بنيتها الزواج من صديقها بــول بلموندو ،ابن النجم
جان بول بلموندو ،ما اغضب االمرية وجعلها تفقد الســيطرة .الرسعة التي
هي القاتل الثاني او الثالث للسائقني اللبنانيني ،هي "القاتل األول" لسائقي
السيارات خارج حدود وطننا.
الرسعة كانت وراء مقتل النجم جايمس دين يف  30أيلول  1955عن عمر
 24عاماً .يومها كان يف طريقه للمشــاركة يف سباق للرسعة ،فالحظ قرابة
الفجر سيار ًة متوجهة رشقا بأقىص رسعة ،فأدرك أن حادثا ً عىل وشك الوقوع.
حاول أن يناور من دون التخفيف من رسعته ،فتصادمت السيارتان وطارت
منحدر صخري .الرسعة قضت أيضا ً عىل بول
سيارة دين قبل أن تسقط عىل
ٍ
والكر نجم سلســلة أفالم السيارات الرسيعة واملتســابقة .Fast & Furious
النجم الذي لم يكن قد تجاوز األربعني لقي مرصعه يف حادث سيارة بورش يف
 30ترشين الثاني  ،2013اثناء توجهه مع مدير اعماله اىل حفلةٍ خريية لجمع
تربعات إعصار هايان يف الفيليبني .اصطدمت الســيارة بعمود إنارة وشجرة
واشتعلت فيها النريان ،وتويف الرجالن عىل الفور.
املــوت ٌّ
حق هذا صحيح ،ولكن املوت قتالً عىل الطرقات وبهذه الطريقة
البدائيــة ،ليس من حق احد ،وخصوصا ً ليس من حــق أجهزة الدولة التي
سارت بنا نحو الهاوية يف كافة القطاعات ،وجعلتنا نصطدم يف قعر القعر،
بينما من ادنــى واجباتها ان تحمينا بالقوانني وتقدم لنا ابســط حقوقنا
بالعيش والوصول اىل ب ّر األمان.

بول والكر

جايمس دين

يُنهي فضيحة
ّ
توصل " "Facebookإىل اتفــاق أوّيل يف الدعوى القضائية الجماعية
ضده واملستم ّرة منذ وقت طويل إلتاحته سابقا ً
ٍ
ألطراف ثالثة ،بينها رشكة
" ،"Cambridge Analyticaالوصــول إىل بيانات مســتخدميه الخاصة
واستغاللها .وتق ّد َم بمســودة اتّفاق طلب فيها تعليق إجراءات القضية
مدة  60يوما ًَ إلنهائها .ولم يرش موقــع التواصل اإلجتماعي العمالق إىل
رشوط اإلتفاق أو حجم التعويضــات يف الدعوى الجماعية ضده .وتأتي
هذه التســوية يف الوقت الذي كان من املقرر أن يــديل فيه رئيس رشكة
" "Metaمارك زوكربريغ ورئيســة العمليات السابقة يف الرشكة شرييل
ساندبريغ بشهادتيهما أمام املحكمة يف هذه القضية يف أيلول.
وتــ ّم رفع هــذه الدعوى عــام  2018بعــد أن اتّهم مســتخدمو
" "Facebookاملوقــع بانتهاك قواعد الخصوصية من خالل مشــاركة

بياناتهم مع أطراف ثالثة ،بينها " "Cambridge Analyticaالتي ارتبطت
بحملة دونالد ترامب الرئاســية لعام  .2016وقامت األخرية التي أغلقت
منذ ذلك الحــن ،بجمع البيانات الشــخصية لـ 87مليون مســتخدم
واستغاللها دون موافقتهم .ويُزعم أن هذه البيانات استخدمت لتطوير
برمجيات لتوجيه الناخبني األمريكيني للتصويت لصالح ترامب.
وعام  2019غ ّرمت الســلطات الفدرالية األمريكية ""Facebook
خمسة مليارات دوالر لتضليل مستخدميه ،كما فرضت رقابة مستقلة
عىل إدارة بياناته .وألغى بــدوره إمكانية الوصول إىل بياناته من آالف
التطبيقات املشــتبه يف إساءة استخدامها الخصوصية ،كما قيّد حجم
املعلومات املتاحة أمام املطوّرين بشــكل عام وسهّ ل عىل املستخدمني
وضع قيود عىل مشاركة بياناتهم الشخصية( .أ ف ب)

حظــــــك اليـــــوم

الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

يسعدك الرشيك بأفكاره البنّاءة،
ويساعدك لتتجاوز املشاكل التي
تخىش تأثريها يف العالقة.

تستخلص يف هذا اليوم العرب
وتتوصل إىل بعض القناعات التي
تريح ضمريك وأعصابك.

حاول أن تتقرب أكثر من الرشيك
اليوم وامنحه املزيد من الحنان
والعطف وتفهم وضعه الضاغط.

قد يكون مزاجك متعكراً ،لذلك
من املستحسن ّأل ترتبط بمواعيد
مهمّ ة لئال تخرس ثقة اآلخرين.

طاقتك اإلبداعية والخالقة التي
تتمتع بها توظفها يف الزمان
واملكان املناسبني قريباً.

ترصفاتك األخرية تثري
االستغراب ،راجع حساباتك
املرصفية ،فأنت تنفق بال وعي.

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

تزداد ثقتك بنفسك بعد النجاح
الذي حققته يف العالقة بالرشيك،
لكن يستحسن أن تتعلم من
أخطاء املايض لتنجح يف املستقبل.

تستعيد الثقة بنفسك ،وقد
تسهل دروب السفر للعمل او
لالستجمام وتطمنئ الخواطر
وتحصل عىل فرصة للمصالحة.

قد يخيّم جو من امللل عىل حياتك
العاطفية ،إال أنك تحصل عىل
أموال غري منتظرة.

تبدأ األعمال وحياتك الروتينية
بالعودة اىل مسارها الطبيعي،
فال تقف ساكناً ،بل بادر اىل
تحسني أدائك وسمعتك.

الواقعية مطلوبة عىل نحو
أسايس لحسم األزمات العالقة،
فكن مستع ّدا ً للمواجهة.

تتخذ بعض األشياء أهمية كربى
بعدما أهملتها يف السابق أو
تجاهلتها وخصوصا ً إذا تعلقت
برشاكة معينة أو بقضية.
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OUR RATING

...High Heat

ركيك على جميع المستويات

جــــــــــــــاد حــــــــــــــداد
ال تــزال أمريكا الالتينية جــزءا ً من املوارد غري
املســتغلة عىل شــبكة "نتفلكس" ،ال ســيما عىل
مســتوى النجاح العاملــي الذي تفتقــر إليه هذه
األعمال .يحاول املسلســل الدرامــي High Heat
(حرارة مرتفعة) تغيري هذا الواقع لكنه يفشل!
يعيش "بونشــو" (إيفان أموزوروتيا) حياته
من دون التدخل يف شــؤون اآلخرين ،فيثري إعجاب
ِ
املقامرات عرب تقديم عــرض عىل مرسح
النســاء
أحد نــوادي التعري يف مكســيكو .لكــن يتعرض
شــقيقه ،وهو صحايف مجتهد ،للقتل يف أحد األيام.
هل ترتبط جريمة القتل بماضيهما املشــرك (نشأ
االثنــان كيتيمَ ني لدى عائالت بديلــة)؟ أم أنها عىل
صلة بقضية شهرية محورها قاتل متسلسل؟ كان
شــقيقه يجري تحقيقا ً عن محطة إطفاء معينة يف
العاصمة قبل مقتله ،لذا يســتبدل "بونشو" عمله
االعتيادي بعمــل مبهر آخر ،فيتخــى عن الرقص
ويتدرب كرجل إطفــاء ملتابعة جمع األدلة .وعندما
يُقتَل مدير محطة اإلطفاء يف تفجري سيارة ويُستبدَل
برجل غامض من خارج البلدة ،كم من الوقت سيم ّر
قبل أن يكتشــف "بونشــو" أن رب العمل الجديد
(إدواردو كابيتيلو) هو والده الحقيقي؟
يرتاوح هــذا العمل بني املسلســات القصرية
املألوفة واملسلسالت الالتينية الالمتناهية ،فهو يمتد
عىل  39حلقة ،مدة كل واحدة منها نصف ســاعة.
وراء القصة األساسية ،تتعدد الحبكات الفرعية التي
تشمل اإلدمان عىل الكحول ،والنزعة إىل إيذاء الذات،
ومرض الرسطان ،وقصة رجل عادي ظاهريا ً لكنه
يخفي ميوله الجنسية الحقيقية ورسعان ما تتّضح
حقيقته عرب عالقة رسية وسخيفة.
تُســتعمَ ل يف هذا املسلســل واحدة من أشهر
خصائص املسلســات الالتينية ،ال سيما النظرات
الطويلة والثاقبــة .تُحدّق الشــخصيات ببعضها

لثوان عدة يف نهاية كل مشــهد ،بعد الكشف
البعض
ٍ
عن رس خطري أو حصول خيانة كبرية .ثمة أسلوب
ورسي يف التحديق ،كما يحصل عندما يتنصت
أحادي ّ
أحد األعداء عىل الشخصيات األخرى يف خلفية املشهد
ويحدّق باآلخرين من الخلــف .وثمة تحديق فردي،
عىل كنبة أو داخل الســيارة ،وغالبا ً ما ترتافق هذه
املشاهد مع تكرار للحوارات الواردة يف أبرز املشاهد
السابقة لتذكرينا بهوية هذا الشخص واملشاكل التي
تثري قلقه .كذلك ،يعرض صانعو العمل لقطات من
املايض بطريقة متقطعة لنقــل معلومات لم ي ّ
طلع
عليها املشاهدون سابقاً.
تتعدد التلميحات التي تشري إىل عدم تعامل الكاتب
خوسيه إيغناسيو فالينزويال بجدّية مع الشخصيات
التي يقدّمها .يتساءل "بونشو" يف نهاية أحد املشاهد
التي تنقله بال مربر من مكان آمن ومُضاء إىل سطح
فندق مهجور ومريب" :ماذا أفعل هنا"؟ ثم تقول له
شخصية ثانوية تُقابله بالصدفة" :ال وجود ُ
للصدَف
يف الحياة" .من ٍ
وقت آلخر ،يعلن املسلســل عن نوعه
ً
رصاحة ،فتقول صحافية استقصائية يف أحد املشاهد
"إنها قصة مشوّقة" ،بعد سؤالها عن هوسها باللغز
الذي نتابعه جميعاً .ثــم تضيف قائلة" :هذه القصة
تشمل جميع عنارص التشــويق :األمراض النفسية،
والرغبات الجنســية ،وفساد الرشطة ،واملشاكل عىل
الحدود .هي أشبه بمسلسالت "نتفلكس"".
لكن تبقى اللقطــات التي كانت لتُحدِث فوىض
عارمة نادرة لألســف .يبدو إيقــاع العمل أقرب إىل

الكوميديا ،لكنه ال يتكل عــى الجوانب الكوميدية
عرب إعطاء كل شــخصية كمية كافية من الحوارات
املضحكة ،مع أن صانعي العمل كانوا يســتطيعون
تطوير هذا الجانب انطالقا ً من شخصية مالكة الن ُ ُزل
الغريبة التي يقع عقارها مقابل محطة اإلطفاء ،أو
شخصيات الفتيات اللواتي يواعدن رجال اإلطفاء أو
يحاولن التقرب منهم .يف الوقت نفسه ،ال يستوحي
العمل جميع خصائص املسلسالت الالتينية الطويلة
عرب عرض تحوالت مشينة ومتالحقة بأسلوب قوي
ومكثّف ،بل تنكشــف الحقائق يف معظم املشــاهد
بطريقة مناسبة لكن خالية من املتعة والصخب.
بشــكل عام ،يُعترب املسلســل ركيكا ً ويفتقر
إىل التماســك .رسعان ما تصبح عادة "بونشو" يف
تذ ّكــر أهمية متابعة األدلة التــي يملكها منذ وقت
طويــل من العوامل املزعجة ،ويســهل أن يشــعر
املشــاهدون بوجود أجزاء مفقودة يف القصة ككل.
عىل املســتوى التمثييل ،تقدّم إزمريالــدا بيمانتيل
بدور "أوليفيا" ،حبيبة "بونشو" واملرأة الوحيدة يف
محطة اإلطفاء ،أفضل أداء يف املسلسل .لكن تضعف
محاوالتها التمسك بجوانب منطقية من شخصيتها
بســبب غياب خلفية واضحة لقصتها .تبدأ العالقة
الرومانســية املحورية يف املسلســل بــا مربر ،ثم
تســتمر من دون أن تؤثر عليها "أوليفيا" أو تتخذ
القرارات فيها .وعىل غــرار جميع العوامل األخرى
يف هذا العمل ،تبقى قصــة الحب بني البط َلني فاترة
ألقىص حد.

"كرمالك يا لبنان" دعمًا لـ  Mayyasفي
تســتع ّد فرقة الرقص اللبنانيّة "ميّاس" للمنافسة يف املرحلة النصف نهائية
من برنامــج " "America ‘s Got Talentالثالثاء يف الســادس من أيلول ا ُملقبل،
بعدما أبهرت لجنة تحكيم الربنامج وحصلت عىل "الباز الذهبي" من عضو لجنة
التحكيم النجمة صوفيا فريغارا .الـ" "LBCIستُواكب استعدادات الفرقة ،وتُطلق
بالتعاون مــع الجمهور اللبناني والعربي ا ُملغرتب يف الواليــات ا ُملتّحدة األمريكيّة
حملة دع ٍم وتشجيع للتصويت للفرقة" .كرمالك يا لبنان" عنوان حملة التصويت
هذه من داخل أمريكا والتي بدأت عرب ّ
بث إعالنات ترويجيّة عىل الشاشة ومواقع
التواصل اإلجتماعي ،كما يتم التنســيق مع وسائل إعال ٍم محليّة وعربيّة وإنشاء
تكتّالت داعمة للتصويت يف أمريكا ،بهدف فوز "ميّاس" باللقب ،فو ٌز ســتُقدّمه
وإيمان بنهضة لبنان.
أمل
الفرقة عربون ٍ
ٍ

هيفاء وهبي تغنّي "يا نحلة"
أعلنــت النجمة هيفــاء وهبي نيّتها
طــرح أغنيتها الجديدة "يــا نحلة" عىل
طريقــة "لرييك فيديــو" وليس كفيديو
كليب مع عدم إعطاء موعدٍ محدّد لألمر.
وكانت الفنانة شاركت الجمهور مجموعة
صور عىل حسابها الخاص ظهرت فيها بإطاللة
بفســتان أنيق باللون األبيض،
صيفية مميزة
ٍ
ّ
ونسقت معه مجموعة من األكسسوارات التي
أضافت رونقا ً خاصاً ،مع نظارات شمســية
ً
إضافــة اىل حقيبة يد كبرية
باللون األســود،
عال باللون نفسه.
باللون البني ،وحذاء صيفي ٍ

شــــــربــــــل داغــــــر

النزاع المفتوح
بين فرنسا والجزائر
إن مج ّرد اإلعالن عن زيارة للرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون للجزائر يعني  -بمجرد اإلعالن
عنها  -أن قدرا ً من التوافق مهّ د إلمكان حصولها،
بل لتخفيف التوتر بين البلدين.
إال ّ
أن من تابع وقائع زيارة سابقة
لماكرون ،في واليته الرئاسية األولى ،كان
بإمكانه كتابة ما كتبتُه أعاله عن الزيارة
األولى (إال في حال حصول مفاجآت
دبلوماسية صعبة التوقع).
ومن يعد إلى زيارات رئاسية أو حكومية سابقة
في عهود ما قبل ماكرون ،يتحقق من أن الزيارة
تحصل ،لكن الخالفات ال تلبث أن تظهر من جديد،
أو تظهر قضايا خالفية ناشئة.
ذلك أن العالقات بين البلدين تبدو ،بعد
ستين سنة ونيف من استقالل الجزائر (في
العام  ،)1961أو بعد أقل من مئة سنة
بقليل على خروجها من العهد االستعماري
(منذ العام  ،)1830كما لو أنها معلقة
غداة إعالن إيقاف العمليات الحربية بين
القوى المتخاصمة.
فأكثر من "ملف" ال يزال عالقاً ،ولعل
أصعبها ملف "الحركيين" ،أي الجزائريين
الذن "تعاونوا" مع جيش االحتالل ،بل
ٌ
ملف ملتهب حتى
شكلوا قوة "رديفة" له :
أيامنا هذه ،ملف عالق من دون حلول ،فلم
تحل قضية ملكيات بعضهم أو حقوقهم ،وال
يقوى أي "حركي" (إذا كان ال يزال على قيد
الحياة) منهم على زيارة الجزائر لدفن أمه
أو والده!
ال أريد تعداد الملفات العالقة ،وال الحديث
عن أحوال "الحركيين" التي تعرفت إلى
بعضها في أكثر من مدينة في جنوب
فرنسا ،وال سيما في الجهة الشمالية من
مدينة مرسيليا...
ما يستوقفني في هذا النزاع المفتوح ،هو
أنه يشبه نزاعا ً بين بلدَين جا َرين ،لهما حدود
مشتركة ،واختالط شديد بين السكان فيهما.
أال يجدر بقيادة البلدين وضع ح ّد لهذه
النزاعات الموروثة منذ نهايات الحقبة
العثمانية ،وبدايات التوسع االستعماري لفرنسا
في العالم؟ أال ينتسب هذا النزاع إلى عالم
مضى؟ أال يبدو "تحريك" مواجع في هذا
النزاع مفتعالً في بعض دوافعه ،ويقصد منه
"إشعال" شعبويات خامدة؟
وما يقال في هذا النزاع ،يمكن أن يقال  -ولو
ألسباب أخرى  -في ما يجري بين المغرب
والجزائر ،والذي بلغ في األشهر األخيرة ح ّدا ً
عاليا ً من القطيعة.
أال يمكن "التخفيف" من حدّة القطيعة
بينهما ،فال تبلغ الشعبين والزيارات
والعالقات والوشائج بينهما؟ أيمكن نسيان
أن مغاربة ،والملك المغربي في مقدّمهم،
سارعوا إلى دعم الجزائريين بمج ّرد قيام
مقاومة المحتل الفرنسي بقيادة األمير عبد
القادر الجزائري؟
التاريخ  -مهما تكابرنا عليه ،أو تب ّرمنا منه
 يبقى ملزما ً لنا ،ولنا أن نخفف من مفاعيلهالمض ّرة بنا .فكيف يمكن أن نتدبر أسباب عيش
وتعاون فيه مع جيراننا ،الذين ليسوا بأعدائنا
في هذه األحوال!
أليس هذا من أدوار ومهام الحكام
والسياسات والدبلوماسية خصوصاً؟

شيرين تكشف عن فيلمها الجديد
لن تقترص عودة شــرين عبد الوهاب القوية عىل الغناء
فحســب فهي أعلنت أخــرا ً عن تحضريها فيلمــا ً مع أيمن
بهجت قمر تعود من خالله للتمثيل بعد غياب حواىل  7سنوات
بدور كوميدي .يُذكر أن شريين خاضت
ويتابعها الجمهور فيه
ٍ
تجربة التمثيل م ّرتني ،األوىل بفيلم "ميدو مشــاكل" مع أحمد
حلمــي العام  ،2003والثانية عندما قدمت بطولة مسلســل
"طريقي" العام  2015وشارك ىف بطولته باسل خياط وأحمد
فهمي وياسمني صربي وسوسن بدر وندا موىس ومحمد عادل
وثراء جبيل وهو من إخراج محمد شاكر خضري.
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قطاع أهملته المنظومة ...ال مكان فيه للتحاصص والزبائنية!

إقتصاد المعرفة فرصة لبنان الذهبية ...الضائعة!
خــــالـــد أبـــو شـــقـــرا

يف الوقت الذي يظهر فيه لبنان وكأنه
مشغول بـ»شــغل اليل ما عندو شغل»،
تتجه دول العالم إىل تحقيق أوسع نهضة
عىل مستوى إقتصاد املعرفة ،أو ما أصبح
يعــرف بـ»الثورة الصناعيــة الرابعة».
كلمة  ،techمخترص تكنولوجيا ،دخلت
كل مياديــن االنتاج املــادي والفكري،
وتحولت إىل الالزمة التي تدل عىل االبداع،
الكفــاءة والربحية .فلــم تعد تقترص
عىل الحوسبة والنشــاطات املعلوماتية
 ،hightechإنما تعدتهــا إىل القطاعات
الزراعيــة « ،»Agrytechواملاليــة
« ،»Fintechوالصحية «،»Healthtech
والتعليميــة « ...»Edutechوغريهــا
الكثري.

رامز القرا

الثاني ،توقــف تمويل
الحصة من الناتج
مشــاريع رواد االعمــال
حصــة اقتصاد املعرفة
واملبتكرين بقروض ميرسة
البنى التحتية
التــي ال تتعدَّى يف أحســن
ومدعومة نتيجــة الوضع
المساعدة
االحوال  3يف املئة من الناتج
املرصيف.
املحــي االجمــايل اللبناني ،ضعيفة ...ال سيما
الثالث عدم القدرة عىل
«تبلغ حــواىل  10يف املئة من الكهرباء واإلنترنت إحصاء أعداد الذين يعملون
الناتــج العاملــي االجمايل،
يف القطــاع املعــريف نتيجة
وتتجاوز  15يف املئة يف الدول املتطورة»،
غياب البنية التنظيمية ،وعدم ترصيحهم
بحسب رئيس «نقابة تكنولوجيا الرتبية
عن أعمالهم .خصوصا ً إن كانوا يعملون
يف لبنــان» ،و»منســق قطــاع التعليم
مع الخارج عن بعد  .remotelyما يساعد
واالبتكار يف شــبكة التحول والحوكمة
عىل ذلك عدم توفر مركز وطني للبيانات
الرقمية» ،ربيــع بعلبكي .و»من املتوقع
 national data centerيقدم معلومات
أن تتجاوز هذه النســبة  50يف املئة بعد
أكيدة عــن حقيقة تطــور القطاعات
العام  2030نتيجــة التطورات الرسيعة
التكنولوجية ،سواء كان بالحجم أو رقم
واملتالحقة ،ووضع الدول املتطورة رؤى
االعمال أو العدد ويف أي مجاالت تحديداً.
عرشية للنهوض باقتصاد املعرفة».
يشــدد ربيع بعلبكي عىل أن قياس
اقتصــاد املعرفة ال يعتد بــه فقط عىل
أسباب تراجع لبنان
أساس عدد إنشاء الرشكات ،إنما عىل ك ّم
االخرتاعات واالبتكارات املسجلة رسميا ً
عىل الصعيــد اللبناني لم تســاعد
ظروف جائحة كورونا ،والحاجة املاسة
يف وزارة االقتصــاد وتأمــن الحمايــة
إىل تطويــر برامج مختلف املؤسســات
الفكرية لها .وبرأيه أن «املنظومة تخىش
والقطاعــات للتواصل عــن بعد لتعزيز
توســع هذا النــوع مــن االقتصاد الن
اقتصاد املعرفــة؛ فرتاجــع أكثر .وقد
العقول ال يمكن تقاسمها أو تقسيمها.
برزت  3أسباب رئيسية معرقلة لتطوير
وبالتايل ال تملك قدرة الســيطرة عليها
القطاع ورفــده باالمكانيات بحســب
ماديا ً ومعنوياً».
بعلبكي ،وهي:
األول ،ضعف البنى التحتية اللبنانية عجز االستفادة من الفرص
وال ســيما يف ما يتعلق بتوفر الكهرباء،
عىل عكــس الســنوات املاضية ما
وحزم االنرتنت الرسيعة والكبرية .االمر
قبل االزمــة ،ال يوجد اليــوم أي محفز
الذي دفع بالكثري من املبدعني اللبنانيني
لتطويــر اقتصاد املعرفــة إن كان عىل
إىل الخروج إىل دول مجــاورة ال تتطلب
الصعيد املادي أو املعنوي .فالسياســة
تأشرية دخول ،وتسهل االقامة من أجل
النقدية عاجزة عــن تقديم الدعم املادي
ممارســة أعمالهم مع الخــارج ،مثل
عىل غرار ما فعلت يف العام  .2014ففي
تركيا.
ذلك العام أصــدر مرصف لبنان التعميم

حاضنات األعمال
تلعــب حاضنــات االعمــال
« »Business incubatorsدورا ً مهما ً
جــدا ً يف رعاية وتطويــر الرشكات
الناشــئة .ويف لبنان مجموعة من
هذه الحاضنات واملراكز املخصصة
عىل غرار «منطقة بريوت الرقمية
 BDDالتي تؤمــن للرشكات البنى
التحتيــة املطلوبة ،مــن مكاتب/
وكهرباء عىل مدار الساعة ،وانرتنت،
ومواقف ،وغرف اجتماعات ،ومكان
للتالقي .وأيضا ً تؤمن البنى الفوقية
مثل الدورات التدريبة واللقاءات مع
مجتمع االعمال واملؤهالت املطلوبة.

مشروع طرابلس
لم يبصر النور
أفــردت املنطقــة اإلقتصادية
الخاصــة يف طرابلس املقــرة منذ 7
سنوات حيزا ًالنشاء مدينة تكنولوجية
مصغرة تحت إســم «مركز املعرفة
واإلبتكار» .إال أن عــدم ابصار هذه
املنطقة النور لغاية اليوم عطل قيام
هذا املركز الــذي يعترب بالغ االهمية،
ويعطــي حوافز كبــرة للرشكات
األجنبية للقدوم إىل لبنان واملساعدة يف
تطوير اقتصاد املعرفة ،سواء لناحية
التوظيف أم رفده بالعمالت األجنبية.

ربيع بعلبكي

عالم التطبيقات يشمل كل مناحي الحياة

التحتية واملرافق السياحية
رقــم  331الذي يســمح
التي تذهب كمية كبرية منها
للمصــارف واملؤسســات
املالية ،باملســاهمة ضمن مساهمته بالناتج عىل االصول الثابتة وتتطلب
حدود  3يف املئة من أموالها المحلي  3%فقط وقتــا ً أطــول .فالصناعات
مباني
املعلوماتية ال تتطلب
الخاصة ،يف دعم املشــاريع
َ
مقابل 10%
هائلــة وعــرات االنواع
التكنولوجيــة الناشــئة.
وتعهد بدوره باملساهمة بـ للمتوسط العالمي من املعــدات ،إنمــا يرتكز
رأســمالها بشــكل أسايس
 400مليــون دوالر ،لزيادة
عىل الخــرات البرشية أوالً ،ومن ثم عىل
مساهمة قطاع املعرفة يف الناتج املحيل
أجهزة الحاســوب والخوادم والكهرباء
بنســبة  1يف املئة .عجزت تلك السياسة
واالنرتنت».
عن إحداث خرق كبري خالل الســنوات
الالحقــة لعدة أســباب تتعلق بصدقية
التمويل من وجهة ،وتعقيد الرشوط من ال خطة
«الفرق بني لبنــان ،الذي ال ينقصه
جهة أخرى ،ثم تفاقمت املشكلة بشكل
يشء مــن املقومات البرشيــة ،وبقية
كبري بعد نشوب االزمة يف العام .2019
دول املنطقة ،أن االخــرة تمتلك خطة
واضحة لتطوير صناعات املعرفة لديها،
في المراتب األخيرة إقليميًا
فيما تهمش املنظومــة كل ما له عالقة
يف تمــوز 2021قامــت رشكات
بالتطور وال تعــر أي اهتمام لقطاعات
املنطقــة بجولة اســتثمارات ضخمة،
االعمال .والدليل انخفاض عدد الرشكات
ضخت من خاللها يف الرشكات الناشــئة
الناشــئة من  800رشكة قبل االزمة إىل
وقطاعات االعمــال التــي ترتكز عىل
 400حاليــاً» ،برأي القــرا« .فال يوجد
االبداع واالبتــكار ما يقارب  632مليون
أي اهتمــام بحاجات هــذه الرشكات
دوالر« ،كانت حصة لبنان منها صفراً»،
البالغة االهميــة يف النظام
يقول خبري التحول الرقمي
االقتصادي ،وهنــاك عجز
رامز القرا« ،ليس الن لبنان
فاضح عن تأمني متطلباتها
ال يملك الرأســمال البرشي
املبدع واملؤهــل ،بل الن البلد المبدعون يهاجرون البســيطة مثــل االنرتنت
غري مســتقر وغــر جاهز أو يعملون أونالين والكهرباء .حيث اســتمرت
رداءة االنرتنت طوال االعوام
لالســتثمار بــه يف مجال
من الداخل إلى
األخرية املنرصمة ،مع العلم
التكنولوجيــا وال يمكــن
الخارج
أنــه كان باالمــكان تأمني
التعويــل عــى دور لهذه
البدائل بســهولة من خالل
الرشكات يف املســتقبل» .يف
الباقات املمتازة  premiumوالتي يمكن
املقابل ،بدأت ارسائيل يف الفرتة نفســها
احتســابها بالفريش دوالر ولكن هذا ما
بربنامج استثماري وتحفيزي يف اقتصاد
لم يحصل.
املعرفة بقيمة  10مليــارات دوالر ،وقد
وظفت يف العام  2021حواىل  900مليون
دوالر ،تشــكل  10يف املئــة من مجمل تجربة مصر جيدة
ال يشء يــرر للبنــان تقاعســه
االستثمار ،لتطوير العديد من قطاعات
عــن تطوير قطاعات اقتصــاد املعرفة
التكنولوجيــا واملعلوماتيــة وصناعة
املتنوعة ،فظروفــه االقتصادية العامة
املعرفة والبحث العلمي ،فكانت النتيجة
ليست أفضل (أو أسوأ) حاال ً من ظروف
اجتذاب هذه القطاعات أكثر من  25مليار
مرص .بيــد أن الفرق بــن الدولتني ،أن
دوالر من االستثمارات املبارشة يف العام
يف بــاد النيل إدارة ســليمة ...وهذا ما
 ،2021ووصول حجم االستثمار يف الربع
دل عليه تحقيق قفــزات كمية ونوعية
االول من العام الحــايل إىل  5.6مليارات
يف مجــال التكنولوجيــا الرقمية حولت
دوالر» .وبرأي القرا« ،هذه االستثمارات
مرص إىل مركــز رئييس  HUBيف املنطقة
تمثل «حقنة هرمــون التكبري يف العرق
عىل هذا الصعيد .ففي جولة
مبارشة» ،كون الجزء االكرب
االســتثمارات ،اآلنفة الذكر،
منهــا يذهب مبــارشة إىل
التي جرت يف العــام ،2020
الخــراء واملطوريــن واليد
حصدت مرص منفــردة 50
العاملة الخبــرة ،التي تعيد
ال تمويل...
مليــون دوالر أي حواىل  35يف
بدورهــا توظيف هذه املبالغ
يف االقتصاد .وذلك عىل عكس والشركات الناشئة
املئــة .ومعظم الرشكات مثل
االستثمارات يف مجال تطوير تراجعت من « 800فوري» وســويفل SWVL
وهي الــركات التي وصلت
الصناعات التقليدية أو البنى
إلى 400

تقوم وتقع
بحسب االحصاءات ينشأ يف لبنان
سنويا ً عدد كبري من الرشكات الناشئة
املعنية بشــكل أســايس يف مجاالت
اقتصــاد املعرفة .وقــد احتل لبنان
خالل ســنوات ما قبل االزمة املركز
الثاني بعد مرص بعدد ذلك النوع من
الرشكات (  40رشكة) .إال أن النجاح
ال يكتب ملعظم هذه الرشكات.
قيمتهــا إىل أكثــر من مليــار دوالر يف
الســنوات املاضية ،هي رشكات أصلها
مرصي وتأسست يف مرص .وهذا التطور
لم يكن وليد الصدفــة ،من وجهة نظر
القرا« ،إنما نتيجــة لوجود خطة جدية
وتأسيس ما يعرف بـ  ITIاملعهد الوطني
للتكنولوجيا .الذي يستقبل كافة الفئات
العمرية ســواء كانت متخصصة أم ال،
ويؤهلها من خــال دورات تدريبية عىل
مدار  9أشهر يف مجاالت اقتصاد املعرفة
املنوعة .ما يســمح لها بالدخول بحرفة
جديدة إىل ســوق العمل .وقد استثمرت
مرص أيضا ً يف مجايل الكهرباء واالنرتنت،
وجرى حل كل االزمــات التقنية املعوقة
وانشــأوا املدن الذكية smart Egyptian
 citiesليوفروا للــركات أرضية للعمل
والتطور .وهذا يدل عــى أن ما ينقص
لبنان لتحقيــق التطور يف مجال اقتصاد
املعرفة ليس املال وال املؤهالت البرشية،
إنمــا «االرادة والعمل بجد وصرب وتفان
من أجل تحقيق املبتغــى» ،يقول القرا.
«فهنــاك حاجة إىل إجــراء الرشاكة بني
القطاعــن العــام والخــاص ووضع
اســراتيجية للبلد يف مجال التكنولوجيا
واقتصاد املعرفة وتطبيقها.

مبادرات فردية

املبادرات التي تنشأ اليوم يف مختلف
مجاالت اقتصــاد املعرفة ،ســواء قدر
لهــا النجاح أو لم يقــدر ،هي مبادرات
فرديــة نتجــت يف أغلــب االحيان عن
رشاكات ناجحة بني الجامعات الخاصة
والرشكات الناشــئة .وقد أســفرت عن
تخريج مئات املوظفني الجاهزين لسوق
العمل وحتى تأمني مدخول لهم يف فرتة
دراســتهم .واملطلوب أكثر من أي وقت
مىض توســيع هذه التجربة ،ووضع ما
يجري يف إطار مبادرات فردية من ضمن
اســراتيجية وطنية لتحويــل لبنان إىل
مركز رئيس تكنولوجيا يف املنطقة.
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العـــدد  - ٩١٩السنــــة الـرابـعـة

البنوك تريد تمرير القانون
ولو بالتحايل ،وهي تعلم أنه
ليس هناك اعادة هيكلة
مصرفية في المدى القريب

البدعة الخطيرة تكمن في
التمييز بين األموال القديمة
والجديدة ...ليتملصوا من دفع
الودائع بالدوالر

اإلثـــنـــيـــن  ٢٩آب 2022

ضبط السحوبات والتحويالت
مطبق منذ  3سنوات ...فما
الجديد إذا كانت االستنسابية
باقية بقانون أو من دونه؟

صندوق النقد يرى القانون
من زوايا السياسة النقدية وسعر
الصرف والعجز التجاري وميزان
المدفوعات

يريدونه أولوية مطلقة لمصالحهم ويجب تفويت الفرصة عليهم!

الكك :قانون "الكابيتال كونترول" كارثة بكل المقاييس

سابين الكك

مــــنــــيــــر يــــونــــس
كيف كانت االجتماعات مع الوزير الياس
بوصعب؟

بدا يل من تلك االجتماعــات التي دعا إليها نائب
رئيــس املجلس النيابي الياس بو صعب أن مســألة
اقرار «الكابيتــال كونرتول» أولوية مع طلب العجلة.
انا أصف الصيغة التي قدمتها الحكومة بـ»الكارثة».
كارثة بــكل املقاييس ،وهذا ما اكتشــفناه أكثر من
خالل تلك االجتماعات التي عقدت وأتت عىل التفاصيل
وتفاصيل التفاصيل .ما حصــل يف االجتماعات كان
متأنيا ً وأتينا عىل قراءة ونقاش مرشوع القانون كلمة
بكلمة .كانت كل وجهات النظر حارضة حول الطاولة
بدءا ً بجمعية املصارف والهيئات االقتصادية باالضافة
اىل قانونيني واعالميني وخرباء وغريهم .ما رأيته جيدا ً
يف تلك االجتماعات أنها ضمــت كل من هم من هذه
الجهة أو تلك ،وصوال ً حتى االطراف املتناقضة كليا ً يف
رؤيتها وأولوياتها ومقاربتها لـ»الكابيتال كونرتول»
كما لألزمة عموماً.
ً
وكان واضحــا من خالل النقــاش أنه لن نتفق
مطلقا ً عىل عــدد من البنود والصياغــات الواردة يف
القانــون واملفاصل األساســية التي فيــه .ويمكن
القول أكثر من ذلــك :هناك خالف كبري حول مفهوم
«الكابيتال كونرتول» نفسه.

خطة لما بعد  17تشرين
وليس ما قبله
تؤكد ســابني الكك أنه بــدل الخطة الالزمة
لتصحيح تداعيات االزمــة املرتاكمة حتى تاريخ
 17ترشين  ،2019اصبحنا بحاجة ماســة لخطة
خروج من أسوأ تداعيات وممارسات حصلت خالل
 3سنوات بعد اندالع االزمة ،وما تسببته من مآس
اقتصاديــة واجتماعية ومرصفيــة ومالية ...قد
تكون أكرب من تراكمات ما قبل  17ترشين.

كانت الدكتورة المحامية سابين الكك ضمن الخبراء وأصحاب االختصاص القانوني والمصرفي والمالي
واالقتصادي ،باالضافة إلى ممثلين عن المودعين والبنوك والهيئات االقتصادية ،...الذين عقد معهم نائب
رئيس الحكومة الياس بو صعب عدة اجتماعات خاصة بمشروع قانون "الكابيتال كونترول" .أنجز بوصعب
تقريره بعد تلك الجلسات الماراتونية والمفعمة بالنقاشات المتعارضة حتى التناقض ،فيما دعا رئيس مجلس
النواب نبيه بري لجان المال والموازنة واالدارة والعدل واالقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط ...الى جلسة
مشتركة تعقد غدًا الثلثاء لمتابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم  9014الرامي الى وضع ضوابط
استثنائية ومؤقتة على التحاويل والسحوبات المصرفية.
إلتقت "نداء الوطن" الدكتورة الكك لمناقشة ذلك القانون وتداعياته وفرص اقراره ،وكان الحوار التالي:
كيف كان أداء الوزير بو صعب في تلك
االجتماعات؟

لنا تجربة مــع الوزير بو صعب منــذ أيام توليه
وزارة الرتبية ،وكنت من متابعي ملف التفرغ بالجامعة
اللبنانية .وجدت منذ تلــك املرحلة ان لديه «براغماتية»
يف التعاطي مع األمــور ،ويف ذلك هو ال يشــبه معظم
السياسيني .أما اذا كان السؤال حول ما ستؤول اليه أمور
القانون يف نهاية املطاف ،فال إجابة واضحة لدي .كان بو
صعب يعطي كل الحارضين دورهم يف الحديث والنقاش،
ولم أجده مدافعا ً رشســا ً عن املصارف ،ولو اني ال اعرف
ماذا يف النوايا .لكني يف عدد من املطارح ،لم أجده يف جانب
البنوك بيد أنه لم يخف ميله لتمرير صيغة ما للقانون.

هل بدا دارسًا لهذا القانون المعقد؟

كان واضحــا ً أن لديه معلومات وتغيب عنه أخرى،
وجدناه يسأل ويســتعلم ســواء تعلق األمر بالجانب
القانونــي أو الدســتوري ،كما يف الجوانــب التقنية
واملرصفية .كان معه فريقه الذي يســجل املالحظات،
ويضم ذلك الفريــق عددا ً من املحامني اآلتني من مكتبه
الخاص.

كيف كان سير تلك االجتماعات؟

إجتمعنا  3مرات .يف احداهــا دام االجتماع  6اىل 7
ســاعات ،ألننا أرصينا عىل نقاش القانون مادة مادة،
فوجدنا أن هناك الكثري من التفاصيل املخفية يف بعض
املواد .كما أن بعضنا أرسل مالحظات مكتوبة.
كنت مع بعض اآلخرين من القائلني إن «الكابيتال
كونرتول» اليوم ليس أولوية كما تريد املصارف اقناعنا.
علينا أن نعلــم ان اصحاب املصارف يريــدون تمرير
القانون اليــوم قبل الغد ،والبارحة قبــل اليوم .وربما
ألنهم يعلمون أنه ليس هناك اعادة هيكلة للمصارف يف
املدى القريب ،فالقانون الخاص بالهيكلة سيأخذ جدال ً
واسعا ً وحاميا ً جداً ،ويضعون يف حسابهم امكان الفراغ
الدستوري...

هل تستطيع المصارف فرض رؤيتها ؟

لم يعد موقف املصارف قويا ً كثريا ً كما السابق .لم
تعد البنوك يف أحســن حاالتها .فــاذا لم يضعف اللوبي

املرصيف ،فانه حتما بات متوجساً .صحيح ان الناس ترى
أصحاب املصارف يف موقع قوة ،اذا ما قارناهم بضعف
املودعني ،لكن علينا ان نعلم انهم كانوا يريدون الذهاب
أبعد وأكثر من ذلك ثم وجدوا أن األمر بات صعباً.
همهم االســايس والجوهــري حاليا ً هــو اقرار
«الكابيتال كونرتول» لترشيع بدعــة «األموال القديمة
واألموال الجديدة» .هذا ما يريدونه أوال واخريا ً باالضافة
اىل الحماية القانونية.
اقرارهذه البدعة يكفي لوحده ليقولوا بعد ذلك أنهم
لم يخطئوا ،وليطمئنوا اىل أن ال دوالرات قديمة مسجلة
كالتزامات رصيحة عليهم ،وان كل ما عليهم هو باللرية
اللبنانية .وليدفعوا بالطريقة التي يريدونها و»يظبطوا»
ميزانياتهم .واذا اضطروا العادة الهيكلة ،فســيقومون
بذلك عىل اســاس ان التزاماتهم هي أموال قديمة .وهذا
ما قاله ممثلو املصارف يف تلك االجتماعات وبارصار تام،
خصوصا ً لجهة طلب عدم ربــط «الكابيتال كونرتول»
باعادة الهيكلة املرصفية.

لكن "الكابيتال كونترول" بين األولويات في
االتفاق مع صندوق النقد ،أليس كذلك؟

«الكابيتال كونرتول» بالنسبة لصندوق النقد كما
ورد يف االتفاق املبدئي ليس واردا ً لحل االزمة املرصفية،
بل همه االول عجز ميزان املدفوعات وامليزان التجاري،
عىل أن يرتافق مع سياســة نقدية وسعر رصف .يعرف
صنــدوق النقد تماما ً ان الهجمة عىل الســحوبات من
املصارف انتهت.
ويذكر ان «الكابيتال كونرتول» ورد يف بنود االتفاق
متأخراً ،وتقدمــت عليه بنود اعــادة هيكلة املصارف
وتقييم جودة اصولهــا ،وقبله وردت بنود عن تصحيح
املاليــة العامة .ويف مكان متأخــر ورد ذكر «الكابيتال
كونرتول» مقرونا ً أو مربوطا ً بسياسة نقدية ،ومعرفة
احتياطي العمالت ومعالجة العجز التجاري .انه مفهوم
«الكابيتــال كونــرول» أو القيود عــى حركة رؤوس
األموال الداخلة والخارجة ،وليس القيود عىل السحوبات
والتحويالت كما هو وارد يف مرشوع القانون.

ألم يكن فرض قانون كهذا واجبًا فور اندالع
األزمة؟

كان يجب فرضه فوراً؟ نعم! وذلك ملنع حالة الهلع
التي تتواكب عادة مع اندالع األزمات ،ولضبط األوضاع.
وهذا ما حصل يف لبنــان من دون الحاجة إلقرار قانون
رغم شواذات تهريب األموال واالستنسابية .وهذا ما قلته
يف احد االجتماعات .وســألتهم :نناقش كما لو انه ليس
هناك «كابيتال كونرتول» يف البلــد؟؟ انه مطبق منذ 3
سنوات من دون قانون!
دعونا ال نضحك عــى الناس بالقول إن «الكابيتال
كونرتول» هو الحل .عن أي حــل يتحدثون ونحن منذ
 3ســنوات تطبق علينا قيود يف السحوبات والتحويالت
باستنسابية معينة ،لكنها مطبقة.
صدر ،عىل سبيل املثال ،قانون الدوالر الطالبي الذي
يمكن اعتباره نموذجا ً ما عن «الكابيتال كونرتول» ،ولم
تطبقه املصارف اال باستنسابية .اذا السؤال هو :ما الذي
سيتغري مع اقرار قانون سيطبق أيضا ً باستنسابية؟؟

ما تداعيات تثبيت معادلة دوالر قديم /دوالر
جديد؟

نعم ،كل ما يريدونــه هو تصنيف الودائع القديمة
بالدوالر يف ميزانيات املصارف عــى انها أموال قديمة،
وان ردها لن يكــون بالدوالر .ثم ســيلجأون اىل ابعاد
استحقاق اعادة الهيكلة بقدر ما يستطيعون! وسنجد
كيف ان لبنان الــذي يرشع نوعني من النقود او االموال
(قديمة وجديدة) سيخلق مشكلة سيصعب جدا ً الخروج
منها الحقاً ...ان لم نقل اســتحالة الخروج منها .نحن
امام محاولة تصعيب االزمــة وتعميقها أكثر مما هي
صعبة ومعقدة ،بفعل تعاميم وممارسات خلطت الحابل
بالنابل ،وجعلت الخطوات واملقرتحات صعبة التحقيق.
فكيف بنا اذا رشعنا ذلك القانون الكارثة .لكن ليعلموا
أن القانون ليس لعبة يف ايدينا.

أال يجب اقرار قانون إعادة هيكلة المصارف
أو ً
ال؟

قلت لهم يف احــد االجتماعــات :إذا أقرينا اليوم
قانون «الكابيتال كونــرول» ،ثم قانون اعادة الهيكلة
الحقا ً وتبني ان مرصفا ً ليس قادرا ً عىل سداد  500دوالر
للمودع ،ماذا نكــون قد انتفعنا من القانون؟ وكيف لنا
العودة اىل الوراء يف هذه الحالة؟

تعديل قانون السرية المصرفية ...أشبه بتوسيع البنطلون القديم قلي ً
ال
تعليقا ً عىل تعديل قانون الرسية املرصفية تعتقد سابني الكك أن الرسية
مع القانون الجديد لم تتغري جوهريا ًيف لبنان ،لكنها اصبحت مطاطية أكثر من
قبل .وتضيف ما ييل:
هذا يشبه قيام أحدهم ضاق بنطاله عليه بتوسيعه قليالً ليلبسه نفسه.
بكالم آخر ،لم تتغري طريقة املقاربة للرسية املرصفية .لم ننتقل بها من مستوى
رسية مرصفية اىل مستواها القانوني العام يف اطار انها رسية مهنية كما يجب
ان تكون .وكما كل رسية مهنية ال يمكن ألي كان طلب كشفها ،وهذ مشابه
لرسية ملف مريض عند الدكتور ،فالرسية املهنية هي االطار القانوني الدويل
الجديد .ما حصل لدينا ليس كذلك ،إذ لم نغري ثقافة التمسك بالرسية املرصفية.
بقينا متمسكني بها مع بعض التوسعة من دون فتحها عىل النحو املطلوب.
لقد ربطت دعاوى كشف الرسية بقوانني لم تستخدم فيها تاريخيا ًمسألة
كشــف الرسية املرصفية .هذا النوع من الدعاوى لــم نصله بعد يف القضاء
اللبناني :كم من دعوى اثراء غري مرشوع يف لبنان تطلب الســر بها كشــف

الرسية؟ كم من دعوى ضد تبييض االموال تطلب السري بها كشف الرسية ؟ كم
من مرة تحركت النيابة العامة املالية يف تلك اإلطارات املذكورة؟
ربما يمكن القول ان هناك شــقا ً واحدا ً بات ايجابيا ً باعطاء االدارة املالية
ادوات تمكنها كشــف الرسية عندما تتعلق الدعوى بالتهرب الرضيبي .ففي
واحدة من النقاشات التي خصصت القرار قانون الرسية املرصفية يف  ،1959قيل
أن ذلك سيؤدي اىل ممارسات تهرب رضيبي طاملا ال تستطيع االدارة املالية كشف
رسية الحسابات .حصل اقرتاح بحرص الرسية بغري املقيمني فقط ،عىل أن يبقى
حق االدارة املالية بكشف حسابات املقيمني منعا ً للتهرب الرضيبي .كان الجواب
املذهل آنذاك :انه مهما كان حجم التهرب الرضيبي ،يبقى ان األموال والتدفقات
املمكن جذبها اىل لبنان هي بمنافع أكرب بكثري من مبالغ التهرب الرضيبي!
عىل صعيــد متصل ،لبنان ووفق االتفاقيــات الرضيبية مع دول العالم
مضطر لكشــف الرسية عن أي مواطن اجنبي لديه حســاب لدينا ومطلوب
معلومات عنه لدولته .لكن السؤال املقابل هو :متى طالب لبنان بتطبيق هذه

االتفاقيات لتشمل حسابات مواطنيه يف الخارج؟؟
مثال :املصارف التي اســتثمرت يف الخارج واشــرت اوراقا ً مالية مثل
اليوروبوندز او غريها والتي تداولت بها يف االسواق املالية الدولية ثم باعتها يف
الخارج ...فهل استطعنا تحصيل رضائب للخزينة عىل هذه العمليات؟؟
ملــاذا لم نطبق هذه االتفاقيــات ملصلحة لبنان؟ ال ارقــام دقيقة لدي،
لكن كل االســتثمارات اللبنانية خارج لبنان هي تحت القانون واالتفاقيات
املذكــورة ،ويتوجب دفع رضائبها .اذا لم نلجأ لذلــك يف ظل هذه الحالة التي
نحن فيها ويرثى لها ،فمتى سنلجأ؟ ومن هنا استنتج ألقول :من يضمن عدم
االستنسابية يف تطبيق تعديالت قانون الرسية املرصفية داخل لبنان ،ال سيما
يف مجال مكافحة التهرب الرضيبي؟ هذه االستنسابية املخيفة قد توجه ضد
بعض الناس املغضوب عليهم دون غريهم ،أو بشكل استغاليل وترهيبي ألخذ
رشــوة ربما .ما ذكرت ال يعني اني ضد القانون باملطلق ،بل احذر من جوانب
فيه او يف طريقة تطبيقه.
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سيخلقون مشاكل يستحيل
الخروج منها ...القانون
المطروح يصعّب األزمة
ّ
ويعقدها على نحو خطير

كيف سيقبل الصندوق تسرب
الدوالرات من حسابات «الفرش» بما
يفاقم عجوزات ميزاني التجارة
والمدفوعات؟

أحدهم قال في اجتماعات
بو صعب« :خلونا نقر القانون
بالشكل كرمال الصندوق،
وبعدين بنغيروا»!!

أين السياسة النقدية؟
وماذا عن سعر الصرف؟
مــاذا عــن ربــط القانون بســعر الرصف
والسياسة النقدية؟ تقول سابني الكك اآلتي نصه:
كيف نضع «كابيتال كونرتول» من دون معرفة
ماهية السياسة النقدية ،إذ ال نعلم ان كنا متجهني
اىل تعويم لســعر الرصف او اىل عىل مجلس نقد او
اىل العودة اىل التثبيت مرة جديدة .والقصد من ذلك
هو معرفة حاجة البنــك املركزي من االحتياطات
لحماية السياســة النقدية التي يختار اعتمادها.
ونســأل مرصف لبنان :ماذا قرر عىل هذا الصعيد
حتى اآلن؟ هل ســيعتمد املنصــة؟ اذا كان االمر
كذلك ،يجب ان يعلم انه بحاجة الحتياطيات كافية
للتدخل عىل تلك املنصة .وليعلم ان معرفة السياسة
النقدية التي يريد تحديد تكلفتها من االحتياطي.
من يعرف ماذا يريد بري من "الكابيتال كونترول"؟

في المجلس تناقضات حول كل شيء تقريبًا هذه األيام

واألنكى ان احدهم رد قائالً« :نحن نقره بالشــكل
كرمال صندوق النقد وبكرا بنغــروا»!! وهذ اخطر ما
يمكن ،يتعاطون مع القوانــن كأنها لعبة ومصلحة.
القانون لالستقرار وليس لإلرباك.
واذا كان استثنائيا ً مؤقتا ً ولفرتة محدودة كما يجب
ان يكون ليســاعد يف عملية التصحيح املطلوبة ،فليس
عليه أن ينسف منظومة ترشيعية تبدأ بالدستور وتمر
بقانون املوجبات والعقود وقانون التجارة وقانون النقد
والتسليف ...هل يجوز رضب تلك املنظومة الترشيعية
ملجــرد رغبة لهذا الطــرف او ذاك؟ بفعل هذا التخريب
الترشيعي قد نقول وداعا ً ألي أمل بمجيء رســاميل اىل
لبنان.
لذا انا اشدد عىل ان االجراءات والقوانني التي يطلبها
صنــدوق النقد ال يمكن أن تصلح وتقر بأي وقت ،أو أن
اجراء او قانونا ً يمكن تقديمه اولوية عىل غريه .التوقيت
مهم جدا ً والرتاتبية أهم .ور ّدا ً عــى من يدعو اىل اقرار
قانوني «الكابيتال كونرتول» واعادة هيكلة املصارف معا ً
اقول :ان ذلك ال يجدي نفعاً ،هناك تعارض بني القانونني.

يف املصارف نقول له اذهب وتطبب يف الخارج كي نفرج
عن بعض دوالراتك ،اما اذا اختار الطبابة واالستشفاء يف
الداخل ،نقــول له ال يمكن االفادة من قانون «الكابيتال
كونرتول» ...عجبي!

ســيأتي اىل لبنان يريد التأكد من ان باستطاعة تحويل
امواله .لذا نكرر القول ان املسألة متعلقة برزمة اجراءات
وخطــط وقوانــن وال تقترص فقط عــى «الكابيتال
كونرتول».

ماذا كانت آراء الهيئات والمصارف بالنسبة
للحسابات "الفرش"؟

لكن الناس تعاني األمرّين حاليًا وتريد تنظيمًا
ما لهذه الفوضى ...ما العمل؟

لكن القانون سينظم السحوبات ويلزم
المصارف بها ...أليس كذلك؟

هــذا القانون ليــس موضوعــا ً ليقــول لك انه
باستطاعتك ســحب  500دوالر شــهريا ً ملدة سنتني،
ويمكن زيادتها  10%ســنوياً ...وضعــوا هذا القانون
ليقولوا لك :ليس لك لدينا اال وديعة باللرية اللبنانية.

وماذا عن الحسابات الجديدة؟

هناك مادة تأتــي عىل ذكر الحســابات الجديدة
«الفرش» (سواء كانت دائنة أو مدينة) .وسألت بشأنها:
هل هناك حسابات «مدينة» يف حسابات الفرش؟ فجاء
الرد «هيك بــدو يصري» .ما يعني انهم يريدون االقراض
بالدوالر .فقلت لهم :االموال التي أخرجتموها من البلد،
ستعيدونها اآلن الستخدامها يف االقراض من جديد .فردوا
«ايه بدنا نشتغل» .إذاً ،ليس لديهم دوالرات لسداد ودائع
الناس ،بل لديهم دوالرات القراضها و»حتى يشتغلوا»!.
يعتقدون انه وبهذه السهولة يستطيعون شطب تاريخ
مرصيف كان جاذبا ً لألموال احتالوا به عىل الناس .اعتقد
أنهم لن يستطيعوا الشطب كما يخططون.
إىل ذلك ،اذا كانت لديهم قناعة بأن الخسارة واقعة
وأن ال اموال بالدوالر متوفرة للمودعني ،فلماذا يرصون
عىل قانــون «الكابيتال كونــرول»؟ والحالة هذه ،من
االفضل القول :أفلست املصارف وأقفلت وانتهى األمر.
ملــاذا كل هذا التحايل اذا كانت لديهم قناعة بان الودائع
لم تعد موجودة ويجب تسجيلها كخسائر ثم شطبها؟؟

ماذا عن حقوق التحاويل إلى الخارج؟

عىل ســبيل املثال ،ســألت ملاذا الــدوالر الطالبي
مخصص فقط للطالب يف الخارج؟ ونحن نعلم ان معظم
املدارس والجامعات الخاصة يف لبنان اصبحت اقساطها
بالدوالر «الفرش» .نحن امام حالة تمييزية :اذا كان ابني
يدرس يف الخارج احصــل عىل بعض دوالراتي لتعليمه،
واذا كان يتعلم يف الداخل ال اســتطيع حتى لو كنت بال
مداخيل كافية لتعليمه؟ هذا هراء!
من االفضــل رصف الدوالرات ملــن يتعلم يف لبنان
ويتطبب يف لبنــان ،فهذه الدوالرات تبقــى يف الداخل،
وهذا افضل من تحويلها اىل الخارج .وهناك من لفت يف
االجتماعات اىل ان كل اقساط التأمني تتحول اىل «الفرش»
دوالر ،وهناك مستشفيات كذلك .فمن لديه اموال عالقة

ترفض الهيئات االقتصادية والتجار واملستوردون
أي قيود عىل حسابات الفرش دوالر ،وهذا ما قد ال يقبل
به صندوق النقد الدويل .وكما قلنا اعاله ،فان الصندوق
ينظــر يف عجز امليزان التجاري .لــذا يريد معرفة حجم
االحتياطات السائلة بالعمالت االجنبية يف مرصف لبنان،
ليستطيع تقدير ماذا يزيد عليها هو كصندوق نقد .اىل
ذلك ،يريد رقابة محكمة داخل البنك املركزي ليستطيع
متابعة العمليات ،ويريد كشفا ً للرسية املرصفية بطريقة
تســمح له بالتدقيق يف عملية ما ،من دون االضطرار اىل
رفع دعوى اثراء غري مرشوع او دعوى تبييض اموال او
تهرب رضيبي وخالفه مــن الجرائم املالية .وما ذكرناه
باالضافة اىل «الكابيتال كونرتول» يشــكل سلة واحدة
بالنسبة للصندوق.
ويف النقاشــات جئنا عىل مثل احدهم قادر عىل ل ّم
او تحصيل مليون دوالر من الســوق ويضعه يف حساب
«الفرش» ،وســألنا عن امكان تحويــل هكذا مبلغ اىل
الخارج ،فجاء الجواب من ممثــي املصارف والهيئات
االقتصادية «أكيد ! واال فان لبنان سيخرب اذا لم نقر هذا
املبدأ» .عن أي «كابيتال كونرتول» نتحدث إذاً؟ من جهة
أخرى علينا أن ننتبه اىل مســألة ان اي مستثمر اجنبي

نحن مجربون عــى املرور بمرحلــة تصحيحية
رضورية محدودة بالزمن تتحمل أعباءها الناس .لكن
الحاصل هو ان تلك القساوة موجودة ويتحملها الناس
من دون حصول التصحيح الــازم .واذا تحقق اصالح
ما كما يخططــون فانه يأتي يف مصلحة املتســببني
بالخســارة .نقبل نحن كمجتمع دفــع التكلفة التي
ندفعها اآلن ملصلحة االصالح البنيوي والهيكيل بشــكل
عام ،ونحــن نتكبدها يف املصارف وســعر الرصف ويف
االســواق والجمارك ...إال أن ريعهــا يذهب إىل مصالح
خاصة وضيقة.
وهذا مــا يريدونــه بترشيعات مثــل «الكابيتال
كونرتول» .ال يمكن ان يحصــل ذلك بأي تراتبية كانت
وبــأي زمــن كان .الرتاتبية واختيــار التوقيت ومدى
التطبيق زمنياً ...كل ذلك من األهمية بمكان .اي خطأ يف
ما ذكرنا سيسبب خلالً يف ما يخططون له ،او سيتسبب
بخلل أكرب بعد الغائها.

كيف للقانون أن يضبط االستيراد الذي عاد
الى االرتفاع بقوة؟

ال يعبــأون بقصة االســترياد .من هنــا تلتقي

مصالــح الهيئات اإلقتصادية مع املصــارف .لكن هل
سيقبل صندوق النقد باستثناء حسابات «الفرش» من
«الكابيتال كونرتول» ويف لبنان ازمات نقدية واقتصادية
وعجز يف امليزان التجاري ونقص يف احتياطات العمالت
االجنبية ...وهل سيقبل ان نستمر باالسترياد كأن شيئا ً
لم يكن؟؟
أجل ،الهدف من «الكابيتــال كونرتول» هو ضبط
االســترياد وليــس محصــورا ً بتحاويل وســحوبات
االشخاص فقط.
وعىل من يح ّذر من املساس بـ»ستاندار» االستهالك
يف لبنان ان يعلم ان ذلك يفاقــم عجز امليزان التجاري.
اذا قررنا عدم الحد من تكلفة الفاتورة االستريادية فلن
ينجح اي «كابيتال كونــرول» يف لبنان .عىل من يملك
الدوالرات ،ويريد الحفاظ عىل مســتوى استهالكه ،ان
يدفــع ثمن ذلك كما يدفع ثمنــه يف اوروبا او امريكا أو
ربما أغىل .وعلينا ان نعي تأثري ذلك االستهالك ،وبالتايل
االســترياد ،عىل مجمل الوضع االقتصادي يف البالد .إذ ال
معنى ألي «كابيتال كونرتول» من دون ضبط عجوزات
ميزان املدفوعــات وامليزان التجاري .عــى «الكابيتال
كونــرول» الهادف ان يعيد تشــكيل وتغيري ترصفات
الناس االستهالكية ومقاربتها النفسية لإلنفاق.
كيف للصندوق أن يضخ لنا دوالرات ،إذا بقيت منافذ
لترسب تلك االموال وعوائق امام رفع الرسية املرصفية
كما يجب ومن دون تدقيق حقيقي يف مرصف لبنان؟؟
ففي مرص عىل ســبيل املثال ،ليــس هناك قانون
«كابيتال كونرتول» ،لكن االســترياد الخاص بالســلع
واالستفزازية ،اذا صح التعبري ،شبه مقفل تماماً.

هذه هي رؤية صندوق النقد لحركة الرساميل وأسباب ضبطها
املبدأ العام عند صندوق النقد يقوم عىل الحؤول دون تسلل رؤوس األموال من دولة إىل
أخرى ،خصوصا ً عندما تكون الدول ضعيفة اقتصادياً .وترشح سابني الكك ذلك كما ييل:
هروب رؤوس االموال اىل هذه الدول الضعيفة يمكن أن يشــكل بونزي سكيم كما
ســبق وحصل يف لبنان .الصندوق يحذر من االموال الساخنة املنجذبة بالفوائد العالية.
وبالتايل يرى «الكابيتال كونرتول» من هذه الزاوية ،وال يراه حرصا ً لحماية البنوك أو لحل
ازمة مرصفية .يريدون منع تدفقات مالية اىل بعض الدول الن اقتصاداتها ال تحمل او ال
تتحمل جيدا ً هكذا تدفقات .كان ذلك الهدف األول بالنســبة للصندوق تاريخياً ،ثم صار
«الكابيتال كونرتول» يستخدم كتقنية خاصة لحل بعض االزمات كي ال تهرب الرساميل
اىل الخارج .من يقرأ يف تاريخ الصندوق وتجاربه مع الدول ،سيجد أن رفع أو الغاء القيود

كان أصعب من وضعها .ويف حــاالت معينة حصلت ارتباكات كبرية وفقاعات بنتيجة
خروج ودخول األموال الساخنة.
اليوم أكثر من اي يوم مىض ،واتصاال ً بالحرب الروسية األوكرانية والعقوبات التي
فرضت ومحاوالت هروب الرســاميل ...يهم صندوق النقــد أال تتكدس األموال يف دول
واقتصادات معينة خصوصا ًاذا كانت تلك الدول تعاني من أزمات ...هذه هي استنتاجاتي
من قراءات عميقــة يف ما يرونه يف «الكابيتال كونرتول» .ففي بعض الدراســات التي
ينرشها الصندوق ألكاديميني وخرباء ،نجد ان «الكابيتال كونرتول» ال يمكن فرضه بأي
لحظة ووفق أي ترتيب يريده هذا الطرف أو ذاك .لذا فان قاعدة اليوم أفضل من «بكرا»
ليستصحيحة.

ماذا قالت أيضًا؟
التوقيت مهم واألهم التراتبية في التشريعات ...وال يمكن
السماح بنسف منظومة تشريعية لبنانية تاريخية
ليس لدى البنوك دوالرات لودائع الناس ...لكنها تخطط
السترجاع دوالرات من الخارج لالقراض و"الشغل"!!
كان واضحًا في االجتماعات مع بو صعب ان األطراف
المعنية لن تصل التفاق ال سيما حول المفهوم نفسه
لم أجد بو صعب مدافعًا شرسًا عن المصارف ...لكنه يميل
فع ً
ال للعجلة والقرار صيغة ما لـ"الكابيتال كونترول"

لم تعد المصارف قوية كما السابق ...هي متوجسة اآلن
ألنها تعلم أن األمور باتت صعبة أكثر من ذي قبل
مع اقرار هذا القانون ستقول المصارف انها لم تخطئ
وستعمل على تظبيظ ميزانياتها كأن شيئًا لم يكن
"الكابيتال كونترول" ليس ح ً
ال ...ما يطرحونه من حلول يكبد
المجتمع الكلفة وتذهب منفعته الى المتسببين بالخسائر
ال يمكن االستمرار بنمط االستيراد نفسه ،ولنا في دولة مصر
أسوة حسنة ...إذ منعت استيراد السلع االستفزازية
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التهرّب من سداد األرباح "األولوية" يعتبر جرمًا
جزائيًا

بنوك انتهجت الترغيب بالتركيز على المنافع
دون المخاطر

حاملو سندات تفضيلية تحولوا رهائن ما يقرره
المصرف عنهم

وجوب التحقيق وتحرّك النيابة العامة المالية
ومصرف لبنان فورًا

"كيف تعلن أرباحًا وتتنصل من مسؤوليتها تجاه «المساهمين"؟

مصارف ترتكب مخالفات جسيمة في قضية األسهم التفضيلية

ّ
ّ
وتنوعت
سوقت الى العمالء
كثرت المنتجات المصرفية التي
بدءًا بالـ( preferred sharesاألسهم التفضيلية) ،الى كافة انواع
الـ bondsاي سندات الدين ،حتى حسابات االدخار والتأمين وغيرها.
وقد كثر التسويق واالستثمار باالسهم التفضيلية قبل سنة ،2019
فماذا تعني وما هي حقوق حامل هذه االسهم؟
المحـــامــي راضـــي بطــــرس
املبدأ يف الرشكات التجارية هــو ان يكون لجميع
املساهمني يف الرشكة الواحدة نفس الحقوق واملنافع.
أما االســهم التفضيلية فهي اســتثناء عىل املبدأ
املتقدم ذكره ،فهــي تصدر بقرار مــن الجمعية غري
العادية للرشكة ،وتمنــح اصحابها حق االولوية اما يف
اســتيفاء بعض انصبة االرباح واما يف اســتعادة رأس
املــال واما يف هاتني امليزتني معــا ً او اية منفعة مادية
اخرى (املادة  110مــن قانون التجارة املعدّل بالقانون
 2019/126تاريخ .)2019/3/29

حقوق ومنافع

ونصت املادة  121مكرر  1املضافة بموجب القانون
 2019/126عىل ان االسهم التفضيلية تتمتع بامتيازات
او حقوق او منافع مادية او اولويات او بجميع الحقوق
املنصوص عليها يف املادة  105ت ،باستثناء حق املشاركة
يف النقاش والتصويت يف الجمعيات العمومية ،وحق تويل
عضوية مجلس ادارة وحق اقتسام موجودات الرشكة.
وسبب اصدار هذه االسهم يعود اىل اما لحظها لدى
تأسيس الرشكة واما لزيادة رأس املال يف الرشكة.
كما يحدد نظام الرشكة او قرار الجمعية العمومية
غري العادية الحقوق واملنافع باالضافة اىل نصيب الربح
االولوي العائد لالســهم ،ومــا اذا كان تراكميا ً او غري
تراكمي.

توزيع األرباح

عند توافر االرباح لدى الرشكة عن ســنة معينة،
عليها توزيع نصيب الربح االولوي عىل حملة االســهم
التفضيلية ،امــا اذا تبني عدم وجود اربــاح لديها او
عدم كفايتها لتســديد كامل او جزء من الربح االولوي
تو ّزع االرباح املتوافرة ،و يرحّ ل اســتيفاء رصيد الربح
االولوي اذا كان تراكميا ً اىل الســنة التي تيل او السنوات
التالية ،وذلك بعد اقتطاع املبالغ املوزعة عىل املساهمني
واملدرجة ضمن اعباء الرشكة (بمعدل اقىص  4%وملدة
 5سنوات كحد اقىص م 109ت).

جمعية حملة األسهم

وأضافت املادة  121مكرر  4فقــرة  4انه ،ال يمكن
ان ّ
يمس اصدار اسهم تفضيلية جديدة بأي من الحقوق
العائدة لالســهم التفضيلية او لالسهم ذات االفضلية او
للسندات القابلة للتحويل اىل األسهم التي تم اصدار اي منها
بتاريخ سابق ...اال بعد االستحصال عىل موافقة الجمعية
الخاصة املؤلفة لكل من حملة هذه االسهم او السندات.
وهنا تكمن اهمية جمعية حملة االسهم التفضيلية.

ان حملة االســهم ذات االفضليــة ال يحق لهم
التصويــت يف الجمعيات العموميــة للرشكات ،اال يف
الحاالت التي عددتها املــادة  121مكرر  5منها عدم
دفع قيمة الربح االولوي ،او يف حال تخ ّلف الرشكة عن
تأمني افادة االســهم التفضيلية او يف الجمعيات التي
يكون موضوعها تغري موضوع او شــكل الرشكة او
ح ّلها او دمجها او انشطارها.

صالحيات الجمعية

لدى اصدار االسهم ذات االفضلية تتكون جمعية
خاصة تدعــى وتنعقد وتتخذ قراراتهــا عىل منوال
جمعية حملة ســندات الدين وفق املواد -138-137
 139من قانون التجارة .تكون صالحياتها محصورة
باعطاء الرأي االستشاري بكل موضوع تراه الجمعية
مهمّ ا ً لها وتعني ممثالً لها ليحرض جمعيات املساهمني
العادية دون حق التصويت فيها ( 121مكرر .)6

محظورات

وحظرت املادة  121مكرر  7عىل رئيس واعضاء
مجالــس االدارة واملــدراء العامني وعــى ازواجهم
واوالدهــم القارصين ان يتملكوا اســهما ً تفضيلية،
بطريقة مبارشة او غري مبارشة وتحت ستار شخص
ثالث طبيعي او معنوي او بأي شكل من االشكال.
ومنعت املادة  121مكرر  9عىل الرشكة ابتداء من
تاريخ اصدار االسهم التفضيلية وطيلة مدّة وجود مثل
هذه االسهم ان تجري اي اسرتداد لرأسمالها .ويف حال
تخفيض رأس املال يجب عىل الرشكة رشاء االســهم
التفضيلية والغاؤها قبل اي رشاء لالسهم العادية او
تخفيض قيمتها وفق اآللية الواردة يف املادة املذكورة.
لدى ح ّل الرشكة او تصفيتها تسدد قيمة االسهم
التفضيلية والربح االولوي غــر املدفوع العائد لتلك
االسهم قبل تسديد قيمة االسهم العادية.

تحويل الى أسهم عادية

أما املــادة  121مكرر  12فقــد اوردت امكانية
تحويل االســهم التفضيلية اىل اسهم عادية بموجب
قرار مــن الجمعية العمومية غــر العادية ،ويصدر
القرار بناء عىل تقرير خاص مــن مفويض املراقبة.
وذلك وفقا ً للرشوط واملهل واالسس امللحوظة يف نظام
الرشكة او التي تكون قررتها الجمعية العمومية غري
العادية التي انشأت االسهم التفضيلية.

الحق باألرباح قائم

أما املادة  2من القانــون  2001/308ففرضت
النشاء اسهم تفضيلية موافقة مرصف لبنان عىل ذلك

ضرورة تحرك القضاء
املوضــوع دقيق ،والتحقيــق فيه يوجب
تح ّرك النيابات العامة خاصــة النيابة العامة
املالية ومرصف لبنان ،للتدقيق بالحســابات.
وتحديد ما اذا كانت املصارف املصدّرة لالسهم
التفضيليــة قد تكبدت خســائر ام ال (آخذين
بعني االعتبار موضوع توزيع االرباح،الـ CDS
ورشاء الحسابات والشيكات بالدوالر وغريها)،
حفاظا ً عىل حقــوق املودعني ومنعا ً من تكرار
سيناريوات استيفاء الحقوق بالذات الذي يؤدي
اىل فلتان امني خطري وتطبيق رشيعة الغاب.
شعب لبنان رهينة؟

االسهم التفضيلية اسم على غير مسمى

وفق اآللية الواردة يف قانون التجارة.
ويف فقرتها الرابعة فرضت انشاء هيئة الصحاب
هذه االسهم هدفها السهر عىل حقوقهم.
كما اعطت يف الفقرة - 5ب -حق التصويت لحملة
هذه السندات يف الجمعيات العمومية يف حال عدم دفع
املرصف االرباح املرتتبة عن ثالث سنوات مالية .ويبقى
هذا الحق قائما ً لحني انقضاء الســنة املالية التي يت ّم
خاللها دفع كامــل انصبة االرباح عن هذه الســنة
والســنوات الســابقة .فضالً عن حقهم يف املشاركة
بالتصويت يف حاالت تغيري موضوع املرصف او شكله-
تحرير زيادة رأسماله عيناً -بحله قبل االجل -عمليات
الضم او الدمج.
بالتايل ،عندما يصدر مرصف اســهما ً تفضيلية،
يكون قد ســبق له ان استحصل عىل موافقة مرصف
لبنان وفق القوانني املرعية االجراء.

الشيطان في التفاصيل

فاملصارف عادة ولدى عرض االسهم التفضيلية
عىل عمالئها تســميها «املنتج» .وتكون قد سبق لها
ان ّ
حضت ورقة واحــدة ليصار اىل توقيعها من قبل
العميل.
واالســئلة التي تطرح نفسها :ماذا تتضمن هذه
الورقة املوقعة من قبل العميل؟
هل هي باللغة العربية؟
هل ت ّم اعالم العميل بمضمون ورشوط وضمانات
هذا املنتج؟
جوابا عىل هذه التساؤالت نوضح ما ييل:
 تعتمد بعض املصارف يف لبنان اللغة االنكليزيةيف تحرير اغلبية مستنداتها ،االمر الذي يخالف قانون
ّ
ويعقد مسألة فهم املستندات املوقعة
حماية املستهلك
من قبل العميل الحتوائهــا عىل تعابري تقنية يصعب
عليه فهم مغزاها.
والبعض اآلخر يعتمد لغتني :العربية واالنكليزية،
وذلك بهــدف اضفاء الوضوح عىل مســتنداته تجاه
عمالئه.
 -لناحيــة تفســر املنتج وايضــاح رشوطه

وضماناتــه ،يتبني ان بعض املصــارف تنتهج نهج
الرتغيب يف عرض منتجها مركزة عىل محاســنه دون
ايضاح سيئاته ،االمر الذي يخالف القرار األسايس رقم
 11947تاريخ  ( 2015/2/12اصول اجراء العمليات
املرصفية مع العمالء).
 أمــا لناحية مضمــون عقد رشاء االســهمالتفضيلية ،هنا يتبني ان جــزءا ً من املصارف يورد
عبارات تفيد تفويض اشخاص طبيعيني او معنويني
تابعني للمــرف ،مصــدر االســهم التفضيلية،
لتمثيلهم يف الهيئة التي فرضتها املادة  2من القانون
 ،2001/308حيث يصار اىل اتخاذ القرارات بموضوع
االســهم التفضيلية من قبل هؤالء دون ابالغ حملة
االسهم بما يجري .االمر خطري ،بحيث يصبح حامل
السندات التفضيلية رهينة ما يقرره املرصف عنهم،
فأمســوا كما قال ابو الطيب املتنبي لسيف الدولة «
فيك الخصام وانت الخصم والحكم».
من ناحية قانونية ان هذه املمارسات مخالفة
ملبــادئ االســتقامة التجاريــة (م 3مــن قانون
ّ
وتعقد مسؤولية الوكيل الذي يفرتض به
التجارة).
الحفاظ عىل حقــوق موكله خاصة اذا كانت وكالة
مأجورة ،فضالً عــن امكانية مالحقة املصارف عىل
اساس التحايل عىل القانون والغش ،االمر امليسء اىل
سمعتها.

التهرب من دفع األرباح

يضاف اىل ذلــك ،انه يقتيض هنا تحذير املصارف
اللبنانيــة من مغبّــة الترصيح عن خســائر الحقة
بالقطاع املــريف بهدف الته ّرب من ســداد االرباح
االولويــة كون االمر يعترب جرمــا ً جزائياً ،فضالً عن
االسباب التالية:
 إستفادة بعض املصارف من الـCDS إقــدام بعض املصــارف عىل رشاء شــيكاتباللوالر بنســب مئوية متفاوتة باقرار مرصف لبنان
بموجب قرار عن مــرف لبنان برقم  13353تاريخ
 2021/8/17ورد يف املادة  2فقرة  2منه ما حرفيته:
«يحظر عىل املصارف العاملة يف لبنان:
 - 1رشاء العمالت االجنبية يف السوق املوازي...
 - 2بيع ورشاء الشــيكات والحسابات املرصفية
بالعمالت االجنبية لحسابها بطريقة مبارشة او غري
مبارشة».
االمر الذي يفيــد اطفاء ديــون املصارف تجاه
املودعني عرب تسديدهم خمس حقوقهم.
 الـ Haircutاملقنع الذي يجعل املصارف تســددقيمــة الوديعة لديها بثمن( )8/1قيمتها ،وتســديد
املودعني يف كل مــا يتجاوز قيمة الكوتا املســموح
سحبها شهريا ً عىل اساس  1507.5ل.ل للدوالر الواحد
ما يؤكد تحقيق املصــارف الرباح بالرغم من الوضع
االقتصادي السائد يف البالد ،ومربر تكبّد خسائر ينتفي
تبعا ً ملا تقدم.
يف الختام ،ال يمكننا سوى التنويه بالدور االيجابي
والبنّاء التي تلعبه نقابــة املحامني يف املحافظة عىل
حقوق املودعني.

30

27

24

21

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٩١٩السنــــة الـرابـعـة

علي حمية" :بدي
ّ
شغلن يعني بدي
ّ
شغلن" ...لكن لم يتقدّم
أحد بعرض تشغيل بعد

مع غالء البنزين سيتراجع
التنقل بالسيارة سواء إلى
العمل أو للقيام بزيارات
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علي الزين :لن تسمح
كارتيالت المحروقات
والمصارف والسيارات
بقيام نقل مشترك

زيادات بدالت النقل...
مساهمة من الدولة لتصرف
على المزيد من المحروقات

 50باصًا من فرنسا مركونة منذ أشهر طويلة

تحمس علي حمية ثم برد!
النقل العام المشترك ّ ...
آدم شــــــمـــس الــــديــــن
«اذا رأيت مسدسا ً معلقا ً عىل الحائط
يف الفصل االول ،فينبغي إطالقه يف الفصل
الثالث».
تســتند مقولة املرسحــي الرويس
انطون تشيخوف عىل توقع حدث ما قبل
حصوله .يف املرسحيــة اللبنانية القائمة
منذ االنهيار ،يمكــن تعميم هذه املقولة
عىل كافة االحداث التي ســبق وحصلت
والتي ستحصل قريبا.
حني تش ّكل اول طابور أمام محطات
الوقــود كان الفصــل االول الذي افتتح
مشهد رفع الدعم التدريجي عن البنزين.
واليوم بتنا عىل مقربة من الفصل الثالث
بتحرير السعر كامالً .ومع اقرتاب الفصل
الثالث سيطلق املسدس كما كان متوقعاً.
وهذه املرة عــى أرجلنا جميعا ً باالضافة
اىل خزانات الوقود يف سياراتنا.
فبعد ثالث سنوات عىل االزمة ،وثالثة
عقود عىل تدمري آخر معالم أي نقل عام
مشرتك والئق ،يبدو أن ارجلنا هي البديل
الوحيد املتوافر أمام ما ينتظرنا من االيام.

"الشي التاني"

يف حزيران  2021رصح وزير الطاقة
آنذاك ريمون غجــر أن من ال يتمكن من
تحمل كلفة صفيحة البنزين بسعر 200
الف لرية عليه االعتماد عىل «يش تاني».
مر عام عــى هذا الترصيــح العبقري،
وبتحرير ســعر صفيحة البنزين كامال
ودولرتهــا ،واذا ما اعتمدنا عىل ســعر
رصف تقريبي ،ســتصل كلفة الصفيحة
اىل  719الف لــرة .و»اليش التاني» ليس
متوفرا ً حتى هذه اللحظة.

باصات غير مسجلة في النافعة

بعد  3اعــوام عىل بداية الفصل االول
من االنهيار ،تمخضت الدولة اللبنانية جبالً
يف قطاع النقل فولــد  50باصا ً كهبة من
الدولة الفرنســية لكي تكون عمود خطة
النقــل العام للبنان ،أو املبــادرة الوحيدة
التي توافرت حتى هذه اللحظة .الباصات
التي اعلــن عن وصولها باحتفال شــبه
رسمي قبل  4أشهر ،لم تسجل حتى هذه
اللحظة يف النافعة بحســب وزير االشغال
العامــة والنقل عيل حميــة .يعزو حمية
اىل التأخر يف تســجيل الباصات اىل الروتني
االداري ،اضافة اىل توقف االدارات الرسمية
عن العمل نتيجــة االرضاب .يقول حمية
لنــداء الوطن أن «املشــكلة يف عدم وضع
الباصات قيــد العمل حتى هذه اللحظة ال
تكمن فقط يف التأخر بتسجيلها فحسب،
بل أيضا نتيجــة عدم تقــدم اي متعهد
بعرض لتشغيل هذه الباصات يف آخر فض
للعروض الذي انتهى يف  16آب» .حمية لم
ييأس وبحسب تعبريه «بدي مشيهن يعني
بدي مشيهن ،وبعد فض العروض االخرية،
لجأنا اىل تدريب موظفى مصلحة ســكك
الحديد لقيــادة الباصات يف حال لم يتقدم
اي عارض آخر مستقبالً» .يؤكد حمية أن
«مشكلة تشــغيل الباصات شأنها كشأن
اي خطة نقل عام مرتبطة بتقلبات سعر
الرصف وأســعار املحروقات .ما يمنع أي
مســتثمر من املغامرة يف سوق واقتصاد
غري مســتقرين ،فإذا كان من غري املمكن
تطبيق تعرفة رسمية للمواصالت العادية
نظــرا ً لتبدل ســعر الــرف كل دقيقة
وتقلب أسعار املحروقات ،كيف من املمكن
التخطيط ملا هو أبعد وأكرب من ذلك؟».

عقلية راسخة منذ  30سنة

لكن االزمة ليســت يف الباصات بقدر
ما هي أزمــة العقلية التي حكمت مقاربة
السلطة لحق النقل والتنقل يف لبنان طوال
العقود الثالثة املاضية .وحني يخضع شعب
بأكمله لنهج التنقل بالســيارة يصبح من
الصعب تحفيزه وتشجيعه عىل اختيار أي
بديل ،إن وجد.
عىل الرغم من ارتفاع ســعر صفيحة
البنزيــن اىل ما هو اكثر مــن الحد االدنى
لألجور ،لم يرتاجع استهالك مادة البنزين
بحســب الدولية للمعلومات سوى .14%
أي أن الرشكات املســتوردة ملادة البنزين
لم تعــان اال قليالً عىل صعيد إيراداتها عىل
الرغم من التحول التكتوني ملجتمع بأكمله
بات  80%من سكانه يف خانة الفقر.

خطأ في السردية

الباحث يف مجال النقل عيل الزين يرى
يف هذه النسبة أكرب دليل عىل أن «الرسدية
التي روج لها يف بداية االزمة ،انه مع ارتفاع
ســعر املحروقات سيكســب قطاع النقل
العام املشــرك (غري الفعال أساساً) زبائن
جددا ً نظرا ً لعدم قدرتهم عىل تحمل التكلفة
العالية ...هي رسدية ســاقطة حكماً .يف
حني ان الرسديــة او الفرضية التي اجنح
اىل تبنيها هي ان الناس ســوف تتخىل بكل
بساطة عن التنقل بدل االنتقال من السيارة
اىل النقل املشرتك .بمعنى انه اذا كان هناك
شــخص ما يقوم بـ 15تنقال يف االسبوع،
سيقوم بتقليل تنقالته املرتبطة بسيارته.
ســوف يتوقف عن زيــارة عائالته كما يف
السابق أو قريته ،أو ببساطة سيتوقف عن
الذهاب اىل العمل».
عىل قاعدة بــأن كل أزمة هي فرصة
لتغيري النمط الســائد ،يرى الزين ان غياب
أي قرار بإنشــاء نقل عام مشــرك الئق
هو قرار بحد ذاته« .لن تســمح كارتيالت
املحروقــات واملصارف وتجار الســيارات
بقيام نقل عام مشــرك .هؤالء استفادوا
من خالل البحبوحة الوهمية ويستمرون يف
االستفادة يف االنهيار املتواصل ،ويراهنون
دوما عــى عودة النمــوذج القديم وعودة

القروض واســتهالك املحروقــات كما يف
السابق».

إستدامة نموذج اإلستهالك

ينطلق الزين من مقاربة السلطة لحق
النقل من خالل الزيــادات االخرية لبدالت
النقــل التي اقرت للتأكيــد أن هناك من ال
يملك الرغبة بقيام نقل عام مشرتك بعيدا
عن القــدرة أو التكلفة« .كل زيادات النقل
التي اقرت وبعيدا ً عن عشوائية تحديد البدل
تقوم عىل مقاربة تســتند اىل توفري مبلغ
للعامل أو املوظف للتنقل بسيارته فهي غري
قائمة عــى مقاربة تحفيزية بقدر ما هي
مســاهمة مالية من قبل الدولة سترصف
يف نهاية االمــر عىل اســتهالك املزيد من
املحروقات ،سواء ملن يتنقل بسيارته أو من
يلجأ اىل استخدام وســائل النقل املشرتكة
كالباصات أو سيارات االجرة التي تستهلك
بدورهــا املحروقــات .أي ان الدولة بهذه
البدالت ،غري القانونية باملناسبة ،تساهم
باستدامة نموذج االستهالك املكلف للخزينة
والتي تعود بفائدتها عىل من يتحكم بسوق
استرياد املحروقات».

إدمان على المخدرات

بدل النقل بحد ذاته مخالف للقانون.
حني صــدر العام  2008صدر بمرســوم
حدد لسنة واحدة فقط ،ليتحول يف ما بعد
اىل مطلــب يقدم عىل أنــه حق من حقوق
املوظفني ،يف حني انه يجســد االهانة التي
يتعاطى اصحاب العمــل فيها مع االجراء
واملوظفني باحتســاب بدل النقل ككلفة
جانبية ال تحتسب يف اساس الراتب.
اليوم يرى الزين ان بدل النقل ومهما
تعــدل وزاد «فهــو أشــبه باالدمان عىل
املخــدرات ،كلما احتاج االمر ســيعطون
جرعة اضافيــة .وكحال أي مدمن النهاية
تكون بانتفاء تأثري الجرعة ،أو موت املدمن
يف غياب اي عالج جذري».

الخطط موجودة  ...وموؤودة

وجود خطط جاهزة ومنجزة يف أدراج
الوزارات والهيئــات املعنية أكرب دليل ،عىل

ثقافة التنقل بالسيارة فقط  ...خاصية لبنانية بامتياز

علي حمية

علي الزين

أن املشــكلة هي يف القرار وليس يف القدرة.
يتحدث الزين رسيعا عن  3دراسات منجزة
ومدفوعة التكاليف لم يسمح لها باالنتقال
اىل املراحل التطبيقية «خطة قطار بريوت
طرابلس مــرورا ً بطربجا ،انجــزت العام
 2012وقــدرت التكلفة آنذاك بـ 3مليارات
دوالر .قام باعداد دراستها البنك االوروبي.
هناك خطة تحويل مدينة بريوت اىل مدينة
للمشاة والدراجات بالتعاون مع بلدية «إيل
دو فرانس»  ،انجــزت العام  2012وقدرت
تكلفتها بـ  50مليون دوالر ونامت يف بلدية
بريوت .يضاف اىل هذه الدراســات ،واحدة
انجزتها وزارة االشغال العامة ايضا ً العام
 2012تقيض بإنشــاء  20خطا ً للباصات
يف بــروت مع  915موقفا ً ولــم تر النور.
الدراسات ســهلة مقارنة باتخاذ القرار.
واألهم من القــرار هو خيار أي قطاع نقل
نريد ولخدمة من».

هذا الرقم املوجود أساساً؟ ففي غياب أي
عامل تحفيزي اضايف عىل القطاع املوجود
أساسا ،سيضاف هذا االسطول الجديد اىل
االسطول العشوائي املوجود أصالً .وعليه،
االمر يعود من جديد اىل دور هذه الباصات
ضمن رؤية متكاملة وليــس زيادة عدد
فحسب».

ال أثر يذكر لباصات حمية

ال يرى الزين أي تأثري ايجابي ممكن
للباصات التي تم استقدامها من فرنسا.
وان وضعت يف العمل «هناك حواىل 5500
باص رشعــي تعمل يف لبنــان يف قطاع
النقل املشــرك ،كيف يمكن أن يؤثر 50
باصــا ً اضافيــا ً او  100باص اضايف عىل

 %13من الدخل ...للسيارة

قبل االزمة كان معدل استهالك األرس
للنقل يف لبنان حواىل  13%من اصل الدخل،
الكلفة املرتفعة تعادلها كلفة مشــابهة
يف فرنســا عىل سبيل املثال ال الحرص ،لكن
النســبة تصبح نســبة رسيالية بمجرد
املقارنة بني ســبل التنقل بــن البلدين.
فالكلفــة يف لبنان تقترص عــى التنقل يف
الســيارة أو ســيارات االجرة او الباصات
تضاف اليها التكاليف التي يتكبدها الفرد
من قــروض مرصفية ورســوم جمركية
وكلفــة محروقات ،يف حــن تتعدد أدوات
التنقل يف فرنســا بني طائــرات وقطارات
ومرتو وباصات اضافة اىل السيارات.
يف الخالصة ،ثمة جمهور بأرسه ينتظر
انطالق املسدس الظاهر امامه منذ الفصل
االول ،مسدس يحمله حفنة من املستفيدين
قد ال يتجاوز عددهم الـ 100شخص.
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للبنان ميزات تفاضلية في هذا القطاع

زيادة اإلنتاج الزراعي ممكنة ...ولكن

شوقي الدكاش

انطوان الحويك

بــاتــريــســــيــا جـــــالد

وإطالق العنان لتشــكيل الهيئة الناظمة
له.
ويعتــر عضــو لجنــة الزراعــة
والســياحة النائب شوقي الدكاش خالل
حديثه مع «نداء الوطن» أن «من شــأن
هــذا القانون أن يســبب نقلة نوعية يف
القطاع الزراعي خصوصا ً اذا تم اإلعتماد
عىل الزراعات الحديثة يف عملية إنتاجها».
وعــدد املنتجــات املحلية التــي يمكن
اإلعتماد عليها يف تحويل القطاع الزراعي
اىل منتج وهي:

كل املعطيــات املتوفــرة للمعنيني
بالشــأن اإلنتاجي تشــر اىل أن تحويل
القطاع اإلقتصــادي يف البالد من ريعي
اىل إنتاجي هو أمــر ممكن وليس وهماً.
ويمكن أن يتحــوّل اىل حقيقة يف حال ت ّم
توفري «دعم» للمســتلزمات األساسية
املطلوبــة وتوطيد العالقــات مع الدول
املجاورة  .وتوفري املــازوت بكلفة أق ّل،
ما يخفف مــن األكالف عىل الصناعيني
ّ
ويحفز الصادرات.
واملزارعني
فتحويل القطاع الزراعي اىل إنتاجي
بشــكل جيد يتطلب يف الوقــت الراهن
إنجاز بعض التدابري العالقة ،أولها تفعيل
قانون زراعة القنب الهندي الذي يستخدم
ألغراض صناعية (عــدا املخدرات) مثل
الورق واملنســوجات والغــذاء والدواء،
وما يتبع ذلك من مراســيم تطبيقية له،
بلغت كمية صــادرات البطاطا
والخضــار واملوز واألفــوكا والغوافا
والحمضيــات والتفاح واملشــمش
والدراق والبصل والثوم يف العام 2021
حواىل 370ألف طن .
اما يف األشــهر السبعة األوىل من
العام الجاري فبلغــت  153الف طن
وهي موزعة عىل الشكل التايل:

الصادرات الزراعية
2021

نوع املنتج

من 2022/1/1
اىل 2022/7/31
الوزن بالطن

بطاطا

14500

37000

خضار

2300

4000

موز

36000

65000

افوكا وغوافا

5000

9000

حمضيات

34000

47000

تفاح

32500

100000

مشمش ودراق

12000

29500

153,000

370000

املجموع

منتجات ...منتجات

»يعترب األفــوكا من الزراعة املهمةيف لبنان والتي يمكن تعزيز إنتاجيتها يف
املســتقبل يف منطقتي الجنوب والكورة.
باعتبار زراعتها تتطلب أن تكون عىل علو
أكثر من  150او  200مرتاً ،وال تحتاج اىل
ّ
الرش باملبيدات وإنمــا فقط اىل العناية
بنوعيتها.
أما البطاطا فهي منتج مهم يتعلق
باألمن الغذائي ،وهــو متواجد يف البقاع
وعكار وقادرون عىل زيادة إنتاجيته.
بدورها فاكهة املوز تصنف يف خانة
القطاعــات املنتجة وزراعتها ناشــطة
وحدودها جبيل .علما ً أن هذا املنتج غري
متوفر يف ســوريا والعراق ،وبذلك يمكن
اإلعتماد عىل لبنان لرشائــه كون املياه
متوفرة لدينا بكثرة.
امــا التفاح فيعترب بــدوره عنرصا ً
أساســيا ً مهما ً يف اإلنتاج اللبناني ،إنما
يجب أن نسعى إليجاد األسواق الحاضنة
له والعمل عىل النوعية ،علما ً أنه لدينا يف
لبنان مناطق تعلو عن سطح البحر بني
 700و  800مــر ما يزيد مــن إنتاجية
ّ
التفاح ،حتى أننا نســتطيع أن نســبق
تركيا يف املوسم ومنافســتها يف تصدير
التفاح اىل الخارج.
يبقى «عنب الطاولة» كما يســمى،
وهو من الزراعــات املنتجة محلياً ،وهو
من أجود األنواع وينتج بكثرة يف منطقة
ّ
تتوفر املياه بوفرة والشمس،
البقاع حيث
ويصنع منه النبيذ .حتى أن فاكهة الكرز
يف منطقة عرسال تعترب من اجود األنواع
وتصدر اىل الخــارج .ولكن بالطائرة اآلن

سهول خصبة غير مستغلة جيداَ

حيث كلفة شحنه مرتفعة.
اذا ،الزراعــة يف لبنان قــادرة عىل
الخروج من دائرة الريع اىل دائرة اإلنتاج
رشط وجود اإلستقرار والتوازن السيايس
مع الدول العربيــة .و لدينا ميزات مثل
توافر امليــاه بكثرة والطقــس الجميل
والدافئ يف منطقة الوزاني ،عىل ســبيل
ّ
تتوفر فيها املياه ،فهي تط ّل
املثال ،والتي
عــى وادي األردن إال أن درجــة الحرارة
لدينا أعىل بـ 6درجات ما يعطي «مواسم
بكريية» ،ويخولنا منافسة سائر الدول يف
اإلنتاج الزراعي وكذلك األمر يف مرجعيون
ومنطقة القاع .
وعن إمكانية كفاية اإلنتاج الزراعي
للســوق الداخلية قال الد ّكاش :قادرون
عىل تلبية الحاجة ولكن حسب املواسم،
مشريا ً اىل أن لبنان ينتج  200ألف طن من
ّ
التفاح والسوق تحتاج اىل  70او  80الف
طن» .أما الدول التي نصدّر اليها ويمكن
تعزيز تلك الصــادرات فهي مرص والهند
وباكستان والدول العربية.

معوقات القطاع

ماذا عن املعوّقــات املتواجدة حاليا ً
والتي تحول دون تعزيز إنتاجية القطاع
الزراعي؟
تتعدّد املعوقــات التي تفرمل عملية
اإلنتــاج حالياً ،ويقــول رئيس جمعية
املزارعــن اللبنانيني انطــوان الحويك
لـ»نداء الوطن» أنها عدة ومتنوعة».فبعد

ان بدأ املزارعون يتأقلمــون مع ارتفاع
اسعار األســمدة ،تفاعلت مشكلة كلفة
الطاقة ال سيما املازوت .فبات املزارعون،
غري القادرين عىل تركيب طاقة شمسية،
يعانون من صعوبات إنتاجية.
ثــ ّم إن املنتــج يعاني مــن تدهور
األســعار مقارنة مع كلفة اإلنتاج .األمر
الذي يخفض من مردوده وبالتايل ال يكفي
املزارع لــريّ املزروعات ،ما دفع باملزارع
اىل خفض إنتاجيته ،علما ً أن اإلستهالك
املحيل تراجع بشــكل دراماتيكي بنسبة
ترتاوح بني  20و .»30%
واضــاف« :يف حــال زاد املــزارع
اإلنتاجية من دون إجراء دراسة تتدهور
أسعار املنتجات الزراعية كنتيجة مبارشة
لزيادة املعروض يف الســوق املحلية التي
تعترب محــدودة ويفلــس التاجر .لذلك
فاإلنتاج الزراعي محدود.
وعىل سبيل املثال فان كيلو امللفوف
تم بيعه يف فرتة معينة بـ  2000و 3000
لرية لبنانية ما شــ ّكل عائــدا ً غري كاف
للمزارعني لــريّ مزروعاتهم .فعمدوا اىل
تبويــر األرض علما ً أن خفض اســعار
املزروعات ال تصل اىل املســتهلك بالسعر
نفســه وبالتايل ال تعود بالفائدة عليه بل
يستفيد من ذلك التجار».

الحمضيات

اما بالنسبة اىل مزروعات الحمضيات
التي يســتفيد املزارعون من موسمها،

فكان يصدّر منها  17ألف طن ســنويا ً
اىل السعودية .بعد الحظر السعودي عىل
املنتجات اللبنانية باتت األسعار متدنية.
وشهدت تلك املزروعات كسادا ً كبرياً ،ما
انعكس ســلبا ً عىل توفري العناية الالزمة
ّ
الرش واإلهتمام
للمزروعات مثل عمليات
بالبساتني» .
هذا الواقع املرير يســتوجب اإلقدام
عىل بعض الخطوات من قبل املســؤولني
لتذليل العقبات ،وإيجاد خ ّ
ط متح ّرك مع
سوريا التي تتقاىض رسوما ً عىل عمليات
الرتانزيت ،األمر الذي يرهق كاهل املزارع.
فبالنســبة اىل األســواق الخليجية
ال يمكن تحقيق املنافســة بسبب كلفة
الشــحن املرتفعة عرب الطائــرة وعدم
سهولة الشحن بحراً.
وحول املنتجات الزراعية املطلوبة يف
الخارج من لبنان قال الحويك «يف اسواق
اإلغرتاب تعترب األكي دنيا ،الجنارك ،زيت
الزيتــون والزيتون ،البنــدورة الجبلية
اصنافا ً مطلوبة وتصدّر جواً.
وعن الحلول التي يجدر اللجوء اليها
لح ّل كلفة االنتــاج املرتفعة عىل املزارع
قال الحويك« ،ترشــيد القطاع الزراعي
ودعمه من خالل توفري املازوت للمزارع
بكلفة أق ّل ،او استقدام هبات من الخارج
لدفع القطاع قدماً .وذلك يحصل يف حال
وجود غرف زراعية وسجل زراعي ،فلو
ّ
توفر هذان العنرصان لكان القطاع أقلع
بقوة».

MARKETS
كيف نو ّحد أسعار الصرف؟
مــــــيـــــــشـــــال قــــــزح (*)
ثمانية أســعار رصف يعمل بها حاليا ً يف لبنان.
ويوجد حديث عن ســعر رصف للجمارك فيصبح
حينها العدد تسعة .ملاذا ال يتوحد سعر الرصف؟
الجواب بديهي :يوجــد  100مليار دوالر ودائع،
وال يوجد ما يكفي من الدوالرات إلعادتها.
سعر رصف  8000لرية لسحوبات الدوالر مثالً
ليس صدفة ،بــل هو هــركات (اقتطاع قرسي)
لتخفيف حجم الودائع.
لتوحيد أسعار الرصف يجب وضع خريطة طريق.
وقبل توحيد األسعار يجب القيام بمجموعة إجراءات:

 - 1تجميد الودائع القديمة ملدة  3سنوات دون
أي استثناء
 - 2توزيع الخسائر لتنخفض بعدها الودائع اىل
مستوى يمكن التعامل معه
 - 3تحديد الســحوبات الشهرية لتحديد الكتلة
النقدية باللرية يف السوق
 - 4إتخــاذ إجــراءات ملنع خــروج الدوالرات
من االقتصــاد ،وللمحافظة عىل تــوازن يف ميزان
املدفوعات ،مثل وضع رضائب مرتفعة عىل استرياد
السيارات.
 - 5إطالق منصة الكرتونية شــفافة يف بورصة
بــروت لبيــع ورشاء الدوالر من خــال املصارف

والصيارفة املرخصني .ويت ّم تحديد الســعر بحسب
ّ
يتدخل مرصف لبنان فقط
العــرض والطلب عىل أن
وبالرس
عند الحاجة
ّ
 - 6إغالق جميــع التطبيقات وتجريم التعامل
والتالعب بالعملة
 - 7وضع موازنة تطلق النموّ يف االقتصاد
 - 8األه ّم هو االتفاق مع صندوق النقد للحصول
عــى حزمــة دوالرات للمســاعدة يف الحفاظ عىل
استقرار النقد.
بعد القيام بهــذه الخطوات ســيصبح هناك
سعران للدوالر .السعر الرسمي وسعر السوق .ولن
يتجاوز الفرق .15%-10

واذا ت ّم القيام بإصالحات سيختفي سعر السوق
ويصبح هناك سعر واحد للدوالر.
من دون شــ ّك أن املوجودين يف السلطة اليوم
عاجزون عن اتخاذ هكذا قرارات .بســبب الزبائنية
والفساد واستفادة عدد كبري منهم شخصيا ً من تعدد
أسعار الرصف ،فيشرتي عىل سعر رصف ليبيع عىل
سعر رصف أعىل.
ســيزداد الضغط الحقا ً عىل اللرية ،وسيصبح
من املستحيل القيام بهذه الخطوات مع تأخر الوقت
وتفاقم املشكلة.
ال ب ّد ان نستيقظ اآلن إلنقاذ ما ّ
تبقى.
(*) مستشار مايل
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صمدت زراعتها رغم
الحروب واالجتياحات ...فاذا
باألزمة تنهكها

مزارعو الجنوب والبقاع
وعكار تح ّولوا الى الزعتر والقمح
والعدس

19
15

12

اإلثـــنـــيـــن  ٢٩آب 2022

إرتفاع تكاليف المحروقات
واألسمدة والمبيدات والحراثة
ومياه الري

الرخصة :من  1000دوالر
عن كل دونم ...إلى  250ثم
إلى أدنى

باتت كلفتها باهظة ...ودعمها ال يذكر

همها"!
زراعة التبغ تتراجع  ...60%و"ما عادت تجيب ّ
بــاســـــمـــــة عطـــــــوي

لم تعد شــتلة التبغ «شــتلة الصمود» بالنســبة
للمزارعني ،يف قــرى الجنوب والبقاع وعكار بعد أن دأبوا
عىل زراعتها لســنوات .بل باتت تكلفة زراعتها باهظة
يف ظل األزمة الحالية ،وأعىل من قدرتهم عىل االستمرار،
وحوّلتهم «عماال ً بالســخرة» إذا مــا قارنوا بني كلفة
إنتاجها (بحسب دوالر السوق السوداء) ،وبني سعر كيلو
التبغ الذي تشرتيه منهم املؤسســة العامة إلدارة التبغ
والتنباك «الريجي» باللرية اللبنانية.
يف الوقت الذي لم يستطع فيه اإلحتالل االرسائييل،
والحرب االهلية ،منع املزارعني من زراعة التبغ ،أجربهم
اإلنهيار االقتصادي عىل هجرها بحســب ما تشري أرقام
«الريجي» ،لـ»نداء الوطن» بأن  % 40فقط من املزارعني
سيســلمون إنتاجهم هذا العام للمؤسسة ،وتتوقع أن
تضمحل هذه الزراعة يف الســنوات القادمة مع إستمرار
االنهيار.

نزرع للحفاظ على الرخصة!!

بالنســبة للمزارعني املنترشين بــن قرى الجنوب
( 13200مــزارع حاصــل عىل رخصة مــن الريجي)،
والبقاع ( 5100مزارع ) وعــكار(  4200مزارع) ،فلكل
منهم حكايته التي يرويها عن االســباب التي دفعته إىل
ترك هذه الشــتلة التي أمّ نت له مدخوال ً يعتاش منه عىل
مدى سنوات .إذ يعدد املزارع حسني عوايل من بلدة تولني
الجنوبية ،الفروقات يف االسعار التي منعته هذا العام من
زراعة أرضه ،واالكتفاء بزراعــة «دونم واحد» للحفاظ
عىل الرخصة املمنوحة له مــن الريجي ،فيقول « :كنت
أزرع  10دونمات قبل االزمة وأُنتج  1000كيلو ،وأُسلمها
للريجي بحسب ما تنص عليه رخصتي (لكل دونم 100
كيلو من الدخان) .أما يف العام املايض فلم أزرع ســوى
دونم واحد وسلمت الرشكة  92كيلوغراماً .وحالتي هذه
تنطبق عىل معظم مزارعي التبغ يف القرى الجنوبية ،التي
كانت تزخر بزراعة «الدخان» ،مثل القنطرة والغندورية
وعيرتون ورميش حيث تراجع االنتاج إىل الربع».
يرشح عــوايل أن أجرة حراثة دونم االرض كانت 25
ألف لرية قبل االزمة ،وإرتفعت تدريجيا ً إىل أن وصلت العام
املايض اىل  300ألف عن كل دونــم» ،الفتا ً إىل أن «زراعة
التبــغ تتطلب فالحة األرض  3مــرات يف العام لتهيئتها
وإعطاء موسم جيد .باالضافة إىل أن كيس االسمدة كان
قبل االزمة  125ألف لرية ،واشرتيناه بمليون ونصف حني
كان ســعر دوالر السوق الســوداء  20الف لرية ،بعدها
توقفت عن رشائه».

أسعار األسمدة تضاعفت 1000%

يضيف« :هذا يعني أن األسعار تضاعفت ألف باملئة
عىل املزارع ،ومن دون احتســاب سعر البذور والشتول
وأجرة العمال ،إذ أن زراعة التبغ يف الجنوب غالبا يساهم
فيها كل أفراد العائلة ،وال يتم إستئجار عمال سوريني إال
عند الرضورة» .مشددا ً عىل أن «إرتفاع اسعار املحروقات
زاد الكلفة حتى لنقل «عياله» إىل الحقل ،ناهيك عن سعر
خزان املياه للري والذي بات  600الف لرية ،مما قىض عىل
أي أمل للعائالت بتأمني قوتهم من هذه الزراعة».
مقابل هذه الكلفة تسلمت «الريجي» من املزارعني،

جعفر الحسيني

راحت أيام الدعم والبحبوحة

كيلو التبغ عن املوسم املايض بسعر  45الف لرية .وهذه
التســعرية لم تنصف تعب املزارع املضني لكنها غ ّ
طت
التكاليف ،التي تكبدها بحســب ما يؤكد عوايل ،مشددا ً
عىل أن»التســعرية املنصفة هذا العام يجب أال تقل عن
 300ألف لرية وإال فاالصلح لنا كمزارعني حرق املوســم
يف أرضه».
تجدر االشارة إىل أنه منذ العام منذ العام  ،2010بات
يحق للمزارع تسليم  100كيلو عن كل دونم ،يف حني أنه
قبل هذا التاريخ ،كانــت الكمية مفتوحة من أجل دعم
املزارعني للصمــود يف أرضهم ،خصوصا يف قرى الجنوب
املحتل .وحاليا يتجه املزارعون إىل إســتبدال شتلة التبغ
بزراعة الزعــر والقمح والعدس ألنها ال تتطلب تكاليف
عالية وتُباع بأسعار جيدة.

التنباك ...المعاناة نفسها

البقاع % 20...فقط

يف البقــاع يرشح رئيس تجمــع املزارعني إبراهيم
ترشييش لـ»نداء الوطن» أن زراعة التبغ يف البقاع مأزومة
كباقي أنواع الزراعات االخرى .بســبب التكاليف العالية
لإلنتاج والسيما املحروقات» ،مشددا عىل أن «املزارع الذي
ال يستطيع تأمني الري ملزروعاته عرب الطاقة الشمسية،
يعمد اىل التوقف عن الزراعة بســبب األسعار الباهظة
للمحروقات ،ناهيك عن إبتزاز أصحاب املحطات لتأمينها
ال سيما مادة املازوت».
يوضح ترشييش أن «ما يدفع املزارع البقاعي لعدم
زراعة التبغ ،هو الســعر املنخفض الذي تحدده الريجي
للكيلو والــذي ال يغطي الكلفة ،ناهيك عن الدفع باللرية
اللبنانية يف ظل ارتفاع اسعار الدوالر يف السوق السوداء».
وأشــار إىل أن»  % 20من مزارعي التبغ يف البقاع فقط،
زرعوا اراضيهم هذا العام بسبب الكلفة العالية ،وبسبب
التهميش الذي عانوا منه يف العام املايض».
ويختم»:رخصة «الدخان» كانت تؤمن للمزارع قبل
االزمة بــن  1000و 1200دوالر عــن كل دونم ،والعام
املايض كل دونم ّ
حصل  250دوالرا ً عىل االكثر ،وهذا العام
سيكون املردود أقل».

يف عــكار تنترش زراعة التبــغ يف منطقة الدريب،
ألن إرتفاعها عن ســطح البحر  400مرت مناسب لهذه
الزراعة البعلية ،أما يف سهل عكار فتنترش زراعة التنباك
الذي تتســلمه «الريجي» أيضــا .ويعاني مزارعوه من
التحديات ذاتهــا التي يواجهها مزارعو التبغ .إذ يرشح
املزارع رســتم طعوم لـ»نداء الوطن» أن «مســاحات
زراعة التنباك يف سهل عكار والتبغ يف الدريب ،تراجعت
خالل العامــن املاضيني بنســبة  ،»% 40الفتا إىل أن
«االسوأ هو إصابة املســاحات املزروعة يف السهل هذا
العام ،بمرض يف جذوره ولم يستطع مهندسو الريجي
والزراعة ،تحديد كيفية القضاء عليه» ،مشــرا ً إىل أن
«هذا ما أدى إىل تضاؤل االنتاج ،بسبب إنحسار الزراعة
من جهة واملرض من جهة أخرى .فهكتار االرض الذي
من املفروض أن ينتج  2طن من التنباك ،لن يزيد إنتاجه
هذا العام عن  500كيلو فقط».
يصف طعوم «تســعرية الريجي بالحزورة التي ال
يمكن كشــفها إال عند تســليم املحصول .العام املايض
كانت الوعود بدفع  20مليون لرية ،عن كل  330كيلو عن
إنتاج هكتار االرض( بحسب ما تحدد رحصة الريجي)،
وعند التسليم لم نتقاض إال  10مليون لرية» ،موضحا أن
سعر  330كيلو تنباك قبل االزمة كان  2200دوالر ،أي ما
يعادل  3ماليــن و 300الف لرية وكان منصفا ً للمزارع،
ويف موســم العام  2020تم تسليمه بـ 5ماليني لرية ،ويف
العام املايض ســلمنا الكمية نفسها بـ  10ماليني لرية،
وهذا العام ال نعرف كيف سيكون السعر ،لكن املزارعني
مستمرون يف الزراعة ألنهم ال يريدون خسارة الرخصة».
يوضح طعــوم أن «كلفــة زراعة التنبــاك تعلو
وتنخفض بحســب االمكانيات التــي يمتلكها املزارع،
مثــل االرض والجرار الزراعي والعائلة التي تســاعده
يف القطــاف» ،معتربا أن «هذه الزراعــة لم تعد تغطي
مصاريفها ،وألن كلفــة كل رخصة (  330كيلوغراماً)
ال تقل عىل املزارع عن  20مليونا ً مهما كانت املقومات
التي يمتلكها» .ويشري إىل أنه «إذا تم إحتسابها عىل هذا

السعر من قبل الريجي ،فهذا يعني أن املزارع يعمل من
دون مقابل او ربــح ،وهذا ما حصل يف العام املايض ،إذ
أعطوا املزارعني أســعارا أقل من الكلفة التي تكبدوها
ولهذا إستنكف كثريون عن الزراعة هذا العام».

ضغوط بالجملة

عــى ضفــة «الريجي» يــرح مديــر الزراعة
واملشــريات يف املؤسســة ،املهندس جعفر الحسيني
لـ»نداء الوطــن» أن الزراعة هي القطاع االضعف لقلة
االهتمام والرعاية بها ،خصوصا يف ظل االزمة الحاصلة.
وهذا يشــمل زراعة التبغ التي تعاني من أكالف عالية،
وال سيما أســعار املبيدات بســبب الحرب الروسية –
االوكرانية والتي إرتفعت بنسبة .«% 150
يوضح أن مزارع التبغ «ال يعاني فقط من ضغوط
االسعار املرتفعة ،بل أيضا من عدم اليقني من استمرار
الريجي كمؤسســة يف ظل االنهيــارات التي تحصل يف
القطــاع العام .خصوصا أن تســليمه إلنتاجه يتطلب
عمالً شــاقا ً ملدة عام كامل» ،الفتــا إىل أنه «منذ بداية
األزمة تقوم املؤسسة يف شــهر تموز ،باحتساب كلفة
االنتاج لتحديد السعر الذي ستشرتيه من املزارع ،وهذا
ما حصل يف  2020حيث تمت زيادة االســعار بنســبة
 ،50%ويف  2021بزيادة  180%عن االسعار التي كانت
تعطيها املؤسسة للمزارع يف العام  .2019لكن املشكلة
يف االرتفاع املســتمر يف سعر دوالر الســوق السوداء،
والذي يسبق التقديرات التي نضعها ونحن ندفع باللرية
اللبنانية».
يضيف« :بسبب هذا التفاوت يرتاجع االنتاج عاما ً
بعد عام ،ففي العام  2019تســلمنا مــن املزارعني 5
ماليني طن ،ويف العام  2020إنخفضت الكمية بنســبة
 ،30%ويف العــام املايض صار االنخفاض بنســبة 40
 ،%ويف العام الحايل تشــر التقديرات اىل ان  % 60من
املزارعني توقفوا عن زراعة التبغ ،علما ً وزارة املالية هي
التي تحدد ســعر الكيلو بناء أرقام الكلفة والدراسات
التي نقوم بها».

الريجي :الصناعة والتجارة تربحان ...والزراعة تخسر
تضم مؤسسة الريجي  3أقسام تُعنى بشتلة التبغ هي ،زراعة وصناعة ،وتجارة .وتحقق صناعة وتجارة
التبغ (الســجائر) أرباحا ً منذ العام  .2014أما قسم الزراعة فيعاني من خسائر بسبب دعم املزارعني ويتم
تعويضه من االقسام الباقية.
يوضح جعفر الحســيني أنه»ال يمكن للمؤسســة تجيري أكثر من  50%من أرباحها لدعم املزارعني،
حتى وإن كانت تحقــق فوائض وتحولها للخزينة العامة .كما أن تراجع زراعة التبغ يف القرى لن يؤثر عىل
إنتاج السجائر التي تنتجها املؤسسة ألنه ال يُستعمل يف تصنيعها» ،شارحا أن «التبغ اللبناني له خصائص
معينة ،وتستعمله املؤسسة بنسبة ال تتعدى  % 5من إنتاجها .وكل التبغ الذي يُستخدم يف تصنيع السيجارة
اللبنانية يتم إسترياده من امريكا الشــمالية والجنوبية وأفريقيا» .ويلفت إىل أن»االنتاج اللبناني من التبغ
يصدّر يف أغلبه إىل دول البلقان ،التي تعتمد خلطات تناسب خصائص التبغ الذي تنتجه أرضنا .وبلغة االرقام
كلما تراجعت هذه الزراعة فهذا يعني توفريا ً لألموال التي تخصص لدعم املزارع ،لكن باملنظور االقتصادي،
الرتاجع ،سيؤدي إىل خسارة آالف العائالت ملدخولها من زراعة بعلية مهمة وأساسية يف القرى اللبنانية».

٢٠

تــتــــــــمــات
العـــدد  - ٩١٩السنــــة الـرابـعـة

إلى "نواب التغيير" :إحفظوا أمانة " 17تشرين"

ال يحتاج «نواب التغيري» اىل نصائح ،لكــن ال بد من تذكريهم بمبدأ
بسيط يف العمل الســيايس ،هو تحديد التناقض الرئيس والثانوي ،وعىل
هذا األســاس يمكن م ّد اليد أوال ً اىل ك ّل من يتشاركون معهم مبدأ سيادة
الدولة ووحدانية سالحها ،قبل تضييع الوقت يف حديث االصالحات واللف
والدوران.
ال أحد يطالب التغيرييني باختيار مرشــح رئــايس يناصب «حزب
اللــه» وحلفاءه العداء .وحلم أكثرية اللبنانيني التوافق عىل رئيس ينتخب
باإلجماع ،لكن أمام استحالة هذا الحلم عليهم االمتناع عن اقناعنا
بمرشح
ٍ
وسطي إلدارة األزمة ،بل اختيار شــخصية وازنة وشجاعة وحاسمة يف
رؤيتها ملســتقبل الدولة ،ألن املدخل اىل أيّ انقاذ لوحدة لبنان واقتصاده
واىل الخــروج من االنهيار هو وقف الكذبــة القائلة بإمكان املزاوجة بني
االستقرار والوالء
ملحور خارجي ،والتي انتهت تجربتها اىل أكثر من مأساة.
ٍ
نعلم ان املبادرة ستشدّد عىل الخروج من االصطفافات وعىل السلطة
القضائية املســتقلة وغريها من اإلصالحات ،لكن «مرتا مرتا ...تقولني
أشياء كثرية واملطلوب واحد» :رئيس شهم ،ندعمه لو تعهَّ د فقط بإقفال
معابر التهريب والسالح.
ّ
هذا حقنا عىل نواب التغيري
وحق ثــورة  17ترشين والذين أوكلوهم
وحمَّ لوهم األمانة يف كل مكان ،وهؤالء قالوا بوضوح يف الشارع وصناديق
االقرتاع ّأل فص َل بني الســيادة واالصالح ،ولــم يقرتعوا ضد «املنظومة»
ليقبلوا باملساومة عىل الديموقراطية والحرية خوفا ً من فراغ.

"فتنة" التأليف" :يا غيرة" الطائفة!

وإذ برر مواقفه من تشــكيل الحكومة بأنها «تستند إىل قناعة ثابتة
برضورة حماية الرشاكة الوطنية واملحافظة عىل امليثاقية ،وتوفري املناخات
اإليجابية التي تساهم يف مواجهة الظروف الصعبة» ،أبقى عون من ناحية
ثانية رده عىل االجتهادات والتفسريات واالدعاءات املتعلقة بالخطوات التي
ينوي اتخاذها قبل انتهاء واليتــه ،ردا ً فضفاضا ً حمّ اال ً لألوجه من خالل
عــدم التأكيد جازما ً وبرصيح العبارة عىل أنه ينوي مغادرة قرص بعبدا يف
 31ترشين ،إنما آثر االكتفاء يف بيانه بالتشــديد يف ما ّ
خص االستحقاق
الرئايس عىل ّ
أن «رئيس الجمهورية ،الذي أقسم دون غريه من املسؤولني
عىل الدستور ( )...لم يعتد يوما ً النكوث بقسمه».
أما عىل الضفة املقابلة ،فلم يتأخر الرئيس املكلف يف طلب العون من
دار الفتوى فتسلح باملجلس الرشعي اإلسالمي األعىل للذود عن صالحيات
الرئاســة الثالثة الدستورية ،فكان له ما أراد من حضانة وحصانة سنّية
يف مواجهة الهجمــة العونية ،ليؤكد املجلس إثــر اجتماعه الدوري عىل
«دعم الرئيس ميقاتي وتأييده» مع إبداء الحرص «عىل صالحيات رئيس
ّ
الحكومة» والتحذير من
«املس بهذه الصالحيات تحت أي ذريعة أو مصالح
فئوية ألنها تستهدف لبنان وعيشه املشرتك».
ويف ما بدا اتهاما ً واضحا ً لعون بانتهاك الدستور وتجاوز صالحياته،
شدد املجلس الرشعي برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان
عىل ّ
أن «لبنان يحتاج إىل رئيس جديد للجمهورية يحرتم قسمه الدستوري
ً
ويلتزم به،
خاصة بعد سلســلة العثرات واملواقــف االرتدادية عن روح
الدستور اللبناني واتفاق الطائف وميثاق العيش املشرتك» ،مشريا ً يف املقابل
إىل ّ
أن «مــا يجري يف الوقت الحارض هو اإللتفاف عىل هذه القيم واملبادئ،
أحيانا بالطعن برشعية الحكومة الحالية واإللتفاف عليها ،وأحيانا أخرى
بطرح شعارات التمثيل الطائفي واملذهبي» ،وسط اإلشارة إىل ّ
أن «املواقف
التعطيلية املتعمدة لدور الحكومة وإلجراء االنتخابات الرئاسية يف موعدها
تشكل انتهاكا للدستور واتفاق الطائف» ،والتحذير من ّ
أن «االلتفاف عىل
النصوص الدســتورية تحت أي ذريعة لن يــؤدي إال إىل املزيد من املتاعب
واإلضطرابات التي تدفع لبنان نحو الهاوية».

"الكابيتال كونترول" عود على بدء :حماية...

 مدة فرض القانون طويلة جداً ،فيما يجب أن ترتاوح بني  6أشــهروسنة بالحد االقىص.
 املادة  12تحمي البنوك بشــكل كيل ،من دون أن تنص عىل اسرتداداالموال املهربة بعد  17ترشين االول .2019
املشكلة أن هذا القانون بصيغته الحالية سيشكل صك براءة للنافذين
الذين هربوا ودائع بمليارات الدوالرات ،وســيحرم يف املقابل املودعني من
أبســط حقوقهم بمقاضاة من ســطا عىل جنى عمرهم .و»لكي يكون
القانون عادال ً يجب أن تكون املادة  12منه مرشوطة باســرداد االموال
املهربة ،واملقدرة قيمتها بني  7و 9مليارات دوالر ،تشــكل  50يف املئة من
الناتج املحــي .وهي االموال التي أدى خروجها إىل ترسيع االنهيار» ،يؤكد
شــيخاني« ،فال يمكن إقراره منفردا ً وترك قانون اسرتداد االموال املهربة
معلقا ً إىل أجل غري مســمى .وال سيما أن اســتعادة هذه االموال تساهم
بترسيع التعايف بشكل كبري .ويف حال لم يقر قانون اسرتداد االموال املهربة
يجب أن تحذف املادة  12من القانون».
املهم أيضاً ،أن ترتاوح مدة فرض القانون ما بني  6أشهر وسنة كحد
أقىص .الن مثل هذا القانون يخيف املســتثمر ،ويحــد من تدفق االموال
الطازجة إىل البلد ،ويعرقل نمو االقتصاد .وإذا ســلمنا جدال ً بوضع مثل
هذا القانــون موضع التنفيذ ،فيجب أن تكون هنــاك مراقبة دورية كل
ستة أشــهر عىل نظام التحاويل من املصارف  ،swift systemمن وجهة
نظر شــيخاني .و»ذلك للتأكد من االموال املخرجة املتزامنة مع القانون.
النه من املمكن إنشاء رشكات وهمية وتحويل االموال للنافذين من خاللها
إىل الخارج .ويجب أن ترتافق هذه الخطوة مع إمكانية مالحقة ومقاضاة
الجهات املخلة ســواء كانت مصارف أو مودعني .إال أنه مع االسف فان
قانون تعديل الرسية املرصفية املقر مؤخرا ً ال يساعد كليا ً عىل تطبيق مثل
هذه الخطوة البالغة االهمية .وهذا ما يدل عىل أهمية إقرار القوانني بشكل
متكامل مع بعضها البعض ،ومن دون تفريغها من مضمونها االسايس».
وعليــه إذا قدر ملثل هذا القانون أن يبــر النور فيجب أن يأتي بعد
الخطوات التالية الواجب اتخاذها بشكل تراتبي ،يؤكد شيخاني:
 إقرار قانون حماية الوادئع مماثل لقانون حماية الذهب. توحيد سعر الرصف ووضع اسرتاتيجية نقدية. إعادة هيكلة الدين العام الداخيل والخارجي. إعادة هيكلة القطــاع املرصيف مع فرزهــا إىل  good bankوbad .bankألن االخرية تضمن للمودعني اسرتداد ودائعهم عىل املديني املتوسط
والبعيد ،وتضمن حقوقهم.
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هذا من دون أن ننىس أيضا ً رضورة تأمني االستقاللية لكل من لجنة
الرقابة عىل املصارف ،وهيئة التحقيق الخاصة يف مرصف لبنان.

"أوروبا في خطر" ...شبح "تشيرنوبل" يطلّ...

من جهتها ،أدانــت الواليات املتحدة األمريكية« ،العرقلة الروســية
الخبيثة» لتبني إعالن مشرتك يف ختام املؤتمر العارش لألمم املتحدة ملراجعة
معاهدة عدم انتشــار األسلحة النووية ،التي تراجعها ك ّل خمس سنوات
الدول الـ 191املوقعة عليها ،إىل وقف انتشار األسلحة النووية وتعزيز نزع
السالح الكامل وتعزيز التعاون يف االستخدام السلمي للطاقة النووية.
وعرقلت روســيا الجمعة تبنــي اإلعالن ،موضحــة أنها تعارض
«مصطلحات سياسية» يتضمنها النص ،األمر الذي انتقدته واشنطن.
وقال نائب املتحدث باســم وزارة الخارجية األمريكية فيدانت باتيل
يف بيان أمس« :بعد أســابيع من املفاوضات املكثفة واملثمرة ،قرر االتحاد
الرويس وحده عرقلة اإلجماع بشــأن وثيقة نهائية» ،مضيفا ً أن روسيا
فعلت ذلك «بهدف منع استخدام الكلمات التي تعرتف باملخاطر اإلشعاعية
الهائلة يف محطة زابوريجيا النووية» التي تحتلها القوات الروسية حاليا ً
يف أوكرانيا.
وتابع باتيل« :رغم العرقلة الروســية ،يُظهر دعــم كافة األطراف
األخرى للوثيقة النهائية ،الدور األسايس للمعاهدة يف منع انتشار األسلحة
النووية».
وك ّرر دعوة واشنطن ملوسكو إىل وقف نشاطها العسكري قرب محطة
زابوريجيا وإعادتها إىل كييف.
من جانبها ،أكدت موســكو أمس ،تقارير أوكرانية أشــارت إىل أن
القوات الروسية قصفت مواقع يف محيط محطة زابوريجيا النووية ،لكنها
قدمت تفاصيل مختلفة.
وأشارت وزارة الدفاع الروســية إىل أن «طائراتها الحربية استهدفت
ورشا ً يف مصنع تابع لرشكة «موتور سيتش» ،حيث يتم إصالح الطائرات
املروحيــة بمنطقة زابوريجيا جنوب أوكرانيا ،بحســب ما أفادت وكالة
اإلعالم الروسية.
وأضافت الوكالة نقالً عن الوزارة أن «القوات الروسية دمرت منشآت
تخزيــن الوقود يف منطقة دنيــرو األوكرانية التي كانــت تزود الجيش
األوكراني بالوقود يف منطقة دونباس».
ويف وقت ســابق ،اتهم مسؤولون أوكرانيون ،روسيا بقصف مناطق
مدنية تقع مقابل املحطة النووية األكرب يف أوروبا.
ويأتي هذا التطور وسط مخاوف من أن يتسبب القتال هناك بتدمري
املحطة وحدوث ترسب إشعاعي.
وبدأت السلطات األوكرانية األسبوع املايض توزيع أقراص اليود عىل
السكان الذين يعيشون بالقرب من محطة زابوريجيا النووية لتناولها يف
حال التعرض لإلشعاع ،والذي يمكن أن يسبب مشكالت صحية.
وحاولت وكالة الطاقة الذرية التابعة لألمم املتحدة التوصل إىل اتفاق
إلرسال فريق لتفتيش املحطة واملساعدة يف تأمينها.
وقال مسؤولون إن االستعدادات جارية للزيارة ،بيد أنه لم يتم اإلعالن
عن توقيتها.

تـــســـــالــــــي
الكلمات المتقاطعة

1
2
3
4
5
6
7
8
9

أفقيًا:

 – 1عا صمة د ولــة عربية -
متشابهان.
 - 2عاصمة دولة عربية  -دولة
عربية.
 - 3ضمير متصل  -طلب.
 - 4وبّخه وعنّفه  -وجعي.
 - 5يقذف  -فك العقدة.
 - 6تعداد معايب وذم بسخرية -
تج ّلد واحتمل.
 - 7يجيء  -مدينة في فلسطين.
 - 8حرف عطف  -مد ينة في
باكستان.
 - 9عاصمة دولة أوروبية  -أدخل
السيف في جرابه.

عموديًا:

 – 1عالم موسوعي عربي المؤسس
األول لعلم المناظر.
 - 2تصريح  -سا ِكن عديم الحركة.
 - 3ورك  -منازل.
 - 4أمور تنتشر بين النا س وتعم -
يأتي بعد.
 - 5انقطع عن الدنيا إلى الله  -رشف
الماء بشفتيه  -أمر فظيع.
 - 6عاصمة دولة آسيوية.
 - 7من الحشرات  -خادع وداور.
 - 8ما يُت َ
ط َّلع إليه من أهداف بعيدة -
ق ّ
قطعا صغيرة.
طع اللحم
ً
 - 9مدينة فرنسية.

سودوكو
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اإلتفاق النووي في "المليمترات األخيرة"

كما أضاف أن «املتفاوضني باتــوا أقرب اليوم للتوصل إىل اتفاق مما
كانوا عليه قبل أســبوعني» ،لكنه لفت إىل أنه «مــا زال هناك ثغرات بني
أطراف االتفاق النووي مع إيران».
إىل ذلك ،أكد أن اإلدارة األمريكية قدّمت ردها ،معربا ً عن أمله يف تحقيق
نتيجة إيجابية ،مشددا ً عىل «أن حصول طهران عىل سالح نووي سيصعّ ب
حل أي مشكلة يف املنطقة».
يف املقابــل ،قال موقع إخباري تابع للمجلــس األعىل لألمن القومي
اإليراني إن مراجعة طهران للرد األمريكي عىل التعديالت اإليرانية املتعلقة
باملقــرح األوروبي إلحياء االتفاق النووي ،ستســتمر «عىل األقل» حتى
نهاية األسبوع املقبل.
أوروبياً ،قال مسؤول السياسة الخارجية يف االتحاد األوروبي ،جوزيب
بوريل يف مقابلة مع صحيفة «كرونن ســايتونغ» النمسوية اليوم« :لقد
تلقيت الرد من الواليات املتحدة ،األمر اآلن مرتوك إليران للرد عليه».
وأشاد بوريل باستضافة النمسا للمحادثات بني القوى الكربى وإيران.
وأضاف« :لقد وصلنا إىل اللحظة الحاســمة ،أنــا متفائل أنها املليمرتات
األخرية» ،معتربا ً أن االتفاق «سيجعل العالم أكثر أماناً».
ويف سياق القضية ،تعقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،التي يحقق
مفتشوها يف آثار اليورانيوم املكتشــفة يف مواقع إيرانية عدة غري مُعلنة
منذ أكثر من ثالث سنوات ،اجتماعني رئيسيني يف أيلول املقبل يحرضهما
مســؤولون كبار من جميع األطراف املعنية باتفاق عام  2015أي الصني
وفرنسا وأملانيا وإيران وروسيا واململكة املتحدة والواليات املتحدة.
وقال املتحدث باسم مجلس األمن القومي األمريكي إن «إيران بحاجة
إىل اإلجابة عن أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،وإن الواليات املتحدة ال
تتوانى يف دعم استقالل الوكالة».
يف الجانــب اإلرسائييل ،رأى رئيس الوزراء ،يائــر البيد ،أن «االتفاق
النــووي املطروح حاليا ً مع إيران ليس جيــداً» ،واصفا ً إياه بأنه «أخطر
من اتفاق فيينــا  ،»2015مؤكدا ً أنه يجب الضغط عىل إيران للتوقيع عىل
اتفاق أفضل .وأضاف« :يمكن بلوغ اتفاق قوي مع إيران إذا اقرتن بتهديد
عسكري ذي مصداقية».
وأشــار البيد إىل أن «قادة الجيش و(املوساد) تلقوا تعليمات بالقيام
باالستعدادات الرضورية ملواجهة أي ســيناريو» ،مضيفاً« :نبذل جهودا ً
منسقة للتأكد من أن الجميع مدرك مخاطر االتفاق النووي مع إيران».
واعترب أن التوقيع عىل اتفاق مع إيران «لن يلزمنا ولن يقيد أنشطتنا»،
وأوضح البيد أن الرئيس األمريكي جو بايدن قرر بعد الحوار االسرتاتيجي
عدم شــطب «الحرس الثوري اإليراني» من قائمــة العقوبات ،وأردف:
«املحادثات مع واشنطن منعت محاوالت تقديم تنازالت للحرس الثوري»،
مضيفاً« :جاهــزون لحماية أمننا ،والواليات املتحــدة تدرك هذا الواقع
ومهمتنا الدبلوماسية منذ اليوم األول تتمثل يف مكافحة هذا االتفاق».
ووفقا لرئيس الوزراء اإلرسائييل ،فإن االتفاق الجديد يجب أن يتضمن
تاريخ انتهاء صالحية وأن يخضع إلرشاف أكثر إحكاما ً وأن يســاهم يف
«معالجة برنامج الصواريخ البالســتية اإليرانية وتورطها يف اإلرهاب يف
كافة أنحاء الرشق األوسط».
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حلول العدد السابق

أفقيا – 1 :جورج السادس  -اشاع  - 2 -وابل  -جورج الخامس  - 3 -نسيان
 اب  -مد  -رد  - 4 -اط  -نح  -دب  -هل  - 5 -فيليب الرابع  - 6 -اليمام -اس  -لما  - 7 -وول  -مس  -خامس  - 8 -لييج  -شارل الخامس  - 9 -سبوا
 سم  -تدله  - 10 -أ أ أ  -لويس التاسع  - 11 -دلله  -ون  -ال  -با 12 - اثابر  -در  -فم  - 13 -ناول  -لويس العاشر  - 14 -همل  -بدا  -الهندام  - 15ان  -لويس السابع.عموديا  – 1 :جون االول  -ادانها  - 2 -واسط  -لويس الثامن  - 3 -ربي -
فيليب االول  - 4 -جالد  -جو  -هبل  - 5 -فال  -ال  -بو  - 6 -لج  -نيم  -وي
 لدي  - 7 -سواحل  -مالي  -دواس  - 8 -ارب  -ياسر  -سوري  - 9 -دج -دبس  -لسان  -سال  - 10 -سامبا  -خامل  -فالس  - 11 -لد  -ليال  -تأملها
  - 12اخ  -هر  -مختال  -عنب  - 13 -شارل السادس  -رادع  - 14 -امد -بم  -ملعب  -شا  - 15 -عس  -يعاكسه  -الرمس.
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العـــــالــــم

nidaalwatan.com
العـــدد  - 919السنــــة الـرابـعـة

األمم المتحدة" :لإلنخراط في حوار حقيقي"
تحوّلت املعارك السياسية
يف ليبيا املســتم ّرة منذ شهور،
إىل حرب شــوارع بني الفصائل
املتناحرة ليل الجمعة السبت ،يف
طرابلس ،ما أسفر عن سقوط
 32قتيال ً و 159جريحا ً بحسب
ما أعلنت وزارة الصحّ ة ،ليعود
الهدوء الحذر أمس إىل العاصمة،
وســط فوىض سياسية يف ظ ّل
وجود حكومتني متنافســتني
عىل الســلطة منذ آذار ،واحدة
مق ّرها طرابلس ويقودها عبد
الحميد الدبيبة ،واألخرى بقيادة
فتحي باشاغا ويدعمها املشري
خليفة حفرت.
وفيما تقاذف املســؤولون
االتهامــات املتبادلــة ،حمّ ل
رئيس حكومة الوحدة الوطنية
عبد الحميد الدبيبة ،منافســه
يف مدينة رست فتحي باشــاغا
املكلــف برئاســة الحكومــة

الجديدة من الربملان ،مسؤولية
ما حصل.
وذكرت وســائل إعالم أن
االشــتباكات "انتهت بهزيمة
باشــاغا يف محاولته اإلطاحة
بحكومة منافســه" ،كما أدّت
مجموعات مسلحة محايدة يف
هذه املواجهة السياســية ،وال
سيما "قوّة الردع" التي وقفت
إىل جانب الدبيبة ،دورا ً حاسما ً
يف نتيجة القتال.
ومن قلب طرابلــس ،أ ّ
كد
الدبيبة أثناء ّ
تفقده بعض مراكز
القوات وامليليشــيات الداعمة
لحكومته ،أن "زمن االنقالبات
قد ّ
ول" ،داعيــا ً إىل اعتقال أي
شخص متورط يف "الهجوم عىل
طرابلس سواء أكان عسكريا ً أم
مدنياً".
كمــا أشــار إىل أن قواته
ســتدافع عن طرابلــس ألنها

ّ
يتفقدون األضرار بعد إشتباكات طرابلس (أ ف ب)
أشخاص

تتح ّرى الحقيقة وتقدم الوهم
لليبيني".
مــن جانبها ،دعــت األمم
املتحــدة األطــراف الليبية إىل
"الحوار" لح ّل الخالفات .وحثّت

يف بيان أمــس ،كافة األطراف
عىل"اإلنخراط يف حوار حقيقي
للخروج من املأزق الســيايس
الحايل وعدم اللجــوء إىل القوة
لح ّل خالفاتهم".

رئيس العراق للسفيرة األسترالية :ملتزمون بحماية البعثات

التيّار الصدري :نريد بلدًا خاليًا من الميليشيات والتبعيّة للخارج
جدّد التيار الصدري بزعامة مقتدى
الصدر دعوته إىل إرســاء سلطة وحكم
يف العراق بعيداًعن امليليشيات والتبعيّة
للدول الخارجية ،موضحا ً األهداف التي
يسعى إليها.
وأكد القيادي يف التيــار الصدري،
صالح محمــد العراقي ،الــذي يعرف
بـ"وزيــر الصــدر" يف بيــان نــره
عىل حســابه عــر "تويــر" ،أهمية
إبعاد األحــزاب املج ّربة عن الســلطة،
ومكافحة الفســاد والطائفية ،وتف ّلت
السالح ،مشــدّدا ً عىل "رضورة االبتعاد
ّ
والتمســك بالســلطة
عن املحاصصة،
واالقتتال".
إىل ذلك ،أعرب عن أمله يف أن تكون
للعراق عالقات متوازنة مع كافة الدول
الخارجية ،وأن يتمتع بقضاء نزيه غري
مسيّس.
وكان زعيم التيــار الصدري اقرتح
ّ
تتخــى "جميع األحزاب
أمس األول أن
املوجودة عىل الســاحة السياسية منذ
سقوط صدام حسني بما يف ذلك حزبه،
عن املناصب الحكومية التي تشــغلها

للسماح بح ّل األزمة السياسية يف البالد".
وبعــد أن كان يرصّ عىل مطلب ح ّل
الربملــان ،اعترب يف تغريــدة أن "هناك
ما هو أهــ ّم من ح ّل الربملــان وإجراء
انتخابات مبكــرة ،أال وهو عدم إرشاك
جميع األحــزاب والشــخصيات التي
اشــركت بالعمليــة السياســية منذ
االحتالل األمريكي عام  ،2003بما فيها
حزبه يف االنتخابات والسلطة املقبلة".
كمــا أكد اســتعداده خــال مدة
أقصاها  72ســاعة عىل توقيع اتفاقية
تتضمّ ن هذا الرشط.
يُذكــر أن أنصار التيــار الصدري
يواصلون منذ نحو شــهر اعتصامهم
داخل مبنى مجلس النواب وحوله ،مع
استمرار األزمة السياسية يف البالد.
ويف املشــهد العراقي ،أكد الرئيس
برهــم صالــح يف لقاء مع الســفرية
األســرالية لدى بالده بوال غانيل أمس،
التزام القــوات األمنية العراقية بحماية
البعثات الدبلوماسية ،وذلك بعد انفجار
تعرضت له ســيارة تابعة لســفارتها
نهاية األسبوع املايض.

صالح والكاظمي يؤكدان ضرورة الحوار (وكالة األنباء العراقية)

ونقلت الرئاسة العراقية يف بيان عن
صالح قوله خالل اللقاء إن الحادث الذي
تع ّرضت له ســيارة السفارة األسرتالية
"أمر مدان ومستنكر".
ووقع االنفجار وسط جهود البعثة
الدبلوماسية األســرالية للتوسط بني
مقتدى الصدر و"اإلطار التنسيقي".
وعىل خــ ّ
ط األزمــة السياســية
الداخلية ،أكــد الرئيس العراقي ورئيس
الــوزراء مصطفى الكاظمــي ،أهمية
الحــوار الجــاد والفاعــل للوصول إىل

مخــارج لألزمة السياســية .ويف بيان
صادر عن الرئاسة العراقية أمس ،قال
إن "الجانبني أكدا رضورة تمتني الجبهة
الداخلية وانتهاج مســارات عمل ترتكز
عىل املصلحة الوطنية العليا ،وتُسهم يف
إخراج البلد من األزمة الراهنة ،وتواجه
التحديــات السياســية واالقتصادية
واملالية ،وتســتجيب لالســتحقاقات
ا ُملنتظرة وتُ ّ
رســخ األمن واالســتقرار
وتحمي الســلم األهيل واالجتماعي يف
البلد".

ّ
"تتأهب"
سفينتان حربيتان أميركيتان تعبران مضيق تايوان وبكين

ّ
المدمرة األميركية "تشانسيلورسفيل" تعبر مضيق تايوان (أ ف ب)

يف أول خطوة من نوعها منذ أن أجرت
الصني مناورات عسكرية غري مسبوقة يف
محيط تايوان ،عربت ســفينتان حربيتان
أمريكيتان مضيق الجزيرة أمس.
وأفادت البحريــة األمريكية ،يف بيان
أن عبور السفينتني "يثبت التزام الواليات
املتحدة من أجل منطقة حرة ومفتوحة يف
املحيطني الهندي والهادئ".
وأوضح األسطول الســابع األمريكي
أن الســفينتني "يــو إس إس أنتيتــام"
و"يو إس إس تشانسيلورســفيل" اللتني
تحمالن صواريخ موجهة ،وهما من طراز
"تيكونديروغا" ،أجرتا عبورا ً "روتينياً" يف
"املياه حيث تطبق حرية املالحة والتحليق
وفقا ً للمعايري الدولية".
وأشار إىل أن السفينتني سلكتا "ممرا ً
يف مضيــق تايوان خارج امليــاه اإلقليمية
ألي دولة ســاحلية" ،مضيفا ً أن الجيش
األمريكي له الحق يف "ممارســة نشاطه
حيثما يسمح القانون الدويل بذلك".
مــن جهّ ته ،أكد الجيــش الصيني أن
الواليات املتحدة "أثارت ضجة كبرية" حول

اإلثـــنـــيـــن  ٢٩آب 2022

أخبار سريعة

هدوء حذر يخيّم على طرابلس الليبية بعد معارك بين "الحكومتين"
"مدينتنــا" .وأشــارت "قوة
العمليــات املشــركة" وهي
مجموعة مســ ّلحة مقرها يف
مرصاتة إىل أنها أوقفت العديد
من "املهاجمــن املتورطني يف
محاولة االنقالب الفاشلة التي
قام بها باشاغا".
يف املقابــل ،وجّ ــه فريق
باشــاغا أصابع االتهــام إىل
الدبيبة .وقال املتحدث باســم
الحكومة املكلفــة من الربملان
عثمان عبد الجليل ،إن "حكومة
الوحــدة هــي مــن تتحمل
مســؤولية املعــارك وما نتج
عنها".
وأضــاف عبــد الجليــل
يف ترصيحــات تلفزيونيــة،
أن "املجموعــات املســلحة
التابعة للدبيبــة هي من بدأت
االشتباكات" ،معتربا ً أن حكومة
طرابلس "املنتهية واليتها" "ال
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السفن التي تم ّر عرب املضيق.
وقال املتحدث باسم القيادة الرشقية
للجيــش الصيني يش يــي" :تتابع قيادة
املنطقة الرشقية يف جيش التحرير الشعبي
الصيني الســفن األمريكية وتحذرها عىل
امتداد مســار عبورها ،وهي تعلم بجميع
تحركاتها" ،مؤ ّكــدا ً أن "قوات املنطقة يف
حالة تأهب قصوى وعىل استعداد الحباط
أي استفزاز".
مــن جانبهــا ،قالــت وزارة الدفاع
التايوانية يف بيان مقتضب إن ســفينتني
أمريكيتني عربتا مضيق تايوان من الشمال
إىل الجنوب ،من دون أن تسميهما.
ويتمركز األسطول السابع يف اليابان
وهو عنرص أســايس من عنــارص وجود
واشنطن البحري يف املحيط الهادئ.
وبلغ التوتر ذروتــه يف مضيق تايوان
يف أعقاب زيارة قامت بها رئيســة مجلس
النــواب األمريكي نانــي بيلويس مطلع
آب إىل تايبيه ،ما أثــار ر ّد فعل غاضبا ً من
بكني التي ن ّ
ظمت عــى األثر أكرب تدريبات
عسكرية لها يف محيط الجزيرة.

الكويت تنتخب برلمانها
في أيلول
صدر أمس مرسوم أميري بدعوة
الناخبين الكويتيين الختيار
أعضاء مجلس األمة "البرلمان"
في  29أيلول.
تأتي هذه الخطوة إلكمال المسار
ولي العهد مشعل
الذي وعد به ّ
األحمد الصباح الذي فوضه
أمير دولة الكويت نواف األحمد
الجابر الصباح معظم صالحياته،
بهدف ح ّل األزمة التي احتدمت
بين الحكومة والبرلمان وع ّ
طلت
اإلصالحات االقتصادية والمالية
الضرورية في البالد.
وجاء في المرسوم الذي تم نشره
في الجريدة الرسمية ّ
ولي
ووقعه ّ
العهد" :يُدعى الناخبون النتخاب
أعضاء مجلس األمة في يوم
الخميس  29أيلول ."2022
وبعد أزمة سياسية استمرت
شهوراً ،أعلنت الكويت تعيين
أحمد نواف الصباح رئيسا ً جديدا ً
للوزراء في  24تموز ليح ّل محل
رئيس وزراء الحكومة المستقيلة
صباح الخالد.

البابا :لتضامن دولي
مع باكستان
دعا البابا فرنسيس أمس،
المجتمع الدولي إلى مساعدة
باكستان حيث تسببت فيضانات
هائلة في مقتل أكثر من ألف
شخص ،وذلك خالل زيارة
لمدينة الكويال عاصمة منطقة
أبروتسو في وسط إيطاليا.
ودعا الحبر األعظم إلى "تضامن
وسخي" ،وقال
دولي سريع
ّ
إنه يصلي من أجل ضحايا
فيضانات باكستان.
وجاءت تصريحاته خالل زيارته
مدينة الكويال التي ضربها
زلزال أسفر عن مقتل أكثر من
 300شخص في العام .2009
وقال البابا أمام آالف
األشخاص الذين تجمعوا في
ساحة دومو من بينهم عائالت
ضحايا" :أظهرتم قدرة على
الصمود ،كان يجب إعادة بناء
كل شيء :المنازل والمدارس
والكنائس".

تركيا تتّهم اليونان
بـ"عمل عدائي"
أعلنت أنقرة أمس أن طائرات
تركية كانت في مهمّ ة في بحر
إيجه وفي شرق البحر المتوسط
استُهدفت بنظام الدفاع الجوّي
"إس "-300لليونان ،مندّدة
بـ"عمل عدائي".
وأشارت إلى أن نظام الدفاع
الجوّي اليوناني المتمركز في
جزيرة كريت قام بـ"إغالق"
أجهزة االستشعار المنصوبة
على طائرات "اف "-16التركية
التي كانت تجري الثلثاء الماضي
مهمّ ة استطالع على علوّ 10
آالف قدم غرب جزيرة رودس.
مؤكدة أن هذه الخطوة توازي
"عمالً عدائياً" بحسب قواعد
االشتباك في "حلف شمال
األطلسي".
من جهتها ،نقلت وسائل إعالم
يونانية عن مصادر في وزارة
الدفاع اليونانية نفيها مزاعم
أنقرة ،واصفة االتهامات التركية
بـ"الخيال" ،وقالت إنها "جزء
من محاولة فاشلة لخلق جو
معادٍ لبالدنا".
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كـــــــــــرة قــــــــــدم

مونشنغالدباخ يكرّس نفسه "عقدة" بايرن

مانشستر سيتي يعود من بعيد ويفوز 2-4
وليفربول "يفش خلقه" ببورنموث 0-9

أعاد النروجي إرلينغ هاالند مانشستر سيتي حامل اللقب من بعيد ومنحه بثالثية الفوز على ضيفه
كريستال باالس  ،2-4وكشر ليفربول عن أنيابه بعد أسوأ بداية له منذ عقد من الزمن باكتساحه
بورنموث  - 9صفر في المرحلة  4من الدوري اإلنكليزي.
( ،)56قبل أن يعود ويمنح فريقه فوزه الرابع عىل التوايل  1-2يف أفضل بداية
له منذ ( 2004حقق خمسة انتصارات متتالية) .وسجل غابريال هدف الفوز
( ،)85بعدما سبقه الدنماركي مارتن أوديغارد إلدراك التعادل (.)64
وفاز مانشســر يونايتد عىل ســاوثمبتون 1-صفر ،وتشليس عىل
ليسرت .1-2

بغياب نجمه العاجي ويلفريد زاها لالصابة يف ســاقه ،بدا باالس يف
طريقه للفوز عىل ســيتي يف معقله ،كما فعل املوســم املايض 2-صفر
خالل املرحلة العارشة ،بعدما تقدم عليه بهدفني بعد  21دقيقة ،سجلهما
جون ستونز ( 4خطأ يف مرماه) والدنماركي يواكيم أندرسن (.)21
لكن سيتي ســجل اربعة اهداف عرب الربتغايل برناردو سيلفا ()53
وهاالند ( 62و 70و.)81
ايطاليا
عىل
كاسح
بانتصار
األول
فوزه
ليفربول
حقق
"أنفيلد"،
وعىل ملعب
دياز (الى اليمين) مسج ً
ال هدف ليفربول التاسع (أ ف ب)
حقق ميالن بطل املوســم املايض فوزا ً متوقعا ً عىل بولونيا 2-صفر
ضيفــه بورنموث 9-صفر يف أكرب مهرجان تهديفي له يف دوري األضواء
يف املرحلة الثالثة من بطولــة ايطاليا ،فيما انتزع روما التعادل  1-1من
منذ تغلبه عىل كريستال باالس بالنتيجة ذاتها يف أيلول .1989
المانيا
االوىل
للمرة
ديباال
باولو
األرجنتيني
فيه
شارك
لقاء
يف
جوفنتوس
ملعب
،1992
العام
وعادل ليفربول الرقم القيايس للدوري املمتاز الذي انطلق يف
أهــدر بايرن ميونيخ بطل الســنوات العرش االخــرة ،اوىل نقاطه
السابق.
فريقه
ضد
يف
9صفرإيبسويتش
واملســجل باسم غريمه مانشسرت يونايتد الفائز عىل
يف الــدوري االملاني هذا املوســم باكتفائــه بالتعادل عــى ارضه مع
(13
خســارة
دون
من
مباراة
19
مــن
سلســلة
ميالن
وتابع
سيتي
وليسرت
املايض،
العام  1995ثم عىل ساوثمبتون بالنتيجة ذاتها العام
مونشنغالدباخ  1-1يف املرحلة الرابعة.
ً
ً
ً
الخســارة
ان
ا
علم
تعادالت)،
و6
ا
انتصار
.2019
الذي تغلب عىل ساوثمبتون 9-صفر أيضا ً يف العام
وبقي الفريق البافاري متصــدرا برصيد  10نقاط،
2022
الثاني
كانــون
17
اىل
تعود
االخــرة
كرات
بتمريره
وكان الربازييل روبرتو فريمينو بطل املباراة
لكن بفــارق االهداف عن أونيون برلــن الذي عاد بفوز
سبيتسيا.
امام
سقط
عندما
()3
دياز
لويس
األهداف الثالثة األوىل التي سجلها الكولومبي
كاسح من ارض شالكه .1-6
لياو
رافايل
الربتغــايل
ميالن
هديف
ســجل
يكافأ
أن
قبل
(،)28
وهاريف إيليوت ( )6وترنت ألكسندر-أرنولد
ألونيون
كاسح
فوز
ّل
و
تح
غابريال
تقدم مونشنغالدباخ بواســطة الفرنيس ماركوس
(.)58
جريو
اوليفييه
والفرنيس
()21
(.)62
السابع
ثم
عىل جهوده بتسجيله الهدفني الرابع ()31
برلين على شالكه  1-6تورام ( ،)43وعادل بايرن عرب لوروا سانيه (.)82
من شرير الى بطل
جوفنتوس
ارض
مــن
نقطة
روما
وانتزع
هدف
بفضل
بخماسية
وأنهى ليفربول الشــوط األول
ورمى بايرن بكل ثقله وزج مدربه يوليان ناغلسمان
اكتفائه
بعد
لجوفنتوس
التوايل
عىل
الثاني
هو
والتعادل
.1-1
معه
بالتعادل
بداية
يف
الســادس
وأضاف
دايك،
فان
لقلب دفاعه الهولنــدي فريجيل
بمدافعه الهولنــدي الجديد ماتياس دي ليخــت وارشكه يف مركز قلب
ً
السابقة.
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أيض
بنقطة
مرماه)،
يف
خطأ
(46
ميفام
كريستوفر
الثاني بهدية من املدافع الويلزي
الهجوم يف ربع الساعة االخري ،لكن من دون طائل.
منح
بعدما
(،)69
ابراهام
تامي
االنكليزي
اىل
بالتعادل
روما
ويدين
فابيو
البديل
ثم
()62
الثانــي
الشــخيص
قبل أن يضيف فريمينو هدفه
يذكر ان بايرن فشــل يف التغلب عىل مونشنغالدباخ املوسم املايض
ً
ً
(.)1
للمضيف
التقدم
فالهوفيتش
دوشان
الرصبي
(.)85
التاسع
دياز
ولويس
كارفاليو الثامن ()80
يف الدوري ذهابا وايابا (خســارة وتعادل) ،كما خرس امامه يف مسابقة
مع
سبيتســيا
وتعادل
،1-2
كريمونيــزي
عــى
تورينو
وفــاز
رشير
من
غابريال
الربازييل
ارسنال
مدافع
تحول
اإلمارات"،
وعىل "ستاد
الكأس بخماسية نظيفة.
.2-2
ساسوولو
ميرتوفيتش
ألكسندر
الرصبي
عرب
لفولهام
التقدم
بهدف
تسبب
اىل بطل ،بعدما
من جهته ،اســتعاد دورتمونــد توازنه بعد الصدمــة التي تلقاها
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ٌ
متنفس
رالي لبنان الدولي ّ
ّ
ملح
رياضي
ُ
التشويق الى الطرقات اللبنانية في نهاية
يعود
األسبوع الجاري مع إقامة رالي لبنان الدولي في
نسخته الـ ،44وهو الحدث الرياضي األبرز الذي
يستضيفه وطن األرز سنويا ً وينتظره عشاق السرعة
واإلثارة بفارغ الصبر عاما ً بعد آخر.
سائقون ومالحون محليون وعرب وأجانب
كثر سيشاركون في هذا السباق الذي أصبح
من األشهر واألبرز في الشرق األوسط والقارة
اآلسيوية ،والذي يندرجُ ضمن روزنامة بطولة
الشرق األوسط للراليات للعام  ،2022وعينهم
على اللقب الذي يحتكره البطل اللبناني روجيه
فغالي ( 15مرة) بدءا ً من العام  ،2000وهو رقم
قياسي لن يتمكن أي سائق آخر من بلوغه في
المستقبل القريب ،فيما سيسعى القطري ناصر
صالح العطية جاهدا ً هذا العام الى "كسر شوكة"
فغالي وإحراز لقب الرالي للمرة الثانية بعد العام
 ،2019فيما ال يبدو مستبعدا ً أن يدخل على خط
المنافسة الجدّية على اللقب اس ٌم آخر في حال أيّ
عثرة أو خطأ مهما كان صغيرا ً قد يرتكبه فغالي
أو العطية خالل مراحل السرعة العشر المو ّزعة
على قضاءَي جبيل والبترون ،إذ ّ
إن المفاجآت هي
أجم ُل ما في البطوالت.
ّ
بغض النظر عن هوية الفائز أو الخاسر في
هذا الراليّ ،
فإن اللبنانيين باتوا بحاجة الى هذا
ّ
المتنفس الذي يُنسيهم بعضا ً من همومهم اليومية
المتراكمة ولو لثالثة أيام فقط ،ويُحيّد إهتماماتهم
عن األخبار السياسية التي لم تعد تحمل إليهم
أيّ بصيص نور أو فسحة أمل ،مع اإلشارة الى
أنّه من المنتظر أن تأتي أولى البشائر الرياضية
الحقيقية اليوم من الهند ،مع الفوز المرتقب
لمنتخب لبنان في كرة السلة على مضيفه الهندي
ّ
المستحق الى بطولة العالم
"المتواضع" ،وتأهله
للعبة التي ستقام صيف العام المقبل للمرة
الرابعة في تاريخه.

خسارة لبنان في "سلة" آسيا تحت الـ 18سنة
خرس منتخب لبنان لكرة السلة أمام
نظريه الصيني بنتيجة ( )85-68أمس يف
مباراة تحديد املركز الثالث لبطولة كأس
آســيا تحت الـ 18عاما ً والتي اختتمت
أمــس عــى ســتاد آزادي يف العاصمة
اإليرانية طهران.
وكان منتخب األرز فشــل يف متابعة
مشواره باملنافسة عىل لقب البطولة بعدما
تع ّرض للهزيمة أمــام املنتخب الياباني يف
الــدور ربع النهائي ،علمــا ً انه كان حجز
مقعده يف الدور املذكــور عىل رغم حلوله
يف املركــز األخري يف مجموعتــه مع نهاية
منافسات الدور االول ،إال أن النظام املتّبع

ّ
بالتأهل
يف هذه البطولة ســمح للبنــان
لخوض مباراة الدور ربع النهائي والتفوق
عىل الفيليبــن ،وبالتايل ضمــان إحدى
بطاقــات كأس العالم تحــت الـ 19عاما ً
املقــررة العام املقبل يف املجــر من فو َزين
فقط وخسارة واحدة.
وكان كريم رطيل افضل مسجل يف
صفوف منتخب لبنان برصيد  21نقطة،
وأضاف مصطفى ّ
عســاف  20نقطة.
يف املقابــل بــرز ليو ليجيــا يف صفوف
الصينيني محــرزا ً  22نقطة ،فيما حقق
يانغ هانسن "الدوبل دوبل" مسجالً 21
نقطة و 13ريباوندز.

محاولة تسجيل لبنانية في السلة الصينية

"طاولة" :كأس لبنان للفئات العمر ّية 2022
إنطلقت منافسات كأس لبنان
للفئات العمريّــة يف كرة الطاولة
عىل طاوالت نادي املون الســال
عني سعادة بمشاركة  220العبا ً
والعبة ُق ّ
سموا إىل  6فئات عمرية
للذكور واإلناث.
وشــهد اليوم األوّل تتويج ثالث
فئات للذكور هي فئة تحت  11سنة،
فئة  13-12سنة وفئة  15-14سنة.
ويف ما ييل النتائج:
 فئة تحت  11سنة :أحرز أحمدالحجاوي (أنرتانيك سن الفيل) اللقب
بعد فــوزه يف املبــاراة النهائيّة عىل
شقيقه آدم الحجاوي (أنرتانيك سن
الفيل)  .0-3وح َّل يف املركز الثالث ك ّل
من فيكتور غجر (راسمسقا) وكمال
السكايف (املعني صيدا).
 -فئة  13-12سنة :أحرز العب

الغدير جبشــيت أحمد فحص اللقب
بعــد تغلبه يف املبــاراة النهائيّة عىل

تتويج الفائزين في الفئات الثالث

زميله يف النادي رامز الدقدوقي .1-3
وح َّل يف املركز الثالــث ك ّل من رالف

عســاف (الريايض بعبــدا) ودانيال
روي صقر (راسمسقا).
 فئة  15-14سنة :حقق العبنادي اللواء صيدا كريم عبدالله مفاجأة
كبرية بفوزه يف املبــاراة النهائيّة عىل
العب نــادي الرباعــم النبطية محمد
فحص  .0-3وحــ َّل يف املركز الثالث ك ّل
من إدواردو باشا (املون السال) ويوسف
نارص (األهيل صيدا).
قاد املباريات الح ّكام اإلتحاديّون
عبدو أبو جــوده ،إدوار نعمه ،إييل
سليمان وأحمد العرب ،وأرشف عليها
الحكــم العام رئيس لجنــة الح ّكام
جوزيف العقيقي ورئيــس اللجنة
الفنية فادي قسيس .ويف الختام و ّزع
األمني العام لإلتحــاد الدكتور بيار
هاني والعقيقي وقســيس الكؤوس
وامليداليات عىل الفائزين.

الريــــاضيــــة

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٩١٩السنــــة الـرابـعـة

اإلثـنـيـن  ٢٩آب 2022

غران بري بلجيكا :ثنائية لـ"ريد بول"

االسبوع املايض امام فريدر بريمن ( ،)3-2بفوزه خارج ملعبه عىل هرتا
برلني  - 1صفر.
ســجل هدف دورتموند الفرنيس انتوني موديست ( ،)32وهو االول
له يف صفوف فريقه الجديد منذ انتقاله اليه خالل الشهر الحايل.
وعاد اونيون برلني بفوز كاسح من ملعب شالكه .1-6
وتناوب عىل تســجيل اهداف الفائز النروجي مورتن ثورســبي ()6
والهولندي شريالدو بيكر ( 36و )46ويانيك هابرر ( )45وزفن ميشال (87
و ،)90فيما سجل هدف شالكه الوحيد ماريوس بوتلر ( 31من ركلة جزاء).
وحقــق اليبزيــغ اول انتصار له عــى ملعبه هذا املوســم بتغلبه عىل
فولفســبورغ بهدفني نظيفني ســجلهما الفرنيس كريستوف نكونكو الذي
اختري افضل العب يف الدوري االملاني املوســم املايض ( 5من ركلة جزاء و،)90
رافعا ً رصيده اىل  4اهداف هذا املوسم .وحقق ليفركوزن فوزا ً عريضا ً هو األول
له هذا املوسم ،وجاء عىل مضيفه ماينتس بثالثية نظيفة تناوب عىل تسجيلها
األرجنتيني إيزيكييل باالسيسوس والهولندي جرييمي فريمبونغ ( 39و.)41
لكن الفائز انهى املباراة بتســعة العبني اثر طرد االكوادوري بيريو
هينكابي والهولندي ميتشل باكر يف الدقيقتني  77و( .90أ ف ب)

تن هاغ يأمل
في بقاء رونالدو
أكد الهولندي إريك تن هاغ مدرب مانشسرت يونايتد االنكليزي،
أنه يرغب يف بقــاء النجم الربتغايل كريســتيانو رونالدو يف ملعب
"أولد ترافورد" ،عىل رغم تخليه عن خدمات مهاجمه كأسايس يف
مباراتني عىل التوايل يف الدوري االنكليزي املمتاز.
بدأ رونالدو عىل مقاعد البدالء خالل فوز يونايتد 1-صفر عىل
ســاوثمبتون السبت ،قبل أن يشــارك كبديل يف الدقائق العرشين
األخرية من دون أي تأثري يذكر .كما لم يشارك أساسيا ً يف الفوز عىل
ليفربول يف املباراة السابقة.
ضغط الربتغايل هذا الصيف من أجل االنتقال إىل فريق ينافس يف
دوري أبطال أوروبا بعد فشل يونايتد يف التأهل إىل املسابقة القارية.
لكن رونالدو وجد أنه من املســتحيل استقطاب أفضل األندية
يف أوروبــا ،حيث ربطتــه التقارير اخريا ً بأمثال فريقه الســابق
سبورتينغ ونابويل اإليطايل ومرسيليا الفرنيس.
أمام اإلعــام أقله ،يؤكد تن هاغ أنه يرغــب يف بقاء رونالدو:
"لعبنا معه .لذا نريده أن يبقى .هذا ما نريده ونأمل ذلك" ،علما ً ان
يونايتد ارتبط ببعض املهاجمــن لتعويض رحيله ،أمثال الربازييل
أنتونــي من أجاكس الــذي لعب تحت إرشاف تن هــاغ يف الفريق
الهولندي سابقاً.
إال أن املدرب يؤكد أنه سيكون سعيدا ً حتى ولو لم يضم الفريق
وجوها ً إضافية" :لدينا كريســتيانو وأنتوني مارسيال وماركوس
راشفورد .لذا نحن بخري"( .أ ف ب)

أحرز سائق ريد بول الهولندي
ماكس فريشــتابن املركز األوّل
يف ســباق جائزة بلجيكا الكربى،
املرحلة الرابعة عرشة من بطولة
العالم للفورموال واحد ،عىل حلبة
سبا -فرانكورشان .وابتعد حامل
اللقــب ،الذي انطلــق من املركز
الرابع عرش عقب تعرضه لعقوبة،
يف صدارة ترتيب السائقني بفارق
كبري عن أقــرب مطارديه زميله
املكسيكي ســرجيو برييز ،الذي
ح ّل ثانيا ً بفــارق  17.841ثانية
وانتــزع الوصافة من ســائق
فرياري شارل لوكلري من موناكو
الذي لم يتمكن من احتالل أفضل
من املركز الخامس ،قبل أن ينال
ثوان إىل توقيته
عقوبة إضافية ٍ 5
بسبب تخطيه الرسعة القانونية
يف املنصــات ليرتاجــع إىل املركز
السادس خلف اإلسباني فرناندو
ألونســو (ألبني) .وأكمل منصة
التتويج ســائق فــراري اآلخر

كـرة مضـرب

ّ
يتوسط بيريز وساينز على منصة التتويج (أ ف ب)
فيرشتابن

اإلسباني كارلوس ساينز ،املنطلق
من املركز األوّل ،بوصوله ثالثاً.
وحقــق فريشــتابن فوزه
الثالــث عىل التوايل بعد فرنســا
واملجر والتاســع هــذا العام،
والـ 29يف مسريته ،معززا ً رصيده
يف صدارة الرتتيب بـ 284نقطة،
بفــارق  93نقطة عــن برييز
( ،)191فيمــا تراجع لوكلري إىل
املركز الثالث مع  186نقطة.
وبدوره ،ضاعــف ريد بول
رصيــده يف صدارة الصانعني مع
 475نقطة ،متقدما ً عىل فرياري

( )357ومرســيدس ( )316يف
املركزيــن الثانــي والثالث عىل
التوايل .وانسحب سائق مرسيدس
الربيطاني لويس هاميلتون ،بطل
العالم سبع مرات ،من اللفة األوىل
بعد حادث اصطدام مع ألونسو يف
رصاعهما عىل املركز الثاني .وما
زال هاميلتــون يتخبط يف بحثه
لتحقيق فــوزه األول هذا العام
عىل متن ســيارة تعاني مشكلة
االرتدادات ،مــن دون أن يحالفه
الحظ عىل الحلبة البلجيكية.
(أ ف ب)

يفك "نحس" النهائيات
مانارينو
ّ

حقق الفرنيس أدريــان مانارينو ،املصنف 65
عاملياً ،اللقب الثاني يف مســرته واالول منذ ،2019
بعد فوزه يف نهائي دورة وينســتون سالم األمريكية
عــى الرصبي الســلو دجريي  6-7و ،4-6عشــية
انطالق بطولة الواليات املتحدة املفتوحة ،رابعة
البطوالت االربع الكربى يف كرة املرضب اليوم
عىل مالعب "فالشينغ ميدوز".
وفك مانارينو النحــس الذي يالحقه يف
املباريات النهائية بعــد أن خرس  9من أصل
 10ســابقا ً و 3عىل التوايل منذ تتويجه يف دورة
روزمالني الهولندية عىل املالعب العشبية يف .2019
وأصبح مانارينو ( 34عاماً) ،الذي
ســيتقدم إىل املركز  45يف تصنيف
رابطة املحرتفني اليوم ،أكرب
بطل يف تاريخ الدورة وأول
فرنيس يفوز باللقب.
يف كنــدا ،حققت
الروسية داريـــــــا
كاســاتكينا ،املصنفة
تاســعة عاملياً ،لقب دورة
غرانبي عــى أرض صلبة،
بفوزها يف النهائي عىل االســرالية
داريا سافيل  4-6و.4-6

وحققت كاساتكينا ( 25عاماً) اللقب السادس
يف مســرتها االحرتافية والثاني هــذا العام ،بعد أن
احرزت لقب دورة ســان خوســيه عىل أرض صلبة
أيضا ً يف وقت سابق من الشهر الجاري.
وال يمكن لكاساتكينا ،التي خاضت النهائي
الحادي عرش يف مســرتها ،حمل ألوان بالدها
بســبب الحظر املفروض إثر غزو روســيا
ألوكرانيا منذ شباط املايض.
كمــا توجــت الروســية ليودميــا
سامســونوفا بلقبها الثاني هذا املوســم،
بفوزهــا عــى البيالروســية
ألياكساندر ساسنوفيتش 1-6
و 3-6يف املبــاراة النهائية
لدورة كليفالند األمريكية.
واحتاجـــــــــت
سامسونوفا ( 23عاماً)
اىل ساعة و 12دقيقة
لحسم مواجهتها مع
ساســنوفيتش ،التي
تواصلــت عقدتهــا
بخسارتها مبارياتها
النهائية األربـــــــع
حتى اآلن( .أ ف ب)

بوغبا يتعرّض لتهديدات من شقيقه
فتحت الرشطة الفرنسية
تحقيقــا ً بشــأن مزاعم نجم
املنتخــب ونــادي جوفنتوس
اإليطايل بــول بوغبــا بتلقيه
"تهديدات" و"محاوالت ابتزاز
من عصابة منظمة" ضده ،بعد
أن توعّ د شقيقه األكرب ماتياس
"بالكشف عن أمور كبرية".
وجاء ر ّد فعل بول يف اليوم
التايل لبث مقطــع فيديو عىل
مواقع التواصــل االجتماعي،
تعهّ د فيه ماتياس بـ"كشــف
أمور كبرية" عن بول.
وأوضــح محامــو الالعب
ووكيلة أعمالــه رافاييال بيمينتا
أن "ترصيحات ماتياس األخرية
مفاجئة لألسف .فهي
ليســت
ِ
تضاف إىل التهديدات ومحاوالت
االبتزاز من قبل عصابة منظمة
ضد بــول" .وتابعــوا" :تم إبالغ
الجهــات املختصــة يف إيطاليا
وفرنسا قبل شهر".
ويف مقطع فيديو نُرش عىل
مواقــع التواصــل االجتماعي
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بأربــع لغــات (الفرنســية
واإلنكليزيــة
واإليطاليــة
واإلســبانية) ،أعلــن ماتياس
بوغبا ،وهو أيضــا ً العب كرة
قدم محرتف ،عن "الكشف عن
أمور كبرية بشأن شقيقه بول
ووكيلته رافاييال بيمينتا" التي
خلفت الراحل مينو رايوال.
وأكد شقيق بول أن "العالم
بأرسه تماما ًكما ناديه جوفنتوس
والرعاة ،يستحقون معرفة أشياء
معينة من أجل اتخاذ قرار مبني
عىل حقائق ملعرفة ما إذا كان بول

بول (الى اليسار) وماتياس بوغبا

يســتحق حقا ً التقدير واالحرتام
ومكانه يف منتخب فرنسا ورشف
اللعب يف كأس العالم ،وأن يكون
أساســيا ً يف جوفنتوس وإذا كان
شخصا ًموثوقا ًبه" .وختم أن "كل
هذا قد يش ّكل مفاجآت مدوية"،
من دون مزيد من التفاصيل حول
طبيعة ما سيكشفه.
ووفقا ً ملصــدر مق ّرب من
عائلة بوغبا ،فإن بول مطالب
بتســديد مبالغ مالية كبرية إذا
أراد تجنّب نرش مقاطع فيديو
مزعومة( .أ ف ب)

أخبار سريعة
تمارين الرياضي الخميس

يطلق النادي الرياضي بيروت
تمارينه رسميا ً على ملعبه في
المنارة يوم الخميس المقبل بقيادة
المد ّرب جورج جعجع إستعدادا ً
لبطولة لبنان لكرة السلة التي
تنطلق في مسته ّل تشرين األول،
وتتزامن أيضا ً مع بطولة األندية
العربية التي تستضيفها الكويت
بين  5و 15الشهر عينه .وحصل
الرياضي على موافقة االتحاد
العربي على المشاركة في البطولة
الى جانب فريق بيروت فيرست
بطل لبنان .يُذكر ّ
ان العب الرياضي
الجديد آثر ماجوك الذي سيلعب
كأجنبي في صفوف "القلعة
الصفراء" موجو ٌد حاليا ً في لبنان،
كما سيلتحق بالفريق هذا األسبوع
األميركي مايك كوالس.

إلغاء أو تأجيل "السوبر"؟

ق ّرر االتحاد اللبناني لكرة القدم،
وبعد اتصال هاتفي ّ
تلقاه من مراقب
مباراة كأس "السوبر" التي كانت
مق ّررة أمس بين فريقي العهد بطل
الدوري المحلي والنجمة حامل كأس
لبنان ،إرجاء اللقاء بسبب "إجتياح"
مشجّ عي النجمة البوابة الرئيسية
لملعب بلدية بحمدون محاولين
الدخول عنوة إلى المد ّرجات .وكان
اتحاد اللعبة و ّزع  300بطاقة
دخول على ك ّل من مشجّ عي
الناديَين من أجل سالمة المباراة.
ويجتمع اإلتحاد اليوم من أجل
تقرير مصير المباراة لجهة إلغائها
أو إقامتها في بحر هذا األسبوع من
دون حضور جماهيريّ .

إختتام الدورة الدولية
بالتنس

إختتم االتحاد اللبناني للتنس
الدورة الدولية للناشئين والناشئات
(تحت الـ 18سنة) التي نظمها على
مالعب الـ( )ATCLبمشاركة أكثر
من  100العب والعبة من جنسيات
مختلفة .ففي نهائي فردي الذكور،
فاز المصري أحمد منصف على
اليوناني كاالنوف إيراكليس ()4-6
و( )6-1و( .)6-7وفي نهائي
زوجي الذكور ،فاز المصريان
أحمد منصف ويوسف الشافعي
على المغربي ابراهيم بن يحيى
والروسي ماكاري أوفرتشينكو (-6
 )7و( )0-6و( .)5-10وفي نهائي
فردي اإلناث ،فازت التركية إيريم
كورت على اللبنانية ليال ّ
بشور
( )4-6و( .)3-6وفي نهائي زوجي
اإلناث ،فازت األوستراليتان رينيه
آالمي وريانا آالمي على التركيتين
فايزا ابرار أيديم وإيريم كورت (-6
 )2و(.)4-6
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عمــــــــاد موســــــــى
i.moussa@nidaalwatan.com

 ...بيحكو عن ورشة تصليح
وبالحارة موجودة الورشة

الزعيم
من هو زعيم الموارنة اليوم في لبنان؟
ميشال عون؟ سليمان فرنجيه؟ جوزاف
عون؟ جبران باسيل؟ سمير جعجع؟ ميشال
معوّض؟ سامي الجميّل؟
ومن هم زعماء الشيعة في لبنان عدا
السيد حسن نصرالله و"اإلستيذ"؟
ومن هم زعماء الدروز؟ ال يبدو في المشهد
سوى وليد بك .وئام ّ
وهاب ،بينه وبين نفسه
يشعر بأن ال شيء ينقصه كي يكون زعيماً.
المير طالل وُلد زعيماً .وقع "المير طالل" على
السمع مختلف عن وقع األستاذ مارك ضو.
من هو الزعيم القومي بعد  73عاما ً على
إعدام أنطون سعادة؟ ال يوجد .بس جايينا.
من هو زعيم الروم األرثوذكس؟ بعد أبو
الياس أًصبنا باليتم الشديد.
من هو زعيم السنة اليوم؟ سعد الحريري
المكتفي بالتغريد كلما غاب عزيز وكلما ح ّلت
مناسبة؟ فيصل بك كرامي؟ وليد البعريني؟
حليمة القعقور؟ نبيل بدر؟ فؤاد مخزومي؟
اللواء أشرف ريفي؟ رئيس الحكومة المك ّلف
( ليس من الله ع ّز وج ّل) نجيب ميقاتي الذي
يتألق كحائط صد في وجه الجشع العوني؟
من هو زعيم األرمن في لبنان؟ بوليت
سيراكان يعقوبيان .أو رجل الطاشناق األول
في لبنان أو جهاد كريم بقرادونيان؟
من هم زعماء الثورة البولشيفية الجديدة:
نجاح واكيم؟ أو حنا غريب؟ أو واصف
الحركة؟ أو أسامة سعد؟
ما سبق توطئة لآلتي لماذا تُتهم شرائح من
اللبنانيين من قبل نُخب لبنانية وقادة الفايس
بوك الميامين ،ومن ّ
يتوهمون أنهم صنّاع رأي
بتلك التهمة الشنيعة" :اإللتحاق بالزعيم" أو
"الوثوق بالزعيم" أو "التصفيق للزعيم"؟
كمال جنبالط ،ريمون إده ،بيار الجميّل ،كميل
شمعون ،صبري حمادة ،كامل األسعد ،عبدالله
اليافي ،المير مجيد إرسالن ،سليمان فرنجيه،
كاظم الخليل رشيد كرامي ،بشير الجميّل
وصائب سالم كانوا زعماء ،ولألخير ،أي سالم،
في مذكراته الممتدة على ثالثة مجلدات شهادات
سوء سلوك وسوء تص ّرف بمعظم مجايليه .لكننا،
من سعادتي وج ّرّ ،
نحن لمن سكنوا الذكريات
ونتناسى أن معظمهم فشلوا في بناء دولة
وأورثوا األجيال الالحقة كل أسباب الحرب .أما
الرئيس فؤاد شهاب ،ولتنزل شآبيب الرحمة عليه
بمفاعيل رجعية ،فقد حمل رتبة زعيم وزعيم
أوّل في األربعينات ،وفي قناعة شرائح كبرى
من اللبنانيين هو زعيم سياسي كبير وباني
مؤسسات وقد امتلك فضائل ال مجال لحصرها.
فكرة "الزعيم" أكان رئيس حزب ،أو قائد
حركة سياسية أو مؤتمنا ً على إرث وطني،
ال تنفصل عن فكرة قادة الرأي التغييريين
المؤثرين في خطابهم على مجموعة من الناس
الطامحين لخالفة من يتصدّون لهم بكل
أسلحة الهجوم والتصدي والمشاريع والشغب.
قبل عشرة أعوام ،ساهمت ضمن أسرة
"تلفزيون الجديد" في برنامج سياسي هدف إلى
تقديم وجوه جديدة وتبني ترشيحها في اإلنتخابات
التشريعية في العام " "2013لو حصلت .إختار
القيّمون على البرنامج له عنواناً" :الزعيم".
تحية للزعماء الجدد والقدماء ،الذين
يسمعون ويناقشون وال يتص ّرفون كآلهة.

هـــــــــــــل
تعــــــــــلم

يمكن استعمال إصبع
اصطناعي لرصد مواد
مختلفة ألتمتة مهام
التصنيع اآللية .عند
اختبار مئات العينات،
مثل الخشب والزجاج
والبالستيك ،سجّ ل اإلصبع
دقة بنسبة  97%تقريباً.

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

صالة رياضة للكالب في أبوظبي
خالل فصل الصيف الذي تشــهد
فيه دولــة اإلمــارات العربية املتحدة
درجات حرارة مرتفعة ورطوبة عالية،
تبقى الكالب يف منازل أصحابها الذين
ال ينزهونها يف الخارج ســوى ألوقات
قصرية جداًّ ،
لكن مبادرة جديدة يف أبو
ظبي تسعى إىل توفري فرصة امليش لهذه
الحيوانات األليفة يف صالة مكيّفة.
وبدأ متجر متخصص بمستلزمات
الحيوانــات األليفــة وطعامهــا يف
العاصمة الخليجية الثرية قبل شهرين
توفــر أجهزة جري مالئمــة للكالب

للمرة األوىل يف اإلمارات ،يف قاعة مربّدة.
يف  ،2020كشــفت دراســة أن
الحرارة والرطوبــة يف منطقة الخليج
أعــى من أي مــكان آخــر يف العالم.
ف ّكر هاوي الــكالب اإلماراتي منصور
ً
خاصة ّ
أن الكالب
الحمادي ببديل مالئم،
بطبيعتها تحتاج للميش عدة كيلومرتات
يف اليــوم ،فق ّرر اســترياد أجهزة ميش
ملتجره لتشــجيع أصحاب الكالب عىل
إحضارها إليــه للميش يف مكان مكيّف
ومجهّ ز بدرجة حــرارة معيّنة مقابل
سعر رمزي .ويدفع هؤالء درهما ً واحدا ً

لك ّل دقيقة ميش ،كما يتم توفري الطعام
واملاء للكالب بعد انتهائها.
ويملك الشاب اإلماراتي ثالثة كالب،
ويقول" :درســنا املرشوع بدقة ليكون

آمنا ً تمامــاً .ك ّل يشء هنا اختري بعناية
وليس بعشــوائية ،وذلــك لتفادي أي
مشاكل مستقبلية ولعدم وقوع أي رضر
للكلب أثناء استخدام الجهاز"( .أ ف ب)

سيارة األميرة ديانا بـ  869ألف دوالر
دفع مُشــارك يف مــزاد أقيم يف
بريطانيــا مبلــغ  737ألــف جنيه
إســرليني ( 869ألف دوالر) لرشاء

سيارة شــخصية كانت ملكا ً ألمرية
ويلــز الراحلــة الليدي ديانــا ،قبل
الذكرى الخامسة والعرشين لرحيلها.

وبعد منافسة حادة بني مزايدين من
دبي والواليات املتحدة ،ستبقى هذه
السيارة وهي من طراز "Ford Escort
 "RS Turboمن إنتاج العام  1985يف
بريطانيا كون الفائــز بها ،الذي لم
يُكشــف بعد عن هويته من سكان
منطقة مانشسرت .و ُ
طرحت السيارة
يف املزاد بسعر أوّيل هو مئة ألف جنيه،
إال أنها بيعــت يف نهاية املطاف لقاء
 650ألف جنيه تضاف إليها النفقات
ورضيبة القيمة املضافة.
وكانت الســيارة أبرز املعروضات
يف مــزاد نظمتــه دار ""Silverstone
للمــزادات يف لنــدن .وتُعترب ســيارة
" "Fordهذه التي تبلغ قدرة مح ّركها

 130حصانا ً نسخة رياضية نموذجية
من سيارات ""Volkswagen Golf GTA
الشعبية املقوّاة التي كانت مرغوبة جدا ً
يف ثمانينات القرن العرشين .وأوضحت
دار املزاد أن األمــرة ديانا كانت تقود
هذه السيارة بنفسها للتجوّل يف لندن،
ولــو أن عنــر أمــن كان يرافقها.
واستخدمتها من العام  1985إىل العام
 ،1988وهي اليوم يف حالة ممتازة وال
تتجاوز املسافة التي قطعتها  40ألف
كيلومــر ،وتتميّز بلونها األســود ،إذ
كانت السيارات األخرى من هذا الجيل
بيضاء .وقد انتقلــت ملكيتها إىل عدد
من األشــخاص اآلخرين قبل تجديدها
بالكامل للبيع( .أ ف ب)

البيت األبيض يخسر كبير طهاة الحلويات روالن ميسنييه
غيّــب املوت يف الواليــات املتحدة طبّــاخ الحلويات
الفرنيس يف البيت األبيض خالل عهود خمسة رؤساء روالن
ميسنييه عن عمر الـ 78عاماً ،بعد فرتة قصرية من املرض.
ميسنييه املولود يف بلدة بوناي الصغرية قرب مدينة
بيزانسون الفرنسية والذي ترك عمله يف البيت األبيض
عــام  ،2004تويف يف والية فرجينيــا ج ّراء مضاعفات
مرتبطة بالرسطــان .وكانت زوجــة الرئيس جيمي
كارتر روزالني وراء توظيفه عام  .1979وكان ســبق
للطاهي الفرنيس الذي يتحدّر من عائلة متواضعة تض ّم
تسعة أوالد ،أن عمل يف فنادق كربى يف أملانيا وبريطانيا
وبرمودا بعد تدريبه املهني يف بيزانسون.

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

ونرشت السيدة األوىل الســابقة للواليات املتحدة
هيالري كلينتون عرب حســابها عىل "تويرت" صور ًة لها
مع الراحل مرفقة إيّاها بتعليق جاء فيه" :لدي ذكريات
طيبة جدا ً عن الشــيف ميســنييه .لقد أحبّ أن يسعد
الناس بابتكاراته الجميلة ،كبيوته الشــهرية من خبز
الزنجبيل يف عيد امليالد .سنفتقده!" .أما مؤسسة رونالد
ريغان فأعربت عن أســفها لوفــاة روالن مذ ّكر ًة بأنه
"كان طاهيــا ً يف البيت األبيض مدى  26عاماً ،بينها 25
عاما ً ككبري طهاة الحلويات يف البيت األبيض ،ولخمسة
رؤساء أمريكيني" .وأضافت" :سيبقى شغفه محفورا ً
يف ذاكرتنا وكذلك التزامه وحبه لعمله"( .أ ف ب)
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