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"أمن الدولة"...
و"المركزية" التعذيب
غير صحيح ان وفاة الالجئ السوري
بشار عبد السعود لدى "أمن الدولة" في
تبنين جريمة عنصرية ،أو هي تعبير عن
سلوك دولة بوليسية تعتقل وتعذب ،أو
منهجية يمارسها جهاز أمني بطاش .بل،
على العكس من ذلك ،فإنها ناجمة عن
هشاشة الموقوف وتحلل الجهاز وضعف
مركزيته ومهنيته وتوزع الوالء لدى
عناصره تماشيا ً مع تفكك الدولة.
هي جريمة ضد انسانية انسان ،بشعة
ومدانة بكل المعايير .ورغم أنها فعلة
عنصر أو حفنة عناصر ولم تتم بتوجيه،
فإن ما يتيح المطالبة بحل الجهاز هو
أننا لم َ
ننس بع ُد قضية زياد عيتاني وما
عاناه لجرم لم يرتكبه ،علما ً انه كان
سعيد الحظ بالتضامن العائلي والمذهبي
وتناقضات األجهزة ،فانتهى الى انتزاع
حقه بالحرية والبراءة.
ال مفر من تحقيق شفاف في االرتكاب
الشنيع .فحتى االنتماء الى "داعش" ال
يشكل مبررا ً للتعذيب واستخدام أساليب
تدينها األخالق وشرعة حقوق االنسان ،وال
تجيزها إال أنظمة تيوقراطية أو عسكرية
أو جمهورية ــ مافيوية تمارسها عموما ً
بحق المعارضين السياسيين.
لم يتم تعذيب بشار عبد السعود ألنه
سوري ،لكن وضعيته كالجئ شكلت
ّ
عنصر استضعاف إضافيا ً
َ
طمأن
المحقق
المتوحّ ش الى أن ال َسن َ َد أهليا ً للموقوف
وال طرف حزبيا ً أو عشائريا ً أو طائفيا ً
يمكن أن يثأر له أو يُسائل من يتجاوز
األصول في انتزاع اإلعترافات بحق أحد
الموالين أو األتباع.
قتل بشار جريمة أمنية المركزية يتحمل
مسؤوليتها في النهاية جهاز "أمن الدولة"
كله .لكن أبعد من محاسبة المرتكبين،
إشكالية أن الجهاز نفسه أُنشئ ليتبع
طرفا ً في المنظومة مُعوِّضا ً المسيحيين
"مُلكا ً مضاعاً" في "األمن العام" ،أي وفق
منطق الرئيس بري المأثور "ع السكين يا
بطيخ" ،ومن ث َّم جرى تفريع المحاصصة
الشنيعة داخل هذا الجهاز ليتش ّ
ظى الوالء
على الطائفة والمذهب والمنطقة وقوى
األمر الواقع.
ال غرابة في أن يشعر باالستقواء
واالرتياح من كان مستزلما ً لقادر يحميه
من الحساب ،فيزاوج شرعيته األمنية
ِّ
الرسمية
المحفزة للعنف مع ميليشيوية
والئه لينجم عنهما مزيج فاشي عار قابل
للقتل أو التزوير واستخدام المزور،
واألمثلة كثيرة عن تحوير وقائع حوادث
في المفارز والمخافر مرفقة بتقرير
طبيب شرعي منزوع الضمير ،ومنها على
سبيل التذكير تحويل ضحية رصاص
ابتهاج طائش الى ارتطام رأس بحافة
الشرفة.
ما يصح على "أمن الدولة" في شأن
تشكيل مراكز قوى داخل الجهاز يجب
أال يصح على غيره من األجهزة ،مع فارق
أنها أكثر مهنية وفعالية وأقل تسييسا ً
وليست أداة طيعة لتنفيذ أوامر وخزعبالت
"العهد القوي" ،لكنه ينطبق تماما ً على
المحكمة العسكرية التي انتفخ سج ُّلها
بما يجعل التأخير بإلغائها أو حصر
اختصاصها جريمة بحد ذاتها.
نعلم أن الدولة كلها "خربانة" وأن
المنظومة الحاكمة أجرمت بحق ك ّل
اللبنانيين بال استثناء ،وأنها تمنع تحقيق
العدالة عبر حماية المشتبه بهم في تفجير
مرفأ العاصمة في  4آب ،لكن ال يجوز
على اإلطالق تعميم الالعدالة والتهاون
بتعذيب موقوف ،مهما كانت األسباب
واختلفت الجنسيات.

الباصات الفرنسية وقطاع النقل
المتداعي :قليل جدًا ...متأ ّخر جدًا؟
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هوكشتاين في بيروت أواخر األسبوع "لمتابعة البحث"

ّ
"كفن" العهد العوني:
جعجع
على المعارضة "التقاط الفرصة"

جعجع والنائب ستريدا لدى دخولهما باحة االحتفال بذكرى شهداء المقاومة اللبنانية في معراب أمس (رمزي الحاج)

تحت لواء بكركي الرعوي والوطني ،وخلف رايتها التاريخية املتميزة يف مقدّمة «املواجهة
من أجل لبنان» منذ أيام «رسائل جمال باشا السفاح ،وبعده سلطة الوصاية السورية ووصوال ً
اليوم إىل رسالة توقيف املطران موىس الحاج» ،قرر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمري جعجع
ّ
أن «يضع بعض النقاط عىل الحروف» جراء ما وصل إليه البلد من هالك وانهيار و»خراب كامل
شامل عىل اللبنانيني لم يروا مثله يف تاريخهم حتى يف عز أيام الحروب العاملية».
ومن منرب شــهداء املقاومة اللبنانية ويف ذكراهم السنوية «الـ 32بعد نهاية الحرب»،
حرص جعجع خالل الكلمة التي ألقاها للمناسبة أمس يف معراب عىل رفع سقف «التحدي
واملواجهــة» ،فد ّك جبهة العهد العوني وتياره بوابل مــن املواقف النارية بلغت حد وصف
رئيس الجمهورية ميشال عون بأنه «أضعف رئيس يف تاريخ لبنان ،خاضع وخانع ضحى
بشــعبه ووطنه خدمة ملصالحه الشخصية» ،مشددا ً عىل ّ
أن املسيحيني باتوا يعدون األيام
«يوما ً بعد يوم ،لحظة بعد لحظة ،لينتهي العهد الحايل يف الوقت الذي يحنّون فيه للعرشين
ّ
ّ
و»كفن» عهده
فهشم بخطابه صورة عون الرئاسية
يوما ً ويوم من عهد بشــر الجميل»،
عىل بُعد أســابيع من انتهاء واليته الرئاســية ...وحينها «رح يطلعوا من القرص ...ومن
التاريخ كمان».
20

البنزين والغاز :الدولرة أو الفوضى!
بــاتــريــســيــا جــــالد
إذا استم ّر مرصف لبنان بالسري عىل الوترية نفسها يف سحب دعم "صريفة" عن
البنزين الذي بدأه يف  3آب تدريجيا ً بنسبة نحو  15%اسبوعياً ،سنشهد خالل أسابيع
ثالثة رفع الدعم النهائي عن املحروقات ،إال اذا أراد إطالة أمد رفع الدعم لفرتة أطول
كون ذلك التدبري غري محكوم بفرتة زمنية محددة .وبذلك تصبح الصفيحة بنسبة
ّ
ويحقق مكاسب
 100%وفق سعر رصف الدوالر يف السوق الســوداء الذي يرتنّح
قياسية وآخرها مساء أمس  34500لرية لبنانية ،نتيجة الفوىض القائمة وانعدام
أية آفاق ايجابية للمستقبل القريب مع دنو موعد اإلنتخابات الرئاسية20 .

إصابة  6جنود إسرائيليين وجروح أحدهم "خطرة"

إستهداف حافلة إسرائيلية في غور األردن
و"حماس" تبارك العملية "البطولية"
تعرضت حافلــة إرسائيلية أمس ،الطالق
نار يف منطقة غــور األردن يف الضفة الغربية،
ما أدى إىل جرح ستة جنود إرسائيليني ومدني.
وأعلن الجيــش اإلرسائييل ،أن قواته ألقت
القبض عىل مشــتبه بهم يف تنفيــذ العملية،
موضحا ً ّ
أن "فلســطينيني قاموا بإطالق نار
نحو حافلــة إرسائيلية ،فهرعــت قوات أمن

بأعداد كبــرة إىل املكان ونــرت الحواجز،
وأطلقت عملية تمشــيط بحثا ً عن املنفذين".
وأضاف" :تم اعتقال اثنني من املشــتبه فيهم
بالقرب من بقايا ســيارة محرتقة يعتقد أنها
استخدمت يف العملية كما عثر عىل مسدسات
ملقاة عىل طريق ترابي قريب" ،مؤكدا ً مواصلة
قواته "عمليات البحث".
20

كييف تنتظر دبابات "أبرامز" من واشنطن و"ليوبارد  "2من برلين

أوكرانيا وألمانيا :طي ّ صفحة التوترات
وتعزيز الدعم العسكري
طي صفحة التوترات بني أوكرانيا
يف سبيل ّ
وأملانيا عىل خلفية موقــف برلني املرتدد تجاه
موســكو يف أعقاب الغزو الــرويس ألوكرانيا،
وعدم تقديمها الدعم العسكري الالزم لكييف يف
ّ
تحسنت األمور منذ أسبوع
مرحلة أوىل ،وبعد أن
مع إعالن املستشــار األملاني أوالف شــولتس
تحمّ ل "مسؤولية خاصة ملساعدة أوكرانيا عىل
تعزيز أنظمــة املدفعية والدفاع الجوي وتقديم
الدعم مــا دام تط ّلب األمر ذلــك" ،زار رئيس

الحكومــة األوكرانية دنيس شــميغال ،أملانيا
أمس ،والتقى رئيســها فرانك فالرت شتاينماير
الذي كان داعما ً لسياســة التقارب مع روسيا
أثناء تو ّليه منصب وزير الخارجية مرتّني يف عهد
املستشارة السابقة أنغيال مريكل ،قبل أن يعرتف
بارتكابه خطأ .وصنّفت حكومة زيلينســكي
لفرتة من الوقت شتاينماير شخصا ً غري مرغوب
فيه ،حتى أنه اضط ّر إىل إلغاء زيارة إىل كييف يف
منتصف نيسان.
20

النووي االيراني "يتعثّر" ورئيس
الموساد في واشنطن اليوم
رغم عودة املحادثات النووية غري املبارشة منذ  16شــهراً ،ال
تزال املساعي إلحياء االتفاق تتعثر ،حيث تتبادل األطراف االتهامات
باملسؤولية ،واحتمال انهيار املفاوضات.
يف الغضون ،أعلن رئيس الــوزراء اإلرسائييل يائري البيد أمس،
عن إطالق حملة ترمي إىل الحيلولة دون إبرام إيران والقوى الكربى
اتفاقا ً بشأن برنامجها النووي.
وأشار إىل أن رئيس املوســاد ديفيد بارنياع سيتوجّ ه اليوم إىل
واشنطن لعقد سلسلة من االجتماعات التي تهدف إىل رشح موقف
تل أبيب لــإدارة األمريكية حول املخاطر التــي تكمن يف االتفاق
النووي مع إيران ،بعد اتصــال هاتفي أجراه مع الرئيس األمريكي
جو بايدن األربعاء املايض.
20
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ولـــيـــد شـــقــيــر

جرأة التغيير ّيين :اإلنخراط
البراغماتي بالرئاسة
خطا النواب التغييريّون الـ 13بمبادرتهم التي
حدّدت رؤيتهم ومعايير مقاربتهم االستحقاق الرئاسي
خطوة جوهرية على طريق االنخراط في العملية
السياسية التي ستؤدي إلى انتخاب الرئيس الجديد،
ورسم المرحلة المقبلة من الحلول لألزمة السياسية
االقتصادية المالية والحياتية.
خالفا ً لما أُخِ ذ عليهم عند دخولهم البرلمان في
انتخابات نائب رئيسه وأعضاء مكتبه ورؤساء
ومقرري اللجان ،من اإلحجام عن التواصل والتنسيق
مع بعض الكتل النيابية التي يجمعهم بها بعض
المبادئ ،بدا من المبادرة التي أطلقوها السبت
أن هناك قدرا ً من الواقعية ،من دون التخلي عن
معاييرهم ،أخذ ينعكس في تعاطيهم مع محطة
انتخاب الرئيس الجديد ،باعتبارها ُ
«الخطوة ال ُكبرى
الفاصلة الحاسمة التغييريّة» ،والتي توجب درجة
من االنفتاح على سائر الكتل بال استثناء .وهو ما قاد
النواب الـ 13إلى موقف وسطي يسعى إلى تفادي
الفراغ الرئاسي الذي ال يحتمله البلد هذه المرة ،إذ إن
ورقة الفراغ في السابق كانت تُستخدَم للضغط على
الوضع العام في البلد ،في ظل حالة اقتصادية مختلفة
تماماً .فاالنهيار لم يكن قد حصل ليلقي بثقله على
اللبنانيين في الشكل المأسوي الحالي.
تحدد كتلة التغييريّين خالل اليومين المقبلين
منهجية لقاءاتها مع الكتل بالتزامن مع طلب مواعيد
هذه اللقاءات ،بعد حسم الموقف ممّ ا إذا كانت زياراتها
ستشمل اقتراح أسماء تعتبرها متناغمة مع معاييرها،
في اللقاءات األولى أم أنها ستترك مسألة األسماء لأليام
التي تلي تلك اللقاءات ،وسط ترجيح أن تتفق على
ثالثة أو أربعة أسماء ترى أن شروط اإلنقاذ تتوفر
فيها لطرحها منذ المشاورات األولى .وهذا التوجه
يعود بحسب مصادر الكتلة التغييرية ،إلى أن الوسط
السياسي وسائر الكتل تتوقع منها أن تكون مباشرة
في طرحها ،بال مواربة ،فتترجم مبادرتها بتظهير
هوية من تتوفر فيهم المواصفات التي تتضمنها.
الواقعية نفسها التي تح ّلت بها مبادرة التغييريين،
استبقت أي حساسية عند الكتل التي يمكن أن يتفاهم
التغييريّون معها على الرئيس المقبل ،إزاء طرح
األسماء في شكل علني ،خشية أن تعتبر هذه الكتل
أن النواب الجدد الـ 13يعملون على فرض مرشح
اختاروه .وبالتالي ستبقى األسماء التي سيطرحونها
في دائرة السرية قدر اإلمكان وإلى حين ،ولن
يس ّربوها كما تفيد أوساطهم ،إفساحا ً في المجال
أمام التداول مع معظم الكتل حولها ،تجنّبا ً أليّ ردة
فعل من هذا الفريق أو ذاك ،تؤدي إلى فيتو على هذا
االسم أو غيره ،وتجنبا ً لحرق أسماء ،في ظل هاجس
الحرص على تأمين التفاف الـ 86نائبا ً (أكثرية
الثلثين التي يفرضها الدستور لنصاب البرلمان) ،حول
مقبوليتها ،ليتم االنتخاب الحقا ً سواء بتلك األكثرية أو
باألكثرية المطلقة.
فالمنحى التوافقي للمبادرة التي تتوخى كما جاء
في نصها« ،أن نبدأ صفحة جديدة من خالل هذا
الرئيس ،وننطلق معه في استرداد الدولة بمفاهيمها
الواسعة» ،ال يسقط من الحساب إمكان ظهور صعوبة
تأمين الثلثين ،حول رزمة األسماء التي ترى الكتلة أنها
قادرة على حمل مشروع إنهاض البلد.
يواكب الجرأة التي تح ّلت بها مبادرة التغييريين،
حذر شديد من قبلهم حيال بعض ردود الفعل
اإليجابية التي ّ
تلقوها حيالها من ممثلي كتل عديدة،
نظرا ً إلى تفضيلهم سماع مواقف الفرقاء مباشرة
خالل لقاءاتهم بهم.
فتح «الصفحة الجديدة» يفترض تجنّب أي
استمرارية للعهد الحالي بشخصيات تنتمي إلى
التزامات سياسية شبيهة بالتي تسببت بإغراق البلد
في قعر جهنم ،على رغم أن مقاربة التغييريين ّ
توخت
البراغماتية من دون التنازل عن مواقف مبدئية .وربما
كان إصرارهم على لبننة االستحقاق من هذا الباب ،مع
إدراكهم أن المبادرة وسيلة لرفع قدر هذه اللبننة إذا
كان صحيحا ً أن ال مجال إال أن يأتي الرئيس الجديد
بتسوية خارجية .فصناعة اتفاق داخلي على هذه
المحطة المهمة من إعادة تكوين السلطة تستأهل
المحاولة .واالنخراط فيها قد يجعل الكتل التي توصف
بأنها بيضة القبان تتالقى وتتّحد بحيث تكون لها
كلمة في االستحقاق وتتم ّكن من انتزاع التزامات
لبنانية صرف من أي مرشح ،بحيث ال يأخذ البلد إلى
انحياز كامل للخارج .وقد تؤدي المبادرة بهذا المعنى،
دورا ً في ما وصفه نصها «رفض منطق االصطفاف
األرعن» .مع العلم أن التغييريين أنفسهم قد يجدون
أنفسهم أمام تحدي الوقوف بين خيارين أحالهما مر،
مثل بعض النواب المستقلين اآلخرين.

االثنيــن  ٥آيلول ٢٠٢٢

حزم الراعي الرئاسي يُصيب "حزب الله"
و"التيار"" ...لقد أُعذر من أنذر"
أالن ســــركيــــس
ال تملــك البطريركيــة املارونية
ترف الوقــت أو املماطلة ،بل ّ
إن مواقف
بطريركهــا يف اللحظات الحرجة تكون
املنطلق إلخراج لبنان من أزماته.
ال يزال أيلــول  2000من التواريخ
الراسخة يف ذاكرة الشعب ،يومها وقف
البطريرك الراحل مار نرصالله بطرس
صفري ومجلس املطارنة الوقفة الشهرية
داعيا ً سوريا لرتك لبنان وسحب قواتها،
وبذلك ّ
دقت بكركي مســمارا ً يف نعش
اإلحتالل.
وباألمس قال البطريــرك كلمته
الرئاســية يف عظة األحد وحدّد مسار
األمور ،إذ إن الراعي يريد رئيسا ً يش ّكل
مدخالً للحل وليس رئيس أزمة أو إدارة
أزمة.
ال يملك البطريرك نوابا ً يف املجلس
لكن لديه قــوّة تأثــر معنوية كبرية
حيث ش ّكل الرافعة للمعارضة يف وجه
السلطة الحاكمة ويرفع السقف عاليا ً
ض ّد «الدويلة» ويدعو إىل الحياد.
وشــ ّكلت لقاءاتــه الفاتيكانية
ً
مناســبة لعرض القضية اللبنانية يف
أكرب املحافل الدولية ،لذلك فإن الراعي
أمام أيام وأسابيع حاسمة حيث دخل
مبارش ًة عىل خ ّ
ط تصويب اإلستحقاق،
يف حــن أن دار الفتوى هــي األخرى
تحاول جمع وتوحيــد العدد األكرب من
النواب الســنّة تحــت عناوين وطنية
جامعة.
ووجّ ــه الراعي ســهامه باتجاه
الجميع وخصوصا ً باتجاه «حزب الله»

و»التيــار الوطني الحــ ّر» حيث الحظ
بأسف بأن املسألة باتت اليوم «من يتوىل
مســؤولية الفراغ أو الشغور الرئايس؟
أرئيس الجمهورية الذي شــارف عهده
عىل النهاية ،أم الحكومة املســتقيلة؟
معتــرا ً أن تعمــد الشــغور الرئايس
مؤامرة عىل ما يمثل منصب الرئاسة يف
الجمهورية ،بل هو خيانة بحق لبنان.
ينظر الراعي نظرة أوسع وأشمل
وهو كان أول الداعني إىل تأليف حكومة
بعد اإلنتخابات الرئاســية ،لكن ضغط
«الثناني الشيعي» ورئيس الجمهورية
العماد ميشــال عون من أجل التأليف
اليوم بعدما دخلت البالد مهلة انتخاب
رئيس يُمثّل «غايــة يف نفس يعقوب»،
لذلك فان النوايا سيئة يف هذا اإلطار.
ويرفــض الراعــي كل املغامرات
بشأن اإلستحقاق الرئايس وسط الكالم
عن دراســات قانونية أعدّتها الدوائر
املق ّربة من عــون ومفادها أن بإمكان
الرئيس البقــاء وعدم تســليم البالد
لحكومة ترصيــف أعمال ،لذلك يرفض
الراعي إدخال البالد يف مغامرة شبيهة
بمغامرة .1990
ويعتــر كالم الراعــي عــن أن
«التالعب برئاسة الجمهورية هو تالعب
بالجمهورية نفســها ،وحذار فتح هذا

التمديد لما يعيشه الوطن في
العهد الحالي أو أخذ اإلستحقاق
رهينة في غرف المفاوضات
النووية هو الدمار بحدّ ذاته

الراعي في الديمان

الباب» ،الكالم األوضح يف وجه املعطلني،
فالراعي ينظــر إىل هذا اإلســتحقاق
كمدخل للح ّل وليس لتجديد األزمة التي
اندلعت منذ  3سنوات ،كذلك فان الراعي
يريد من الرئيس الجديد اإلصالح وإعادة
وصل عالقات لبنان بالخارج وخصوصا ً
بالعالم العربي.
يستشــعر الراعي بالخطر الداهم
يُالحــق اإلنتخابات الرئاســية ،وهو
يتخوّف من سيناريو شبيه بـ  1990أو
 2007أو  ،2014ويعترب ّ
أن عىل مجلس
النواب الــذي انتخبه الشــعب القيام
بواجبه ،كذلك عىل الكتل األساسية طرح
مرشــحني وليخرت النواب األفضل من
بينهم ،بينما التمديد ملا يعيشه الوطن
يف العهد الحايل أو أخذ اإلستحقاق رهينة
يف غرف املفاوضات النووية هو الدمار
بح ّد ذاته.

خفــايـــا
لــم يســقط مــن
حسابات جهات سياسية
معارضة للعهد اعداد تحرك
مضاد يف مقابــل التحرك
املواكب النتقــال الرئيس
ميشــال عون من بعبدا اىل
الرابية.
بلــغ حجــم طالب
الجامعــة اللبنانية الذين
اســتحصلوا عــى إفادات
لالنتقــال اىل الجامعــات
الخاصة اكثر من  10%من
املســجلني
الطــاب
وانخفضت نسبة التسجيل
يف الجامعة اللبنانية للعام
املقبل اكثر من  20%بسبب
ارضاب اساتذتها.
تبني ان جولة الوزراء
عىل الحــدود الجنوبية قام
بتنظيمها «حزب الله» حيث
اتخذ اجــراءات للمواكبة
االمنية للوفد الوزاري علما ً
انهــا قوبلــت بانتقادات
شــعبية من الجنوبيني ،يف
ظل تقاعس الوزراء الذين
شاركوا يف الجولة عن القيام
بواجباتهــم وانقطــاع
املحروقات واملياه والكهرباء
والطحــن عــن مناطق
واسعة يف الجنوب.

«الكالم عنه محصور دستوريًا باستقالة رئيس الجمهورية أو وفاته أو سبب قاهر»

الراعي :الشغور خيانة وحذار ِ التالعب بالرئاسة
أكد البطريرك املاروني الكاردينال
مار بشــارة بطرس الراعي يف عظته
خالل قــداس األحد يف الديمان انه «لو
يسمع املسؤولون السياسيون ،أكانوا
يف الحكم أو خارجــه ،كالم الله الذي
يدعوهــم إىل الواجــب الوطني ،لوبخ
ضمائرهم عــى حالة البــؤس التي
رموا فيها الشعب ،وعىل مسؤوليتهم
يف تفــكك مؤسســات الدولــة التي
استهدفوها ،وعىل تهجري أفضل قوانا
الحية إىل بلدان العالم! لو سمعوا كالم
الله ،لتاب كل واحــد منهم وقال أمام
ضمريه وربه :خطيئتي عظيمة»!
ودان الراعي بشدة «محاولة جعل
اآلليات الديمقراطية ضد املؤسســات
الديمقراطيــة ،وتحويل األنظمة التي
صنعت لتأمني انبثاق السلطة وتداولها
بشكل طبيعي وسلمي أدوات تعطيل،
يتبني مــن خاللها وجــود مرشوع
سيايس مناهض للبالد»! والحظ بأسف
بأن املســألة باتت اليــوم «من يتوىل
مسؤولية الفراغ أو الشغور الرئايس؟
أرئيس الجمهورية الذي شارف عهده
عىل النهاية ،أم الحكومة املستقيلة؟»
معتــرا «أن تعمد الشــغور الرئايس
مؤامرة عىل ما يمثل منصب الرئاسة يف
الجمهورية ،بل هو خيانة بحق لبنان،
هذه الواحة الوطنيــة للحوار وتالقي
األديــان والحضــارات يف هذا الرشق
العربي».
وشــدد الراعي عــى أن «طرح
الشــغور الرئايس ،أمر مرفوض من
أساســه» ،مؤكدا ً ان «انتخاب رئيس
جديد ضمــن املهلة الدســتورية هو
املطلوب األوحد» ،شــارحا ً ان «الكالم
عن شــغور رئايس محصور دستوريا ً

باســتقالة الرئيس أو وفاته أو سبب
قاهر ،بحســب منطوق املادتني  73و
 74من الدســتور .فاملادة  73تتجنب
الشــغور بانتخاب الخلف قبل انتهاء
الوالية بمدة شهر عىل األقل أو شهرين
عىل األكثر .واملادة  74تتفادى الشغور
بسبب الوفاة أو اإلستقالة أو سبب آخر
غري متوقع بالدعوة إىل انتخاب الخلف
فوراً» يف الحالة الحارضة يجب تطبيق
املادة  .73ولــذا بات من واجب القوى
السياســية اإلتفاق عىل شخصيتني
أو شــخصية تحمل املواصفات التي
أصبحت معروفة ومكــررة ،وليبادر
املجلس النيابــي إىل انتخاب الرئيس
الجديد ضمن املهلة الدســتورية التي
بدأت» .وحذر الراعي من ان «التالعب
برئاســة الجمهوريــة هــو تالعب
بالجمهورية نفسها ،وحذار فتح هذا
الباب» ،واكد أن «البطريركية املارونية،
املعنية مبــارشة بهذا االســتحقاق
وبكل اســتحقاق يتوقف عليه مصري
لبنــان ،تدعو الجميــع إىل الكف عن
املغامرات واملســاومات وعن اعتبار
رئاســة الجمهورية ريشــة يف مهب
الريــح تتقاذفها األهواء السياســية
والطائفية واملذهبية كما تشــاء ،إن
رئاســة الجمهورية هي عمود البناء
األساس الثابت الذي عليه تقوم دولة
لبنان .وإذا تم العبــث يف هذا العمود،
فكل البناء يســقط» .وحافظ الراعي
«عىل األمل بحصول صحوة وطنية لدى
األحزاب والكتل النيابية ،فتبادر إىل فعل
االنتخاب وتقي نفســها عار التاريخ
واملســتقبل ونقمة األجيال ،خصوصا
أن غالبية الذين خاضــوا االنتخابات
النيابيــة يف أيار املــايض التزموا أمام

ال بديل ألي مك ّون عن لبنان فكل االنتماءات األخرى هي انتماءات باإلعارة

الشــعب بانتخاب رئيس جمهورية،
وبانتهاج أداء وطني مختلف عن األداء
الــذي كان رمز التعطيل والســلبية،
وال نزال نراهن عــى محبة اللبنانيني
لوطنهم لبنان ،وعىل إرادتهم يف العيش
املشــرك ،وعىل فخرهــم بنظامهم
الديمقراطي والتعددي وامليثاقي ،عىل
أنهم جميعا ً سيعودون يف لحظة تجل
إىل الخط الوطنــي الجامع وينقذون
أنفسهم ولبنان ،ألن ال بديل ألي مكوّن
عن لبنان ،فكل االنتماءات األخرى هي
انتماءات باإلعارة».

الحكومة تورّطت

واثار الراعي ،يف مــوازاة قضية
انتخاب رئيــس الجمهورية ،الوضع
املعييش يف البالد والذي « يرتاجع بشكل
مخيف» ،الفتا ً اىل أن «نســبة التضخم
بلغت نحــو  200%مما يعطل القدرة
الرشائية مهما تعدلت نســبة األجور،
ونســبة البطالة فاقت هذه السنة الـ
 40%من القــوى العاملة ،واملصارف
ضيقت أكثر فأكثــر عىل الزبائن رغم
تعاميم املــرف املركزي ،والحكومة
ٍ
تعاف ال تعرف كيف
تورطت يف خطة
تنسحب منها وال كيف تعدلها .لذلك إن

مسؤولية الدولة اللبنانية أن تلتزم جديا ً
أمام الشعب بضمان الودائع من خالل
التزام خطة تخصيص واستثمار بني
القطاعني العــام والخاص واملصارف
واملؤسســات املالية العربية الدولية».
واضاف« :تزداد املأساة حني نكتشف
أن نسبة األرس التي تحصل عىل دخل
مــن التقاعد وبدالت مــن التأمينات
االجتماعية األخرى انخفضت من 28
يف املئة إىل  10يف املئة .وهناك  85يف املئة
من األرس ال تقوى عــى الصمود أبدا ً
حتى ولو لشــهر واحد يف حال فقدان
جميع مصادر الدخل .مــع كل ذلك،
ال نفقد الرجاء بقــدرة الله عىل مس
الضمائر ،وإنارة العقول ،وإيالد التوبة
يف القلوب».

تدشين كنيسة

وكان الراعي دشــن كنيسة مار
سمعان العمودي يف بلدة أرده يف قضاء
زغرتا ،وترأس قداسا ً للمناسبة  ،مؤكدا
انه «رغــم كل يشء يوجــد ايمان يف
قلوب الشعب ،انه االيمان بالله ويوجد
قيم اخالقية ووطنية وروحية لذلك ال
نخاف عىل لبنان فهو ينهض ويولد من
جديد وكالنرس يجدد شبابه».

محـــــليـــــات
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"القوات" تقدّس للشهداء وتطالب برئيس إنقاذ ممث ً
ال فعليًا للشرعية

ن
جعجع« :رح يطلعوا من القصر ...ورح يطلعوا من التاريخ كما »
حقوقهم ومكتســباتهم الشخصية عىل
حساب املســيحيني ،يف وقت لم يرضّ أحد
باملســيحيني أكثر منهم كذلك بحقوقهم
وسمعتهم وصورتهم التاريخية»...
وطمأن جعجع اىل ان نتائج االنتخابات
النيابية األخرية ليست سوى البداية ،قائال
«بعد اســابيع «رح يطلعوا من القرص …
ورح يطلعوا مــن التاريخ كمان» ،باعتبار
ان العهود «بــروح وبتجي ووحدو العهد
إللكون يا رفاقي الشهداء باقي ،ال بريوح
وال بيجي ،كان الو بداية بس ما رح يكون
الو نهاية».

رسائل سياسية بالجملة وزعها رئيس
حزب «القوات اللبنانية» سمري جعجع من
معراب امــس ،يف كلمته بعد القداس الذي
احيته «القوات» يف ذكرى شهداء املقاومة
اللبنانيــة ،متوجهــا ً فيهــا اىل الخصوم
والحلفاء ،من دون ان ينىس تحميل الفئة
من النواب التي تع ّد خارج محور املمانعة
مســؤولية التنســيق يف ما بينها إليصال
رئيس إنقاذي فعيل للبنان ومسؤولية عدم
وصول هذا الرئيس إىل سدة الرئاسة.
القــداس اقيــم برعايــة البطريرك
املاروني الكاردينال مار بشــارة بطرس
الراعي ممثال بالنائب العام عىل أبرشــية
لهم لبنانهم ولنا لبناننا
جونيــة املارونية املطران أنطــوان نبيل
وخاطب جعجــع اللبنانيني بالقول:
العنداري وحرضه ،اىل اهايل الشهداء ،عضوا
«لهم لبنانُهُ م ،ولنا لبنانُنا .بكل بســاطة،
كتلة «الكتائب» النائبان ســليم الصايغ
ومن دون تحاليل وال استنتاجات نظرية،
ونديــم الجميل ،اعضاء كتلــة «التجدد»
ومن اآلخــر :لبنانهم هو لبنــان محور
النواب :ارشف ريفي ،ميشال معوض ،فؤاد
املمانعة وحلفاؤهم ،الذي نعيشه اليوم يف
مخزومي واديب عبد املسيح ،النائب نعمت
التمام والكمال ،بينما لبناننا رأيناه وعشناه
افرام ،النائب غسان سكاف ،واعضاء تكتل
جزئيا يف مرحلــة إنتفاضة اإلســتقالل
«الجمهوريــة القويــة» وفاعليات دينية
ّ
وسياسية وآخرون.
ألن محــور املمانعة كان موجــودا ً وذات
جعجع استهل كالمه بالرتحيب بالوفد
تأثري بشــكل أو بآخر ،كما رأيناه كليّا يف
الخمسينات والستينات من القرن املايض
الكتائبي و»بالحليف الدائم» النائب ارشف
عندما كان لبنان «سويرسا الرشق» وكانت
ريفي وبكتلــة «التجدد» وبالنائبني نعمت
افرام وغسان سكاف.
الربامــج االنتخابية لحكام ســنغافورة،
وتســاءل جعجع يف كلمتــه« :أيها
أنجح الدول يف العالم حالياً ،تقتيض بالتمثّل
بلبنان ،وحني كانت تعترب املجالت العاملية
الشــهداء ،ماذا فعلوا منــذ ظهورهم يف
ان بلدنا هو من أوائل الوجهات السياحية
الســاحة حتى اليوم؟ جوابي لكم :قاموا
واالستثمارية يف العالم».
بإنجازيــن رئيســيني :االول ،تمثّل حني
وقــال« :لبنانهــم لبنــان الفوىض
تس ّلموا حكومة كاملة الصالحيات مكان
والخراب والدمــار والفقر والالدولة ،فيما
رئيس الجمهورية ســنة الـ ،1988آنذاك
لبناننا النظام والعمران والتقدم والحضارة
كان لدينا منطقة استشــهدتم مع غريكم
والبحبوحة ،والدولة ...لبنانهم «كلو بسبيل
من أجلها باآلالف واصيب عرشات اآلالف
إيران وحزب الله بيهون ولو عا حســاب
من رفاقكم ومن جميــع اللبنانيني حتى
الله والشــعب اللبناني والدولة اللبنانية»،
بقيت حرة رغــم كل األحداث واالحتالالت
لبنانهم الدولة التي تتفكك
بني الســنوات 1975-
واملؤسســات التي تنهار
 ،1990ولكن منذ لحظة
والتحالــف مــع أفشــل
دخولهــم اىل الحيــاة
ّ
جه الفاشلني ،وأفسد الفاسدين
السياســية
«طيوا»
بتو
يلي
هيي
«بكركي
ّ
املنطقة الحرة وشــن ّ
وتغطيــة فســادهم،
وا
الرسائل ...بكركي ما
واملشــاركة فيه «لحماية
حربا ً علينا ،بحجة إزالة
جهال رسائل»
بيتو ّ
ضهر ما يسمّ ونه املقاومة،
الســاح غري الرشعي
ّ
بيطق
يف أيــام الحرب ،ك ّلفت
ولــو انّو هالــي
ضهر لبنان وضهر كل مواطن لبناني»...
املجتمع الكثري الكثــر ،وانتهت يف خراب
ً
نســبة ملصالح
نســبي،
يف لبنانهم ،كله
ودمار وتهجري لم يشــهد لبنان مثيالً له.
ّ
اما االنجاز الثاني فلمسناه حني تس ّلموا،
«حزب الله» ،ال ملصالح الشعب اللبناني ،لذا
اىل جانب أكثرية ،منذ العام  2016اىل اآلن
التفاوض غري املبارش مع العدو مرشوع،
أمّ ا التفاوض املبارش مع شــقيقهم فغري
رئاسة الجمهورية كما يف مجلس الوزراء،
وكانت النتيجة خرابا ً كامالً وشــامالً عىل
مرشوع ألنه يحْ ُرم «حــزب الله» من ع ّلة
اللبنانيني لم يروا مثله يف تاريخهم ،حتى يف
وجوده ،ولو كان هذا التفاوض يعيد مزارع
ع ّز أيّام الحروب العاملية».
شبعا وتالل كفرشوبا للبنان .لبنانهم لبنان
وقال جعجــع« :يع ّ
طلون تشــكيل
التفشيط االسرتاتيجي ...لبنانهم «بيحمي
حكومة جديدة ،ويتحــرون كما دائما ً
وبيبني» :يحمي الفســاد يف الداخل ويبني
جدرانا فاصلة مع الخــارج ،ودويلة عىل
لتعطيــل االنتخابات الرئاســية ،واألكيد
حساب الدولة ...يف لبنانهم ،ال دستور وال
املؤكد ان ذلك ليس مــن اجل طرح خطة
إصالحيــة معيّنــة بل محاولــة لالتيان
ديمقراطية ،وال حتى هناك ناس ،بل فقط
يوجد «الله الســام عا إسمو» ،ك ّلف احدا ً
بجربان باســيل او «حدا من عندو» رئيسا ً
معيّناً ،من دون اعالمنا نحن الشعب العادي
للجمهورية خلفا ً مليشــال عون ،واملؤسف
حتى ،إلدارة شــؤوننا واالهتمام بها ،عىل
أنهم يدّعــون ان ما يقومــون به بحجّ ة
طريقته« ،ولو غصب عنّا» .ففي لبنانهم
تحصيــل حقوق املســيحيني ،وهذه هي
لالنسان خيارات عديدة ولكن ك ّلها للموت:
الكذبــة االكرب املســتخدمة مــن قبلهم
فإمّ ا يموت فيه جائعاً ،أو «إذا كان طليعيا ً
باســتمرار ويف كل الظروف بغية تحقيق

«لهم لبنانهم ولنا لبناننا»

فهمان» يمكنه اختيــار املوت يف الحرب،
وهذان هما الخياران وال ثالث لهما».
واكد جعجــع انه «لــن نقبل مهما
حصل أي تغيري يف وجــه لبنان او يف دوره
ورســالته وهويّته ،كما لن نقبل البتة ان
يبقى بلدنا غريبا ً ومعزوال ً عن بيئته العربية
او عن املجتمع الدويل ،فنحن ســنواجه أي
مــروع يريد جره اىل مكان ال يشــبهه،
وال عالقة لــه ال بماضيه وال بتاريخه ،وال
بطبيعــة أهله ويهدد وجوده ومســتقبل
شــعبه .وبالتايل لن نرىض بطمس تاريخ
لبنان مــن قبل أحد وتحويره ليتناســب
وإيديولوجيته ونظريّاتــه ،او ان يتالعب
بالخصوصية اللبنانية ويقفز فوق حقائق
التاريخ والجغرافيا .تاريخ لبنان لم يبدأ من
40عاما ً بل من آآلف الســنني ،انطالقا من
هنا ،نؤكد ان لكم لبنانكم الغريب عن لبنان
وعنّا ايضا وعــن تاريخنا ،وهو غري قابل
للحياة ،ولنا لبنانُنــا ،الذي عمره من عمر
الزمن ،وباق باق باق مهما طال الزمن».

لرئيس قوي

ولفت جعجع اىل «اننا لن نقبل بست
ســنوات شــبيهة بالتي م ّرت ولن نرىض
برئيس منهم ،بل نريد رئيســا قادرا ً عىل
تغيري كل ما عشــناه يف هذا العهد وكرس
املعادلة التي ارســيت بســبب حكمهم»،
وقال»:بدنا رئيس بيعمل عكسن» ،فيكون
ممثال فعليا للرشعية ،وغري خاضع مليليشا
غري رشعيــة خاضعة لدولــة خارجية،
«بدنا رئيس» يدافع عن سيادتنا ويستعيد
لنا كرامتنــا ويعيد القرار االســراتيجي
للدولة بدل ان يســاعد يف ابقائه خارجها،
«بدنا رئيس» يكــون إصالحيا ً ال متف ّرجا ً
عىل الفســاد و»ياخود لحسة او لحسات
منو» ويحــارب بكل قوته من أجل إصالح
مؤسســاتنا واقتصادنا ال تعطيلها« ،بدنا
رئيس قادر يقول «أل» مهما كانت صعبة
من دون خوف عىل مكتسباته او رأسه او
رأس وريثه وويل عهده».
وطالب برئيس قوي« ،ولو ان البعض
يعتــر ان نظريــة الرئيس القــوي قد
سقطت ،فالرئيس الحايل ليس رئيسا ً قويا ً
بل اضعــف رئيس يف تاريخ لبنان ،باعتبار
انــه خاضع وخانع ،وقد ضحّ ى بشــعبه
ووطنه خدمة ملصالحه الشــخصية .نريد
رئيس مواجهة ،ليــس يف وجه اللبنانيني،
بل يف وجــه كل من ّ
نغص حياتهم ،ولو ان
البعــض يعرتض بأعىل صوتــه ويطالب
برئيس تســوية يجمع الــكل حوله ،عىل
الرغم من ان وضعنا اليــوم نتيجة هكذا
منطق ونتيجة حكومات الوحدة الوطنية
املزيّفة ورؤســائها والتي أدت بدورها اىل
حالة وحدة وطنية مزيّفة قوامها الفقر،
والتعتري ،والشحادة ،والعوز»...نريد رئيسا ً
يتحدى الواقع املزري الذي نعيشه ،ال رئيسا ً
وســطيا ً بني مرشوع الخراب والدمار من
جهة ومرشوع اإلنقــاذ املطلوب من جهة
أخرى» .وطالب برئيس يتحدى كل املفاهيم
املتبعة حاليــا ً يف الدولة ...برئيس «يتحدّى
كل من اوصلنا اىل هنــا» وقال« :صار بدا
رئيس إنقاذ» .ورأى ان «عملية االنقاذ لن
تتحقــق اال برئيس مواجهة انقاذي ،وهنا

«صار بدّا رئيس إنقاذ»

تقع املسؤولية كاملة عىل املجلس النيابي
الذي سينتخب رئيسا ً جديدا ً للجمهورية».
وشــدد جعجع عىل ان «االنتخابات
الرئاســية ال تقررها إرادات خارجية ،كما
انها ليست نتيجة معادالت إقليمية ودولية،
بل هي نتاج إرادة داخلية وطريقة تصويت
الـ 128نائبا ً يف الربملان اللبناني».
ولفت جعجــع اىل «ان املجلس الجديد
تفجير المرفأ
يتضمــن فئتني من النــواب :نواب محور
ولم تغــب ذكــرى  4آب عن خطاب
املمانعة ،بكل انواعه وأجناسه من «حزب
جعجع فأكد ان» أكثر ما ال يمكن نسيانه
الله» ،اىل «التيار الوطني الحر» وما بينهما،
يف جريمة االنفجار ،رغــم عدد الضحايا
وهذه الفئة ال ننتظر منها يف االســاس اي
واملصابني واملترضريــن ،وحجم اإلنفجار
يشء ألنهــا «أصل البال» وســبب األزمة،
وأرضاره املبــارشة وغري املبــارشة التي
بينما الفئة الثانية من النواب عىل مختلف
حوّلتــه حدثا عامليا ً ورغــم هذه الصورة
انتماءاتهــم الحزبية او الفكرية فهي التي
املأسوية القاتلة القاتمة ،ان البعض يتمتّع
ليست من ضمن محور املمانعة ،وهذه بحد
بما يكفي من ق ّلة اإلحســاس والشعور
ّ
ذاتها نقطة إنطالق جيــدة ،وما يجمعها
يسخف
والضمري والكثري من الفجور تجعله
ان لديها التشخيص نفسه لألزمة الحالية
الجريمة منــذ اللحظــة االوىل ويعتربها
والنية اليجــاد الطرق املناســبة الخراج
مج ّرد حادثة ،كي يتدخل بشــتى الوسائل
الشعب اللبناني منها.
املعقولة وغــر املعقولة
لذا تتحمّ ل هذه الفئة
من اجــل عرقلة التحقيق
من النــواب ،التي تع ّد
بحجــة االستنســابية».
خارج محور املمانعة،
«الرئيس الحالي ليس رئيسًا ولهؤالء ،سأل جعجع« :ما
مسؤولية التنسيق يف
قويًا بل أضعف رئيس في أدراكم ان التحقيق يجري
ما بينها إليصال رئيس
باستنسابية ،وال سيما أنه
تاريخ لبنان باعتبار أنه
إنقاذي فعــي للبنان،
رسيّ ؟ ولو ســ ّلمنا جدالً،
خاضع وخانع»
وبالتايل ان عدم وصول
فقط لغايات البحث ليس
إالّّ ،
هذا الرئيس اىل ســدة
أن التحقيق غري دقيق
الرئاسة ،ال سمح الله ،يعود اليها» .وخاطب
مئة يف املئة ،فنتائجه ستظهر يف وقت من
جعجــع هؤالء النواب ،قائــا« :الناس ما
االوقات من خالل قرار ظنــي يتحوّل اىل
انتخبونا لســود عيوننا ،وال تا نقيض كل
املجلس العديل الذي يض ّم أرفع  5قضاة يف
النهار حكي حكــي ونظريات من دون ما
الدولة اللبنانيــة ،فضالً عن ان املحاكمات
ّ
نغي يش بمأســاتن اليومية» ،فاإلنتقادات
ستكون علنية ،وليس كما يف زمن الوصاية
التي يف مكانها رضوريــة ،ال بل يجب ان
السورية ،وســيكون لكل متهم محا ٍم أو
تكون كمقدّمة لعمل ّ
معي يستطيع تحقيق
أكثر ،ولكن كما يقول املثل اللبناني« :يليل
بعض التغيري يف أوضاع الناس املأســوية،
يف مســ ّلة تحت باطو بتنعرو» ،ويبدو ان
اال ان االســتمرار يف االنتقادات والكالم من
هذه «املس ّلة» نعرت البعض الذي استعمل،
دون االنتقال اىل تنفيذ خطة عملية انقاذية
وما زال ،كل الوسائل املمكنة وغري املمكنة
واضحة يبقى مج ّرد «ضحــك عالناس»،
لعرقلة التحقيــق» .واذ جزم لهذا البعض
وتالعب بمصريهم ومراهقة سياســية يف
بانه «مهما ســعى واجتهد وتعب لعرقلة
الوقت الذي يغــرق فيه املركب وكل دقيقة
التحقيق وتأخري كشــف الحقيقة لبعض
تأخري تك ّلفنا حياة شعب ومصريه» .ورأى
الوقت اال انه لن يستطيع يف نهاية املطاف
ان «الخطــوة االوىل عىل طريق اإلنقاذ هي
طمســها او تعطيلها اىل ما ال نهاية ألنها
ايصال رئيس جمهورية إنقاذي» ،متوجها ً
أكرب من ذلك بكثــر» ،ذ ّكر بأن «القوات»
اىل «كل الكتــل النيابية املعارضة» بالقول:
تقدّمت بعريضة اىل مجلس حقوق اإلنسان
«مســؤولية ايصال الرئيس مسؤوليتنا،
العاملي التابع لألمم املتحدة ،لتشكيل لجنة
تقيص حقائق دولية بانفجار املرفأ ،نظرا ً
وبالتأكيد «مش حياللــه رئيس” ،رئيس
إنقاذي ،وإال ّ نخون األمانة».
للضغوط الهائلة التي يتع ّرض لها القضاة
املولجون بالتحقيق وقسم كبري من الجسم
مستعدون للتضحية
القضائي».
واعلن جعجــع ان تكتل «الجمهورية
القوية» :قوات لبنانيــة ،وطنيون أحرار،
توقيف المطران الحاج
ومســتقلون ،نع ّد أكرب كتلــة يف املجلس
كما استحرض جعجع قضية توقيف
النيابي ،ونتمتع بالتمثيل املسيحي األكرب،
املطران مــوىس الحاج يف رســالة حاول
ورغم ذلك اعلنّا منذ اللحظة االوىل اننا غري
البعض ارســالها اىل بكركي ،الفتا ً اىل انها
متمسكني بأي يش ،ال بل نحن مستعدون
«املرة االوىل يف تاريخ لبنان التي نشهد فيها
للتضحية بــكل يش ،رشط ان يتجمّ ع كل
توقيــف رجل دين ،مــن كل األديان ،بهذا
فرقاء املعارضة حول مرشح إنقاذي واحد
الشكل وهذه الطريقة ،ومن دون اي مسوّغ
للوصول اىل ســدة الحكــم ،ولكن يف حال
قانوني او عميل .ولكــن كما اتت النتائج
لم نســلك هذا الطريــق فعندها «منكون
التي اعطتها رســائل جمال باشا السفاح
خنّــا األمانة الشــعبية» ،وانــا اعني ما
وسلطة الوصاية السورية بعده ،ستكون
اقول ،وبالتايل عرقلنا مهام نيابتنا بأيدينا
نتائج هذه الرســالة ،النــه وباختصار
للسنوات االربع املقبلة وساهمنا يف الكارثة
«بكركي هيي ييل بتوجّ ه الرسائل ،بكركي
املســتمرة يف البلد» .وشدد عىل «ان كل ما
ما بيتوجّ هال رسايل».
وعدنا به اللبنانيني لن يثمر اذا لم نرتجمه
عمالً فعليا ً فعّ اال ً عــى األرض ،من خالل
إيصــال رئيس جمهوريــة إنقاذي يوقف
ك ّليا ً ممارســات املنظومة الحاكمة ،ويبدأ
صفحة جديدة يف حيــاة الدولة اللبنانية
وشعبها».

٤

محـــــليـــــات
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جــان الــفــغــالــي

س «له في الجميع»
لرئي ٍ
»...والجميع لهم فيه»
ُرفِ عَ ت على بعض اللوحات اإلعالنية،
في أكثر من أوتوستراد ،صورة ألحد
المرشحين لرئاسة الجمهوريةُ ،كتِب
عليها« :المرشح الرئاسي المهندس
بشارة أبي يونس».
بالتزامن ،أعلن األمين العام السابق
للمجلس األعلى للخصخصة زياد
حايك ترشحه ً
قائل «رأيت في نفسي
المواصفات التي أرى أنا شخصيا ً أنه
يجب أن يتحلى بها الرئيس العتيد».
السيدة تريسي شمعون أعلنت
ترشحها وفق برنامج قدمته في مؤتمر
صحافي ووزعته ً
الحقا على النواب.
السيدة مي الريحاني ستُعلِن
ترشيحها االربعاء ،وفق برنامج بدأت
خطوطه العريضة تظهر في إطالالت
إعالمية لها.
ِ
«الموسم» ،صحيح
«دستورياً» ،بدأ
ان الدستور ال يتحدث عن ترشح ،لكن
المرشحين عادة ما يصبحون معروفين
سواء بترشحهم رسميا ً أو تلميحاً.
لكن االنتخابات الرئاسية لم تحمل
يوما ً رئيسا ً «فلتة شوط» ،فحتى
المرشحون الذين حملتهم الظروف ،ال
ينطبق عليهم توصيف «فلتة شوط»،
فالرئيس أمين الجميِّل انتخب بعد
اغتيال الرئيس بشير الجميل ،ورشحه
المكتب السياسي الكتائبي ،والرئيس
الياس الهراوي كان مرشحا ً منافسا ً
للرئيس رينيه معوض ،وانتُخِ ب بعد
اغتيال معوض.
اليوم ،تركيبة مجلس النواب،
وموازين القوى داخله ،ال تتيح رئيس
مفاجآت ،وكذلك موازين القوى خارج
المجلس ال تسمح بالمفاجآت ،بمعنى:
ال رئيس ال توافق عليه بكركي
و»حزب الله» (وحلفاؤه).
ال رئيس تعترض عليه كتل القوات
اللبنانية والتيار الوطني الحر واللقاء
الديموقراطي.
ال رئيس ال يتالقى في منتصف
الطريق مع نواب «قوى التغيير» .
ال رئيس ال يحمل مع رئيس المجلس
«مفتاح المجلس» ،فالتفاهم معه
«شر ٌ
ط» أو «ش ٌّر» ال بد منه.
هذه الشروط تفضي إلى رئيس
يحتاج «تركيبه» إلى خبير في «
الكيمياء السياسية» ،فأي خلل في
هذه التركيبة ،من شأنه أن يؤدي
الى أنفجار رئاسي وحلول الفراغ في
المقام االول.
والسؤال هنا :مَ ن هو القادر ،او
من هي الجهة القادرة على ان تكون
«الخبير الكيميائي»؟ هل هي دولة او
مجموعة دول؟
حتى اليوم ليست هناك سوى
مناورات واستدراج عروض او
مرشحين :هناك مَ ن «يحجّ ون» إلى
الفاتيكان ،وهناك مَ ن يحجّ ون إلى
حارة حريك ،وهناك مَ ن يتحاشون
كشف اوراقهم:
البطريرك الراعي ال يسمي ألن
«جميع الموارنة ابناؤه» ،وال ينسى
ان البطريرك الراحل مار نصرالله
درج» العام
بطرس صفير «استُ ِ
 1988الى التسمية ،فجاءه الجواب:
مخايل الضاهر (من خارج مَ ن
سماهم ).
«حزب الله» ال يمانع في «تفاهم»،
فهو معتا ٌد على هذا النمط.
القوات والتيار يملكان االعتراض
وليس حق الفيتو ،لكن رئيسا ً ال
يوافقان عليه يجعل بداية العهد
عرجاء.
وإذا ُر ِبط انتخاب الرئيس بتالزم
المسارات ،فعندها الخطر االكبر ألنه
علينا أن ننتظر فيينا والترسيم وربما
تطورات أخرى ،وإلى ذلك الحين ،هل
يتحمَّ ل البلد؟

االثنيــن  ٥آيلول ٢٠٢٢

قانون الشراء العام :هؤالء الملتزمون ...والمعترضون
كليــــر شكــــر
وســط ظروف صعبة للغاية ونقص
حاد يف عدد املوظفــن ،تعمل هيئة الرشاء
العام عىل تطبيق قانــون الرشاء العام مع
دخولــه حيّز التنفيذ وبالتــايل إخضاع ك ّل
الصفقات العمومية واملشــريات إلرشاف
الهيئة بعدما كانت إدارة املناقصات التابعة
لهيئة التفتيــش املركزي ترشف فقط عىل
 5%مــن الصفقات العموميــة املعقودة
ملصلحة إدارات الدولة ووزاراتها.
ّ
وينص القانون الجديد عىل أنه تُجري
اإلدارة املعنيــة عمليــة الرشاء بنفســها
(مناقصة عادية ،مناقصة مع تأهيل مسبق،
طلب عروض أســعار ،اتفــاق بالرتايض،
رشاء بالفاتــورة ،االتفــاق اإلطاري) عىل
أن تمارس هيئة الــراء العام دورا ً رقابيا ً
عليها ،كما عىل كل عمليــات الرشاء التي
تجرى يف اإلدارات العامة واملؤسسات العامة
واملجالــس والصناديق والهيئات والبلديات
واملرافق العامة ،التي تديرها رشكات خاصة
لصالح الدولة ،والرشكات التي تملك الدولة
حصصا ً فيها ،وصوال ً إىل مشرتيات مرصف
لبنان باســتثناء طباعة وإصــدار النقد
وتحويالته.
فما هي اإلدارات التي التزمت بأحكام
قانون الــراء العام وأرســلت البيانات
املطلوبة من إعالنات ودفاتر رشوط خاصة
أو أرسلت كتبا ً تطلب بموجبها ابداء الرأي
عمالً بأحكام املادة  76من القانون املذكور؟
يتبــن ّ
ّ
أن اإلدارات امللتزمة
حتى اآلن
هي :األمن الداخيل ،األمن العام ،أمن الدولة،
الجيش اللبناني ،محكمة التمييز ،مرصف
لبنان ،رشكــة «تاتش» ،وزارة األشــغال
العامة ،مؤسســة كهرباء لبنان ،مرصف
لبنان ،مجلس اإلنمــاء واإلعمار ،مجلس
الجنوب ،تلفزيون لبنان ،اإلذاعة اللبنانية،
وزارة املال ،وزارة الخارجية واملغرتبني ،عدد
من البلديات الصغرية واالتحادات.
الالفــت يف هذه الالئحــة وهي تضم
عينة من الجهات الشــارية التي تجاوبت
مع القانون ّ
أن بعــض البلديات الصغرية
واتحاداتها كانت أكثر تجاوبا ً من البلديات
الكــرى واتحاداتهــا ،وبأن مؤسســات

ضخمة كمرصف لبنــان ومجلس اإلنماء
واإلعمار سارعت للتجاوب مع مقتضيات
القانــون قبل غريهــا وأن معظم اإلدارات
املرتددة تتذرع بافتقادهــا إىل العدد الكايف
مــن املوظفني وصعوبة تطبيــق القانون
عليها ،وهو لسان حال البلديات واتحاداتها
ومصالح املياه ...مع العلم ّ
أن رئيس الهيئة
جــان العليّة عمل عــى صياغة معالجات
قانونيــة ألزمــة النقــص يف املوظفني يف
ما ّ
خص لجــان التلزيم واالســتالم ،وقد
أصدر وزير الداخليــة يف حكومة ترصيف
األعمال بســام مولوي تعميمــا ً للبلديات
ّ
أجاز عند الرضورة للبلديات الصغرى التي
العلية :مرتاح لهذا المسار
ال تملــك العدد الــكايف يف مالكاتها لتأليف
لجان االســتالم االســتعانة بمستخدمني
التوضيحات عــر بريدها االلكرتوني حيث
من بلديات أخــرى ضمن االتحــادات او
تعمل هيئة الرشاء العــام مع فريق عمل
وخرباء من معهد باســل فليحان استنادا ً
بموظفني مــن وزارة الداخليــة .وينتظر
ان تعقــد لجنة البلديات النيابية برئاســة
إىل مذكرة التفاهم املوقعة بني وزارة املال-
النائب جهاد الصمد اجتماعا ً ملتابعة مسألة
معهد باســيل فليحان وهيئة الرشاء العام
تذليل عقبات خضوع البلديات واتحاداتها
مع دخول قانون الرشاء العام حيز التنفيذ،
للقانون ،من خالل إصدار توصيات تطبيق
لإلجابة عىل هذه األســئلة واالستيضاحات
القانون .أمّ ا تعديله بسبب هذه اإلشكاالت،
بدقــة ووضوح وتنظيــم ورش عمل عرب
فيؤكد املعنيون أنّــه غري مطروح يف الوقت
تطبيق الزوم تشــارك فيــه الهيئة ،وزارة
الراهن ،خصوصــا ً وأنّه يمكن اللجوء دوما ً
املال ،املعهد ،مراقبو عقد النفقات ومديرو
إىل حلــول بديلة ملعالجة
الخزينــة والرصفيات يف
االشــكاالت الناجمــة
وزارة املال ملناقشــة كل
عن نقــص املوظفني يف
االشــكاالت التطبيقية
ما ّ
خص تأليــف لجان يُنتظر أن تعقد لجنة البلديات التي تؤخر أو تعيق تنفيذ
التلزيم واالســتالم من النيابية برئاسة النائب جهاد القانون حيث تتم بلورة
دون الحاجــة إىل تعديل
التفسريات والتوضيحات
الصمد اجتماعًا لمتابعة
القانون .خصوصا ً وأنّه
املناســبة .ويفــرض
ليــس الوقت املناســب مسألة تذليل عقبات خضوع أن ينضــم أيضــا ً إىل تلك
للتعديــل ويمكــن بعد البلديات واتحاداتها للقانون الورش ،املراقبون العامون
مرور عام عىل التطبيق
واملاليون يف املؤسســات
الكشف عن االثغرات واللجوء إىل التعديل.
العامة واملراقبون العامون يف البلديات.
ويقــول املعنيون ّ
إن بعــض اإلدارات
ورغم الظروف الصعبــة ،فالعمل يف
الرسمية التي لم تراسل هيئة الرشاء العام
هيئة الــراء ال يتوقف حتى خالل عطلة
ّ
بسبب انعدام الصفقات يف هذه األيام وعدم
يحض فريق العمل
نهاية األســبوع حيث
توفر التمويل ،نافية وجــود أي اعتبارات
برئاســة رئيس الهيئة اإلجابات ومشاريع
سياسية قد تدفع بعض اإلدارات إىل التم ّرد
املراسالت لنرشها عىل املوقع االلكرتوني،
ولو عىل نحو صامت .يف املقابل فإن الجهات
الفني والقانوني
رأيهــا
الهيئة
تبدي
كما
ّ
املتجاوبة ال سيما األجهزة األمنية ومرصف
يف دفاتــر الرشوط املعروضــة عىل الهيئة
لبنان ومؤسسة كهرباء لبنان وجهت كتبا ً
من الجهات الشارية  .وبعد اإلشكال الذي
إىل هيئة الرشاء العــام تطلب فيها بعض
حصل بسبب مناقصة تقديم خدمات انتاج

وتوزيع كهربائية يف نطــاق امتياز زحلة،
فقد حسمت مؤسسة كهرباء لبنان قرارها
بااللتزام بالتوصية والعودة إىل الهيئة وعلم
أن اجتماعا ً ســيعقد اليوم يف هيئة الرشاء
مع رئيس مجلس إدارة مؤسســة كهرباء
لبنان كمال الحايك من باب تأكيده االلتزام
بالتوصيات التي ســتصدر عــن الهيئة،
كما علم أن وزيــر الصحة زار الهيئة أيضا ً
يوم الجمعة وعقد اجتماعا مع رئيســها
تم خالله التفاهم عــى تنفيذ خطة رشاء
أدوية مركزية هادفة إىل التقليل من التكلفة
وإبعاد الســمرسات عــن عمليات تأمني
الــدواء .وقد أكد العليــة لـ»نداء الوطن»
أنه مرتاح لهذا املســار بالنظر اىل الظروف
الصعبة التي نمــر بها معربا ً عن أمله بأن
تنضوي خالل األشــهر الست كل الجهات
الشــارية من دون استثناء يف نظام الرشاء
العام وهذا بح ّد ذاته انجاز ،مشــرا ً إىل ّ
أن
تجاوز القانون لن يعالج أي مشــكلة ّ
ألن
التجاوز ســيواجَ ه بما تملك هيئة الرشاء
العام من صالحيات ملنع حصوله ،مشــددا ً
عىل أنّه خالل هذه املرحلــة الصعبة التي
ق ّلصت من حجم املناقصات عدداً ،وقيمة،
نظرا ً لشحّ املوارد املالية من جهة ،واحجام
املو ّردين واملقاولني ومقدّمي الخدمات عن
التقدم إىل املناقصات بسبب عدم االستقرار
النقدي واملايل ،سيكون الرتكيز عىل تشجيع
اإلدارات عىل التــدرب عىل تطبيق القانون
بحجم عمليات صغرية لالنخراط تدريجيا ً
يف القانون.

مســـاحة حـــرّة

ثورتهم منهارة وأوطاننا ُمنتفضة
د .فــادي كــــرم

(*)

ّ
توصل قادة الجمهورية االسالمية يف
ايران يف السنوات االخرية اىل حد االعتقاد
بأن الســاحات العربية باتــت مُجهّ زة
ومُرشّعــة لقبول ثورتهــم ،واىل اعتبار
مقدّرات الشعوب املمتدة من العراق وحتى
ً
سلعة بيد ادارتهم الفقهية ،واىل ان
لبنان
وكالءهم املح ّليني املفوّضني بالشــؤون
العســكرية واالمنية باتوا هــم القادة
ّ
توصل قادة
الحقيقيون لهذه البلــدان.
الجمهورية العاملة من ســنوات طوال
عىل تصدير ثورتها املتخ ّلفة اىل قناعة ان
مرحلة التصدير قــد تمت بنجاح ،وانهم
ينتقلون حاليا ً بكامــل الثقة اىل مرحلة
تخضيع الفئات االخرى والتشيّع القرسي
للبعض اآلخــر والتثبيت للعقيدة يف كافة
زوايا الســاحات الخاضعــة لجربوتهم.
ّ
وتوصل قادة هذه الثورة اىل تسمية الزمن
الحايل للمنطقة العربية بالقرن الفاريس
بنسخته االسالمية الشــيعية الفقهية.
ّ
وتوصل هؤالء القادة ايضــا ً اىل القناعة
بأنهم اصبحوا العبني اساسيني يف املعادالت
الدولية ،معتربين ان واقعة جلوسهم حول
طاولة املفاوضات مع االمريكي منحتهم
البطاقة الذهبيــة التي ادخلتهم اىل نادي
قادة الكــرة االرضية ،ومفرتضني نتيجة
لذلك بــأن قوتهم العســكرية الوهمية
تســمح لهم بإرعاب الجيش االرسائييل

وتركيع الشــعوب العربية املحكومة من
منظماتهم االرهابية.
ان قناعة قادة الجمهورية االسالمية
يف ايران املبنية عىل التقييم الذاتي ا ُمل ّ
ضخم
لقدراتهــم وملوازين القــوى لصالحهم
خلصت لنتيجة ان املنطقــة العربية قد
اصبحت باعــراف القوى الدولية النافذة
بعهدة نظامهم ،وان التسويات االقليمية
وحاجــات الــدول الغربية لالســتقرار
وللمصالــح الغازية واالســتثمارية من
املنطقــة قد أمّ ــن النفــوذ للجمهورية
االســامية وثورتها ،وو ّكلها بشــؤون
الشــعوب ،وثبّت خضوع العراق وسوريا
ولبنان واليمن لنفوذهم .قناعة تنطلق من
افرتاض قادة هذه الجمهورية ان الضوء
االخرض االمريكي والغربي «املفرتض وغري
الصحيح» يسمح لهم بالتمادي يف التعاطي
وكأنهم الويل واملتك ّلم باســم هذه الدول
وشــعوبها .يتعاطى هذا النظام الثوري
وكأنه الالعب الــذي ال يمكن تجاهله يف
اتمام الرتتيبات بسبب قدرته عىل العرقلة
والخربطة والتفجري ،وال يمكن القفز فوق
حساباته خالل املواجهات كونه مستعدا ً
دائما ً لعقد الصفقــات والتعاون وفرض
الحلول والهدوء املدروس.
بهذه الخصائص استطاع هذا النظام
فرض نفسه معارضا ً باالساس ومشاركا ً
بالواقعية ومســيطرا ً بالعنف ومفاوضا ً
باملنطق .بهــذا التموضع الخبيث ّ
توصل

النظــام االيراني الثوري اىل كســب دور
مركزي وخــادم للمصالح العليا .امّ ا وقد
اوصل نفســه اىل هذا املوقع املتقدّم ،فقد
حمّ ل نفســه مســؤوليات ضخمة اكرب
من امكانياته الحقيقية التي لن تسعفه
عىل االستمرار يف قيادته للمنطقة وتبوّؤ
الصدارة ،وها هي املنطقة تتفجّ ر بوجهه.
وصلت ثورته وهي بقمّ ة القوة اىل الحائط
املســدود ،فبدأت مشــاهد الصدامات يف
الســاحات تؤ ّكد بأن عقيدتهم مرفوضة
حتى من املجتمع الشيعي العربي ،وتُثبّت
ان تعنّت الفئات االخرى بوجه منظماتهم
الرتهيبيــة يقف عائقا ً امــام مقدراتهم
عىل اخضاعها ،وتربهن فشــل اداراتهم
الرسمية وغري الرسمية نتيجة افتقادهم
للكفــاءات .تح ّررت الشــعوب العربية
من ســطوة املرشوع وثورته املتخ ّلفة،
واسقطت بذلك التسويات الكربى سلفاً.
وال نجاح لثورة لم تقدّم االفضل للشعوب
ولذلك تراهــا تدخل يف حــروب داخلية
ومواجهات شــاملة ومشــاهد عنف يف
الساحات العراقية واملدن السورية والقرى
اللبنانية .ثــورة جلبت الكوارث واللعنات
واملعاناة للشعوب والتخ ّلف لالوطان ،هي
ثورة منهارة باالســاس ،ولم تندلع اصالً
الجل الناس بل لصالح ســيطرة بعض
العقائديني املنفصلني عن الواقع االنساني،
واوطان رفضتها وانتفضت بوجهها هي
ّ
يتوصل
لشــعوب ح ّرة .فهل
اوطان حيّة
ٍ

قادة هــذا املرشوع الثــوري اىل القناعة
بأن مج ّرد استمرارهم بمرشوعهم ليس
اال خدمة لقوى اقليمية يدّعون املقاومة
ضدها ،ام ان قناعتهم اصالً هي حمل هذا
الدور بأمانة؟؟؟
املهم ان ثورتهم «املؤامرة» انهارت،
وان اوطاننا استفاقت وانتفضت ،وان
التسويات سقطت واالتفاقات فرغت
وان املعركة مفتوحة ،بني ثورة لم تقدّم
شيئا ًاال املآيس والتخ ّلف ،وتنتظر راعيها
االقليمي لتدعيم اســتمراريتها ،وبني
كيانية لدول انشأتها نضاالت الشعوب
ورفضها للخضوع ،ومنها لبنان الكبري
الذي اُعلن منذ اكثر من مئة سنة ولن
يُلغى من بعدها ،وســينترص حتماً،
النه قدّم الكثري لالنســانية ولالزدهار
ولرخاء املجتمع عندما كان حر القرار،
وبني قضية لحزب «حزب الشــهداء»
حزب «القوات اللبنانية» الذي لم يتخ ّل
يوما ً عــن النضــال واملقاومة ويذ ّكر
سنويا ً بأن التســويات والتفاهمات
والصفقــات التي ال تأخذ بحســبان
الوجود وح ّرية القرار واالنســان فيه،
وال تحفظ استمرارية االرث والهوية،
فلن ترى النور وستبقى حربا ً عىل اوراق
املفاوضات ،والتاريخ شاهد ملحطات
سابقة واملســتقبل سيشهد محطات
مماثلة.
(*) عضو تكتل «الجمهورية القوية»
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االثنيــن  ٥آيلول ٢٠٢٢

صراع أجهزة وراء تفاعل القضية والتوقيف ّ
تم في غياب صليبا

قطوع وفاة الموقوف السوري«":أمن الدولة"
يحتكم للقضاء
خـــاص " -نداء الوطن"
ال يخفــى عىل أحد أن العــن الدولية
ّ
يخص النازحني
مفتوحة عىل لبنــان يف ما
السوريني ،وكل املؤسسات الدولية ال سيما
الحقوقيــة منها تكون حــارضة مبارشة
عند أي شكوى أو تظلم أو حادث يصيبهم
عىل املســتوى الفردي أو الجماعي ،ال بل
وصل «التغنيــج» ح ّدا ً صار معه كل لبناني
يتمنّى لو يت ّم التعامل معه من قبل دولته أو
املجتمع الدويل كما يتم التعامل مع النازح.
كثرية هــي القضايا التــي تثار عن
التعاطي مع النازحني الســوريني بعضها
حقيقي وبعضها اآلخر مفتعل ومفربكّ ،إل
أن ما وصلت إليه األمور من احتقان يظهر
مدى العدائية املتنامية يف نفوس الشــعب
اللبناني تجاه النازح الســوري الذي له «يف
كل عــرس قرص» .ويف نظــرة رسيعة اىل
ارتفاع نسبة الجريمة يف لبنان نجد أن عدد
السوريني ّ
املنفذين أو املشاركني مرتفع جداً،
فضالً عن نقل بعضهم أفــكارا ً وتوجّ هات
وانتماءات تبيح ارتــكاب كل أنواع الجرائم
اإلرهابيــة .يف املقابل ،نجــد عدائية بائنة
لدى النازح الســوري تجاه اللبناني يردّها
البعض اىل انخراط جهات لبنانية يف الحرب
السورية ،إن مع النظام السوري أو ضده.

وقائع ومالحظات

يف حادثة وفاة املوقوف السوري أثناء
التحقيق معه يف مركز جهــاز أمن الدولة
يف تبنني بعد توقيف خليــة تابعة لتنظيم
«داعش» اإلرهابي يف بنت جبيل ،تجمّ عت كل
العوامل النفسية من أحقاد متبادلة وعدم
تقبّــل اآلخر وصــوال ً اىل اللحظة التي فقد
فيها جميع مــن كان يف املركز القدرة عىل
السيطرة ،لذلك يسجّ ل مصدر متابع لـ»نداء
الوطن» الوقائع واملالحظات التالية:
أ ّوالً :بعد توقيف خلية «داعش» يف بنت
جبيل مــن قبل جهاز أمــن الدولة ،وأثناء
التحقيقات مع أفرادها أق ّروا عن رشيكني

ما زاال متواريني عن األنظــار ،وبعد رصد
ومتابعــة تم توقيف أحدهمــا (وهو الذي
ّ
توف الحقاً) وتســتم ّر عملية متابعة اآلخر
وتضييق رقعة حركته تمهيــدا ً لتوقيفه،
ويرجّ ح أن يكون ت ّم توقيفه ولكن من دون
اإلعالن عن ذلك .وأثناء مواجهة أفراد الخلية
مع املوقوف الذي تويف الحقا ً حصل تضارب
بينهم العتبار األخــر أنّهم خانوه باإلقرار
عنه ،وهو مــن اإلرهابيني الخطريين الذين
قاتلوا اىل جانب أبي بكــر البغداديّ .
تدخل
عنارص التحقيق لفض اإلشــكال ونالهم
من الرضب النصيب الوافــر وأصيب أحد
العسكريني بكرس يف يده ،هنا انهال عنارص
املكتب بالرضب عىل الســوريّ الداعيش ما
أدّى اىل ّ
توقف قلبه ووفاته.
ثانياً :عىل االثر تم وضع كامل امللف يف
عهدة القضاء املختص ،وكانت التحقيقات
تت ّم بناء إلشارته ،وكشفت األدلة الجنائية
ّ
املتوف وأجرت
لـ(فرع املعلومات) عىل جثة
الصور الشــعاعية وفحوصات الدم ،كما
أخذت صورا ً فوتوغرافية للجثة ،وتم توقيف
رئيس املركز والعنارص الذين كانوا يحققون
مع الخلية الداعشية ،إال أن صور الجثة ت ّم
ترسيبها اىل إحدى وســائل اإلعالم وجرى
تداولها الحقا ً عىل نطاق واسع ،ما يد ّل عىل
إرادة بإظهار القضيــة اىل الضوء وجعلها
قضية رأي عام ،وهذا مــا اعتربه البعض
أنه ربما يدخل من ضمــن رصاع األجهزة
يف لبنان ،علما ً أنــه يف كل اجتماع للمجلس
األعىل للدفاع أو اجتماع أمني موســع يتم
التأكيــد عىل أهمية التنســيق الكامل بني
األجهزة وتعاونهــا ،إال أن هذا األمر يبقى
حربا ً عىل ورق.
ثالثاً :منذ تعيني العميد حســن شقري
نائبا ً ملدير عام أمن الدولة ،وهو يعمل عىل
نقل خربته وتوظيف الشــبكات التي كان
يديرها إلنهاض الــدور األمني ملديرية أمن
الدولة ،وعمد اىل تشــكيل فريق استشاري
خاص بــه ومن ضمنــه صحافيون اعتاد
العمل معهم يف مديرية املخابرات ،وهو الذي

صراع أجهزة أم تيارات؟

أدار عملية الكشف وتوقيف خلية داعش يف
بنت جبيل وتعاطى مع األمر عىل أنه اإلنجاز
األســايس األول له يف املديريــة ،والعملية
بالكامــل تمّ ت يف فرتة غياب مدير عام أمن
الدولة اللواء طونــي صليبا خارج البالد يف
مهمة تتصل بعمل املديريــة ،ولم يكن قد
مىض أقل من ســاعتني عىل وصول اللواء
صليبا اىل مطار رفيق الحريري الدويل قادما ً
من قربص حتّى ت ّم إبالغه بالقضية ،فعقد
اجتماعا ً رسيعا ً أكــد يف خالله أن الجميع
تحت القانون وأن هــذه القضية يجب أال
توهن عزم املديرية عن متابعة عملها.
رابعاً :حاول العميد شــقري أن يحمّ ل
رئيس مركــز تبنني يف أمــن الدولة كامل
املســؤولية ،ولكن فاته أنــه بغياب املدير
تنتقل كامل الصالحية واإلمرة اليه ،وبما أنه
هو مــن أدار عملية التوقيف يُفرتض به أن
يدير عملية التحقيق وأن يكون عىل متابعة
لحظوية لكل املجريــات ،وبالتايل أن يضع
كامل الحمل عىل رئيــس املركز وعنارصه
هو هروب موصوف من تحمل املســؤولية
باعتباره املســؤول األول عن كل ما يحصل
طيلة فرتة غياب املدير خارج البالد.
وتكشف مصادر أمنية لـ»نداء الوطن»
أن العميد شــقري كان قبل فــرة قد عقد
اجتماعا ً مع رئيس فرع املعلومات يف قوى

األمن الداخيل العميــد خالد حمود ،بهدف
وقف التنــازع والتصارع بــن الجهازين
بعد سلسلة إشكاالت حصلت بينهما ،وتم
االتفاق عىل طي الصفحة والبدء بالتعاون
من جديد ،إال ّ
أن ســياق االمــور بعد هذا
االجتماع لم ّ
يبش بالخري ،لذلك بعد ترسيب
صور املوقوف املتويف استشاط العميد شقري
غضبا ً وأرصّ عىل إصــدار بيان فيه هجوم
عنيف عىل العميد حمود من دون أن يسميه،
إال أن اللــواء صليبا رفــض األمر باملطلق
وأعطى تعليماتــه بإصدار بيــان هادئ
وسلس ووضع كامل القضية يف يد القضاء،
وهذا ما حصل.
وتضيف املصــادر أن الرصاع انتقل اىل
داخل جهاز أمن الدولة ،بدليل أن تســجيالً
صوتيا ً للعميد شقري كان عمّ مه عىل رؤساء
املراكــز واملناطق يف مديرية أمــن الدولة،
وهو تســجيل محصور جــداً ،تم ترسيبه
وتداوله عــر مجموعات الـ»واتســاب»
ووسائل التواصل االجتماعي ،وهناك تبادل
اتهامات بني ضباط محسوبني عىل حركة
«أمــل» وآخرين محســوبني عىل «حزب
الله» حول ترسيب التســجيل ،األمر الذي
سارع اىل حســمه املدير العام بالتأكيد عىل
تماســك الجهاز من خالل تطبيق القانون
والتعليمات عىل الجميع بال استثناء.

مســـاحة حـــرّة

الرئاسة الثالثة ولعنة أم الصبي
(*)
املناســبني ،الذين يقدمون مصالحهــم الخاصة عىل
مجيـــد مطـــر
مصالح الدولة والشعب.
شــعار ممجوج.
لقد تحولت عبارة أم الصبي اىل
يف كل مر ٍة كان يض ُع فيها الرئيس سعد الحريري
ٍ
صار مرادفا ً للخســائر املجانية ،حيث عجز الحريري
يده عىل صدره ،متعهدا ً أن يترصف كأم الصبي ،كانت
عن التمييز بني الليونة والرعونة التي طبعت ســنوات
األفئدة تشخص اىل الله بالدعاء« :سرتك يا رب» ،لنقع
حكمه ،والتي أهدر فيها الرتاكمات السياسية ،املنجزة
جميعُ نا عىل نتيجةٍ مؤملةٍ  :التضحية باألم والصبي معاً.
ُ
عشية خروج الجيش السوري من لبنان.
أساس السياسةِ التسويات ،التنازل هنا ،للكسب
وموقع األرجحيــة األخالقية التي كانت لصالحه،
هناك .ال ربح باستمرار ،وال خسارة باستمرار ،قليل من
لم يفده يف يشء .كيف يكون العكس ،إذا كان هو نفسه
هذا وذاك كي تســتقيم األمور ،وتبقى العربة الفاصلة
قد ذاب يف تلك التســوية ،كما يذوب
يف املوضــوع ،متى وأيــن وملن نقدم
امللــح يف املاء ،فأصبح بــا لون وال
التنازالت ،ومــع من نعقد االتفاقات،
شــخصية ،امام جربان باسيل الذي
ونجري التفاهمــات .األخطاء التي
تح ّكم به ،وبــكل مفاصل الحكومة،
ارتكبها الرئيس الحريري ،مع التأكيد يقول البعض إن الرئيس
تشــكيالً وانعقــاداً ،ومــا فرض
عىل حســن نيته ،تكمــن يف أنه كان
ميقاتي قد يتنازل في
توزير شخصيات ســنية من خارج
يتنازل لفريق يشــبه «الغول» الذي
مما كان يرفضه
كثير ّ
املستقبل ،عالوة عىل تعطيل جلسات
ك ّلما قدم له تنازالً ،يلتهمه مع طلب
املزيد .التنــازل تلو اآلخر ،ولم يحصد عشية تقديم تشكيلته
الحكومة ،إال دليل بسيط من الدالئل
الجمة التي تؤكد استالب واستسالم
الحريري ســوى الخيبــات املتتالية الحكومية للرئيس عون
سعد الحريري للثنائي« :حزب الله»
واملجانية.
ً
والتيار العوني.
تسوية رئاســية تنازل حيالها ،دون أن
لقد عقد
ْ
يحســب خط الرجعة .إنها التسوية التي ّ
ينصــت لنصائح العقالء ،أصحــاب التجربة
لم
غيت سعد
الرصينــة .ال نصيحــة الرئيس فؤاد الســنيورة أتت
الحريــري ،فضحّ ى بكل يشء ،حتى بأقرب األصدقاء.
بنتيجة ،وال نصائح الرئيس بري التي تســاوي ألوفا ً
أغلق مســامعه عىل كل نصيحة ،ليجد نفسه وحيدا ً
من الجمال االصيلة ،قد فطنها .إنه اإلرصار عىل السري
يف وســط املحيط بال وســائل أمان .خرس يف الداخل
بؤس واضمحالل.
والخارج ،فت ّم االســتفراد به من قبــل «حزب الله»
بتسوية ،قادتنا اىل ما نحن عليه من ٍ
فهل ما قام به الرئيس ســعد الحريري ،هو قدر
والتيار العوني ،وكانت خطوة القبول بقانون االنتخاب
الرئاســة الثالثة التي يقع عليها الغرم دون أن تكون
الحــايل بمثابة ثالثة األثايف ،فبدا حينها كمن ال يكتفي
رشيكا ً يف الغنم؟ فالجماعة العونية عىل ســبيل املثال
بتقديم رقبته للذبح ،بل قدّمها مع السكني.
ال الحرص ،تنســب اىل الرئيس عون الفضل يف إطالق
لقد تنازل يف الوقت غري املناســب ،ولألطراف غري
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معركة «فجر الجــرود» التي خاضها الجيش اللبناني
بشجاعة واحرتاف ضد اإلرهابيني يف الجرود البقاعية،
مع أن الرئيس سعد الحريري قد أدّى دورا ً مهما ً يف دعم
الجيش دعما ً غري محدود ،وخاطر بنفسه حني طاف
يف مروحية عسكرية ليكون اىل جانب الجيش وقائده يف
خضم تلك املعركة.
أما التهاون ،فهل هو نتاج ســلوك من يشغل ذلك
املوقع ،الذي يق ّد ُم التنازالت وال يتمســك بصالحياته
املنصوص عنها يف الدســتور؟ فكيف يمكن أن يُفرض
عــى رئيس الحكومة تشــكيلة وزاريــة ،ثم يتحمل
وحده وزر أدائها ،ونتائج سياساتها .تلك والله قسمة
ضيزى!.
ما يرشح راهنا ً عن قرب تشكيل الحكومة ،حيث
يقول البعض إن الرئيس ميقاتــي قد يتنازل يف كثري
مما كان يرفضه عشية تقديم تشــكيلته الحكومية
للرئيس عون ،كي يسهّ ل تشــكيل حكومة تنال ثقة
مجلس النواب ،بدال ً من حكومة ترصيف أعمال يرصُّ
البعض تجاوزاً ،عىل أنها ال يمكن أن تمارس صالحيات
الرئيس وكالة عند خلو سدة الرئاسة.
لقد بــرزت فعاليّــة التحالف بني «حــزب الله»
والتيار العوني دائما ً ضد موقع رئاسة الحكومة ،فقد
ّ
هشموها تهشــيماً ،وعىل ما يبدو سيعيدان السلوك
نفسه ،البتزاز الرئيس ميقاتي الذي حتماً ،سيُجرب أن
يحذو هو اآلخر ،حذو الرئيس ســعد الحريري ،ليؤدّي
دور أم الصبــي ،فحبّذا من يذ ّكــره أننا ،والواقع خري
دليل ،قد دفنّا األم والصبي معاً ،حيث ستقبل التعازي
يف كل أرجاء هــذا الوطن التعيس ،الذي لن نرىض عنه
بديالً.
(*) كاتب لبناني

بسـام أبو زيـد

الرئيس اللبناني
ولبنان اللبناني
تكثر المواصفات التي توضع
لرئيس الجمهورية العتيد،
مواصفات من هنا ومواصفات من
هناك بالعشرات وفي النهاية ك ّل
يريد رئيسا ً وفق توجهاته السياسية.
ال داعي لوضع مواصفات لرئيس
الجمهورية او لغيره من المسؤولين
في البلد ،فالتوجهات يجب أن
تكون واضحة من دون مواصفات
وهي تنطلق من الواقع الذي نعيشه
حاليا ً وهو تجسيد لحال الفشل لمن
تعاقبوا على السلطة منذ عشرات
السنوات وحتى اليوم ،فهؤالء دمروا
الدولة واإلقتصاد وقضوا على كل
مقومات البلد واستباحوا المناصب
والمال العام والخاص ،وجردوا
لبنان من كل مكامن القوة الحقيقية
التي تساهم في النهوض والتطور
واالستقرار واالزدهار.
كل مسؤول يصل إلى السلطة
حاليا ً يجب أن يكون نقيض ما
سبق تماما ً ألن أي وجه من أوجه
الشبه مع من سبقوه يعني استمرار
النهج التدميري وسلطة الفساد
والمحاصصة والزبائنية ،كما يعني
استمرار افتقاد اللبنانيين إلى
أبسط مقومات العيش وتصاعد
نزيف الهجرة على حساب الهوية
والتعددية اللبنانية لصالح هوية
أخرى قائمة على أساس ديني
وعقيدة الحرب والقتال في شكل
مستمر.
كل ما نحتاجه في رئيس
الجمهورية المقبل هو بكل بساطة
أن يكون لبنانياً ،يعني أن يكون
والؤه للبنان فقط وأال يخاف من
إعالن هذا الوالء وتطبيقه ،100%
أن يكون رئيسا ً ليس فقط مؤمنا ً
بقيام دولة تملك القرار وحدها
بل أن يعمل على تجسيدها واقعا ً
وبكل الوسائل الممكنة ،أن يكون
رئيسا ً مدركا ً للخطورة الوجودية
في زج لبنان في المحاور والقضايا
اإلقليمية وأن تكون قضيته الوحيدة
وأولويته هي رفاهية الشعب
اللبناني والحق في حياة كريمة
كبقية دول العالم المتحضر ،أن
يكون رئيسا ً مشجعا ً لحرية التعبير
والرأي إلى أقصى الحدود وملتزما ً
بحمايتها من أي عقول ونفوس
متحجرة ومظلمة ،أن يكون رئيسا ً
ال يخاف من قول الحقيقة والحق
ال أن يبيع ويشتري في سوق
المصالح الشخصية.
هذا الرئيس اللبناني لن يكون
وجوده سهالً ،ولن تفرش الطريق
أمامه بالورود للوصول إلى القصر
الجمهوري ،بل بالعكس سيكون
مرفوضا ً من كل المنظومة التي
قادت البلد إلى ما هو فيه حالياً،
منظومة لن تسمح للبنان بالخروج
من أزمته ولن تسمح للبنانيين ببناء
مستقبل واعد ،منظومة وضعت
نصب عينيها أن تكمل في تهشيم
صورة وطن األرز ومحوه عن
خريطة الدول المبدعة.
هذه المنظومة وبما لها من
إمكانات ومن استعباد لفئات من
الشعب اللبناني قادرة على تخريب
أي محاولة إنقاذية تحت عناوين
ومشاريع ال تمت لمصلحة لبنان
وشعبه بصلة ،وهنا يكمن التحدي
والقدرة على المواجهة ألن أي
ضعف او استسالم هو بمثابة
تكريس ألمر واقع يجب أن ينتفض
عليه من تبقى من مواطنين أحرار
فينهون حقبة سوداء من تاريخ
لبنان ويعيدون إلى الوجود لبنان
اللبناني.
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محـــــليـــــات
العـــدد  - 925الســـنة الرابعة

االثنيــن  ٥آيلول ٢٠٢٢

يحاول إقناع ابنته باإلستغناء عن الشنطة ألنها "مش حلوة"

إهتزازات الدوالر تكوي الناس والقرطاسية نار
النبطيـــة ـ رمــــال جونـــي
كأنــه كتــب عــى لبنــان أال يرتاح،
فتأرجحات الدوالر وذهاب البلد نحو الفراغ،
كلها مؤرشات تنــذر بكارثة بدأت مالمحها
تتضح ما ان بدأت لعبة الدوالر ،وال تستبعد
مصــادر اقتصادية مطلعــة ان تكون لعبة
سياسية لتصفية حســابات آخر العهد ولو
كانت عىل حساب املواطن الذي ينئ من الغالء
الذي ال يرحمه عىل ابواب املدارس.
وفيما العني تتجه نحو الزيارة املرتقبة
للمبعــوث االمريكي آموس هوكشــتاين اىل
بريوت والرد االرسائييل املنتظر ،كانت مراكب
الصيادين تتجه من طرابلس وبريوت وصيدا
وصور نحو الناقورة ،يف رسالة شعبية بحرية
تؤكد التمســك بحق لبنان بثروته النفطية
والغازية .مراكب أريد مــن خاللها التأكيد
ان الثروة للبنــان يرفض التنازل عنها ،فهي
بالقامــوس اللبناني «خالصــه من جهنم»
وبالقاموس العسكري ضمانة مستقبل.
وال عجب ان تزايدت الرســائل املشفرة
هذه االيام ،ســواء باملراكب البحرية او حتى
برســائل بريدية عســكرية رسيعة توجه
للعدو للضغط عليــه اكثر ،فكل االحتماالت
مفتوحة هــذه االيام وغري مســتبعدة ،يف
الوقت املستقطع املتبقي يف رحلة التفاوض
املنتظرة.
ّ
الطفافات
واىل خــط
املقابــل للناقورة

وصلت املراكب رافعة العلــم اللبناني وأكد
املشاركون ان ثروة لبنان خط احمر ال تهادن
وال تنازل عنها ولو بالدم.
فرتسيم الحدود يحتل اولوية هذه االيام
عند املواطن تماما ً كما تحتل االولوية العودة
اىل املدرســة مع ما تحملــه من صدمات يف
االسعار ،فاالهتزازات املالية مع بداية ايلول
وتقلبات اســعار الدوالر ومزاجية اســعار
املحروقات «ســاعة نزول وساعة طلوع»،
كلها مؤرشات تقلق املواطن وهو عىل فوهة
االنفجار.
حكما ً البلد مشلول ومعطل والعني تتجه
نحو االستحقاقات املنتظرة سواء السياسية
كانتخاب رئيس للجمهورية او املدرسية من
قرطاسية ونقل وغريها.
فالقرطاســية باتت اليوم ملن استطاع
اليها ســبيالً ،فأســعارها نار وتفوق قدرة
صاحب الدخل املحدود ،ووجد االهايل أنفسهم
عاجزين عن تأمني دفرت وقلم وممحاة ،فهذا
يحتاج ميزانية بحد ذاتهــا ،والذهاب نحو
معارض القرطاســية او التفكري باملكتبات
مكلف للغاية ،فأقل قلم ودفرت ســعره يبدأ
بدوالر واثنني وترتفع صعوداً.
عىل ابــواب املــدارس التي ســيفتح
بعضها مطلع االســبوع املقبل ،يقف االهايل
اليوم بني توفري القرطاســية او تقسيطها،
فاالمكانيات ال تسمح لرشائها دفعة واحدة
يف ظل فورة الفواتري املرتفعة ،من اقســاط
املــدارس الخاصة يف ظل

بو صعب لعون:
هوكشتاين آتٍ
أواخر األسبوع

بو صعب وهوكشتاين

من رحلة المراكب نحو الناقورة

وطبعا ً «الحق ع الــدوالر» ،يقول اصحاب
غياب املدرســة الرســمية اىل فاتورة نقل
املكتبات مؤكدين ارتفاع االســعار بشكل
الطالب الكاوية وفاتورة التعليم وقد بات من
خيــايل وتفوق امكانيات كثــر ولكن هذا
اغىل دول العالم...
هــو الواقع .يقول فــادي صاحب مكتبة
يف معارض القرطاســية تتعرف عىل
ان «القرطاســية كلها عالدوالر ،وهو ما
أب ينظر اىل اســعار االقــام ويبكي ،عىل
رفع اســعارها مرتني وثالث ،فقلم الحرب
أم تحــاول اقناع ابنها بعــدم اهمية هذا
الــذي كان قبل االزمة بـــ 250لرية بات
الدفرت النه غايل الثمن ،تتعرف عىل حســن
اليوم بـ 20ألف لرية فما
الذي يحــاول اقناع ابنته
بالك بالدفاتــر واالقالم
باالســتغناء عن الشنطة
اهال
االخــرى؟ هنــاك
ٍ
النها «مش حلوة».
يقصدون املكتبة يسألون
يف املعــرض يقــف يؤكد أبو أحمد أنه عاجز
أبــو أحمد مذهــوال ً من عن شراء شنطة البنه بـ 30عن االسعار ثم يرحلون
فقرطاســية الطالــب
االســعار ،عادة ما يقصد
دوالرًا فراتبه في القوى
تحتاج قرابة املليون لرية،
االهــايل املعــارض النها
ارخــص ولكن هذه االيام األمنية ال يتجاوز الـ100
ومن لديه  3اوالد يضطر
للتقنني او االســتعارة،
دوالر فكيف مع ثالثة
« لعبــة الــدوالر» تفعل
وهذا ما يؤكده حســن
تبــق عىل
فعلهــا ،لــم
ِ
أوالد؟
مشــرا ً اىل انه اشــرى
الرخص حــال ،والبحث
فقط قلمــا ً وممحاة ومــراة واحدة لكل
عن قلــم ودفرت رخيص بــات من الزمن
ولد مــن اوالده االربعة ،و»هذا كلفته 600
املايض .يؤكد أبو أحمد انه عاجز عن رشاء
ألف لرية ،والباقي سأشرتيه كلما سنحت
شنطة البنه بـ 30دوالرا ً فراتبه يف القوى
يل الظروف ،فالوضع صعب ،واالصعب ان
االمنية ال يتجاوز الـ 100دوالر فكيف مع
يخرس اوالدي دراستهم ،وهو ما لن اسمح
ثالثة اوالد ،يجزم انه عاجز« ،شو بعمل؟
به».
برسق وبشرتي قرطاسية»؟ وأكثر يقول:
عىل ما يبدو سيكون عام االهايل املدريس
«ال يكفينا ارتفاع االقســاط ومعها بدل
مثقالً ومكلفا ً ويحمــل متغريات «صعوداً»
النقل الذي يكرس الضهر ،اال واضيف اليها
طاملا لعبة الــدوالر «تحكم البلد» ،فإذا كانت
القرطاسية».
القرطاســية نار ،فالنقل اىل املدارس «بيهد
مــع تقلبات الدوالر ارتفعت اســعار
الضهر» ويف لبنان اطلب العلم ولو بالتقسيط.
القرطاســية وملحقاتها الضعف تقريباً،

رئيــس
تلقــى
الجمهوريــة العمــاد
ميشــال عون بعد ظهر
امس اتصاال ً مــن نائب
رئيــس مجلــس النواب
الياس بوصعب اعلمه فيه
انه تواصل مع الوســيط
االمريكي يف مسألة ترسيم
الحدود البحرية الجنوبية
امــوس هوكشــتاين يف
اطــار املهمــة املكلــف
بهــا من الرئيــس عون،
وانــه تبلغ انه ســيزور
لبنان يف اواخر االســبوع
املقبــل ملتابعة البحث مع
الجانــب اللبناني يف ملف
الرتســيم .واوضــح بو
صعب لعــون بان معظم
التقاريــر اإلعالمية التي
نُرشت اخريا ً حول مهمة
هوكشــتاين مبنية عىل
تكهنات وليســت دقيقة،
كما اكد بو صعب أنه سمع
من الجانــب األمريكي أن
الجهــود املبذولــة حاليا ً
للتوصــل إىل اتفاق عادل
أولوية قصوى بالنسبة اىل
الجانب االمريكي.

"اليونيفيل" تنفي
نقلها رسالة عن
الجانب االسرائيلي

البحث عن المستعمل و»ترقيع» ما يمكن من الشنط

فاتورة القرطاسية والكتب والزي ّ المدرسي ترهق األهالي
بعلبـــك ـ عيســـى يحيــــى

بني مطرقة األقســاط املدرســية
ٍ
معدالت
التــي حلقــت أرقامهــا إىل
قياسية ،وســندان ما تقتضيه السنة
الدراســية من متوجبــات وبدل نقل،
ينئ األهايل من وجع التعليم هذا العام
وارتفاع فاتورته من دون أي مساندة
ومســاعدة ،وســط جشــع املدارس
الخاصة وتراجع املدرســة الرســمية
وإرضاباتها املتكررة.
تحت شــعار «ما فينا نساعدكم
إال بالبكاء» تتعاطى وزارة الرتبية مع
العام الدرايس الحــايل ،تاركة املدارس
الخاصة ترشّ ع لنفسها زيادة األقساط
ٍ
ملوظف
إىل معدالت جنونيــة ال يمكن
ومواطن أن يتحمل أكالفها ،واملدارس
الرســمية تحت رحمة اإلرضابات التي
بررها الوزير اخريا ً بعدم قدرته الطلب
من موظف يتقاىض بني مليون ونصف
ومليونني وثالثة ماليــن بأن يعود إىل
العمل ،وما بــن اإلثنتني يحتار األهايل
يف الضغط عىل أنفســهم والتسجيل يف
الخاص وما يرتبه ذلك من مستحقات،
أو إنتظار الرســمي مــع الخوف من
ضياع السنة املرهونة أصال ً بالتطورات
املحلية ومفاجآت أيلول.
ّ
يتنقل البقاعيون
من ه ٍم إىل آخــر
بحثا ً عن حلــول ،وبعدما اختار العديد

منهم التســجيل يف املــدارس الخاصة
خوفــا ً من ضياع مســتقبل أوالدهم،
وبعدما جاروا عىل أنفســهم وتحملوا
عناء تكاليف األقســاط التي تُقســط
عىل مــدار العــام الــدرايس ،يواجه
األهايل اســتحقاقات أخــرى عىل قدر
أهمية رســوم التسجيل تتمثل بالكتب
والقرطاســية والزي املدريس .وفيما
كانت مدارس خاصة عىل مدار سنوات
تشــرط عىل األهايل رشاء ُ
تب جديدة
ك ٍ
من املدرســة تحديــدا ً بعدما عقدت
إتفاقيــات مع دور النــر وتحصيل
أربــاح يف املبيعات كانــت من نصيب
املكتبات سابقاً ،وبعدما وصل الحال إىل
ما وصل إليه نتيجة األزمة اإلقتصادية،
تُرك الخيــار لألهــايل يف تأمني الكتب
ســواء جديــدة أو مســتعملة ،وألن
الوضع أســوأ من قبل ،يتجه األهايل إىل
رشاء املســتعمل تخفيفا ً عن كاهلهم،
ويف كثري من األوقات يلجأون إىل تبادل
الكتــب مع طالب آخرين يف املدرســة
نفسها.
تستعني أم حسني وهي أم ألربعة
أوالد يف مختلــف الحلقــات التعليمية
بأرقام هواتف األهــل الذين يمتلكون
كتبا ً لصفــوف أبنائها كي تعقد معهم
إتفاقيــات املبادلة ،وتقــول لـ»نداء
الوطن» إن «التكلفة هذا العام مقارنة
مع الراتــب باهظة جــداً ،وبعد جهد

وعنــاء التنقل بني مدرســة وأخرى
إســتقرينا عــى مدرســة قريبة من
املنــزل لنخفــف أجرة النقــل ،حيث
وصل مجموع أقســاط األوالد األربعة
إىل  22مليونا ً إتفقت مع املدرســة عىل
تقسيطها شــهرياً ،أما الكتب فبدأت
حملة إتصاالت لتأمني ما يمكن تأمينه
ســواء بدفع ثمنه أو اســتعارته هذا
العام أو مبادلته بكتــب لدينا ،فاملهم
أن يتلقى األوالد تعليمهم» ،مشري ًة إىل
«أن الكتب الجديدة ال نستطيع مجاراة
ثمنهــا حيث وصل ســعر النســخة
الواحدة إىل الصفــوف األوىل ما يقارب
ثالثة ماليني لرية».
يبقى واقع الكتب املســتعملة أمرا ً
مباحا ً ومتاحاً ،أمــا أن تصل األوضاع
بالنــاس أن تبحث عــن الزي املدريس
من مراويل وغريها مســتعمال ً فهو ما
ال يمكن تصديقه ،وهو دليل عىل سوء
األوضاع التي وصلنــا إليها وما يمكن
أن نصل إليه بعد .ويف هذا اإلطار يؤكد
أحد الخياطني يف ســوق بعلبك لـ»نداء
الوطن « أن حــاالت عديدة م ّرت عليه
تســأل عن مراويل مســتعملة لعدد
من املدارس الخاصــة لرشائها بعدما
وصل ثمن الجديد منهــا إىل ما يفوق
 20دوالراً ،ويضيف أن تصليح الشنط
املدرسية ينشط منذ أســبوع ،والكل
يبتعد عــن رشاء الجديد ،فأقل حقيبة

قرطاسية بأسعار نار

مدرسية ال يق ُّل سعرها عن  50دوالرا ً
ما يدفع األهايل اىل التصليح والرتقيع.
أمــا ثمن القرطاســية من دفاتر
وأقالم ومســتلزمات فحدث وال حرج،
وبعدمــا كانت املــدارس تُلزم الطالب
بدفاترها الخاصة واملطبوعة بإسمها
تركت لهــم الخيار هذا العــام أيضا ً
برشائها مــن الخارج مــع تخفيض
األعداد املطلوبة لكل تلميذ ،وهنا يتجه
األهايل إىل محالت « »one dollarكونها
األرخــص وتحتوي عىل قرطاســية
بأسعار مقبولة.

«اليونيفيل»

ع ّلقـــت قـــوات حفظ
السالم الدولية العاملة يف جنوب
لبنان «اليونيفيل» يف بيان ،عىل
أحد التقاريــر االعالمية الذي
زعــم أن «اليونيفيــل» نقلت
رســالة من إرسائيل مفادها
أن الجيش اإلرسائييل سيطلق
النار عىل أي شــخص يقرتب
من الخــط األزرق من الجانب
اللبنانــي ،مشــددة عــى أن
«هذا التقرير غري صحيح ولم
تنقل «اليونيفيــل» مثل هذه
الرسالة».
وأضافت« :تود اليونيفيل
أن تنتهز هــذه الفرصة لتأكيد
الــدور املهم والحاســم الذي
تلعبه وســائل اإلعالم يف نقل
املعلومات الواقعية ،وندعوها
اىل مراجعتنا مبارشة قبل نرش
التقارير التــي يمكن أن تزيد
التوتر يف بيئة متقلبة».
وأعلـــنت انهـا «تواصـل
بذل قصــــارى جهدهــــا
للحفــاظ عىل االســتقرار يف
جنوب لبنــان ،حيــث يقوم
حفظــة الســام التابعني لها
بدوريــات ومراقبــة منطقة
العمليات ليل نهار».

محـــــليـــــات

nidaalwatan.com
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االثنيــن  ٥آيلول ٢٠٢٢

مشاركة صيداوية في القافلة البحرية اللبنانية من طرابلس إلى الناقورة

إسرائيل تستبق
عودة هوكشتاين
بتمرين عسكري
على حدود لبنان

خط أحمر ونفطه له وحده
ثروة لبنان ّ

من محطات القافلة

صيدا تشارك في القافلة البحرية

صيـــدا ـ محمـــد دهشـــة
حملــت القافلــة البحريــة التي
ن ّ
ظمتها «الحملة األهلية لحماية الثروة
البحرية» بالتنســيق مع قيادة الجيش
ووزارتــي األشــغال العامــة والنقل
والثقافــة والصليب األحمر ،رســالة
لبنانية واضحة مؤدّاها «أن نفط لبنان
له وحده وليس لغريه» ،وأن الدفاع عن
هذا الحق يتالقى عليــه كل اللبنانيني
بمختلــف انتماءاتهــم السياســية
وطوائفهم ومناطقهم.
وهذه القافلــة البحرية واحدة من
سلســلة تح ّركات ن ّ
ظمت يف الناقورة
مــن أجل الدفــاع عن حقــوق لبنان
النفطيــة بوجه محــاوالت إرسائيل
رسقتها وأبرزها من تكتل «نواب قوى
ّ
التمســك بالحدود
التغيري» ،الذي أ ّكد
البحرية الجنوبية وفاقا ً للخط الـ،»29
ومــن اللقــاء «اإلعالمــي الوطني»
الذي رفــع عنوانا ً واضحــا ً «ثرواتنا
خ ّ
ط أحمــر» ،فيما أكــد األمني العام
لـ»حزب الله» الســيد حسن نرص الله
مــرارا ً ّ
«أن «املقاومة تملك القدرة ملنع
إرسائيل من اســتخراج النفط والغاز
من حقل «كاريش» ...وأننا لن نسمح
للعدوّ اإلرسائييل باســتخراجهما من

جهة واحــدة» .غري ّ
أن هــذه القافلة
اكتســبت أهمية خاصة ،كونها بحرية
للمــرة األوىل وجــاءت يف ظل تضارب
املعلومــات عن موعد عودة الوســيط
األمريكي آموس هوكشــتاين إىل لبنان
إلبالغ املســؤولني باملوقف اإلرسائييل
من الطرح الرســمي لرتسيم الحدود
البحرية والحفاظ عىل الثروة النفطية،
وسط شعور متزايد بمحاولة املماطلة
والتسويف.
كما تكتسب القافلة أهمية كونها
حملــة أهلية وطنيــة جامعة من كل
لبنــان بمناطقه وتالوينــه ،تؤكد أن
نفط لبنــان وغازه للبنــان فقط غري
منقوصني ،وحدود لبنان مع فلسطني
املحتلة هي حــدود تكاملية يف األخوّة
واملصري املشــرك .وقد حرص من عىل
متنهــا من أعضــاء الحملــة وممثيل
الهيئات األهلية واملدنية والشــخصيات
الثقافية واالجتماعية عىل رفع األعالم
اللبنانية.
ّ
منســقي الحملة
ويعتــر أحــد
محمود جركس «أن هذه القافلة بحرية
وطنية بامتياز ،تتعاىل عن أي حسابات،
ويضيف لـ»نداء الوطن»« :أمام األزمة
االقتصاديــة الخانقة التــي يم ّر بها
لبنان ،ومشاركة الجميع يف هذه القافلة

تأكيد عىل التالقــي يف الدفاع عن ثروة
لبنان البحريــة ،وأن العدو اإلرسائييل
لن يفهم إال بهذه الطريقة أننا سنبقى
ّ
متمسكني بحقوقنا البحرية ولن نف ّرط
بها أو نتنازل عنها».
والحملة التــي انطلقت من ميناء
طرابلس شــماالً ،مــرورا ً بالعاصمة
بــروت والجيــة وصور وصــوال ً إىل
الناقورة حيث أقيمت وقفة تضامنية
لتأكيــد اإلرصار عىل التمســك بالحق
اللبناني يف استخراج النفط والغاز من
دون أي تأخري ،كانت لها محطة بارزة
يف صيدا ،شــارك فيهــا ممثلو القوى
السياسية والشــعبية اىل جانب تجمع
املؤسســات األهلية وهيئات املجتمع
املدني وفرق الدفاع املدني واإلسعاف.
وقــال املســؤول الســيايس
لـ»الجماعــة اإلســامية» يف الجنوب
الدكتور بسام حمود لـ»نداء الوطن»:
«إن هذا التحرك الشعبي الرمزي يهدف
اىل إعالن التأييــد ملوقف لبنان يف تثبيت
حقه بثروته البحريــة ،ودعم أي جهد
يصب يف مقاومة الغطرسة الصهيونية
يف محاولة رسقتهــا» ،منوّها ً بـ»دور
صيــدا الوطني التي تؤكــد اليوم أنها
ســتكون اىل جانب الدولة اللبنانية واىل
جانب املقاومــة يف التصدي لالعتداءات

مهرجان "ريف أيام بيئية وسينمائية"
في القبيات بنسخته الرابعة
الشمـــال  -مايــز عبيـــد
شــ ّكلت انطالقــة الدورة
الرابعة من فعاليــات مهرجان
«ريف أيام بيئية وسينمائية» من
تنظيم مجلس البيئة يف القبيات
و»بــروت دي يس» والصالون
الثقــايف يف القبيــات ،يف معمل
الحرير الرتاثي يف البلدة ،ظاهرة
فنية وسياحية استثنائية ،كانت
املنطقة بحاجة إليها.
ففي خضم ما يعيشه لبنان
من أزمات تأتي هذه املهرجانات
لتشــ ّكل متنفسا ً للحياة رغم كل
يشء ولتقــول للجميــع نعم ما
زال اللبناني يتذوق الفن ويأنس
للرتاث من قلب عكار.
عىل مدى اربعــة أيام توالت
األنشــطة والنــدوات التوعوية
التعليميــة الفنيــة ،مع عرض
أفالم بيئيــة وريفيــة وتراثية،
وأنشطة مختلفة ذات طابع بيئي
وسياحي وتاريخي ،باإلضافة إىل
الرحالت البيئية وسوق املنتجات
املحليــة ،وكان الهــدف منهــا
إظهار الوجه الحضاري لألرياف
واملناطــق اللبنانيــة ،وإظهار
عكار بــكل تفاصيلها الجمالية.

استشراف واقع أفضل للبنان

كمــا تخلل املهرجان مســابقة
لألفــام القصــرة بحضــور
املخرجــن ولجنــة التحكيــم
الخاصة باملهرجان وحشد كبري
من املهتمــن من عكار ومناطق
لبنانية عدة.
ويف هذه الــدورة أيضا ً أُطلق
النقاش بعمق حول مسائل بيئية
ملحة ،ال سيما موضوع النفايات
وكيفيــة إدارتها بشــكل علمي
ومســؤول؛ للتخلــص من هذه
األزمة الكبرية من جهة والوصول
إىل صفر نفايات من جهة أخرى.
كما ناقش املهرجــان فكرة أي
هوية بيئية سيتخذها لبنان ،بني
الفوىض البيئية أو النظام لحماية

طبيعته ،وس ّلط الضوء عىل حياة
الناس يف القــرى واألرياف وأفرد
مساحة ال بأس بها لطبيعة عكار
والسياحة البيئية فيها.
وجدير بالذكر أن املهرجان،
وباإلضافــة إىل دوره الفنــي -
السينمائي ،يحاول تسليط الضوء
عىل الفــن اللبنانــي والفنانني
واألعمــال الفنيــة ذات الطابع
اللبناني ،فضــاً عن إبراز الوجه
البيئي الرتاثــي الحضاري لعكار
بما تحتويه وتكتنزه املنطقة من
مقومات بيئية وسياحية تجعل
منها مح ّ
وسياحي
جذب بيئي
ط
ّ
ٍ
للبنانيــن وغــر اللبنانيني من
العرب واألجانب.

٧

الصهيونية وأي محاولة لرسقة الثروة
البحرية» .وأكد عضو املكتب السيايس
لحركــة «أمل» املهندس بســام كجك
لـ»نداء الوطــن» أن القافلة «مقاومة
ألنهــا تدافع عن حق لبنــان يف ثروته
البحريــة» ،مشــرا ً إىل «العمليــات
البطوليــة التــي ّ
نفذتهــا املقاومة يف
البحر سابقا ً ومنها لـ «عريس البحر»
الشــهيد هشــام فحص» ،وحيّا «كل
شباب لبنان الذي توحّ د وخرج يف عرض
البحر الهائــج ليدعم خيارات املقاومة
اللبنانية يف تثبيت حدود لبنان وثرواته
النفطية».
وأكد منســق تيار «املســتقبل» يف
صيدا مازن حشيشــو لـ»نداء الوطن»
أن صيدا عاصمــة الجنوب واملقاومة،
ّ
التمســك
تحرص بمختلف قواها عىل
بحق لبنان بنفطه وحــدوده البحرية
والربية مــن دون أي انتقاص» ،منوّها ً
بـ»أهميــة التوافق الداخــي للحفاظ
عىل هذه الثــروة ،واالســتفادة منها
لتخفيف معاناة املواطن اللبناني الذي
يرزح تحت وطــأة الفقر والعوز يف ظل
األزمــات» ،وقال»:ســنبقى يف صيدا
يــدا ً واحدة من أجل الدفــاع عن لبنان
وحقوقــه كاملة مع حدود فلســطني
املحتلة الربية والبحرية».

فيمــا ينتظــر لبنــان عودة
الوســيط األمريكي يف ملف ترسيم
الحــدود البحريــة بــن لبنــان
وإرسائيــل اموس هوكشــتاين
واملقررة هذا االســبوع ،حســب
موقــع «أكســيوس» األمريكي،
ملعرفة الجواب الذي سيحمله من
ارسائيل من املوقف اللبناني ،أعلن
الجيش اإلرسائيــي صباح امس
األحد أنه أطلق تدريبات عسكرية
لقواته عىل الحدود اللبنانية تستمر
حتى مســاء غد الثالثــاء ،لكنه
لفــت اىل أن التدريبات مخطط لها
مسبقاً.
وقال املتحدث باســم الجيش
اإلرسائيــي افيخــاي ادرعــي يف
تغريدة عىل «تويــر» انه «خالل
التمريــن ســتتم مالحظة حركة
نشــطة للمركبــات العســكرية
وسيســمع دوي انفجــارات يف
املنطقة» .وأضاف»:تم التخطيط
للتمرين بشــكل مســبق يف إطار
خطة التدريبات الســنوية للعام
.»2022
وكان وزير الدفاع اإلرسائييل
بيني غانتس هدد «حزب الله» يف
 22آب املايض ،بحملة عســكرية
يف حــال اعتدى األخــر عىل حقل
الغاز البحري الحدودي «كاريش»،
املتنازع عليه بني إرسائيل ولبنان.
وقــال غانتــس «إن حربا ً قد
تندلــع ،وقتاال ً لعدة أيام ســوف
ينشب ،يف حال شــن «حزب الله»
هجوما ً عىل حقل غاز إرسائييل».
مضيفاً« :نحن أقوياء ومستعدون
لهذا السيناريو لكننا ال نريد ذلك».

شيخ العقل للمرجعيّات الروحية:
قوموا بدوركم اإلنقاذي
اعترب شــيخ العقل لطائفة املوحّ دين الدروز
الشــيخ الدكتور ســامي أبي املنى ،خالل زيارته
بلدة معارص الشوف «أن رسالتنا كرؤساء روحيني
أخالقية وروحية ووطنية واحدة ،وإذا كنا نحمّ ل
الرؤساء واملسؤولني املسؤولية السياسيّة عمّ ا آلت
إليه أوضاعنا وإنقــاذ الوطن ،فإنما نتحمّ ل نحن
أيضا ً يف الجانبني الروحي واألخالقي مســؤولية
عــدم التخيل عن دورنــا املطلوب ،وبــأن نوحّ د
أصواتنا وإراداتنا وســواعدنا لكــي يكون نداؤنا
واحدا ً ألجل إنقاذ وطننا ،فكفى اســتهتارا ً بالبلد
وقد وصل اىل الحضيض وبالناس الذين يعانون ما
يعانونه بمعيشتهم وحياتهم اليومية».
وتابع« :عندما نقــول أن ال خوف عىل الجبل
فإنما عىل الوطن أيضــا ً الذي يتطلب من الجميع
إرادات العمــل املخلصة والواعية واملســؤوليات
املشرتكة والرؤى الحكيمةّ ،إل أن الجبل باعتباره
املؤســس للكيان إذا كان هو بخري فلبنان يكون
بخري أيضاً» .وذ ّكر بدعوته باألمس القريب «أبناء
الطائفة اىل التماســك والعمل الجامع واملساعدة
بنهضة املؤسسات ،فمن أجل أن نكون أقوياء مع
رشيكنا يف الوطن ،نتصافح بعزم عىل طريق بناء
الوطن من جديد .إذ إن قوة الوطن تبدأ بأبنائه عرب
التضافر والتعاضد وعدم االنكفاء ،مؤ ّكدين أنه ال
يمكن ألحد التخيل عن هويته الروحية أو الوطنية،
ولكن املطلوب هو التشارك والتكامل لبناء الوطن،

وكما أن الرتبية تبــدأ يف العائلة كذلك بناء الوطن
يبدأ بالبناء الداخيل يف كل مجتمع وعائلة روحية».
وتابع أبي املنــى« :يواجه لبنان اليوم مصريا ً
ّ
وتدخــات خارجية ودولية
صعبا ً وثمة نزاعات
حولــه ،وأذكر أمامكم أنه يف اللقــاء األخري الذي
جرى مع أمني عام األمم املتحدة طلب املســاعدة
من خــال إصالح أمورنا الداخليــة ،فقلنا له بل
ساعدونا أنتم كي نساعدكم ولسنا بمسؤولني عن
مشاكل املنطقة ،فساعدونا بحل مشاكل املنطقة
لكي يرتاح لبنان .نحن علينا املبادرة بالحوار أوال ً
وبالتشــارك وبناء األجيال انطالقــا ً من املواطنة
الحقة لرفع منســوب اآلمال ،ويف بناء املؤسسات
لوقف الهجرة التي هي مســؤولية أساسية تقع
عىل عاتق الدولة».

٨
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مصادر السفارة لـ"نداء الوطن" :قمنا بما يلزم والباقي مسؤولية وزارة األشغال

الباصات الفرنسية وقطاع النقل المتداعي:
قليل جدًا ...متأ ّخر جدًا؟
حل ّ يوم  23أيار الماضي علينا يومًا مشمسًا .وزاد من صفاء ذلك اليوم
تسلّم لبنان ،بما يشبه االحتفالية وكما بات الجميع يعلم 50 ،باصًا من أصل
 95كهبة من الدولة الفرنسية .أكثر من ثالثة أشهر مرّت والباصات تح ّولت

ّ
المركزة وفرحة دخول الباصات
أثرًا بعد عين .قطاع النقل العام في العناية
على المعادلة لم تكتمل بعد .قيل الكثير في الموضوع وس ُيقال المزيد.
لكن ال بأس من إعادة تسليط الضوء عليه من بضع زوايا أخرى.

كــــــــاريــــــــن عــــــــبــــــــد الـــــــــنـــــــــور
«ليت األمور مــا زالت تراوح مكانها،
ال بل هي تتّجه يوما ً بعد يوم نحو األسوأ».
هكــذا يطالعنا رئيس اتحــادات ونقابات
قطاع النقل الربي ،بسام طليس ،يف اتصال
مع «نداء الوطــن» .طليس يك ّرر ويخربنا
عن «فلتان» غــر مســبوق وغياب تام
للضوابط كما ألي رعايــة من قِ بَل الدولة،
يف وقــت يتكبّد الســائق العمومي الكثري
من املدفوعات واالســتحقاقات ،زد عليها
الرســوم والرضائب .ويتابع ،رغم الوعود
واالتفاق الــذي حصل مع رئيس الحكومة
والذي أعلن عنه بعض الوزراء من الرساي
ك
الحكومي تحديــداًّ ،إل أن الدولة لم تح ّر
زياد نصر
ساكنا ً و»الله يسرتنا من القادم».
املحاوالت الســابقة لم ِ
تأت بنتيجة،
أسئلة برسم الوزير
فهل تكون العــودة إىل التح ّركات امليدانية
الوزير عيل حميّة ،ويف حديث للملحق
هي الح ّل؟ «هناك مثــل يقول إن الرضب
االقتصادي يف «نداء الوطن» االثنني املايض،
ّ
يف امليت حــرام .الحكومة ميّتــة لدرجة
التأخر املستمر يف تسجيل الباصات يف
عزا
أنها ال تقوم حتــى بأدنى واجباتها .فماذا
النافعة إىل «الروتــن اإلداري» ،من جهة،
ّ
ســتحقق التح ّركات أو اإلرضابات يف ظ ّل
وإرضاب القطاع العام واإلدارات الرسمية
وضع مماثل؟ الح ّل هو يف العودة إىل خطة
من جهــة ،أخرى .وأضاف أن الســبب يف
النقل التــي وضعناها يف العام  ،2011لكن
عدم تسيري الباصات لغاية اآلن ال يقترص
ال نية يف ذلــك» ،يجيب طليــس .عىل أي
عىل عدم تسجيلها وحســب إنما يعود إىل
حال ،من املفــرض أن يُعقد اجتماع خالل
عدم تقدّم أي متعهّ د بعرض تشــغيلها يف
األيام املقبلة يض ّم مسؤويل
املناقصة العمومية التي أُعلن
قطاع النقل الربي للبحث يف
عنها يف تموز املايض.
الخيارات ،رغم أن التجارب ال
قد يكون هذا مفهوماً.
ّ
تبش بالخري ،عىل ح ّد قوله.
نصر:
لكــن إذ أعلن حميّــة يوم
نسأل طليس باملناسبة واجبنا كمصلحة تأمين تســ ّلم الدفعة األوىل منها أن
عــن ظاهــرة «التكتك»
«الهاجس األسايس للوزارة
اآلخــذة يف غــزو املناطق النقل إلى أي منطقة
هو تعزيــز دور قطاع النقل
اللبنانيــة باملئــات ،إن لم نائية كانت ومن واجب املشــرك يف القطاعني العام
يكن باآلالف ،فيقول« :بتنا الدولة توفير خدمة والخاص» ،ال بد من التساؤل:
نشــعر وكأننا يف الهند أو مستقرة ومنتظمة ألم يكن ثمة خطة شــاملة
أفغانستانَ .فهَ ل النصوص
ومتكاملة لتسيري الباصات
واألنظمــة الحالية ترعى على كافة الخطوط
ما إن تطأ األرايض اللبنانية؟
اســتخدام هــذه الفئــة
أين ُركنت؟
من املركبات؟ وهل ســأل أحدكم كيف
وإن كان العائق أمام تســيري الباصات
دخلت عــر املرفأ وبموجــب أي قانون
هو تع ّذر إجراء مناقصات تشغيلها بسبب
ت ّم تســجيلها وتحت أي عنوان أيضاً؟».
إرصار العارضــن عىل تقديــم العروض
فعالً ،أسئلة تســتحق عناء البحث .لكن
بالدوالر تخوّفا ً من تف ّلت سعر رصف اللرية يف
لنعد إىل الباصات الفرنسية ،بيت القصيد
السوق السوداء ،ف ِل َم ال يُصدر مجلس الوزراء
هنا .طليس يشــر إىل أن خمسني باصا ً
قرارا ً استثنائيا ً بذلك ،عىل غرار ما حصل يف
ال يمكــن أن تح ّل مح ّل  6600بوســطة
مناقصات بناء معامــل الطاقة ،ومناقصة
وأوتوبيس وفــان ،ال ســيما وأن هذه
مراكز املعاينــة امليكانيكيــة ومناقصات
الباصــات ال تصلح للطرقــات الجبلية
شبكتي الهاتف الخلوي وغريها؟
ّ
منصبة
(غري املستقيمة) كون ال مقاعد
فيها ،حيث عــى الراكب أن يبقى واقفاً.
مناقصة غير مرغوب فيها
أما عن األســباب التي تحول دون البدء
نحمل بعض تلك األسئلة إىل رئيس
باستخدامها حتى اليوم ،فيحيلنا طليس
مجلــس إدارة مصلحة ســكك الحديد
إىل وزير األشغال العامة والنقل مبارشة.
والنقل املشرتك ،زياد نرص ،لع ّل وعىس.

بسام طليس

السفارة قامت بدورها

بداية يفيدنا نرص بأن الباصات اللبنانية
الـــ 45التي أُخضعــت لصيانة كاملة،
إضافة إىل الباصات الفرنســية الـ،50
أصبحــت جميعها يف عهــدة املصلحة.
ويضيف« :تــ ّم اإلعالن عــن مناقصة
عمومية يف مؤتمــر صحايف من مكتب
الوزير حميّة ونُرش يف الجريدة الرسمية
بتاريــخ  ،2022/07/21وهي أُطلقت
وفق األصول قبل نفــاذ قانون الرشاء
العام ،وذلك من أجل اســتدراج عروض
تخوّل رشكات القطاع الخاص تســ ّلم
أمور التوظيف واملحاســبة والصيانة
وغريها من تكاليــف محروقات وقطع
غيار وبعض اللوجستيات».
نســأل عن كيفية معالجة عدم تقدّم
أي من العارضني خالل املرحلة األوىل ،فري ّد
نرص« :هناك إشكالية تتع ّلق بظروف البلد
والــردّي الحاصل .فقد يكــون التجّ ار أو
املقاولون مرتدّدين يف التقديم عىل مناقصات
إدارات الدولة واملؤسسات العامة العتبارات
لها عالقة بالخلل أو بارتفاع أو ّ
تغي سعر
الرصف بني يــوم وآخر» .فاملؤسســات
العامة مُجربة عىل التسعري باللرية يف حني
أن التجّ ار يرصّون عىل التســعري بالدوالر
حفاظا ً عىل حقوقهم.
ما املخرج إذاً؟ ســيكون هناك مرحلة
ثانية ،تمديدا ً كانت أم إعادة إعالن للمناقصة،
«عىل أمل أن يتقدّم العارضون فيجري تقييم
العروض ودرسها قبل املوافقة عىل التلزيم.
ويف حال لم يتقدم أحد مجدّداً ،سيكون هناك
تدبري آخر يُتّخذ يف حينه عىل ضوء الوقائع»،
عىل ح ّد قول نرص.

الفرنيس تنص بداية عــى االلتزام بعملية
لننتظر و َن َر
تشــغيل الحافالت الـ ،50ويف حال نجحت
نذهب إىل الطرف اآلخر املعني مبارشة
باملسألة .فقد أ ّكد مصدر م ّ
الخطة املرسومة يت ّم إرسال الدفعة الثانية.
طلع يف السفارة
عــى صعيد آخــر ،أشــار نرص إىل
الفرنســية يف بريوت لـ»نــداء الوطن» أن
بدء تســيري دورات تدريبيــة منذ حواىل
وزارة النقل الفرنسية تتابع امللف من خالل
األسبوعني تقريبا ً من قِ بَل فريق فرنيس
خرباء يقومون بزيارة لبنان شــهريا ً وهم
للعاملــن يف املصلحة ،وهــو عبارة عن
عىل تواصل دائم مع الوزير حميّة وفريقه.
تدريب للمد ّربني عىل قيادة تلك الباصات.
وأوضح املصدر أن الحكومة الفرنسية
«باختصــار ،املصلحة تقــوم بما عليها
قامت من جهّ تها بكل ما يلزم من إصالحات
ضمن اإلمكانيات املتاحة لتشــغيل هذه
وصيانة للباصات قبل إرســالها إىل لبنان،
الحافــات ،مــن إطالق
يف حني ت ّم تزويــد الحكومة
مناقصة إىل تنظيم دورات
اللبنانية بقطع غيار إضافية
تدريبيــة واملتابعــة مع
الســتخدامها يف حال تع ّرض
القطــع املوجودة أساســا ً
الفريــق الفرنــي لنقل
• طليس:
الخــرات الالزمــة .لكن خمسون باصًا ال يمكن لألعطال .ويضيف املصدر أن
تبقى هناك رضورة إليجاد
الخرباء الفرنســيني يقومون
عــارض يزوّدنــا باملواد أن تحل ّ محل ّ 6600
بتدريب بعض مــن عيّنتهم
الالزمة لتسيري الباصات» ،بوسطة وأوتوبيس وزارة األشــغال العامــة
كما يضيف.
وفان ،ال سيما وأن والنقل الذين ســيضطلعون
نــر ،الذي يرصّ عىل هذه الباصات ال تصلح مــن ناحيتهم بــدور تدريب
رضورة تحقيــق التكامل
السائقني عىل قيادة الباصات.
للطرقات الجبلية
بني ما تقــوم به املصلحة،
هــذا إضافــة إىل أن الوزير
مــن جهة ،ومــا يقوم به
حميّة عىل تواصل مستمر مع
أصحاب املركبــات العمومية ،من جهة
الخرباء الفرنسيني لكي يتم تحديد الخطوط
أخرى ،لفــت إىل أن الغاية تكمن يف ربط
التي ستسلكها الباصات ،بحسب املصدر.
املناطق اللبنانية ببعضها وتوفري خدمة
وعن سؤال حول ما إذا كان ّ
يتعي توفري
متكاملــة .وينهي قائالً« :مــن واجبنا
خطة تشغيل ذات صلة قبل إرسال الباصات
كمصلحــة تأمني النقــل إىل أي منطقة
إىل لبنان ،يجيب املصــدر« :نحن قدّمنا هبة
نائيــة كانت ومن واجــب الدولة توفري
ومساعدة تقنية أما الباقي فهو من مسؤولية
خدمة مســتقرة ومنتظمــة عىل كافة
وزارة األشــغال العامة والنقل .الوزارة تقوم
الخطوط .فعمليــة التكامل مع القطاع
بعملهــا ،فلننتظر ونَــ َر النتائج قبل إطالق
الخاص تحتــاج إىل دور ناظم للقطاع إذ
األحكام املسبقة .لكن عىل الشعب أن يدرك أن
عىل كل من يعمل يف هذا املرفق أن يحوز
ما يحصل ليس إنجازا ً كبريا ً بح ّد ذاته وعليه
عىل ترخيص يحدّد مسار خ ّ
يخفض ســقف ّ
أن ّ
طه واملواعيد
توقعاتــه .نحن يف صدد
املوجب االلتزام بها ،ما يتطلب ّ
توفر دور
مرحلة تجريبية ،ويف حال نجحت الحكومة
تنظيمي إجرائي رقابي من قِ بَل الدولة».
اللبنانية يف إنجاز الخطة ،عندها فقط نتكلم
أين نحن من كل ذلك؟
عن إرسال دفعة ثانية من الباصات».

الدفعة الثانية مشروطة

مــاذا ،يف هــذه األثنــاء ،عن مصري
ّ
املتبقية من الهبة؟ يوضح نرص
الباصــات
يف هذا الســياق أن االتفاقيــة مع الجانب

...والسالمة العامة ال تنتظر
من الواضح أن األمور تســر ببطء .لكــن مراعاة معايري
السالمة العامة ال تحتمل أي تسويف وتبقى مفصلية يف ظل ما
يعانيه قطاع النقل العام املشرتك ج ّراء ارتفاع أسعار املحروقات
واإلطارات وقطع الغيار والفرامل وغريها من املصاريف.
يرسه لنا أحد سائقي التاكيس العامل عىل أحد الخطوط
ما ّ
الحيويّة يف املتن الشمايل ال يطمنئ .وهو إذ يؤ ّكد أنه ال يتغاىض
عن ضبط األمور األساســية التي تتعلق بســامته وســامة
اآلخرين ،يشري إىل أن ما يجنيه ال يكفي لتسديد كافة املصاريف
املتوجّ بة« :عم أرصف من املصاري ييل ضاببها ،فرامات مجبور
ّ
ري أمورتيسور وباغيت هيدي السنة .زيت
غي ،بس ما قدرت غ ّ
الفيتــاس ما عم غريو ،وزيت املوتور ّ
يل كنت غريو عالـ 5آالف
السالمة العامة في خطر

كلم رصت عم إميش فيه  9آالف» .هذا ما نســمعه من السائق
وهو حتما ً لسان حال معظم زمالئه .فاملراجعة الشهرية تحوّلت
مراجعة فصلية ،وتغيري اإلطارات كابوس بح ّد ذاته« :منني بدي
ط ّلع  400دوالر ّ
داع
لغين؟» ،يتســاءل وال إجابات .ثم هل من ٍ
لنذ ّكر بأن غزوة «التكتك» واللوحات البيضاء للسوق بال حسيب
أو رقيب تراكم من معاناة السائقني «الرشعيني» هي األخرى؟
ثمة من يقول إن أيلول سيســتنفد ما ّ
تبقــى من قدرات أهل
القطاع الذي قد يتج ّمد تحت وطأة برد ترشين .لكن يف جميع األحوال،
ّ
التوقعات ،هو
ننهي من حيث بدأنا .فج ّل ما نتمنّاه ،تخفيضا ً لسقف
أال تالقي الباصات الفرنسية مصري هبة الطحني العراقي التي كسد
قسم كبري منها ذات يوم تحت مد ّرجات املدينة الرياضية.

مـــــدارات
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تداعيات الفراغ الذي تركه غورباتشوف
تُكرّم الثقافة الشعبية الروسية الشخصيات "المقدّسة" التي تحمل صفة الحماقة .تشتق ّ شخصية "األحمق
المقدّس" من الديانة المسيحية األرثوذكسية وال تتماشى مع معايير المجتمع التقليدي .يقول هذا الشخص
الحقيقة ،مع أن كالمه قد ال يبدو منطقيًا بنظر اآلخرين .هو يتعثّر في الحياة ويختبر نجاحات مرادفة لإلخفاقات أو
يتعرّض لخسائر مرادفة للنجاحات .قد يكون هذا الشخص نبيًّا ،فيتّكل على حدسه لرؤية حقيقة العالم أو ّ
توقع
مستقبله ،فيما ينشغل اآلخرون بالشؤون الدنيوية .قد تبدو مظاهر الحكمة مشابهة للحماقة في
البداية ،أو تظهر معالم الحماقة في بداية المسيرة الحكيمة.
الشوارع ،أو يطلب من املوالني له داخل
مـــــــايـــــــكـــــــل كـــــــيـــــــمـــــــاج
االستخبارات الســوفياتية أن يبقوه
يف الســلطة بالقوة .عىل عكس قادة
ســوفيات آخرين ،من أمثال جوزيف
ستالني وليونيد بريجنيف (وعىل عكس
بوتني عىل األرجح)ّ ،
فضل غورباتشوف
يمكن اعتبار ميخائيل غورباتشــوف،
أال يموت وهــو يف الســلطة .بعبارة
ّ
الزعيم السوفياتي السابق الذي تويف يف 30
يتمسك أصحاب
أخرى ،من األفضل أال
َ
"أحمق مقدّســاً".
آب عن عمر  91عاماً،
السلطة بمناصبهم بأيّ ثمن.
كان غورباتشوف شخصا ً محرتما ً
لم تكن شــخصيته تتمــاىش مع املجتمع
عىل األرجح ،لكنه قدّم أدا ًء ســيئا ً عىل
السوفياتي التقليدي الذي ُو ِلد فيه ،يف العام
نحــو كارثي كرجل دولــة .رغم ثقته
 ،1931ألنه كان سوفياتيا ً حتى النخاع ولم
العالية بنفســه ،وبراعتــه الفكرية،
يتخ َل عن جانبه السوفياتي يوماً ،رغم انهيار
وقوة تحمّ له الفائقــة ،لم يكن يعرف
االتحاد الســوفياتي يف العام  .1991تفوّه
شــكل
ما يفعله .بحجّ ة الحفاظ عىل
غورباتشوف بحقيقة بالغة األهمية حول
ٍ
مــن "اللينينية" ،وهــي نزعة تراجع
السياسة الدولية ،فتكلم عن أهمية أن تبدي
تأثريهــا عــى طريقة عمــل االتحاد
تلك السياسة اهتماما ً معيّنا ً باإلنسانية بدل
السوفياتي ،اتّخذ غورباتشوف سلسلة
حرص تركيزها باألنانية الوطنية .تتّخذ هذه
من الخطوات التي خرجت عن السيطرة
الحقيقة أهميــة خاصة يف العرص النووي.
رسعان ما ّ
بعد فرتة قصرية .بعدمــا منح األفراد
تبي أن أكرب نجاح يف مســرته،
والجماعــات حرية متزايــدة إلنقاذ
أي إصــاح االتحاد الســوفياتي يف أواخر
االتحاد السوفياتي ،اضطر ملشاهدتهم
الثمانينات ،هو أكرب إخفــاق له ،فقد أدّت
تلك اإلصالحات إىل ثورات ســلمية يف أنحاء
وهم يســتعملون تلك الحرية إلضعاف
االتحاد السوفياتي .هو لم يفهم دوافع
اإلمرباطورية الســوفياتية .بعبارة أخرى،
الناس الخاضعني لحُ كمــه ،ولم يدرك
مهّ دت إصالحات غورباتشوف لزوال اإلتحاد
نزعتهم القوميــة أو ميلهم إىل تحقيق
السوفياتي من الوجود.
لكــن كان غورباتشــوف نقيضا ً
مصالحهــم الخاصة ،ولــم يفهم دور
اإلكراه يف تعويم االتحاد الســوفياتي،
لشــخصية "األحمــق املقــدس" من
فلم يتوقع نتائج تراجع اإلكراه بفضل
ناحيــة أخرى ،فهو بعيــد كل البعد عن
"النبــوءة" .يف بدايــة الثمانيناتّ ،
"االنفتــاح" و"إعــادة الهيكلة" :إنها
توقع
الزعيم السوفياتي ميخائيل غورباتشوف محاطًا بزوجته رايسا والمستشار األلماني هيلموت كول وعدد من األشخاص |  10تشرين الثاني 1990
الشعارات التي اشتهرت خالل عهده.
هــذا الزعيم شــكل العالــم املرتقب،
فشــملت رؤيته املثالية اتحادا ً سوفياتيا ً
الزعيم الســوفياتي السابق عىل التمييز
املطاف ،وهي مكافأة نادرة يف سجالت
اآلخريــن .لم تمنعه غطرســته إذا ً من
ال يمكــن لوم غورباتشــوف عىل
ً
بني غورباتشوف اإلنسان وغورباتشوف
التاريخ األوروبي.
خدمة ملبادئه.
تقديم التضحيات
حروب بوتــن املريعة يف أوكرانيا .ربما
محوره "اللينينية" الســاطعة ومساحة
ّ
رجل الدولة .إنهما شخصان مختلفان.
تتعلــق مكافأة أخــرى ،ولو أنها
لكن هذا االحرتام بحد ذاته ترافق
كانت مواقفه املعادية لبوتني متفاوتة
أوروبية تمت ّد ســلميا ً من لشــبونة إىل
أقل وضوحــا ً وأكثر تعقيداً ،بالطريقة
مع تداعيات انعكست عىل تاريخ العالم
(من املعروف أنــه لم يكن معجبا ً به)،
فالديفوســتوك ،ما يعني ترسيخ مبادئ
التي لجأ إليها غورباتشوف للتخيل عن
أجمــع .لم يكن غورباتشــوف رجل
رجل محترم في نظام شائب
لكنه ما كان ليخــوض هذا النوع من
الحرية واألخوّة واملساواة أخرياً .لكنّه لم
ربما كان غورباتشــوف شــخصا ً
ســلطته .بحلول كانون األول ،1991
ســام بمعنى الكلمة ،فهو استعمل
الحروب .مع ذلك ،يتحمّ ل غورباتشوف
يتوقع ما ســيؤول إليه العالم بعد البدء
تفوّق عليه رئيس املجلس
عنف الدولة لقمع املبادرات السياسية
متغطرســا ً عندما بلغ
مســؤولية الظــروف التي
بتطبيق إصالحاته .هو
الســوفياتي األعىل لالتحاد
التي لم يوافــق عليها يف مراحل عدة،
ذروة نجاحــه ،ويمكن
ش ّكلت رشطا ً مسبقا ً لحروب
لم يتوقع سقوط االتحاد
اعتبــاره نموذجــا ً
الرويس ،بوريس يلتســن.
بما يف ذلك يف ليتوانيا ،يف كانون الثاني
بوتــن والحالــة الكارثية
الســوفياتي ،أو تجزئة
يف شهر آب من تلك السنة،
 ،1991حني قتل الجنود السوفيات 14
يســتحق الدراســة
التي وصلــت إليها عالقات
أوروبا خالل التسعينات
أصبح غورباتشــوف أكثر
محتجا ً ســلميا ً وأصابوا  140آخرين.
عــن املفكريــن الذين
روســيا مع الغرب .أنتجت
(نصفهــا يف االتحــاد
يرتكز اللغز الذي ّ
ال يمكن لوم
شكله
ضعفا ً بعد محاولة اإلنقالب
ال تكمن أخالق غورباتشــوف العالية
يصلون إىل الســلطة،
قلة كفاءة غورباتشــوف
األوروبي والنصف اآلخر
التــي ّ
نفذها متشــددون
إذا ً يف رفضه العنف ككل بل يف رفضه
فيميلــون إىل تطبيــق
كرجل دولــة فراغا ً هائال ً يف
خارج االتحاد ،ونصفها
غورباتشوف
الزعيم السوفياتي
أفكار طموحة وصوال ً
أعمــال العنف الجماعيــة ومفهوم
سوفيات كانوا قد وضعوه على حروب بوتين وسط أوروبا ورشقها ،فهو
يف الناتو والنصف اآلخر السابق على التمييز بين
تحت اإلقامة الجربية .لكن
العنف العدمي .لقد كان يملك وسائل
إىل مرحلــة التضحية
لم يطرح رؤية مســتدامة
خارج الحلف) .كما أنه
المريعة
غورباتشوف اإلنسان
فشــلت تلك الخطة بسبب
العنف الجماعي ،لكنه اختار يف معظم
بالــذات .لكــن كانت
لهــذه املنطقــة املحورية
لم يتوقع صعود الرئيس
في أوكرانيا
قلــة كفــاءة املتآمرين.
األوقات أال يستعملها ضد املعارضني
الرويس فالديمري بوتني وغورباتشوف رجل الدولة أخالق غورباتشــوف
اســراتيجياً .لقــد كان
الــذي كان ســوفياتيا ً
وبعد مرور بضعة أشــهر،
أو الحركات االنفصالية يف جمهوريات
اســتثنائية ،فهــو لم
محرتما ً لدرجة أال يبقي هذه
ّ
ِ
اضط ّر غورباتشــوف للتنحي أخرياً،
البلطيق ،وتشيكوســلوفاكيا ،وأملانيا
يكتــف بالتعبري عن احرتامــه للنظام
لكن
املنطقة تحت ســيطرة موسكو،
بقدر غورباتشــوف لكنه لم يعوّل عىل
حني بدأ يلتســن ونظراؤه األوكرانيون
الرشقيــة ،واملجر ،وبولنــــــــدا.
السوفياتي الذي كان مزيجا ً سلسا ً من
نزعته السوفياتية املفرطة منعته من
املثاليــة الســوفياتية .كان بوتني يقدّر
والبيالروس تفكيك االتحاد السوفياتي.
هو لــم يرغــب يف التخيل عــن تلك
الجريمــة وقوة الدولة .بــل إن أخالقه
التفــاوض عىل مجموعــة أخرى من
القوة السوفياتية (والقوة الروسية أيضاً)
بطريقة لم ي ّ
لكن لم يقرر غورباتشــوف استدعاء
الجمهوريــات الســوفياتية والدول
دفعته أيضا ً إىل تقبّــل تكاليف يصعب
الرتتيبات ،ورسعان ما ســيطر عليه
ُعب عنها غورباتشوف يوماً.
الجيــش ،ولم يطلق أعمــال عنف يف
التابعة لها .لكنّه تخىل عنها يف نهاية
أن يتقبّلهــا عدد كبري من السياســيني
االرتباك بكل بساطة.
يف النهاية ،يرتكز اللغز الذي شــ ّكله

غورباتشوف وبوتين | ٢٠٠٤

طرح الفراغ الذي تركه غورباتشــوف وراءه،
حني اضط ّر للتقاعد يف العام  ،1991مشاكل كربى
عىل روســيا والغرب يف آن .اعترب بوتني ذلك الفراغ
خسارة لروسيا ،وهو ي ّ
ُعب عن آراء رشيحة واسعة
من الــروس يف هذا املجال .بــرأي بوتني ،يجب أن
تسرتجع روســيا كل ما خرسته عن طريق القوة
العســكرية عند الحاجة .أطلق بوتني شــكالً من
حروب الخالفة الســوفياتية يف جورجيا ،يف العام
 ،2008ثم يف أوكرانيــا يف العام  ،2014بعد أقل من
عقدَين عىل انهيار االتحاد الســوفياتي .يف الغرب،
اعتُ ِب الفراغ الذي خ ّلفه غورباتشــوف مكســبا ً
للمعسكر الغربي ،ثم أكد نشوء مجموعة من الدول
املســتقلة يف العام  1991هــذه الفرضية .لكن لو
اكتشــف الغرب هندسة أمنية عملية ألوروبا خالل

التســعينات ،ولو فهم حقيقة الفــراغ الذي تركه
غورباتشــوف حينها ،ما كانت الحــرب لتندلع يف
أوكرانيا اليوم .ســارع الناتو واالتحاد األوروبي إىل
ملء جــزء كبري من ذلك الفــراغ ،لكنهما لم يمآله
بالكامل ،فنشــأت حرب باردة جديدة يف الفجوات
التي عجزا عن سدّها.
يُفرتض أال تطغى االنتقادات التي تســتهدف
أداء غورباتشــوف كرجل دولة عىل اإلعجاب الذي
يستحقه كإنســان عادي .هو لم يكن "مقدّساً"
طبعاً ،لكنــه لم يكن أحمق بأي شــكل .وهو لم
يكن رشيراً ،رغــم االزدراء الذي يحمله عدد كبري
من الــروس تجاهه .يف هذا الســياق ،قال األمري
هاملت عن والده الراحل" :لقد كان إنسانا ً بجميع
الصفات البرشية".
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األخالقيات الفنيّة "هي وبس عم بتطير"

جينيريك أغنية زياد برجي "وبطير"

جينيريك أغنية إليسا "أنا وبس"

جـــــوزفـــــيـــــن حـــــبـــــشـــــي
يف  16آب املايض ،أطلقت النجمة إليســا فيديو-
كليب أغنيتها الجديدة "أنا وبس" عىل يوتيوب .بعد
أق ّل من أســبوعني ،قام ملحّ ن األغنيــة النجم زياد
برجي والشاعر أحمد مايض بتقديمها أيضاً ،فأصبح
عنوانها "وبطري" ،وصوّرها برجي بمشاركة املمثلة
ناديــن الرايس.هل يحق لربجــي قانونيا ً وأخالقياً،
تسجيل أغنية إليســا ،وتصويرها وتقديمها هدية
لزوجته يف عيد زواجهما؟؟؟
هــذه التســاؤالت شــغلت األوســاط الفنية
واإلعالمية ووسائل التواصل االجتماعي التي ضجّ ت
وشاركت ك ّلها باملعركة املحتدمة بني النجمني.
ولوضع النقاط عىل الحروف ،ال ب ّد من وضع
الشــق العاطفي جانباً ،واالقــران باملوضوعية
تبي ّ
والوثائق لتبيــان الحقيقة .وباألد ّلة ّ
أن الحق
الذي يعلو وال يُعىل عليه ،وباملســتندات (املرفقة
مع املوضوع) هو مع إليســا التي "لم تنس" أن
تشرتي حقوق األغنية ،و"لم تنس" أن تحصل عىل
صكوك التنازل عنها من ك ّل من ملحّ نها وكاتبها،
و"لم تنس" ذكر اســميهما عىل جنريك الكليب،
ودفع ثمن توزيعها م ّرتني .ولكنّها اقرتفت الجرم

الفظيع ،عندما "نســيت" عن غــر قص ٍد طبعا ً
ذكر اسم الشاعر يف مقابلة أثناء إحيائها حفال ً يف
كازينو لبنان.
من وجهة نظر برجي ومايض" ،جريمة" إليسا
ال تغتفر ،فردّا لها فعل التنايس املتعمّ د حسب رأيهما،
بنســيان ما ّ
تنص عليه قوانني الساســيم (جمعية
املؤلفني وامللحنني ونارشي املوسيقى) .العقد يقول:
إليســا اشــرت حقوق األغنية وحصلت عىل تنازل
عنها من ملحّ نها وكاتبها ،وال يحق تاليا ً ألحد غريها
تسجيلها بصوته وتصويرها .ويحتفظ برجي ومايض
ّ
بحق األداء العلني لها عىل املرسح فقط ال غري.
القانون إذا ً واضح ورصيح ،وإليسا التي تع ّرضت
لألذية املتعمّ دة ،بإمكانهــا وبالقانون أن تر ّد الصاع
صاعني ،وأن توقِف ّ
بث األغنية والكليب.
ّ
ّ
الشق
الشــق القانوني ،أما يف
هذا من حيث
األخالقي "فحدّث بال حــرج" ،مع أننا مُح َرجون
من تعداد ترصّ فات بعيدة عن األخالقيات ،اقرتفها
نجم لبناني بحق نجمة ساطعة يف وطنه والعالم
العربي ك ّله ،عندما حوّل "حبّة" عدم ذكرها اسم
الشاعر ،إىل قبة.
ّ
"لينغص" عليها
وهكذا خالــف القانــون،
فرحتها بإصــدار األغنية ،وســعادتها بنجاح

الكليب الذي تخ ّ
طت مشاهداته الـ 6ماليني عىل
قناتها بعد أيا ٍم فحســب من طرحها .كما أهدى
زوجته يف عيد زواجهما ،هدية "من كيس غريه".
أما املســتهجن ،فهو طرحه الكليب بعد أقل من
أســبوع عىل وفاة جورج الرايس شــقيق بطلة
األغنية املصوّرة .ونادين الرايس تربطها صداقة
بربجي ،وهي ما زالت مفجوعة بموت شــقيقها
وتتقبّل التعــازي فيه ،وكان مــن أق ّل واجبات
الصداقــة واألخالقيات احــرام حزنها ،وتأخري
عرض الكليب .فهل االســتعجال هنا هو بهدف
اســتغالل الرتكيز اإلعالمي عــى عائلة الرايس
لحصد مزيد من املشــاهدات وتخ ّ
طي مشاهدات
كليب إليسا؟
يبقى الشــق الفني الذي بدوره ال يقبل الشك:
لقب إليسا "ملكة اإلحساس" ليس عن عبث ،وهذه
األغنية الرومنسية بصوتها وأدائها "خلقت" لها هي
"وبس" .أحد املغ ّردين كتــب عىل تويرت" :ما بحب
إليسا .بس متل إحساس إليسا ما يف وال رح يجي .ما
حبيت األغنية بصوت زياد".
أما كليــب "أنا وبــس" الذي صوّرتــه أنجي
جمّ ال ،فيصــح فيه املثل الفرنــي la simplicité
رسه يف بســاطته املغ ّلفة ببحر من
ّ .fait la beauté

الرومنسية وأمواج من النوستالجيا وشعاع من دفء
الشــمس ،وكأن عني الحبيب هــي كامريا من زمن
جميل ،تلتقط كافة حاالت الشــغف التي تنبض يف
نظرة إليسا العاشقة وحركتها وابتسامتها وملستها
وغمرتها ّ
ورقتها.
يف املقابل ،جاء كليب "وبطــر" أقل من عادي
بفكرته املك ّررة ،وتصويره الخايل من أي ملعة مميّزة،
ومع مشــاركة للرايس لم تكن آرسة وســاحرة كما
عوّدتنا يف أعمال سابقة.
امللفت يف الكليب دموع نادين التي كانت تشــ ّك
بأن حبيبها لم يعد يحبّها .ومن ســخرية القدر أنها
لم تشــ ّك بأن حزنها التمثييل ســينقلب حقيقة مع
وفاة شقيقها ورضب زياد عرض الحائط بالصداقة
واألخالقيــات بعرضه الكليب يف وقت غري مناســب
سوى للكيدية واالنتقام.
مؤســف ما حصــل ،فالفنانون ســيعدّون
ملحن لم يراع القانون
لأللف قبل أن يتعاونوا مــع
ٍ
واألخالقيات ...قال أحمد شــوقي ذات يوم" :إنما
األمــم األخالق ما بقيت ،فإن هــم ذهبت أخالقهم
ذهبوا" .ومن إليســا نقتبس كلمة مــن أغنيتها،
ونقول لزياد برجي "ال تروح" ،بل ارجع كبريا ً عىل
املستوى األخالقي كما عهدناك.

وثيقة التنازل التي تبرهن ّ
أحقية إليسا باألغنية

حظــــــك اليـــــوم

الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

الحب يف الطريق اليك ال تكن
مستعجالً مع الطرف اآلخر
ولكن حاول فهم ما يريد.

سماؤك العاطفية ستكون
ّ
تتحسن
كئيبة ،لكن ال بد أن
األمور بشكل تدريجي.

إحذر من بعض زمالئك يف
العمل الذين قد يحاولون وضع
العراقيل يف دربك.

إذهب اىل مكان تجده مريحا ً
برفقة صديقك او رشيكك كي
تستعيد نشاطك املعتاد.

عاطفيا ً لديك شك يف الطرف اآلخر،
حاول التأكد من الشكوك قبل ان
تقدم عىل امر ال تحمد عقباه.

هنالك مطبات عاطفية صعبة
عىل الطريق ،كن مستعدا ً
واستقبل االمر بشجاعة.

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

تتمتع بحيوية فائضة وتتاح
لك فرص إنجاز مشاريع
قديمة أو جديدة.

ال ترتك أصحاب األفكار السوداء
يتسللون اىل عالقتك مع الرشيك،
ّ
سيعقد األمور فتصبح
فذلك
الحلول مستحيلة.

ال تُقدم عىل عمليات رشائية
كبرية اآلن ولو كنت تميل اىل
ذلك ألن وضعك املادي ال يسمح
بذلك اطالقاً.

اقرتاحات جديدة تحقق إنجازات
رائعة تستحق التهنئة قريبا ً جداً.

ال يمكنك ان تتجاهل وجود
الرشيك اىل جانبك ،فهو اكثر
الناس قربا ً وتأثريا ً عليك.

تفكر يف مرشوع يتطلب املزيد
من الوقت إلنجازه ،فكن صبورا ً
حتى تضمن تحقيق أهدافك.
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جورج الراسي حي ّ في أغنية جديدة
كشــف املؤلف طوني أبي كرم ،عن مصري "الديو" الذي
قام بتأليفه بــن الفنان الراحل جورج الرايس وشــقيقته
املمثلة نادين الرايس ،وكانا قد سجاله يف وقت سابق .وأوضح
أنه تم تجهيز األغنية لكنها يف بداياتها ،وســيتم العمل عىل
إنهائها لتقديمها لجورج قبل ذكرى األربعني.
وخــال الديو يتم رصد كل اللحظــات التي جمعته بنادين
منذ الطفولة حتى صارت شــابة ،ومدى خوفه عليها ،لتنتهي
األغنية بمقطع "لــو أنا كربت ورحت بيت جديد رح يضلوا أهيل
نور عينيا" .ووصف أبي كرم الراحل بأنه كان سهالً يف التعامل،
متواضعاً ،لكنه لم يأخذ حقه عىل الصعيد الشــخيص ،فقد ملعت
أعماله يف وقت كان يفضل دائما ً ّأل يُظهر نفسه إعالمياً.

هيفاء وهبي تص ّور "رمسيس باريس"
وصلت الفنانة هيفاء وهبي إىل القاهرة الستئناف
تصوير مشــاهد فيلمها الكوميدي الجديد "رمســيس
باريس" إىل جانــب حمدي املريغنــي ومحمود حافظ
وغريهما من املمثلني .ويحكي قصة انتقال مجموعة من
املرصيني من رمســيس إىل باريس يف رحلة من األحداث
واملفاجآت واملواقــف الكوميدية ،وتصل األحداث ذروتها
عندما يقررون تشكيل عصابة لرسقة لوحة املوناليزا من
متحف اللوفــر ،متنكرين .ويتبقى لفريق العمل  10أيام
فقط لالنتهاء من التصوير ،حيــث يدخل بعدها الفيلم
مراحل املونتاج واملكســاج ليكون جاهزا ً للعرض أواخر
العام الجاري ،وهو من توزيع "."Synergy Films

اإلثـنـيـن  ٥أيلول 2022

فارس كرم إلى كندا
فاجأ النجم فارس كرم ،جمهوره بالكشف عن جولة غنائية سيقوم
بها يف كندا خالل الفرتة القريبة املقبلة ،وتتضمن العديد من املدن الكبرية
ومنها مونرتيال وتورونتو ،كما ســيكون له لقاء مع الجالية اللبنانية
والعربية يف مدينة تولوم يف شبه جزيرة يوكاتان يف املكسيك.
عىل صعي ٍد آخــر ،يواصل كرم تحضرياته لطــرح ميني ألبوم
جديد يتضمــن  5أغنيات باللهجة اللبنانية ويتعاون من خالله مع
رشكة "روتانا" للصوتيات واملرئيات.
ويف مــا يخص خالفه مع مرييام فارس التي هدّدت باللجوء
إىل القضاء ،انترش يف الساعات املاضية تسجيل صوتي له يكشف
فيه سبب الخالف وقال" :ن ّزلتيل الصورةّ ،
صغرتها ولوقتيل تمّ ي،
وعملت اإلعالن عىل صفحتها وأنا ما ردّيت وال كلمة" ،وأضاف:
ّ
خصني هيدي هيئــة الرتفيــــه ،فقلت
"بتقول بمقابلة أنا ما
نفسيتها محمّ ضة".

كاظم الساهر = كاظم جبار إبراهيم
يف مقابلةٍ له مع اإلعالمية منى الشــاذيل
كشف النجم العراقي كاظم الساهر عن اسمه
الحقيقي وهو كاظم جبار ابراهيم ،موضحا ً
ّ
أن لقب "الســاهر" أطلقه هو عىل نفســه
بسبب تع ّرضه للتنمّ ر يف بداياته الفنية حيث
قال له أحدهم ســاخراً" :كاظم جبار اسمك
يصلح بياع عصري" .ولفت إىل أنه عانى بسبب
تغيري اسمه من مشاكل كثرية خصوصا ً يف ما
يتع ّلق باملعامالت واألوراق الرسمية.

مــــــــهــــــــرجــــــــان

مارلين مونرو نجمة مهرجان البندقية
أي أرسار قد تخفيها مارلني مونرو بعد ستة عقود
عىل وفاتها؟ الجواب قد يحمله فيلم " "Blondeاملنتظر
خالل مهرجان البندقية الســينمائي ،والذي يعيد رسد
أبرز محطات مسريتها والنهاية املأسوية لنجمة َ
قست
عليها حياة الشهرة يف هوليوود.
ويُقدَّم فيلم املخرج أندرو دومينيك يف عرض عاملي
أول ضمن املسابقة عىل جائزة "األسد الذهبي" .وسيبدأ
بثه عرب شبكة "نتفليكس" املنتجة للعمل يف  28أيلول،
من دون عرضه يف صاالت السينما.
ويعرض الفيلم قراءة جديدة بأســلوب نســوي
ملسرية نورما جني مورتنسون ،االسم الحقيقي ملارلني
التي توفيت العام  1962عــن  36عاما ً بعدما أصبحت

أيقونــة يف الثقافة الشــعبية .وييضء عــى النظام
الذكوري يف هوليوود ،من دون تقديم إيضاحات عن لغز
وفاتها املستمر حتى اليوم.
واســتُلهمت حياتها يف كثري مــن األعمال الفنية،
من لوحات أندي وارهول إىل فيلــم "My Week With
 "Marilynمليشــال وليامز قبل عرش ســنوات ،مرورا ً
بروايات لكتّاب من أمثال نورمان مايلر .ويستند العمل
إىل رواية لألمريكية جويس كارول أوتس ،وهي ســرة
متخيلة لكنها موثّقة لحياة النجمة صدرت سنة .2000
وعىل مــ ّر محطات املســرة املضطربــة ملارلني
التي تعرضت خاللها النتهاكات من الرجال وأوســاط
القطاع السينمائي والتي بحثت طوال حياتها عن حب

مستحيل ،تحيل هذه الســرة قارئها إىل أجواء أمريكا
يف خمســينات القرن املايض وبداية الستينات .وتؤدي
دور النجمة األشــهر يف تاريخ السينما ،املمثلة الكوبية
الصاعدة أنا دي أرماس البالغــة  34عاما ًَ والتي برزت
بدور "فتاة جيمس بوند" يف فيلم "."No Time To Die
وواجــه إنجــاز الفيلــم تحديات عــدة لم تكن
ً
صعوبة إعادة تشــكيل مشــاهد استحالت من
أق ّلها
كالســيكيات الفن الســابع ،بينها أداء مارلني مونرو
أغنيــة ""Diamonds Are The Girls Best Friends
الشــهرية من فيلم "،"Gentlemen Prefer Blondes
أحيانا ً باالستعانة بلقطات أرشيفية.
(أ ف ب)

جــــــــــــــــــائــــــــــــــــــزة

أوباما يحصد " "EMMYكأفضل را ٍو
حصل الرئيس األمريكي السابق باراك أوباما
عىل جائزة " "Emmyعن رسده مسلسله الوثائقي
"( "Our Great National Parksمحمياتنــا
الوطنية العظيمة) عىل "نتفليكس" .ويُقام حفل
توزيع هــذه الجوائز يوم الثالثاء املقبل  13أيلول،
لكن يسبق ذلك اإلعالن عن الجوائز الثانوية .وكان
رئيس أمريكــي آخر حصل ســابقا ً عىل الجائزة
نفســها ،وهو دوايت د .أيزنهاور يف عام ،1956
لكنها كانت جائزة فخرية.

وبعد ترك منصبه يف عام  ،2017كتب ك ّل من
أوباما وزوجته ميشــال مذكرات ّ
حققت مبيعات
مرتفعة .وباإلضافة إىل مؤسستهما غري الربحية،
أسســا رشكة إنتاج ّ
ّ
وقعت عقدا ً مع "نتفليكس"
بعرشات ماليني الــدوالرات .وفاز الفيلم الوثائقي
األول لرشكتهمــا " "American Factoryبجائزة
أوســكار ألفضل فيلم وثائقي ،وجائزة ""Emmy
ّ
لكــن املكافأتني مُنحتا
عن فئة أفضل إخــراج،
لصانعي العمل وليس للزوجني أنفسهما.
يف وقت لم يفز خليفــة أوباما ،دونالد ترامب،
بالجائزة عــن برنامجه لتلفزيــون الواقع "The
 ،"Apprenticeرغم ترشــيحه م ّرتَني لنيلها .ومن
راو ،النجم السابق
املرشحني اآلخرين يف فئة أفضل ٍ
يف الدوري األمريكي للمحرتفني يف كرة الســلة كريم
عبد الجبار عن "Black Patriots: Heroes Of The
 ،"Civil Warواملمثلــة الحائزة جائزة "أوســكار"
لوبيتا نيونغو عن " ،"Serengeti IIوعالم الطبيعة
املخرضم ديفيد أتنبورو عن "."The Mating Game
كما فــاز الرئيس األمريكي الســابق الذي
بقي يف البيت األبيض بني عامي  2009و،2017
بجائزتــي " ،"Grammyعن النســخ الصوتية
ملذكراته " "The Audacity of Hopeو"Dreams
 ."from My Fatherومن بــن املكافآت أيضاً،
حصل عىل جائــزة "نوبل للســام" بعد فوزه
يف االنتخابات الرئاســية لعــام  ،2008لجهوده
االســتثنائية يف تعزيــز الدبلوماســية الدولية
والتعاون بني الشعوب( .أ ف ب)

مص ّور أوكراني يفوز بـ Visa D'or News
مُنحت جائــزة "Visa D'or
 ،"newsأبــرز جوائــز مهرجان
" "Visa Pour L'imageالــدويل
للتصوير الصحــايف يف بربينيان
(جنوب فرنســا) ،إىل األوكراني
إيفغيني مالوليتكا لتقاريره عن
مدينة ماريوبــول التي تع ّرضت
لقصف شديد يف جنوب أوكرانيا.
وأهدى مالوليتكا ( 35عاماً)
الذي بدا عليه التأثر الشديد ،جائزته
إىل الشــعب األوكراني ،مشددا ً عىل
أهمية الجائــزة بوصفها اعرتافا ً
بقيمة عمله .وقــال أمام صوره
املروعة ألطفال مقتولني ونســاء
حوامل تحت األنقــاض ،ومقابر
جماعية محفورة عىل عجل بسبب
عدم القدرة عىل تنظيم جنازة جراء
القصف" :هذه األيام العرشون يف
ماريوبول كانت يوما ً واحدا ً طويالً
بال نهاية ومن يسء إىل أسوأ".
وكان املرشــحون اآلخرون
للجائزة املصور األسرتايل املولود
يف أوكرانيــا دانيال بريهوالك عن
تقريره "الناس يعيشــون هنا"
(نيويــورك تايمــز) عن مذبحة
املدنيني يف بوتشــا ،واملراســل
األمريكي ماركوس يام املولود يف

ماليزيا عن "سقوط أفغانستان"
(لوس أنجلوس تايمز).
ُ
وقدّمت خالل املهرجان سبع
جوائــز " "Visa D'orوخمــس
جوائز أخرى وثــاث منح .حيث
مُنحت جائزة الصحافة اليومية إىل
صحيفة بوليتيكن الدنماركية ،عن
عمل مادس نيســن حول الحرب،
فيما أعطيت جائزة مدينة بربينيان
 ريمي أوشليك إىل لوكا باريوليه يفصحيفة لوموند الفرنسية.
ومُنحت جائــزة "Visa d'or
 "Magazineإىل برنت ســتريتون
إيميجز/ناشــونال
(غيتــي

جيوغرافيك) عــن عمله بعنوان
"لحوم الطرائد :أصل األوبئة" .أما
جائزة مؤسسة ""Yves Rocher
التي تهــدف إىل تســهيل إنجاز
تقاريــر صحافية عــن القضايا
البيئية ،فحصل عليها آالن رشودر
الذي يعمل يف إندونيسيا.
وحصد املصور السوري سمري
الدومــي (وكالــة فرانس برس)
جائزة " "Visa D'orاإلنسانية من
اللجنة الدوليــة للصليب األحمر،
عن مجموعة صور بعنوان "طرق
املوت" ،موضوعها أزمة الهجرة يف
شمال فرنسا( .أ ف ب)
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...Loving Adults
بين الخيانة والقتل

جـــــــــــــــــــــــــاد حـــــــــــــــــــــــــداد
يقتبس فيلــم التشــويق الدنماركي Loving
( Adultsحــب عىل طريقة البالغــن) قصته من
رواية للكاتبة آنا إيكبريغ ،وتتمحور األحداث حول
الخيانة والقتل ومجموعة من التحوالت النفســية
املفاجئة والجاذبة.
تبدأ القصة مع "ليونــورا" (صونيا ريترش)
وهي تقفل سحاب ســرتها الرياضية الحمراء.
ثم يتصاعد صوت الرعد الــذي ينذر بليلة قاتمة
وعاصفة .يسهل أن نتوقع ما يصيب أي شخص
يقرر الركــض يف هذه الظروف .يقــول الراوي:
"جميع جرائم القتــل تقريبا ً تتعلق بالحب" .إنه
صوت "هولغر" (ميكاييل بريكاير) الذي يجلس يف
حديقة مع ابنته (كاتينكا بيرتسون) ويرسد لها
تفاصيل قضية اســتلمها يف السابق .تقع جريمة
القتــل طبعا ً يف أجواء رسيعــة وخاطفة .يجلس
"كريستيان" (دار ســليم) وراء مقود شاحنته
ّ
ُشــغل املحرك ويتجه نحو
البيضاء الصغرية ،ثم ي
"ليونورا" مبارش ًة لدهســها أثناء ممارســتها
الهرولة عىل طريق مظلــم ورطب .هذا الترصف
ليس طبيعيا ً بني زوج وزوجته.
ثم تعود األحداث إىل األيام التي سبقت جريمة
القتل ،فنشاهد "كريســتيان" و"ليونورا" وهما
يتشاجران .هو يتلقى رســالة نصية يف منتصف
الليل ،فيســتيقظ كالهما وتريد الزوجة أن تعرف
تفاصيل تلك الرســالة .لم تكن عالقتهما عىل ما
يرام يف الفرتة األخرية أصالً .يملك "كريســتيان"
رشكة بناء ،وكانت "ليونورا" يف شــبابها عازفة
كمان لكنها عادت وتخ ّلت عن مهنتها وأصدقائها
لالعتناء بابنهما املريض "يوهان" (ميلو كامبانال)
طوال سنوات .هو يبلغ  18عاما ً اآلن ،ويوشك عىل
التخرج من املدرسة ،وبدأ وضعه الصحي يتحسن
أخــراً ،وبات يميش عىل عــكاز واحد .رسعان ما
ّ
يتبي أن "ليونورا" كانت محقة يف شكوكها .يواعد
زوجها "زينيا" (ســوس ويلكينز) منذ فرتة ،وهي
مهندسة يف مرشوعه الراهن ،وال يكف عن إخبارها
بأنه ســيط ّلق زوجته كي يجتمعا معا ً إىل األبد .يف
غضون ذلك ،تتشــاجر "ليونورا" مــع عامل يف
محطة وقود بسبب غسيل السيارات الذي يتطلب
بطاقــة يجب أن تدفع ثمنهــا مللئها عرب عدد من
بطاقات االئتمان ،وتكون كلفة غســيل السيارات

غريبة أيضاً .قد يبدو هذا التفصيل ســخيفاً ،لكن
ستتضح أهميته يف األحداث الالحقة طبعاً.
يبدو أن "ليونورا" بارعة يف الرياضيات ،فهي
تبدأ بجمع األدلة حول زوجها و"زينيا" ،فتتعقب
بعض الصفحات عىل فيســبوك ،وتراقب األجواء
خالل حفلة من تنظيم رشكة زوجها ،فتشــاهده
هناك وهو يراقــب الحضور بــدوره وتتأكد من
شــكوكها .هذه التفاصيل ليســت سخيفة .حني
نعود إىل الحبكة األساسية التي تظهر يف أول مشهد،
منحى ممتعا ً ومشــوقا ً ال يمكن
تتخذ األحــداث
ً
اختصاره يف هذه السطور .يف مطلق األحوال ،تقرر
"ليونورا" مواجهة "كريستيان" يف مرحلة معينة،
ّ
فيتبي أنه يتجــاوز القواعد يف عمله أيضاً .إذا قرر
أن يط ّلقها ،ســتيش به زوجتــه ويتمكن حينها
من االســتمتاع بزيارة "زينيا" له أثناء وجوده يف
السجن .هكذا يحصل "كريستيان" عىل ما يسمّ يه
الرشطي "هولغر" "دافعاً" لســحق زوجته تحت
عجالت شــاحنته .تصغي ابنة "هولغر" إىل هذه
األحداث بأعىل درجات االنتباه.
عىل مســتوى التمثيل ،تستمتع املمثلة صونيا
ريترش بتقديم مشــهد شــيطاني معقد وغريب
بالقدر نفسه .عىل صعيد آخر ،قد يكون هذا الفيلم
من أبرز األعمال التي تطرح حبكة واضحة ودقيقة
وخالية من الحشو .حتى أسخف التفاصيل تحمل
أهمية معينة يف القصة .قد تبدو األحداث مفتعلة يف

لحظات كثرية ،لكنها متقنة ومدروسة ومتناغمة،
وترتافق مع مؤثرات برصيــة الفتة ،وخط رسدي
عــال ،تزامنــا ً مع تالحق
واضــح ،وأداء احرتايف
ٍ
التطورات الجاذبــة وبعض املفاجآت العابرة ،لكن
من دون عامل الصدمة املزعــج .ال تهتم املخرجة
باربرا توبسو روثنبورغ عىل ما يبدو بتأجيج أجواء
الغموض يف هذه القصــة ،بل إنها تعرض األحداث
مبارش ًة وتتجنب التوتر املفــرط الذي يطغى عىل
ّ
فتفضل
فيلــم( Deep Waterاملياه العميقة) مثالً،
تقديم عمل ممتع بأبسط الطرق.
لكن رغــم تراجع أجواء الغمــوض املفرطة،
تبدو األحداث الحاصلة من دون علم الشــخصيات
كافية كي تجعل املشاهدين يتساءلون عن العوامل
التي أوصلت الجميع إىل هذا املستوى من التنازالت
األخالقية ،واألسباب التي جعلتهم يتحولون إىل هذا
النوع من األشخاص ،وإمكانية التصالح مع الذات
يف هذه الحالة .تقدّم ريترش بعض املشاهد الخبيثة
عــى طريقة املمثلة الشــهرية فرانســيس لويز
ماكدورماند ،ويســتعمل املمثل دار ســليم بعض
تعابري الدهشة املستوحاة من جون مالكوفيتش.
ّ
املحصلة ،ســنكون أمام عمل ممتع ومثري بما
يف
يكفي لجعلنا ننغمس يف أعماق القصة.
يف النهاية ،قد ال يكون هذا الفيلم رفيع املستوى،
لكنه من أفضل األعمال املبتذلة حيث تتحرك األحداث
رسيعا ً وتستمر املتعة حتى اللحظات األخرية.

شــــــربــــــل داغــــــر

أسئلة برسم القيّمِ ين
على جائزة "البوكر"
جائزة "البوكر" للرواية العربية أحدثت فعالً
قويا ً في الثقافة العربية ،ما يمكن أن يكون
فاصالً بين ما قبلها وما بعدها .هذا ال يختلف
فيه اثنان ،إال إذا كان الشاكي متضررا ً مباشرا ً
منها ،من عدم الفوز بها.
فقد استفاد من الفوز بها روائيون وروائيون
عرب ،ما سهّ ل رواج رواياتهم في أكثر من
طبعة عربية ،وربما أجنبية .هذا ما كشف أيضا ً
عن مواهب جديدة ،غير معروفة ،فأخرجَ ها من
عتمتها إلى فسحة ضوء منيرة.
إال أن آثار هذه الجائزة عربيا ً ال تزال من دون
أرقام ،ومن دون درس .فالمتابع ،أو الدارس،
ال يعرف أرقام المبيعات ،أو عدد الطبعات
العربية ،أو وق َع الرواية الفائزة التجاري
والنقدي بعد صدور ترجمات لها إلى هذه اللغة
أو تلك .كما ال يملك معلومات أو تحاليل عمّ ا
يصيب الروايات التالية للفائزين بالجائزة...
هناك أسئلة غيرها بالطبع ...وال أريد من
طرحها التأك َد من حسن اختيار أعضاء لجان
التحكيم ،وال من ّ
توفقهم في اختياراتهم
النهائية .بل أريد التعرف إلى مفاعيل هذه
الجائزة في الثقافة العربية عموماً ،وفي
قطاع الرواية بطبيعة الحال .فإذا كان
الفائز بها يتنعّ م بمقادير من النجاح المالي
واالعتباري بعد الفوز بها ...وإذا كان الناشر
يستفيد حكما ً من عائدات الفوز ...فإن
األسئلة تبقى معلقة ،من دون جواب ،حول
مدى تأثير الجائزة على سوق الرواية ومكانة
الروائيين .يضاف إلى ذلك أن عددا ً من النقاد
العرب قد تحدثوا عن أفضليات وتوجهات
(غير مرغوب فيها) في خيارات الروايات
الفائزة .من بينها أال تتعرض الرواية
المرشحة للفوز إلى قضايا شائكة وإشكالية
في مجتمعاتها ،أو إلى ما يَمنع الرواية فيها.
ومن بين أفضلياتها وخياراتها (المرغوب
فيها) أن تتو ّكل الروايات الكشف عن جوانب
اجتماعية مستورة ،أو عن أحوال غريبة ،أو
عن شخصيات شديدة الهامشية...
هذه األسئلة وغيرها تحتاج إلى تحقيقات
ومراجعات .لكن بعض األسئلة ال يحتاج إلى جواب،
ما دامت األعمال الفائزة قد شملت روائيين من
بلدان عربية كثيرة .كما شجعت الجائزة روائيين
غير مشهورين أو مكرسين ،فتكون "البوكر" ،في
هذا ،راعية مواهب ،ال تابعة مواهب أكيدة.
فاألكيد وراء خيارات الفائزين هو النجاح
الجماهيري ،بدليل اختيار صحفيين بين أعضاء
لجان التحكيم ،ما يعني  -مبدئيا ً  -قربهم من
انتظارات الجمهور .والجماهيرية هذه تعني -
في ما تعنيه -اختيار أعمال حكائية الطابع ،من
دون االنتباه إلى أدبيّتها بالضرورة.
أسوق هذا الكالم من قبيل العناية بهذه
الجائزة ،وبدرس مفاعيلها وتأثيراتها .هذا ما
على الجائزة أن تقوم به ،بنفسها ومع غيرها،
وباالستناد إلى جهات دولية متمرسة في هذه
األعمال ،ومشهود لها بالنزاهة.

Series

 ...The rings of powerأقوى انطالقة بتاريخ
أعلنــت شــبكة "أمــازون" أن
مسلســلها الضخــم "The Lord of
"The Rings: The Rings of Power
املســتوحى مــن روايات جــي آر آر
تولكني ،حقق أقوى انطالقة يف تاريخ
منصة "برايم فيديو" ،مستقطبا ً 25
مليون مشاهد.
وتهــدف مع هــذا اإلنتــاج الرائد
والجديد ،الذي بُثــت أوىل حلقتني منه،
إىل مواجهــة منافســتها "اتــش بي
او" التــي أطلقــت يف  21آب الفائــت
الجزء الجديد من سلســلة "Game of
 ،"Thronesبعنــوان "House of The

 ."Dragonوكانــت األخرية لفتت أيضا ً
إىل أن مسلســلها الجديــد حقق أفضل
انطالقة عىل منصاتها ،مع ما يقرب من
 10ماليني مشــاهد يف الواليات املتحدة
وحدها.
وقالــت رئيســة اســتوديوات
"أمــازون" جنيفر ســالك" :إن من
املناســب إىل حد ما أن تكون قصص
تولكني ،وهي من بني األكثر شــعبية
عىل اإلطالق ويعتربها كثريون األصل
الحقيقي لهذا النــوع الخيايل ،قادتْنا
إىل هذه اللحظة التــي نفتخر بها".
ويؤدي املسلسل الذي يستمر بثه حتى

 14ترشين األول املقبل ،أهمية بالغة
يف إثبات جدارة الشــبكة يف الســوق
الشــديدة التنافســية لخدمات البث
التدفقي ،بمواجهة عمالقة من أمثال
"نتفليكس" و"ديزني بالس" و"اتش
بي او ماكس".
ودفعت "أمازون" مبلغ  250مليون
دوالر لرشاء الحقوق ،كما أنفقت حواىل
 465مليون دوالر يف املوسم األول وحده.
ويُتوقــع أن تتخطى ميزانيــة العمل
اإلجمالية مليار دوالر خالل مواســمه
الخمسة التي التزمت املجموعة إنتاجها.
(أ ف ب)
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االستيراد
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أزمة كهرباء
لبنان
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مياه لبنان
شحيحة
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لم يعد هذا المجلس سيّد نفسه ?GAME OVER

صندوق النقد الدولي "يصفع" المجلس النيابي اللبناني
مـــنـــيـــر يــــونــــس
ماذا يعني قيام صنــدوق النقد الدويل
بوضع مالحظات جوهرية عىل تعديل قانون
الرسية املرصفية؟ ترشيع لم يكن جف حرب
طباعته بعد ،فاذا بأعىل سلطة نقدية عاملية
تنتقده وبتفاصيل مريرة ع ّرته ،إن لن نقل
أنها ع ّرت من عمل عىل ذلك القانون القارص
وبالطريقة املفخخة وامللتبســة التي صدر
بها عن سابق ارصار وتصميم.

إجهاض باكورة اإلصالحات
مع نزيف حاد
ذلك القانون هــو باكورة االصالحات
الواردة ضمن الرشوط املسبقة التي وضعها
الصندوق أمام لبنان لينفذها ،قبل أن يحصل
عىل املوافقة النهائيــة الخاصة بقرض 3
مليــارات دوالر .قرض يفتــح الباب أمام
مســاعدات وقروض من دول ،ومؤسسات
تمويل ،وصناديق عربية وعاملية .ويسمح
للبنان أيضا ً بإعــادة هيكلة ديونه والعودة
إىل اســواق املال الدولية ،إذا أراد االقرتاض
مجدداً .أما اجهــاض الباكورة االصالحية
فيتحمل مسؤوليته املجلس النيابي املنتخب
حديثا ً والبادئ رسيعا ً بنزف مصداقيته منذ
االختبار األول للترشيع االصالحي املزمع.

مطبخ تشريعي فسدت
صلصاته ونكهاته وبهاراته
لم ينجح رئيس مجلــس النواب نبيه
ونائبه اليــاس بو صعب ورئيس لجنة املال
واملوازنة ابراهيم كنعــان وبقية من عمل
معهم يف املطبخ الترشيعي ،ال سيما اللجان
املشــركة الضامة كل األحزاب والتيارات
السياسية والطائفية و»املصلحية» ،يف جعل
القانون مقبوال ً من صنــدوق النقد .فهل
يمكن اعتبار هــذا اإلنذار «األممي» بمثابة
اعالن وفاة للطريقة التــي لطاملا طبخت
بهــا الترشيعات اللبنانية منذ  30ســنة؟
املعلومات تشري إىل ما يشبه ذلك إىل حد ما.
فلدى الصندوق «كتاب» يطبقه» بوصفات
تنسف كل كتب الطبخ الترشيعي اللبناني
بنكهات التســويات وبهــارات التمريرات
وصلصات التظبيطات ،ورشة ملح املصالح.
وليس أدل عىل مســؤولية الربملان السابقة
إال انفجــار األزمة التي بني أبرز اســبابها
موازنات أقرت يف املجلس النيابي بعجوزات
هائلة فرضت اقرتاضا ً مفرطا أدى اىل التعثر
عن الســداد والدخول يف متاهات االفالس،
فضالً عن عدم محاسبة الربملان أي حكومة
ساهمت تاريخيا ً يف تجذير أسباب األزمة.

عىل جبهة الحرب «البسوســية» املستعرة
مع نبيــه بري .مع عدم انــكار وجود من
نصح الرئيس بعدم التوقيع صادقا ً لعلمه
بمتطلبات االصالح الحقيقي.

الشيء بالشيء يذكر منذ
محاولة ماري كلود نجم
ما سبق هو يف الشكل ،أما يف املضمون
فيجدر الســؤال عن نوايا مــن أراد ونفذ
التعديل بالصيغة التي أقــرت .وهنا نعود
بالذاكرة اىل مــروع قانون قدمته وزيرة
العدل السابقة ماري كلود نجم (يف حكومة
حســان دياب) من صفحــة واحدة وافية
وكافية نسبياً ،تدعو إىل االستنتاج الحاسم
بأن الرسية يجــب أن تلغى بوضوح تام يف
ســياق االصالحات الجذرية اذا أردنا انقاذا ً
مما نحن فيــه .من أهمل ذلــك املرشوع
ووضعه يف األدراج آنذاك ،هو نفســه الذي
عاد بعد سنتني إلجراء تعديالت كما يشتهي.
وإذا كان اليشء بالــيء يذكر ،فان لجنة
املال واملوازنة يف تلــك املرحلة ،والتي كانت
تضم كل األطياف السياســية والطائفية
و»املصلحية» ،تصدت ملقاربة حكومة دياب
وأسقطت أرقامها عن الخسائر التي تبني يف
ما بعد أنها كانــت أكثر من صحيحة .رغم
ذلك ،لم يعرتف أحد بخطــأه ،أو خطيئته،
وعاد ليكرر الســيناريو مع تمرير قانون
مفخخ ملتبس رفضه صندوق النقد رسيعا ً
كما لو كان الرفض صفعة عىل خد املجلس
النيابي ليفيــق من غيه ومقولة «ســيد
نفسه».

ليسوا على استعداد
إلعطاء سكين لذابحهم
أما ملاذا أقر التعديــل عىل النحو الذي
رفضــه الصندوق ،فهناك عدة تفســرات
ابرزها أن أي آلية واضحة وسهلة التطبيق
لكشف الرسية هي عبارة عن سيف مصلت
عىل رقاب من أثرى وأفســد عىل حســاب
املال العام واملجتمع طيلة  30سنة ماضية،
وبني هؤالء من هو يف الســلطة اليوم كما
أكد التقرير األخري للبنك الدويل تحت عنوان
«املخطط االحتيايل» .لذا «خاطوا» القانون
بطريقة يســتطيعون معها الحؤول دون
فتح صندوق «بانــدورا» الفضائحي يوماً.
اىل ذلك ،هناك يف الربملان من ليس ضليعا ً يف
شؤون املال واالقتصاد واملصارف ،اىل جانب
من لم يع بعــد أهمية (أو خطورة) توقيع
اتفاق مرشوط مع الصنــدوق ،معتقدا ً أن
األمر سهل أو قابل «للتظبيط» كما حصل
بعد مؤتمرات باريس  1و 2و ... 3بالتزامات

نتقيد بها شــكالً أو ال نتقيــد بها مطلقا ً
و»تميش األمور».

عدنا الى المربع األول...
صفر وما تحته
أما وقــد ر ّد الرئيس عــون القانون،
فان االصالحات املنجزة منذ توقيع االتفاق
لم تبتعد عن الصفــر ال بل غرزت تحته ،إذ
لكل تأخري أو فشــل كلفة اضافية تعمق
الخسائر وتعقد الحلول .فال قانون «كابيتال
كونــرول» أقــر ،وال موازنة مقــرة بعد،
ولم يبرص مرشوع قانــون اعادة هيكلة
املصــارف النور ...إضافــة اىل عدم انجاز
التدقيق يف ما تبقــى من احتياطيات عملة
صعبة يف مرصف لبنان ،ولم يُوقع اتفاق مع
رشكة تدقيق دوليــة لفحص جودة أصول
املصارف ...وغريها من الرشوط املســبقة
التــي يتأخر تنفيذها بما يؤكد ،بال شــك،
أن اإلصالح متعثــر جداً ،وربما ممنوع من
الوالدة من منظومة تنــاور مع الصندوق
لتكســب وقتاً ،وترتب صفوف «مقاومتها
وممانعتها» أي اصالح يقوض ســلطتها
ويفكك مصالحهــا ويهدد هيمنتها يف املال
والسالح والطائفية.

وعود بري تذهب
أدراج الرياح
وبذلك يذهب ادراج الرياح تدريجيا ً وعد
الرئيس بري بانجاز الترشيعات الالزمة قبل
الدخول يف جلسات االســتحقاق الرئايس.
وعد اطلقه يف  31تموز يوليو املايض ،عندما
قال أنه لن يدعو اىل «عقد جلســة النتخاب

رئيــس جديد للبــاد حتى يقــر املجلس
اصالحات تمثل رشوطا مســبقة لربنامج
انقاذ من صندوق النقــد» ..وكان منتظرا ً
منه يف خطابه االسبوع املايض الحديث عن
هذا االستحقاق األهم وماذا حقق منه ،فاذا
به يتجاهله لينكأ نكايــات الكهرباء (وما
خلونا) ويتحدث عن هوكشــتاين (إجا ما
إجا) ومواصفاته للرئيس املقبل (عىل قياس
محدد لديــه) ،اضافة اىل موضوعات أخرى
ال عالقة لها بصندوق النقد الدويل ال سيما
تكرار مقولة ال يعرف أحــد (وهو ضمناً)
كيف يرصفها وهي أن «الودائع املقدسة».
إذاً ،يدخل لبنان مرحلة االســتحقاق
الرئايس ،فيتأجل كل اصالح جذري مطلوب،
عىل ان يســتمر املراهنون عىل مناخ دويل
ما يســمح لهم بالتملص من االصالحات،
والحصول عىل قروض ومســاعدات اال أن
احتماليــة ذلك ضئيلة نســبياً ،إن لم تكن
معدومة وفقا ً للمعطيات القائمة اليوم.

في الموازنة معضلة
الإصالحية أيضًا
واذا كان ال بــد من دليــل اضايف عىل
اســتعصاء االصالح ،فهناك موازانة 2022
التي لم تقر بعــد .واذا اقرت فلن تأتي عىل
قدر توقعات صندوق النقد ،ال ســيما مع
دوالر جمركي أقل من سعر املنصة ال يرفع
اإليرادات كما يجب .فيزيد العجز يف املوازنة،
وبالتايل يتخلف لبنان عن تلبية رشط ضبط
ذلــك العجز ،ويدخل يف متاهــة جديدة قد
تؤدي الحقا ً اىل تغيــر جوهري يف االتفاق
املبدئي مع الصندوق ،اذا بقي يشء من ذلك
االتفاق العتيد ،أصالً ،عىل قيد الحياة.

سقوط محاولة بوصعب
اإللتفاف

في جانب عون سياسات
من "كل وا ٍد عصا"
أما يف جانــب الرئيس وتردده يف توقيع
تعديل قانون الرسية املرصفية ،فاملســألة
أقل وضوحــاً ،إذ بــن العونيني من نصح
الرئيــس بالتوقيع مرضاة لــري ،مقابل
عونيني آخرين نصحوه بعدم التوقيع .ويف
الحالتني ،سياســة حتما ً من ذات اليمني أو
اليســار يف تيار غري متجانس فيه من «كل
وا ٍد عصا».
وتشري املعلومات إىل أن عون كان أقرب
اىل التوقيع بانتظــار مالحظات الصندوق
التي أتت «شــحمة عىل فطــرة» من أراد
عدم التوقيع ألســباب سياســية وتحديدا ً

عون وبري والحرب البسوسية في آخر فصولها!

ميقاتي مأزوم!

أما «الكابيتــال كونرتول» الذي اجتهد
الياس بوصعب لتمريره ،فسقط مرة أخرى
معه كما ســقط مع ســلفه إييل الفرزيل،
وسقطت معه رهانات حماية املصارف من
دعاوى املودعني ،ورهانات فصل الدوالرات
القديمة (ودائع ما قبل األزمة) عن الدوالرات
الجديدة (الفريش) .وكان املحك األبرز أمام
الياس بوصعب ،لتأكيد جديته وعدم تواطئه
املرصيف والسيايس ،الســعي لوضع بند يف
ذلك املــروع يجرب من حــوًل أمواال ً بعد
 17ترشين  2019عــى اعادتها اىل النظام
املرصيف .وبما انه لم يفعل ،ولم يسع أصالً
اىل ذلك ،فان نيته االصالحية لم تظهر جلية،

بل هو يعمل بشــكل تقليدي ضمن سياق
عقلية املنظومة التي ينتمي اليها (سواء من
صوب بري أو من صوب عون).

لم يبقَ في الميدان إال
حديدان ...سعادة الشامي
عىل مــا يبدو لــم يبق يف امليــدان اال
حديدان ،نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة
الشامي ،املدافع عن االتفاق مع الصندوق،
والدافــع القــرار ترشيعــات واصالحات
تتوافق مع الرشوط املسبقة وتلبيتها .فإىل
متى سيبقى الشــامي يغني وحيدا ً تحت
«الــدوش» معتقدأ أن صوتــه جميل .لن
يطول الوقت حتى نعــرف حقيقة موقفه
باالستمرار إىل جانب رئيس الحكومة نجيب
ميقاتي من عدمه .علما ً بأن تجربة 2020
ال تشــجع مطلقاً ،عندما كان ميقاتي أو
من يمثله آنذاك (نقوال نحاس) رأس حربة
ضد االصالحات التي طرحت ،وكان ما كان
من استقاالت احتجاجا ً عىل ممارسات ما
سمي بـ «حزب املرصف» الذي اتهم نحاس
باإلنتمــا إليه .ففي لبنــان طريقان ،أمام
الشامي ومن يشــبهه ،يف هذه الحالة :إما
أن يبقى التكنوقراط يحاول جاهدا ً واضعا ً
مصلحة البلد نصب عينيه مهما كلف الثمن،
وإما ينفــض يده .وما النفــض ،يف حالة
لبنان املســتعصية ،اال طريقة للتعبري عن
أن التكنوقراط ليس مطية للكليبتوقراط!
فماذا هو فاعل الشامي؟

عبثًا نحاول من دون
استقالل ناجز للقضاء
تبقى اإلشــارة أخريا ً إىل أن الوضع يف
لبنان حاليا ً ال يشــبه أي حقبــة أو أزمة
ســابقة من أزماته .فربأي صندوق النقد
واالصالحيني يف لبنــان ،البالد أمام مفصل
تاريخي ال يمكن النجــاح يف عبوره اىل بر
اإلصالح إال باملزيد من الشفافية واملحاسبة.
ومــا التعديل املطلوب مــن صندوق النقد
للرسية املرصفية وغريها من الترشيعات اال
يف هذين السبيلني .شفافية يف آليات كشف
الرسيــة بما يوصل إىل املحاســبة املمكنة
الكابحة للفساد .بيد أن الهدفني املذكورين
ال يمكــن تحقيقهمــا مــن دون قانون
الستقاللية القضاء ،استقالال ً ناجزاً ،ال لبس
فيه ،عن الطبقة السياسية والطائفية .وهذا
هو اإلصالح شبه املســتحيل وفقا للنظام
الســيايس الطائفي الذي يتشبث به معظم
اللبنانيني ال سيما حكامهم األشاوس .
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 40مليار دوالر العجز
التراكمي الناتج عن
الكهرباء بالنظر الى ارتفاع
تكاليف التشغيل مقابل
االيرادات المنخفضة.

تسعير الكيلوات أقل من سنت
أميركي واحد مقابل أكثر من 27
سنتًا لكلفة االنتاج ...والتعرفة
ثابتة منذ .1994
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بين  944مليون
دوالر و 1.5مليار الخسارة
السنوية ...وأسوأ الجبايات
من المؤسسات العامة
والمخيمات الفلسطينية.

الفوترة متأخرة بين  4و12
شهرًا ...والخسارة خالل 2019-2016
راوحت بين  39و  56%من اجمالي
كلفة التوليد.

البنك الدولي :القطاع مسيّس وسيئ اإلدارة

أزمة الكهرباء "أفضل" تعبير عن الدولة اللبنانية الفاشلة

أصدر البنك الدولي أوائل الشهر
الماضي تقريرًا عن لبنان تحت
عنوان" :مخطط بونزي يتسبب
بمعاناة اجتماعية واقتصادية
غير مسبوقة للشعب اللبناني".
وتناول التقرير أوضاع الخدمات
العامة مثل المياه والكهرباء
والنقل والصحة والتربية .وقال عن
قطاع الكهرباء ما يلي:
لطاملا كان قطاع الكهرباء يف لبنان يقع يف صلب
التحديات املاليــة واالقتصادية ،وغالبا ً ما ينظر اليه
عىل أنه مثال للدولة الفاشــلة .وقد بلغ متوســط
تحويالت امليزانية السنوية (ســلفات الخزينة) اىل
مؤسســة كهرباء لبنان  3.8%مــن الدخل القومي
خالل العقــد املايض .وهو ما يعــادل تقريبا ً نصف
العجز املايل اإلجمايل للبالد .ويف عام  2012عىل سبيل
املثال عملت الحكومة عىل تحويل  2.2مليار دوالر اىل
مؤسسة كهرباء لبنان أي ما يعادل  5.1%من الناتج
القومي.

قطاع عاش على سلفات الخزينة

وقد تراوحت تحويالت وزارة املالية اىل مؤسسة
كهرباء لبنان يف الفرتة ما بني  2019-2016بني 924
مليون دوالر و 1.66مليار دوالر سنوياً .واعتبارا ً من
عام  ،2020بلغ العجــز الرتاكمي الناتج عن كهرباء
لبنان  40مليار دوالر وذلــك عائد اىل ارتفاع تكاليف
التشغيل مقابل االيرادات املنخفضة.
هذا وقد ظلت إيرادات مؤسســة كهرباء لبنان،
ما قبل جائحة كورونا ،راكدة تحت مليار دوالر .ويف
املقابل ارتفعت تكاليفها بشــكل كبري من  1.4مليار
دوالر يف  2016اىل نحو  2.3مليــار دوالر يف -2018
 ،2019ونتيجــة لذلك ،نما عجز مؤسســة كهرباء
لبنان رسيعا ً مــن  780مليــون دوالر يف  2016اىل
تقريبا ً الضعف يف  2018مســجالً  1.4مليار دوالر.
وعند احتساب خســائر الجباية فان العجز النقدي
ملؤسســة كهرباء لبنان كان أكرب بكثري مرتاوحا ً بني
 944مليون دوالر و 1.5مليار دوالر خالل يف الفرتة ما
بني .2019-2016

إرتفاع التكاليف التشغيلية
ال سيما الوقود

وتتلخص أســباب التكاليف التشغيلية العالية
ملؤسســة كهربــاء باعتمادها املســتمر عىل فيول
مســتورد عايل التلوث وغايل الثمن وارتفاع خسائر
الشبكة .وقد شكلت النفقات عىل الوقود  60اىل 74%
من التكاليف السنوية لرشكة كهرباء لبنان يف الفرتة
ما بني  2016و .2019ويف عام  2018عىل سبيل املثال
وصل االنفاق عىل الفيــول اىل  1.7مليار من اجمايل
التكاليف السنوية ملؤسسة كهرباء لبنان البالغة 2.3
مليار دوالر.
وكان يمكــن لغالبية أصول توليــد الطاقة يف
مؤسســة كهرباء لبنان اســتخدام الغاز الطبيعي
وهو أرخص كلفة وصديــق للبيئة ،اال أن املحاوالت
السابقة إلنشاء مرافق استرياد الغاز والبنية التحتية
املناسبة قد باءت بالفشل .وأدت خسائر الشبكة اىل
تفاقم التحديات املالية ،وقد شكلت هذه الخسائر يف
الفرتة ما بني  38 ،2019-2016اىل  56%من اجمايل
توليد الطاقة.
ويف عام  ،2018شكلت خســائر كهرباء لبنان
 39%بما يف ذلك  4%من الخسائر التقنية عىل شبكة
النقل و 35%عىل شبكة التوزيع ( 9%من الخسائر
التقنية و 26%من الخســائر غــر التقنية ابرزها
الرسقات) .وبينما التحديات التقنية ليســت فريدة
من نوعها يف لبنان ،يظهر ســجل القطاع الحافل أن
البالد لم تتمكن حتى االن من تعبئة االلتزام السيايس

عتمة بيروت

والقرارات الالزمة التخــاذ إجراءات رسيعة الصالح
القطــاع .ويرتبط العديد من اإلخفاقات الســابقة
باملصالح الخاصة وديناميكيات االقتصاد السيايس،
يعززها االفتقار اىل الشــفافية وسوء إدارة القطاع
وضعف الرقابة املؤسسية عليه.

تعرفة زهيدة ثابتة منذ 1994

وعىل جانب اإليرادات ،واجهت مؤسسة كهرباء
لبنان عراقيل بتعرفة ال تعكس الكلفة لم تتغري منذ
عام  ،1994وظل الدخل التشــغييل للمؤسسة سلبيا ً
باستمرار عىل مر الســنني ويعتمد بشكل كبري عىل
تحويالت مــن وزارة املالية لتحقيــق التوازن املايل،
ونظرا ً لربوز نفقات الوقود يف اجمايل تكاليفها ،فان
اإلداء املايل ملؤسسة كهرباء لبنان حساس جدا ً تجاه
التقلبات يف أسعار الوقود الدولية.

كلفة بالدوالر وإيراد بالليرة

باإلضافة اىل ذلك ،سلطت االزمة الحالية الضوء
عىل ضعف مؤسســة كهرباء لبنــان أمام تقلبات
النقد األجنبي .حيث أن تكاليفها يف الغالب بالدوالر
األمريكــي بينما ايراداتها بالكامــل باللرية .ويبلغ
متوســط تعريفات التجزئة يف مؤسســة كهرباء
لبنان  9ســنتات لـ 9.5كيلوواط بالســاعة بسعر
الرصف الرســمي للدوالر مقابل اللــرة اللبنانية
أي  .1,507.5ولكنه ينخفض اىل ما دون ســنت/
كيلوواط بالســاعة بســعر عاكس للسوق ( أعىل
مــن  20000لرية لبنانية لــكل دوالر) .يف حني بلغ
متوسط التكاليف ،أذا أخذنا عام  2018كمثال27 ،
سنتاً /كيلوواط بالساعة من دون حساب خسائر
الجباية .وغطــت فواتري كهرباء لبنان للطاقة التي
تم تسليمها للعمالء فقط  30اىل  50%من نفقاتها
خالل الفرتة  ،2018-2016وانخفضت بنسبة تقدر
بنحو  3%يف عام  2021باســتخدام سعر السوق
(بسبب انخفاض القيمة السوقية للرية وانخفاض
مخرجــات الكهربــاء التي تعزى اىل عــدم قابلية
القطاع لتأمــن العملة الصعبة لــراء الوقود)،
فكانت اإليرادات املجباة أقل.

نقص حاد في الجباية

الخسائر الناجمة عن الجباية واملتغرية من عام
اىل آخر ،تضيف بعدا ً آخر اىل قطاع مأزوم مالياً :حتى
عام  ،2019كانت مؤسســة كهربــاء لبنان مقيدة
ألسباب أمنية وسياسية ،يف مسألة قطع الخدمة أو
فصل العمالء لعدم التســديد الفواتري ،نظرا ً الن أكرب
خسائر التحصيل قد نتجت عن عدم سداد املؤسسات
العامــة واملخيمات الفلســطينية للفواتري .ويف عام
 2019اســتعانت وزارة الطاقة واملياه ومؤسســة
كهرباء لبنان بمساعدة الجيش ومؤسسة الكهرباء
ووزارة العدل للتعامل مع هذه القضية ،مما أدى اىل
تحســن التحصيالت من الوحدات السكنية وزيادة
إيرادات مؤسســة كهرباء لبنان .كما اتفقت وزارة
الطاقة واملياه ومؤسسة كهرباء لبنان عىل التنسيق
للتعامل مع تأخر التسديد من قبل املؤسسات العامة،
ومن غري الواضح ما ذا كان هذا التنســيق قد تحقق
مع اســتمرار تســييس القطاع .وعالوة عىل ذلك،
تسبب ارضاب موظفي مؤسســة كهرباء لبنان يف
عام  ،2016واالنقطاع املؤقت يف عام  2017يف عقود
مقدمي خدمات التوزيع التي شملت قراءة العدادات
وتحصيلها ،يف تأخر يف الفوترة بني  4اىل  12شــهرا ً
يف بعض املناطــق .ولم تتمكن كهرباء لبنان بعد من
التعايف من ذلك مما زاد من احتياجات قواها العاملة.

تقنين ...وانتعاش المولدات

أدى النقــص املزمن يف االســتثمارات يف قدرات
اإلنتاج اإلضافية وارتفاع خســائر الشبكة ،اىل تقييد
مؤسسة كهرباء لبنان من تلبية الطلب عىل الطاقة
يف البالد :اعتمدت مؤسســة كهرباء لبنان ،للتعامل
مع النقص يف التغذية الكهربائية تاريخياً ،سياســة
قطــع التيار الكهربائي إلدارة الطلب عىل شــبكتها
حيث يعانــي املواطنون من نقص يومي يف الكهرباء
يتفاوت من منطقة الخرى .وعىل سبيل املثال ،يف عام
 2019تراوح انقطاع التيار من  3ســاعات يف بريوت
اىل  13ساعة يف املناطق الريفية .ونتيجة لذلك ،اعتمد
املواطنــون عىل املولدات اململوكــة للقطاع الخاص
التي تعمل بالديزل لتعويــض النقص الحاصل من

تغذية كهرباء لبنان ،والحصول بذلك عىل  24ساعة
مــن الكهرباء .ويقدر اجمايل حجم ســوق املولدات
الخاصة التجارية القائمة عىل االشــراكات ،بـ1.1
مليار دوالر تغطي  1.08مليــون عميل يقدّر رشاء
الكهرباء لديهم بـ 4ترياواط بالساعة؛ ويقدّر السوق
الخاص املكون من واردات الوقود وتوزيعه ومبيعات
املولدات وخدمــات الصيانة بنحــو  2مليار دوالر.
كما يقدر الحجم اإلجمايل للقــوى العاملة املرتبطة
بعمليات مولدات الديزل الخاصــة بحواىل 13,200
شخص .وتشــر التقديرات اىل أن مولدات الديزل قد
ســاهمت بنحو  39%من اجمــايل مخزون الغازات
الدفينة يف عام  2018أي ما يعاد  3400غيغاغرام من
ثاني أكسيد الكربون أو  11.4%من اجمايل انبعاثات
الغازات الدفينة املقدرة يف لبنان.

تأثير االزمة على القطاع

أدى الجمع بني الجمود السيايس وانفجار مرفأ
بريوت وتفاقم االزمــة االقتصادية وجائحة كوفيد
 19يف عام  2020اىل تفاقم أزمة القطاع بشكل كبري.
فانخفض توليد الكهرباء بنســبة تقدر بنحو 17%
عىل أساس سنوي خالل األشــهر الـ 11األوىل مما
تسبب يف انقطاع التيار الكهربائي عىل نطاق واسع.
ويف حني أن البيانات لعام  2020و 2021ال تزال غري
متاحة ،تشري األدلة واملعلومات اىل أن انتاج الطاقة
قــد انخفض اىل  60%يف تمــوز  2021مع انقطاع
التيار الكهربائي ملدة تصل اىل  22ســاعة يف اليوم،
ويعزى هذا االنخفاض بشــكل أسايس اىل نقص يف
الوقود بسبب التأخري يف اســترياد شحنات جديدة
واســتالم االمدادات التي ال تتوافق مع املواصفات
املطلوبــة ،وعدم قــدرة كهرباء لبنــان عىل تأمني
النقد والعملة الصعبة للدفع .وكان الجانب املرشق
الوحيد أن الجائحة قد خفضت الطلب عىل الكهرباء
والتكلفة الدولية للوقود حيث تفاعلت األسواق مع
الصدمة املفاجئة النخفاض الطلب العاملي ما ساعد
عىل خفض تكاليف الوقود ملؤسســة كهرباء لبنان
وتوسيع نطاق استخدام دعم امليزانية التي قدمتها
وزارة املالية يف عام .2020
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 ٪٤خسائر تقنية
على شبكة النقل و٪٣٥
على شبكة التوزيع (٪٩
تقنية و ٪٢٦غير تقنية
ابرزها السرقات)

لم تتمكن الدولة من
تعبئة االلتزام السياسي
والقرارات السليمة
الالزمة التخاذ إجراءات
سريعة إلصالح القطاع.
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العديد من اإلخفاقات
مرتبط بالمصالح الخاصة
وديناميات االقتصاد
السياسي ،مع االفتقار الى
الشفافية والرقابة.

مع انهيار سعر صرف
الليرة تفاقم ضعف وعجز
كهرباء لبنان أمام تقلبات
النقد األجنبي وتقلبات
أسعار الوقود.

سوق المولدات 1.1
مليار دوالر سنويًا ونحو
المليارين شام ً
ال واردات
الوقود واالشتراكات
والصيانة.

سلفات الخزينة (تحويالت من وزارة المالية) ،اإليرادات ،الكلفة والعجز ( ٢٠١٩-٢٠١٦مليون دوالر)

التحويل من وزارة المالية

متوسط التغذية  5ساعات يوميًا

لجــأت كهرباء لبنــان اىل زيادة تقنــن التيار
الكهربائــي لتخفيــض تكاليف الوقــود مما أجرب
العمالء عــى زيادة االعتماد عــى املولدات الخاصة
للطاقة .ولم يكــن الغرض من املولــدات الخاصة
توفري االمدادات لساعات طويلة .وأكثر من ذلك ،فان
أصحاب املولدات بدأوا بمواجهــة صعوبات بتأمني
العملة الصعبة الســترياد الوقــود .وكنتيجة لذلك،
بدأت املولدات الخاصة بتطبيق سياسة تقنني امداد
التيار تاركة العديد من االرس تواجه ساعات طويلة
من العتمة التامة .ويف اســتطالع اجراه الفايسبوك
يف حزيران  ،2021أشــار املستطلعون اىل أن لديهم يف
املتوسط  4.9ساعات من الكهرباء يومياً .يضاف اىل
ذلــك أن رفع الدعم عن الوقود قد أدى اىل زيادة حادة
يف تكاليف الوقود للمولــدات الخاصة وبالتايل زيادة
تعرفة االشرتاك عىل العمالء.

الفواتير المصدرة من كهرباء لبنان

الفواتير المجباة

كلفة الفيول

الكلفة اإلجمالية

أســعار الوقود القياســية خالل املرحلة املبكرة من

العجز المالي

العجز النقدي

أحوال كهربــاء لبنان بالتداعــي يف  2021و،2022

سلفات الخزينة :اإليرادات ،الكلفة والعجز في كهرباء لبنان ( ٢٠١٩-٢٠١٦مليون دوالر)

تأثير انفجار المرفأ

ت ّم عكس التقدم املحــرز يف عام  2019يف الحد
من الخســائر التجارية عىل شــبكة التوزيع اىل حد
كبري يف عام  :2020أدت الضغوطات املالية الناجمة
عن االزمة االقتصادية اىل رفع الثمن السيايس لفصل
تمديدات الكهرباء غري القانونية ،أو معاقبة العمالء
الذين ال يسددون الفواتري .كما أدت عمليات االغالق
ومتطلبات التباعد االجتماعي وغياب منصة للفوترة
والدفع عرب االنرتنت اىل تعليق تحصيل الفواتري بشكل
أســايس اعتبارا ً من مــارس/آذار  2020حتى أيار
 .2021إضافة اىل ذلك ،أسفر انفجار مرفأ بريوت يف
 4آب عن أرضار جســيمة يف شبكة التوزيع يف قطر
االنفجار ،ويف املبنى الرئييس ملؤسســة كهرباء لبنان
مــن ضمنها مركز املراقبة الذي يدير شــبكة النقل
ومركز البيانات الرئيســية للفواتري .وقد أدى ذلك اىل
ابطاء عملية الفوترة والتحصيالت ،مما أســفر عن
تقليص واردات مؤسســة كهرباء لبنان اىل أن بدأت
الفوترة بعد ميض شــهر باستخدام مركز احتياطي
للمعلومات .ونتيجة لذلك انخفضت إيرادات كهرباء
لبنان باللرية يف عام .2020

كلفة الفيول

مشتريات الطاقة (البواخر سابقًا)

الوضع إزداد سوءًا

اىل جانب االقتصاد اللبناني ،تشري التقديرات اىل
أن الوضع يف مؤسســة كهرباء لبنان قد ازداد سوءا ً
يف عام  :2021سوف تســتمر االزمة وما نتج عنها
من نســبة بطالة وتآكل حاد يف القــوة الرشائية ،يف
تحدي قدرة العمالء عــى دفع فواتري كهرباء لبنان.
وقد انتهى عقد مؤسســة كهرباء لبنان مع الرشكة
الجزائرية سوناطراك لتوريد الوقود يف نهاية ،2020
وتعمل وزارة الكهرباء وامليــاه عىل رشاء وقود من
الســوق الفورية .وعىل الرغم من أن هذا يبدو أنه قد
حقق فورات صغرية لكهرباء لبنان بسبب انخفاض

الرواتب

الكلفة التشغيلية

الوباء (وقد انعكست هذه األسعار بشكل كبري يف عام
 2021وخاصة يف عام  2022مع الحرب يف أوكرانيا)،
اال انها زادت أيضا ً من تعرض كهرباء لبنان لتقلبات
السوق .واستمرت متأخرات كهرباء لبنان املتوجبة
ملقدمي الخدمات الرئيســيني مــن القطاع الخاص
بالتزايد (مثل مقدمي خدمات االنرتنت الذين يديرون
شبكة التوزيع واملولدات املثبتة عىل الباخرة ومقاول
التشــغيل والصيانة الذي يدير أكرب محطتني لتوليد
الطاقة يف الزهراني ودير عمار) .وبنهاية عام ،2020
قدرت املتأخرات املتوجبــة عىل كهرباء لبنان لهؤالء
املقاولني بنحو  320مليون دوالر وبينما اســتمرت

اإلجراءات األكثر من ضرورية
ال يوجد أمــام لبنان اال خيار اجــراء إصالحات
شاملة للقطاع لعكس مسار االستنزاف املايل وعقود
من اإلهمال واألداء الضعيف.
وهذه اإلجراءات الرضورية والفورية تتضمن:
 - 1االنخــراط يف تجارة الطاقــة اإلقليمية للحصول
عىل الوقود عىل وجه الرسعة ملحطــات الكهرباء،
وتخفيض كلفة اإلنتاج واملثال عىل ذلك استرياد الغاز
من مرص وإمكانية استرياد الكهرباء من األردن.
 - 2توسيع استخدام الطاقة املتجددة ال سيما الطاقة
الشمسية.
 - 3الحد من الخســائر التجارية وتقصري مدة دورة
الفوترة وتحســن الجباية من خــال تنفيذ عقود
.DSP
 - 4تحديث نظام االرسال والتوزيع للحد من الخسائر
التقنية واالســتثمار يف التدابري الرامية اىل الحد من

الخسائر التجارية يف شبكة التوزيع وتحسني نظام
الجباية.
 - 5إحداث تطويرات للخدمة وتعديل تعرفة الكهرباء
تدريجيا ً السرتداد التكاليف.
بينما تعالج الحكومــة اآلثار الخاصة باألزمات،
من األهمية بمــكان أن تواصل جهودها لتنفيذ رؤية
تحول القطاع الواردة يف بيان السياســة العامة تحت
عنــوان« :وضع قطاع الكهرباء يف لبنان عىل مســار
النمو املستدام».
تنقل الخطة الخمسية اىل الشعب واملجتمع الدويل
خطة الطريق التــي وضعتها الحكومة الصالح قطاع
الكهرباء ووضع اإلجــراءات القصرية األمد والتي تم
النظر فيها يف ســياقها الصحيح .وتشمل الخطة ما
ييل :إصــاح حوكمة القطاع ووضع اســراتيجيات
لزيادة أمــن االمداد بطريقة أقــل تكلفة عرب اطالق

عطاءات للطاقــة املتجددة ومحطــات الطاقة التي
تعمل بالغاز ورشاء امــدادات الغاز من خالل وحدات
التخزين العائمة ومحطات إعادة تسييل الغاز واالبتعاد
عن الديــزل والوقود الثقيل .يضــاف اىل ذلك ،احداث
تحسينات مســتمرة يف الحد من الخسائر وتحسني
العائدات .وتضمن الخطة جدوال ً زمنيا ً وخطة تمويلية
كما توضح الخطــوات الالزمة لتنفيذ الرؤية املتوقفة
منذ فرتة لقانون  462ومفادها زيادة مشاركة القطاع
الخاص يف القطاعات الفرعية للتوزيع واإلنتاج ،وتعزيز
الحوكمة الداخلية والخارجية للمؤسســة ،وتحديث
مجاالت أعمالها األساسية وعملياتها اإلدارية ،وانشاء
هيئة ناظمة للقطاع .سوف تستغرق هذه اإلصالحات
وقتا ً لكي تطبق ،اال انه ال بد أن يبارش بتطبيقها رسيعا ً
لكي يتم وضع القطاع عىل مسار صحيح نحو الجدوى
املالية وموثوقية االمداد.

كلفة التمويل

فمن املحتمل أن يتوقــف هؤالء املقاولون عن العمل
يف نهاية االمر.

نقص مالي حاد

أق ّر الربملان يف عام مارس/آذار  2021نحو 300
مليــار لرية (  200مليون دوالر وفق ســعر الرصف
الرســمي) كقرض طارئ لتمويــل واردات الوقود
لكهرباء لبنــان .ان املبلغ املوافق عليه هو فعليا ً ثلث
مــا طلبته الحكومة من الربملــان .ففي أيار ،2021
وافقت وزارة املالية فقط عىل تحويل  100مليار لرية
اىل مؤسسة كهرباء لبنان وفق أربعة أقساط تساوي
 62مليون دوالر وفق سعر الرصف الرسمي .ومع ذلك
فان هذا لم يضمن الوصول الفعيل اىل الدوالر حيث تم
حظر تحويل الدوالر من قبل مرصف لبنان الذي كان
يقوم بتقنني مخزونه من احتياطات العملة الصعبة
بشكل كبري .ويف نيسان من عام  ،2022وافق مجلس
الوزراء عــى  60مليون دوالر من حقوق الســحب
الخاصة اىل كهرباء لبنان للبدء يف تســوية متأخرات
الدفع للمقاولني واملوردين ومنح املؤسســة إمكانية
الوصول اىل الدوالر مــن إيراداتها املحصلة باللرية يف
مرصف لبنــان ،وتقدر قيمتها بـــ 400مليار لرية
لبنانية وفق ســعر الصريفة (بمبلغ يقدر بنحو 18
مليون دوالر) .وبســبب نقص الوقود فان محطتي
الزهراني ودير عمــار لتوليد الكهرباء اللتني توفران
معا ً  38%من الكهرباء يف لبنان ( 870ميغاواط من
اجمايل طاقة اإلنتاج البالغة  2,200ميغاواط ،اوقفتا
أعمالهما مؤقتا ً لعدة مرات كان آخرها  19نيســان
.2022
ويف  14أيــار من عــام  ،2021أوقف املولد عىل
الباخرة عملياته بسبب متأخرات يف الدفع بلغت 100
مليون دوالر عىل مدى األشهر الـ 18املاضية ،علما ً أن
هذا املولد كان يتحمل وحده  380ميغاواط من طاقة
مؤسسة كهرباء لبنان عىل اإلنتاج.
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العـــدد  - ٩٢٥السنــــة الـرابـعـة

السبب األول هو
االنهيار الذي تال
انكشاف سوء ادارة
القطاع المصرفي

اإلثـــنـــيـــن  ٥أيــلــول 2022

تقرير دولي يصف
الوضع في لبنان
اآلن كما لو أنه أشبه
بالوضع الباكستاني

هبوط نسبة الشمول
المالي (استخدام
الحسابات المصرفية) إلى
 21%فقط

التهرب الضريبي يضرب
أطنابه ومخاطر تبييض
األموال باتت حاضرة بقوة

المخاطر عالية جدًا ال سيما الخروج من النظام المالي العالمي

يدمر ما تبقى من
تفاقم "الكاش إيكونومي" ّ
بــاســـــمـــــة عطـــــــوي
يوما ً بعد يــوم يتفاقم «التــداول بالكاش» بني
اللبنانيني ،بفعل تداعيات اإلنهيار االقتصادي واملايل،
واملرصيف خصوصاً ،الذي يعيشــونه منذ قرابة الثالث
ســنوات ،ويف ظل غياب التوافق بــن أركان الطبقة
السياســية حول كيفيــة الخروج منهــا .وهكذا
اصبحت البطاقات االئتمانية (ســواء أكانت بالدوالر
أو باللرية اللبنانية) ،والشــيكات وغريها من خدمات
الدفع املرصفية قليلة جدا ً وتتجه لالضمحالل نسبيا ً
بســبب انهيار الثقة بالقطاع املرصيف .انهيار بدأ مع
قيود فرضتها املصارف عــى املودعني بالدوالر وهي
اآلن تشــمل اللرية .كل هذه التطورات أدت إىل تعزيز
االقتصاد النقدي أو الكاش.
وكان ّهم اللبنانيني منذ العام  2020ســحب ما
يمكنهم مــن ودائعهم وتخزينهــا يف منازلهم (بعد
تحويل ما هو باللرية منها إىل دوالر).
ومؤخرا لم تعد سوبرماركات تقبل الدفع املطلوب
عرب البطاقة االئتمانية ،واملدارس باتت تشرتط تقايض
األقســاط الفصلية عرب صناديقهــا املالية وليس يف
املصارف ،بغية الحصول عىل أموال نقدية تسدد منها
رواتب املعلمــن واالداريني واملصاريف التشــغيلية،
والتجار عادوا لحمل أموالهم «بالشــنطة» لتســديد
املبالغ املتوجبة عليهم.

كانوا ال يقبلون الكاش!

وتشــر ضحى حراجيل لـ»نــداء الوطن» أنها
«تنتظر بفارغ الصرب املواعيد الشــهرية ،التي تسمح
لها السحب من وديعتها لتيســر أمورها ،ودفع ما
يتوجب عليها من فواتري نقداً» .وتتذكر أنه «يف العام
 2018كيف أن غالــري ذائع الصيت يف بريوت رفض
أن يتقاىض منها بــدل رشائها ألثــاث منزلها نقدا ً
(وبالدوالر) ،بحجة عــدم الوقوع تحت طائلة قانون
مكافحة تبييض األمــوال ،وطلب الدفع عرب بطاقات
ائتمان او شيكات».
كل هذه التحوالت الجذرية (ســلباً) تحدث تحت
أعني املؤسسات الدولية ،التي تراقب تعثر االتفاق بني
لبنان وصندوق النقد .ما يعني أن ال خطط إصالحية
جذرية يف املــدى القريب ،وال عودة لــدور املصارف
الطبيعي .بل عىل العكــس ،كل التقارير الصادرة عن

روي بدارو :هذا قاتل
للنمو وعادم للثقة
بالنظامين السياسي
واالقتصاي ...ودافع
للهجرة

جان رياشي :الحل
بهيكلة سريعة
وحاسمة للقطاع
المصرفي ...وإال
فاآلتي أكثر سوءًا

املؤسسات الدولية ،تشــر إىل أن لبنان بات يف مرتبة
متدنية جدا ً يف تطبيق الشمول املايل (استخدام الناس
للخدمات والحسابات املرصفية) ،بعد أن لعب الكثري
من املرصفيني والخرباء اللبنانيني دورا ً هاما ً يف تدريب
مصارف دول محيطة ،عىل تطبيق الشمول املايل!

تصنيف جديد سيئ

ففي تقرير صدر عن البنك الدويل يف حزيران العام
الحايل ،حول «املؤرش العاملي للشمول املايل أثناء جائحة
كورونا» أظهر أنه عىل مستوى العالم ،وصلت نسبة
ملكية الحســابات إىل  76%من البالغني ،و 71%من
البالغني يف االقتصادات النامية ،كما تقلصت الفجوة
بني الجنســن يف ملكية الحسابات ألول مرة يف العقد
املايض ،وأدت جائحة فريوس كورونا (كوفيد )-19إىل
ترسيع وترية اعتماد الخدمات املالية رقمياً.
ويتحــدث التقرير أيضا ً أنــه يمكن لنحو نصف
البالغني يف البلدان النامية ،الحصول عىل أموال طارئة
يف غضون  30يومــا ً إذا واجهوا نفقات غري متوقعة.
ويمكن للحكومات وأرباب العمل من القطاع الخاص،
ومقدمي الخدمات املالية تحســن ســبل الحصول
عىل الخدمات املالية للبالغني ،الذين ال يحصلون عىل
الخدمات املرصفية ،والبالغ عددهم  1.4مليار شخص.

كريم ضاهر :نواجه
خطر التحول الى
نموذج يشبه ما
في إيران وكوريا
الشمالية وسوريا

عدنان رمال :تعميم
الكاش سيئ لجميع
االطراف وال يسمح
بالتطور التجاري
والعقاري

كل ما سبق يعني أن الشمول املايل حجر الزاوية
ألي تطــور أو تعايف أو نمو إقتصــادي يف العالم ،ويف
الوقت الحايل لبنان بعيد كل البعد عن هذه التطورات
املالية العاملية .فالنســبة يف لبنان هبطت من  45%يف
 2012إىل  21%يف  2021لتصبح النسبة قريبة من تلك
التي يف باكستان.
ولعل من أكثــر التداعيات عىل إبقــاء التعامل
بالكاش ،هي إلصاق صفة الغموض والشك باإلقتصاد
اللبناني ،ال ســيما لجهــة إخفاء العمليــات املالية
والتجارية من دون دفع رضائب عليها لخزينة الدولة
الفارغة أصالً ،بما ينســف كل ُ
الســمعة االيجابية
للبنان بأنه يطبق مكافحــة عمليات تبييض االموال
وتمويل االرهاب ،بعــد أن أقر يف العام  2015القوانني
والترشيعات الالزمة لذلك.

مصرفيًا ..تراجعنا  100عام

يقارب االقتصــادي روي بدارو موضوع إقتصاد
الكاش يف لبنــان ،إنطالقا ً من تطــور العملة عامليا ً
وتحولها إىل أســاس لبناء الثقة بالنظام الســيايس
واإلقتصادي .ويرشح لـ»نداء الوطــن» أن «التبادل
التجــاري يف العالم بــدأ باملقايضة بــن البضائع
واملنتوجات .بعدها إنتقلنا إىل عملة «الشــيكيل» التي

صكتها حضارة ما بني النهرين ،ثم العمالت املعدنية
التي بدأ تداولها يف اليونان منذ  2500عام ،إىل أن وصلنا
إىل العملــة الورقية والبالســتيكية (كريديت كارت)
والرقمية وآخرها «البيتكوين» ،وهذا يعني أن تاريخ
البرشية م ّر بعدة مراحل يف ســبيل دفع أثمان تبادل
السلع».
ويلفــت إىل أنه «يف لبنــان تراجعنا مرصفيا ً منذ
االزمة ما يزيد عن مئــة عام .رصنا نعيش يف مرحلة
ما قبل وجود املصارف اللبنانية ،والتي كانت تطورت
بفعل وجود الرهن لــأرايض ،وبات بموجبها يمكن
للمرصف أن يعطي للزبون خدمة الدين مقابل الرهن».
مشددا ً عىل أننا «اليوم يف بلد يتعامل بعملتني ،وقانون
«غريشــام» يقول أن العملة الســيئة تطرد العملة
الجيدة .بمعنى أنه يف االزمات يعمد املواطنون إىل إدخار
العملة الجيدة والتخلص من الســيئة» .ويشري إىل أن
«هذا ما يحصــل يف لبنان إذ يود الجميع التخلص من
اللرية ورشاء الدوالر ،ألن العملة تعني الثقة بالسياسة
واالقتصاد وإستمرارية النظام وإستقراره».

الكاش عدو الثقة والنمو

يضيف بدارو« :العملة معيــار للقيمة وتخزين
للثروة ووحدة حســابية .ويف لبنــان اختفى تخزين
الثروة باللرية اللبنانيــة ،ألن املواطن يعرف أن قدرته
الرشائية باللرية ستتقهقر ،بفعل عدم الثبات السيايس
واالقتصادي واملايل .لذلك إســتباح املرصف املركزي
اللبناني املفاهيــم االقتصادية الرصينة ،وبات يطبع
العملة عىل إعتبار أنه يحق له إصدارها».
يرشح أن «العملة اللبنانية التي سمحت بتسجيل
نمو يف التسليف ،والودائع واملوجودات إختفت وباتت
عبئاً .ولم يعد باإلمكان تحقيق نمو من خالل النظام
الذي شهدناه ،ألننا نحرنا أنفسنا من خالل السياسة
النقدية التي كانت متبعة» ،مشددا ً عىل أنه «ال يمكن
خلق نمــو يف ظل النظام املرصيف الحايل ،إذا لم يحصل
تصفية وإعــادة تكوين لبعض املصــارف الحالية،
وإعادة الثقــة بني النظام املــريف اللبناني والدويل
حيث توجد العمالت الصعبة ،وإذا لم يحصل رضا من
قبل املجتمع الدويل عىل النظام االقتصادي والسيايس
اللبناني ،من خالل البنك الــدويل والصندوق النقد».
موضحا ً «أن املعادلة هي انه ال يمكن إلقتصاد الكاش
أن يخدم النمو ،وبقاؤه يعني إستمرار هجرة الشعب

"حزب الله" أحد أكبر المستفيدين
يرى روي بــدارو أن «حزب الله غري
مســتفيد من نظام الــكاش خالفا ً ملا
يقال .بل بهــذا النمط من اإلقتصاد يحد
من خســاراته ،فهو يمول مؤسســاته
من دوالرات تأتيه من الخــارج ،ولديه
مجموعة من املستفيدين من الفروقات
يف سعر الرصف لدوالر السوق السوداء»،
مشــددا ً عــى أن «اللبنانيــن بجميع
أطيافهــم يدفعون الثمن مــن االنهيار
االقتصادي ،لكن الحزب هو االقل ترضراً.
ولكنه محشور ،ويريد الخالص من هذه
االزمة ضمن الــروط التي تحفظ له
الوجود الســيايس واإلقتصادي الخاص
بــه ،أي من خالل الوزارات ،وال ســيما
وزارة املالية وهذا ما أعتربه أمرا ً خطرياً،
ألنه من املجحف لبقية اللبنانيني أن تعترب
الطائفة الشيعية أن هذه الوزارة هي من
مكتسباتها الخاصة».
عىل أي حال ،ال يخفي «حزب الله»
عداءه للنموذج االقتصادي الرأســمايل
الغربي .وهناك من يؤكــد بأن االنهيار
االقتصادي الحاصــل ،والعودة إىل نظام
الكاش أفــاد «الربجوازية الشــيعية»

والــركات اململوكة ،مــن قبل طبقة
املستثمرين الشيعة الذين يدورون يف فلك
الحزب ،ويستخدمها كقاعدة الستقطاب
األموال مــن الجهات الفاعلــة العامة
والخاصة يف الداخل والخارج.
كما يتم تحميل «حزب الله» مسؤولية
اإلساءة لسمعة القطاع املرصيف قبل بداية
انهياره التدريجي ،وخصوصا ً بعد أن اتهم
بأنه يســتخدم بعض املصارف ،لتسهيل
جزء من أنشــطته املالية وخرق مبادئ
مكافحة تبييض األموال ،والتي إنعكست
عىل القطاع املــريف برمّ ته ،وتراجعت
بفعلهــا -وبفعل عوامل أخــرى -ثقة
املستثمرين بذلك القطاع ،برأي البعض.
والســؤال الذي يطــرح هنا كيف
يستفيد «حزب الله» من نظام الكاش؟
بحســب مراقبني ،منذ إعالن حالة
الطوارئ االقتصادية يف ســبتمرب/أيلول
 ،2019وبــدء كبــار املودعني ســحب
أموالهم من املصارف اللبنانية وتهريبها
إىل الخارج او تخزين بعضها يف البيوت،
بارش «حزب الله» عرب صيارفة معروفني
بإنتمائهم لــه ،بوضع يده عىل جزء من

الســيولة بالدوالر ،والعمالت األجنبية
املتوفرة يف األســواق اللبنانية ،من خالل
شبكة من محال الصريفة القانونية وغري
القانونية يف عدد مــن املناطق اللبنانية،
وخصوصا ً يف البقاع والضاحية الجنوبية.
حيث هنــاك مــن اتهم تلك الشــبكة
بإمتصاص ســيولة دوالرية واملضاربة
عىل سعر اللرية الوطنية.
ويرى مراقبون أن الحزب إســتفاد
من تلك السيولة ،من خالل توظيفها يف
منظومته االقتصاديــة ،لزيادة التحكم
بعمليات االســترياد والتهريب والتجارة
الداخلية ،وخصوصــا ً يف مناطق نفوذه.
حيث م ّكنــه دخوله وبقــوة عىل خط
االســترياد ،من زيادة قدرته عىل تنويع
موارده ،وتأمني ســوق أوسع للمنتجات
الســورية واإليرانية ،وتنفيع الرشكات
والتجار الدائرين يف فلكه والذين يُعتربون
جزءا ً مهما ً من منظومته االقتصادية.
ويستفيد الحزب بحسب تقارير من
انهيار النظام املرصيف ،وإســتبدال دوره
باالقتصاد النقدي من خالل التحرر من
القيود املالية واملرصفية عىل اإلسترياد،

والعمليات التجاريــة التقليدية القائمة
عىل فتح االعتمادات والتحويالت ،بهدف
زيادة حصته يف أسواق االسترياد ،وتحرير
الدوالر االمريكي من املصارف ،ليسيطر

عىل أكرب قدر من العملة الصعبة يف البالد،
ولكي يتم ّكن بالتــايل من االلتفاف عىل
العقوبات األمريكية املفروضة عليه وعىل
النظامني السوري واإليراني.
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متى ستعلن البنوك
األجنبية المراسلة
توقيف التعامالت مع
لبنان ومصارفه؟

من دون حل لقضية
ودائع ما قبل األزمة...
سنبقى في هذا المشهد
الفوضوي

إقتصاد الكاش يحرم
الخزينة من ايرادات
فيغيب دور الدولة
الرعائي واإلنمائي

ثقـة بلبـنـان
اللبناني .والدليل إرتفاع عــدد اللبنانيني يف االمارات
العربية املتحدة ،من  250الف شــخص قبل  2019يف
االمارات إىل ما يزيد عن  500الف شخص ،هذا عدا عن
اللبنانيــن املنترشين يف دول أمريكا وأوروبا ،ما يعني
أن الوضع االقتصادي يرتبط بوجود لبنان ككيان ،لذا
نحن أمام أمر خطري».

ال ضرائب وال رسوم لسد عجز الموازنة

ويلفت إىل أن «هناك مشــاكل إضافية يف إعتماد
الكاش ،أولها التهرب الرضيبي مما يعني عجزا ً كبريا ً
جدا ً يف املوازنة ،وثانيها إمكانية تبييض أموال ال تحمد
عقباهــا ،ونتيجتها إقصاء لبنان عــن النظام املايل
والنقدي العاملي».
ويختــم« :هناك سياســات يمكنهــا الحد من
إستعمال الكاش ،وتتطلب تنســيقا ً بني مؤسسات
وأجهزة ال ثقة بينها اآلن ،وننتظر الفرج من انتخابات
رئاســية وتأليف وزارة ال غبار عليها من رئيسها اىل
جميع اعضائها».

اإلبتعاد عن الشمول المالي

ينطلق املرصيف والخبري املايل جان ريايش ،يف رشح
مساوئ إقتصاد الكاش السائد حاليا ً يف لبنان ،لجهة
تداعياته عىل موقــع لبنان يف النظام املرصيف العاملي.
ويقول لـ»نداء الوطن»« :بهــذا النوع من االقتصاد
نتحول إىل بلد عايل املخاطر يف تبييض االموال وتمويل
االرهاب .النظام املايل العاملي يكافح الكاش ألنه يخفي
حركة االموال ومصادرها االساسية وإىل أين تتجه».
ويشــدد ريايش عىل أن «هذا يبعدنا شيئا ً فشيئا ً عن
مفهوم الشمول املايل ،الذي يسعى الجميع إىل ترسيخه
عاملياً ،ويثري ريبة الهيئات الدولية التي تقوم بتقييم
دوري لألنظمة املرصفية للدول ومنها لبنان .ويعرضنا
لتصنيف ســلبي يؤثر عىل موقف املصارف املراسلة،
وقبولها او عــدم قبولها االســتمرار يف التعامل مع
املصارف اللبنانية» .ويلفــت إىل أن «هذا أمر خطري،
ولذلك يجب العمــل عىل الحد مــن إقتصاد الكاش،
ألنه يقفل عىل لبنــان ابواب التجارة العاملية .ونصبح
أقرب إىل النموذج الســوري حيث ال مصارف ومعظم
التبادالت التجارية تتم عرب التهريب».

الحل بالدوالر "الفريش" مصرفيًا

يضيف ريــايش« :التعامل بالــكاش غري فعال
إقتصادياً ،وهو أقرب إىل آلية إدارة الدكاكني الصغرية،
حتى لو تعلــق األمر بأكرب املصانع واملؤسســات يف
لبنان» ،الفتا ً إىل أن «هذا ســببه عدم وجود تحويالت
مرصفيــة ،وكل االمــوال التي يتــم تحويلها يعمد
أصحابها إىل ســحبها ،ألنهم ال يســتطيعون القيام
بعمليات قطع وألنهم فاقدون للثقة باملصارف».
ويرى أن «الخطر كبري من تبييض االموال ،ويجب
عىل الطبقة الحاكمة القيــام باالصالحات املطلوبة
وإعادة هيكلة املصارف» ،مشددا ً عىل أن «الحل الوحيد
أن يكون هناك دوالر «فريــش» فيها .وهذا حل غري
شــعبي ،لكن علينا االعرتاف بأن الودائع التي كانت
قبل االزمة لم تعد موجودة ،ويجب إيجاد حل عادل لها
وإخراجها من ميزانيات املصارف ،بعد إعادة الهيكلة
والتوزيع العادل للخسائر».
ويوضح ان الحل هــو «أن يكون هناك ودائع يف
املصارف مع أصول تحميها ،وإال لن يســتقيم وضع
القطاع املرصيف يف لبنان ،وســنبقى غارقني يف نظام
الكاش».

الخروج من النظام المالي العالمي

يف امليزان القانوني يرشح عضو لجنة «فاكتي»،
ورئيس الجمعيــة اللبنانية لحقوق املكلفني املحامي
كريم ضاهر لـ»نداء الوطن» ،أنه «ال يمكننا الخروج
عن إطــار النظام املــايل العاملي الــذي لديه معايري
معتمدة ،وهناك مؤسســات دولية ومنها مجموعة
العمل املالية ،ملنطقة الرشق األوسط وشمال افريقيا
( ،)MENA FATFالتي تقيّم دوريا ً مدى إلتزام الدول
ومنها لبنان بهــذه املعايري ،لجهــة تبييض االموال
وتمويل االرهاب» .مشريا ً إىل أنها «زارت لبنان مؤخرا ً

االتجاه إلى شراء خزائن كبيرة ...للمال والسالح والمستندات
بعد حصول األزمة النقدية وفرض
املصارف ضوابط ،وقيودا ً عىل السحب
والتحويــل ورصف الشــيكات ،تزايد
اإلقبال يف لبنان عــى رشاء الخزائن،
لحفظ األمــوال واملجوهرات عىل نحو
غري مسبوق .فبحســب أرقام الدولية
للمعلومات لـ»نداء الوطن» ،ت ّم يف العام
 2021-2020رشاء  37ألف خزنة من
مختلف االحجام ،و 35%من هذا العدد
بلغ سعر الواحدة منها أكثر من 2000
دوالر».
ويرشح حســام حالل (صاحب
مؤسســة تبيع الخزنــات) لـ»نداء
الوطن»« ،أنه قبل االزمة كانوا يبيعون
خزنات بأحجام صغرية ،تناسب املنازل

ولم يكــن الطلب عليهــا كثيفاً ،لكن
االقبال عىل رشائهــا إزداد إبتداء من
العام  2020وبأحجام متعددة وكبرية
للمنازل ،والرشكات وبمواصفات عالية
(ضد الحريق)» ،الفتــا ً إىل أنه «ال يمر
يوم دون أن يسأل زبون عن خزنة .أما
الذروة فكانت يف العامني املاضيني ،حني
كان الناس بإمكانهم سحب أموالهم
وتخزينها يف املنازل ،وحاليا ً اإلقبال عىل
رشاء الخزنات مســتمر ولكن بنسبة
أقل».
ويرشح بأن «املواصفات املطلوبة
للمنازل هي أن تكون بعمق  70سنتم
وإرتفاع  80سنتم ،وأن يصل وزنها إىل
 200كيلو كي ال يتمكن الســارق من

ودرســت مدى تقيده بالقانــون  ،2015/44املتعلق
بمراقبة العمليات املالية التي لها صلة مبارشة أو غري
مبارشة ،مــع تمويل االرهاب وتبييض االموال ،والتي
يمكن للمصارف واملؤسســات املالية والوسطاء ،أن
يلعبوا دورا ً مُسهالً يف هذه العمليات املشبوهة».
يضيف« :التداول بالكاش خالل املعامالت التجارية
يفتح املجال لعمليات تبييض االموال ،وهذه العمليات
ستكون محل إدانة من املنظمات الدولية مثل «غايف»
او «فاتف» وكل املنظمات االخرى ،وستكون نظرتهم
سلبية للبنان ،مما يخفف حماسة البنوك املراسلة من
التعامل مع املصارف اللبنانية ،ونتحول إىل بلدان مثل
إيران وكوريا الشمالية ،وخصوصا ً سوريا الذي يعترب
لبنان متنفسا ً ماليا ً لها».
ويسأل« :إذا حصل هذا التصنيف السيئ وتوقفت
املصارف املراسلة عن التعامل معنا ،فمن هي الدولة
التي ستشكل متنفسا ً للبنان؟ إذ ستمنع التحويالت إىل
خارج لبنان أو من الخارج إىل الداخل».
ويشــدد عىل أن «هذه املعايري الدولية تفرض أن
يكون لدى لبنان شــمول مــايل ،أي أن كل العمليات
املالية تتم من خالل النظام املرصيف داخلياً» ،الفتا ً إىل
أن «إقتصاد الكاش له مساوئ عىل صعيد موقع لبنان
عىل الخريطة الدولية ،ونحن نحتاج إىل إسترياد املواد
االولية للقطاعات االنتاجية ،واملواد االساســية التي
يحتاجها املواطن».

الحل متكامل وليس ترقيعيًا

يؤكد ضاهر أن «التهرب الرضيبي يحصل اليوم
عىل أوســع نطاق ،ألن نظام الكاش يسمح بإخفاء

حملها بســهولة .أما االوزان الصغرية
فيمكن تثبيتها بالجدران».
ويشري إىل أن «االسعار ترتاوح ما
بــن  40دوالرا ً إىل  800دوالر ،كما أن
هناك إقباال ً عىل خزنات االســلحة يف
املنازل لضمان عدم عبث االطفال بها يف
غياب االهل .والرشكات تطلب خزنات
للسالح وللمســتندات تتحمل درجات
عالية من الحرارة أثناء الحرائق».
ويختم« :صحيح أن السارق يجد
دائما ً الطرق املناسبة لفتح الخزنات،
لكن هذا االمر ينطبــق عىل املوديالت
القديمــة ،أمــا املوديــات الحديثة
فأقفالها من  4جهات وال يمكن فتحها
بسهولة».

عمليات تجارية أو نقدية حصلت لكنها غري موثقة،
مما يخفــف من إمكانية الدولة يف زيــادة إيراداتها،
وبالتــايل القيــام بدورها التنمــوي والرعائي تجاه
املواطنني ،خصوصا ً يف ظل االزمة املالية واالقتصادية
التي تعصف بنا».
ويــرى أن «الحل متكامل من خالل إعادة هيكلة
املصارف ،كي تستعيد دورها من خالل خطة إصالحية
شــاملة ،تضع الديون التي ال تســتطيع املصارف
تسديدها يف صندوق إئتماني او سيادي تضمنه الدولة
وتعمل عىل تسديده للمودعني» ،مشددا ً عىل أن «هذه
الخطوة يجب أن تحصل من دون تبديد أصول الدولة.
واملصارف التي يمكنها االســتمرار تتم رسملتها من
جديد ،تمهيدا ً للعب دورها االسايس يف تمويل االقتصاد
وتنويع إستثماراتها».
ويختم« :منــذ بداية االزمة كان هناك  8مليارات
دوالر تدور يف السوق اللبناني ،اليوم يقدر املبلغ بـ30
ملياراً ،من ضمنها االموال املخ ّزنة يف املنازل».

التداعيات على القطاع التجاري

يؤكــد ممثــل القطــاع التجــاري يف املجلس
االقتصــادي -االجتماعــي عدنان رمــال ،لـ»نداء
الوطــن» أن «الكاش له مردود ســيئ عىل القطاع
التجــاري بالتحديد .ألنه يحمّ ل الــركات والتجار
مخاطر كبرية ،ويحرمهم من االمان الذي كان يؤمنه
اإلعتماد املرصيف» ،شــارحا ً أنه «قبــل االزمة كانت
املصارف ال توافق عــى رصف أي إعتماد مايل ،عند
رشاء أي نوع مــن البضائع إال بعد التدقيق يف صحة
البضائع ،وسالمة إستالمها وغريها من االجراءات»،

حسان حالل

ويلفت إىل أن «هناك معامالت مرصفية كانت تسمح
للتاجر بالدفع ،بعد إســتالم البضائع مما يســهل
عليه أعماله .وكل هذه التفاصيل واآلليات املرصفية
إختفت اليوم ،نتيجة توقف املصارف عن لعب دورها
االسايس والطبيعي».
يضيف« :لألسف املشــكلة االقتصادية واملالية ال
تزال تراوح مكانها ،مــن دون إيجاد حلول حقيقية
وجذرية لها .ولم تتم إعادة الهيكلة املصارف ،أو إيجاد
آليات مناسبة تسمح للتجار من إتمام عمليات البيع
والرشاء من خالل املرصف» .مشــددا ً عىل أن «تعدد
أســعار رصف الدوالر يزيد من هذه املشكلة تعقيداً،
ويمنع التجار من العودة إىل نظام البيع بالتقســيط،
عىل غرار ما كان يحصل قبل االزمة .بل كل العمليات
تتم بالــكاش مما أدى إىل جمود كبــر يف العديد من
القطاعات ،ومنها القطاع العقاري وأثّر ذلك سلبا ً عىل
أكثر من  40مهنة».
يؤكد رمال أن «االقتصاد النقدي ســيئ لجميع
االطراف ومخاطره عالية ،وال يسمح بعمليات التطور
والنمو يف القطاع التجاري واالسواق الداخلية ،وهذا ما
يحتاجه لبنان وال ســيما قطاع السيارات والعقارات
واملفروشــات .ويشــدد رمال عىل أن «الحل يجب أن
يكــون جذرياً ،أي من خالل إعــادة هيكلة املصارف
ضمن خطة إنقاذ شــاملة ،ألنه ال يمكن بناء إقتصاد
عىل أســس طبيعية وعاملية ،من دون نظام مرصيف
سليم ،ولم تعد تفيد الحلول الرتقيعية».
يضيف« :م ّرت  3ســنوات هدرنا فيها الكثري من
الحلول ،التي كان يمكن تطبيقها بكلفة أقل ،وال يمكن
ألي حلول ترقيعية أن تحل املشكلة املالية يف لبنان».
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العـــدد  - ٩٢٥السنــــة الـرابـعـة

الرتفاع أسعارالنفط
والمواد األولية أثر مباشر
على صعود فاتورة الواردات

جزء من اإلستيراد للتخزين
قبل ارتفاع الدوالر الجمركي...
مثل السيارات

اإلثـــنـــيـــن  ٥أيــلــول 2022

 700ألف مقيم (20%
من السكان) قادرون على
اإلستهالك بشكل عادي

خمس السكان يستحوذون
على  80%من قيمة
االستهالك وال عزاء للفقراء

قد يصل الرقم إلى  18مليار دوالر في نهاية العام؟

إرتفاع كبير في قيمة المستوردات ...والرقم قياسي!

بــاتــريــســــيــا جـــــالد
سجّ لت حركة اإلســترياد يف األشهر السبعة األوىل
من العام الجاري  10.5مليــارات دوالر ،وهذا يدل اىل
ان اجمايل االسترياد لكامل العام الحايل سيصل اىل 18
مليــار دوالر وهو رقم قيايس يقرتب من مســتويات
ما قبل األزمة .ويعتــر هذا الرقم مرتفعا ً مقارنة مع
العام املايض حني سجّ لت حركة اإلسترياد  13.64مليار
دوالرللعام كله .ما يعني أن قيمة الواردات ترتفع علما ً
أن القطاع اإلقتصادي عمومــا ً والصناعي خصوصا ً
يفرتض أنه يسلك طريق تحفيز اإلنتاج املحيل لالنتقال
من اإلقتصاد الريعي اىل اإلنتاجي .فما هي األســباب
وراء زيادة قيمة الواردات؟

نفط وسيارات وذهب

كان للمنتجات املســتوردة من النفط والسيارات
والهواتف الخلوية والذهــب واملاس الحصة األكرب يف
زيادة قيمة الســلع وفاتورة اإلســترياد من الخارج.
وبحســب األرقام ســجّ لت واردات منتجات النفط
والزيوت املستحصل عليها من مواد معدنية  2.8مليار
دوالر خالل األشهر السبعة األوىل من العام ،يف حني أن
قيمة استرياد السيارات السياحية وغريها من العربات
بلغت  835مليون دوالر ،أما أجهزة هواتف الخلوي بما
فيها أجهزة الهاتف للشبكات فقدّرت بـ  182مليون
دوالر .أما واردات الذهب واملاس فقد بلغت  858مليون
دوالر.
وتعترب هذه األرقام كبرية ومستغربة يف بلد غارق
يف اإلنهيار مع نســبة فقر مرتفعة ،ويســتجدي 3
مليارات دوالر من صندوق النقد الدويل.

تخزين سيارات

بالنسبة اىل قطاع السيارات الذي تراجعت وارداته
بعد بــدء األزمة املالية يف نهاية العــام  ،2019والذي
يحتل املرتبة الثانية يف قيمة العائدات الجمركية التي
يد ّرها عىل الخزينة يف لبنان بعد النفط ،أوضح رئيس
نقابة مستوردي السيارات املســتعملة يف لبنان اييل
قزي لـ»نداء الوطن» أن عدد الســيارات املســتعملة
التي وصلت اىل لبنان تراجع فعالً من  44الف ســيارة
مســتعملة يف العــام  2018قبل بدء األزمــة املالية
واإلقتصادية يف البالد ،اىل  27الف سيارة يف العام 2019
 ،ثــم اىل  7000ســيارة يف ( 2020مع اجتياح جائحة
كورونا كل دول العام وتراجع الطلب عىل الرشاء بسبب
األزمة) ،ومن املتوقع أن يرتاوح العدد للعام  2021بني
 14و  15ألف سيارة».
واشــار اىل أن «قيمة الســيارات املستعملة التي
تدخــل اىل لبنان كانت تبلغ نحو  600مليون دوالر بما
فيها الرسوم الجمركية والتسجيل وامليكانيك ،أما اليوم
فانخفضت تلك القيمة بسبب تراجع املبيعات».
واعترب ان «سوق اإلسترياد تحوّلت نحو السيارات
الصغرية بسبب ارتفاع أسعار املحروقات ،عىل عكس
فرتة ما قبل األزمة ،علما ً أن كلفة اســترياد السيارات
الصغرية كانت مرتفعة علينا قبل العام .»2019
وحول زيادة اإلســترياد ،قال قــزي إنها تعود اىل
انخفاض قيمة الرســم الجمركي .اذ كان قبل األزمة

فادي أبو شقرا:
استهالك البنزين
 ٪لكن
تراجع  ٣٠
كلفته صارت اعلى
من السابق بكثير

إيلي قزي :انخفاض
جمارك السيارات
يحفز االستيراد
للسوق المحلية
وإلعادة التصدير

الشحن على قدم وساق

يبلغ  5000دوالر كحد أدنى وأضحى اليوم  500دوالر
وهــو الرقم الصحي للجمارك (برأيــه) ،اذ أنه ّ
يحفز
اإلســترياد ليس لكفاية الســوق املحلية فحسب بل
لتصديرها اىل الخارج».
وحول ما اذا كان ســبب زيادة قيمة اســترياد
السيارات املســتعملة يعود اىل تفاقم عددها يف لبنان
اســتباقا ً لرفع الدوالر الجمركي ولتحقيق أرباح يف ما
بعد ،قال رزق إنه يوجد طلب عىل الســيارات الصغرية
لذلك يتم اســتريادها .علما ً أنه بــدءا ً من اليوم ليس
مجديا ً إجراء طلبيات جديدة لالســترياد من الواليات
املتحدة كون الشــحنة الواحدة تستغرق  3أو  4أشهر
عندها يكون الرسم الجمركي قد زاد.

زيادة قيمة واردات المحروقات

ويف ما يتعلق بالقيمة املسجلة لواردات املشتقات
النفطية والتي تبلغ  2.8مليار دوالر يف  7أشهر ،أوضح
ممثل موزعــي املحروقات يف لبنان فادي أبو شــقرا
لـ»نداء الوطن» أن «كمية الليرتات املستوردة تراجعت
بنسبة  30%يف حني أن قيمة أســعار النفط العاملية
ارتفعت بعد بدء الحــرب األوكرانية يف آذار املايض من
 70دوالرا ً للربميل اىل  110وصوال ً اىل  120دوالرا ً أمريكيا ً
 ،قبل ان يرتاجع حاليــا ً اىل حدود  100دوالر ،وهذا ما
يربّر قيمة املشتقات املستوردة».

الهواتف

أما الهواتــف الخلوية واآلالت املتصلة بشــبكة
الهاتف فيعود ســببها اســتدراكا ً الرتفــاع الدوالر
الجمركي وتزامنا ً مع وجود طلب عىل الهواتف الخلوية
او الجراء تحسينات عىل الشبكة.

إستيراد المواد الغذائية

وينطبــق هــذا الواقــع عــى املــواد الغذائية
واإلستهالكية املستوردة .اذ قال رئيس نقابة أصحاب

عباس طفيلي:
سيصل االستيراد مع
نهاية العام الى ما
بين  ١٢٠و٪١٥٠ من
الناتج

نبيل فهد :لم تزد
كمية الواردات لكن
اسعارها وكلفة
نقلها ارتفعت

السوبرماركات يف لبنان نبيل فهد لـ»نداء الوطن» إنها
«لم تزد كمية الواردات بل ســجلت األموال املخصصة
لالسترياد انخفاضا ً بسبب تراجع القدرة الرشائية لدى
املستهلكني».
واعترب فهد أن تفاقم قيمة اإلســترياد ناتج عن
أمرين:
«أوالً ،إرتفاع سعر النفط وبالتايل املازوت والبنزين،
بنسبة تخطت الـ 70أو الـ 80%خالل األشهر السبعة
األوىل من العــام الجاري علما ً أن اســتهالك البنزين
انخفض بنســبة  15%ما أدى اىل تراجع قيمة الزيادة
اىل نسبة  50%او  ،55%ما ترك تداعيات عىل اإلسترياد.
ثانياً ،إرتفاع كلفة النقل من آسيا (الصني وماليزيا
وسنغافورة واندونيسيا ) نحو  5مرات بسبب جائحة
كورونا وارتفاع أسعار النفط.
وكذلك األمر بالنسبة اىل مادة القمح ،زاد سعرها
خالل اشهر آذار ،نيسان وأيار بعد بدء الحرب األوكرانية،
قبل أن تعاود تراجعها .ولم يكن لقيمة القمح املستورد
التأثري الكبري عىل قيمة البضائع املستوردة وإنما ترك
األثر عىل املنتجات التي تستخدم القمح يف صناعتها.
تلك البضائع ارتفع ســعرها ،ولكن مبالغها محدودة
بعرشات املاليني وليس بمئات املاليني».
كما ارتفعت أســعار الحبــوب والزيوت والقمح
بنسبة وصلت اىل  50%قبل أن تعاود تراجعها بنسبة
ترتاوح بني  15و .25%

واردات الذهب :إستيراد وتصدير

يف املقلب اآلخر ،إرتفعت قيمة الذهب بسبب زيادة
ســعر األونصة عامليا ً اىل نحو  1800دوالر ،وارتفعت
كلفة الشحن .واالسترياد يحصل بهدف إعادة التصدير
اىل الخارج ،فغالبية املنتجات يت ّم استريادها من تركيا
باعتبارهــا األرخص عىل أن يعــاد تصديرها اىل دول
أخرى.
وقال الخبري اإلحصائي عبــاس طفييل لـ»نداء
الوطن» إن «جزءا ً من الذهب املســتورد يت ّم ترصيفه
اي بيعه يف السوق املحلية ،وقيمة كبرية منه تصل اىل
لبنان خاما ً وتصنّع يف داخله عىل أن تصدّر بعدها .فقد
صــدر لبنان يف العام  2019اىل ســويرسا  37طنا ً من
الذهب وهو رقم كبري ،إال انه تضاءل يف العامني 2021
و .2022
وعن قيمة املستوردات املرتفعة ولو كانت كميتها
تضاءلــت ،لفت الطفيــي اىل «أننا نســتورد كل تلك
املنتجات وبقيمة كبرية يف حــن أننا نصدّر القمح اىل
قاس وال يمكن استخدامه لصناعة
الخارج بحجة أنه ٍ
الرغيــف العربي ،يف حني أنه ليس لدينا  5ماليني دوالر
السترياد القمح لزوم خبز يومنا!».

من هو القادر على اإلستهالك؟

واشار الطفييل اىل أن «نسبة  20%من املواطنني
ويبلغ عددهم نحــو  700ألف نســمة قادرون عىل
اإلستهالك يف لبنان بســبب تقايض رواتبهم بالدوالر
أو تصل اليهم تحويالت بالعملة الصعبة من الخارج.

هؤالء لم يتاثروا باألزمة ولم يتدن مســتوى املعيشة
لديهم .بل ال يزال هو نفســه كما كان يف فرتة ما قبل
ّ
األزمة.
وتوقــع أن نصل يف نهاية العــام الجاري اىل
مرحلة تستهلك فيها نســبة  20%من السكان 80%
من البضائع املســتوردة .وهذا ال يحصل اال يف الدول
املتخلفة ،كما ســيصل اإلسترياد اىل نســبة  120أو
 150%من الناتج املحيل».
وشدّد عىل رضورة وضع قيود عىل رأس املال من
خالل اقرار قانون الكابيتال كونرتول من دون تشديد
القيود عىل سحوبات عامة الشعب ،تماما ً كما حصل
يف قربص علما ً أن عملتها األساسية هي اليورو وليس
كما حصل يف لبنان حيث عملتنا األساسية هي اللرية
والبلد تتم دولرته.

تراجع إنتاج واستهالك
اإلحتياجات األساسية

وبالعــودة اىل الــواردات اللبنانية مــن الخارج،
أوضح الطفييل أن «اإلحتياجات األساسية من حبوب
وقمح ولحوم وخضــار وفواكه ودواء ومالبس ...هي
أقل بكثري مما كانت قبــل األزمة »،ويلفت هنا اىل أنه
«بســبب نقص إنتاج البندورة عىل ســبيل املثال ت ّم
اســترياد بندورة بقيمة  7ماليني دوالر وهو رقم كبري
نسبة اىل حاجات السوق».
بالنسبة اىل قطاع الدواء أوضح «أننا حافظنا عىل
قيمة اإلســترياد وقللنا الكمية املستوردة لذلك نشهد
نقصا ً يف األدوية».
تبقى فضيحــة قطاع الدواء ،اذ كانت بحســب
طفييل قيمة الواردات قبل األزمة مفتوحة وتبلغ مليار
دوالر ،باتت اليوم بقيمة  270مليون دوالر ،نحو 178
مليون دوالر قيمة أدوية اساسية مصنّعة و 93مليون
دوالر مواد أولية مســتوردة الســتخدامها يف صناعة
األدوية .لذلك هناك نقــص يف األدوية ،وتركنا الناس
ملصريها يف اإلحتياجات األساسية.

فول وتنك ...زجاج وخمر
أكد عباس الطفييل أن «اإلقتصاد اللبناني
ال يزال غري منتج والســبب ،يكمن يف اننا ،عىل
سبيل املثال ال الحرص ،نعفي استرياد املنتجات
الغذائية املصنعة مثل علبة الفول من الرســم
الجمركــي ،مقابل الــزام صاحب مصنع فول
عىل تســديد رسم عىل اســترياد مادة «التنك»
لزوم تصنيع العلبــة .اىل ذلك ،إن زجاجة النبيذ
املســتوردة كلفتها أعىل مــن النبيذ الذي يعبأ
فيها .فأيــن الصناعات التحويليــة يف لبنان
لتدوير الزجــاج محليا ً بدال ً مــن تصديره اىل
الخارج ،وكذلك األمر بالنسبة اىل مادة األملنيوم
وغريها من املواد؟
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مناطق عديدة ال تصلها
المياه خالل الصيف إال 3
ساعات يوميًا

 % 8فقط من الصرف
الصحي يلقى معالجة والباقي
إلى المجارير

األسباب عديدة أبرزها :تقهقر الليرة وانقطاع الكهرباء وغالء الوقود

ّ
متوقع لمؤسسات وشبكات المياه في غضون أشهر
إنهيار
كان للحرب االهلية التي استمرت  15عامًا ()1990-1975
آثار مدمرة على لبنان ،مع تدمير البنى التحتية الى جانب
التوسع المدني العمراني لبيروت والمدن المجاورة الذي
عززه النزوح الداخلي وتدفق الالجئين .وقد أدت البنى
التحتية المتهالكة ،الى جانب الطلب المتزايد من قبل
عدد كبير من المواطنين ،الى االستخدام غير المستدام
للمياه الجوفية ،على الرغم من تشييد سد القرعون
ومشروع الليطاني الكهرومائي.
وتناول تقرير البنك الدولي الذي صدر أوائل الشهر الماضي
عن لبنان تحت عنوان« :مخطط بونزي يتسبب بمعاناة
اجتماعية واقتصادية غير مسبوقة للشعب اللبناني،
أوضاع الخدمات العامة مثل المياه والكهرباء والنقل
والصحة والتربية .وقال عن قطاع المياه ما يلي:
شهدت الفرتة منذ بداية  2001تعزيزا ً
يف توفري خدمات املياه من خالل تشــكيل
مؤسسات املياه األربع :يف الجنوب والشمال
وبريوت وجبل لبنان والبقاع .وتعيش هذه
املؤسسات ظروفا ً محفوفة باملخاطر منذ
انشائها .كما تعاني من عدم كفاية األداء
التقني واملايل والتجــاري ،مما يجعل من
الصعب عليها تقديــم الخدمات الكافية.
فليس لدى هذه املؤسسات تاريخ يف تقديم
بيانات مالية مدققة .وفقط  8%من مياه
الرصف الصحي تلقــى معالجة ثانوية،
بينما يتم ترصيف الباقي يف مياه املجاري
أو بدون معالجة أولية...
تاريخياً ،كان حواىل  79%من الشعب
اللبنانــي متصلني بنظام امــدادات املياه
العامة ،عىل الرغم مــن أن الخدمة كانت
يف الغالب متقطعة تصل اىل ثالث ســاعات
يوميا ً يف العديد مــن املناطق خالل فصل
الصيف .مما أدى اىل زيادة يف االعتماد عىل
خزانات املياه الخاصة األكثر كلفة واملياه
املعبأة يف القوارير.

آثار األزمة على القطاع

كانت لألزمــة املاليــة واالقتصادية
تداعيات كبرية عىل كلفة انشاء املؤسسات
األربع للمياه ،علما ً ان الدوالر هو األساس
يف كلفة انشائها .وهي ال تحصل عىل الدعم
املايل مــن الحكومة وتعتمد يف األســاس
عىل الدخــل من جباية الفواتــر باللرية.
ونتيجة لذلك ،أدى انهيار اللرية اللبنانية اىل
تفاقم الفجوة بني إيــرادات ونفقات هذه
املؤسسات .فبينما اســتطاعت مواصلة
عملياتها من خــال الحصول عىل الوقود
املدعوم وتأخــر الصيانــة وتلقي دعم
املانحــن الدوليني ،فان رفــع الدعم عن
مشتقات الوقود قد زاد من اعبائها املالية
وع ّرض امدادات املياه اىل الخطر.
ووفقا لليونيســف« ،ما لم يتم اتخاذ
إجراءات فورية ،فان شبكات املياه العامة
ســوف تنهار وسواء بشكل مبارش أم غري
مبارش ،ســتقيض عــى إمكانية حصول
اكثر من أربعة ماليني شــخص عىل املياه
الصالحة لالستهالك».
يضاف اىل ذلــك أن انقطــاع التيار
الكهربائي قد أثر عىل قدرة هذه املؤسسات
عىل معالجة املياه وضخها وتوزيعها ،كما
شــكل اجمايل تكاليف الطاقة ( الكهرباء
والوقود) ما بني ثلــث اىل نصف نفقاتها
التشغيلية .واســتطاعت هذه املؤسسات
االســتفادة من الدعم غري الفعال واملكلف
عىل واردات الوقود ودعم الوقود الذي قدمته

الحكومة لفرتة معينة  .ومع الغاء الدعمني
فان هذه املؤسسات املعتمدة حرصيا ً عىل
املولدات قد تنهار يف غضون أشهر.
باإلضافة اىل ذلك ،أثــر نقص الوقود
والديزل عىل توزيع بدائل املياه األخرى ( أي
الصهاريج وامليــاه املعبأة بالقوارير) التي
يعتمد عليها اللبنانيون للتعامل مع نقص
امليــاه  .وقد ارتفعت أســعار هذه البدائل
بشكل كبري ،ويف بعض الحاالت تضاعفت
مرتــن أو ثالثــا ً مقارنة بشــهر كانون
الثاني  .2021وقد جعل االنخفاض الحاد
يف قيمة اللرية من الصعب عىل مؤسسات
املياه رشاء قطع الغيار واملعدات املســعّ رة
بأغلبيتها بالدوالر.
وشهدت مؤسسة البقاع للمياه ارتفاعا ً
يف تكاليف التشغيل والصيانة ،وقد شملت
هذه التكاليف معــدات اختبار املياه ومياه
الرصف الصحي واملواد االستهالكية األخرى
وتراخيــص الربمجيات واملســتحقات اىل
بعض املقاولني املدفوعة مبارشة بالدوالر.
ومــن األهمية اإلشــارة اىل انه وباإلضافة
اىل بنود التكلفة املذكــورة أعاله والتي يتم
رشاؤها مبــارشة بالدوالر ،فــان املعدات
الرئيســية األخرى مثل كواشف املعالجة
والتطهري ترتبط أيضا بالعملة الصعبة حتى
ولو لم يتم رشاؤها مبارشة بالدوالر.

توقعات خابت

ويف التحديــث الــذي اجــري عىل
االسرتاتيجية الوطنية لقطاع املياه يف العام
 ،2019كان من املتوقع أن تشــهد جميع
مؤسســات املياه زيادة حــادة يف إيرادات
الفواتري ألســباب منها اضافة عمالء جدد
وتطبيق تعرفات أعىل وتحسني الجباية .اال
أن هذه التوقعات لم تتحقق وشهدت جميع
املؤسسات انخفاضا ً يف تحصيل اإليرادات
مما زاد من تفاقم العجز التشــغييل فيها.
هذا وتعاني مؤسسات املياه من استنزاف
املوارد البرشيــة ،فرواتب املوظفني باللرية
قــد أثرت عــى قدراتهــم الرشائية ،كما
أســفرت أزمة الوقود عن إضافة تكاليف
نقل إضافية عىل اعبائهم ،وهذه األسباب
مجتمعــة أدّت اىل تغيبهم عن الحضور اىل
املكاتب وهذه مشكلة مشرتكة بينهم وبني
اإلدارة العامة.
وبطبيعة الحال ،ستكون هناك ضغوط
متزايدة يف مرحلة ما عىل مؤسسات املياه
لزيادة الرواتب لكي تعوض عىل األقل جزءا ً
من الخسارة يف القوة الرشائية للموظفني،
علما أن زيادة الرواتب ســوف تعتمد عىل
قرار حكومي.

إستخدام غير مستدام ومكلف للمياه
الجوفية ...والقطاع "الخاص" مستفيد

 105ماليين دوالر الكلفة التشغيلية
السنوية نصفها لبيروت وجبل لبنان

ال بيانات مالية مدققة وموظفون ال
يحضرون بعدما اضمحلت رواتبهم

اإلمداد ينخفض إلى  35ليترًا للفرد
في اليوم مقابل المعتاد وهو 165

اىل ذلك ،يشــكل عدم وجــود بيانات
مالية مدققة ملؤسســات املياه عائقا ً أمام
اجراء أي تدقيق مايل موثــوق به لتقييم
أدائها .وبالنسبة ملؤسسة مياه البقاع كان
من املتوقع ان يرتفع اســرداد التكاليف
(املحســوب عىل أنه تدفق نقدي /اجمايل
نفقات التشغيل) من  0.58يف العام 2019
اىل  0.76يف العــام  .2024وظــل مؤرش
نفقات التشغيل بني عامي  2019و2020
ثابتا ً عند حــواىل  23مليار لرية عىل الرغم
من االنخفــاض الحاد يف قيمــة العملة.
مما يعني انخفاضا ً يف مســتوى الخدمة
والعمليات نظرا ً للزيادة يف تكاليف الطاقة
والوقود والصيانة.
هذا وتتوقع مؤسسة مياه الشمال ان
تنخفض نسبة اسرتداد التكاليف من 0.74
اىل  0.58خــال هذه الفــرة ويرجع ذلك
أساسا ً اىل انخفاض تحصيل اإليرادات .ويف
حزيران  ،2021تم نقل التشغيل والصيانة
ملحطات معالجة الرصف الصحي رسميا ً
من مجلس االنماء واالعمار اىل مؤسسات
املياه .ومع ذلك ليس مــن الواضح ما اذا
كان هذا قد تم تنفيــذه بالفعل .ويف حالة
مؤسسة البقاع ،فان ذلك يشمل محطات
املعالجــة يف زحلة وبعلبــك وجب جنني
وصغبني ،ووفقــا للمعلومات املتاحة من
مؤسســة مياه البقاع ،فــان هذه العقود

ســوف تزيد من عبء التشغيل والصيانة
الســنوي بمقدار  2.7مليــار لرية اىل 4.5
مليارات (عىل سعر .)1500
واذا ما استخدمنا العام  2018كسنة
أساس ،تشــر التقديرات اىل ان التكاليف
التشغيلية السنوية للمؤسسات األربع قد
بلغت  105ماليــن دوالر وأكثر من نصف
هذه التكاليف تأتي من مؤسســة بريوت
وجبــل لبنان .ومع ذلك ونظــرا ً لحجمها
وقاعدة عمالئها فهي أيضا املنشأة الوحيدة
التــي قد توصلــت اىل اســرداد تكاليف
التشــغيل يف العام  2020عىل الرغم من أن
النفقات الرأســمالية ال يمكن تغطيتها.
وتجــدر اإلشــارة اىل محدوديــة تقدير
التكاليف التشغيلية باالستناد اىل البيانات
املالية املتوقعة ملؤسسات املياه وذلك بسبب
عدم وجود تدقيق فيها.

التأثير على السكان

يعتمد معظم الســكان عىل خزانات
املياه واملياه املعبأة التــي يملكها القطاع
الخاص للتعامل مع النقص يف االمداد من
قبل مؤسسات املياه .بينما يتلقى السكان
غري املتصلني بالشــبكة امدادات املياه من
مزيج من املصادر مثــل صهاريج املياه،
رسقة املياه ،واملصــادر الخاصة والبلدية.
ومع اســتمرار انقطاع التيار الكهربائي،

فان االمداد قد ينخفض اىل  35ليرتا ً للفرد
يف اليوم مقابل املعتاد وهو .165
هذا وتؤكد الردود الواردة من استطالع
اجراه الفايســبوك من قبل البنك الدويل يف
حزيران  2021عىل التحليالت التالية:
 معظم الســكان ال يتلقون امداداتاملياه من مؤسســات لبنان وأقل من ربع
املشــاركني يف االســتطالع لديهم اتصال
باملرفــق ،وال تعتمد أغلبيتهــم عىل امداد
الخدمة من قبــل املرافق العامة وباملقابل
يعتمدون عىل املياه املعبأة.
 يعيــش أربعــة من كل خمســةأشخاص يف مناطق تقل فيها امدادات املياه
يوميا ً عن  6ســاعات .يف حني افاد 15%
فقط بان امدادات املياه تزيد عن  12ساعة.
 هناك اعتماد مفرط عىل املياه املعبأةوصهاريج املياه ،فخالل العام املايض ارتفع
سعر الصهريج من  9آالف لرية اىل  30الف
لرية للمرت املكعب الواحد اىل  125-75الفا ً
مقارنة مع الف لرية يف اليوم للمرت املكعب
من امــدادات مياه الحنفيــة .وقد وصل
ســعر صهريج املياه اىل  250الف لرية يف
بعض املناطق ومن املرجح أن تزيد تكلفة
امدادات املياه من مصادر بديلة يف مواجهة
انهيار نظام املياه العام بنحو  ،200%ومن
املؤكد أن يؤثر ذلك بشدة عىل الفقراء وأكثر
الفئات ضعفا ً يف املجتمع.

والمتوسطة األجل...
الحلول القصيرة
ّ
ألزمة الشح
عىل املدى املتوســط ،ينبغي أن تتضافر الجهود لتحسني
قدرة مؤسسات املياه عىل أن تصبح كيانات ذات مصداقية يمكن
للسكان االعتماد عليها للحصول عىل الخدمات األساسية؛ وكان
التآكل التدريجي لثقة املواطنني يف املرافق سمة ثابتة عىل مدى
العقد املايض .ففي حني اعتمد الســكان عىل القطاع الخاص
لسد الفجوة الخدمية ،أظهرت االزمة األخرية أن القطاع الخاص
ال يمكنه أن يحل محل مؤسسات املياه تماما ً عندما يتعلق االمر
بتقديم الخدمات عىل مساحة جغرافية كبرية .ويف الوقت نفسه
يمكن اتخاذ بعض التدابري لتقليل االعتماد عىل الكهرباء املتصلة
بالشبكة ،وتشــمل الحلول االلواح الشمسية ملحطات معالجة
املياه واحداث منشأة لتوليد الغاز الحيوي للمحطات املتوسطة
والكبرية الحجم ،وتخزين املياه الســطحية عندما يكون ذلك
ممكنا للمساعدة يف إدارة الضغط عىل الشبكة والتكرار يف نظام
التوزيع بحيث يمكن تزويد منطقة واحدة من مصادر مختلفة.

يف حني ان معالجة انعدام امن الطاقة وعدم االســتقرار
املايل امر بالغ األهمية لتحســن موثوقية واستدامة خدمات
املياه ،يمكن عــى املدى القصري تخفيف األثر عىل الســكان
األكثر تأثرا ً باألزمة من خالل :دعم نقدي ومعدات من رشكاء
التطوير للمثابرة عىل تقديم الحد األدنى من الخدمات .وهذه
قد تكون عىل شكل عملة صعبة أو مشرتيات من الوقود وقطع
غيار ملحطات الضخ واملعالجة .ويمكن أن تتعاقد مؤسسات
املياه مع الصهاريج لحاالت الطــوارئ لضمان توصيل املياه
العامة اىل املناطق املنخفضة الدخل التي تعاني من نقص حاد
يف امدادات املياه .ويف هذه الحالة ،يمكن أن تتعاقد املؤسسات
مع أصحاب الصهاريج إليصــال املياه اىل األرس ذات األوضاع
املعيشــية الصعبة وفق أســعار قريبة لســعر مياه البلدية
واعتمــاد املياه من االنابيب االحتياطيــة أو الخزانات لتأمني
املياه يف حاالت الطوارئ.

٢٠

تــتــــــــمــات
العـــدد  - ٩٢٥السنــــة الـرابـعـة

جعجع ّ
"كفن" العهد العوني...

وبعد تقديمه جردة حســاب بالفروقات الوطنية الشاســعة بني لبنان
«املمانعة» الذي نعيشــه اليــوم من «فوىض وخراب ودمــار وفقر وال دولة
وطوابــر ذل وانقطاع يف الدواء والكهرباء واملاء واضطرار بعض الناس إىل أن
تفتش يف النفايات عن قوتهــا ورسقة الودائع والتهريب وتصنيع الكبتاغون
ومصادرة القرار االســراتيجي للدولة وتفكك مؤسساتها حيث ال دستور وال
ديمقراطية إنما فقط تكليف من الله ألحد ّ
معي بإدارة شــؤوننا غصبا ً عنا
وحرص خيارات اللبنانيني باملوت إما جوعا ً أو يف الحرب» ،وبني «لبناننا ،لبنان
انتفاضة االستقالل وســويرسا الرشق والنظام والدولة والعمران والحضارة
والبحبوحة» ،حــذر جعجع من ّ
أن أصحاب «الكذبــة األكرب» حول تحصيل
حقوق املســيحيني «بغية تحقيق حقوقهم ومكتســباتهم الشخصية عىل
حساب املسيحيني» مستمرون يف نهجهم التدمريي ،ونبّه إىل أنهم «يعطلون
تشكيل حكومة جديدة ،ويتحرضون كما دائما ً لتعطيل االنتخابات الرئاسية،
ملحاولة االتيان بجربان باسيل أو «حدا من عندو» رئيسا للجمهورية».
وإذ بدت الفتة مشــاركة وفد كتائبي وأعضاء «كتلــة التجدد» تأكيدا ً
عىل وحدة الصف مــع «القوات» يف جبهة املعارضة النيابية ،شــدد جعجع
عىل املســؤولية التاريخية امللقاة عىل عاتق النــواب الذين هم «خارج محور
املمانعة» للتنسيق يف ما بينهم بغية إيصال «رئيس إنقاذي فعيل للبنان» يف هذه
املرحلة املفصلية ،داعيا ً إياهم إىل «التقاط الفرصة املتاحة» اليوم «فنحن أمام
اســتحقاق رئايس مصريي وحاسم بني البقاء يف النفق واملوت يف جهنم تحت
األرض ،أو الخروج منه نحو الضوء والنور والحياة».
وحــول مواصفات الرئيس الجديد املنشــود ،اخترصها جعجع برئيس
ُ
عكســن» ،فيكون ممثالً «فعليا ً للرشعية ،غري خاضع مليليشيا غري
«يعمل
رشعية خاضعة لدولة خارجية ،يدافع عن سيادتنا ويستعيد لنا كرامتنا ويعيد
القرار االسرتاتيجي للدولة بدل ان يساعد يف بقائه خارجها ،رئيسا ً قويا ً وقادرا ً
عىل أن يقول» أل» من دون خوف عىل مكتسباته أو رأسه أو رأس وريثه وويل
عهده» ،وجدد التأكيد عىل وجــوب أن يكون رئيس «تحد ومواجهة» إنقاذياً،
ال رئيســا ً وســطيا ً بني مرشوع الخراب والدمار من جهة ومرشوع اإلنقاذ
املطلوب من جهة أخرى ،رئيسا ً يتحدى الفساد والفاسدين والتهريب واملهربني
وأصحاب معامل الكبتاغون وجميع من يغطيهم ويحميهم ،وكل من تسول له
نفسه اتخاذ قرار سيادي واحد بدال من الدولة» ،وختم «بأعىل صوت ننادي أننا
نريد رئيسا ً يتحدى كل من أوصلنا إىل مرحلة الغرق».
وكتكتل «الجمهورية القوية» باعتبــاره «أكرب كتلة يف املجلس النيابي،
ويتمتع بالتمثيل املســيحي األكرب» ،جدد جعجع مد اليد لكتل وأحزاب ونواب
املعارضة عىل اختالف تالوينها قائالً« :نحن غري متمســكني بأي يش ،ال بل
نحن مســتعدون للتضحية بكل يش ،رشط ان يتجمــع كل فرقاء املعارضة
حول مرشح إنقاذي واحد للوصول اىل سدة الحكم ،ولكن يف حال لم نسلك هذا
الطريق فعندها نكون خنا األمانة الشعبية ( )...والتاريخ لن يرحمنا».
عىل صعيد منفصل ،برز أمس تأكيد املعطيــات واملعلومات التي كانت
«نداء الوطن» قد تفردت بالكشــف عنها األسبوع املايض يف ما يتصل بزيارة
الوسيط األمريكي آموس هوكشــتاين املرتقبة إىل لبنان ،إذ أعلن قرص بعبدا
أمــس ّ
أن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أعلم رئيس الجمهورية
أنه تواصل مع الوسيط االمريكي وتبلغ منه أنه سيزور لبنان يف أواخر االسبوع
الجاري «ملتابعة البحث مع الجانب اللبناني يف ملف الرتسيم».
ونقل بو صعب لعون أنه «سمع من الجانب األمريكي أن الجهود املبذولة
حاليا ً للتوصل إىل اتفاق عادل هي أولوية قصوى بالنسبة اىل الجانب األمريكي».

البنزين والغاز :الدولرة أو الفوضى!

هذا «اإلســتحقاق» الذي ســيض ّم قطاع البنزين اىل دائرة الدولرة والذي
ســيكون وقعه «ثقيالً» عىل جيبة املواطن ،سريتّب إرباكا ً يف السوق ،ويقول
رئيس نقابة اصحاب محطات املحروقات جورج براكس لـ»نداء الوطن» إنه
«عند رفع الدعم نهائيا ً يصبح ســعر صفيحة البنزين بالدوالر النقدي او ما
يعادل سعر رصف السوق باللرية اللبنانية ،ولكن املعضلة تكمن يف التسعرية
التي تصدر عــن وزارة الطاقة واملياه والتي تكون محددة وباللرية اللبنانية».
تماما ً كما يحصل بسعر مبيع صفيحة املازوت والذي يصدر يف جدول اسعار
املحروقات ويحتسب باللرية اللبنانية وفق سعر الرصف املعتمد ساعة صدور
الجدول ،األمر الذي ادى اىل تفاوت ســعر مبيعــه يف املحطات حتى بالدوالر
األمريكي ،اذ بعضها يســعّ ر الصفيحة بـ 20دوالرا ً فيما آخر يسعرها بـ21
وثالث بـ.23
ولفت براكس اىل أن «الوزارة لم ِ
تصب يوما ً يف تســعرية املازوت الصادرة
عنها وفق سعر رصف الدوالر الحقيقي أي سعر الرشاء ،لذلك هناك شحّ لدى
املحطات يف بيع مادة املازوت».
أما بالنسبة اىل مادة البنزين ،فتســر عىل درب خوض غمار اإلشكالية
نفسها ،وقال براكس« :ال يمكن التقنني يف هذه املادة بل يجب عىل الوزارة أن
تجد آلية الح ّل املناســبة .هناك طروحات عدة تقدمنا بها أولها إصدار جدول
أســعار املحروقات بالدوالر وتسديد الســعر باللرية أو بالدوالر حسب رغبة
املستهلك» .الفتا ً اىل أن «توقيت رفع الدعم اليوم عن البنزين يأتي بعد تسجيل
اسعار النفط العاملية تراجعا ً فانخفضت الصفيحة محليا ً من نحو  800ألف
لرية اىل نحو  500ألف فضالً ،طبعاً ،عن نفاد اإلحتياطي اإللزامي لدى مرصف
لبنان».
من جهته ،يواجه قطاع الغاز معضلة التســعرية نفسها وسبق أن رفع
رئيس نقابة العاملني واملوزعــن يف قطاع الغاز فريد زينون اىل وزارة الطاقة
واملياه املطالبة بإصدار جدول تركيب اســعار املحروقات الذي يتضمن الغاز
باكراً ،للبيع عىل السعر املعدّل كما أوضح لـ»نداء الوطن» .وقال إن «املوزعني
يبيعون صباحا ً عىل ســعر
متــدن للدوالر وعندما يصدر جــدول «الطاقة»
ٍ
يسجلون خسائر عند رشاء الدوالر بسعر أعىل».
وعن الحلــول املطروحة عدا عن الدولرة كون إصدار جدول التســعرية
عن وزارة الطاقة بالــدوالر األمريكي مخالفا ً للقانون ،قال زينون إن «إصدار
الجدول بالدوالر هو الح ّل فإذا تمت تسعرية قارورة الغاز بقيمة  10دوالرات،
فمهما تبدّل ســعر الرصف خالل اليوم الواحد ال يتغري علينا يشء» .ويف حال
كان تحقيق هذا املطلب صعبا ً ومخالفا ً للقوانني املرعية ،فإن الح ّل الوحيد كما
أوضح زينون هو «بإصدار جدولــن يف اليوم ،األول يف الصباح الباكر والثاني
مسا ًء علما ً أن هذه اآللية «ستضيّع» الناس» .وإزاء ذلك الواقع املأزوم ،يبقى
املســتهلك اللبناني العنرص الوحيد املغلوب عىل أمره يف بلد تنهش منظومته
الحاكمة الفقري يف قوته واحتياجاته األساسية اليومية من دون شق أي طريق
باتجاه الرشوع باإلصالحات.

إستهداف حافلة إسرائيلية في غور األردن...

وإذ وصــف الجيش اإلرسائييل جــروح أحد جنــوده بالخطرية ،بينما
اإلصابات الســت الباقية طفيفة ،قال أحد املسعفني يف «خدمة نجمة داوود
الحمراء»« :رأينا ضحيتني بطلقات نارية كانا خارج الحافلة وكان مسعفون
(عســكريون إرسائيليون) وآخرون يقدمون لهمــا العالج يف املوقع» يف غور
األردن.

اإلثـــنـــيـــن  ٥أيــلــول 2022

وذكرت خدمة اإلسعاف والطوارئ أن ثالثة أشخاص آخرين أصيبوا بتناثر
زجاج وتم نقلهم برا ً إىل أحد املستشــفيات .ونقل الجريحان اآلخران جوا ً إىل
مستشفى رمبام يف مدينة حيفا الساحلية لتلقي العالج.
ويف مقابل تنويه وزير الدفاع اإلرسائييل بيني غانتس بإقدام قوات األمن
اإلرسائيلية عىل «مطاردة املشتبه بهم يف الهجوم عىل الفور واعتقالهم» ،أعلنت
«حركة حماس» أنها «تبارك عملية األغــوار البطولية» ،وأضافت« :مقاومة
شعبنا ممتدة وعصية عىل الكرس».
وكانت «حماس» قد أشــادت منتصف الشــهر املايض ،بإصابة ثمانية
أشــخاص ،بينهم أمريكيون ،خالل عملية إطالق النار التي استهدفت حافلة
يف القدس الرشقية ،حيث جرى اعتقال املنفذ بعد مطاردة استغرقت ساعات
عدّة.

النووي االيراني "يتعثّر" ورئيس الموساد...

وكتب البيد يف تغريدات عرب «تويرت»« :أذ ّكركم بما حدث يف املايض :يف عام
 2015عندما أرصت إرسائيل عىل مواجهة غري رضورية مع اإلدارة (األمريكية)،
كان ذلك بمثابة فشل كامل ،عندما توقف األمريكيون عن االستماع إلينا .كان
هناك أيضا ً رضر يف العالقة معهم ،وذهبوا أيضا ً ّ
ووقعوا اتفاقية سيئة».
ورأى أن «السياسة الصحيحة هي تلك التي كنا نقودها يف العام املايض،
أي مواصلة الضغط ،من دون التسبب يف قطيعة العالقة املميزة مع واشنطن،
لتقديم معلومات استخباراتية موثوقة ،لتكون جزءا ً من العملية».
ورغم الحملة املضادة ،لفت البيد إىل أن ضغط تل أبيب «بات يؤتي ثماره،
فالواليات املتحدة أخذت باالعتبار املالحظات اإلرسائيلية».
من املقرر أن يقدّم املمثل األمريكي الخاص لشــؤون إيران ،روبرت مايل،
تقريرا ً جديدا ً أمام لجنة العالقات الخارجية يف مجلس النواب ،يف  14من الشهر
الجاري ،يف جلسة رسية ،عن آخر املستجدات يف ملف التفاوض مع إيران.
وكانت واشــنطن قد رفضت يف وقت ســابق ،الربط بني االتفاق النووي
اإليرانــي وتحقيقات وكالة الطاقة والتحقق ممــا إذا كانت طهران قد وفت
بالتزاماتها بموجب معاهدة حظر انتشار األسلحة النووية.
وعىل خ ّ
ط آخر من الرصاع ،أكد مسؤول عسكري إيراني أن «الجمهورية
اإلسالمية» جاهزة ملواجهة أي تهديدات بيولوجية أو كيميائية.
وقال نائب وزير الدفاع العميد مهدي فرحي إن الوزارة «جهّ زت  51مدينة
يف البالد بمنشــآت وتجهيزات رضورية للدفاع الســلبي» ،مشريا ً اىل أنه «تم
تأسيس مقر للدفاع الســلبي لتنفيذ مهام مثل تحديد التهديدات ومراقبتها،
وتزويد وتنسيق البنى التحتية املادية بهدف الرد عىل هذه التهديدات».
وشــدّد فرحي عىل أن الوزارة «باتت يف موقع يتيح لها تحديد التهديدات
بفضل بنى تحتية تم تنفيذها من أجل مواجهة كل أنواع التهديدات البيولوجية،
االشعاعية والكيميائية».
إىل ذلك ،أعلنت وزارة االستخبارات اإليرانية توقيف  12شخصا ً من أتباع
العقيــدة البهائية املحظورة يف البالد ،إلقامتهم عالقات مع مركز البهائيني يف
إرسائيل.
وكشفت مديرية األمن العامة يف محافظة مازندران إىل أنها ف ّككت «الخلية
املركزية لتنظيم البهائية العميل للصهيونية يف شمال البالد» وفق تعبريها.
وأضافت« :تم تدريب اثنني من قادة هذا التنظيم التجســي يف منظمة
(بيت العدل) الصهيونية املوجودة يف األرايض املحتلة ،وشــكلوا خلية تجسس
مع عنارص تنظيمهم يف جميع أنحاء محافظة مازندران».
وجاء بيان االســتخبارات اإليرانية بعد يومني من بيان الجمعية العاملية
للبهائيني ،قالت فيه إن الســلطات اإليرانية اعتقلت  14شــخصا ً يف مدينة
قائمشهر بمحافظة مازندران ،مشرية إىل أنهم «طالب حرمتهم السلطات من
االلتحاق بالجامعات».
وكتب الناشط يف مجال حقوق اإلنســان آرش صادقي عىل «تويرت» ،إن
السلطات أطلقت رساح اثنني من البهائيني الذين ألقت القبض عليهم األربعاء،
الفتا ً إىل أن أعمارهم ترتاوح بني  17و 20عاماً».

أوكرانيا وألمانيا :طي ّ صفحة التوترات...

وأكد شتاينماير لشميغال أن برلني «ستواصل الوقوف بطريقة موثوقة
إىل جانب أوكرانيا».
من جهته ،أشار شــميغال إىل «التقدّم الهائل الذي ّ
حققته أملانيا» .وقال
يف مقابلة مع وكالــة األنباء األملانية« :يف البداية ،كانــت تُقدّم فقط معدّات
الحماية أو خــوذات واقية .اآلن ،تقدّم معدّات حربيــة متطورة من قاذفات
صواريخ متعدّدة ومدفعية» ،لكنه أضاف« :بالطبع ،نريد الحصول عىل املزيد
من األسلحة واملعدات يف أرسع وقت ممكن .وعلينا أيضا ً تغيري فلسفتنا يف ما
يتعلق بعمليات التسليم» .الفتا ً إىل أنه «يجب تزويدنا بدبابات قتالية حديثة»،
يف وقت ّ
تتلقى بالده حتى اآلن معدّات معظمها من النماذج القديمة.
وتابع شميغال« :ننتظر من الواليات املتحدة دبابات (أبرامز) من الجيل
الثاني ومن أملانيا دبابات (ليوبارد  .)2أوكرانيا بحاجة إىل الدبابات الحديثة».
وأشار إىل أن «أملانيا أعلنت أيضا ً تســليم أوكرانيا أنظمة دفاع جوي (إيريس
– ت)» ،موضحا ً أن بالده قد تطلب مــا مجموعه  12نظاما ً لحماية مجالها
الجوي.
بعد زيارته برلني ،ينتقل شــميغال اليوم إىل بروكســل حيث سيدير مع
مســؤول السياســة الخارجية يف االتحاد األوروبي جوزيب بوريل اجتماعا ً
ملجلس الرشاكة بني االتحاد األوروبي وأوكرانيا ،كما سيشارك يف مؤتمر حول
الجرائم الروسية يف أوكرانيا مع رئيسة الربملان األوروبي روبرتا ميتسوال.
ويف أوكرانيا ،أعلنت الســلطات املحلية األحد أن القوات الروسية واصلت
منذ ليلة السبت قصف منطقة ميكواليف (جنوب) ،ما أسفر عن مقتل طفل
إثر انهيار منزله ،وامرأة وإصابة ســتة آخرين .ولم يتس َّن التحقق من صحة
هذه الحصيلة من مصادر مستقلة.
وعىل صعيد عملية تصدير املنتجات الزراعية التي عرقلتها الحرب ألشهر
واســتؤنفت بعد التوصل إىل اتفاق لتجنب حصول نقص يف األغذية يف العالم،
غادرت  13سفينة محمّ لة يف املجمل بـّ 282,500
طن من املواد الغذائية أمس
املرافئ األوكرانية متوجّ هة إىل  8دول ،وفق ما أعلنت الحكومة األوكرانية.
أما يف روســيا ،فاتهم الرئيس الرويس السابق دميرتي ميدفيديف أمس،
أملانيا بشن «حرب هجينة» عىل روســيا ،مربرا ً وقف شحنات الغاز إىل برلني
بسلوكها «غري الودي» يف خضم النزاع مع أوكرانيا.
وقال ميدفيديف يف رسالة نرشت عىل «تلغرام»« :أوال ً أملانيا بلد غري صديق
وثانيا ً فرضت عقوبات عىل االقتصاد الرويس بأكمله وتس ّلم أوكرانيا أسلحة
فتاكة».
يف املوازاة ،غادر الســفري األمريكي لدى روســيا جون ساليفان أمس،
موسكو بعد انتهاء مهمّ ته ،حســبما أعلنت البعثة الدبلوماسية األمريكية يف
بيان .وكان ساليفان قد عُ ّي سفريا ً يف موسكو يف كانون األول .2019
وأضافت« :بعد مغادرته ،ســيضع حدا ً ملسريته املهنية يف الخدمة العامة
والتي استم ّرت أربعة عقود ويف عهد خمسة رؤساء أمريكيني».
وستتوىل إليزابيث رود ،وهي نائبة رئيس البعثة الدبلوماسية األمريكية يف
موسكو ،منصب القائم باألعمال حتى وصول من يخلف سوليفان.
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"حرب اتهامات" تستعر من والية إلى أخرى

ترامب "يُهدّد روح أميركا" ...وبايدن "عدو الدولة وأسوأ الرؤساء"

عىل وقع الســجال املحتدم بــن الرئيس األمريكي
جو بايدن وسلفه دونالد ترامب ،وذلك قبيل اإلنتخابات
النصفية يف الواليات املتحدة واملق ّررة يف  8ترشين الثاني
املقبل ،وبعد أن اتهم بايدن ترامب وأتباعه بتهديد "روح
أمريكا" و"أســس الجمهورية" واصفــا ً إياهم بأنهم
"أعداء الديمقراطية" خالل خطابه "الناري" األخري يف
فيالدلفيا ،ر ّد ترامب باملثل معتربا ً الرئيس الديمقراطي
بأنه "عد ّو الدولة" ،وذلك خالل تجمع انتخابي يف والية
بنسلفانيا.
وحرض ترامب اىل "ويلكس بــار" البلدة الصغرية
الواقعة بالقرب من ســكرانتون ،مسقط رأس بايدن،
من أجل دعم مرشحني جمهوريني يف انتخابات التجديد
النصفي وال سيما محمد أوز الطبيب الذي أصبح نجما ً
عىل الشاشة الصغرية.
كما شجب خطاب بايدن ،قائالً إنه "األكثر رشاسة
وبغضا ً وانقساما ً الذي يلقيه رئيس أمريكي" ،انه مجرد
كراهية وغضب".
ويف معرض تنديده بالتضخم وزيادة انعدام األمن،
أراد ترامب الســاعي علنا ً إىل الرتشح للرئاسة مجددا ً يف
 ،2024أن يعطي محصلة لعهد بايدن هي األكثر سلبية،
يف خطاب اتخذ يف بعض األحيان لهجة الحملة الرئاسية.
وتابع" :يمكنكم أن تأخذوا أسوأ خمسة رؤساء يف

تاريخ الواليات املتحدة ،وتضعوهم مع بعض" ،مضيفا ً
"هم لم يُلحقوا الــرر الذي ألحقه بايدن ببلدنا يف أقل
من عامني".
ويف أول ظهور علني لــه منذ عملية التفتيش التي
أجراهــا مكتب التحقيقات الفدرايل (إف بي آي) يف مقر
إقامته يف ماراالغــو يف فلوريدا ،ندّد الرئيس الجمهوري
الســابق أمام مؤيديه ،قائالً إن "هذا التحقيق يشــكل
املثــال الصارخ عىل التهديــدات الحقيقية التي تؤثر يف
حرية األمريكيني" وواحدا ً "من أكثر االنتهاكات املروعة
للســلطة من جانب أي إدارة يف التاريــخ األمريكي"،
ومؤكدا ً عــى أن "املداهمــة املخزيــة" لدارته كانت
"استهزاء بالعدالة".
وفيما يعتقد املحققون الفدراليون أن بني الصناديق
الـ 30التي تم ضبطها توجــد وثائق يف منتهى الرسية
"ربما تكون مخفية" بهدف عرقلة التحقيق ،حســبما
جاء يف وثيقة لوزارة العدل ،لكن بالنسبة إىل ترامب فإن
هذا "االنتهاك الصارخ للقانون" ســيؤدي إىل "رد فعل
عنيف لم يره أحد من قبل".
كما شــ ّكك مجددا ً يف نتيجة االنتخابات الرئاسية
لعــام  2020والتي خرسها أمام بايــدن ،وقال ترامب
"االنتخابــات األمريكيــة يجــب أن يقررها الشــعب
األمريكي .وهذا لم يحدث عىل هذا النحو يف ."2020

ّ
تجمع انتخابي في بنسلفانيا لدعم محمد أوز في
ترامب خالل
مجلس الشيوخ (أ ف ب)

رس ّو أول سفينة حربية تركية في إسرائيل منذ أكثر من عقد

أنقرة وتل أبيب تستأنفان العالقات الدبلوماسية

الفرقاطة التركية في ميناء حيفا خالل مناورة لـ"الناتو" (أ ف ب)

للمرة األوىل منذ العــام  ،2010ويف أعقاب
اســتئناف العالقات الثنائية بني البلدين ،رست
السفينة الحربية الرتكية "كمال ريس" يف مرفأ
مدينة حيفا بإرسائيل.
وأوضح متحدث باسم الجيش اإلرسائييل أن
الفرقاطة متوقفة لبعض الوقت يف إطار "أنشطة
حلف شمال األطليس" ،فيما أشارت وزارة الدفاع
الرتكية إىل أنــه من املقرر أن تبقى الســفينة
العسكرية يف حيفا حتى السادس من أيلول.
يف الغضــون ،أعلن املتحدث باســم رئيس
الوزراء اإلرسائييل ،أوفري جندملان ،أن الحكومة
اإلرسائيلية صادقــت أمس ،عىل اتفاقية طريان
مع تركيا ستســمح لرشكات طريان إرسائيلية
بتســيري رحالت جوية من وإىل إسطنبول ومدن
أخرى يف تركيا.
وقال جندملــان يف تغريدة عــى "تويرت":
"خطوة اسرتاتيجية تساهم يف تعزيز االستقرار
واالزدهــار يف املنطقة ،ويف دفــع العالقات بني
البلدين قدماً.
وجاء يف بيان رئاسة الوزراء اإلرسائيلية" :يف
أعقاب االتصــال الهاتفي الذي جرى بني رئيس
الوزراء يائــر البيد والرئيس الرتكي رجب طيب

أردوغان ،إرسائيل وتركيا تستعيدان السفريين
والقنصلني العامني".
وتابع" :استئناف العالقات مع تركيا يشكل
ذخرا ً هاما ً بالنسبة لالستقرار اإلقليمي وبرشى
اقتصادية هامة جدا ً بالنسبة ملواطني إرسائيل"،
مضيفاً" :ســنواصل العمل عــى تعزيز مكانة
إرسائيل يف العالم".
وتابع" :بعــد االتفاقات التي تحققت أثناء
زيارة البيد إىل أنقرة ولقائه مع وزير الخارجية
الرتكي مولود تشــاووش أوغلو ،وبعد االتصال
الهاتفي الذي جرى بني رئيس الوزراء والرئيس
الرتكي أردوغان وعىل ضوء التطورات اإليجابية
التي وقعت يف العالقات بــن البلدين عىل مدار
العــام األخري ،قــرر البلدان العــودة إىل تمثيل
دبلومايس كامل".
وأبلغ الرئيس الرتكــي أردوغان يف اتصال
هاتفي مع نظريه اإلرسائييل إسحاق هرتسوغ
بــأن قرار إعادة تبادل الســفراء بــن البلدين
"خطوة مهمة" لدفع العالقات يف اتجاه إيجابي.
وقــال إن تركيا "تفضل تعزيــز التعاون
والحــوار عىل أســاس احــرام الجوانب ذات
الحساسية املتبادلة".

"حماس" تعدم  5فلسطينيين
أعلنت "حركة حماس" التي تســيطر
عىل قطاع غزة أنه تــم صباح أمس تنفيذ
أحكام باإلعدام يف خمســة فلســطينيني،
مشــرة يف بيــان إىل أن "وزارة الداخلية
واألمــن الوطني نفذت أحكامــا ً قضائية
باإلعدام عىل خمسة من املدانني يف قضايا
أمنية وجنائية" ،موضحة أن "اثنني منهم
أدينا بالتخابــر مع االحتــال" والثالثة
اآلخرين "أدينو بارتــكاب جرائم قتل عىل
خلفية جنائية".
ونرشت الوزارة األحرف األوىل وتواريخ
ميالد املحكومني الخمســة مــن دون أن
تكشف هوياتهم بالكامل.
وذكر البيان أن أحد اللذين أعدما بتهمة
"التخابر مع االحتــال" يدعى "خ .س".
(مواليــد  ،)1968من مدينة خان يونس يف
جنوب قطاع غزة .وقد أدين بتزويد إرسائيل
يف  1991بـ "معلومات عن رجال املقاومة
وأماكــن إقامتهم ومعلومــات عن موقع
منصات إطالق الصواريخ" ،وأعدم شنقاً.

"المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان" قلق من ارتفاع أحكام اإلعدام في غزة (أ ف ب)

نفــذت يف قطاع غزة وحكمــان يف الضفة
الغربية .وأشــار املركــز إىل أن " 33حكما ً
باإلعدام نفذت يف القطاع بعد االنقسام بني
حركتي فتح وحماس".
وشدّد املركز عىل أن الربوتوكول الثاني
للعهد الدويل للحقوق املدنية والسياســية

االثنيــن  ٥آيلول ٢٠٢٢

أخبار سريعة
مناورة "األسد المتأهب"
بمشاركة  27دولة
في األردن
انطلقت في االردن أمس،
مناورات "األسد المتأهب" التي
تستمر حتى  15أيلول الحالي
بمشاركة  27دولة بينها الواليات
المتحدة وبريطانيا وفرنسا.
وقال الجيش األردني في بيان
إن هذه الدورة العاشرة من
التدريبات التي تنظم على
أرض المملكة ،موضحا ً أنها
تهدف إلى "العمل المشترك في
مجال مكافحة اإلرهاب وتطوير
القدرات األمنية والتعاون
بين أجهزة ومؤسسات الدول
لإلستجابة للتهديدات األمنية
واألزمات الداخلية ،ومحاكاة
التحديات الجديدة مثل استخدام
أسلحة الدمار الشامل بمختلف
األنواع" .وتشارك فيها ألمانيا
وإيطاليا واليابان والنروج
وكازاخستان والنمسا والسويد
وقبرص وكينيا واليونان وبولندا
وبلجيكا وباكستان وأستراليا
والسعودية والعراق ولبنان
واإلمارات والبحرين والكويت
وعمان والمغرب إضافة الى
األردن.

العراق :موظفو البرلمان
يستأنفون عملهم
استأنف موظفو مجلس النواب
العراقي أمس ،عملهم الذي توقف
منذ اقتحام أنصار زعيم التيار
الصدري مقتدى الصدر البرلمان
في نهاية تموز ،بدعوة من رئيس
مجلس النواب محمد الحلبوسي
إلى البحث في جدول أعمال لعقد
جلسة حوار وطني جديدة من أجل
وضع ح ّد للشلل السياسي الذي
تشهده البالد منذ  11شهرا ً وأدى
إلى اشتباكات األسبوع الماضي
في وسط بغداد .وقال مسؤول في
البرلمان "أبلغنا أمس األول بعودة
العمل في دوائر مجلس النواب
بشكل كامل ،لجميع العاملين"،
موضحا ً أن "العمل كان متوقفا ً في
البرلمان منذ اقتحام المتظاهرين
مبنى البرلمان وطيلة ايام االعتصام
في المبنى".

الرئيس الصومالي
يطالب بدعم الجيش
لمواجهة "الشباب"

اثنان منهم بتهمة "التخابر"مع إسرائيل
أمــا املتهــم الثاني الذي أعــدم رميا
بالرصاص "ن أ" (مواليــد  )1978فأدين
بتزويد إرسائيل يف العام  2001بمعلومات
استخباراتية "أدت إىل استهداف واستشهاد
مواطنني" عىل يد إرسائيل.
أمــا الثالثــة اآلخرون فقــد حكموا
باإلعدام بعد إدانتهم بجرائم قتل.
من جهتهّ ،
عب املركز الفلســطيني
لحقوق اإلنســان عن قلقــه من تنفيذ
أحــكام اإلعدام هذه ،وهــي األوىل التي
تنفــذ يف القطاع منذ أكثــر من خمس
سنوات.
وطالب املركز يف بيان أمس السلطات
يف قطاع غزة باحرتام القانون ،وعدم تنفيذ
أي حكــم باإلعدام ،وخاصــة أن الرئيس
الفلســطيني محمود عبّــاس لم يصادق
عليها وفق ما يتطلبه القانون.
وبحسب املركز ،ارتفعت أحكام اإلعدام
املنفذة منذ تأسيس السلطة الفلسطينية يف
العام  1994إىل  46حكماً ،بينها  44حكما ً

٢١

ملزم للسلطات الفلسطينية بما فيها قطاع
غزة ،وبالتايل يجب وقــف العمل بعقوبة
اإلعدام تمهيــدا ً إللغائها من الترشيعات"،
مناشدا ً الســلطات يف غزة بعدم استخدام
عقوبة اإلعدام واستبدالها بعقوبة األشغال
الشاقة املؤبدة.

دعا الرئيس الصومالي حسن
شيخ محمود مواطنيه إلى مساندة
ودعم الجيش الوطني في مواجهة
"حركة الشباب" المتطرفة ،معتبرا ً
أن "الطريقة الوحيدة لهزيمة هذه
المجموعة اإلرهابية ،الوقوف معا ً
والتوحد في الحرب ضدها".
وأكد أن الشعب الصومالي
والحكومة يعمالن معا ً التخاذ
إجراءات فورية ومشتركة
الستهداف إرهابيي "الشباب"
لمحاسبتهم على الجرائم التي
ارتكبوها بحق المدنيين في منطقة
هيران والبلد بشكل عام .الفتا ً إلى
أن تمرد "الشباب" ال يسمح للشعب
بالعيش والسالم واالستقرار .وندد
حسن بالهجمات اإلرهابية التي
نفذتها الحركة المرتبطة بتنظيم
"القاعدة" ضد مدنيين كانوا في
طريقهم لممارسة حياتهم اليومية
العادية ،ما أدى إلى مقتل 19
شخصا ُ على األقل وسط الصومال.
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ميالن يحسم "الدربي" وفوز ريال وبرشلونة

يونايتد يُفرمل أرسنال ويهزمه 1-3
وفرايبورغ يتصدّر بعد تعادُل بايرن
وضع مانشستر يونايتد حدًا لبداية أرسنال المثالية ملحقًا بضيفه الخسارة األولى هذا الموسم 1-3
بثنائية ماركوس راشفود وهدف للوافد الجديد البرازيلي أنتوني في مباراته األولى ،في ختام
المرحلة السادسة من بطولة الدوري االنكليزي لكرة القدم
تقدم بواسطة ميكايل انتونيو ( ،)63قبل ان يسجل تشليس هدفني عرب
بن تشيلول ( )76واالملاني كاي هافريتس (.)88
وألحق برايتون بليسرت املتذيل الخسارة الخامسة عىل التوايل .2-5
وال يزال بطل إنكلرتا  2016من دون أي فوز هذا املوســم بعد تعادل
افتتاحي ،فيما يحقق برايتون انطالقة رائعة للموسم بعد أن أحرز فوزه
الرابع لريتقي اىل املركز الرابع برصيد  13نقطة.
وفاز بورنموث عىل نوتنغهام فوريســت  ،2-3وبرنتفورد عىل ليدز
 ،2-5وتعادل نيوكاسل مع كريستال باالس صفر-صفر.

حقق النادي اللندني الذي سجل له بوكايو ساكا هدفه الوحيد ،بداية
صاروخية للموسم بفوزه بمبارياته الخمس األوىل ،لينفرد بالصدارة التي
ال زال يحتفظ بها عقب تعادل مانشسرت سيتي الثاني مع أستون فيال.
من جهته ،وبعد خسارتني افتتاحيتني بداية املوسم وضعتاه يف قاع
الرتتيب ،حقق يونايتد فوزه الرابع عىل التوايل ،رافعا ً رصيده اىل  12نقطة
يف املركــز الخامس .وبدأ الربتغايل كريســتيانو رونالدو عىل دكة البدالء
راشفورد (باألحمر) يسدّد ويس ّ
جل هدف يونايتد الثاني (أ ف ب)
للمبــاراة الرابعة عىل التوايل ،قبل أن يدخــل يف الدقيقة  58بعد أن كان
وإريك غارسيا ( .)50وفشــل القطب الثاني للعاصمة مدريد يف العودة
مستقبله مع "الشــياطني الحمر" غامضاً .كما بدأ الربازييل كازيمريو
بأفضل من التعادل أمام مضيفه ريال سوســييداد  .1-1سجل التلتيكو
مرة أخرى من مقاعد البدالء قبل االستعانة به بعد االسرتاحة.
ألفارو موراتا ( ،)5ولسوسييداد النيجريي أومار صديق (.)55
وأهدر كل من مانشســر ســيتي حامل اللقــب وليفربول نقاطا ً اسبانيا
سجل الربازيليان فينيسيوس جونيور ورودريغو هديف بطل الدوري
بســقوطهما يف فخ التعادل خــارج ملعبيهما امام أســتون فيال 1-1
االسباني ريال مدريد وقاداه للفوز عىل ريال بيتيس  ،1-2ليميض منفردا ً ايطاليا
وإيفرتون سلبا ً عىل التوايل.
حســم ميالن حامل اللقب "دربي" املدينة ضــد جاره إنرت  2-3يف
يف الصدارة بالعالمة الكاملة ضمن منافسات املرحلة الرابعة ،فيما واصل
عىل ملعب "فيال بارك" ،انتزع اســتون فيال نقطة ثمينة من ضيفه
مباراة مثرية يف مجرياتها ،ضمن املرحلة الخامسة من بطولة ايطاليا.
برشلونة مطاردته لغريمه اللدود بفوزه عىل مضيفه إشبيلية 3-صفر.
الثقيل مانشسرت ســيتي ،الذي خاض املباراة وقد ســجل  19هدفا ً يف
وباالضافة اىل تألــق الجناح الربتغايل الواعــد رافايل لياو صاحب
ورفع النادي امللكي رصيده إىل  12نقطة متقدما ً بفارق نقطتني عن
مبارياته الخمس االوىل أي بمعدل  3.8أهداف يف املباراة الواحدة.
الثنائية واملخرضم الفرنيس اوليفييه جريو مســجل الهدف الثاني ،فإن
برشــلونة املتقدم للمركز الثاني ،وبفارق  3نقاط عن بيتيس املرتاجع
سجل لسيتي النروجي إرلينغ هاالند ( ،)5رافعا ً رصيده هذا املوسم
ميالن يديــن أيضا ً بالفوز اىل حــارس مرماه الفرنيس
إىل  10أهداف ومعززا ً صدارته لرتتيب الهدافني ،وألستون فيال
للثالث ،و 5نقاط عن جاره أتلتيكو السادس
مايك مانيان الذي تألق يف التصدي ملحاوالت خطرية من
الجامايكي ليون باييل (.)74
املتعادل مع مضيفه ريال سوسييداد .1-1
االرجنتينــي الوتارو مارتينيز والبوســني ادين دجيكو
يف املقابل ،استمرت عروض ليفربول املتقلبة ،حيث فشل
وتحرض ريال بأفضــل طريقة ممكنة
قبل ثالثة أيام من انطالق حملة الدفاع عن ُمني فولفسبورغ بخسارته والرتكي هاكان تشالهانوغلو.
يف التسجيل للمرة األوىل هذا املوسم يف الدوري بتعادله السلبي
ال يزال ليستر
لقبه بطالً
تقدم إنرت عرب العب وســطه الكرواتي مارســيل
حيث
أوروبا
أبطال
دوري
ملسابقة
الثانية على التوالي
مع مضيفه وغريمه إيفرتون ،يف "دربي مريسيسايد" وأمام من دون أي فوز
بروزوفيتش ( ،)21رد عليه لياو بعدها بسبع دقائق.
نحو  40ألف متفرج.
يستهل مبارياته أمام السلتيك االسكتلندي
ويف الشوط الثاني ســجل الفرنيس جريو هدف التقدم مليالن ()54
وعىل رغم النتيجة السلبية ،اال ان املباراة شهدت عدة فرص محققة
يف دور املجموعات.
بتمريرة حاســمة من لياو ،قبل أن يعزز االخري تقــدم فريقه بالهدف
لم تدرك الشــباك و 37تسديدة للفريقني ( 23لليفربول و 14إليفرتون).
عىل ملعب "سانتياغو برنابيو" ويف أول مباراة لريال أمام جماهريه
الثالث بعدها بست دقائق .وبات لياو أول العب برتغايل يسجل ثنائية يف
وحافظ توتنهام عىل ســجله خاليا ً من الهزائم بفوز صعب عىل فولهام
هذا املوسم يف "ال ليغا" ،سجل فينيسيوس جونيور ( )9ورودريغو ()65
تاريخ النادي اللومباردي يف مباراة واحدة.
 .1-2ســجل لالول الدنماركي اميل هيوبرغ ( )40وهاري كاين (،)75
لريال ،وسريخيو كاناليس العب ريال مدريد السابق ( )17لبيتيس.
بيد أن دجيكو قلص الفارق بهدف فريقه الثاني (.)67
وحقق برشلونة فوزه الثالث عىل التوايل ،وكان عىل اشبيلية 3-صفر،
وللثاني الرصبي ألكسندر مرتوفيتش (.)83
وحقق نابويل فوزا ً ثمينا ً عىل امللعب االوملبي يف روما بفوزه عىل الزيو
ســجلها الربازييل رافينيا ( )21والبولوني روبرت ليفاندوفسكي ()36
بدوره ،عانى تشليس لتخطي وست هام  1-2ايضاً ،علما ً ان الخارس

رالي لبنان الدولي:
إنسحب فغالي فانتزع العطية اللقب
َ
أحرز الســائق القطــري نارص
صالح العطية ومالحه الفرنيس باتريك
بوميل عىل متن ســيارة "فولسفاكن
بولو جي تــي آي" أمس لقب "كورال
رايل لبنان الدويل" يف نســخته الـ،44
الجولة الخامسة واالخرية من بطولة
الرشق االوسط للراليات ،الذي نظمه
النادي اللبناني للســيارات والسياحة
برعايــة رئيس الجمهوريــة العماد
ميشال عون.
وبذلك ،توّ ج العطيــة بطال ً لرايل
لبنان للمرة الثانيــة بعد عام 2019
وبطال ً للرشق األوســط للم ّرة الـ19
يف مســرته الزاخــرة باالنجازات.
ومع إنســحاب حامل اللقب روجيه
فغايل ومالحــه جوزيــف مطر من
املنافسة الســبت بعد حادث تع ّرضا
له يف املرحلة الخاصة الرابعة للرسعة
وأدى اىل خروجهما عن املسار ،غابت

املنافسة الفعلية مع البطل القطري
الذي أحكــم قبضته عــى الرتتيب
وانفرد بالصــدارة ،ليقترص الرصاع
عىل املركز الثاني الذي كان يف النهاية
من نصيب باسل أبو حمدان ومالحه
فراس الياس (لبنان) عىل "ســكودا
فابيــا" .وح ّل تامر غنــدور ومالحه
سليم جليالتي (لبنان) يف املركز الثالث
عىل "ســكودا فابيا" ،وشادي فقيه
ومالحه سامر صفري (لبنان) يف املركز
الرابع عىل "ميتسوبيتيش النرس ايفو
 ،"9وأليكس فغــايل ومارك حداد عىل
"ميتســوبيتيش النرس ايفو  "10يف
املركز الخامس.
وكان بارزا ً إحراز السائق اللبناني
الياس الدهنــي ومالحه أمني عقل عىل
"ســيرتوين دي أس" لقب فئة الدفع
األمامي لــرايل لبنان ،ولقــب بطولة
الرشق األوسط ولقب بطولة لبنان لعام

 2022لهــذه الفئة يف انجــاز "ثالثي"
فريــد .أما يف املجموعــة "ن" ،فأحرز
شادي فقيه ومالحه سامر صفري عىل
"ميتســوبيتيش النرس ايفو  "9اللقب،
فيما نال األردنــي عيىس أبو جاموس
ومالحه عمــاد جمعة لقــب الرشق
األوســط لهذه املجموعة .ونالت جوانا
ّ
حســون كأس السيدات ،ورشبل شبيل
كأس الســائق الناشئ ومالحته دولني
شلينك كأس املالحة الناشئة.
ويف الختــام ،أقيم حفــل تتويج
الفائزين بحضور وزير السياحة وليد
نصــار ممثالً راعي الســباق ،ورئيس
النادي اللبناني للســيارات والسياحة
املحامي اييل آصاف واألعضاء ،ومراقب
االتحاد الدويل للسيارات (فيا) األردني
عمر زعرور ومندوبــي االتحاد الدويل،
مسؤويل وإداريي السباق ،وحشد كبري
من هواة الرياضة امليكانيكية.

كــــــرة الــــــقــــــدم

فوز العهد على اإلخاء...
والنجمة على الحكمة

من مباراة النجمة والحكمة في جونية

إســته ّل فريق العهد بطل لبنان حملة الدفاع عن لقبه بالفــوز عىل اإلخاء األهيل
عاليه بصعوبة ( )1-2عىل ملعب بلدية بحمدون أمس يف ختام املرحلة األوىل من الدوري
اللبناني لكرة القدم .ســجّ ل للفائز حســن دقيق ( )23ومحمد حيدر ( ،)91وللخارس
كارلوس لومبا ( .)41وكان الفريق الجبيل ندا ً قويا ً طوال دقائق املباراة ،وقدّم مســتوى
الفتا ً أمام بطل لبنان الذي يعجّ بكوكبة من العبي منتخب لبنان.
وعىل ملعب بلدية جونية ،حقق النجمة فــوزا ً مقنعا ً عىل الحكمة بهدفني نظيفني
ســجلهما حســن مهنا ( )43وعيل عالء الدين ( )60أمام جمهور غفري من مشجّ عي
الفريق "النبيذي" .وعىل ملعب صور البلدي ،تعادل التضامن صور مع ضيفه طرابلس
الريايض من دون أهداف.

مباراتا السبت

حفل تتويج أبطال الرالي

وكان فريقا شباب الســاحل واالنصار تعادال السبت ( )2-2يف جونية .سجل لألول
فضل عنرت ( )45وزين فران ( ،)77وللثاني حسن معتوق ( ،)25وايشاكا ديارا (.)76
ويف بحمدون ،عانى فريق الربج كثريا ً لتخطي عقبة خصمه السالم زغرتا ( .)1-2سجل
للفائزمحمود كعكور ( ،)62ومحمد السباعي ( )92وللخارس عماد كريمي ( .)80وكان فريق
الصفاء تعادل عىل أرضه مع شباب الغازية ( )1-1يف إفتتاح املرحلة يوم الجمعة الفائت.
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اإلثـنـيـن  ٥أيلول 2022

"فالشينغ ميدوز" :فوز نادال وخروج سيرينا

 .1-2ســجل للفائز الكوري الجنوبي مني جــاي كيم ( )38والجورجي
خفيشا كفاراتسيخيليا ( ،)61وللخارس ماتيا زاكانيي (.)4
وعاد جوفنتوس اىل دوامة التعادالت بعد ان اكتفى بنقطة واحدة من
مباراته مع مضيفه فيورنتينا  .1-1والتعادل هو الثالث لجوفنتوس هذا
املوسم يف  5مباريات مقابل انتصارين.

ألمانيا

تابع بايرن ميونيخ بطل الدوري االملاني يف املواسم العرشة املاضية،
هدر النقاط بتعادله للمــرة الثانية عىل التوايل ،وهذه املرة أمام مضيفه
أونيون برلني  ،1- 1فيما فاجأ فرايبورغ الجميع بتصدره الرتتيب بفوزه
يف عقر دار باير ليفركوزن  ،2-3ضمن املرحلة الخامسة.
وبعد بداية رائعة حقق خاللها  3انتصارات وســجل  15هدفا ً واهتزت
شباكه مرة واحدة ،أهدر بايرن النقاط للمرة األوىل بتعادله مع مونشنغالدباخ
 1-1يف املرحلة الرابعة ،ليتابع النزيف بتعادله أمام أونيون برلني.
يف املقابل ،استفاد فرايبورغ عىل أكمل وجه من هدية نادي العاصمة
ليتصــدر الرتتيب مع  12نقطة ،متســاويا ً مــع دورتموند الفائز عىل
هوفنهايــم 1-صفر يف افتتاح املرحلة ،ومتقدما ً بفارق نقطة عن بايرن
وأونيون برلني .ومُني فولفسبورغ بخسارته الثانية عىل التوايل والثالثة
هذا املوسم بسقوطه أمام ضيفه كولن .3-2
وفاز فــردر بريمن عىل بوخوم 2-صفر ،وفرانكفورت عىل اليبزيغ
4-صفر ،وتعادل شتوتغارت مع شالكه ( .1-1أ ف ب)

مارسيلو إلى أولمبياكوس
تعاقد الظهــر األيرس الربازييل املخرضم مارســيلو مع
أوملبياكوس ،بحســب ما أعلن حامل لقب الدوري اليوناني يف
كرة القدم .وكتب بطل اليونان يف آخر ثالثة مواسم ،يف حسابه عىل
موقع "تويرت"" :أسطورة كرة قدم حقيقية تنضم إىل أوملبياكوس".
وخاض مارســيلو ( 34عاماً)  546مباراة مــع ريال مدريد
اإلسباني الذي بدأ معه يف العام  2006بعمر الثامنة عرشة ،وأحرز
معه خمسة ألقاب يف دوري أبطال أوروبا.
تجدر االشــارة اىل ان مارســيلو هو الالعب األكثر تتويجا ً يف
تاريخ ريال مدريد مع  25لقباً.
وقررت إدارة النادي امللكي عدم التجديد له بعد موســم 2022
ّ
املعقد بالنسبة اىل الالعب ،إذ لم يشارك أساسيا ً سوى يف  5مباريات
يف الدوري ولم يخض نهائي دوري األبطال ضد ليفربول اإلنكليزي
يف أيار املايض .ويملك مارســيلو ،الذي حمل ألوان فلوميننيس قبل
قدومه إىل أوروبا 58 ،مباراة دولية و 6أهداف يف رصيده مع منتخب
الربازيل ،وشارك معه يف مونديايل  2014و.2018
ويشــارك أوملبياكوس يف الدوري األوروبي "يوروبا ليغ" هذا
املوسم( .أ ف ب)

ك َّرس اإلسباني رافايل نادال املصنف ثانيا ً تفوّقه
عىل صديقه ريشار غاســكيه بتحقيقه فوزه الثامن
عرش عىل الفرنــي ،ليتأهل اىل ثمــن نهائي بطولة
الواليات املتحدة املفتوحة يف كرة املرضب ،آخر البطوالت
األربع الكربى .وحسم اإلسباني املباراة 6-صفر و1-6
و ،5-7ليرضب موعدا ً مع األمريكي فرانســيس تيافو
الثاني والعرشيــن والفائز عــى األرجنتيني دييغو
تشفارتسمان الرابع عرش  6-7و 4-6و.4-6
وبلغ ثمــن النهائي ايضا ً اإلســباني كارلوس
ألكاراز الثالث بفوزه عىل األمريكي جنسون بروكسبي
 3-6و 3-6و ،3-6ليلتقي يف االختبار املقبل الكرواتي
مارين سيليتش الفائز عىل الربيطاني دانيال إيفانز
العرشين  6-7و 7-6و 2-6و.5-7
كما تأهل اإليطايل يانيك سينر الحادي عرش بفوزه
عىل األمريكي براندون ناكاشيما  6-3و 4-6و 1-6و-6
 ،2ليواجه البيالرويس إيليا إيفاشكا الذي أقىص اإليطايل
لورنتسو موزيتي  4-6و 6-3و 2-6و.3-6
ولدى الســيدات ،ودّعت األمريكية املخرضمة
ســرينا وليامس من الدور الثالث ،بخســارتها

سيرينا تو ّ
دع مشجعيها باكية بعد خسارتها

الجمعة أمام األســرالية أيال تومليانوفيتش 5-7
و 7-6و 1-6وقالــت انها لن تعيــد النظر يف قرار
اعتزالها "لكن ال أحد يعلم".
يف املقابل ،واصلت البولونية إيغا شــفياتيك
األوىل عاملياً ،مشوارها وبلغت ثمن النهائي بفوزها
عىل األمريكية لورن ديفيس  3-6و( .4-6أ ف ب)

غران بري هولندا :فيرشتابن يضرب مجددًا
فرض الهولندي ماكس
فريشتابن إيقاعه عىل أرضه
وبــن جماهــره ،ظافرا ً
باملركــز األول يف جائــزة
هولندا الكــرى عىل حلبة
زاندفــورت ،ليحقق فوزه
الرابع عىل التوايل يف مسعاه
للدفاع عن لقبه بطالً للعالم
يف سباقات الفورموال واحد.
وخلف فريشتابن ،ح ّل سائق
مرسيدس الربيطاني جورج
راســل ثانياً ،فيمــا أكمل
شــارل لوكلري من موناكو
منصة التتويج بحلوله ثالثا ً
يف املرحلة الخامسة عرشة
من بطولــة العالم ،متفوقا ً
عىل بطل العالم سبع مرات
الربيطاني لويس هاميلتون
(املركز الرابع).
وعزز فريشتابن صدارته
لبطولــة العالم قبل ســبع
مراحل من النهاية ،مع 310
نقاط ،بفارق  109نقاط عن
كل من لوكلري الثاني وزميله
يف "ريــد بول" املكســيكي
سريجيو برييز الثالث.
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أخبار سريعة
هزيمة المنقذ

أصبح العب نادي شباب البرج لكرة
القدم السابق حسن عبدالله هزيمة
منقذ فريقه الجديد الصفاء في
األوقات القاتلة ،حيث سجل ثالثة
أهداف حاسمة بعد انتهاء الوقت
األصلي من عمر المباريات ،إثنان
في مسابقة كأس "التحدّي" أمام
اإلخاء األهلي عاليه محرزا ً هدف
التعادل في الدقيقة الثانية من
الوقت االضافي ،ث ّم أمام طرابلس
الرياضي في الوقت االضافي
مسجالً هدف الفوز ،والثالث في
بطولة لبنان ضمن المرحلة االولى
في مواجهة الشباب الغازية ،حيث
أدرك التعادل في الدقيقة الرابعة
اإلضافية .ويُعتبر هزيمة الورقة
الرابحة للصفاء ،كونه أحرز أربعة
أهداف لفريقه من أصل خمسة مع
بداية الموسم الكرويّ الحالي.

أندية غائبة

النتائج:

 - 1الهولندي ماكس فريشــتابن
(ريد بول)
 - 2الربيطانــي جــورج راســل
(مرسيدس)
 - 3شــارل لوكلــر مــن موناكو
(فرياري)
 - 4الربيطاني لويــس هاميلتون
(مرسيدس)
 - 5سريجيو برييز (ريد بول)
 - 6االسباني فرناندو ألونسو (ألبني)
 - 7الربيطانــي النــدو نوريــس
(ماكالرن)
 - 8االســباني كارلــوس ســاينز
(فرياري)
 - 9الفرنيس استيبان أوكون (ألبني)
 - 10الكندي النس سرتول (أستون
مارتن)

ترتيب السائقين

 - 1فريشتابن  310نقاط
 - 2لوكلري 201
 - 3برييز 201
 - 4راسل 188
 - 5ساينز 175
 - 6هاميلتون 158
 - 7نوريس 82
 - 8أوكون 66
 - 9ألونسو 59

ترتيب الصانعين:

 .1ريد بول  511نقطة
 .2فرياري 376
 .3مرسيدس 346
 .4ألبني 125
 .5ماكالرن 101
 .6ألفا روميو ( .51أ ف ب)

"موتو جي بي" :جائزة سان مارينو لبانيايا
واصــل اإليطايل فرانشيســكو
بانيايا تألقه بإحــرازه الفوز الرابع
عىل التوايل ،يف جائزة ســان مارينو
الكربى ،الجولة الخامسة عرشة من
بطولة العالم للدراجات النارية فئة
"موتو جي بي" ،ما سمح له بتقليص
الفارق الذي يفصله عن حامل اللقب
الفرنيس فابيو كوارتارارو املتصدر.
وبعدمــا كان الثانــي عىل خط
االنطــاق ،خطف بانيايــا الصدارة
برسعة من األســرايل جــاك ميلر،
مستفيدا ً من خطأ لألخري يف طريقه
للهيمنة عىل الســباق وتحقيق فوزه
الرابع عــى التوايل والســادس هذا
املوســم ،متقدما ً عىل مواطنه إينيا
باســتيانيني الذي حل ثانياً .وبعدما
دخل السباق متقدما ً بفارق  44نقطة
عن الدراج اإليطايل ،بات كوارتارارو يف
الصدارة بفارق  30نقطة عن بانيايا
بعد اكتفائــه باملركز الخامس ،فيما
تراجع اإلسباني أليكس إسبارغارو
اىل املركز الثالث بفارق  33نقطة عن
حامل اللقب بعدما حل مبارشة خلف
األخري يف املركز السادس.

هنا ترتيب األوائل في السباق

 - 1اإليطايل فرانشيسكو بانيايا (دوكاتي)  41.43.1990دقيقة
 - 2اإليطايل إينيا باستيانيني (دوكاتي) بفارق  0.034ثانية
 - 3اإلسباني مافريك فينياليس (أبريليا) بفارق  4.212ث
 - 4اإليطايل لوكا ماريني (دوكاتي) بفارق  5.283ث
 - 5الفرنيس فابيو كوارتارارو (ياماها) بفارق  5.771ث

هنا ترتيب األوائل في بطولة العالم

 - 1كوارتارارو  211نقطة
 - 2بانيايا 181
 - 3اإلسباني أليكس إسبارغارو (أبريليا) 178
 - 4باستيانيني 138
 - 5الفرنيس يوهان زاركو (دوكاتي) ( .125أ ف ب)

لم تطلق أندية بيبلوس جبيل
وأطلس الفرزل وهومنتمن
بيروت حتى اآلن تمارين فرقها
لكرة السلة رسمياً ،أو حتى إبرام
تعاقدات محلية جديدة ،علما ً
ّ
ان عددا ً ال بأس به من العبيها
األساسيين إنتقلوا الى أندية اخرى
مع نهاية الموسم الفائت .ويُتوقع
ان يحسم بعضها أمره منتصف
هذا االسبوع سلبا ً أو إيجاباً ،مع
اإلشارة الى ّ
أن ناديي بيبلوس
وهومنتمن ال يمكنهما إستقدام
أي العب أجنبي ،مع إستمرار
الحظر المفروض عليهما من قبل
"الفيبا" بسبب عدد من الشكاوى
التي تقدّم بها العبون محليون
وأجانب م ّروا في صفوفهما.

حفل نادي الحكمة

أقام نادي الحكمة حفل غداء جمع
فريقي كرة السلة وكرة القدم قبل
بداية الموسم الرياضي ،حضره
رئيس النادي ايلي يحشوشي
وأعضاء اللجنة االدارية ،رئيس
مجلس أمناء النادي النائب غسان
حاصباني ،النائب جهاد بقرادوني،
األب جورج قليعاني ممثالً مطرانية
بيروت المارونية ،نائب رئيس اللجنة
األولمبية اللبنانية أسعد النخل ،رئيس
دائرة الرياضة في وزارة الشباب
والرياضة محمد عويدات ،ورؤساء
وأعضاء لجان النادي واألجهزة
الفنية للفريقين .وتمنى حاصباني
َ
لفريقي النادي في
في كلمته الخير
البطوالت الرسمية المقبلة ،معتبرا ً
أ ّن نادي الحكمة رم ٌز من رموز
لبنان الرياضية والوطنية ،واصفا ً
إياه بطائر الفينيق الذي ال يموت ،بل
ينتفض دائما ً من تحت الرماد.
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عمــــــــاد موســــــــى
i.moussa@nidaalwatan.com

قريب ًا...

خدمة
إتصا الت وإنترنت

الشيخ نعيم
مكيّف  24على 24
ّ
وضب وزراء الطاقة جبران باسيل ،وسيزار
أبي خليل ،وأرتيور نزاريان وندى بستاني
خوري ،ووليد فياض وريمون غجر أمتعتهم
وسافروا إلى طهران في دورة تستمر ستة
أسابيع بموضوع اإلشعاع الكهربائي المستدام،
يتس ّلمون في نهايتها شهادة "وزير متم ّرن" من
قائد فيلق القدس اسماعيل قاآني شخصياً.
الكهرباء في إيران  24على .24
وفي لبنان بين صفر على  ،24ونصف
ساعة على  24بعد والية رئاسية حبلى
جبل لم
باإلنجازات على كل المستويات .حب ُل ٍ
يؤ ّد إلى والدة فأر...
الشيخ نعيم قاسم المفتون بالجمهورية
اإلسالمية اإليرانية ،مرتع الحريات ،وموئل
حقوق اإلنسان األول ،هو من ّ
زف للبنانيين
الخبر الحلو وهو أن "الكهرباء في إيران 24
على  24بمعدَّل تكلفة للبيت الواحد شهريا ً
 200ألف تومان أي  7$تقريباً ،وغاز التدفئة
في البيت  50ألف تومان أي أقل من ."2$
في التصريح هذا القليل من التحفيز والكثير
ّ
والجليات
من القهر .في شيراز الغساالت
ماشية من دون جميلة موتور"أبو شربل"
أو ما يعادله .تصريح جعل وزراء الطاقة
يشدّون الرحيل إلى ايران.
تجاهل نائب المرشد األعلى للجمهورية
اللبنانية الممانِعة التظاهرات التي عمّ ت
إيران احتجاجا ً على انقطاعات الكهرباء في
العديد من المدن الصيف الفائت ،بما في ذلك
طهران وشيراز وكازرون وأمول وكردكوي
كما تجاهل تصريح الرئيس اإليراني في هذا
الشأن .ال ينظر الشيخ نعيم سوى الى النصف
المآلن من الكوب اإليراني .وإذا م ّر تحت يديه
تقرير يشير إلى أن دخل كل مواطن إيراني
في الحضر  3.2دوالرات كمعدل يومي وكل
مواطن في الريف يحصل على  1.7دوالر
وأن معدل الدخل اليومي للقرويين في إيران
هو أدنى من خط الفقر الشديد الذي أعلنه
البنك العالمي (  1،9دوالر أميركي) ويقارب
مداخيل مواطني الموزمبيق ومدغشقر
وماالوي والكونغو ،يتجاهل كل ذلك تماما ً
ويص ّر على أن "الجمهورية اإلسالمية اإليرانية
تنصف شعبها ،وتعطيه َّ
حقه بع َّزة واقتدار".
وماذا عن اإلفتخار واإلزدهار وكفرمنخار؟
وماذا عن السجل الناصع في مجال حقوق
اإلنسان حيث يقضي العشرات من المدافعين
الحقوقيين ،والمحامين ،والنشطاء ،وأعضاء
األقليات العرقية والدينية أجمل سني عمرهم
بين جدران الزنازين المزيّنة بالرعب؟
وماذا عن سجن المخرجين السينمائيين،
وآخرهم جعفر بناهي ،تقديرا ً إلبداعهم في
المهرجانات الدولية؟
يؤمن ،الشيخ نعيم ،أن الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية ،هي مالذ مستضعفي
الغرب في العقود األربعة األخيرة ،وبلد
ّ
العشاق والرومنسيين والشعراء؟ فأي
أميركي مضطهد في بالده ،وأي إنكليزي،
وأي فرنسي ،وأي سويدي وأي ألماني
وأي سويسري وأي لبناني ضاقت به سبل
تحقيق ذاته في بالده ،سيجد في الجمهورية
اإلسالمية الوطن الحلم.
ويؤمن الشيخ نعيم ،أن القيمة اإلنسانية
المثلى ،إحساس المواطن أنه مكيّف  24على .24

هـــــــــــــل
تعــــــــــلم

تتأ ّلف لغة سكان
هاواي األصليني
من  13حرفا ً فقط.

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

اإلثـنـيـن  ٥أيلول 2022

عدسات مبتكرة تسمح للكاميرا بتجاهل أشكال معينة
تســتطيع كامريا مزوّدة بعدسات
بالســتيكية ،ومطبوعــة بتقنية ثالثية
األبعاد ،ومُصمّ مة بالذكاء االصطناعي ،أن
تأخذ صورا ً ال تلتقط إال أجساما ً معينة،
بينما تتجاهل جميــع العنارص األخرى
بإطار الصورة .ال تستعمل هذه العدسات
االنتقائية أي مصدر طاقة ،بل تتكل عىل
أنماط معقدة ومطبوعة داخل البالستيك
لتغيري مسار الضوء بطرق مختلفة.
د ّرب أيدوغان أوزكان وفريقه من
جامعة كاليفورنيا ،لــوس أنجلوس،
نموذجا ً من الذكاء االصطناعي املبني
عىل التعلــم العميق للتع ّرف عىل صور
أعداد مأخــوذة من قاعــدة ضخمة

ألرقام مكتوبة بخط اليد عىل اإلنرتنت
خالل تجربــة محاكاةُ .
صمّ م جزء من
تلك األرقام كي يظهر عىل شكل صور
مســتهدفة ،بينمــا كان الجزء اآلخر
مُصمّ ما ً كي تتجاهله الكامريا.
صوّرت الكامــرا العاملة بالذكاء
االصطناعي األرقام املستهدفةّ ،
وغيت
مسار الضوء عن األجسام األخرى كي
ال تظهــر يف الصــورة .كذلك ،نجحت
اختبــارات أخرى عىل صــور مالبس
مثل الرساويــل أو أحذيــة رياضية.
يسمح تصميم العدسة بالتقاط بعض
أشــكال األغراض املعروضــة ،لكنه
يتجاهل أشــكاال ً أخرى ويمنع وصول

الضوء الذي تبثه إىل جهاز االستشعار.
يوضــح أوزكان" :الذكاء االصطناعي
ينتج عدســات يســتحيل تصميمها
بالطــرق الرياضية مــن الصفر .هذا
االبتكار هو أشبه بأحجية .ال يمكنني
أن أحــدد معنــى الــروال بطريقة
رياضية .تتضح أهمية التعلم العميق
يف هذا املجال بالذات .يصعب تفســر
مــا يحصل عن طريــق الرياضيات".
بعد معالجــة الصــور ،ال حاجة إىل
تعديلها بالتقنيات املحوسبة .لكن بما
أن العدسات ســتصبح ملموسة بعد
تصنيعها ،فلن تعمل إال مع مجموعة
واحدة من األشكال املستهدفة.

خشب ثالثي ّ األبعاد يتّخذ شكله تدريجًا
رب لطابعة
تحوّلت نشارة الخشب إىل ح ٍ
ثالثية األبعاد يُستعمَ ل إلنتاج أجسام تبدأ
عىل شكل طبقات مســ ّ
طحة ورطبة ثم
ّ
تجف.
تتحوّل وتتّخذ شكلها النهائي عندما
هذه الطريقة قد تجعل الخشــب قويا ً بما
يكفي الستعماله يف املفروشات أو يف أجزاء
من املباني مستقبالً.
ّ
ّ
يجف بسبب
يتغي الخشب طبيعيا ً حني
بنية خاليــاه ووجهتها .اســتفاد دورون

كام وزمالؤه يف جامعــة القدس العربية،
يف إرسائيــل ،من هذه التقنية الســتعمال
رب مصنوع
الطباعة الثالثيــة األبعاد مع ح ٍ
بشــكل أســايس من "دقيق الخشب" أو
ٍ
بقايا الخشب املطحون واملشتق من البناء.
اســتعمل الباحثون هــذه التقنية البتكار
وعــاء بحجم مرت واحد ولولــب حلزوني.
طرح كام نتائج بحثه خالل اجتماع للجمعية
الكيماوية األمريكية يف شيكاغو ،يف  23آب.

البالزما قد تنتج أقوى ليزر بالعالم
قــد يصبح الليزر أكثر قوة بــآالف املرات من أقوى
األجهزة الراهنة عند استعمال البالزما لتصنيعه .اقرتح
ماثيو إدواردز وبيار ميشال من مخترب "لورانس ليفرمور"
الوطنــي يف كاليفورنيا تصميما ً لليزر يشــمل عنارص
مكوّنة من البالزما ،وهي مادة مشــابهة لـ"حســاء"
ســاخن من الجزيئات املشــحونة .صمّ م الباحثون عن
طريق الرياضيات جهاز ليزر فيه شــبكة نقل تتألف يف
العادة من مواد مشابهة للزجاج (مثل السيليكا املطلية
بالذهب) ،لكنها تنجــم هذه املرة عن اخرتاق ليزر أصغر
حجما ً للغاز بهدف تشكيل بالزما بنمط محدد .عىل غرار
أجهزة الليزر التقليدية ،تسمح العدسات واملرايا بإنتاج
شــعاع من الضوءّ ،
لكن مرور الشــعاع بشبكة البالزما
يُحوّله إىل نبض ضوئي فائق الرسعة وشديد الكثافة.

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

تحتاج أقوى أجهزة الليزر الراهنة إىل شــبكات
نقل طولها مرت ،وتستطيع إنتاج عرشات البيتا واط
من الطاقة خالل ربع مليون الثانية .يقول إدواردز
إن الليــزر املصنــوع من البالزما يســتطيع إنتاج
إشعاعات قوية بالقدر نفسه عرب استخدام شبكات
بالزما قطرها  1.5ملم .حتى أن اســتعمال شبكات
أكرب حجما ً قد يســمح بإنتاج أجهــزة ليزر قوية
بدرجة غري مسبوقة.
يقــول ديفيد ترينبول من جامعة "روشســر"
يف نيويورك إن التصميــم الجديد جاذب ،لكن يصعب
السيطرة عىل البالزما وحرصها داخل جهاز واحد من
الناحية الهندسية .مع ذلك ،يش ّكل هذا التصميم برأيه
فرصة لزيادة قوة الليزر وكثافته ،حتى أننا قد نصل إىل

مرحلة نتمكن فيها من استعمال نبضات ليزر عالية
الكثافة "لتمزيق" املســاحات الفارغة وتقسيمها إىل
أزواج من الجسيمات والجزيئات املضادة.
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