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مهمــا ق َّلبنا موضــوع "القايض
الرديف" عىل وجوهه نعــود اىل نقطة
البدايــة .وهي ّ
أن املنظومــة الحاكمة
ال تريد تحقيقــا ً يف جريمــة النيرتات
كونها متورطة ببعض وزرائها ونوابها
وأمنييهــا وموظفيها ،أق ّلــه بجريمتي

مسؤولية "لجنة
الرقابة" في االنهيار

"التخزيــن" و"التقصري" والتســبّب
بإزهــاق أرواح  220مواطنــا ً ومقيما ً
وتهجري مئات آالف الساكنني.
إقرتاح وزير العدل تعيني "الرديف"
مُشــن ومَ عيب .فال اجتهــاد قانونيا ً
يتيحه مهمــا تذرع الوزيــر بفذلكات
وسوابق ال تستقيم ،وال األخالق تسمح
بـ"بدعة" حقوقية يســر بها مجلس

القضاء نزوال ً عند رغبة ضعفاء النفوس
وضغوط أهل الســلطة وســمارستهم
املحرتفني.
القايض بيطار رجل شجاع ومهني،
ال يحتاج شــهاد ًة من أحد .وألنه رفض
أن يلني وأن يعترب التفجري املريع حادثا ً
مؤسفا ً يُلقى عبئه عىل رشكات التأمني،
جرت محاوالت قبعه بالتهديد والوعيد،

ثم كان مــروع "فتنة الطيونة" الذي
أحبطه الجيش اللبنانــي .بعدها ك ّرت
ُ
ســبحة "الزعربات" ،تار ًة بسيل طلبات
ّ
الحق،
الــر ّد املنافية ألصول اســتعمال
وطــورا ً بحجز تعيينات غــرف التمييز
بواسطة وزير مال كان وال يزال "زملة"
رياض سالمة فكيف ال يكون بيدقا ً يف يد
"الثنائي"؟.
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دوريات الـ"يونيفيل" في خطر ...وتخبط بين بعبدا والسراي حول "إحداثيات الع ّوامات"

االولوية إلعادة تحديد
مهام المركزي

االهتراء يصيب
القطاعات االقتصادية

أوجه القصور في قطاع
النقل باألرقام
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د .فادي كرم :كفى
تخديرًا ...كفى تهريبًا

مــــدارات

 24صــفحــة

 ٥٠٠٠ليرة

"القاضي الرديف"" ...بدعة" اإلستزالم والتضليل

في الملحق
اإلقتصادي:
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هل أصبح اإلقتصاد
الروسي على المحك؟

الراعي لعون ونصرالله:
رسائل مباشرة "ال تقبل التأويل"
ردا ً عىل حملة التخوين التي شنّها عليهم وزير العدل هنري
خوري ،وعىل "القرار املشبوه" الذي وافق عليه مجلس القضاء
األعىل ،وجّ ه أهايل ضحايا وشــهداء تفجري مرفأ بريوت جملة
رســائل حاســمة أمس ،لعل أبرزها جاء عىل شكل توعد "أي
قاض سيتجرأ" عىل تويل ملف التحقيق العديل بشكل رديف عن
القايض طارق البيطار بأنهم سيكونون "له باملرصاد وسيتحمل
ما ال تحمد عقباه" ،وذلك بالتوازي مع مطالبة خوري باالعتذار
عما نسبه إىل األهايل من "إتهامات باطلة ومزيفة" ،كما وضعوا

مجلس القضاء أمام مرآة الحق والعدالة و"الضمري والقسم"،
وسألوا رئيســه وأعضاءه" :هل أصبحت املناصب أسمى من
الضمري؟ وهل القانون ّ
يتغي حسب امليول السياسية والغايات
الشخصية؟ وهل يحق لكم خلق قانون يليق بأسيادكم؟".
وعىل ضفة البطريركية املارونية ،رســم البطريرك بشارة
الراعي عالمات اســتفهام وطنية كربى ووضعها برسم أركان
الســلطة الحاكمة ،ال سيما العهد والثنائي الشيعي ،مستغربا ً
"هــذه العظمة واملقــدرة عىل أن نوقــف كل يشء ونعطله"،

باألرقام ...اإلنهيار يسرق قوت األطفال!
إلتهمت نريان اإلنهيار املستعرة منذ  3ســنوات كل اإلنجازات التي ّ
حققها
ّ
الهشة التي تحتاج إىل الفرح
لبنان عىل صعيد حماية حقوق األطفال .هذه الفئة
واللعب ،بقدر العنايــة الغذائية ،الصحية والتعليميــة ،حُ مّ لت هموما ً أكرب من
عمرها وطاقتها ،وفقدت األمان حتى داخل جدران منازلها املتواضعة .وبحسب
دراسة أوىل من نوعها أعدّتها اليونيسف تحت عنوان" :تأثري الفقر املتعدد األبعاد
عىل األطفال يف لبنان :نظرة عامة نوعية"ّ ،
يتبي بشــكل واضح إدراك األطفال
تأثري األزمة عىل حياتهم وتط ّلعاتهم ،وتجنّبهم طلب أشياء صغرية .وذلك بعدما
شعروا بعدم قدرة عائالتهم عىل توفريها .وقد فقد كثريون ثقتهم بالوالدِين الذين
لم يعودوا قادرين عىل تلبية حاجات أطفالهم .فهنيئا ً للمســؤولني عىل تنشئة
جيل فاقد للثقة واألمل ببلده.
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لبيد :نجحنا بمنع إعادة إحياء اإلتفاق

النووي اإليراني :مواجهة مفصلية
أمام "الوكالة الذرية"
عىل وقع تعثّر املحادثات وســط مؤرشات تشــاؤمية ،آخرها موقف "الرتويكا" األوروبية (فرنسا
وأملانيا وبريطانيا) التي ّ
عبت عن خيبة أملها بشأن نوايا إيران والتزامها "بنتيجة ناجحة" لخطة العمل
الشــاملة املشــركة ،وأدانت "التصعيد النووي اإليراني" ،معتربة أن طهران "فشلت" يف إبرام االتفاق
النووي املطروح ،يدخل امللف مرحلة مفصلية مع التئام "الطاقة الدولية للطاقة الذرية" اليوم يف العاصمة
النمسوية فيينا ،بعد  3أشهر من تبني قرار يحث طهران عىل تقديم إجابات شافية للوكالة.
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الجيش األوكراني يتقدّم :سنطرد المحتلين من كل بلدة

العـــالـــم 14
إليزابيت الثانية تبدأ
رحلتها األخيرة

بوتين يح ّذر ماكرون من "عواقب كارثيّة"
في زابوريجيا
تجر املعارك العســكرية يف أوكرانيا بما تشتهي موسكو ،إذ تحوّل الغزو
لم ِ
الرويس إىل الدفاع عن مواقعه يف مواجهة الهجوم املضاد لكييف ،بعد أن أجربت
القوات األوكرانية الجنود الروس عىل الرتاجع يف مواقع اسرتاتيجية برشق البالد.
وقال قائد الجيش األوكراني إن قواته اســتعادت من القوات الروسية مناطق
يتجاوز مجموع مســاحتها ثالثة آالف كيلومرت مربّع منذ بدأ الهجوم املضاد
مطلع الشــهر ،مضيفاً" :عاد العلم األوكراني العظيم إىل تشالوفســكي.
وســيكون الحال كذلك يف كل مكان .سنطرد املحتلني من كل بلدة وقرية
أوكرانية"20 .

الريــاضــية 15
فوز ريال مدريد 1-4
وبرشلونة 0-4

الجيش األوكراني يستولي على مجنزرات روسية في خاركيف (أ ف ب)

وتساءل" :ملصلحة مَن هذا التعطيل؟" .كما كانت له يف إطاللته
املتلفزة مسا ًء جملة رسائل مبارشة "ال تقبل أي تأويل" إىل كل
من رئيس الجمهورية ميشــال عون والسيّد حسن نرصالله،
فتوجّ ــه إىل األول بنصيحة مغادرة قرص بعبدا بكرامة واحرتام
من دون اإلقدام عــى أي خطوة غري دســتورية ،وإىل الثاني
بالقول" :ما بيقدر الســيّد يطلع عىل التلفزيون ويعمل حرب
وســام" ،وأردف" :هذا قرار تقــ ّرره الدولة وتتخذه الحكومة
بثلثي أصواتها".
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محـــــليـــــات
العـــدد  - ٩٣١السنــــة الـرابـعـة

ولـــيـــد شـــقــيــر

الدونكيشوتية واالستعراضية
وأصل األزمة
ّ
لخص الوزير السابق والقانوني المرموق نقيب محامي
الشمال السابق رشيد درباس كل السجال الدائر حول
الهرطقات الدستورية التي يبتدعها ويفتعلها رجال الفريق
الرئاسي بالقول إن ما نشهده ليس فوضى دستورية جراء
االجتهادات التي وصفها رئيس البرلمان نبيه بري بـ»غبّ
الطلب» من أصحاب «اإلرادات الخبيثة» ،هو «فوضى سياسية»
بل وطنية ...ولكن «في سبيل مصالح».
لم يعد هناك من لبس دستوري حول سبل ملء الفراغ ،وهو
الحالة الشاذة التي تُفتعل ألسباب سياسية .قالها جميع الخبراء
من مسيحيين ومسلمين إذا كان علينا أن ندقق بهوية كل منهم
لتبيان «سوء النية» المفترضة من «حسن النية» عند المش ّرع،
من حسن الرفاعي وأنطوان مسرة إلى أنطوان صفير وسعيد
مالك وبول مرقص وغيرهم ممن مألت مشورتهم الشاشات في
األسابيع الماضية :يحق لحكومة تصريف األعمال أن تتولى
صالحيات الرئاسة في حال الشغور الرئاسي.
حدد درباس بإعادة أصل المشكلة إلى األزمة السياسية،
خلفيات افتعال كل هذا السجال الذي تارة يمارس الرئيس
ميشال عون نوعا ً من التشويق التهويلي في سياقه ،قائالً بأنه
يحتفظ لنفسه بما سيقوم به في حال لم ينتخب بديله ولم
تتشكل حكومة كاملة الصالحيات ،وأخرى بعنتريات صهره
رئيس «التيار الوطني الحر» صاحب سمعة العبثية ،بقوله إنه
ِ
«مغتصبة للسلطة» ،من أجل
سيعتبر حكومة تصريف األعمال
تسويغ النزول إلى الشارع في حال تسلمت صالحيات الرئاسة.
وعلى رغم أن العالج الوحيد ،بل الواجب ،لهذا الجانب من
أصل المشكلة السياسية (ال الدستورية) هو في ما يصر عليه
البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي بانتخاب الرئيس
الجديد قبل  31تشرين األول ،فإن التهويل الذي يتكرر ال مفعول
له سوى تعميق األزمة السياسية في البلد ،والتي تتفرع منها
أزمة الفريق الرئاسي الحالي المذعور من أنه سيغادر الرئاسة
ومن تراجع قدرته على التأثير إال عبر تحالفه مع «حزب الله»،
الذي استمد أصالً موقعه من فائض قوته ،وسيبقى محتاجا ً إلى
فائض القوة هذا بعد خروجه من الرئاسة .فالفريق الرئاسي
يمهد إلحداث الفراغ من طريق مواصفات لرئيس الجمهورية
الجديد مناقضة للمواصفات التي ينادي بها الراعي وسائر
القوى المسيحية والكتل النيابية وحتى حليفه «حزب الله».
عنتريات الفريق الرئاسي تشبه من يختال في المقبرة بين
المدافن رافعا ً الرأس ويطلق صفارة من فمه في الهواء ،لإليحاء
بأنه ليس خائفا ً من الكزدرة بين األموات...
مع أن هناك من يعتقد أن كل ما يقوم به حليف «الحزب»
من ممارسات في هذا الخضم حوّله إلى عبء ثقيل على الحزب
نفسه ،قبل أقل من  50يوما ً على تركه الحكم ،فإن جهات أخرى
ترى أن الحزب ال يعتبر نفسه خاسرا ً من تلك الدوامة التي
يغرق فيها البلد ،طالما لم يحسم أمره بالنسبة إلى انتخاب
الرئيس ،ويريد أن يأخذ وقته كي «يف ّلي» ويدقق في خيارات
من سيتولى المنصب األول .إذ إنه رغم اإلزعاج الذي يسببه عون
وباسيل للحزب في عالقاته مع الحلفاء اآلخرين وفي طليعتهم
الرئيس نبيه بري والمرشح األقرب إليه سليمان فرنجية ،في
خضم االستحقاق الرئاسي ،فاألسهل عليه أن يتلطى وراء
افتعال الحليف المزعج عقبات تسهم في تأخير انتخاب الرئيس
ريثما تتضح خيارات الخصوم من جهة ،وإلى أن تنقشع
مالمح الوضع اإلقليمي ومسألة ترسيم الحدود البحرية خالل
األشهر الثالثة المقبلة ...من جهة ثانية .الحزب ليس قلقا ً
من لعبة التسريبات الدونكيشوتية عن بقاء عون في القصر
الرئاسي بعد انتهاء واليته ،ألنه واثق من أنه سيغادره ،وال من
تشكيله حكومة شبيهة بحكومة  1988ألن ال مكان لهذا الخيار
دستوريا ً وسياسياً .كما أن الحزب ليست لديه أوهام من خطوة
ترشيح باسيل للرئاسة ألنه يدرك بأن رئيس «التيار الحر»
نفسه يدرك بأن الحزب يدرك ،أنه خيار مستحيل كما أبلغ بذلك
أقرب المقربين إليه في تياره ،وأن كل الهرطقات هي لملء
الفضاء اإلعالمي بأفكار هالكة سلفاً .كما أن الحزب يعرف تمام
المعرفة أن مطالب عون وباسيل هي وراء منع قيام حكومة
ولسان حاله «مش حلو الدلع هالقد».
في الوقت المستقطع الذي يتيحه التأزم السياسي وبالتالي
الفراغ المحتمل ،ومقابل سعي «التيار الحر» إلى تأمين موقع له
في العهد الرئاسي الجديد ،يسعى «حزب الله» بدوره إلى التمريك
على خصومه بأنه يحتفظ بالمبادرة والقرار ،بالمقارنة معهم.
األول يأمل من افتعال التأزم والفوضى وبالفراغ وتفاعالته
الالحقة ،أن يثبت أنه رق ٌم صعبٌ لعل أمنيته بمؤتمر حوار
برعاية خارجية تتحقق فينتهي بتعديالت دستورية تعدل باتفاق
الطائف ،ويخرج منه اسم الرئيس ليكون شريكا ً للعهد المقبل.
والثاني يستعرض للمجتمع الدولي قدرته على فرض
القرارات كما فعل بمحاولة تغيير بعض فقرات قرار التجديد
للقوات الدولية في الجنوب ،ثم باالعتراض على فقرات أخرى
بعد صدوره ،ويمضي بفكرة استيراد الفيول اإليراني بموازاة
تنكبه مهمة الدفاع عن حقوق لبنان في الغاز والنفط بتبريرات
إلهية .وباستجابة حلفائه في السلطة يستعرض واحدة من
خطوات إفهام أعدائه الخارجيين وفي طليعتهم األميركيون،
أنه في صلب القرار اللبناني رغم كل محاوالتهم لخفض نفوذه
ودور إيران فيه...

اإلثـنـيـن  ١٢أيلول 2022

الراعي على قناعة ...الفراغ لن يطول
خفــايـــا
و"الممانعة»" لم ُ
تعد «"فزّاعة"»
تخــى مصــادر
سياسية من انقالب التيار
الوطني الحر عىل رشكائه
يف تسوية القايض الرديف يف
انفجــار املرفــأ ،وتحوير
مهمته مــن البت بطلبات
إخــاء الســبيل اىل تنفيذ
مذكرات التوقيف.

أالن ســـركــيـــس
يُكثّف البطريــرك املاروني
الكاردينال مار بشــارة بطرس
الراعي لقاءاتــه واتصاالته بعد
الدخــول يف املهلة الدســتورية
النتخاب رئيس جمهورية جديد.
تُحــاذر ك ّل قوة سياســية
الدخول يف األســماء ألن خطوة
كهــذه تعترب «محرقــة» ،وبعد
إعالن رئيــس حــزب «القوات
اللبنانية» الدكتور سمري جعجع
ّ
الرتشــح وإعطاء
عــدم نيتــه
األولوية التفــاق املعارضة عىل
رئيــس إنقاذي ،يبقــى انتظار
خطوات رئيــس «التيار الوطني
الح ّر» النائب جربان باســيل وما
ّ
سيرتشح شــخصيا ً أو
إذا كان
ّ
يرشــح أحدا ً من تكتّله ،أو يسري
برغبة «حزب اللــه» الداعية إىل
االتّحاد مــن أجل خطف منصب
الرئاسة.
ويحاول «حزب الله» التوفيق
بني حلفائــه ،وتبدو مهمة إقناع
باســيل واردة إذا مُنح املكاسب
التي يحلم بهــا ،لكن الواضح أن
رئاســة الجمهورية ال يُق ّررها
فريق من هنا أو رغبة من هناك.
ويرى البطريرك املاروني أن
هناك غيمة ســوداء تُح ّلق فوق
اإلســتحقاق ،ولذلك فهو يرفع
منسوب مطالباته وسقف عظاته
ّ
حــث النواب عىل القيام
من أجل
بالواجــب وعدم تكــرار مرحلة
الفراغ الرئايس.
وحتى الساعة ،يغيب التفاؤل
عن بكركي بســبب عــدم النية
الجدية بانتخاب رئيس إنقاذي،
وإرصار فريق سيايس معني عىل
اإلمســاك بخيوط اللعبة ،ولكن

غيمة سوداء ُتحلّق فوق اإلستحقاق

يشدّد الراعي على أن أحدًا
من األفرقاء الداخليين
وعلى رأسهم «"حزب الله"»
يتحمل
لن يستطيع أن
ّ
عبء الفراغ
عىل رغم وجود التشــاؤم إال أن
الراعي يؤ ّكد يف مجالسه أن وترية
الضغط ســرتفع لكي ننتخب
رئيسا ً قبل 31ترشين األول ،لكنه
يُبدي قناعة واضحة أنه إذا حصل
الفراغ «املشؤوم» ،فإن فرتته لن
تطول كما حصل بعد انتهاء والية
الرئيس ميشال سليمان.
ويشــدد الراعــي عــى أن
أحدا ً مــن األفرقــاء الداخليني
وعىل رأســهم «حــزب الله» لن
يستطيع أن يتحمّ ل عبء الفراغ
وتداعياته ولو كانت لديه أهداف
كربى ،يف حــن أن الدول الكربى
ويف طليعتهــا الواليــات املتحدة
األمريكية وفرنســا ستتح ّرك من

أجل تجنيــب لبنــان مزيدا ً من
اإلنهيار ،لذلك فإن الفراغ الطويل
األمد ممنوع يف لبنان ويف ســدّة
رئاسة الجمهورية تحديداً.
وإذا كانت مواقــف الراعي
وعظاتــه واضحــة يف تحديــد
مواصفات الرئيــس الجديد ،إال
أنه وعىل رغــم ترشذم املعارضة
واثق من أن محــور «املمانعة»
لن يســتطيع وحــده إنتخاب
رئيس أو فــرض رئيس يتحدّى
بــه األفرقاء الداخليــن والدول
العربية والغربية ،بل إن التوازنات
التي فرضتها اإلنتخابات النيابية
وتشــ ّكل نواة معارضة رئاسية،
كلها عوامل تمنع «حزب الله» من
اإلستفراد باإلستحقاق الرئايس
واختياره رئيس جمهورية مواليا ً
له كما يفعل يف انتخابات رئيس
مجلس النواب.
ال يضع سيّد بكركي «فيتو»
عىل أيّ اسم أو يسوّق أي مرشح،
فكل همّ ه أن يأتي الرئيس إنقاذيا ً
وعــى دراية تامــة بأزمة لبنان
واألهم أن يكون قادرا ً عىل ح ّلها،

ذكــرت معلومات أن
تجهيزات يف غرف الكهرباء
ومضخــات امليــاه تمت
رسقتهــا من داخــل نفق
طريق املطــار األمر الذي
يهدد بغرقه باملياه مع أول
شتوة.
يشــكو أســاتذة
الجامعة اللبنانية من أداء
وزير املالية الذي يمتنع عن
تنفيذ املراســيم املتضمنة
زيادة بدل النقل واملساعدة
االجتماعية يف حني يسارع
اىل تســديد مســتحقات
الرشكــة املشــغلة ملجمّ ع
الحدث التــي تبلغ أضعاف
قيمة مستحقات االساتذة.

ال أن يُش ّكل إمتدادا ً لها ويرضب ما
ّ
تبقى من سيادة وهيبة للدولة ويزيد
من عزلة لبنان ويقطع ما ّ
تبقى من
عالقاته الخارجية.
إذاً ،هناك أســابيع حاســمة
بالنسبة إىل اإلســتحقاق الرئايس،
وإذا كان الفراغ هو املرشح األكرب،
إال ّ
أن لدى الراعي أمالً بأن هذا البلد
ليس مرتوكا ً لقدره.

«"لن تبقى جمهورية ل ُينتخب لها رئيس إذا استمرت المناكفات وزاد التباعد"»

عودة :أليس األفضل تيسير عمل القاضي األصيل
عوض تعيين محقق رديف؟
أكد مرتوبوليــت بــروت وتوابعها للروم
األرثوذكس املطــران الياس عوده انه «يف خضم
األزمــات التي تعصــف ببلدنــا ،الواحدة تلو
األخرى ،كرب صليب الشعب جداً ،فما عاد قادرا ً
عىل التحمل ،إال أن اإليمــان بالله والرجاء بغد
أفضل ،قد يســاعدان يف تخفيف الحمل» .لكنه
ســأل»:هل الغد األفضل سيأتي ،يف ظل أناس ال
يهتمون إال بحسابات ضيقة ،مفضلني جر البالد
والعباد إىل هاوية ال قعر لها ،عوض التنازل عن
مصالحهم؟».
ولفت عــودة يف عظته خالل قداس االحد يف
كاتدرائية القديس جاورجيوس اىل ان «الحكومة
لم تشكل لغايات وأســباب ،ولو صفت النيات
لشــكلت منذ زمن .والنواب املنتخبون يتأرجح
معظمهــم بــن املصالح الخاصــة ومصالح
الجماعات التي ينتمون إليها ،وال يحسبون ملن
انتخبهم حساباً .ولم يدعوا بعد لجلسة انتخاب
رئيس للبالد ،رغم بدء املهلة الدستورية .والغريب
أن الجميع يتحدث عن شــغور يف سدة الرئاسة
وكأنه حاصــل ،عوض العمــل الحثيث إلجراء
اإلنتخــاب وتأمني انتقال طبيعي للســلطة يف
الوقت املحدد يف الدستور».
واعترب عودة ان «املبادرة التي أطلقها النواب
املسمون تغيرييني جديرة بأن يالقيها كل نائب
يحرص عىل القيام بواجبــه وعىل إنقاذ البلد».
وقال« :تضافر الجهود واجب ،وتطبيق الدستور
أول الواجبات ،وعىل املجلس النيابي ورئيســه
القيام بواجبهم مهما كانت الظروف والعقبات».

ونبه اىل انه «إذا استمرت املناكفات وزاد التباعد
لن تبقى جمهورية لينتخب لهــا رئيس ،لذلك
عىل الجميع التحــي بالتعقل والحكمة والحس
باملسؤولية ،النية الحسنة وحدها ال تكفي ،كما
الوعود والكالم املعســول ،املطلــوب أفعال عىل
مســتوى الظرف العصيب ،تالق وحوار وقرار،
بعيدا ً من املصالح واإلرتباطات».
وســأل عودة« :هل تعطل جلسة انتخاب
رئيس حتى االتفاق عىل اســم؟ وإذا لم يتم ذلك
هــل نرمي البلد يف املجهــول؟ أليس األفضل أن
يعلن من يرى يف نفسه الكفاءة والقدرة عىل تويل
املسؤولية ترشــحه ورؤيته وبرنامجه ،ويجري
التنافس بــروح ديموقراطية راقية؟ وما الضري
من وجود عدة مرشــحني؟ ولينتخب النواب من
يقتنعون بربنامجه وكفاءته ويرونه أهالً لتحمل
املســؤولية يف هذا الظرف ،وليكــن انتخابهم
بحسب ضمريهم ال بحسب اإلمالءات واملصالح».

ال مجال للتسويات

وشــدد عودة عىل انه «بعــد كل التحوالت
التــي حصلت ،لم يعد هناك مجال للتســويات
كما يف الســابق ،ولم يعد جائزا ً التالعب بمصري
البلد وأبنائه .املطلــوب تضافر الجهود من أجل
إنقــاذه ،ووجود رئيس وحكومــة فاعلة ليس
ترفا ً بل رضورة ،وعىل جميــع املعنيني التخيل
عن مصالحهم وأنانياتهــم وأحقادهم وكل ما
يعرقل إتمام اإلســتحقاقات .اإلنتقام صغارة ال
تليق بالكبار الذين ينشــغلون بالقضايا الكربى

لم يعد هناك مجال للتسويات كما في السابق

عوض تضييع الوقت بالحرتقات .والوقت لم يعد
متوفرا ً ألننا أصبحنا يف قعر القعر ،وقد غزا اليأس
النفوس وشــحت املوارد وضاقت سبل العيش
حتى أصبح اللبناني يغامر بنفســه وبعائلته
ويخوض غمــار البحر مفضــاً املجهول عىل
العيش بال كرامــة .أصبحنا نعيش تحت رحمة
رشيعة الغــاب ،حيث القوي يــأكل الضعيف،
وحيث يغيب حضور الله تماماً».
وجــدد عودة تأكيده عىل «رضورة كشــف
حقيقة تفجري املرفأ وعدم تعطيل التحقيق طمسا ً
للحقيقة» ،سائالً« :عوض تعيني محقق رديف،
أليس األفضل تيســر عمل القايض األصيل؟»،
وقال»:مؤلم ومخز عرقلة عمل األصيل ثم اإلتيان
برديف ،وكأنهم يستخفون بعقول الناس وبألم
املصابني وأهايل الضحايا» ،ســائالً»:هل يجوز
انقضاء أكثر من عامني عىل تفجري أودى بأرواح
الناس وبروح العاصمة ولم تنجل الحقيقة بعد»؟
وختم»:هذا غريب وغريب جدا».

محـــــليـــــات
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صلّى لينهي عون عهده كما يجب وطالب برئيس من البيئة اإلستقاللية

الراعي :وزير المالية يكبّل البيطار

دون تشــكيل حكومة ،ال نســكت بل
اثار البطريرك املاروني الكاردينال
نرفــض منــع انتخاب رئيــس جديد
مار بشــارة بطرس الراعي مســألة
للجمهورية ،ال نسكت بل نرفض فرض
تعيني محقق عديل رديف للمحقق العديل
األصيــل يف قضية التحقيــق بانفجار
الشــغور الرئايس ،ال نسكت بل نرفض
مرفأ بــروت ،وجدد رفضــه الحؤول
استباحة رئاسة الجمهورية ،ال نسكت
دون تشــكيل حكومة وفرض الشغور
بل نرفــض اإلجهاز عىل دولــة لبنان
الرئايس ،ودعا اىل انتخاب رئيس جامع
وميزاتها ونموذجيتها ورسالتها يف هذا
ومن البيئة الوطنية اإلستقاللية ،وذلك
الرشق ويف العالم».
بعدما كان اعلن دعمه للرئيس ميشال
واضاف« :إننا ننتظر من املواطنني
عــون «بصالتنا لكي يواصل املســرة
املخلصــن املؤمنني بلبنان  -الرســالة
أن يشــاركونا يف رفض هذه البدع ،وأن
وينهي عهده كما يجب ملا فيه خري لبنان
يقفوا وقفــة تضامن حتى تشــكيل
وشعبه».
حكومة جديــدة ،وانتخاب رئيس جديد
ففي عظته خــال قداس األحد يف
للجمهوريــة قبل الحادي
الديمــان ،شــدد الراعي
والثالثني من ترشين األول
عىل ان «الندامــة والتوبة
املقبل ،يكون رئيســا من
فضيلتــان رضوريتــان "مأساتنا أن كثيرين ال
البيئة الوطنية اإلستقاللية
للعيش معــا» ،وعىل أنهما
«مطلوبتــان يف العائلــة يعترفون بأخطائهم ورئيســا جامعا» .وأسف
وخطاياهم وال
«أن يصــل اللبنانيون إىل
الصغرية كما ويف الكبرية،
حالة الالثقــة التي باتت
ومطلوبتان عىل مســتوى
يندمون عليها"
تشــكك يف كل نيــة ولو
الجماعــة السياســية
صادقة ،وإىل حالة التسييس التي ترى
والعائلة الوطنية» ،مؤكدا ً انه «ال يمكن
مسيســا ً كل قرار أو تدبــر ،وهاتان
العيش يف جو من األحقــاد والكيديات
الحالتان تؤديان إىل التعطيل».
واإلتهامــات واإلســاءات ،عىل صعيد
األحــزاب والتكتالت السياســية ،كما
يجــري اليوم ،بكل أســف» .واعترب ان
البيطار مكبّل بسبب وزير المال
«مثل هذا الجو يسمّ م أجواء الحياة بني
ولفت الراعــي اىل ان «هذه حال
ما يحصــل اليوم بني أهــايل ضحايا
املواطنني ،من دون أن يكونوا مسؤولني
تفجري مرفــأ بريوت ووزير العدل .إنه
عن بخ هذا الســم» .وقال« :مأساتنا يف
نزاع تربره حالتا الالثقة والتســييس،
لبنان أن كثريين ال يعرتفون بأخطائهم
ويؤدي إىل التعطيل وأصبح إبداء الرأي
وخطاياهم وال يندمــون عليها ،فبتنا
ولــو كان موضوعيــا ً محكوما ً عليه
نعيش يف «هيكليــة خطيئة» ،وبلغ هذا
بالتشكيك والتسييس».
الواقــع إىل تعطيل الحياة الدســتورية
وقال»:معروف أن قايض التحقيق
واملؤسسات».
طارق البيطار ثابت يف منصبه وممسك
بملف التحقيق يف تفجري املرفأ بحكم
لرئيس إستقاللي
القانون ،لكنه مكبل اليدين بســبب
وعــن االســتحقاقني الحكومي
رفض وزيــر املالية توقيع مرســوم
والرئايس قال الراعي« :نحن ال نســكت
التشــكيالت القضائية فيعطل تعيني
بل نرفض« :ال نســكت بل نرفض شل
رؤســاء غرف التمييز الذين يشكلون
البالد ،ال نســكت بل نرفــض تعطيل
الهيئة العامة ملحكمة التمييز فتتمكن
الدســتور ،ال نسكت بل نرفض الحؤول

"القضية التي يطرحها وزير العدل ال تؤثر على صالحية البيطار"

هذه من إعــادة الحياة القضائية التي
بها يرتبــط عمل قايض التحقيق .هذا
هو املوضوع األســاس الذي يســمح
حله بعودة القايض البيطار إىل عمله.
أما القضية التي يطرحها وزير العدل
مع مجلس القضــاء األعىل باإلجماع،
وال تؤثر بــيء عىل صالحية القايض
البيطار ،فتتعلــق بمعالجة املوقوفني
منذ أكثر مــن ســنتني ،ويحق لهم
بإخالء ســبيلهم بموجب املادة 108
من أصول املحاكمات الجزائية .ولكن
القايض البيطار ال يســتطيع إصدار
أي قرار بهذا الشــأن بســبب تكبيل
يديه .فإنا نقرتح ســماع رأي رؤساء
مجلس القضاء األعىل السابقني بشأن
هذه القضية ،من أجل بتها من جهة،
وطمأنة أهايل ضحايا تفجري املرفأ من
جهة ثانية .فتبقى العدالة واإلنصاف
مصونني».

التعازي بالملكة اليزابيث

وأعرب الراعي عن تعازيه للشعب

الربيطانــي بوفاة «ملكــة بريطانيا
العظمى إليزابيــت الثانية التي طبعت
أمتها وعرصهــا وتاريخها بصفحات
مجيــدة ،وأظهــرت أن قــوة الحاكم
هــي بالتزامــه الدســتور واحرتامه
القيم وقربه من الشــعب وترفعه عن
الخالفات» .وذ ّكر بــأن امللكة الراحلة
عملت «عىل تعزيز العالقات الربيطانية
ـ اللبنانية ،ال ســيما مع البطريركية
املارونية ،ولطاملا أشــادت بالتعددية
اللبنانيــة وتمنت أن تنجــح يف تثبيت
الرشاكة الوطنية» .وإذ هنأ امللك الجديد
شــارلز الثالث ،علق :كبري اآلمال عىل
مواصلة هذه السياســة ،خصوصا ً يف
هذه املرحلة الدقيقة التــي يمر فيها
لبنان وتجتازهــا أوروبا يف ظل الحرب
الرضوس يف أوكرانيا».

قداس معاد

وكان الراعي ترأس قداسا ً احتفاليا ً
يف مزار القديسة رفقا يف متنزه معاد عىل
نية الســام يف لبنان ،احتفاء بالذكرى

التي يحملها سالم القديسة رفقة الهل
البلدة ،وتكريما ً ســنويا ً لهذه الذكرى،
بدعوة من جمعية انمــاء البلدة ،صىل
خالله «من اجل لبنان ،ومن اجل فخامة
رئيس الجمهورية ومعاونيه لكي نسمع
كالم الله ،فال نستطيع ان نبقى يف هذه
الحالة من الفوىض يف الحياة والعالقات
االجتماعية ،حالة التعطيل وكأن الغاية
االساســية اصبحت عندنا ان نعطل كل
يشء».
وسأل« :ما هذه العظمة واملقدرة ان
نوقف كل يشء ونعطله ،فلمصلحة من
هذا التعطيل؟ هل ملصلحة لبنان ،الدولة
والشــعب؟ وتمنى عىل ممثــل رئيس
الجمهورية يف القداس وزير السياحة يف
حكومة ترصيف االعمال املهندس وليد
نصار« ،ان ينقل سالمه وسالم املطارنة
اىل رئيس البالد ،وان يؤكد له «اننا ندعمه
بصالتنــا لكي يواصل املســرة وينهي
عهده كما يجب ملا فيه خري لبنان وشعبه
يف ظــل االمور الصعبة التي نعيشــها،
ونتعاىل جميعنا عىل كل املشاكل».

جلسة مناقشتها تستمر ثالثة أيام ُ
وتنقل عبر وسائل اإلعالم

إقرار الموازنة يم ّهد الطريق أمام جلسات اإلنتخاب
ّ
تتحكم بثالثة محاور أساسية
والضبابية
أكـــرم حــمــدان
تتجه األنظــار نحو يوم األربعــاء املقبل حيث
املوعــد الذي حدده رئيس مجلــس النواب نبيه بري
إلنطالق جلســة مناقشــة وإقرار مرشوع قانون
موازنة العــام  2022عىل مدى ثالثــة أيام تبدأعند
الحادية عرشة من قبل الظهر وتستمر يوم الخميس
يف  15الجاري صباحا ً ومساء وبعد ظهر يوم الجمعة
يف  16الجاري ،وهكذا يكون طرأ تعديل بســيط عىل
توقيت الجلســة حيث سيتم اإلســتغناء عن الفرتة
املســائية يوم األربعاء ،بعدما إعرتض بعض النواب
عىل تزامنها مع ذكرى إغتيال الرئيس بشري الجميل،
علما ً أن هذا األمر يعــود لرئيس املجلس لحظة رفع
الجلسة يف الفرتة الصباحية وتحديد املوعد املقبل.
ال تزال الضبابية تتحكم بثالثة محاور وعناوين
أساسية لم تتمكن لجنة املال من حلها بسبب الخالف
حولها وغياب األرقــام الدقيقة من الحكومة ،وهي
تحديد سعر الدوالرالجمركي وسط أكثر من سيناريو
وصيغة تقدمت بهــا الحكومة ووزارة املالية ترتاوح
بني  10و 14ألف لرية للــدوالر الواحد ،كذلك رواتب
موظفي القطاع العام املدنيني والعســكريني ،واملواد
التي ال تخضع للدوالرالجمركي.
وعلمت «نــداء الوطن» أن تقريــر لجنة املال
واملوازنة النيابية الــذي أعد وأحيل إىل األمانة العامة

ملجلس النواب وسيشــكل منطلقا ً للجلســة قبل أن
يبدأ النواب يف الكالم واملناقشات ،يتضمن الكثري من
املالحظات عىل املوازنة ،إضافــة إىل املواد التي تمت
املوافقة عليهــا وتلك التي ت ّم تعليقها ،ســيما وأن
املوازنة وفقــا ً ألكثر من رأي نيابي ،تفتقد إىل الرؤية
واإلصالحات املطلوبة التــي يمكن أن تحدث صدمة
لتفعيل اإلقتصاد وإستعادة الثقة املطلوبة.
ويف وقت أكــد وزيراملاليــة يف حكومة ترصيف
األعمال يوسف الخليل أن «إقرار املوازنة هو العامل
املحرك للجمود الذي يكبل املاليــة العامة بمواردها
وإنفاقهــا ،وأن إقرارها ســيحقق الجزء األهم من
املطالب اإلجتماعية املحقة كما يصبح ممكنا ً إنتشال
الجهاز اإلداري للدولة من ركوده وإستعادة عافيته»،
أمل الخليل مــن النواب« ،وعي أهميــة ما تضمنه
مرشوع قانون املوازنة والتعاطي معه بمســؤولية
عالية ،كأداة تصحيحية يف ظرف إســتثنائي وطارئ
لم يشهده لبنان يف تاريخه الحديث».
يف املقابل ،دعت مصــادر نيابية إىل التفتيش يف
األماكــن املظلمة لتأمني مصــادر تمويل وإيرادات
للخزينة من مثل األمــاك البحرية وضبط الجمارك
والتهرب الرضيبي ،والتفتيش عن نسب أرباح بعض
الرشكات الكربى من مثــل رشكات النفط ،ألن البلد
يمر يف ظروف إســتثنائية ولكنه بحاجة إىل موازنة
لكي تنتظم إدارة الدولة.

ورأت املصادر أن املطلوب من الجميع تحمل
املسؤولية وعدم التهرب والتلهي بجنس املالئكة،
واملشاركة يف إتخاذ القرارات الالزمة لتأمني الحد
األدنى من التوازن بــن النفقات والواردات ،لكي
تستطيع مالية الدولة تأمني املطلوب عىل الصعيد
الصحي والرتبوي والوظيفي وغريه ،ســيما وأن
هذه املوازنــة هي ملدة ال تتجاوز األربعة أشــهر
واملطلوب أن يتم التحضري ملوازنة حقيقية ترتافق
مع خطــة إصالحية للعــام  2023وليس فقط
إحتساب أرقام.
ورغم أن املجلس سيُقر املوازنة بعد حسم النقاط
العالقة والخالفية ،إال أن أجواء املناقشــات ومواقف
النواب والكتل ســتعكس حكما ً األجواء السائدة يف
البالد لجهة التوتر الســيايس وفتح امللفات الخالفية
ويف مقدمها اإلستحقاق الرئايس.
فهناك من يرى أنه ال يُمكن اإلســـتمرار يف لعبة
تضييع الوقت وعدم إقرار موازنة توقف الرصف عىل
القاعــدة اإلثنتي عرشية وتُحــدث صدمة إيجابية،
وتدخل أمواال ً إىل الخزينة يف ظل اإلنهيار الحاصل.
وبمعزل عن املواقف السياســية التي سيُطلقها
النواب بمناسبة جلسة مناقشة املوازنة ،التي ستنقل
مبارشة عرب وســائل اإلعالم ،وتُشكل املناسبة األبرز
للنــواب ملخاطبة الجماهري من تحــت قبة الربملان،
فإن النقاشــات األساسية ســركز عىل ثالثة أمور

هي :الدوالر الجمركي وتداعياته املعيشــية وأرقام
اإليرادات املقدرة وفقا ً لســعر الدوالر الجمركي الذي
ســتقره الهيئة العامة ،وهنــاك أيضا ً قضية رواتب
القطاع العام ونسبة زيادتها واملواد التي لن يشملها
الدوالر الجمركي.
ووفق املعلومات املتوافرة ،فعىل الرغم من وجود
أكثرية نيابية تؤيد إعتماد رقم الـ  12أو  14ألف لرية
للدوالر الجمركي ،فإن وزير املالية يرى أنه ال يمكن
التخفيض دون الـ 16ألفاً ،وهذا ما يجب حسمه بعد
النقاش خالل الجلسة.
كذلك هناك توجه غري محســوم لزيادة رواتب
القطاع العــام ثالثة أو أربعة أضعاف ،كما أن جدول
املواد التي لن تخضع للدوالر الجمركي ال يزال يخضع
لجدل مستمر حول توســيعه ،ليشمل مواد إضافية
غري املواد الغذائية.
يف الخالصة ،ورغم معارضة بعض الكتل والنواب
الذين قد يصوتون ضد املوازنة ،إال أنها ســتُقر ألنها
حاجة ورضورة ،وسيُفتح بعدها الباب أمام مجلس
النواب لإلســتحقاقات املهمة وال سيما اإلستحقاق
الرئايس ،بعد أن يكون مجلس النواب قد أقر ربما يف
جلسات أخرى ترشيعية مشاريع وإقرتاحات قوانني
إصالحية ،قبل أن يُحدد رئيس املجلس أوىل جلســات
إنتخاب رئيس الجمهورية قبل األيام العرشة األخرية
التي تسبق إنتهاء والية الرئيس.
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بسـام أبو زيـد

إتفاق الترسيم
بالتوقيت األميركي
في التقديرات اللبنانية المتفائلة أنه
إذا سارت كل األمور على ما يرام فإن
توقيع اتفاق مع إسرائيل في شأن ترسيم
الحدود البحرية وتقاسم الثروات النفطية
والغازية محتمل نهاية أيلول الجاري أو
مع مطلع تشرين األول المقبل أي قبل
نهاية عهد العماد ميشال عون.
في السياسة ورغم ما نراه إعالميا ً
من اهتمام بهذا الملف وكالم محلي عن
ضرورة إنهائه بسرعة ،ليس واردا ً لدى
رئيس مجلس النواب نبيه بري ولدى
رئيس حكومة تصريف األعمال نجيب
ميقاتي منح العماد عون هذا االنتصار في
األيام األخيرة من عهده رغم أن معلومات
توفرت قالت إن «حزب الله» يرغب في أن
يخرج عون من بعبدا بانتصار الترسيم
كما يصفونه كي ال يذهب خالي الوفاض.
في مسار المفاوضات وتقنية معالجة
مسألة التنقيب واالستخراج ال تبدو األمور
بهذه السهولة ،فالكالم عن أن إسرائيل
قبلت بمنح لبنان الخط  23واستثمار
حقل قانا كامالً لم يصدر سوى عن
يدل األميركيون
جهات لبنانية ،ولم ِ
واإلسرائيليون في هذا اإلطار بأي تصريح
وكان الفتا ً ما تم تسريبه في لبنان لجهة
أن اإلسرائيلي وكثمن للتنازل عن الخط
 23وعدم المس بالبلوكات اللبنانية يريد
االحتفاظ بـ  5كلم من الخط واحد وهو
المعروف بالخط األزرق البحري أو خط
الطفافات باعتبار أن هذا الخط يشكل
حماية لمنتجع سياحي يقع على الطرف
الجنوبي لرأس الناقورة وبالتالي فإن
التخلي عنه سيجعل من هذا المنتجع
مواجها ً للمياه التي ستكون تحت السيادة
اللبنانية وسيعرضه لهجمات محتملة،
فهل سيوافق لبنان على بقاء هذه
الكيلومترات الخمسة من الخط واحد
كحدود بحرية إلسرائيل؟
آموس هوكشتاين تحرك سريعا ً وأرسل
بعد أقل من  48ساعة على زيارته بيروت
إحداثيات الخط األزرق البحري وتسلمها
الجانب اللبناني واودعها لدى الفريق
التقني اللبناني من أجل تجسيدها على
الخريطة لمعرفة واقعها وما إذا كانت
تتناسب مع المطالب والحقوق اللبنانية
وينتظر الجانب اللبناني اآلن اقتراح
هوكشتاين المكتوب في شأن الترسيم.
المشكلة الثانية التي يتحدث البعض
عنها عن عدم معرفة كما يبدو هي
مسألة الحقول المشتركة ،هذه الحقول
إن وجدت بين لبنان وإسرائيل بعد
الترسيم البحري هي ليست من صنع
البشر فالطبيعة والجيولوجيا هي التي
كونتها وبالتالي ال مجال لبناء سد تحت
سطح الماء وتحت سطح األرض للفصل
بين الجانبين ولتقاسم محتوى الحقل،
بل إن المطلوب بموجب العقل والمنطق
والعلم والسياسة واالقتصاد هو االتفاق
مع الجانب اإلسرائيلي على كيفية تقاسم
أي حقل مشترك وقد نص القانون الدولي
وأنظمة األمم المتحدة على معالجة هكذا
قضايا بعيدا عن المزايدات والغوغائيات
اللبنانية.
وفي هذا المجال ال بد وأن يفهم
اللبنانيون أن شركة توتال المخولة الحفر
في البلوك رقم  9لن تحرك ساكنا ً قبل أن
يتم التوصل إلى اتفاق نهائي غير قابل
للنقض او العرقلة ال سيما أنها وشركة
أيني اإليطالية ما زالتا تبحثان عن شريك
ثالث في الكونسورتيوم يحل مكان شركة
نوفاتك الروسية التي حزمت حقائبها
ورحلت.
توقيت أي اتفاق على مسألة الترسيم
رهن بالعديد من العوامل غير المحسومة
والواضحة بعد ،وأثبتت التجربة أن
هذا الملف يسير وفق التوقيت والرغبة
األميركية فقط ال غير وأن كل حديث آخر
هو من باب انتصارات إثارة الغبار لحرف
أنظار اللبنانيين عن واقع تعيس يعيشونه
ولن يتحسن أبدا إن بقي في السلطة كل
من أوصل البالد إلى ما هي عليه اليوم.

اإلثـنـيـن  ١٢أيلول 2022

قائد القوة المشتركة لـ"نداء الوطن"» :حريصون على حجب الدماء ووأد الفتنة

إشتباك عائلي في «"عين الحلوة"» يجرح ثالثة
والقوى الفلسطينية تنجح بتطويقه
صــيــدا  -مــحــمــد دهـشــة
تجاوز مخيم عني الحلوة قطوعا ً أمنيا ً جديدا ً بعد
شهر واحد فقط عىل جريمة اغتيال مسؤول االرتباط
والعالقات العامــة يف «االمن الوطني الفلســطيني»
العميد سعيد عالء الدين امللقب بـ»أبو نادر العسوس»،
ونجحت القوى السياســية الوطنية واالسالمية عىل
اختالفها بتطويق ذيول اشــتباك عائيل وقع بني أفراد
من آل قبالوي والبحثي يف «حي الزيب» ،وأدى اىل جرح
 3اشخاص واىل ارضار مادية كبرية يف املمتلكات.
وروت أوســاط فلســطينية لـ»نداء الوطن» ان
االشتباك بدأ بإشــكال قرب مسجد «النور» يف الشارع
التحتاني ،بني مجموعة شبان من العائلتني عىل خالف
سابق ،اســتخدمت فيه العيص وقضبان الحديد قبل
ان يتطور اىل اشــتباك مسلح استخدمت فيه االسلحة
الرشاشــة بما فيها القنابل اليدوية وبعض قذائف الـ
«ار بي جي» ،كانت أصواتها تســمع بوضوح يف اجواء
مدينة صيدا ،التي شاركت قواها السياسية باتصاالت
التهدئة مع القوى الفلسطينية وقادة االجهزة االمنية
والعسكرية.
وفور تطور االشــتباك قاد الســفري الفلسطيني
مســاعي لفضه رسيعاً ،بالتنســيق مع
أرشف دبور
َ
قيادات فلســطينية يف اطار حركــة «فتح» وفصائل
«منظمــة التحريــر» ،و»تحالف القــوى» ،والقوى
االسالمية و»انصار الله» نظرا ً ملا لها من «مونة» عىل
بعض أفراد العائلتني ،وأدى كل من فتحي ابو العردات،
منــذر حمزة ،صبحي ابو عرب ومنــر املقدح وماهر
شبايطة (فتح واالمن الوطني) ،القيادي غسان أيوب
(حزب الشــعب) ،الشــيخ جمال خطاب والشيخ ابو
طارق السعدي (القوى االســامية) ،العميد محمود
عيىس «اللينو» (تيار االصالح) ،وابراهيم أبو الســمك
(أنصار الله) ،وغريهم من القوى دورا ً بارزا ً يف التهدئة،

مشددين عىل طابعه العائيل من دون اي ابعاد سياسية
أخرى دحضا ً للشائعات وملا يحاول البعض الرتويج له.
ونجاح القوى الفلسطينية لم يكن فقط يف حجب
الدماء العائلية التي ســالت مــن الجانبني وانما بوأد
فتنة سياســية كادت تجر البعض اليها بسبب تداخل
االحياء واالزقة واملنازل مــن جهة وكثافة النريان من
جهة أخرى ،مع اســتحالة نرش اي قوة أمنية او فصل
موقت يف ظل اســتمرار االشتباك وقد اعتمدت سياسة
التنسيق املبارش بما يشبه غرفة عمليات مشرتكة عن
بعد ،من خالل االتصاالت الكثيفة لحث املتقاتلني عىل
وقف النار فوراً.
وأبلغ قائد «القوة املشرتكة الفلسطينية» يف املخيم
العميد عبد الهادي االسدي «نداء الوطن» ،ان «االشكال
عائيل وليس سياســيا ،ولكنه تطــور اىل اطالق نار،
ويبدو ان بعض املوتورين دخلوا عىل خط صب الزيت
عىل النار فكلما هدأ االشتباك وكاد ينتهي يشتعل من
جديد» ،مشــرا اىل «ان هؤالء املرتبصني بأمن املخيم
وهدوئه حاولوا توسيع رقعة االشتباك او بقائه أطول
وقت ممكن باســم العائلتني ،إليقــاع فتنة متعددة
االطراف ،وإعطاء صورة بشــعة عن املخيم ،علما ً ان
مثل هذه االشكاالت قد تقع يف اي منطقة لبنانية أخرى
وتتطور وتجرى معالجتها».
ولم يخف األسدي االســتياء الفلسطيني اللبناني
مما جرى نظرا ً لغزارة النريان التي أعطت مؤرشا ً سلبيا ً
سيما وان االشتباك كان عائليا ً واالصوات كانت تسمع
يف اجواء صيدا» ،مؤكــدا ً «ان الهم االكرب ينصب حاليا ً
عىل تحصني وقف اطالق النار بسبب تداخل العائلتني
يف الحي ذاته ،وســحب املســلحني من االزقة وفصل
االحتكاك والعمل عىل اخالء اربعة منازل من آل البحثي
يف املكان».
وعقدت «القيادة السياســية املوحدة» يف منطقة
صيدا اجتماعا ً طارئا ً يف مقر القوة املشــركة ملتابعة

أضرار جرّاء االشتباكات

تطويق االشــتباك ،وأكدت حرصها عىل حفظ االمن،
قبل ان يقوم اعضاؤها بجولة واالطالع عىل التفاصيل
ميدانياً ،فيما كشــفت عودة الهدوء عن خســائر يف
املنازل والســيارات واملحال التجاريــة حيث احرتق
بعضهــا وترضر بعضها اآلخر كليا ً او جزئياً ،وســط
تساؤل كبري عمّ ن يعوض عىل املترضرين يف ظل االزمة
االقتصادية واملعيشية الخانقة وتصنيف غالبية ابناء
املخيم تحت خط الفقر املدقع.

مســـاحة حـــرّة

كفى تخديرًا ...كفى تهريبًا
د .فـــادي كــرم

(*)

تُستخدم املواد ا ُملخدّرة بمجمل انواعها يف عمليات
التخدير الطبّي بهدف تمرير واجراء عمليات جراحية
مؤملة انقاذا ً لحياة املخلوق الذي هو بحاجة اىل عملية،
أكان انسانا ً او حيواناً ،فيكون للمخدّر الدور االسايس
إلتمام العملية الجراحية وإنجاحها  ،فإجراؤها ال يتم
اال بتهريبها تحت تأثري ا ُملخــدّر ،ولذا فال تخدير من
ٍ
تعاط
دون مخدّر وال عمليات مــن دون تخدير ،وأي
باملواد ا ُملخدّرة خارج االطار الطبّي والعلمي هو خروج
عــى القوانني كونه يهدف لتهريب امور اســتغاللية
وجرمية .فآفتــا املخدرات والتهريــب متالزمتان ال
تفرتقان ،فحيث هناك أســواق مخدرات هناك ايضا ً
مه ّربون ،وحيث هنــاك جرائم تهريب من ّ
ظمة فهناك
حامون لها ومســتفيدون من اموالهــا .ويف الحالة
اللبنانية ،من يقوم بتخدير الشــعب ويســتفيد من
التهريب هو املحور ذاتــه "املمانعة" الذي يهدف من
تخدير الشــعب اىل تجنّب انتفاضته عليه دفاعا ً عن
كرامته وح ّريته ،ويسعى من خالل التهريب اىل تمويل
اقتصاده غري القانوني واالرهابي.
وكما ملادة التخدير أرضار كبرية عىل العالقات بني
البرش عند استخدامها يف غري مكانها العلمي والطبّي
فالتخدير السيايس له الدور االسايس يف رضب مفهوم
املواطنية الصحيحة واالنتاجية الوطنية واالســتقرار
االجتماعــي .وكما آلفــة التهريب االثــر املدمّ ر عىل
االقتصاد الوطني واالمن الداخيل ،فلتهريب الصفقات
والرتتيبات املسؤولية الكربى يف اعاقة حياة املواطنني
الوطنية وممارســتهم مســؤولياتهم باملحاســبة
وبمتابعة شؤون بالدهم ودولتهم ومعرفة الحقائق.
مواجهة هاتني اآلفتني املســؤولتني عن التسبّب
بمعظم مصائب الشــعب اللبناني لم تعد وجهة نظر
او خياراً ،بــل هي واجب وطني يعلو فوق كل ّ
امللفات
االخرى كونه يحمل يف طياته صفات الوعي االنساني
والوطني والسيادي واالصالحي ضمناً .امّ ا الته ّرب من
املواجهة بحجج تخفيفيــة وتهدوية فال يُعترب امام
الواقع االنهياري الذي يعيشــه لبنــان اال تهاونا ً مع
ً
ومشاركة مع امله ّربني.
املخدّرين
كفى تخديرا ً للمواطنني وكفى تهريبا ً للصفقات

وللمحاصصات والتوزيعات السلطوية ،كفى تخديرا ً
للمواطنني بطرح االفكار واملبادرات التســلوية ،ففي
ساحات املواجهات ال تُستخدم منصات الكالم" .كفى"
ّ
لكف يد مجرمي التخدير والتهريب عن
لم تعد تكفي
لبنان" ،كفــى" باتت خافتة امــام واجب املواجهة
املصريية النيابية الســيادية" ،كفى" تحوّلت سلبية
متمثّلة بالحرد والقرف واملقاطعة والشــمولية وقد
تنتهي باالنتحار الفكري واالستسالم املذ ّل" .كفى"،
لكي تكون مرشوعا انقاذيا ً اصالحيا ً عليها ان تتبنى
مرشوع املواجهة الشــاملة مع التخدير الســيايس
والشعبي والتهريب الفســادي والسلطوي ،ومعركة
تحرير اللبنانيني من محــور التخدير والتهريب آتية
عاجالً او آجــاً وعىل يد ابطال رافضني للتســويف
ّ
ومتمسكني بمعركة املواجهة
بالبقاء يف حالة التخدير
مــع التهريب والتجهيل من اجل الكرامة االنســانية
والوطنية .قــال يوما ً الســيايس والكاتب االمريكي
بنجامــن فرانكلني "عمل جيّد افضل من كالم جيّد"،
ولذا فمعارك املواجهة والدفاع عن الوجود والهوية ال
تخاض بالخطابات املنمّ قة والرنّانة واملراعية لالطراف
السياسية الراعية للتخدير وللتهريب.
االنتفاضة الشعبية التي انطلقت عفويا ً يف ترشين
االول  2019افــرزت اكثرية نيابيــة رافضة ملرشوع
املمانعــة القابض عىل الســلطة ،ولتســويات ربط
النزاعات التهدوية ،ولكــن االكثرية النيابية الناتجة
عــن االنتفاضة الشــعبية لم تنطلق بعــد ،وتأجيل
املواجهة التي ال بد من حصولها ي ّ
ُخس الكتل النيابية
ا ُملمثّلة لالكثرية الشــعبية اللحظة الحاسمة لسحب
لبنان من غرفــة التخدير ،والتخديــر إن طال يقتل
املريض ،والتهريب ان اســتمر يقتل االمل يف االصالح
ويُبقــي الوطن تحــت تأثري العصابــات واالرهاب.
ّ
تتحل بالفعالية عندما
املواجهة بالخطابات واملواقف
تتميّز بالوضوح والصــدق وترتافق بالعمل القانوني
والدستوري والشعبي والسيايس ضد مبالغات السيد
حسن نرص الله وتجاوزاته ،للقول له بأنه غري مُك ّلف
مــن اللبنانيني باعالن الحــروب عنهم واملوافقة عىل
االتفاقات غري املبارشة التي يُجريها لبنان مع ارسائيل
برىض "ممانعجي" ،وللقول ملســؤويل "حزب الله"
بأن نظامهــم ومعتقداتهم لن تكــون عقيدة الدولة

اللبنانية وفقهية القوانني والدساتري اللبنانية ،وللقول
للمنظومة الحاكمة "باســم املمانعــة" بأن القضاء
االستنســابي الذي تســتخدمه ضد معارضيها ليس
ً
سلعة بيدها ولن يكون الســاح الذي تطلق به النار
ضد الناشــطني واالحزاب املعارضة ورجال الدين غري
الخاضعني لها .الفعالية تكون برفع اليد ضد كل من
تسوّل له نفسه قبع القايض طارق البيطار واستبداله
بقضــاة البالط ،والرضب بيد مــن حديد بوجه وزير
خارجية ق ّرر بيع قرارات اممية ،اتّخذت يوما ً لحفظ
سيادة لبنان وامنه وسالمة شــعبه ،وهي القرارات
 1559و 1701و ،1680لصالــح تقويــة وتحريــر
وضعية مجرمي محور املمانعة وارهابه الذي ع ّرض
لبنان للكثري من الحروب العبثية الخادمة للمفاوض
"املمانعجي" وتسبّب ايضا ً بتفجري مرفأ بريوت وبقتل
وتدمري وترشيــد اآلالف ،كل ذلك مقابل نيل مرجعيته
الصغــرة املؤمنة بعظمتهــا وجدارتها وقدرتها عىل
الغدر والكــذب والخداع ،حيث لُقبت "لعنة شــعب
ونقمة وطن" ،للمكاســب الســلطوية والغطاء من
الدويلــة .بوجه هؤالء تكون املواجهــة الفعالة ،وإن
لم تكن ،او إن كانت شــاملة وغري مُحــدّدة العوالم
واالهداف "فكفى" لم تعد تنفع والفرصة تضيع.
"القوات اللبنانية" اعلنــت معركة الرشف ضد
جبهة التخدير والتهريب ،معركة كشــف التسويف
تحت تأثري ا ُملخدِّر واالســتنزاف تحت تأثري التهريب،
فالقرف غري موجود يف قاموســها ،والحرد لن يتس ّلل
اىل قراراتها ،والشمولية ستسقط دائما ً عند اسوارها.
و"القوات اللبنانية" تدرك تماما ً الفرق بني التسويات
التخديرية التي تدعّ م "املمانعجيني" وبني التفاهمات
الوطنيــة التي تصب لصالح ســلطة املؤسســات
ومستقبل الشــعب والوطن وتؤدي اىل وقف التخدير
ومحاربة التهريب واســتعادة الهويــة ،و"القوات
اللبنانية" تشــ ّكل العمود الفقــري ملعركة املواجهة
الفعالة ضد جبهة التخدير والتهريب بدءا ً من معركة
رئاسة الجمهورية ،وســاحات الرشف واسعة حيث
تتّســع لكل الرشفاء "فالرشف ليــس حكرا ً عىل فئة
سياســية ما" كما قال الرئيس االمريكي الســابق
هربرت هوفر.
(*) عضو تكتل "الجمهورية القوية"

محـــــليـــــات
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بعد "«حزب الله"» ...قبالن على خط استهداف "«اليونيفيل"»:
حب بها بوظيفة قوات سالم ال قوات احتالل
مر ّ
قرار مجلــس األمن الــدويل بتمديد
مهمة القوات الدوليــة العاملة يف جنوب
لبنان «اليونيفيل» لسنة أخرى واملشفوع
بتعديالت وتأكيدات عــى أنها «ال تحتاج
إىل إذن من أي شــخص لالضطالع باملهام
املوكلة إليها» ،و»يُســمح لهــا بإجراء
عملياتها بشكل مســتقل» ،وبدعوات إىل
ضمان حريــة حركتها ،...يبدو ان «حزب
الله» لم يهضمه بعــد ،ال بل يميض قدما ً
يف التجييش ضد «اليونيفيل» ،بعدما اعترب
ان التعديــات التي ادخلت «تحول القوات
الدوليــة إىل قوات احتــال» ،وذلك غداة
اعالن وزارة الخارجيــة ان قرار مجلس
األمن «يتضمــن لغة ال تتوافق مع ما ورد
يف اتفاق اإلطار وان لبنان قد اعرتض عىل
إدخال هذه اللغة».
فبعد اعالن رئيس الهيئة الرشعية يف
«حزب الله» الشــيخ محمد يزبك أن البند
املتعلق بإعطاء «اليونيفيل» حرية التحرك،
يجعلهــا «قــوة احتالل» ،دخــل املفتي
الجعفري املمتاز الشــيخ أحمد قبالن عىل
خط الهجوم عىل القــوات الدولية فرحب
بها «بوظيفة قوات سالم ال قوات احتالل»،
وح ّذر مــن ان «اللعب بالنــار يف منطقة
جنوب الليطاني أمــر مكلف جداً» .وقال
قبالن يف بيان امس إنه «بســبب الرضورة
الوطنية القصوى ال بد من أن تفهم قيادة
اليونيفيل األمور التالية :ســيادة الدول ال
تباع وال تشــرى ،وأي تنازل عن السيادة
الوطنيــة هــو خيانة وحرب عــى ورق،
ومرجعية الســيادة اللبنانية هي مصالح

لبنان الســيادية فقط ،وعليه فإن قيمة
ال عمليات لليونيفيل بشكل مستقل ،وال
القرار  2650من قيمة الســيادة اللبنانية
عمل لها من دون إذن مســبق ،وال حرية
فقط ،والتعديالت التــي تم إدخالها عليه
لها عىل األرض إال برشاكة الجيش وضمن
ليســت إال خريطة حرب
حدود املصلحة الوطنية،
بحرب أمريكــي إرسائييل
وال دوريــات لهــا غري
وال محل للحرب اإلرسائييل
معلنة ،وال مهام لليونيفيل
يف لبنان ،واللعب بالنار يف قبالن :المحسوم عندنا خارج خطوط الســيادة
منطقة جنــوب الليطاني
الوطنيــة الحمــراء ،وال
هو أنه ال عمليات
وجود لسلطة فوق سلطة
أمر مكلف جــداً ،وقواعد لـ "«اليونيفيل»" بشكل
اإلشــتباك تظل محرتمة
املصالح الوطنية ،وسجل
مستقل وال عمل لها من
بحدود مصالح الســيادة
اليونيفيل غارق بالشكوك
دون إذن مسبق
اللبنانيــة فقــط ،وقوات
والخزي ،ومهام اليونيفيل
السالم مرحب بها بوظيفة قوات سالم ال
مهام حفظ سالم ال مهام حرب وتجسس
قوات احتالل».
وتعقــب ولعــب دور املحتــل ،والجيش
اللبناني عني الســيادة اللبنانية ورشيك
وتابع قبالن« :املحسوم عندنا هو أنه:

إســراتيجية الدفــاع الوطنــي ،وقصة
تعديل باملهام والعديد ومواقع اإلنتشــار
واألذونات لليونيفيل هذه أمور ال يفهمها
السكان املحليون والذين هم رمز السيادة
اللبنانية ،ومفهوم منطقة العمليات أمر
يخص السيادة اللبنانية ،وكل لعب خارج
هذا النطاق هــو عــدوان ،وهناك 430
دورية يومية لليونيفيل يف ســائر مناطق
عملها وحذار من اللعب بالنار ،ولن نقبل
بأي قوة عســكرية أو أمنية أو لوجستية
تخدم تل أبيب ،والتجسس والتعقب أخطر
عدوان عىل املصالح الوطنية ،والتداعيات
كارثية والسكان املحليون أكرب عنرص من
عنارص ســيادة لبنان وحفظ مصالحه
الوطنية».

مســـاحة حـــرّة

كي ال يكون "التياريون" شهود زور
ســـيــمــون ابـــو فــاضـــل
بعد عودة العماد ميشــال عون اىل لبنان من منفاه
البارييس ،بارش عــدد من املقربني منه وإليه االنفصال
عنه عىل مراحل ،وكان لكل من هؤالء ســبب او مربّر
مختلف عن اآلخــر ،لكنهم اجمعوا عىل ان مؤســس
"التيار الوطني الحر" يملك وجها ً آخر عمّ ا اطل به عىل
اللبنانيني وتم ّكن بخطابه من استمالة ،وبنوع خاص،
رشيحة مسيحية واسعة.
انفصل عن عون ،عىل سبيل التذكري ،عند محطات
عدة ،قياديون أسوة باللواء عصام ابو جمرة والعميدين
فؤاد االشقر وعادل ساسني ،...ثم ك ّرت سبحة تركه من
قبل افراد العائلة أســوة بكريمته ومستشارته يف قرص
بعبــدا مرياي التي كان يعتربهــا بمثابة عقله قبل ان
يأخذ عقله صهره جربان باســيل الذي نجح يف تطبيق
نهج عون االستفزازي واالبتزازي .وقبلها غادر "التيار"
ابن شقيقه نعيم مع مناضلني آخرين ،عىل غرار رمزي
كنج وانطوان نرصالله ...وأخريا ً صهره السابق العميد
شــامل روكز وصوال ً اىل االمــس القريب حيث ال يخلو
االعالم من الكشف بشــكل يومي عن انفصال او إبعاد
اعضاء يف "التيار" عىل مســتويات عــدة ،وصوال ً اىل
خالفات فاضحة داخل الفريق الرئايس.
يقول الذين انفصلوا طوعا ً عــن عون ابان توليه
رئاسة الجمهورية ،انه لم يعد باستطاعتهم االستمرار
يف البقــاء اىل جانبه ،وهو امللهــم لصهره رئيس تكتل
"لبنــان القوي" ،حيــث كل من رئيــس الجمهورية
ورئيس "التيار الوطني الحر" يمضيان يف تسليم البالد
اىل "حزب الله" ،وضحّ يا بالســيادة من اجل الرئاسة
القائمة والرئاســة املرتقبة لباسيل اذا امكن ذلك ،مع
كل ما يرتّب ذلك من استكمال القضاء عىل سيادة البالد
ومقوماتها والخضوع لـ"حزب الله" ،يف موازاة تنامي
االزمات االقتصادية  -االجتماعيــة وتداعياتها تنامي
حاالت من الفقر والهجرة.
وكانت جملة واحــدة تخترص موقف االنفصاليني
وهي "اننا تفاجأنا ولم نكن نعرفه هكذا ...وقد غشنا"..
إذ كان عــون بالنســبة لهؤالء مثــال القائد الصادق
الذي سيصون الســيادة ويقوّي دور القوى الرشعية
ويع ّززها ،ويســر ّد املعتقلني يف السجون السورية ،مع
قناعاتهم املطلقة بشــعاراته التي رفعها وتوقعوا منه
تنفيذها لدى انتخابه رئيسا ً للجمهورية،عىل قاعدة انه
الرئيس القوي القادر عىل انقاذ البالد.
شــهد "التيار الوطني" خالفــات داخلية متعددة
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حســمها عون لصالح باســيل الــذي ّ
وله قائدا ً عىل
العونيــن ،وعمــد اىل مللمة معارضة انتخابه رئيســا ً
لـ"التيار الوطني الحــر" ،مع بعض هؤالء املعارضني
الذين ما زالوا يف "التيار" بينهم نواب حاليون وسابقون.
وتبني قبيل االنتخابات النيابية االخرية بأن باسيل
ســعى لتحجيم عدد مــن النواب او اســقاط آخرين
وإبعادهم ،عىل ما شــهدت دوائر انتخابية عدة موزعة
بني جزين ،الشوف ،املتن الجنوبي ،املتن الشمايل وجبيل.
وبات جليا ً ان ثمة رصاعات واضحة بني باســيل
وهؤالء النواب والسابقني منهم ،عىل الكثري من النقاط،
تنطلق من مدى تبعيته لـ"حزب الله" ،ومحاربته لهم
حاليا ً يف مناطقهم وتحريضه ّ
منســقي املناطق عليهم
عىل ما يق ّر هؤالء يف مجالســهم ،فيمــا الواقع ظاهر
ّ
يتحسس باسيل
بشكل واضح للمراقبني ،وثمة آخرون
من توليهم مواقع وادوارا ً بارزة ،وهو املعاقب بقانون
"ماغنتســكي" للفســاد واملعزول دوليا عن املجتمع
الدويل..
لكــن هــؤالء املتململني مــن باســيل ال يزالون
يس ّلمون برئاســته عليهم وهم الذين ّ
عبوا لناخبيهم
قبل االنتخابات يف جلســات اعتربوها مغلقة ،عن عدم
رضاهم عىل ترصفاته التي اوصلــت العهد و"التيار"
اىل هذا الرتدي الســيايس والفشــل الذريــع ،واعدين
بعدم الســكوت عن هذا الواقع بعد فوزهم الذي جاء
متواضعاًّ ،
لكن ايا ً من ترجمة للوعود او الشــكاوى لم
تظهر عمليا حتى حينه ...ويربّرون ذلك لدى مراجعتهم
بأنهم يراعون طلب "الختيار" ،اي الرئيس ميشال عون
بالبقاء اىل جانب باسيل...
الواضح أن باسيل كرئيس لـ"الوطني الحر" ،ورث
تيار عون عىل حياة األخــر ،ويعيش يف جلبابه وكنف
"حزب الله" ،وهو ليس مثال السيايس املسؤول القادر
عىل انتاج حلول بقدر قدرته عىل ابتكار فتن وخالفات...
الواضح ايضا ان باســيل جاء متأخرا ً اىل "التيار"،
لكنه اجاد تطبيق قواعد ملهمــه عون يف تعاطيه مع
اآلخرين ،ســواء كانوا املعارضــن ام الحاضنني له ،اذ
نقاتل فريقا ً ونخضع لآلخر القوي لتحقيق الغاية.
الواضح ايضا ً ان باســيل ليس رجــل عقيدة ،وال
"التيار الوطني" هو هكذا ،بل هو مثال السيايس الذي
يقدّم اهدافه الخاصة عىل املصلحة العامة ،رغم الدمار
املتعدد األوجه الذي ينتج عن ذلك...
واىل هذا ،يفاخر الذين يشكون من باسيل من نواب
حاليني وســابقني ،بأنهم كانوا قبله يف "التيار الوطني
الحر" ،وال يخفون يف لقاءاتهم امام مجموعات حزبية

مؤيــدة لهم تخوفهم من اســتمراره يف نهجه العدائي
داخل "التيار" وخارجه...
ولكــي ال تصل البالد يف مرحلة دقيقة قد تشــهد
فراغا ً رئاسياً ،اىل خطوات ال تقدّر عقباها يقدم عليها
عون  -باســيل عىل غرار املرحلــة املمتدة بني العامني
 ،1990 - 1988ومــا قــد ينتج عن ذلــك من تالعب
بالنظام الحايل مع ما يرتب االمر من تعديالت ال يقوى
املسيحيون عىل تحملها بعدما أوصلتهم مغامرات عون
الفاشلة اىل اتفاق الطائف واملناصفة الناتجة عنه ،فإن
عددا ً من نواب تكتل "لبنان القوي" الحاليني والسابقني
وكذلك مســؤولني حزبيــن ،مدعوون التخــاذ قرار
انقاذي للبالد وللمســيحيني ،الن الثنائي عون  -باسيل
سيقدمان عىل مغامرات اما ذاتية واما موجهة من قبل
دعاة تطيري النظام وتحقيق املثالثة ،وما ينتجه التعديل
من تداعيات ،حيث يوافق عون  -باســيل عىل تغطية
تعديل النظام عىل ان يكون باسيل رئيسا ً للجمهورية،
وذلك من ضمن تســوية يراهنان عليها يف ظل تشتت
مؤيدي النظام الحايل ،فيتم تصوير االمر للمســيحيني
بأنهم ّ
حصلوا صالحيات رئاســية مقابل خســارتهم
الجمهورية ،ويكونون كمن يلحس املربد عندها...
لذلــك ان بقاء هؤالء النواب الحاليني والســابقني
يف تكتل "لبنان القوي" بــات بمثابة جريمة موصوفة
يف حق البالد ،وته ّربهم من االنفصال عن باســيل تحت
ذريعــة اســتعدادهم ملواجهته يف انتخابات رئاســة
"التيار" ،سبب غري مقنع...
ان هؤالء الذين يشكون من باسيل ويقولون عنه يف
مجالسهم وبني بعضهم البعض ،ما قاله االنفصاليون
عن عون بأنه غشهم ،لم يعد مسموحا لهم ولن يكون
االمر كذلك اذا ظلوا تحت رئاسته ،اذ انهم مدعوون اىل
تشــكيل حالة جديدة اذا كانوا صادقني يف توجهاتهم
الســيادية واإلصالحية ويف حرصهم عىل لبنان وشعبه
واملسيحيني منهم بنوع خاص...
ان تشــكيل هؤالء املعرتضني قبل انتهاء العهد
ودخول البالد مرحلة الفــراغ الرئايس ،اطارا ً موحدا ً
لهم رافضا ً سياســة "حزب الله"  -عون  -باســيل
يش ّكل تقويضا ً لحالة باســيل واجهاضا ً ملغامراته،
هي خطوة مهمة وبداية اخراج لبنان من ازمته النهم
ســينقذون البالد من مرشوع خطري واال سيكونون
شــهود زور عىل ما قد يصيــب اهاليهم وعائالتهم
مآس ،وعندها هم حكما ً مشاركون
وابناء بيئتهم من ٍ
يف تصفية املسيحيني وتهجريهم ،حيث ال ينفع الندم
والتربير...

جــان الــفــغــالــي

بعد موجة الفصل
هل من «"ربيع" لـ»"خريف"
التيار "«الوطني الحر"»؟
لم تشفع ولم تنفع تغريدة
النائب آالن عون ،في ثني رئيس
التيار الوطني الحر جبران باسيل،
عن فصل النائب السابق زياد
أسود من التيار .النائب آالن عون
كان غ َّرد كاتبًا« :استغرب ان
يُس ّرب خبر فصل احد أركان التيار
الوطني الحر الى االعالم قبل أن
يعرف أحد من التيار به .وكأنها
حملة مستمرة على التيار تريد
زرع الشقاق بين أبنائه وزعزعة
استقراره عبر التعرض ألحد أبرز
رموز النخوة والنضال فيه .عسى
أن يصحّ ح الخبر سريعا ً وتبعد عن
التيار هذه الشائعات البغيضة!».
تغريدة عون التي تحاول
تجهيل الفاعل والمتسبب ،جاءت
إثر تسريب خبر يقول« :المجلس
التأديبي في التيار الوطني الحر
اتخذ قرارا ً بفصل زياد اسود،
والقرار ينتظر موافقة النائب
جبران باسيل عليه».
تغريدة آالن عون جعلت
البعض يعتقد بأن باسيل سيؤجِّ ل
توقيع قرار الفصل ،خصوصا ً
ان التغريدة أشادت بالمفصول
صاحب العالقة لجهة «التعرض
ألحد أبرز رموز النخوة والنضال،
عسى أن يصحح الخبر سريعاً».
تغريدة آالن عون ،المنتقاة
كلماتها بعناية ،لم ِ
تأت من فراغ
بل نتيجة تشاور مع قياديين في
التيار «عسى أن تلملم ما يمكن
لملمته» ،لكن المصلِحين أخطأوا
في التقدير ،فالقرار متخذ عند
باسيل ،والمجلس التأديبي ليس
سوى غطاء ،ولو كان باسيل
يريد ان يتراجع ،لمَ ا عمد إلى
تسريب الخبر عبر أحد الملحقين
اإلعالميين لديه.
تقول المعلومات إن باسيل
عاتب ،هاتفياً ،آالن عون على
تغريدته ،ثم كان لقاء بينهما لم
ينجح في التوصل إلى تجميد قرار
الفصل ،فعند باسيل «ما ُق ِّرر قد
َق ِّرر».
ليست المرة األولى التي يتم
فيها قرار الفصل من التيار ،أو
اإلبتعاد تلقائيا ً عن التيار .الالئحة
تطول :من اللواء عصام أبو جمرا
إلى نعيم عون وطوني نصرالله
ورمزي كنج  ،إلى النائب والوزير
السابق الدكتور ماريو عون إلى
طانيوس حبيقة إلى أنطوان
عطالله ،باسيل ال يأبه لهذا اإلبعاد
أو اإلبتعاد ،ويتمسك بالنظرية
التي تقول« :مَ ن كان الجنرال معه
فمَ ن عليه؟» .بدليل أن مَ ن ابتعدوا
بعضهم َأفل نجمه.
ُ
خرجوا،
أ
أو
خرجوا
عدا الذين
ِ
هناك قياديون بارزون آثروا البقاء
ألنهم ال يريدون ترك «ساحة التيار
ملعبا ً لباسيل يلهو فيه حين يشاء،
فاألمور متروكة لوقتها وتوقيتها،
وال شيء يدوم كما يقول القياديون
«الصامدون» داخل التيار.
يقول متابعون لقرارات التيار
إن باسيل يريد أن «يُن ِّ
ظف» اليوم
قبل غد ،ألن «السهل» اليوم صعبٌ
جدًا غدًا ألسباب لها عالقة بالوضع
داخل التيار وبنهاية العهد ،فهل
يشهد التيار ما شهدته أحزاب في
منتصف ثمانينات القرن الماضي
حين تبدَّلت الظروف وموازين
القوى داخل تلك األحزاب؟
التيار من «البيئة» ذاتها
تقريبا ،فلننتظر ،ألنه على ما يبدو
المفاجآت كثيرة.
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من يريد إشعال الساحة الداخلية إنطالقًا من عاصمة الشمال؟

جريمة التل أعادت الهاجس األمني في طرابلس إلى الواجهة
طــرابـــلــس  -مــايــز عــبــيــد
رضب الجيــش اللبناني وقوى األمن
الداخيل طوقــا ً أمنيا ً محكمــا ً يف مدينة
طرابلس وعىل مداخلها بعد الجريمة التي
أودت مســاء الجمعة بحياة  4أشخاص
داخل محل لبيــع الهواتف يف محلة التل،
بعد فــرة غابت فيها هــذه املظاهر عن
املدينة وانتــرت الفوىض وأعمال العنف
بشكل واضح.
ســواء حصلت هذه الجريمة بهدف
الرسقة والسطو أم ألســباب إرهابية،
وهذا ما ســتظهره التحقيقات الجارية
بهذا الخصوص لتوضيح أي من الروايتني
هي ســبب الجريمة ،فإن طرابلس بكل
هذه الفــوىض هي بالفعــل الخارصة
الرخوة ألي اهتزاز أمني قد يتم التحضري
له ،كما أن ما حصل أعاد شبح املخاوف
بقوة إليها ،يف ظل اإلنتشــار الواســع
للســاح فيها وارتفاع ضحايــا تفلته،
وازديــاد العصابات وأعمــال الرسقة
والجرائم بشكل يومي من دون أن يكون
هناك رادع قانوني لهــذه الجرائم ومن
يقرتفها.
الكاتب واملحلل السيايس الطرابليس
شادي نشــابة أوضح لـ»نداء الوطن»
أن طرابلس تعيش فــوىض إجتماعية
وتفلتا ً أمنيا ً نتيجة األوضاع املعيشــية
واإلقتصادية الصعبة والفراغ السيايس،
وهناك من يســتغل هذا األمر ألكثر من
ذريعة ،ومنها بال شــك توجيه رسائل
سياسية يف أكثر من اتجاه ،وخلق فوىض
أمنية ،ومع األســف ويف عــدة مراحل
يف التاريــخ الســيايس اللبناني ،كانت
طرابلس صندوق بريد وســاحة لتبادل
الرسائل.
ويتابع نشــابة« :ال يمكن الجزم أن
ما حصل يف طرابلــس قبل أيام هو عمل
إرهابي أو عمل فردي وسطو أو ما شابه،
ولكن املؤكد أنه إذا ما استمرت األمور يف
طرابلس ويف لبنان بشكل عام عىل ما هي
عليه من اإلنفالت عىل جميع املستويات،
فإن طرابلس ســتتأثر بشكل سلبي أكثر

محل الهواتف الذي حصلت فيه الجريمة

وسنشــهد مع األسف املزيد من التوترات
األمنيــة ودفــع الفواتــر ،نتيجة هذه
الفوىض الحاصلة».
ما حصل يف طرابلس مساء الجمعة
يأتي يف إطار التفلت والفوىض الحاصلني
يف املدينة منذ أشهر ،ويرى فيه متابعون
أنه «حالة طبيعية للتفــكك اإلجتماعي
الذي تعيشــه طرابلس وغيــاب الدولة
عنها بالكامل ،وتقاعس األجهزة األمنية
عن القيــام بدورها .ويشــدد مراقبون
عىل القول أن «انكفــاء رئيس الحكومة
وحكومته عن مشــاكل مدينتــه بهذا
الشــكل ،وعــدم وضع خطــة تنموية
للنهوض بطرابلس املنكوبة ،باإلضافة إىل
تراجع حدة القبضــة األمنية بالرغم من
أن وزير الداخلية هو ابن طرابلس ،كلها
عوامل أسهمت يف وصولها إىل هذا الدرك
من الفوىض».
وقد أســفرت الحادثة عــن أربعة
قتــى هم صاحب املحــل محمود خرض

يف طرابلــس ويف أكثر من محلة ،ويعتقل
( 48عاماً) ابن جبل محسن ،الشقيقان
متورطني .وأشــارت قيــادة الجيش –
الشــابان محمد وعمر الحصني من بلدة
مديريــة التوجيه ،يف بيــان أنه “بتاريخ
ببنــن العكارية وهمــا يعمالن يف املحل
 2022 / 9 / 10نفــذت قوة من الجيش
لديــه ،وخالد عبد املجيــد الذي كان بني
بمــؤازرة دورية من مديريــة املخابرات
املهاجمــن وهو من بلــدة خربة داوود
عمليات دهــم يف منطقة
العكارية ،والذي تحدثت
األســواق القديمــة -
معلومات عــن أن لديه
طرابلس يف سياق مالحقة
أصوال ً متشددة.
املتورطني بإطــاق النار
وكان جبل محســن ما حصل في طرابلس
قد شهد مســاء الجمعة مساء الجمعة يأتي في الذي وقع بتاريخ / 9 / 9
اطالقا ً كثيفــا ً للنار أثناء
 2022يف منطقة التل”.
تشــييع خــر ،تزامن إطار التفلّت والفوضى
وأضــاف البيــان:
ذلك مــع تكثيف الجيش الحاصلين في المدينة “أوقِــف خــال عمليات
الدهم املواطــن (ب .ح).
والقوى األمنية للدوريات
منذ أشهر
لالشتباه بتورطه يف إطالق
والحواجــز يف املدينــة،
النارُ ،
وضبطت بحوزته بندقيتان حربيتان
تجنبا ً لحصــول أي ردات فعل وتوترات
نوع كالشــنيكوف و 3رمانــات يدوية
إضافية داخل املدينة.
وكميــة من الذخريةُ .
ســ ّلم املوقوف مع
يف املقابل ال تزال التحقيقات جارية
املضبوطــات إىل املراجع املختصة وبورش
بشــأن الحادثة وينفذ الجيش اللبناني
التحقيــق بإرشاف القضــاء املختص”.
عمليات دهم مستمرة يف األسواق القديمة

وتتفق رشيحة واســعة من الطرابلسيني
عىل أن أداء النــواب الجدد لم يختلف عن
أداء من سبقهم ،فج ّل ما يقومون به هو
اجتماعات ولقاءات ال تحل أي مشكلة أو
أزمة تعاني منها املدينة ،بدءا ً من أزمتها
مع أصحاب املولدات إىل موضوع املوقوفني
اإلسالميني ،إىل مسألة زورق املوت وغريها
الكثري من املشاكل األساسية التي تقض
مضاجع املدينة وأهلها وتتفاقم من دون
أي وجه حل .ويأتي كل ذلك يف ظل غياب
تام للمجلس البلدي الغارق بخالفاته عن
متابعة شؤون مدينته ،معطوفا ً عىل عدم
اكرتاث املحافظ بكل مــا يجري ،مكتفيا ً
بإصدار بعض التعاميم عىل الورق تاركا ً
تنفيذها للصدفة والقدر.
وتربز يف طرابلــس املطالبات بخطة
أمنية تعيد اإلســتقرار إىل ربوع طرابلس
عــى غرار ما حصل يف العــام  2014من
خطــة أنهت جــوالت العنــف بني جبل
محسن وباب التبانة.

مســـاحة حـــرّة

الفراغ سيؤ ّ
دي إلى 1559
الــشــمــاعــي
د .مـــيــشــال
ّ
عىل أبــواب انتخابات رئاســيّة يف العام
 ،2004بعــد نهاية والية الرئيــس إميل لحّ ود
الذي تسلم منصب رئاســة الجمهورية يف 24
ترشين الثاني  ،1998وبعيد نهاية واليته صدر
القرار األممي  1559يف  2أيلول من العام 2004
ّ
نــص يف البند الخامس منــه عىل اآلتي:
الذي
"يعلــن تأييده لعمليــة انتخابية حرة ونزيهة
يف االنتخابات الرئاســية املقبلــة تجرى وفقا
لقواعد الدســتور اللبناني املوضوعة من غري
تدخل أو نفوذ أجنبي" .وذلك يف أعقاب الحديث
عن رغبــة االحتالل الســوري بالتجديد إلميل
لحّ ود .فت ّم التجديد له لوالية تبلغ ثالث سنوات
رغما ً عن أنف املجتمع الــدّويل وبرغم صدور
القرار  ،1559وعاش لبنان وقتها ثالث سنوات
مضطربة جدًّا ،شــهد فيها حربــا ً إرسائيليّة
رضوســاً ،وسلســلة اغتياالت بدأت بمحاولة
اغتيــال نائب اللقــاء الديمقراطــي مروان
حمادة ،وصوال ً إىل اغتيال رئيس الوزراء ،رفيق
الحريري ،يف  14شــباط  ،2005وهو املعارض
تجديد والية لحود.
يف تلك املرحلة ،خضع املجتمع الدّويل إلرادة
اللبنانيّني تحــت ذريعة إعطــاء فرصة للبننة
من ّ
ظمة "حزب الله" ،وربّمــا تحوّلها إىل فريق
ســيايس رصف ،من ضمن الرتكيبة السياسيّة
فتبي بعد هذه الســنني ك ّلها ّ
ّ
أن هذه
اللبنانيّة.
املنظمة صارت أكثر أمميّة ،واتّســعت أنشطتها
اإلرهابيّــة من إيطاليــا إىل اليونــان وقربص

وفنزويــا واليمن والعراق وســوريا وعدّد بال
حرج ...
اليوم نحن عىل أبواب انتخابات رئاســيّة،
ولع ّل الــيء الوحيــد الذي تخشــاه منظمة
"حزب الله" بعدمــا قبضت عىل الحكم باملطلق
ّ
تدخــل املجتمع الدّويلّ .
ألن تلك هي
يف لبنان هو
الخرطوشة األخرية املتبقيّة الســتعادة الدّولة
املخطوفة من هذه املنظمــة .صحيح أنّه يهوّل
ّ
لكن ذلك كان قبل قمّ ة جدّة
باملؤتمر التأسييس،
التــي أمّ نت املرجعيّة اإلقليميّــة الراعية للدولة
اللبنانيّــة .هــذه املرجعيّة التــي كانت تطمح
منظمــة "حزب الله" اىل اســتبدالها باملرجعيّة
اإليرانيّة .وبالتّايل قمّ ة جدّة أسقطت هذه الورقة
بشكل نهائي من يد املنظمة.
ناهيك عــن ّ
أن االنتخابــات النيابيّة يف 15
أيّار  2022قد أســقطت األكثريّة النيابيّة من يد
املعار َ
املنظمة ،ولو ّ
ضة
أن األكثريّــة الحقيقيّة
ِ
لم تتبلور بشــكل كيل بعد .لكن عىل ما يبدو أنّ
ّ
امللف الرئايس قــد يجرب هذه املعارضة املتنوّعة،
ّ
مع محافظتها عىل تنوّعها هذا ،بأن تتحد خلف
اســم رئيس يكون مرشوعا ً الســتعادة الدولة
املخطوفة.
وال يظن ّ َّن أحد ّ
أن املجتمع الدّويل غري مكرتث
باملســألة اللبنانيّة ،فعىل األق ّل بوّابة الرتســيم
التي توليها منظمة "حزب الله" الشأن األعظم
هي مفتاح يمكن للدولة أن تستعيده عرب املادّة
 52من الدســتور اللبناني التــي تجيز لفخامة
رئيس الجمهوريّــة أن "یتوىل املفاوضة يف عقد
املعاهدات الدولیة وإبرامها باالتفاق مع رئیس

الحكومــة .وال تصبح مربمــة إال بعد موافقة
مجلس الوزراء .وتطلع الحكومة مجلس النواب
علیهــا حینما تمكنها من ذلــك مصلحة البالد
وســامة الدولة .أما املعاهــدات التي تنطوي
عــى رشوط تتعلق بمالیة الدولــة واملعاهدات
التجاریة وسائر املعاهدات التي ال یجوز فسخها
سنة فســنة ،فال یمكن إبرامها إال بعد موافقة
مجلس النواب".
من هنا ،وعمــا ً بالبند الخامس من القرار
 1559يجب أن يتــ ّم انتخاب رئيس الجمهوريّة.
وأيّ فراغ مفتعَ ل يف هذا الصدد سيؤدّي حتما ً إىل
ّ
تدخل دويل ّ ســيفرض انتخابات رئاسيّة ،إلعادة
ّ
املؤسســاتي إىل الدّولة اللبنانيّة .وذلك
اإلنتظام
ألنّه من غري املسموح ســقوط لبنان .ومنظمة
"حزب الله" تــدرك مدى خطــورة ذلك عليها
كميليشيا مســ ّلحة بنظر املجتمع الدّويل وجب
ح ّلها ،كما ّ
نص البند الثالــث من القرار 1559
ّ
حرفيّا ً ":يدعو إىل حل جميع املليشيات اللبنانية
ونزع سالحها".
وما يجــب التنبّه إليه يف ّ
نص القرار املذكور
ّ
ينص عىل "التنفيذ
هو البند السادس منه الذي
الكامل لهذا القرار ولجميع القرارات ذات الصلة
بشأن اســتعادة لبنان سالمته اإلقليمية وكامل
سيادته واستقالله الســيايس" .ما يعني عمليّا ً
القرارين  1680عن ترســيم الحدود مع سوريا
و 1701عن ترسيم الحدود مع العدوّ اإلرسائييل.
وذلك ك ّله كما ورد يف البند األوّل "تحت ســلطة
حكومــة لبنان وحدها من دون منازع يف جميع
أنحاء لبنان".

هذا الفراغ الــذي يهوّلون بتحقيقه لفرض
رشوطهم ســينعكس ســلبا ً عليهم .وال رهان
عىل املجتمع الدّويل من دون الرهان عىل األحرار
من السياســيّني نوابا ً ووزراء حاليّني وسابقني،
وأحزابا ً وفاعليات مجتمعيّة ،ملطالبة الكونغرس
األمريكي مع مجلــس األمن الــدّويل وجامعة
الــدول العربيّة بتطبيق القــرار  ،1559وتحمّ ل
مســؤوليّتهم تجاه لبنــان الفاعل يف األرستني
الدّوليّــة والعربيّة .ماذا وإال ســيصبح لبنان
قاعدة إيرانيّة لتصدير الثورة اإلسالميّة منه إىل
العالم العربي أوّ الً ،وملحاربة الغرب الكافر بنظر
نظام املاليل وعمالئه يف لبنان ثانياً.
يهوّلن أحد ّ
َّ
بأن تطبيــق هذه القرارات
وال
األمميّة ســيؤدّي إىل حرب أهليّــة .فمتى كان
ّ
املؤسســاتي وانتخاب رئيس
تطبيــق اإلنتظام
جمهوريّة يف أيّ بلــد يف العالم يؤدّي إىل الحرب؟
َّ
ينتظرن أحد لحظة إقليميّة أو دوليّة مؤاتية
وال
ليتح ّرك .فلنصنع لحظتنا بذاتنا كما فعل آباؤنا
يف زمن الرئيس الشــهيد الشــيخ بشري الجميّل
والجبهــة اللبنانيّة .ال خيــارات أمامنا لنختار
منها األنســب واألفضل .ويجب عــدم املطالبة
بتجزئة هذا القرار ،أو حتّى تجزئة تطبيقه عىل
األرايض اللبنانيّــة .مع العلــم ّ
أن مَ ن يقدر عىل
ذلك فليتقدّم .لبنــان  10452كلم 2وال مناطق
ألحد عىل حســاب أحد .املطلوب اليوم قبل الغد
وضع املجتمع الدّويل أمام مسؤوليّاته رشط أن
يتحمّ ل الساسة وأصحاب القرار مسؤوليّاتهم يف
لبنان قبل فوات األوان .وعندها لن ينفع البكاء
ورصيف األسنان.

محـــــليـــــات
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رئيس بلدية النبطية«" :أوجيرو"» ال تدفع والبلدية ال يمكنها حمل الدولة

اإلنترنت مقطوع عن كفرجوز وحبوش
والسبب فاتورة إشتراك الكهرباء!

املاضية ،اىل أن قررت قبل أربعة أشــهر
الــنـبــطــيــة  -رمـــال جــونـــي
البدء بتقايض ثمنها بحســب ما تشري
مصادر يف أوجريو معتربة خطوة البلدية
منذ السبت وإنرتنت أوجريو مقطوع
استفزازية ألنها تقطع الخدمة العامة
عن بلدة كفرجوز وجزء من بلدة حبوش،
عن الناس .ووفق املصادر فإن «أوجريو
هذه املــ ّرة ليس بســبب إرضاب عمال
ّ
ولكن تحصيل
ال تتقاعس عن الدفــع
أوجريو املع ّلق حالياً ،إنما بســبب قطع
الفاتورة يتط ّلب بعض الوقت بســبب
بلديــة النبطية اإلشــراك عن محطة
الروتــن اإلداري» ،وال تخفي املحاوالت
اإلنرتنــت الخاصــة
العديدة التي بذلت لرتاجع
بالبلدة ،التي تزوّد قرابة
بلدية النبطية بشــخص
ألف مشرتك بالخدمة،
وتتغ ّذى بالكهرباء من هي المرة الثالثة التي رئيســها الدكتور أحمد
ّ
كحيل عن قــراره ،ولكن
اشرتاك بلدية النبطية.
البلدية
فيها
ُتقدم
من دون جدوى» .وتؤكد
وتأتي خطــوة البلدية
بعد تأخــر أوجريو عن على قطع اإلشتراك عن املصادر أن كحيل «يحاول
الضغط عىل أوجريو عرب
دفع الفاتورة الشهرية
محطة اإلنترنت التي
ّ
لإلشــراك ،ما أدّى اىل بنيت على أرض قدّمتها الناس للدفــع ،رغم أنها
ُ
تدفع منذ ثالثة أشهر وإن
عزلة كفرجوز وقســم
هبة
نفسها
البلدية
تأخر األمــر بضعة أيام».
من حبوش عن العالم
وتعيد املصادر سبب تأخر دفع فاتورة
اإلفــرايض ،وتعطل أعمــال العديد من
اإلشرتاك اىل إرضاب عمال أوجريو» وأن
املصالح واملهن والتجار.
ما يحتاجونه اليوم بضعة أيام الستيفاء
عتب كبري يســجّ له أهايل كفرجوز
الفاتورة ،وكان األجدى برئيس البلدية
عىل بلدية النبطية ،ويعتربونها ســبب
مراعاة هذه الظــروف ال أن يقدم عىل
حرمانهم من خدمة اإلنرتنت
خطوة تحرم األهايل من الخدمة العامة،
هي املرة الثالثة التــي تقدم فيها
وقد عمد أيضا ً الشــهر املايض اىل قطع
البلدية عىل قطع اإلشــراك عن محطة
اإلشرتاك بسبب تأخر الدفع واضطررنا
اإلنرتنت التي بنيت عــى أرض قدّمتها
اىل دفع قسم عرب أحد املوظفني والقسم
البلدية نفســها هبة ،وكانــت تزوّدها
اآلخر عرب أحد أعضــاء البلدية ،واليوم
بالكهربــاء مجانــا ً طيلة الســنوات

أعيدت الك ّرة».
مــن جهته ،أ ّكــد رئيــس البلدية
لـ»نــداء الوطن» أن أوجــرو ال تدفع
«ونحن نتحمّ لهــم كثــرا ً والبلدية ال
يمكنها حمــل الدولة» وقال« :أقدر عىل
حمل الناس الفقــراء ولكن ال يمكنني
حمل مؤسسات الدولة».
وال ينكر كحيل أنــه قطع الكهرباء
لعدم تســديد الفاتورة ،عازيا ً السبب اىل
املــازوت وارتفاع أثمانــه« ،فالرشكات
تطلب تســديد الفاتورة قبل التسليم»،
الفتا ً اىل أنه «طلب يف حــال تأخر الدفع
ان تحوّل الفاتورة عىل الدوالر ،للحفاظ
عىل اســتمراريّة املو ّلدات» ،وأوضح «أن
يف النبطية عدة مراكــز حكومية للدولة
ولكنّها تدفع بانتظام ،ملاذا أوجريو تتأخر
رغم أنها تجبي األموال من املواطنني؟».
بني تأخــر دفع فاتورة اشــراك
أوجريو ،وخطوة البلدية «طار اإلنرتنت»
عــن كفرجــوز وحبــوش ،فــراع
املؤسسات انعكس عىل املواطن نفسه،
الــذي كان وال يــزال يعتــر اإلنرتنت
متنفسه من فوىض األزمات املعيشية،
وإذ بآخر نفس «مقطوع».
عىل ما يبــدو إن الرصاع الدائر بني
بلدية النبطية وأوجريو قد ينسحب عىل
الكثري مــن الدوائر يف املدى املنظور ،مع
اشــتداد وترية األزمات ،فالبلديات لن

أهالي المحتجزين في اليونان يطالبون
بإطالقهم ...وحديث عن تعرّضهم للتعذيب

خالل الوقفة اإلحتجاجية في ساحة العبدة

الــشــمــال  -مــايــز عــبــيــد
ما زالت السلطات يف اليونان تعتقل
عرشات اللبنانيــن وأغلبيتهم من بلدة
ببنني خرجــوا بمراكــب الهجرة غري
الرشعية عرب البحــر ،وم ّر عىل اعتقال
بعضهم أكثر من شهرين.
وللغايةّ ،
نفذ أهاليهم صباح امس
وقفــة احتجاجية يف ســاحة العبدة -
عكار وقطعوا الطريــق لبعض الوقت،
بمشــاركة رئيس رابطة مخاتري وسط
وســاحل القيطع مختار ببنني محمد
ّ
الكســار،
طالب ومختــار ببنني زاهر
ملطالبة السلطات اللبنانية بالتح ّرك مع
الجهات املعنية يف اليونان للكشــف عن
مصري اوالدهم وإطالق رساحهم.
وأوضح األهايل أنه "منذ أســبوع

انقطعت أخبار أوالدهم عنهم بالكامل،
وكانت آخر اإلتصاالت بينهم تشري "إىل
خضوعهم لشــتى أنــواع التعذيب من
قِ بل الســلطات اليونانية" .وأكدوا أنهم
سيلجأون يف األيام املقبلة إىل اإلعتصام
أمام الســفارة اليونانية يف بريوت إن لم
تتم اإلستجابة إىل مطالبهم.
وقال املختــار طالــب إن "هؤالء
الشــبان خرجوا من جحيــم هذا البلد
ليبحثــوا عن حيــاة أفضــل وإذ بهم
يصبحــون معتقلــن" .وطالب مدير
عام األمن العام اللــواء عباس ابراهيم
واللواء محمد خــر" ،بتكثيف الجهود
مع السلطات اليونانية من أجل اإلفراج
عنهم ليكملــوا رحلتهــم أو إعادتهم
إىل لبنــان ،ألنهم يتع ّرضــون للتعذيب
يف اليونان وهــذا أمــر ال يتطابق مع

كل املعايــر الدوليــة ورشعة حقوق
اإلنسان" ،كما طالب املنظمات الدولية
واإلنسانية بالسعي إىل إطالق رساحهم
وتحريرهم.
ّ
الكســار أن كل
بدوره ،أكد املختار
اإلتصاالت مــع الجهات املعنية يف لبنان
لم تؤد إىل نتيجة ،وبني الشبان املعتقلني
من هم ما زالوا تحت ســن الـ  18سنة
وال يجوز معاملتهــم عىل هذا النحو"،
وطالب الســفري اليونانــي يف بريوت
بتحديد موعــد لألهايل واســتقبالهم
واملساعدة يف الكشف عن مصري أبنائهم
وإعادتهم.
ورفــع األهايل واألطفــال الفتات
تطالــب بإطــاق رساح املعتقلــن يف
اليونان وإعادتهم إىل الحرية.

تتحمّ ل الدولة ولن تكــون بديالً عنها،
الدولة نفســها التي ألحقت األذى بكل
القطاعات ،وتركت البلديات مشــلولة
كليا ً عاجزة حتى عــن جمع النفايات،
كما تركت املؤسســات تتخبّط بأزمة

املازوت وفقدان الحيــاة داخلها ،ولع ّل
أوجــرو أول الغيث يف خطــوة انهيار
ّ
املؤسسات .فهل ســيف ّك أرس اإلنرتنت
قريبا ً أم ستشــعل فاتورة اإلشــراك
الرصاع أكثر؟

قاسم :لِحكومة حتى لو بقي
أسبوع من عمر العهد
اعلن نائب االمــن العام لـ"حزب
الله" الشيخ نعيم قاسم ،ان "حزب الله"
مع تشــكيل الحكومــة "حتى لو بقي
اسبوع او اســبوعني من عمر العهد"
وقال ":مــا زلنا مقتنعني ان تشــكيل
الحكومة افضل بكثري من الوضع الذي
نحن فيه حتــى لو قدمــت الحكومة
انجازات محــدودة ،الن الحكومة هي
املعرب لخطة التعايف واالنقاذ".
وأضاف قاسم خالل رعايته احتفاال ً
تكريميا ً للطالب املتفوقني يف الشهادات
الرســمية يف قطــاع اقليــم التفاح:
"الحكومة هي التي تستطيع ان تعالج
بعض املشــكالت القائمة .والحكومة
يمكن ان تكون هــي يف موقع معالجة
مشكلة رئاسة الجمهورية اذا ال سمح
الله لم يجر االستحقاق يف موعده حتى
ال نقع يف مشكلة هل تستطيع حكومة
ترصيف االعمال ان تكون بديالً او ان ال
تكون".
ودعا قاســم االطراف املعنيني اىل
"املرونة والتنازل ألنه ليس يف الحكومة
ما يعطي مكاسب خاصة كبرية ومؤثرة
لكن نفس تشكيل الحكومة يوجد فيها
مكاسب كثرية ومؤثرة للوطن وللوضع
اللبنانــي القائم بانتظــار أن يحصل
انتخاب لرئيس الجمهورية ونتمنى ان
يحصل هذا االمر يف موعده لالنطالق اىل
خطوات اخرى لالنقــاذ وللعمل يف هذه
الساحة".
وأوضــح ان "بعض الذين يعملون
يف الســاحة منطقهم منطــق تعطيل
فنحن نسمع بعض النواب واملسؤولني
دائما ً عندما يتحدثون عن االستحقاقات
يطرحون رشوطــا ً وكأنما من حقهم

ان يطرحــوا وليس من حق اآلخرين ان
يطرحوا".
وحول اختيار رئيــس للجمهورية
قال" :يجب ان نرى قواســم مشرتكة
بني اغلــب االطــراف املوجودين عىل
الساحة لنختار رئيسا ً ترىض عنه هذه
املجموعات املختلفة".
وعن الرتســيم البحري قال" :نحن
يف انتظــار ان تتبلور الصورة بشــكل
نهائي ،موقف "حــزب الله" لن يتغري
اعلنه االمني العــام الن حقوقنا املائية
والنفطية والغازيــة نريدها كاملة غري
منقوصــة وال نقبل اي عــذر الخذ اي
حبة تراب او قطرة مــاء من ارضنا او
مياهنــا او نفطنا مهما كانت املربرات،
ونحن نتابع التطورات وعىل اساســها
ّ
ســنعب بالطريقة املناسبة ويف الوقت
املناسب عن اي موقف حسب مجريات
املفاوضات ونتيجتها".

٨

محـــــليـــــات
العـــدد  - ٩٣١السنــــة الـرابـعـة
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البلديات «"تتمرّد"» مطالِبة بتأخير تنفيذه و"»الهيئة"» ُتصرّ على التطبيق

قانون الشراء العام أمام إختبار جديد في مجلس النواب اليوم

ليس مستغربًا ،أو باألحرى كان متوقعًا ،أن تواجه
التحدّيات انطالقة قانون الشراء العام .وآخر التجلّيات
إجماع البلديات واتّحاداتها في جبيل وكسروان والمتن
والضاحية الجنوبية وجزين وصور والنبطية والبقاع
والبترون على ما يشبه وقفة واحدة في وجه القانون
وتطبيقه .صحيح أن الحملة االعتراضية ال تحمل في
مضامينها سوى المطالبة بتعليق تطبيق القانون على
البلديات ،إل ّ أنها تجمع ،بحسب مراقبين ،متناقضات في
السياسة قد يكون استهداف رئيس هيئة الشراء العام
إحدى خلفيّاتها.

جهاد الصمد

جوان حبيش ،يف حديث لـ»نداء الوطن»
كــاريـــن عــبــد الــنــور
ّ
نــص مرتجم عىل
أن القانــون مجــ ّرد
 Googleونُقــل كمــا هــو« .املفردات
البلديــات املعرتضــة ،كــي ال نقول
والصياغة التي يتضمّ نها ال تتطابق مع
«املتم ّردة» ،أوردت باألخص مسألة تأليف
القانون اللبناني» ،عىل ح ّد تعبريه.
لجان الرشاء واالســتالم التــي يُفرتض،
بحســب القانون ،أن تتضمّ ن مو ّ
من جهة أخرى ،اعتــر حبيش أن
ظفني من
البلديات لم تتمكن من التحضري بشــكل
الفئــة الثالثة ،يف حني أن هــذه الفئة غري
ّ
ٍ
كاف ملرحلة التطبيــق نظرا ً لوضع البلد
متوفــرة يف كادرهــا اإلداري .كما أثارت
وأزماتــه املتتالية ،إضافــة إىل رضورة
عدم ذكر القانون مسألة العمال املياومني
تعديل وتنظيم الكثري من املواد كي تراعي
وكيفية تغطيــة تكلفتهــم ،وغريها من
ً
ال
قلي
فنا
ر
«تع
ويكمل:
البلديات.
شــؤون
ّ
الشوائب التي ت ّم تعدادها يف عديد املراسالت
د .أندريه سليمان
عىل القانون مع املعهــد الوطني لإلدارة
التي وجّ هها رؤســاء البلديات واتّحاداتها
أما بالنســبة إىل سياسات التدريب،
برئاســة الدكتــور جــورج لبكي ،كما
إىل املعنيني .وعىل الطريقة اللبنانية ،تدخل
فهيئــة الــراء العام هــي التي تقوم
خضعنا وما زلنا لدورات
املزايدات السياســية عىل
ّ
نــص القانون عىل أن
باقرتاحهــا ،وقد
تدريبيــة .ومــن خالل
خــط أيّ قضيــة تُطرح
متابعتنا املوادّ ،
التدريب يمكن أن يشمل القطاع الخاص
تبي وجود
لتُفاقم تعقيداتها .وهو ما
أيضا ً كمــا يمكن أن يحصــل بالتعاون
يظهر ج ّليا ً من خالل تلويح جوان حبيش :القانون عثرات كثــرة تحتاج إىل
مع الجامعات الخاصة ومراكز األبحاث
نص مترجم على تعديل».
بلديات كــرى باإلرضاب مجرّد ّ
والسياسات العامة« .التدريب عىل الرشاء
املشــكلة إذا ً هي يف
العام واإلقفــال .وترافق  Googleو ُنقل كما هو
العام يخضــع لسياســة طويلة األجل
استحالة التطبيق الفوري
األمر مع تغيّب – مقصود
ومستمرة ،كما يتطلب دعما ً ماليا ً كبريا ً
للقانون .أمــا تعديالتــه أو قرار وقف
أو غري مقصود  -لعدد من النواب عن لجنة
من كافة الجهات املانحة واملعنيني به»،
تنفيذه ،فهي من صالحية مجلس النواب
الدفاع الوطني والداخليــة والبلديات التي
كما يفيدنا املصدر.
حرصا ً الذي ،يُفرتض أنــه أصبح هيئة
كانت مق ّررة األربعاء املايض وتأجّ لت لليوم،
ناخبة ،ال اشــراعية ،بدءا ً من أول أيلول
للنظــر يف ما يمكن معالجتــه من ثغرات
اقتراحات قيد الدرس
إىل حني انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وعراقيل يف تطبيق القانون املذكور.
باالنتقال إىل املنظمة الدولية للتقرير
فهل ســيكون ذلك سببا ً لتأجيل تطبيقه
فهل نحن إزاء مشــكلة تقنية ستجد
عن الديمقراطية يف لبنان ،أوضح ممثّلها،
إىل أن يت ّم تعديله؟ «لم يلحظ القانون أننا
طريقها إىل الح ّل يف جلســة اليــوم أم أن
الدكتــور أندريــه ســليمان ،يف حديث
يف وضع استثنائي ،فإداراتنا غري مكتملة
املسألة أبعد من ذلك؟
والتوظيف ممنوع واملو ّ
لـ»نداء الوطــن» أن املنظمة كانت من
ظفون املوجودون
أول الداعمني للقانــون من خالل تقديم
غري مطابقني للمواصفات املطلوبة ،فمن
مفصل في الخارج؟
قانون
ّ
أين نأتي بمو ّ
الدعم التقني ووضع املراسيم التطبيقية
ظفي فئة ثالثة؟» ،يتساءل
رئيس بلدية بيت مري ،املحامي روي
واألنظمة الداخلية كمــا إطالق الربامج
حبيش معتربا ً أن املذ ّكرات والتعاميم التي
أبو شــديد ،أوضــح لـ»نــداء الوطن» ّ
أن
التدريبية للبلديــات بهدف تطبيقه عىل
أصدرها رئيس هيئة الرشاء العام ووزير
االعرتاض عــى القانون يعود إىل كونه غري
الصعيد املحيل.
الداخلية والبلديــات تباعا ً يف 11و 24آب
ّ
خــص البلديات .فهو،
قابل للتطبيق بما
وإذ نســأل عــن الصعوبات التي
املايض القرتاح حلول مناســبة ليســت
ّ
«مفصل خارج لبنان بناء عىل
بحسب رأيه،
أثارتها البلديات يف هذا
سوى «ترقيعات» لن تأتي
طلب من البنــك الدويل دون مراعاة طريقة
السياق ،يجيب سليمان
بنتيجة.
العمل البلدي .وهو يُطبَّق عىل بلديات يقع
أن «ال صعوبــات
ختاماً ،يشري حبيش
ضمن نطاقها أق ّله  150إىل  200ألف نسمة
وليس عــى بلديات ال يتخ ّ
إىل أنه كان مــن األجدى رئيس بلدية بيت مري :تعــرض التطبيق بل
طــى مجموع
أي قانون جديد يحتاج
تفعيل تطبيــق القانون يمكن أن يُطبَّق على
س ّكان معظمها الـ 1500نسمة».
إىل أرضيــة مواتيــة
بالتــد ّرج بــن اإلدارات
القانــون يتعارض كليا ً مــع قانون
بلديات يقع ضمن
واملؤسســات ،ما يم ّ
لتطبيقه .هذه األرضية
ن
ك
وهو
البلديات وقانون املحاسبة العمومية،
املجتمع من التفاعل معه نطاقها أقلّه  150إلى
تتمثل بإقرار املراســيم
مخالــف أيضا ً للدســتور اللبناني .فهناك
وتفعيله بشــكل أفضل 200 .ألف نسمة وليس التطبيقيــة واألنظمة
ٍ
تعــاط تختلف بــن بلدية صغرية
طرق
يتخطى الداخلية .فحــن تُق ّر
«يجب أن نكون واقعيني ،على بلديات ال
وأخرى كبرية ،وال يمكــن إخضاع جميع
ّ
سكان معظمها هــذه النصوص وتُعمَّ م
البلديــات لطريقة عمل موحّ دة ،كما يقول
ال أحــد يمكنــه إيقاف مجموع ّ
ويبــدأ التدريب عليها،
القانون ،لذا سيت ّم اقرتاح
أبو شــديد .أما عن اللجان ،فثمة استحالة
الـ 1500نسمة
يصبح التطبيق سليما ً
حلول قد يكــون أبرزها
يف تأليفها إذ إن القسم األكرب من البلديّات
وصحيحاً» .أما املذ ّ
ال يضــ ّم مو ّ
كــرات والتعاميم
تأخري تنفيذه حتى العام  2023وذلك مع
ظفــي فئة ثالثــة .ويضيف:
التي أصدرتهــا هيئة الــراء العام
بدء الدورة املالية الجديــدة التي تنتهي
«املشــكلة أنهــم ،حني أقــ ّروا القانون يف
ووزارة الداخلية والبلديات ،فريى فيها
يف 31كانون األول».
مجلس النواب ،لم يقفوا عىل رأي رؤســاء
ســليمان خطوة إيجابية تساعد عىل
البلديّات الذين يعرفون كيف يجري العمل
إيجاد الحلول لكنها ليســت نصوصا ً
رحلة التدريب طويلة
عىل أرض الواقع».
هل من حلول؟ «يبدو أن هناك توجّ ها ً
قانونية ملزمة« .قدّمنا عدّة اقرتاحات
بالحديث عن املعهد الوطني لإلدارة،
نصوص من شــأنها تكريس قانونية
الــذي يتمتع بصالحية شــاملة لتدريب
لتعليق تنفيذ القانون إىل حني س ّد الثغرات
آلية الــراء العــام يف البلديات نظرا ً
املو ّ
املتع ّلقة باملراسيم التطبيقيةّ ،
ظفني يف القطاع العام وأعطاه قانون
وإل سنعترب،
لغياب مو ّ
سار ّ
ظفي الفئة الثالثة يف العديد
الرشاء العام دورا ً مهمّ ا ً يف إتمام سياسة
بحقنا ونبقى
كبلديات ،أن القانون غري ٍ
منها .هنــاك ما يقارب  1055بلدية يف
التدريب ،لفت مصدر مق ّرب منه لـ»نداء
عىل القانون القديم  -أي قانون املحاســبة
لبنــان ومعظمها يعاني شــحّ ا ً كبريا ً
الوطن» إىل أن الشمولية التي يتمتّع بها
العموميــة .نحن مع الشــفافية رشط أن
يف املو ّ
ظفني نتيجة العجــز املايل .من
القانــون أخضعت ما بني  1300و1400
يكون القانون قابــاً للتطبيق ويتالءم مع
هنا جاء اقرتاحنا بأن تُســتكمل لجان
جهة شارية لتدريب مستم ّر ،حيث سمّ ت
إمكانيات البلديات» ،يجيب أبو شديد.
التلزيم واالســتالم من إدارات أخرى
املادة  72منه معهدين رســميني لتنفيذ
أو مــن بلديات مجــاورة أو حتى من
ّ
متخصصة ومهنية،
سياســات تدريب
التطبيق الفوري مستحيل
القائمقاميــات واملحافظات» ،يختم
هما معهد باسل فليحان واملعهد الوطني
بــدوره ،رأى رئيس اتحــاد بلديات
سليمان شارحاً.
لإلدارة.
كرسوان الفتــوح ورئيس بلدية جونية،

الدكتور جان العلّية

ميشال فالح

جوان حبيش

روي أبو شديد

هناك مخارج

الخضوع للقانون يخدم البلديات

ّ
التوصل إىل
جيّد .لكن ماذا لو لم يت ّم
عىل ضــوء ذلك ،اســتطلعت «نداء
ح ّل مشــرك أو تفاهم بني هيئة الرشاء
الوطن» الــرأي القانوني مــع املحامي
ّ
العــام ووزارة الداخليــة والبلديات ،من
املتخصــص يف إدارة
ميشــال فــاح،
جهة ،والبلديات ،مــن جهة أخرى؟ عن
البلديات ،الذي قــال« :ال بُ ّد للحديث عن
هذا يجيب رئيــس الهيئة ،الدكتور جان
ثغــرات يف تطبيق قانون الــراء العام
الع ّلية ،مؤ ّكــدا ً لـ»نداء الوطن» أن هناك
أن يكون «حَ َســن النيــة» ،ال أن يخفي
مشــاكل عملية يف التطبيق لكن ما من
اعتبارات سياســية لعرقلــة تطبيقه،
اســتحالة يف معالجتهــا ،مضيفاً« :من
وهو الذي عانى طويــاً إلقراره ،نتيجة
مصلحة البلديات قبــل غريها الخضوع
حسابات سياسية ألطراف معيّنة وجدت
لقانون الرشاء العام ألنه
فيه عقبة يف دربها».
يخدم الالمركزية اإلدارية
وحيــث يمكن اعتبار
القانون أحد عنارص تعزيز ماذا لو لم يتم التوصل كما الشــفافية وتعزيز
ّ
ّ
الثقة بني الناخب البلدي
الالمركزيــة اإلداريــة يف
هيئة
بين
البلديــات كإدارة محلية ،إلى تفاهم
وأعضاء املجلس».
الشراء العام ووزارة
وإذ شــدّد عىل أن ما
يــرى فــاح أن الثغرات
والعقبات التي ظهرت مع الداخلية والبلديات من سيُبحث عىل طاولة لجنة
بدء تطبيقه ،ال تســتدعي جهة والبلديات من جهة الدفاع الوطني والداخلية
والبلديــات اليــوم هو
حالة «الهلع» التي أصابت
أخرى؟
كيفية تطبيــق القانون
بعــض البلديات .فالبدائل
يمكــن توفريها عــر إجــراءات إدارية
وليس الخروج منــه ،اعترب الع ّلية أن أيّ
ّ
استثناء للبلديات سيش ّكل سابقة خطرية
معقدة .والحال أن النظر إىل
ووزارية غري
ّ
إذ ســيؤدي إىل إضعاف الثقــة بالعملية
يبــن أن االعرتاضات
األمور بموضوعية
اإلصالحية التي يُفرتض أن تُبنى عىل ذلك
تطــول محورين :لجــان التلزيم ولجان
القانون .وختم آمــاً أن تتم ّكن اللجنة
االستالم« .يف املحور األول ،سمح القانون
بـ»تخريجة» ،حيث ّ
من دعم ما يمكــن أن تتّخذه الهيئة من
نصت الفقرة الثانية
إجراءات لتســهيل تطبيق القانون عىل
من املــادة  100منه عىل أن تصبح الصفة
البلديات.
اإللزامية مقرونة بالجهات الشارية التي
تنطبــق عليها رشوط هــذه الفقرة ،أي
تلك التي ضمن كادرها الوظيفي مو ّ
ظفو
لتطوير القانون ال تعطيله
فئة ثالثة وما فوق ،وبالتايل ليست جميع
ختامــاً ،اعترب رئيــس لجنة الدفاع
الجهات الشــارية ملزمة بدون استثناء»،
الوطنــي والداخلية والبلديــات ،النائب
كما يرشح فالح .وجاءت الفقرة الثالثة من
جهاد الصمد ،خالل دردشــة مع «نداء
ّ
لتنص عىل أن الجهة الشارية
املادة عينها
الوطــن» أن القانون مــن أهم القوانني
اإلصالحية التي تساهم يف تخ ّ
ملزمة باختيار أعضــاء لجنة التلزيم من
طي عمليات
ضمن الالئحــة املوحّ دة املعتمدة من هيئة
الفساد ال ســيّما عىل صعيد املناقصات
الرشاء .وعليه ،ال مشكلة
والتلزيمــات« .عمليــات
يف لجــان التلزيــم حيث
الــراء داخــل البلديات،
املتوقفة بســبب عدم ّ
يمكــن للبلديات الصغرية
توفر
أن تلجأ إىل الالئحة املوحّ دة هل نحن إزاء مشكلة مو ّ
ظفي فئــة ثالثة ضمن
دون أن تضطر إىل تسمية تقنية ستجد طريقها اللجان ،ستكون مدار بحث
مطوّل يف اجتمــاع اللجنة»
لجنة يكون أعضاؤها من
متوفرين إلى الحل ّ في جلسة
ّ
اليــوم ،كمــا قــال .وعن
الفئة الثالثة غري
اليوم أم أنّ المسألة مطالبة البلديــات بتأخري
أساسا ً فيها.
ّ
تنفيذ القانون أجاب« :نحن،
لجان
خــص
ويف ما
أبعد من ذلك؟
كلجنــة ،حريصــون عىل
االســتالم ،ذلك يستوجب
تعديــاً توضيحيا ً للقانــونّ ،
تطبيق القوانــن اإلصالحية التي تؤمّ ن
ألن النص
واضــح ويفرض أن تكــون اللجان من
أكــر قدر من الشــفافية .نتفهّ م وضع
مو ّ
البلديات لكنهم ليســوا هــم من يميل
ظفي الجهة الشارية .والتعديل يجب
علينا ما يجب فعله .أنا ضد تعليق العمل
أن يهدف إىل تســهيل تطبيــق القانون
بالقانون ومع معالجة أي ثغرة موجودة.
وليس إىل فتح باب االســتثناءات ،التي
سنسعى خالل جلسة اليوم إليجاد حلول
بدورها ســتضع املزيد مــن «العيص يف
للمحافظة عليه ،تطويرا ً ال تعطيالً له».
الدواليب» ،عىل ح ّد تعبري فالح.

مـــــدارات
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هل أصبح اإلقتصاد الروسي على المحك؟
في شهر نيسان ،بعد أسابيع قليلة على بدء الغزو ضد أوكرانيا ،أعلن الرئيس الروسي فالديمير بوتين أن الغرب يعجز
عن خنق االقتصاد الروسي في أي ظرف .لن تنجح حملة العقوبات األميركية واألوروبية ولن تتمكن من إخضاع بلده.
قال بوتين أمام مسؤولين في نظامه" :يمكننا أن نقول بكل ثقة منذ اآلن أن هذه السياسة تجاه روسيا فشلت.
استراتيجية الحرب االقتصادية الخاطفة فشلت" .يسهل أن نتوقع هذا النوع من مواقف التحدي من بوتين وقادة
روس آخرين .لكن بعد مرور ستة أشهر على اندالع الحرب وفرض العقوبات ،بدأ عدد كبير من المراقبين يشكك بقدرة
العقوبات الغربية على تحقيق النتائج الحاسمة التي تعهد بها مهندسوها .راجع مراقبون دوليون ،مثل صندوق النقد
ت سابق من هذه
الدولي ،توقعاتهم حول الناتج المحلي اإلجمالي الروسي وغيّروا التقديرات التي نشروها في وق ٍ
ً
ً
أداء أفضل من
شرت بعد فرض العقوبات
السنة.
مقارنة بالتوقعات األولية التي ُن ِ
مباشرة ،قدّم االقتصاد الروسي ً
المتوقع بفضل السياسات الروسية التكنوقراطية المتقنة من جهة ،وبسبب أسواق الطاقة العالمية الضيقة التي
حافظت على ارتفاع أسعار النفط والغاز من جهة أخرى.
كــــــــريــــــــس مــــــــيــــــــلــــــــر

يجــب أن يوضــع أداء روســيا
االقتصــادي الــذي فــاق التوقعات يف
سياقه الصحيح .لم يتوقع عدد كبري من
املراقبني وصانعي السياســة أن تُسبب
العقوبات مشــاكل كافية لدفع روسيا
إىل الخــروج من الرصاع خالل أشــهر
قليلة ،لــذا يُفرتض أال يكون اســتمرار
الحرب الروسية حتى اآلن مفاجئاً .رغم
كل يشء ،يتابــع االقتصاد الرويس تلقي
الرضبات ،إذ يتباطأ النمو فيه بما يفوق
البطء الذي شــهده خالل األزمة املالية
يف العام  ،2008ومن املســتبعد أن يتعاىف
هذا النمو بعد األزمة .تتكل مســتويات
املعيشــة عىل اإلنفــاق االجتماعي غري
القابل لالســتمرار ،وقد يضطــر البلد
التخاذ قرارات شــائكة حــول ميزانية
الحكومة خالل السنة املقبلة .حتى اآلن،
أعلن بوتني أمام الروس أنه ينفذ "عملية
عســكرية خاصة" وال يخوض حربا ً قد
الشــعب.
تفرض تضحيات صعبة عىل
معمل للمعادن في مونشيجورسك | روسيا ،شباط 2021
لكن مــع مرور الوقت ،مــن املتوقع أن
ما كان يفعل يف شــهر كانون الثاني .يف
مســتقرا ً أو ارتفع مســتواه يف بعض
تتصاعد تكاليف الحرب وآثار العقوبات
ً
املقابل ،تراجعت عائدات صادرات الغاز
مقارنة بالسنة املاضية.
الحاالت
عىل الروس العاديني.
يتعلق أحد أســباب هذا االضطراب
الطبيعي (تُعترب أقــل أهمية بكثري من
بما أن الغرب فــرض مجموعة من
الصناعي بانسحاب الرشكات اليابانية
صادرات النفط بالنســبة إىل روســيا)
العقوبات الصارمــة عىل صادرات الغاز
واألمريكيــة واألوروبيــة التــي تملك
بعدما منع الكرملني بيعها إىل أوروبا.
والنفط الروسية ،وبما أن حظر واردات
مصانع لها يف روســيا .من املنتظر أن
لكن عىل عكس
النفــط يف االتحــاد
يفتح جــزء من هذه املصانــع أبوابه
مجــال الطاقــة يف
األوروبي لن يرسي
مجددا ً تحت ملكية روسية جديدة ،لكن
روســيا ،تعرضــت
مفعوله قبل شــهر
تصعب إدارتها بطريقة مســتقلة عىل
بقية أجزاء الصناعة
كانــون األول ،لــم
األرجح .كذلك ،يجد املصنّعون صعوبة
الروســية لرضبات
يتغري حجم صادرات
زادت صعوبة تقييم الوضع
يف تأمــن املواد الالزمــة .أصبح تلقي
موجعة .كانـــــت
النفــط الروســية
الســلع من الخارج أكثر تعقيدا ً بكثري
قطاعات السيـارات،
المالي للحكومة الروسية
بدرجة كبــرة منذ
اليــوم ،نظرا ً إىل صعوبــة الوصول إىل
فــرض العقوبات .بعدما توقف الكرملين عن نشر وا لشــــــا حنا ت ،
املنتجات التي ال تخضع لقيود رسمية
والقاطرات ،وكابالت
بدأت هذه العقوبات
التفاصيل حول مستوى اإلنفاق
أو شحنها أو دفع ثمنها.
األلياف البصـــرية،
تجرب روســيا اآلن
فهو يريد بذلك أن يخفي
تتعلق مســألة أساســية خالل
األكثر تضــرراً ،فقد
عــى بيــع النفط
بســعر م ّ
األشــهر املقبلة باحتمال تصاعد هذه
تراجــع مستـــوى
تكاليف الحرب الحقيقية
ُخفــض
بمعــدل  20$تقريبا ً
االضطرابات الصناعيــة أو ح ّلها .من
اإلنتــاج بأكثــر من
جهــة ،احتاجت روســيا حتى اآلن إىل
النصــف يف كل قطاع منها .ويف قطاعات
للربميل الواحد .لكن تشري أحدث البيانات
ســنة ونصف تقريبا ً إلنشاء شبكات
أقل تع ّرضا ً للملكية األجنبية أو سالســل
الشهرية التي نرشتها الحكومة الروسية
بديلة للدفع والخدمات اللوجســتية،
اإلمدادات املعقــدة ،مثل األقمشــة أو
حــول العائدات الرضيبيــة النفطية إىل
ويُفرتض أن تســمح هذه الشــبكات
تصنيــع املواد الغذائيــة ،ال يزال اإلنتاج
حصد البلد عائدات مــن التصدير بقدر

احتجاجات كربى ،وتصاعد االضطرابات
االجتماعية ،وزعزعة الوضع الســيايس.
وتكشــف أبحاث جديدة أجرتها منظمة
بحثية روســية أن نصف بلدات الصناعة
الواحدة ســتواجه تداعيــات مبارشة
بسبب العقوبات املستجدة .كذلك ،ستجد
الحكومة الروســية صعوبــة يف تأمني
األموال لدعم الصناعات املحارصة نظرا ً
إىل تراجع ميزانية الحكومة.
زادت صعوبــة تقييــم الوضــع
املايل للحكومة الروســية بعدما توقف
الكرملني عــن نــر التفاصيل حول
مســتوى اإلنفاق ،فهو يريــد بذلك أن
يخفــي تكاليف الحــرب الحقيقية .يف
نيسان املايض ،وهو الشهر األخري الذي
ّ
مفصلة،
نرشت فيه روســيا بيانــات
زاد اإلنفــاق عىل الدفاع بنســبة 40%
يف الســنة .وباإلضافة إىل زيادة األجور
وتكاليف العمليات لتمويل الهجوم عىل
أوكرانيا ،ســيحتاج الكرملني أيضا ً إىل
تخصيص موارد كربى مستقبالً إلعادة
بناء مخزون واســع مــن املعدات التي
ترضرت أو تدمّ رت يف ســاحات املعارك
األوكرانية .من الواضــح إذا ً أن تكاليف
الحرب تتصاعد مع مرور الوقت ،وهي
ال تؤثر عىل ميــزان مدفوعات الحكومة
املركزية فحســب ،بل تنعكــس أيضا ً
بوصول نسبة من الواردات األساسية
عىل الحكومات اإلقليمية التي أصبحت
وغري الخاضعــة للعقوبات .ومن جهة
مُطا َلبة بتشكيل وحدات من املتطوعني.
أخرى ،أعلنت الرشكات الروسية التي
من املتوقع أن تنتــج فورة اإلنفاق
خضعــت للتقييم أنهــا تتابع االتكال
هذه ضغوطــا ً تضخمية خالل الســنة
عىل قوائم الجرد الراهنة ،ما يعني أنها
املقبلة .لم تعد الحكومة تحصد العائدات
تواجــه صعوبة يف تأمني
بقدر ما كانت تفعل سابقاً،
املعدات الالزمة حتى اآلن.
وأدى الرتاجع البســيط يف
كذلك ،تكشــف البيانات
أسعار النفط العاملية منذ
الشــهرية أن الواردات
شهر حزيران إىل انخفاض
الروســية من الســلع
عائدات الرضائب النفطية
والقطع الصناعية تبقى ال تزال معظم البنوك الروســية إىل مســتويات
ً
أقل من املســتويات التي
مقارنة بالعائدات
طبيعية،
قادرة على السداد
سجّ لها البلد قبل الحرب.
املفرطة التي كانت تنتجها
وتعمل معظم
يحمل مصري القطاع
يف األشــهر األوىل التــي
بشكل
الصناعات
ٍ
الصناعــي الرويس أهمية
تلت الغــزو .لكن تراجعت
كربى ألسباب عدة .تُعترب طبيعي ويتابع قطاع العائــدات الرضيبية غري
الصناعة مصدرا ً أساسيا ً
النفطية بدرجــة كبرية.
الطاقة ضخ النفط
للوظائــف ،ال ســيما يف
بسبب التضخم خالل أول
البلــدات الواقعــة يف جبــال األورال أو
سبعة أشــهر من العام  ،2022تراجعت
ســيبرييا ،حيث يتّكل الناس عىل مصنع
العائدات غــر النفطية بنســبة 15%
واحد أو صناعــة واحدة .يف املايض ،أدى
تقريباً ،ومن املتوقع أن يرتفع هذا الرقم
ترسيح العمــال يف تلك املــدن إىل اندالع
خالل بقية أشهر السنة.

ً
نتيجة لذلك ،قد تتجه ميزانية روســيا إىل تكبّد عجز كبري يف حال استمرار
النزعة الراهنة .قد يتغري هذا الوضع خالل األشــهر املقبلة ،ال سيما إذا ارتفعت
أســعار النفط والعائدات الرضيبية معها .لكن من املستبعد أن يختفي الطلب
عىل اإلنفاق طاملا تستمر الحرب ويرتاجع مستوى املعيشة.
إذا ّ
توســع العجز يف امليزانية ،قد يجد الكرملني نفسه يف وضع معقد ،فهو
بدأ الحرب مــن دون ديون كربى ،لكن أعاقت العقوبــات الغربية قدرته عىل
إصدار سندات جديدة إىل معظم املســتثمرين الخارجيني .يف هذه الظروف ،قد
ترتاجع قيمة الروبل مقابل الدوالر ،ما يُســهّ ل اســرجاع توازن امليزانية ألن
نفقات الحكومة الروسية ال تحصل إال بعملة الروبلّ .
لكن أي تراجع يف الروبل
قد يرفع معدل التضخم ،تزامنا ً مع تخفيض مستوى املعيشة وإضعاف خطاب
الكرملني حول عدم فعالية العقوبات واستقرار االقتصاد الرويس.
عىل مستوى ّ
ُص عىل فكرة استقرار االقتصاد
معي ،يحق للكرملني أن ي ِ ّ
الرويس .ال تزال معظم البنوك قادرة عىل الســداد ،وتعمل معظم الصناعات
بشكل طبيعي ،ويتابع قطاع الطاقة ضخ النفط .كذلك ،تكثر املواد الغذائية
ٍ

عىل رفوف املتاجر ،مع أن أعداد السيارات الفاخرة بدأت ترتاجع .قد يصبح
إنتاج السيارات والغســاالت أقل من املتوقع ،فيضطر املستهلكون لتأجيل
املشرتيات الكربى إذا أمكن .تتعلق أفضل السيناريوات بالنسبة إىل الكرملني
بنزعة الروس إىل تخفيض نفقاتهم وتدبّر شؤونهم يف هذه الفرتة.
لكن بدأت تكاليف الحرب والعقوبات املرافقة لها ترتاكم ،مع أن التداعيات
األوليــة كانت أقل وطأة مــن توقعات الغرب أو مخاوف روســيا .حتى اآلن،
يشــعر قادة روســيا بالرسور ألنهم صمدوا رغم العقوبات الغربية القائمة
منذ ستة أشهر .لكن ســتتابع الصناعة الروسية تعثرها خالل السنة املقبلة،
فتجد صعوبة يف التكيّف مع عال ٍم يفتقر إىل الســلع الغربية املستوردة .ما لم
ترتفع أسعار النفط بدرجة كبرية ،ستواجه الحكومة الروسية مقايضات أكثر
صعوبــة بني اإلنفاق االجتماعي وتحمّ ل عجــز امليزانية والتضخم املتزايد .لن
جب الكرملني عىل إنهاء الحرب .لكن يواجه
ينهــار االقتصاد الرويس بطريقة تُ ِ
البلد ركودا ً حاداً ،وترتاجع فيه مستويات املعيشة بكل وضوح ،وتتالىش اآلمال
بتعايف االقتصاد رسيعاً.
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محمد علي شمس الدين...

رحيل قامة شعر جنوبية
رحل الشاعر الكبير محمد علي شمس الدين أمس ،بعد صراع مع المرض
عن عمر يناهز  80عامًا ،تاركًا وراءه إرثًا ثقافيًا ومخزونًا شعريًا غنيًا .ستبقى
ّ
تضج روحًا وإبداعًا رغم الغياب.
كلماته
وُلــد الراحل يف قرية بيت ياحــون الجنوبية التي
لطاملا تحدّث عنها ،ويع ّد من طليعة "شعراء الجنوب"،
التســمية التي أطلقت عىل مجموعة من الشعراء مثل
حسن عبد الله وشوقي بزيع والياس لحود وجودت فخر
الدين ،الذين نُرشت قصائدهم األوىل مطلع السبعينات،
وجميعهم ينتمون إىل قرى الجنوب اللبنانيّ ،
وعبوا عن
همومها ومواجهتها العدوان اإلرسائييل آنذاك.
حاز إجازة الحقوق من "الجامعة اللبنانية" عام
 ،1963وعمل مديرا ً للتفتيــش واملراقبة يف الصندوق
الوطني للضمان االجتماعي اللبناني ،ثم تحوّل بعد ذلك
إىل دراسة التاريخ حتى حصل عىل درجة الدكتوراه.
تفتّحت موهبته الشعرية باكراً ،ويعترب من طليعة
شــعراء الحداثة يف العالم العربي منــذ العام ،1973
وشــارك يف الكثري من املهرجانات الشــعرية يف البالد
العربية.
اإلسالمي ،وبإملامه بالشعر
عرف بغوصه يف األدب
ّ

الفرنيس والثقافة الفرنسية .حاز يف العام  2011جائزة
"العويس" الشــعرية وتُرجمت أشــعاره إىل أكثر من
لغة منها اإلسبانية والفرنسية واإلنكليزية ،وكتب عن
قصائده الكثري من ّ
النقاد العرب والغربيني.
لقي شعره رواجا ً واسعا ً يف لبنان والبالد العربية،
وترك الكثري من املجموعات الشعرية أبرزها" :قصائد
مه ّربة إىل حبيبتي آسيا"" ،غيم ألحالم امللك املخلوع"،
"أناديك يا ملكي وحبيبي"" ،الشــوكة البنفسجية"،
"طيور إىل الشمس امل ّرة"" ،أما آن للرقص أن ينتهي"،
"أمــرال الطيــور"" ،يف آبار منازل النــرد"" ،ممالك
عالية"" ،كتاب الطــواف"" ،حلقات العزلة"" ،اليأس
من الــوردة"" ،غرباء يف مكانهــم"" ،الغيوم التي يف
الضواحي"" ،شريازيات"" ،األعمال الكاملة" (جزءان)،
"النازلون عىل الريــح"" ،اإلصالح الهــادئ" (بحث
تاريخي)" ،غنوا غنوا" (قصــص لألطفال) ،و"قصة
ملوّنة" (قصص لألطفال).

شهادات فيه
فور انتشــار الخرب ،نعى اتّحاد «الكتّاب اللبنانيّني» الراحل مع ّلقاً« :ك ّلما
مات عالم ترك ثلمة يف ميادين العلم واملعرفة وك ّلما مات شــاعر ترك أثالما ً يف
بحور اإلبداع والفن والثقافة.
البهي الطلعة ،العميق الفكرة ،البعيد التطلع ،املجدد يف الشــعر
الشــاعر
ّ
واملتجدد مع رقي الكلمة ،الشــاعر الذي شــغل دنيا الوطن والعرب بقصائده
املميزة طوى رحلة الفنــاء وذهب مطمئنا ً اىل دنيا الخلود ،حيث العدالة اإللهية
وحيث جنات النعيم التي هي حلم ك ّل إنســان .الخســارة الوطنية والفكرية
فادحة وخسارة اتحاد الكتّاب اللبنانيّني كبرية برحيل هذه القامة الباسقة ،لكن
ما يع ّزينا أن أثره وتراثه سيبقيان ذخرا ً لألجيال ومنارة للشعراء وطالئع اإلبداع.
ّ
املجل محمد عيل شمس الدين ودعاؤنا أن يكون مسكنه يف
رحم الله الشــاعر
جنات النعيم».
كذلك ،نعى عدد من الشــعراء زميلهم الراحــل ك ّل عىل طريقته ،فالكاتب
أحمد بيضون رثاه عرب «فيســبوك» قائالً« :أسفا ً عىل محمّ د عيل شمس الدين
وخسار ًة ملا يف ديارنا من إبداع .ولكنّني ال أرى يف رحيل ِه سبَبا ً لل َزعْ ِم أنّني أحبَب ُ
ْت
ُ
قرأت ل ُه من شعر.
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ُ
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ٍ
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شــعَ را ِء جبل عامل .وهو ما َ
َ
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ويف
ة
العبار
ِ
الشعر وخسارتِنا برحيله.
ِ
أَ َ
سفا ً عليه».
أمّ ا الشاعر شــوقي بزيع الذي كان متوجّ ها ً اىل تشييع الراحل عند اتّصالنا

اتحاد الكتاب العرب يكرمه

من درره
()1
وداعا ً أيها ّ
الشعر !
«هبّ شتاء عاصف
ورأيت بأرض حديقتنا
شبحا ً
يميش
ُ
فخرجت
فلم أبرص
إال نعيش».

()2
«هذا أملي ،قرباني لجمالك ال تغضب
فأنا لست قويا حتى تنهرني باملوت
يكفي أن ترسل يف طلبي
نسمة صيف فأوافيك
وتحرك أوتار املوسيقى
ألموت وأحيا فيك
هذا أملي
هذا أملي خفف من وقع جمالك فوق فمي».

بهّ ،
فعب عن حزنه الشديد ،وق ّرر أن يرثيه من خالل قصيدة له رأى أنها تنطبق
تماما ً عىل شــمس الدين« :يميض وعيناه عىل (الريحان) مطبقتان /تتصالن
بالشــجر العظيم لغابة األســاف /نهرا حنطةٍ كفاه /والزيتون يتبعه وزهر
الربتقال».
وأضاف« :سقط محمد عيل شمس الدين .ال كما تسقط األوراق عن فروع
صيفها اآلفل ،أو كما تسقط فكرة نافلة من عتمة الذاكرة ،بل كما تسقط املدن
والنيازك وأبطال املالحم القديمة».
أمّ ا الشــاعر محمود عثمان الذي لم يستطع بسهولة تصديق خرب وفاته،
رب لـ»نــداء الوطن» قائالً« :يف الواقع ،لم أكن جاهــزا ً ّ
لتلقي مثل هذا النبأ.
فع ّ
عندما قرأت خرب وفاته عرب مواقــع التواصل ،عادت إىل ذاكرتي لحظات كثرية
جمعتني بالشاعر العظيم ،لع ّل أبرزها يوم كنت طالبا ً جامعيا ً والتقيته عىل باب
دار الندوة يف بريوت وأخربته أنني أنظم الشــعر وأسمعته قصيدتي «الهمزة».
وكان الشخص الذي شاورته يف إصداراتي الالحقة جميعها».
وأضاف« :حزني ال يوصف اليوم ،وأقول ألستاذي الكبري :أعتذر منك ألنني
لم أســتطع إنقاذك وإنقاذ الشعراء العظماء أمثالك من مخالب املوت ولكن كن
عىل يقني أنني ك ّلما اشتقت إليك فســأختيل بقصائدك يف الديوان وأفتح حوارا ً
معها ع ّلني أجدك بني الكلمات».
أمّ ا الشــاعر مهدي منصــور ّ
فعب قائالً« :ال يمكــن أن تخترص الكلمات
شاعرا ً بهذا الحجم ،ولكن بالنسبة إيل ّ ،سطع نجمه يف ثالثة مجاالت :األول ،من
خالل عالقته الوجدانية بأرض الجنــوب وترابها فكانت قصائده توازي نضال
ً
أهمية .الثاني ،من خالل معرفته كيف يســكن يف الحب إن كان بني
املقاومني
الشــاعر وامرأته أو أرضه .أمّ ا الثالث واألهم فهو عالقته الفريدة مع الصوفيّة
ّ
الحلج».
والقصائد التي أتى بها من الغيب واستحضاره
ووصف الشاعر هنري زغيب صديقه الراحل بـ»أوىف األصدقاء» ،مستذكرا ً
صداقتهمــا بمحطتني؛ األوىل حني نــر قصيدته «تغريبة النبــي» يف مج ّلته
«األوديســه» ،والثانية حني شــارك يف ندوة عن كتابه «الياس أبو شــبكة من
الذكرى إىل الذاكرة» .أما شــعرياً ،فاعترب ّ
أن الراحل من أهم الشعراء املك َّرسني
يف الربــع األخري من القرن املايض والربع األول من هذا القرن ملا تحمله قصائده
من نسيج شعري ومضمون يرتقي به إىل طليعة الشعراء العرب يف يومنا هذا.
ً
قائلة« :كل من ّ
تلصص عىل شعره
من جهتها ،رثته الشاعرة حنان فرفور
عرفه ماردا ً يدخل القصيدة بعباءة األلوهة ويخرج منها طفالً عاريا ً مغمّ ســا ً
ً
مضيفة« :باكرا ً جدا ً تع ّرفت إليه ،حني ســمعت زينبه
بزيت الجنوب املقدّس».
عىل لسان وليد توفيق يف نهاية فيلم من يُطفئ النار وهو يرصخ «لو صاح الديك
ً
ثانية عن موعده
عىل هذه الكرة األرضية لعرفنا رس الصوت ،لو أن الفجر تأخر
لنجونا لكن املوت .»...وأكدت فرفور أن قصائد الشــاعر الــذي لطاملا ناداها
بـ»الصديقة» عصيّة عن املوت ألنه شــمس الشعر العربي التي لن تنطفئ لو
نطحها قرن املوت.
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مـحـمـد علي مقلد

شاعر الريح والدم
والماء والطير
في ستينات القرن الماضي بدأ ينشد
شعره من على منابر األندية الثقافية
والحسينيات في الجنوب .في بدايات
السبعينات التقى شعراء كثيرون من
الجنوب على منصة نادي الشقيف
"اليساري" في حينه ،لمع إسمه في
المهرجان ما جعل أحد المشاركين من
أنسبائه يعتزل كتابة الشعر واليسار
ويهرب إلى أحد التنظيمات األصولية.
التقيته في المرة األولى حين دعوته
باسم نادي جرجوع مع شريكه موسى
شعيب فألقيا من شعرهما في الهواء
الطلق ،أمام متذوقي الشعر من كل القرى
المجاورة .والتقيته في الثانية مع مهدي
عامل والياس شاكر في مجلة الطريق،
ليتلو على مسامعنا قصيدته "أربعة وجوه
في مرآة مكسورة" ،فتكون مادة لقراءة
نقدية.
في تلك الفترة كان المبدعون يحومون
في فضاء الماركسية ،غير أن الميول
األصولية لدى نقاد الواقعية االشتراكية
جعلتهم ينحازون إلى المحازبين من
الشعراء ويتعصبون لهم ضد سواهم ،ولم
يكن محمد علي محازبا ً فابتعد واختار
العودة إلى أصوله األولى كسليل عائلة برز
منها عدد من الرموز والفقهاء الشيعة.
لقائي الثالث معه دام طويالً حين
أعددت دراستي الجامعية عن "الشعر
والصراع اإليديولوجي في لبنان" من بداية
الستينات إلى بداية الثمانينات ،أي في
الفترة التي خفت فيها صوت مجلة شعر
وظهرت مجلة مواقف ،والتي بدأ يلمع فيها
نجم "شعراء الجنوب" إلى جانب شعراء
لبنانيين آخرين ،وكان شاعرنا واحدا ً منهم
إلى جانب موسى شعيب ومحمد عبدالله
وحسن عبدالله وحمزة عبود والياس لحود
وشوقي بزيع وعباس بيضون ،وسواهم.
تعليق القارئ الفرنسي على النصوص
المترجمة في الدراسة أكد لي ما قاله
محمد علي شمس الدين عن ترجمة الشعر
في سياق كالمه عن شيرازياته .فهو ال
يعتقد ،من حيث المبدأ" ،أن الشعر يمكن
ان يترجم من لغة إلى أخرى .الن الشعر
مغامرة كبيرة وغامضة في الوجود وفي
اللغة في وقت واحد" .ولذلك فالشيرازيات،
بحسب ما يقول ،عبارة عن "قصائد عربية
جديدة مؤسسة على معان عشقية ووحدة
وجود وخمرة إلهية ،وما الئ ذلك مما
يضاف من اسرار يصعب وصفها ،موجودة
لدى حافظ وموجودة في وجداني في وقت
واحد".
القارئ الفرنسي لم يتأثر بالمقاطع
المترجمة من شعره بقدر ما تأثر بسواها،
ذلك ألن الشعر هو "حارس اللغة" وألن
القصيدة أصل وجودي للغة" بحسب تعبير
شمس الدين ،وألن الكالم عن موسيقى
الشعر ال يفهم خارج الجرس واإليقاع
اللذين تحدثهما أصوات الحروف ،ومحمد
علي كان بارعا ً باستخدامها والتالعب
بنغماتها وكأي عازف على أوتارها.
فسر ذهابه إلى الشيرازيات بأن "الشعر
العربي المشغول بالحداثة ونظرياتها
ونصوصها الشعرية ،منفتح على الرياح
الغربية وحدها ،فالحداثة الغربية هي
المثال والنموذج وقليال ما تم التفات نحو
المشرق وشعرياته ونظرياته" .لم تكن
الشيرازيات استكماال ً شرقيا ً اللتفاتة
الشعراء نحو الغرب ،بل ربما تكون في
الوقت ذاته تعبيرا ً عن تمدد الوهج الثقافي
والسياسي اإليراني وتأثيره على الذاكرة
الشيعية التي عبر عنها شمس الدين في
ّ
أكثر من قصيدة ومنها قوله
"ألزرعن
ط ّ
طريق ال ّ
ف ريحاناً".
قيل في شعره أنه شعر الدم والماء
والطير والريح ألنها أكثر المفردات ورودا ً
في دواوينه ،ومثل هذا اإلحصاء يتفرد به
المنهج البنيوي ومنهج التحليل اللغوي
ومصطلحات األلسنية ،وهي تجمع على أنه
مبدع في استخدام اللغة خياال ً وإيقاعا ً .

١١

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٩٣١السنــــة الـرابـعـة
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كــتـــابـــات تــــســتـــحـــق الــنـــشــــر
"في رحيل شاعر الجنوب الكبير محمد علي شمس الدين"

وسما
تراب َ

يا صاحــبَ الورد… يف
األوراق تز َرعُ ُه
ِ
يف دِ ف ِء أبي َِضهــا ...ال
يَذبُل الور ُد
ناز ُل النَّــرد» هذي
«مَ ِ
ُ
عر ُفها
األرض ...ن َ ِ
َلسنا ِلنَدري متى يغتالنا
النر ُد

بُكرا بْـ َ
سما الجْ نوب ِل ْم بم َرق
بْـ عيني… ما رح إحتار ّملا بالقِ يا
َزرقا بَعد أكرت من األزرق
بيكون شمس الدين متط َّلع فِ يا
نــــــــعـــــــمـــــان الـــتـــــــرس

بيجَ عو عالقرب
كل ْل بيموت ِ
وَحدو ِبـ عيد ِ
الشعر بُكرا بْـ عايدو
بْـ َقربو ّ
الل َه َّلق صار مَ شتَل حِ رب
وريحة عربصاليم َزهر قصايدو
عينان تنظران
وتسكبان رأفة
عىل ك ّل يشء
الطري والرصيف والوجوه
وك ّل سطر خ ّ
ط يف املدينه

أنــــطــــوان أبــــو زيــــد

عينان تخزنان ك ّل النبع
ك ّل الغيم من ثرى الريحان

ابــــــراهـــــيـــــــم شــــــــحـــــــرور

وال يرت ّد فيهما الحنان
وهكذا حتّى يالقي
ُ
الطيف أثرا ً من خ ّله
حتّى يجوب الشوق
من عينيه ك ّل الصحب
ك ّل صخبهم
ليصنع منهما هيكالً
أو شجرا ً يزاد يف املدى

فتوسع العينان.
لك الخريف والشتاء
بعده ،لك االثنان
للشاعر اإلنسان ك ّل الفصول
ولنا صدى أصواته
موجاته
بهاؤه اإلله.

هدنة وليام وهاري تتصدّر
الصحف البريطانية
أبــرزت الصحــف الربيطانيــة
عــى صفحاتهــا األوىل الهدنــة بني
األمريين وليام وهــاري وزوجتيهما
كيــت وميغن ،من خــال ظهورهم
املفاجئ معا ً يف وندســور السبت بعد
وفاة إليزابيــث الثانية ،واعتربت أنهم
"اجتمعوا يف الحزن".
وتصدّرت صور األمريين الشقيقني
وزوجتيهما يرتــدون مالبس الحداد
وقد بدا الوجوم عىل وجوههم غالفات
كل الصحف اليومية تقريباً .وعنونت
" "The Mirrorأن هؤالء "اجتمعوا من
أجل الجــدة" ،مالحِ ظة أن "وليام يم ّد
غصن زيتون إىل هاري وميغن بعد وفاة
َ
ُشــاهد فيها
امللكة" .وهي املرة األوىل ي
نجال امللك تشارلز الثالث وزوجتاهما
معــا ً منذ آذار  ،2020إذ ســاد الفتور
عالقتهما منذ أشهر.

ورأت صحيفــة ""The Sun
الشعبية أن "العائلة املالكة املتصارعة
تُظهــر وحدتهــا" .أمــا "Sunday
 "Telegraphفحملت عنوان "اجتمعوا
يف الحــزن" ،مع صورة عىل صفحتها
األوىل لوليــام وهــاري وزوجتهيما
يتقدمون جنبا ً إىل جنب نحو الحشــد
املتجمع أمام قرص ويندسور والزهور
ً
تحيــة للملكة إليزابيث
التي وضعت
التي توفيت الخميس عــن  96عاما ً
بعدما بقيت عىل العرش أكثر من 70
عاماً.
إال أن صحيفــة "Sunday
 "Timesكشــفت أن "مفاوضــات
موسعة" بني األخوين وراء الكواليس
مهّ ــدت إلطاللتهما بصــورة موحدة
يف ويندســور ،ممــا أدى إىل تأخــر
ظهورهما نحــو  45دقيقة .واعتربت

صحيفــة " "Telegraphأن "وريث
العرش أثبت أنه يســتلهم نهج جدته
بمد يده إلزاحة الخــاف" .والحظت
" "The Independantأيضا ً أن "وليام
وهاري اجتمعا لبكاء امللكة".
وكتبت "" :"Daily Mailكم هي
سعيدة ملكتنا الراحلة ،وهي جالسة
هناك عــى ســحابتها  ،برؤية هذا
املشــهد يحصل أمام عينيها يف قلعة
ويندسور".
(أ ف ب)

AGENDA
معرض "هيال يا واسع"
املكان :سينما إشبيلية  -صيدا
الزمان 15 :و  16أيلول 5:30 -مسا ًء
لالستعالم01270090 :

Arts from the Heart

مهرجان "كفرمشكي للمونة والعنب"

RENACERE, Tango Show

املكان :مبنى ستاركو -بلوك ب
الزمان :من  15إىل  25أيلول 6 -مسا ًء
لالستعالم01386339 :

املكان :كفرمشكي
الزمان 17 :و  18أيلول 11 -صباحا ً
لالستعالم01774492 :

املكان« :ميوزيك هول»  -بريوت
الزمان 22 :أيلول  8:30 -مسا ًء
لالستعالم01999666 :

شــــربــــل داغــــر

الملكة بوصفها...
فنانة
الملكة بوصفها ...فنانة ،من جماعة
العرض الفني األدائي المنظم.
هذا ما يمكن قوله في اداء الملكة
الراحلة إليزابيت الثانية.
وما يمكن الحديث عنه ،في حُ كمها
المتمادي طوال سبعين عاماً ،هو انه كان
من أنجح العهود ...الفنية في السياسة.
هذا ما يَختص ُره ،في شكل مكثف،
ظهو ُرها العلني ،الذي له أن يكون
ظهورا ً سياسياً ،لكنه تحول إلى ظهور...
فني.
هذا ما يتمثل في حضورها...
المسرحي ،عندما تفتتح دورة مجلس
العموم  :تُلقي فيه خطاباً ،لكنها تتلف ُ
ظه
وحسب ،إذ إن رئيس (او رئيسة)
َ
الحكومة هو الذي يكون قد
صاغه ورس َم
سياساته.
وهذا ما يشمل خصوصا افعالها
الدستورية ،التي تتعين في "ظهورات"
مبرمجة أشبه بفقرات مسلسل
تلفزيوني .وهو ما ال يستقيم من دون
ْ
اعتمدت على أسلوب
"طلتها" ،حيث إنها
ظهور فني ،يقضي بأن تَلبس ،وأن
تعتمر قبعة ،وفق لون واحد ،فاقع ،لكي
تكون متمايزة كليا عن غيرها ،وأن يتم
االنتباه إليها عن بعد.
هذا يشمل لون أظافرها حتى ،بحيث
إن لها ما يد ُّل عليها وحدها ،دون غيرها
من بقية البشر.
هذا يجعل طالتها شبيهة بظهور هذه
المغنية أو تلك ،فتحيط بها الماليين
مثل معبودة مشعة في سماء الشهرة
والنجومية.
هذا ما يشبه طالت اخناتون أو
االسكندر الكبير ،او غيرهما ممن كان
لظهورهم أن يكون له فع ُل
الخارق
ِ
العجيب ،الذي يظهر للعباد في لحظات
معدودة .هذا ما كان يجعلهم يتقربون
ممن هم آلهة ،في َْسمُون إليهم بقدر
ما كانوا يشعرون بأنهم في أسفل
السافلِين.
هذا ما َ
درسه احد علماء السياسة،
فتحدث عن "الجسد الثاني" للحاكم،
للملك .تحدث مميزا ً بين الجسد األول،
الطبيعي ،مثل غيره من البشر ،وبين
الجسد الثاني ،الحقوقي والقانوني
َ
والرمزي ،الذي يجعله
عنوان الحكم
وصورتَه.
وإذا كان عدم التمييز بين الجسدَين
ً
داللة على التفرد التام بالحكم ،فيتحكم
الجسد األول بالجسد الثاني ،فإن تبلور
الجسد الثاني ،ال سيما في جوانبه
الحقوقية والقانونية ،بات يعني قيام
الدولة ،وانفصالها عن نزوات الحاكم،
واحتكامها إلى دساتير وقوانين ،وإن
يتلفظها الحاكم بلسانه.
هذا ما انتهى إليه حك ُم اليزابيت
الثانية ،وقبلها غيره ،بعد أن كان الملوك
السابقون يتحكمون بإمبراطورية ال
تغيب عنها الشمس .هذا ما انتهى إلى
تفريغ االمبراطورية السابقة من جسدها
االستعماري ،واإلبقاء على هيكلها
الظاهري ،االسمي وحسب.
إذا كان الليزابيت الثانية من نجاحات،
فهي انها تنبهت ،في مراهقتها ،إلى
اساليب الذيوع الجماهيري ،الذي باتت
تتكفل به ...السينما ،وكبار مصممي
الموضة.
هذا ما ارتضتْه "رعية" الملكة ،أي
اإلبقاء على الرمز وحسب من مجدها
التليد ،فكان أن نجحت اليزابيت في
تأدية هذا "الدور" المناسب .فكانت
"تُجسد" لهم صورة مثالية ومشعة
عمّ ا كانوه .وكانوا ينظرون إليها بعين
الذاكرة البعيدة ،على انها مستمرة،
مدركين ان ما يَصنع الفن ،مثل
السياسة ،هو عي ُن ورأيُ الناظر ،قبل
الفنان كما السياسي.
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 Assasin's Creedبجز ٍء جديد من بغداد
أعلنت رشكة " "Ubisoftالفرنســية أنها ستنتج ألعاب فيديو محمولة
لحساب منصة "نتفليكس" العمالقة للبث التدفقي التي تتعاون أصالً معها
عىل إعداد مسلســات ،وكشفت كذلك أنها ستطرح يف  2023جزءا ً جديدا ً من
سلسلة " ."Assasin's Creedوأُطلق عنوان " "Mirageعىل هذا الجزء الجديد
ً
شعبية منذ إطالقها عام  ،2007وتدور
الذي يُعترب أحد أكثر إنتاجات الرشكة
أحداث اللعبة الجديدة يف بغداد خالل العصور الوسطى.
وذ ّكر الرئيس التنفيذي إيف غييمو بأن إيرادات الجزء السابق من اللعبة
الذي حمل عنوان " "Valhalaو ُ
طرح عام  2020تجاوزت مليار يورو .وأضاف
أن الرشكة التي كانت أعلنت عــام  2020عن رشاكة مع "نتفليكس" إلنتاج

مسلسالت مقتبســة من " ،"Assasin's Creedأبرمت معها اتفاقا ً عىل إنتاج
ثالث ألعاب محمولة عىل املنصة.
وتسعى "نتفليكس" إىل تنويع خدماتها وخصوصا ً لجهة تعزيز مكانتها
يف ألعاب الفيديو ،يف إطار تنافسها مع منصات البث التدفقي األخرى عىل غرار
"ديزني  "+و"."HBO Max
وأشــارت " "Ubisoftإىل أن أجزاء أخرى من اللعبة ستصدر يف املستقبل
بعد " "Mirageسنة  ،2023تجري أحداث أحدها يف اليابان .وأوضح غييمو أن
التحالف الذي أقامته رشكته هذا األســبوع مع " "Tencentالصينية يعطيها
حق التعاون مع أي رشيك آخر( .أ ف ب)

 The Fabelmansيروي طفولة ستيفن سبيلبرغ
يس ّلط املخرج األمريكي ستيفن سبيلربغ الكامريا عىل طفولته الخاصة
التي تأرجحت بني خالفات والديه وتع ّرضه للتنمّ ر املعادي للســامية ،يف فيلم
" "The Fabelmansالذي أقيم عرضه األول خالل مهرجان "تورنتو السينمائي
الدويل" .ويُعترب سبيلربغ البالغ  75عاما ً أحد أبرز املخرجني األحياء يف هوليوود،
ويف رصيده أفالم مهمة طبعت الفن السابع عىل غرار " "Jawsو"."E.T.
ويستند الفيلم اىل طفولة سبيلربغ يف والية أريزونا وعبوره إىل سن الرشد،
ّ
وتول أدوار البطولة يف
ويغوص يف أرسار عائلة رجل شــاب يهوى الســينما.
الفيلم املمثالن بول دانو وسيث روغن وزميلتهما ميشيل ويليامز.
وتبدو أوجه الشبه واضحة بني حياة سبيلربغ الفعلية وتلك التي عاشها
مع عائلة سامي فايبلمان ،وهو الشخصية الرئيسية يف هذا الفيلم القريب من
السرية الذاتية.

 Disneyتكشف عن جديدها في D23 Expo
كشــف النجم األمريكي هاريســون فورد عن
اإلعالن الرتويجي الرســمي الجديد للجزء الخامس
املرتقب من سلسلة " ،"Indiana Jonesيف اليوم الثاني
من مهرجان " "D23 Expoالذي تقيمه استوديوات
" "Disneyيف مدينة أناهايم لوس أنجليس.
وبحضور نحو  6آالف شخص ،أعلنت عن تتمة
للرشيــط التحريكــي " "Inside Outاملقرر عرضه
يف صيــف  ،2024وآخر روائي ســتطرحه بعنوان
" "Witchبمناســبة مرور مئة سنة عىل تأسيسها.
كذلك عرضت رشكــة " "LucasFilmإعالنا ً ترويجيا ً
ملسلســلها الذي حقق نجاحا ً جماهرييا ً كبريا ً "The
 ،"Mandalorianبحضور املمثلني بيدرو باســكال
وجانكارلو إسبوزيتو وكايتي ساكهوف .وبرز أيضا ً
عرض اإلعالن الرتويجي للمسلسل الجديد "،"Andor
أحدث اإلنتاجات ضمن عالم "."Star Wars
وكشــفت اســتوديوات " "Marvelالنقاب عن
املوســم الثاني مــن مسلســل " "Lokiمن بطولة
توم هيدلســتون .وأتيح للحضور التع ّرف بواسطة

النظــارات الثالثيــة األبعاد عىل مشــاهد من فيلم
"."Avatar: The Way of Water
كذلك ش ّكل إعالن استوديوات " "Pixarعن فيلم
" "Elioمفاجأة كبرية ،وهو يتناول مغامرات طفل
يف الحادية عرشة يُرســل من طريق الخطأ إىل املج ّرة
فيصبح بمثابة ســفري لكوكب األرض .وســيؤدي
ّ
تجسد أمريكا فرييرا
يوناس كيربيب دور الفتى ،فيما
شخصية والدته أولغا.
وعُ رضــت لقطات مــن فيلــم " "Witchالذي
يُطرح سنة  2023وتدور أحداثه يف مملكة مسحورة
ويستكشــف أصول الســحر ،ويضم املمثلة أريانا
ديبوز التي حازت جائزة "أوســكار" هذه السنة عن
دورها يف فيلم "."West Side Story
وتسنّى للجمهور االطالع عىل املشاهد األوىل من
فيلــم " "Mufasaالذي تدور أحداثه يف زمن ســابق
لفيلم " "Lion Kingالشــهري ،ومــن اقتباس لفيلم
"ّ "The Little Mermaid
منفذ بتقنيات ما يســمى
بـ"الحركة الحيّة"( .أ ف ب)

وتماما ً مثل ســبيلربغ ،انتقلت عائلة فايبلمان من نيوجريزي إىل أريزونا
واستقرت يف كاليفورنيا ،حيث عشق سامي السينما ،وعمل عىل اتقان هوايته
بمساعدة أصدقائه مبتكرا ً تقنيات خاصة بالكامريا .واسرتجع رشيط ذكرياته
قائالً" :كنت أستخدم الغراء واللعاب ملحاولة التوصل إىل تثبيت األشياء بعضها
مع بعض" .ويستعيد الفيلم أفالما ً عدة صوّرها عندما كان مراهقاً .وال يخفي
مشــاكل ســامي يف املنزل ،كتلك التي واجهتها عالقة والديه مع أن السينما
ش ّكلت للشاب الشغوف بالكامريا مصدر راحة وهروبا ً من الواقع.
وأكد ســبيلربغ أن هذا الفيلم ال يعود إىل كونه قــ ّرر التقاعد ،قائالً" :ال
تصدقوا كل هذا الكالم" ،الفتا ً قبل العرض إىل أن " "The Fabelmansهو أول
فيلم له يشارك يف مهرجان سينمائي ،ما يش ّكل إنجازا ً للمهرجان الكندي".
(أ ف ب)

جـــــــــائـــــــــزة

 Deauvilleالكبرى لـAftersun
حصل فيلم " "Aftersunللمخرجة تشــارلوت
ِولز عىل الجائزة الكربى للدورة الثامنة واألربعني من
مهرجان السينما األمريكية يف مدينة دوفيل الفرنسية،
وهو رشيط مؤثر عن عالقــة أب يف إجازة مع ابنته
البالغة  11عامــاً .ونال الجائزة األهــم يف املهرجان
خلفا ً لفيلم " "Down with The Kingللمخرج دييغو
أونغارو الذي حازها العام الفائت.
وطغــت أفالم املخرجــن املغمورين عىل قائمة
األعمال التي تنافســت عىل الجائزة هذه الســنة ،إذ
بلغ عددها ثمانيــة من أصل  13كانت مدرجة ضمن
املسابقة .ويشــ ّكل " "Aftersunالفيلم الروائي األول
من إخــراج تشــارلوت ِولز املولودة عــام  1987يف
اســكتلندا والتي تعيش يف نيويورك ،والتي أعربت عن
اعتزازها بالفوز بالجائزة .ويتنــاول إجازة صيفية
أمضاها يف نهاية تســعينات القــرن العرشين رجل
إنكليزي ثالثيني أدى دوره بول ميسكال (الذي عُ رف
خصوصا ً يف مسلســل " )"Normal Peopleمع ابنته
البالغة  11عاما ً
ّ
(جسدت شخصيتها فرانكي كوريو)

عىل الساحل الرتكي.
ويُستهَ ل الفيلم بمشــاهد فرح وابتسامات ،ثم
تظهر تدريجيا ً مالمــح الضياع واأللم عىل هذا الرجل
املط ّلق الــذي يلتقط بكامريا الفيديــو لحظات من
السعادة مع صويف النابضة بالحياة .ويرافق بمهارة
انتقال صويف من الطفولــة إىل عمر ما قبل املراهقة،
ونســجها عالقات مع مراهقني يف نــادي العطالت
واكتشــافها املغازالت األوىل ،متناوال ً بأسلوب َسلِس
وشــخيص موضوعات الســعادة والروابط األرسية
واألبــوة والذكريات .ومُنحت جائــزة لجنة التحكيم
لفيلمني همــا " "War Ponyالذي تغوص من خالله
املخرجتان جينا غاميل وراييل كيو يف عالم األمريكيني
األصليــن و" "Palm Trees and Power Linesالذي
تتناول فيه املخرجة جايمي داك مرحلة املراهقة.
أما جائزة الجمهور التي تُعطى للفيلم الحاصل
عىل أكرب عدد من أصــوات الحضور خالل املهرجان،
فنالها " "Emily the Criminalالذي يروي قصة امرأة
تتو ّرط يف الجريمة وأعمال االحتيال( .أ ف ب)

حظــــــك اليـــــوم

الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

قد تجد ّ
أن اآلخرين يعتمدون
عليك كثرياً ،لذا ،يستحسن أن
تكون عىل مستوى طموحاتهم
وخصوصا ً أنك تملك اإلمكانات.

قلبك الطيّب هو من أبرز نقاط
ضعفك ،فحاول أن تظهر بعض
الصالبة تجاه الرشيك ،وهذا
ملصلحتك.

الحفاظ عىل التقاليد مه ّم لكنّه
ليس مطلوبا ً دائماً ،فاملراوغة أحيانا ً
تساعد يف العديد من املجاالت.

قد يسامحك الرشيك يف كل يشء
باستثناء الكذب ،فحاول أن تكون
صادقا ً ّ
ألن الكلفة قد تكون أق ّل.

عدم الكالم قد يكون األفضل لك
للتخفيف ممّ ا تواجهه يف هذا اليوم
الصعب؛ فامللل من الروتني يدفعك
إىل الكآبة والكسل.

قد تضطر إىل استعمال أساليب
جديدة يف العمل ،وهذا سيؤدي
إىل تحقيق النجاح والتفوق بعد
طول انتظار.

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

إذا قطعت وعدا ً للرشيك عليك
التزامه مهما يكلفك ذلك ،ألن
أي خطوة أقل من ذلك قد تكون
أكثر كلفة مما تتوقع.

حاول أن تسيطر عىل عصبيتك
الزائدة ،فاملبالغة يف بعض األحيان
قد تؤدي إىل عواقب وخيمة وغري
محسوبة النتائج.

قد يعاني الرشيك بعض املزاجية
غري املربّرة ،وهذا يفرض عليك
استيعاب املوضوع.

قد تمر بوعكة صحية عابرة بفعل
اإلرهاق وكثرة ساعات العمل .لكن
ال تقلق ،ال يشء مخيف.

تستعيد زمام املبادرة ،وتفرض عىل
اآلخرين وجهة نظرك من منطلق
ثابت ،وبأسلوب مقنع نتيجته
أفضل من السابق.

عليك أن تكون حذرا ً يف
ترصفاتك ،فالكثريون يرتقبون
أخطاءك ،وينتظرون الفرصة
لالنقضاض عليك.
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اإلصالح يبدأ
بإعادة هيكلة
ي
«المركز »

التحلّل يفتك
بالقطاعات
اإلقتصادية

١٤+

واقع قطاع
النقل باألرقام

١٨+

١٦+

مستقلّة في النصوص ومرتهنة في النفوس

لجنة الرقابة على المصارف "طائر مقيّد الجناحين"
أعجز من التحليق بالقطاع المصرفي
ة االول في إعادة بناء
تُمثل هيكلة المصارف «حجر الزاوي »
االقتصاد .عبثًا تُعد القوانين االصالحية ،سواء أقرّت أو
علّقت ،من دون تحديد الخسائر الحقيقية في البنوك،
ومعرفة القابل منها لالستمرار من عدمه .إال أن هذه
العملية المفصلية بالغة التعقيد .وعدا عن ارتباطها
المباشر بسياسيين موجودين في موقع القرار ،وتهديدها
باقصائهم عن الساحتين المالية والنقدية ،فهي توكل إلى
هيئات مستقلة في الشكل ،ومرتهنة بالمضمون للجهات
السياسية نفسها .هذا إن لم نقل تغطية هذه الهيئات،
زلّة او عمدًا ،لكل المخالفات التي ارتكبت في القطاع
المصرفي ،وعدم قيامها بدورها الرقابي المفصلي.

خالـــد أبــــو شقـــرا
بحســب قانون النقد والتســليف
تضطلع  3جهات أساسية بعملية إعادة
هيكلة القطاع املــريف وهي :الهيئة
املرصفيــة العليا ،لجنــة الرقابة عىل
املصارف واملؤسســة الوطنية لضمان
الودائع .االســماء الرنانة لهذه الهيئات
تخفي وراءها عالقة مصلحية معقدة
مع الطبقة السياسية ،مرصف لبنان،
واملصارف التجارية .أي ،الجهات نفسها
التي تسببت باالنهيار االقتصادي .وعليه
يجوز السؤال :كيف توكل مهمة إعادة
هيكلة املصارف إىل هيئات غري مستقلة،
ومكبلــة اليدين باملصالح السياســية
ومشاركة بتفاقم االزمة نتيجة
الضيقة،
ِ
عــدم القيام بالدور املنــوط بها طيلة
الفرتة املاضيةِ.

هيكلية اللجنة

بحســب قانون النقد والتســليف
تعود مهمة الرقابة عــى املصارف إىل
املادة  148تاريــخ  ،1963/8/1والتي
أق ّرت« :يعهد بالرقابــة عىل املصارف
اىل دائرة يف املــرف املركزي منفصلة
ومســتقلة تمامــا ً عن بقيــة دوائره
ومرتبطة مبارشة بالحاكم» .هذه املادة
عدلت يف العــام  1985بحيث أصبحت
كالتايل« :تنشأ لدى مرصف لبنان لجنة
مســتقلة للرقابة عــى املصارف غري
خاضعة يف ممارســة اعمالها لسلطة
املــرف ،وترتبط بها دائــرة الرقابة
املنصوص عليها يف املادة  148من قانون
النقد والتســليف» .تؤلــف اللجنة من
خمسة اعضاء يعينون بمرسوم يتخذ
يف مجلس الوزراء بناء عىل اقرتاح وزير
املالية وملدة  5سنوات .لكن تبعا ً للواقع
تنسحب املحســوبيات السياسية عىل
هذه اللجنة حيث ترتبط عادة تســمية
رئيس اللجنة السني ،بالفريق االقوى أو
برئيس الحكومة .كما تتمثل املصارف
بعضو تسمّ يه جمعيتها ،وآخر تقرتحه
مؤسســة ضمان الودائع املش ّكلة من
املصارف والتي يرأســها الحاكم بحد
ذاته .وعىل هذا االساس تشكلت اللجنة
االخــرة للرقابة عىل املصــارف يف 10
حزيران  2020كما ييل :مايا دباغ رئيسة
اللجنة ،وعضوية كل من :كامل وزني،
وجــوزف فؤاد حداد ،مــروان مخايل،
وعادل دريق.

الدور المحوري للجنة يفترض
أقصى درجات الشفافية

د .محمد فحيلي

مارغريتا شامي

المحامي عماد الخازن

كأن يحتسب سعر سند «اليوربوندز» بـ
 7سنتات للدوالر ،وتحديد قيمة شهادات
االيداع  CDSبقيمتها الحقيقية أيضاً».

رئيس الجمعية فرنسوا باسيل ملعارضته
االستمرار باقراض الدولة ومطالبته رئيس
مجلس النواب ايقاف ترشيع االستدانة النها
أصبحت كبــرة ،وأدت إىل تركيز التوظيف
بالســندات الســيادية .فصمتت اللجنة،
ووقفت عىل الحياد يف حني أن مسؤوليتها
كانت تقتيض التدخل والدفاع عن القطاع
املرصيف .ففقدت اســتقالليتها وانصاعت
لتلبية طلبات الطبقة السياسية».

ينتظر منهم؟!
إذا ســلمنا جدال ً بعدم قــدرة اللجنة عىل
اكتشاف الخلل يف القطاع املرصيف وحتمية
الوصول إىل االنهيار ،فهــي لم تقم حتى
بأبســط مهامها حالياً .وهذا ما برز برأي
الخازن بشــكل فاقع خالل أعوام األزمة
االخرية من خالل:
 عدم مالحقــة املصارف عــى خلفيةاالستنســابية يف تطبيق قانــون الدوالر
الطالبي.
 غض النظــر عن تجــاوزات املصارفالفاضحة يف تطبيق التعميم .161
 الســكوت عن رفض املصــارف قبولالشــيكات رغم وجود تعميم يحذر عليها
ذلك.
 التعتيــم الكامل عن كل مــا يجري يفالقطاع املرصيف.
 عــدم تفعيل موقع اللجنــة االلكرتونيونرش التقارير واالخبار عليه كما تقتيض
الشــفافية وحرية الوصول إىل املعلومات
املصانة بالقوانني.
 القيام بأوسع علمية توظيف بعد االزمة.حيث وظفــت اللجنة العــرات كخرباء
ومهندســن مدنيني ومستشارين للقيام
باالعمــال .واقترص عملهــم عىل تخمني
العقارات وإعطاء إفادات آداء العوض.
 ولتكتمل التجاوزات ،أنشأ حاكم مرصفلبنان دائرة خاصة يف اللجنة مســؤوليتها
حماية املســتهلك .وبدال ً من أن «تكحل»
هذه الدائرة دور اللجنــة بمتابعة امللفات
ومشاكل املودعني« ،أعمتها» بعدم القيام
بأي دور بســيط كاالجابة عىل الشكاوى
والرد عىل االسئلة.
عىل الرغم مــن آراء البعض برضورة
االســتعانة برشكة أجنبيــة متخصصة
يف عمليات إعادة هيكلــة البنوك بدال ً من
لجنة الرقابة عىل املصارف ،يرى فحييل أن
مشكلة لبنان يف األفراد وليس املؤسسات،
وبتوســع مفهوم «الرديف» الرسطاني،
مكان االصيــل .فيحيــل املجلس االعىل
للدفاع ،مكان مجلــس الوزراء ،ومجلس
االنماء واالعمار ،مكان وزارة االشــغال،
وقايض تحقيــق رديف ،مــكان قايض
التحقيق العديل االصيل ...وعد عىل شاكلتها
من تجــاوزات خطرية تؤســس لتفريغ
البلد من مؤسســاته االساسية .وبدال ً من
االســتعانة بالخــارج فلنحصن الهيئات
بأفراد مستقلني وسلطات صحيحة للقيام
بدورها ،وهذا ينسحب أيضا ً عىل دور لجنة
الرقابة عىل املصارف.

باالضافــة إىل مهمــة «اللجنــة» يف
«التحقق من حسن تطبيق النظام املرصيف
تخطي «اللجنة»
والتدقيق الدوري عــى جميع املصارف»،
يحق لها أن «تضــع ألي مرصف برنامجا ً
املفارقــة أن «عملية إعــادة هيكلة
القطاع املرصيف انطلقت فعليا ً مع التعميم
لتحســن أوضاعه ،وضبط نفقاته ،وأن
توصيه بالتقيد به» .وعليه ســتلعب دورا ً
االســايس الصادر عن مرصف لبنان تحت
الرقم  ،»154يقول خبري املخاطر املرصفية
بالغ االهميــة يف عملية اعــادة الهيكلة
د .محمد فحييل« .حيث يظهر أن التعميم
املنتظرة« ،التي ترتكز مسودتها عىل تقييم
بمجمل مواده هو مرشوع إعادة هيكلة».
أو تحديد صايف قيمة االصول «Net assets
هــذا التخطي لحــدود وصالحيات لجنة
 »valueلكل مرصف عىل حدة» ،بحســب
الرقابة عىل املصــارف ،املفرتض أن تكون
الباحثة واملستشــارة املاليــة مارغريتا
مســتقلة ،أدى إىل تباين اآلراء بينها وبني
شامي .وقبل االنطالق باعادة الهيكلة عىل
املركزي .فما كان من الحاكم إال أن شكل
كل مــرف أن يقدم خطــة عمل تظهر
لجنة برئاسة نائبه بشري
كيف يمكن له أن يحسن
أوضاعه ،ويكون مطابقا ً
يقظان وعضوية لجنة
لرشوط االستمرار انطالقا ً
الرقابــة ...وغريها من
ال من االستعانة بالخارج الهيئــات ملتابعة امللف.
بد ً
من تقييمني أساسيني:
«لكن هــذه اللجنة لم
االول ،إن كان
فلنحصن الهيئات بأفراد
ّ
تســتطع لغاية اللحظة
باستطاعة املرصف تسديد
مستقلّين وسلطات
التوصــل إىل أي نتيجة،
الودائع عند استحقاقها.
صحيحة للقيام بدورها
الن التعميــم  154ولد
الثاني ،قدرة املرصف
ميتا أوالً ،ولوجود تباين
عــى تطبيــق املعايــر
وعدم تناغم بني لجنــة الرقابة ومرصف
املحاســبية الدولية مثل  ...IFRS9وغريها
لبنان .وهو ما بدا جليا ً باســتقالة عضو
من متطلبات «بازل».
اللجنة مروان مخايل».
إن اســتطاع املرصف إثبات قدرته
عىل تطبيق الرشطــن يعفى من إعادة
المصلحة بـ»الالصالح»
الهيكلة .إال أنه بحســب الشامي «من
هذا الواقع يقود إىل ســؤال أسايس،
املستحيل عىل أي مرصف عامل يف لبنان
هل عرقلة إعادة الهيكلة مرتبطة برفض
تلبية هذيــن الرشطــن ،إال من خالل
هندسات غري دقيقة تظهر فائضا ً كبريا ً
الحاكم لتصفية أي بنك! وال سيما أنه سبق
وأكد يف أحد ترصيحاتــه أن إفالس البنوك
يف االصول مقابل االلتزامات» .ومن يحدد
ال يخدم أحداً ،خصوصــا ً املودعني الذين
قيمة هذه االصول هي لجنة الرقابة عىل
ســيعجزون عن الوصول إىل أموالهم .هذا
املصارف .وباستطاعة اللجنة بسهولة
العذر الذي ساقه الحاكم «غري مربر» ،من
نفخ هذه االصــول بطريقة دفرتية غري
وجهة نظر فحييل ،نظــرا ً لكون املركزي
حقيقية .وبالتايل إظهار قيمة مضخمة
هو من يؤمن سيولة املصارف ،ويستطيع
جدا ً لالصول .وذلك عىل غرار ما حصل بعد
االســتمرار بالعملية نفسها بعد التخلص
تعميم مرصف لبنان أواسط العام ،2020
من البنوك املتعثــرة أو الرديئة .األمر الذي
(راجع مقال «املركــزي» يُهدي البنوك
يزيدنا قناعة بان هناك ضغوطات سياسية
ما «يُســمّ ن» ولكــن ال يُغني عن جوع
كبرية لعدم اخــذ أي خطوة باتجاه هيكلة
تاريخ  27حزيران  ،)2020وســماحه
القطــاع املــريف» .يف املقابــل حتى لو
وقتذاك للبنوك باعادة تقييم أصولها من
افرتضنا إمكانية تذليل العقبات السياسية،
أبنية وعقــارات ،وأكثر من  1000فرع،
فان «لجنة الرقابة عىل املصارف غري قادرة
 75يف املئة منها ملكها ،بحســب القيمة
عىل االضطالع بالدور املطلوب استنادا ً إىل
السوقية الحالية .ما يعني إعادة تضخيم
تركيبتها أوالً ،وتاريخها ثانياً» ،بحســب
االصول وزيادة قيمتها الدفرتية ملبلغ قد
فحيــي .و»قد ُفقدت الثقــة باللجنة بعد
يصل إىل  40أو  50مليار دوالر .يف حني أن
العام  2014عندما لم تلعب دورها بحماية
التقييم الجدي يفرتض بحسب الشامي
القطــاع املــريف ،وتخلت عــن حماية
«احتســاب االصول بقيمها الحقيقية؛

التركيبة الهشة

«لــو أن لجنة الرقابــة عىل املصارف
قامت بدورها الذي يقتيض الســهر عىل
ســامة القطاع املرصيف ،ملــا وصلنا إىل
مــا نحن عليــه اليوم « ،يؤكــد املحامي
املتخصص يف الشأن املرصيف عماد الخازن.
«وإذا وضعنا كل االعتبارات الرقابية جانباً،
فمن املستحيل يف ظل وصول نسبة الفوائد
إىل  20يف املئــة أال تكون اللجنة قد انتهبت
إىل أن شيئا ً خاطئا ً يحصل يف القطاع ،وأننا
سائرون حتما ً باتجاه أزمة قاتلة».
املشكلة بحسب الخازن ترتبط بعدم
اســتقاللية اللجنة وضعف صالحياتها يف
آن معاً ،وهذا ما يظهر واضحا ً يف العوامل
التالية:
 القانون الذي أنشــأ لجنــة الرقابة عىلاملصارف حرص مهمتها بالحسابات الدائنة
وليــس املدينة .إذ تســتطيع االطالع عىل
حســابات املقرتضني ومدى تقيد البنوك
بقواعد العمل املرصيف ،ولكنها ال تستطيع
الولوج إىل الحسابات الدائنة ،أي حسابات
املودعــن ،يف حني يجب عليها االطالع عىل
كل الحسابات دون استثناء.
 يقترص دورهــا عىل إصــدار التقاريروالتوصيات ورفعها إىل الجهات املعنية مثل
مجلس الحاكمية ،الهيئة املرصفية العليا...
وال سلطة عقابية لها بشكل مبارش.
 تع ّرف اللجنة باملستقلة ،لكن اعضاءهاالخمسة يعيّنهم مجلس الوزراء من ضمن
املحاصصات الطائفية.
 يمول مرصف لبنان كل نفقاتها ويسددرواتب أعضائها.
 قرار محاســبة أعضــاء اللجنة عن أيتقصري أو خلل يعود إىل الحاكم ،وبيده رفع
التقرير بحق املقرصيــن أو املخالفني من
االعضاء إىل مجلس الوزراء.
وعليه يبقــى أعضاء اللجنــة مرهونني
ملشيئة الحاكم وفقا ً آللية الثواب والعقاب،
وملن عيّنهم من مسؤويل الطوائف» ،يقول
الخــازن ،فأي دور رقابــي عىل املصارف
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العـــدد  - ٩٣١السنــــة الـرابـعـة

أهمية استقاللية المصارف
المركزية :تحول دون لجوء الحكومة
الى التمويل النقدي السريع والسهل
للموازنات واالنفاقات العامة
وعجوزاتها

توفيق شمبور

اإلثـــنـــيـــن  12أيــلــول 2022

إن مصرفًا مركزيًا بمهام
متعددة لن يقوى على
القيام بأي منها بشكل جيد

األسباب الموجبة لقانون النقد
والتسليف تشير الى ان النية كانت
معقودة منذ البداية على اعتماد
اصول خاصة للرقابة الخارجية على
مصرف لبنان

اإلنطالقة المنطقية ألي إعادة هيكلة مصرفية واعدة تبدأ من
توفيــــق شمبــــور

(*)

تفتقــت أريحيــة العاملني عــى وضع خطة
التعايف املايل عن حل ســحري لفجوة الـ  70مليار
دوالر امريكي املكتشــفة يف حسابات مرصف لبنان
هو التايل :شطب ديون الدولة وديون مرصف لبنان
لصالح املصارف بشحطة قلم ،ما قد يعني بتفسري
معني ،شــطبا ً مماثالً اللتزامــات املصارف تجاه
مودعيها ،كطبيب طوارئ ادخــل اىل عيادته رجالً
يشكو من رضوض يف ساقيه من حادث سري فدعا
مساعديه اىل تحضري غرفة العمليات لبرت الساقني.
التفكري املنطقي الســوي والسليم يف معالجة
االمور ينطلق من البحث يف املســببات الحقيقية
لالزمة لتحديد املســؤوليات والخيــارات املتاحة
للتعامل مع مخلفاتها وافرازاتها ،توصالً الرســاء
التحوطات التــي تحول دون تكرارها هي وغريها
مستقبالً .
التحليالت االكثر تحفظا ً تشري اىل ان االنحراف
يف اســتقطاب مرصف لبنان للمــوارد بالعمالت
االجنبية ،خصوصا ً من امــوال املودعني لتقديمها
تمويالً ســهالً الحتياجات املنظومة السياســية
الفاسدة او استعمالها يف تثبيت سعر رصف اللرية
اللبنانية لدعم وجود هذه املنظومة يف الســلطة،
كان وراء تعرس القطــاع املرصيف ومرصف لبنان
عىل السواء يف ايفاء التزاماتهما بالعمالت االجنيية
عند توقف الدولة عن ســداد ديونهــا والتزاماتها
تجاهما بهذه العمالت.
واضح اذن ان بداية الحل وتسلســله املنطقي
تكون بارساء حوكمة فضىل يف ادارة املالية العامة،
اما بالنســبة للقطاع املرصيف فباعادة هيكلة تبدأ
من مــرف لبنان فلجنة الرقابــة عىل املصارف
وتنتهي باعادة هيكلة املصارف ،وال تنحرص فقط
باالخرية كما نصت عليه االتفاقية عىل مســتوى
املوظفني بني الدولــة اللبنانية وصنــدوق النقد
الدويل التي ت ّم توقيعها يف  7نيسان .2022

إعادة هيكلة مصرف لبنان

أثناء مناقشة املجلس النيابي موضوع انهيار
بنك انرتا عال صوت العميــد ريمون اده يف القاعة
قائالً« :لقــد منح مرصف لبنان مهمــة الرقابة
عىل املصــارف فاخفق يف ممارســة هذه املهمة،
والحل هو بنزعها منه وايالئها لهيئة مســتقلة،
«فاستجيب لطلبه وصدر القانون القايض بانشاء
لجنة الرقابة عىل املصارف.
لألســف تتكــرر االمــور بعد نصــف قرن،
فالفجوة الضخمة املكتشــفة يف حسابات مرصف
لبنان بالعمالت االجنبية بســبب االنحراف املحكي
عنه اعاله ،تســتدعي التفكري جديا ً باعادة تحديد
مهام مــرف لبنان واعادة تنظيــم ادارته كما
عملياته املالية مع القطــاع العام واملصارف عىل
النحــو املعتمد من قبل الــدول الرائدة يف تحقيق
االستقرارين النقدي واملرصيف.
يف ما ييل نورد اهم الخطوات املطلوب اتخاذها
يف مؤسســة تقوم بالــدور املحــوري يف الحياة
املعيشية للناس:

( )1حصر المهمة االساسية لمصرف لبنان
باستقرار االسعار

يتشبث عدد من مســؤويل املصارف املركزية

بعناد بحــر املهمة االساســية ملؤسســاتهم
باســتقرار االســعار اىل جانب اهداف جانبية او
ثانوية اخرى مثل )1( :حســن سري عمل أنظمة
الدفع والتسوية ( )2لعب دور املقرض االخري ()3
إدارة االحتياطات ( )4جمع املعلومات اإلحصائية
( )5تأدية الخدمات املرصفية للدولة وغريها...
الحاكــم االنكليــزي  Mervyn Kingهــدد
باالستقالة من منصبه عندما تنامى اىل مسامعه
ترصيحات الســيد  George Osborneوزير مالية
الظــل ،التي ابدى فيها رغبتــه يف حال فوز حزبه
يف االنتخابــات بحل لجنة الخدمــات املالية التي
ترشف عىل مجمل النشــاط املرصيف واملايل ،ونقل
صالحياتها االرشافيــة اىل مرصف انكلرتا .وكانت
حجة الحاكم االنكليزي برفض توسيع صالحيات
مرصفه ان هذا االمر ســيضغط سلبا ً عىل جهود
املرصف االساسية التي هي احتواء التضخم.
يف املانيا يتباهى قادة الـ  BundesBankامام
زائريهم بان اعفاءهم من مهام التنظيم واالرشاف
والرقابــة عىل املصــارف وايالئها للـــ  Bafinيف
 Berlinقد ســاعدهم عىل تركيز جهودهم ،طوال
الـ  17عامــا ً املمتدة مــن  1975اىل  1991لحني
االنضمــام اىل الـ  ،Euroعىل مهمتهم الرئيســية
وهي اســتقرار االســعار ولم يضعهم يف تناقض
مستلزمات السياسة النقدية ومقتضيات الحفاظ
عىل مصالــح املودعني .كما يفاخرون بان بالدهم
لم تعرف بسبب الفصل الوظيفي املحكي عنه اية
انتكاسة حادة يف ســعر رصف الـ  ،Markوفقط
حالة افالس مرصفية واحدة منــذ نهاية الحرب
العاملية الثانية وهي افالس مرصف HERSTATT
يف  ،Cologneوسببها ســوء استشارة مقدمة اىل
ادارة املرصف بأمور املضاربة يف اسواق العمالت.
أيضــا ً ذكــرت مجلــة االيكونوميســت
 ECONOMISTاللندنيــة عــدد  28آب –  3ايلول
 ،1993يف مقــال ورد يف الصفحــة  68منها تحت
عنوان «مهام املرصف املركزي املعارص» أن مرصفا ً
مركزيا ً بمهــام متعددة ،لن يقوى عىل القيام بأي
منها بشــكل جيد» .وتستطرد املجلة يف مكان آخر
من املقال بالقول« :ان تعدد مهام املرصف املركزي
لن يســاعد عىل تحقيق هدفه االسايس الذي هو
االستقرار يف االسعار».
الحديــث عن مهمــة تحقيق االســتقرار يف
االسعار يقود حتما ً اىل اآللية الفضىل لتحقيق هذه
املهمــة والتي يقتيض ان تتم من خالل التشــاور
املكثف مــا بني املــرف املركــزي والحكومة.
فحتى البلدان التي ينص القانون فيها عىل حرص
مهمــة االســتقرار النقدي بمرصفهــا املركزي
كأملانيا وسويرسا ،واللتني تنصان عىل استقاللية
دســتورية ملرصفيهمــا ،يقوم قــادة املرصفني
االخريين بمشاورات مكثفة ودورية مع الحكومة
نظرا ً النعكاســات هذا االمر وتأثرياته عىل الحياة
السياسية .وهذا التوجه يسند حجته عىل مفهوم
املسؤولية ،فالشعب ال يملك سوى طريقة واحدة
ليعــرب عن معارضتــه للهدف النقــدي املعتمد
أال وهــو التصويت والتصويب ضد السياســيني
والحكومــة ،وليس امام املواطنني ممارســة أي
تح ّكــم مبارش بقــرارات املــرف املركزي وال
يمكنهم مطالبــة الحكومة بالتأثري عليه من دون
إعادة النظر يف استقالليته.
املادة  65من الدستور اللبناني واملادة  33من

األمل معقود على تد ّخل صندوق النقد
االقرتاحات الســابقة ترفع بال ريب ،يف حال
االخذ بها ،مــرف لبنان اىل مصــاف املصارف
املركزية املتقدمــة وتحصنه من ايــة انحرافات
مستقبلية .ومن املؤكد ان االزمة التي سقط فيها
الوطن ما كانت لتحصل لــو كان معموال ً بأي من
االقرتاحات املعروضة فكيف اذا كانت معتمدة كلها.
االمل معقود ان يعمد صنــدوق النقد الدويل
يف مرحلــة الحقة من نقاشــاته مع الســلطات

اللبنانية اىل مطالبة االخــرة باعتماد االقرتاحات
املذكورة ســيما ان القسم االكرب منها موىص بها
من قبله بالذات ،وقســما ً آخر تنصــح به اوراق
عمل ومنشورات بنك التســويات الدولية الـ BIS
املعترب املرصف الناظم لنشاط املصارف املركزية،
اما القســم االخري فقــد ورد يف توصيات عدد من
املؤتمرات الدولية التي عقدت لتطوير اداء املصارف
املركزية!

عمليات مصرف لبنان وتصرّفاته بالمال العام تجري بال أي رقابة حقيقية أو محاسبة

قانون النقد والتســليف تحددان معا ً اطار العمل
املشرتك يف املســألة النقدية ،فمجلس الوزراء هو
املخول ،اســتنادا ً للمشــاورات واملذاكرات التي
تجريها الحكومة مع الحاكم عمالً بالفقرة  3من
املادة  72من القانون االخري ،بتحديد سعر الرصف
املستهدف للرية اللبنانية وسقوف تذبذباته ،وذلك
اســتنادا ً للمعطيات التي يعرضها الحاكم امامها
عىل االخص كلفة وموارد التدخل يف ســوق القطع
للوصول اىل سعر الرصف املبتغى ،ويبقى للمجلس
املركزي ملرصف لبنان ،ســندا ً للفقرة  1من املادة
 33صالحية تحديد السياسات التنفيذية لتحقيق
املعدل او املعدالت املســتهدفة لسعر رصف اللرية
اللبنانية والحفاظ عليها.
املشكلة ليســت يف النصوص بل يف التطبيق،
فقرار تثبيت ســعر رصف اللــرة اللبنانية الذي
اعتمد منذ التسعينات لم يتخذ باالستناد اىل اآللية
الدســتورية والقانونية اآلنفة الذكر والتي تتطلب
البحث املسبق يف كلفة التثبيت وموارده قبل اتخاذ
القرار بشــأنه ،أمر كان من املمكن كشفه باكرا ً
وتفاديه لو توافرت ملن اوكلــت اليه ادارة االمور
السياســية املعرفة الوافية باآلليــة املحكي عنها
لتحديد ســعر رصف اللرية ،او كانت هناك رقابة
خارجية تقييمية لعمل مرصف لبنان اســوة بما
هو معتمد يف فرنســا ،حيث يتوىل ديوان املحاسبة
 cour de comptesهذه املهمة بالنسبة للمرصف
املركزي الفرنيس وبالنســبة للمــرف املركزي
االوروبي الـ .ECB

( )2إعادة النظر بالهيكلية االدارية
لمصرف لبنان

مواد قانون النقد والتســليف كما الرســم
البياني للهيكلية االدارية ملرصف لبنان املنشــور
عىل صفحته عىل شــبكة االنرتنت تظهر بشكل
جيل تمركزا ً حــادا ً يف ادارة املرصف ال يأتلف مع
الحوكمة الرشــيدة يف العمل املؤسســاتي ،كما
اشــارت اليها منشــورات عدد من املؤسســات
الدوليــة ذات الصلة بعمل املصارف املركزية كالـ
 IMFو الـــ  ( BISبنك التســويات الدولية) ،ما
يســتدعي تعديال ً مهما ً يف عدد من نصوص مواد
قانون النقد والتســليف بهــدف مواءمة آليات
اتخاذ القرارات وتســيري االعمال ومراقبة االداء
مع توجيهات املنشورات املذكورة.
فالحاكم يرأس املجلــس املركزي للمرصف
الذي له صالحية التقرير واملذاكرة يف السياســات
العامــة وهــو ،اي الحاكــم ،يتمتع بأوســع
الصالحيــات الدارة املــرف العامة وتســيري
اعمالــه وتنفيذ قــرارات املجلــس ،وهو الذي
يرشف عىل الوحــدة املعنية بالرقابــة الداخلية
 ،internal auditفضال ً عن ذلــك يرأس الحاكم
الهيئة املرصفية العليــا وهيئة التحقيق الخاصة
وهيئة االسواق املالية ويلحظ املرشوع املطروح،
بخصوص الضوابط االســتثنائية للســحوبات
والتحاويل واملعروف بالكابيتال كونرتول ،ترؤسه
للجنة الخاصة الواردة يف هذا املرشوع .صالحيات

جد واسعة تشــمل مهمات متنوعة منها ما هو
متقابــل ال يضاهيــه فيهــا اي حاكم مرصف
مركزي يف العالم.
نائب رئيس الـ  IMFالربوفســور Stainly
 Fisherاكتشــف رسيعــاً ،عندما دعــي الدارة
املرصف املركزي الرسائيل يف بداية  ،2005انحرافا ً
يف تمركز الســلطة يف املرصف املذكــور مماثال ً
لكن بدرجــة اخف بكثري مما هو قائم يف مرصف
لبنان ،فدعا من خالل وزير املالية اىل عقد جلسة
للكنيست االرسائييل استهلها بطلب تعديل قانون
مرصف ارسائيل ما دفع احد النواب اىل مقاطعته
مســتغربا ً الطلب وقائال ً له« :سيدي الحاكم كل
الصالحيات بيدك فعالم تطلب تعديل القانون؟»،
جواب الربوفســور  Fisherكان« :لهذا الســبب
بالتحديد انا اطلب تعديــل القانون!» ،وقد تمت
االستجابة الحقا ً وبرسعة لطلبه وتم ارساء ادارة
كفوءة ومتوازنة ومتقابلة يف مرصف ارسائيل!

( )3االستقاللية

أبــرزت تجــارب الســبعينات والثمانينات
املاضية ان املصارف املركزية املســتقلة عن مراكز
الضغط والنفــوذ العامة والخاصــة تمكنت من
تحقيق استقرار يف االســعار عىل نقيض من تلك
غري املستقلة.
وابتداء من التسعينات بات هناك اعرتاف شبه
عام بأهمية استقاللية املصارف املركزية والحجج
املبــداة ( )1انها تحول دون لجــوء الحكومة اىل
التمويــل النقــدي الرسيع والســهل للموازنات
واالنفاقات العامة وعجوزاتها وبالتايل دون تنامي
متفلت للمديونية العامــة ،و( )2انها تحول دون
اساءة استعمال السياسة النقدية المور سياسية
وانتخابيــة قصــرة االجل ،كتخفيــض معدالت
الفوائد او اسعار الرصف قبل االنتخابات النيابية
والرئاسية كي تزداد معه حظوظ الطبقة الحاكمة
بالفوز فــا يظهر التضخم اال بعــد االنتخابات،
و( )3انها تعوض عن ضعف املؤسسات السياسية
االخرى وربما ساهمت يف اصالح هذا الضعف.
حسنا فعلت االســباب املوجبة لقانون النقد
والتســليف بالتأكيــد عىل اســتقاللية املرصف
املركزي ،ما اكدت شقه املايل املادة  13من القانون،
بيد ان املواد االخرى اوجدت التباســا ً يف ما خص
الشق االداري لالستقاللية ،حيث لحظت ضم مدير
عام املالية واالقتصاد والتجارة اىل املجلس املركزي
ملرصف لبنــان ،وان بصفتهما الشــخصية ،كما
تمكني مفوض الحكومة لدى االخري من تعليق اي
قرار يتخذه املجلس املركزي للمرصف يراه مخالفا ً
للقانون واالنظمة ومراجعة وزير املالية باالمر.
أفضل ترتيب مقرتح هو تكريس اســتقاللية
مرصف لبنان بنص دســتوري عــى غرار ما هو
االمــر عليه يف املانيا وســويرسا ،عــى ان يقرن
ذلك بفتح الطريق امام الهيئــات املعنية بحقوق
املواطنني بالطعن بقراراته لدى املجلس الدستوري
املعنية باستقرار االســعار ،ويمكن تكييف االمر
عىل انــه مقابل لالســتقاللية وللتحوط من عدم
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لم ينشر مصرف لبنان منذ تأسيسه أي تقرير مفصل عن
عملياته كما تنص على ذلك المادة  117من قانون انشائه وال اي
تقرير ادارة  rapport de gestionكما يفعل العديد من المصارف
المركزية المعاصرة

مصرف لبنان
اســتغاللها من قبل املرصف للتوســع يف تفسري
االهداف املحددة له وآليات وسبل تحقيقها.
واملستغرب أال يدرج موضوع تسييج مرصف
لبنان باالســتقاللية الفاعلة مــن ضمن مطالب
صندوق النقد الدويل مــن الحكومة اللبنانية ،عىل
االخص بعد ان تبني ان الفجوة الضخمة بالعمالت
االجنبية التي تكونت يف حسابات املرصف تأتت من
خصوع ادارة االخري المــاءات الحكومة ،بتقديم
التمويل الســهل للخزينة والدفاع عن سعر رصف
ثابت يعزز موقع الســلطة السياســية يف الحكم،
علما ً انه قد سبق لصندوق النقد ان ربط مساعدته
لكوريا الجنوبيــة اثناء االزمة اآلســيوية بمنح
االخرية االستقاللية يف العمل ملرصفها املركزي مع
ان االخري لم يكــن قد ارتكب اي انحراف له عالقة
باالزمة التي عصفت بالبالد.

( )4الشفافية

يف املجتمعات الديمقراطية االلتزام بالشفافية
مطلــوب من كل هيئــة تمارس نشــاطا ً يتعلق
باملصلحة العامة حتى ال يكــون هناك تالعب او
تجاوز يف اســتعمال الصالحيــات والن من حق
املواطنني معرفة تفاصيل السياســات التي تقرر
بشأنهم.
والشــفافية مطلوبة بدرجة اكرب من املرصف
املركزي الذي يمارس مهامه باستقاللية ال تعرفها
غالبية الهيئــات العامة االخرى ،وقد عدد احكاما ً
شتى يف هذا املجال.
«قانون املمارسات الجيّدة من أجل الشفافية
يف السياســة النقدية للمصارف املركزية» الصادر
عن صندوق النقد الدويل يف  26ايلول.1999
Code of Good Practices on Transparency
in Monetary and Financial Policies:
Declaration of Principles
وتوافر الشفافية كما ارساها قانون الـ IMF
رشط اسايس يتمســك به االخري عادة قبل توقيع
اي اتفاق اعتماد او اي برنامج .من هنا يمكن فهم
ارصاره منذ البداية عىل اجراء التدقيق الجنائي يف
مرصف لبنان وطلبــه الحقا ً تعديل قانون الرسية
املرصفية.
عىل الصعيد االجرائي ،لم يتم التقيد بمفاصل
حيوية من متطلبات الشفافية كما هي محددة يف
قانون ممارســاتها الجيدة الصادر عن الـ ،IMF
من ذلك عىل ســبيل املثال ال الحرص ( )1عدم نرش
مرصف لبنان منذ تأسيسه الي تقرير مفصل عن
عملياته  rapport des opérationsكما تنص عىل
ذلك املادة  117من قانون انشــائه وال اي تقرير
ادارة  ،rapport de gestionكمــا يفعل العديد من
املصارف املركزية املعــارصة وكان هناك مؤخرا ً
انقطاع لعقد من الزمن عن نرش التقرير السنوي
من ســنة  2005لغايــة  ،2016و( )3عدم بيان
االســس واملرتكزات املوضوعية واملستدامة التي
تربر الرتويج لثبات ســعر رصف اللرية اللبنانية
واســتمراريته الكثرمن عقدين ملناقشة سالمتها
بشــكل علمي ،عــى االخص ســامة اللجوء اىل
املوارد املســتعملة يف التثبيت ،وتم ربط االمور يف
احدى املرات بعامل شــخيص ،و( )4عدم تنظيم
ميزانية املرصف وحســاب االرباح والخسائر عىل
نحو شــفاف ،والدليل الفجــوة املالية الضخمة
التي تم اكتشــافها يف قيوده .صحيح ان ميزانية
املصارف املركزية تعد عــادة وفق قواعد ومعايري
خاصة مختلفة عن ميزانيات املؤسسات التجارية
بسبب االختالف باملوضوع والنشاط التجاري لكن
هذا ال يحجــب رضورة ان ترفق بميزانية املرصف
املركزي عند نرشها جميع الرشوحات التي تعطي
صورة كافية عن القيــود الواردة فيها ،كما يفعل
العديد من املصارف املركزية ومنها وبشكل مميز
املرصف املركزي السويرسي.
أيضا ً عندما انهت مؤخرا ً مؤسســة KPMG
املعينــة من قبــل مجلــس الــوزراء للتدقيق يف
حســابات مرصف لبنان اعمالهــا واودعت وزير
املالية تقريرها ،تناقلت وســائل االعالم والتواصل
خالصته وهي «ان حسابات املرصف معدة بشكل
سليم» ،ويبدو ان هذا االمر اعترب كافيا ً وليس من
الرضوري ان يصار اىل نــر التقرير عىل صفحة

وزارة املاليــة او مرصف لبنــان الطالع الجمهور
عىل مضمونه كمــا تقيض بذلك مقتضيات قانون
الشفافية للـ  IMFوحق الوصول اىل املعلومات.

( )5تأدية الحساب accountability

مســؤولو اي مرصف مركزي يجب ان يكونوا
مســتعدين للمثول يف اي وقت امام الســلطات
السياســية والجمهور لتأدية الحســاب دون ان
يتحول موجب التأدية اىل انتقاص من اســتقاللية
املرصف .واالتصال مع املراجع الســابقة يفرتض
املقدرة عىل قبول االنتقاد وتحمله والرد عليه·
يف القســم املعنــون «التعــاون بني املرصف
والدولة» من قانون النقد والتسليف تشرياملواد 71
لغاية  74منه ضمنا ً اىل اوجه عدة من التعاون بني
مرصف لبنان والحكومة من بينها النص الرصيح
يف الفقــرة  3من املــادة  72عــى امكانية دعوة
الحاكم لالشــراك يف مذاكرات الحكومة املتعلقة
بالنقــد ،دون ايراد اي نص مماثــل لدعوته امام
الهيئة العامة للمجلس النيابي او لجانه لالستماع
اليه بأمور تخص املرصف بصورة عامة.
من هنــا يمكن فهم ما ادىل بــه نائب رئيس
املجلس النيابي االســتاذ الياس بــو صعب عند
انتهاء الجلســة االخرية املشــركة بــن لجنتي
املال واملوازنة واالدارة والعــدل للنظر يف مرشوع
الكابيتال الكونرتول ،من انه ســيكون هناك نظر
بآلية معينة ملشــاركة الحاكم االجتماع املشــرك
التايل للجنتني ،تعليقا ً عــى طلب عدد من النواب
حضوره شخصيا ً لالستماع اليه مبارشة.
التعليق عىل ما سبق يمكن ان يكون بالتذكري
بما يــورده االخصائيون باملوضوع من ان الربملان
هو بالحقيقة املســؤول النهائي عن السياســة
النقديــة الن بامكانه عىل الــدوام تغيري قانون
املــرف املركزي ،لذلــك فتأدية الحســاب من
القيمني عىل املرصف املركزي واجب حيوي امامه
وعىل الدوام ،بوجود نص رصيح او ال.
ومع هذا فان من املفيد اقرتاح تضمني قانون
النقد والتسليف نصوصا ً خاصة بدعوة الحاكم اىل
اجتماعات مجلــي الوزراء والنواب عند الحاجة.
بيد انه مــن االفضل ان تتم إيضاح السياســات
ّ
مختصة،
النقدية واملرصفيــة املنتهجة أمام لجان
بدال ً مــن ان يحصل االمر أمــام الجمعية العامة
وذلك من أجــل حرص النقاش يف إطــاره التقني
وإبعاده من متاهات التجاذبات السياســية .ومع
ذلك فانه من الطبيعــي ان يضمّ ن النواب يف هذه
اللجان االخــرة آراءهم ،بخصوص اآلثار املتنوعة
للسياســات املعتمدة من قبــل املرصف املركزي،
انتقــادات حادة لهــذه السياســات او لبعضها،
وهو امر يحصــل يف اعــرق الديمقراطيات التي
ما زالت تنظــر بعني الحذر اىل تمــدد صالحيات
املرصف املركزي الحديث كمؤسســة مســتقلة
برســم السياســات وتنفيذها ،بعيدا ً عن ممثيل
الشــعب وبدون رقابة مبارشة منهم .ان املهم يف
هذه االجتماعات ان يتحــاىش الحاكم او ممثلوه
اعالم النواب مســبقا ً بنواياهم وبما ســيفعلونه
او يقررونه مستقبالً او تزويدهم بمعلومات قبل
تزويد اآلخرين بها .فمصداقية سياسات املرصف
املركزي ونجاحها تقتيض منهم التزام الشــفافية
التامة تجــاه الجميع بدون تفضيل لجهة من هذا
الجميع عىل أخرى حتى النواب.
أيضا ً يجب ان يكون هناك تواصل مع الرشيحة
الواسعة من الجمهور واملرصف املثال الذي يجدر
االقتباس منــه يف هذا املضمار هو بــا ريب الـ
 BundesBankاالملاني ،فقــادة االخري يربمجون
اعمالهم عىل نحو يلحظ حصول اجتماعات دورية
لهم او للجان متفرعــة عنهم يف مختلف املناطق،
والهدف تأمني تواصل مبارش مع الناس لالستماع
اىل تعليقاتهــم مقابل ان يكون لهم باملقابل رشح
مفصل الهداف وبرامج الـ  ،BuBaكما يســمونه
االملان اختصاراً ،وتنتهي عــادة هذه االجتماعات
بطلــب االخري مــن الجمهور مؤازرتــه بتحقيق
املطلوب منه مقابل تحقيقه كالعادة وباســتمرار
ملا يعدهم به.
النتيجة ايالء االملــان مرصفهم املركزي ثقة

يتطلب االستقالل بحسب صندوق النقد الدولي الشفافية وهو االساس للسياسة النقدية القوية

ندر حصول مثيل لها يف اية دولة اخرى .واحدة من
تجلياتها ان املستشار االملاني Helmut Schmidt
رغب بانتهــاء اجتمــاع له والرئيــس الفرنيس
 Valéry Giscard d›Estaingمخصــص للنظــر
بانشاء النظام النقدي االوروبي الذي اسس الحقا ً
لقيام الـــ  Euroان يزور الـ  BuBaالعالم حاكمه
بخالصة مــا تم االتفاق عليــه والطلب منه دعم
االخري للتوجهات السياسية املعتمدة ،لكن موقف
االخــر كان التحفظ عىل ما عــرض عليه ،النه
ال يتماهى مع برامج وخطــط مرصفه لتحقيق
االســتقرار النقــدي املنتدب له ،مــا اثار غضب
املستشــار Schmidtالذي غــادر االجتماع حانقا ً
ومهــددا ً امام الصحافيني انه ســيعمد ابتداء من
الغد العداد مرشوع قانون يقلص من صالحية الـ
 ،BuBaوالنتيجة غري املتوقعة كانت توافق رؤساء
تحرير الصحف الرئيســية عــى صدور صحفهم
اليــوم التايل حاملة جميعها ذات املانشــيت وهو
«سيد  Schmidtاستقل ودع لنا الحاكم Karl Otto
.»Pöhl

( )6الرقابة الخارجية

االســباب املوجبة لقانون النقد والتســليف
تشــر اىل ان النية كانت معقودة منذ البداية عىل
اعتمــاد اصول خاصــة للرقابــة الخارجية عىل
مرصف لبنان لرضورات إستقالله املايل ولطبيعة
وظائفه وعملياته» ،ما استدعى النص الرصيح يف
املادة  13من القانون عىل عدم اخضاعه لألنظمة
اإلدارية والرقابات املطبّقة عىل مؤسسات القطاع
العام مثــل التفتيش املركزي وديوان املحاســبة
وغريهما ...بل اخضاعه اىل رقابة خارجية خاصة
يقــوم بها مفوض للحكومة لــدى املرصف تحدد
املــادة  42وما يليها مهمته بالســهر عىل تطبيق
القانون ومراقبة محاسبة املرصف ،وله وملعاونه
االطالع عىل جميع ســجالت املرصف ومستنداته
الحسابية باســتثناء العائدة للغري والتي يحميها
قانون الرسيــة املرصفية ،كما تعليــق اي قرار
يتخذه املجلس املركزي للمــرف يقدره مخالفا ً
للقانون عىل ان يراجع باالمر وزير املالية.
الدكتــور مــروان النصويل النائب االســبق
للحاكــم يــرى يف كتابه القيم «بحــث يف معايري
املرصف املركزي الحديــث» ان مؤرش القصور يف
رقابة مفــوض الحكومة يظهره الواقع وهو عدم
تسجيل االخري سوى حاالت اعرتاض جد محدودة،
تقل عن عدد اصابع اليــد الواحدة ،عىل مقررات
املجلس املركزي للمــرف وعملياته منذ تاريخ
انشاء املرصف كما شــغور منصب املفوض ملدد
طويلة.
أمر دفع بالنائب جورج عدوان خالل جلســة
مناقشة مرشوع موازنة  2018يف  17ترشين األول
 2017اىل اعــاء الصوت بـــ»ان عمليات مرصف
لبنان وترصّ فاتــه باملال العام تجري بال أي رقابة
حقيقية أو محاســبة» ،ما اســتدعى ردا ً رسيعا ً
من حاكم مرصف لبنان اوضح فيه أن «حسابات
مرصف لبنان خاضعــة للتدقيق من قبل رشكتني
دوليتني خارجيتــن «همــا  Ernest&Youngو
.Deloitte
تعيني الرشكتني اآلنفتي الذكر يجد اساسه يف
املادة  13من قانون النقد والتســليف التي تشري
رصاحة اىل اعتبار مرصف لبنان «تاجرا ً يف عالقاته
مع الغري» .وتطالبــه بان «يجري عملياته وينظم
حســاباته وفقــا ً للقواعد التجاريــة واملرصفية
وللعرف التجاري واملرصيف» .ومن اهم هذه القواعد
رضورة اعتماد مفــوض مراقبة يقوم ليس فقط
بأعمال التدقيق الحسابي بل يجري ايضا ً الرقابة
عىل ســامة العمليات واالدارة ،ويضمن تقريره

اشــارة اىل حاالت عدم االمتثال للقوانني واالنظمة
املرعية االجراء يف حال وجودها.
وعليــه فان قــرار مــرف لبنــان تعيني
 Ernest&Youngو « Deloitteمفــويض مراقبة»
العماله وعملياته وحســاباته عــام  ،1996هو
قرار سليم بالشكل القانوني وباملضمون ولو اتى
متأخرا ً حواىل الثالثني ســنة بعد انشــاء مرصف
لبنان وتشــكر عليه الحاكمية التي اتخذته بقرار
«ذاتــي» كما رصح الحاكــم لجمعية املصارف يف
اجتماعهم الدوري املنعقد يف .2002 /4/16

بيد ان ما سبق يمكن التعليق عليه
كالتالي:

( )1إن قيــام مرصف لبنــان بالذات بتعيني
«مفــويض مراقبــة» العمالــه وعملياته يحمل
تضاربا ً محتمــا ً يف املصالح .فاملفوضان يتلقيان
اتعابهما منــه اي من املرجع املفروض ان يصدرا
حكمهما عــى انضباطية حســاباته وعملياته
واعماله ،وهو امر بات مــن املطلوب تفاديه بعد
صدور تقرير  Anton R. Valukasالذي كشــف
النقاب عن مســباب ازمة الرهونــات العقارية
االمريكية عام  2008ومنهــا انحرافات يف اعداد
حســابات بنك  Lehman Brothersعرفت باسم
 ،Repo 105حيث قدمت  Ernest&Youngبشأنها
تقاريــر تعكس صورة براقة لكــن مضللة حول
السالمة املالية للبنك قبل انهياره...
من هنا كان من االفضل ان يعتمد خيار تعيني
«مفويض مراقبة» مــرف لبنان من قبل مجلس
النواب وهو الوضع االمثل او من الحكومة مبارشة،
كما حصــل بتعيني الرشكات الثــاث & Alvarez
 Marsalو  Oliver Wymanو  PWCوليس من قبل
مرصف لبنان ،تحاشيا ً لتكرار ما حدث مع Lehman
 ،Brothersخصوصا ً ان رشكــة Ernest&Young
التي اعتمدها مرصف لبنان لتدقيق حســاباته هي
ذاتها املشــكو منها يف قضية ،Lehman Brothers
عىل ان تتوىل الخزينــة العامة دفع اتعاب مفويض
املراقبــة ،واملنطق يف ذلك ان مــرف لبنان يقوم
باصدارالنقد وبمهامه وعملياته استنادا ً «لالمتياز»
 concessionاملمنــوح له من الدولة بمقتىض املادة
 10من قانون النقد والتســليف ،وال يعقل ان يعني
هو من يدقق ويتحقق من حســن وسالمة تنفيذه
لهذا «االمتياز».
( )2إن قيــام مفــويض املراقبــة املعينني
بمهامهم عىل احســن وجه ،ســيما يف ما خص
كشــف املخالفــات ،يتطلب رفــع الرس املرصيف
الذي يسيج مستندات مرصف لبنان والحسابات
لديه لصالح املفوضني ،وهــذا االمر يتطلب نصا ً
قانونيا ً رصيحا ً ال يحتمل اي لبس ،وهو امر سها
عنه واضعــو املرشوع االخــر لتعديالت الرسية
املرصفية .كما لم يندرج ضمن تحفظات صندوق
النقــد الدويل عىل هذه التعديــات بالرغم من ان
التجاذبات حــول تقييد قيام Alvarez & Marsal
بعمليات التدقيق الجنائي بحجة الرس املرصيف ما
زالت عالقة باالذهان .ان اهمية االقرتاح املطروح
ينبع من كون مفويض املراقبة هم االكثر تماســا ً
مع الواقع واالكثر تأهيال ً ومقدرة عىل اكتشــاف
املخالفات قبل اآلخرين.
ذات االمر يصدق عىل ديوان املحاســبة الذي
من املهــم تثبيــت دوره الرقابــي بنص خاص
وواضح ترفع بمقتضاه الرسية املرصفية لصالحه
الجراء التدقيق والتقييــم لقرارات مرصف لبنان
وعملياته ،كما هواالمر وكما سبقت االشارة اليه
بالنســبة للمرصف املركــزي الفرنيس واملرصف
املركزي االوروبي الـ .ECB
(*) استاذ محارض يف قوانني النقد واملصارف املركزية
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أبرز المؤشرات إلى انهيار
المؤسسات العامة هو قطاع
الكهرباء الذي كلّف خزينة الدولة
نصف العجز المالي اإلجمالي للبالد

اإلثـــنـــيـــن  12أيــلــول 2022

 120مستشفى خاصًا و33
مستشفى حكوميًا تفتقد أدنى
مق ّومات الصمود لإلستمرار بتأمين
الخدمات الصحية للمرضى

يقدر إجمالي حجم سوق
المولدات الخاصة التجارية القائمة
على اإلشتراكات بـ 1.1مليار دوالر
وتغطي  1.08مليون عميل

ح
إثنا عشر قطاعًا حيويًا أصابها التعطيل بشكل كلّي أو جزئي والمستمرة منها فـ «بطلوع الرو »

المؤسسات العامة تتحلّل بفعل األزمة
وتضع الكيان في مهب التالشي

كثيرة هي المؤشرات التي تدل على تحلّل المؤسسات
العامة في لبنان ،بفعل اإلنهيار الذي بدأت معالمه
منذ العام  ،2019وهو مستمر لدرجة أنه يهدد وجود
الكيان اللبناني ككل ،في ظل عدم مبادرة أهل السلطة
إلى اتخاذ إجراءات تط ّوق هذا اإلنهيار وتضع البالد على
سكة التعافي .بل على العكس أدارت الطبقة السياسية
منذ بداية األزمة أذنها الطرشاء ،لكل التحذيرات الدولية
والنداءات الداخلية ،بأن ما يحصل يفوق القدرة على
الصمود ،وأن كلفة التحلل الحالي واإلنهيار اآلتي ،باهظة
جدًا على اللبنانيين في معيشتهم ،لكن على من تقرأ
مزاميرك يا داوود.
باسمـــة عطــــوي
عند رصــد التحــركات واإلرضابات
الحاصلــة ،منــذ بداية العــام الحايل يف
ّ
تسي شؤون اللبنانيني،
قطاعات رسمية
نجــد أن الواقع املرير الذي تعيشــه هذه
القطاعــات اليــوم ،لم تشــهده حتى يف
ســنوات الحرب ،ولم يُصبها الشلل الذي
أصابها منذ بدء األزمة االقتصادية ،حتى
يف زمن القصف وانقسام البلد إىل شطرين.
واالدلة عديدة منها إعالن قيادة الجيش يف
حزيران العام  ،2020عن إلغاء اللحوم من
وجبات جنودها لعدم قدرتها عىل تغطية
كلفة نفقاتها ،والتظاهرات املتكررة التي
نظمها مرىض الرسطان ،بسبب عدم توفر
الدواء يف وزارة الصحة ،وذوو االحتياجات
الخاصة بســبب عدم دفع وزارة الشؤون
اإلجتماعية املستحقات للمؤسسات التي
تُعنى بهــم .ويف آب املــايض تب ّلغ لبنان
تجميد عضويتــه يف منظمــة الجمارك
العاملية ،بســبب عدم دفع املســتحقات
املتوجبة عليه.
قبــل االرضاب الحاصــل يف القطاع
العام والجســم القضائي حاليــاً ،كانت
هذه املؤسســات عاطلة عــن العمل منذ
اندالع االزمة .ومنها مؤسسات عىل تماس
مبارش بقضايا املواطنني ،ال سيما الضمان
الصحي واملستشفيات الحكومية ،ودوائر
تســجيل الســيارات والدوائــر العقارية
واألحــوال الشــخصية ،ومصالــح املياه
وإدارات الكهربــاء .واختــر املوظفون
حضورهم إىل مكاتبهــم ليصبح يومني يف
األسبوع .أما الخدمات الرضورية لتسيري
املرفق العام ،من الكهرباء وأوراق وأحبار
وقرطاسية ،فهي غائبة يف معظم اإلدارات،
والتقنني يف املازوت ال يســمح بتشــغيل
املولدات .حتى إخراجات القيد كانت نادرة
يف الفرتة الســابقة ،والطوابع املالية بعد
أن انقطعــت لفرتة وُجدت ،ولكن بســعر
مضاعف وبالتقنني.
وبنا ًء عىل كل ما تقــدم يُمكن رصد
مظاهر التحلل والتاليش ،يف  11مؤسســة
وقطاعا ً عاما ً مدنيا ً وعســكرياً ،تشــكل
هيكل الدولة اللبنانية ،وتنذر( يف حال بقي
الوضع عىل ما هو عليه) ،بأنه سيســقط
عىل رؤوس اللبنانيني أوالً ،والسياســيني
ثانيا ً علما ً أن أداءهم «االحتيايل» ،مسؤول
عن كل الويالت االقتصادية التي نعيشها
اليوم.

 - 1اإلدارة العامة واإلضراب

منــذ  13حزيران املــايض ،ينفذ
حواىل  30ألف موظف إرضابا ً مفتوحاً،
للمطالبة بتصحيح رواتب القطاع العام
وزيادة قيمــة التقديمات االجتماعية.
ويبلغ عــدد موظفي القطــاع العام
حواىل  320ألفاً ،مو ّزعني عىل الوزارات
واملستشــفيات الحكومية ،والجامعة
اللبنانيــة واملؤسســات العســكرية
واألمنية.
وبغض النظر عن أحقية مطالبهم،
فــإن أرضارا ً فادحة تطــال مصالح
املواطنني نتيجة هذا االرضاب ،والشلل
الذي أصــاب مختلــف إدارات الدولة
ومؤسســاتها ،باالضافــة اىل رضر يف
مصالــح الدولة أيضا ً التي ســترتاجع
إيراداتها بشــكل أكرب وأرسع ،علما ً أن
هذه املؤسسات لم تكن بكامل إنتاجيتها
يف األساس قبل هذه األزمة .بمعنى آخر
االدارات العامة ومؤسسات الدولة ،هي
القاطرة االساســية لإلقتصاد .وعندما
تعمل كما هي الحال اليوم بنســبة ال
تتخطــى الـ  5يف املئة ،ســيكون لهذا
األمر تداعيات كثرية أهمها املســاهمة
يف الركود االقتصادي ،ال ســيما أن كل
الرخص واملعامــات اإلدارية ،الخاصة
باملواطنني يجــب أن تمر بــاإلدارات
العامة.
كما أن شــلل اإلدارات واملؤسسات
العامة ،يؤثر عىل حســن ســر البنى
التحتية ،من كهربــاء ومياه وإنرتنت،
فكلمــا تراجعــت هــذه القطاعات،
شــ ّكل ذلك مزيدا ً من اختناق القطاع
االقتصادي يف البالد .وبحســب تقارير
رشكة «الدولية للمعلومات» ،فإن كلفة
الخسائر املبارشة يوميا ً تبلغ  12مليار
لرية (حــواىل  480مليون دوالر) ،فضال ً
عن الخسائر غري املبارشة عىل القطاع
الخــاص والحركة التجارية .وتشــر
تقديــرات نقابية إىل خســائر تراوح
قيمتها بني  100و 150ألف دوالر يومياً،
بســبب التأخري يف تخليــص معامالت
البضائــع العالقــة يف الحاويات داخل
مرفأ بريوت ،ج ّراء اإلرضاب.

 - 2قطاع الكهرباء

العتمة الشــاملة ،تجربة اختربها
اللبنانيــون أكثر من مــرة عىل مدى

قطاع الطاقة كلف االقتصاد نصف الدين العام ...وال كهرباء

العامني املاضيني ،بسبب توقف معامل
مؤسســة كهرباء لبنان ،عــن االنتاج
لنقص يف الفيول وعدم وجود إعتمادات
مالية تســمح برشاء شحنات إضافية.
ويمكن القول إن أبــرز املؤرشات عىل
انهيار املؤسســات العامة ،هو قطاع
الكهرباء الذي ك ّلف خزينة الدولة نصف
العجز املــايل االجمايل للبالد ،بحســب
تقرير صدر يف تمــوز املايض عن البنك
الدويل تحت عنــوان« :مخطط بونزي
يتسبب بمعاناة اجتماعية واقتصادية
غري مسبوقة للشعب اللبناني».
ويُظهــر التقريــر أن تحويالت
وزارة املالية اىل مؤسسة كهرباء لبنان،
تراوحــت يف الفرتة ما بــن -2016
 ،2019بني  924مليــون دوالر و1.66
مليار دوالر ســنوياً .واعتبارا ً من العام
 ،2020بلغ العجز الرتاكمي الناتج عن
كهربــاء لبنان  40مليــار دوالر ،وذلك
عائد اىل ارتفاع تكاليف التشغيل مقابل
االيرادات املنخفضة.
ويرشح التقرير أن النقص املزمن
يف االســتثمارات ،يف قــدرات اإلنتــاج
اإلضافية وارتفاع خســائر الشــبكة،
أدى اىل تقييد مؤسســة كهرباء لبنان
وعجزها عــن تلبية الطلب عىل الطاقة
يف البالد ،واعتمدت سياسة قطع التيار
الكهربائي إلدارة الطلب عىل شــبكتها،
وصل يف العــام الحايل إىل  22ســاعة
يومياً ،أو اىل إنقطاع تام ألكثر من 15
يوما ً بسبب نفاد مادة الفيول ،وغياب
االعتمــادات املاليــة الالزمة لرشائها.
ونتيجــة لذلك ،إعتمــد املواطنون عىل
املولدات اململوكة للقطاع الخاص ،التي
تعمل بالديزل لتعويض النقص الحاصل
من تغذية كهرباء لبنــان ،والحصول
بذلك عىل  24ساعة من الكهرباء.
ويــورد التقريــر أن اجمايل حجم
ســوق املولدات الخاصــة التجارية،
القائمة عىل االشــراكات يقدّر بـ1.1
مليار دوالر ،تغطي  1.08مليون عميل
يقدّر رشاء الكهرباء لديهم بـ 4ترياواط
بالساعة .ويقدّر السوق الخاص املكون
من واردات الوقود وتوزيعه ،ومبيعات

املولــدات وخدمات الصيانــة بنحو 2
مليار دوالر .كما يقدر الحجم اإلجمايل
للقــوى العاملة املرتبطــة ،بعمليات
مولدات الديزل الخاصة بحواىل 13,200
شــخص .كل هذه املليــارات كان من
املفروض أن تصب يف خزينة الدولة ،لوال
األداء الفاسد ألهل السلطة يف إدارة هذا
امللف.

 - 3اإلتصاالت:

منــذ  31آب املــايض دخــل قطاع
االتصاالت يف االرضاب وال يزال ،بســبب
إرضاب عمال وموظفي رشكة «أوجريو»،
التي تديــر قطاع االتصــاالت يف لبنان،
للمطالبة برفع أجورهــم ،بعدما فقدت
قيمتها الرشائية بســبب االنهيار املايل يف
البالد.
وبدأت سنرتاالت االتصاالت يف مناطق
لبنانية عدة ،بالخروج عن الخدمة تباعاً،
مع ما يعنيه ذلك من إنقطاع لالتصاالت
وخدمة اإلنرتنت ،كما ســجل توقف شبه
تام يف إرسال رشكتي الخلوي  alfaو.mtc
كذلك أصدرت رشكتا توزيع اإلنرتنت
 IDMو ، Cyberiaبيانا ً أعلنتا فيه توقف
خدمة اإلنرتنت لدى العديد من املشرتكني
يف العاصمــة اللبنانية بريوت وغريها من
املناطق ،حيث تقدّم الرشكتان الخدمة.
وأدى توقف االتصــاالت إىل انقطاع
خطوط طوارئ بالغــة األهمية يف البالد،
مثل رقم طوارئ الصليب األحمر.

 - 4اإلستشفاء:

كثرية هي االســباب التــي تدفع إىل
القــول ،إن قطاع االستشــفاء يف لبنان
يسري إىل الهاوية ،بعد أن ش ّكل عىل مدى
أعوام طويلة مستشــفى املنطقة .أولها
النقــص يف املعدات الطبيــة والعجز عن
صيانتها ،وثانيها إنقطاع أدوية أساسية،
وثالثها أزمة الرواتب للمرضني واالطباء،
مما يفقد القطاع االستشفائي مقوّمات
صموده ،وتدخل معــه صحّ ة املريض يف
دائرة الخطر.
بحســب املتابعني لهــذا امللف120 ،
مستشــفى خاصــا ً و 33مستشــفى

حكومياً ،تفتقد ألدنى مقوّمات الصمود
لالســتمرار بتأمني الخدمــات الصحية
للمرىض .ويفــر املعنيــون بالقطاع
الطبي هذا الرتاجع إىل وجود مشــكلتني
أساســيتني :األوىل آنيّــة وتتعلق بتع ّ
طل
معدّات طبيّة ،وبقائهــا عىل تلك الحالة
ألشهر ،بسبب أن كلفة إصالحها باهظة
وبالدوالر ،فيما هنــاك صعوبة يف تأمني
الكاش .أمّ ا املشــكلة الثانيــة ،والتي ال
تق ّل خطــورة عــن األوىل ،فتكمن يف أن
املستشفيات تســتهلك املعدّات املوجودة
لديها ،ونظــرا ً إىل الصعوبات االقتصادية
لن تكون قادرة عىل اســتبدالها ،بمعدات
جديدة يف املســتقبل ،أي ســتضط ّر إىل
استخدام معدّاتها القديمة.
ويدخل تأمني الدواء واملحروقات أيضا ً
كجزء من األزمة .إذ يعلن مســؤولون يف
مستشفيات خاصة ،أن أدوية أساسيّة ال
تزال غري متوافرة ،وأسعار بعض األدوية
باتت تفوق قدرة املستشفيات عىل رشاء
كميات منها لتفــادي انقطاعها ،ومنها
مثالً عىل ســبيل املثال عبوة البنج ،التي
كان ســعرها  230ألف لرية واليوم وصل
سعرها إىل  6ماليني لرية .كما أن التكاليف
الباهظة التي يتكبّدها املستشفى لتأمني
الكهرباء تعيق إمكاناته لتخزين كميات
األدوية نفسها التي كانت تُ ّخزن سابقاً.
يُضاف إىل ذلــك تدنّي قيمة الرواتب،
التــي دفعــت بالكثــر مــن األطباء
واملمرضــن ،والعاملني يف هــذا القطاع
إىل الهجرة .والنقص األســايس اليوم هو
يف أعداد األطباء ،وال ســيما أطباء الكىل
وجراحة الرشايــن ،وجراحة األعصاب
واألمراض الجرثوميــة وغريها ،ما يدفع
الطبيب إىل املداومة يف مستشفيات عدّة.

 - 5عدم السيطرة على سوق
القطع من قبل مصرف لبنان

بعد أن وصل سعر الدوالر يف السوق
الســوداء ،العام املايض إىل  33ألف لرية،
عمــد مرصف لبنان إىل التدخل الواســع
يف ســوق القطع ،من خالل ضخ الدوالر
ّ
املنصة .لكن
وبيعه بال ســقوف بســعر
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كلفة الخسائر
المباشرة جراء إضراب
القطاع العام تبلغ
يوميًا  12مليار ليرة
املركزي ق ّرر لجم ّ
تدخله الحقاً ،والحد من
وترية استنزاف الدوالرات التي يملكها يف
احتياطياته ،بعد أن ثبتت عدم قدرته عىل
لجم سعر دوالر السوق السوداء.
ّ
املؤشات العمليّة التي تدل عىل ذلك،
أن املوســم السياحي الواعد الذي م ّر عىل
لبنان هــذا الصيف ،وأدخــل ما يقارب
 3مليارات دوالر فريش إىل أســواقه ،لم
يم ّكن مرصف لبنان من ضبط سيطرته
عىل ســوق القطع لعدة أســباب ،أولها
عدم تمكنه من إســتيعاب حركة القطع
يف الســوق الحــرة ،من خالل وســيط
ّ
من ّ
وشفاف ورشعي للتداول بالعملة
ظم
الصعبة .ومنصة صريفة ،التي أنشــأها
املرصف للعب هذا الدور ،تحوّلت إىل أداة
لبيــع الدوالر بأســعار رصف مدعومة،
لحلقة ضيقة من املستوردين.
ويشــر املختصــون إىل أن التفاوت
بني سعر هذه املنصة ،وبني سعر السوق
املوازية ،يدفع تلقائيًّا عمليات بيع الدوالر
إىل االتجــاه ،نحو الســوق املوازية ذات
السعر األعىل ،ما يفقد املنصة القدرة عىل
لعب دور الوســيط يف عمليات التداول،
وتحديد سعر الرصف الفعيل ،ونتيجة لذلك
استمرت السوق املوازية غري الرشعية ،يف
لعب دور الوسيط الفعيل الذي يحدد سعر
الرصف بالنسبة للبنانيني.
السبب اآلخر الذي ســاهم يف فشل
املركزي يف ضبط ســعر الرصف مؤخراً،
تمثّــل يف بعــض اإلجــراءات التي قام
باتخاذها خــال موســم االصطياف.
وقراره تقليص نســبة الــدوالرات التي
يقوم بتأمينها ،ملستوردي مادة البنزين،
عرب منصــة صريفة من مئة باملئة إىل 55
باملئة ،من قيمة املواد املســتوردة ،وذلك
بشــكل متد ّرج .وبذلك ،أحــال املركزي
نســبة وازنة من الطلب عىل الدوالرات،
إلســترياد هذه املادة إىل السوق املوازية،
وهو ما زاد من الضغط عىل سعر رصف
اللرية فيها.

 - 6التهرب الضريبي وزيادة
التهريب:

منذ بــدء سياســة الدعــم للمواد
االساســية واملحروقــات واالدوية ،التي
أقرتهــا حكومة الرئيس حســان دياب
يف بداية االزمة ،إرتفعــت وترية التهرب
الرضيبــي والتهريب عــر املعابر غري
الرشعية ،علما انها كانت ناشــطة قبل
االزمة ولكن ليس بالوترية نفسها .ومع
الحديث عن رفع الدوالر الجمركي مؤخراً،
فإنه من املتوقع أن تكون تداعياته زيادة
التهرب الجمركي ،والتهريب عرب املعابر
ّ
تبــن أن هناك
غري الرشعيــة ،ربما إذا
فروقات كبرية يف أسعار بعض السلع بني
لبنان وسوريا.
حاليا ً يدفع املســتوردون رســوم
الجمارك عىل بضائعهم،عىل سعر 1500
لرية للدوالر الواحد ،يف مقابل سعر للدوالر
يف الســوق التجارية يزيد عــى  35ألفاً.
وتشري التقديرات إىل أن التجار واملحتكرين
زادت أرباحهم خالل األزمة بنحو ملياري
دوالر فوق أرباحهم التقليدية.
وإذا اعتمد ســعر جديد ملا يســمى
الــدوالر الجمركــي عنــد  20ألف لرية،
ســيجد تجار ومخلصــون جمركيون
(بالتعاون مع رؤساء مصالح وكشافني
يف الجمارك) ،األساليب املناسبة للتهرب
الجمركي الذي يحــرم الخزينة اإليرادات
املرجــوة املفرتض تخصيصهــا لزيادة
رواتب القطاع العام.
هناك نوعان مــن التهرب الجمركي
يف املعابر الرشعية وال ســيما املرفأ ،إما
عرب وضع البضائع التي يتم اســتريادها
من قبل التاجــر ،يف خانة البضائع األقل
كلفة جمركياً ،يف حــن أنها يف الحقيقة
من البضائع التي تستوجب نسبة رسوم
أعىل .وهذا االمر يتم بالتعاون مع املخلص
الجمركــي وباالتفاق مع أحد رؤســاء

تدنّي قيمة الرواتب دفع بالكثير من الممرضات والممرضين إلى الهجرة

ّ
والكشــافني ،لقاء مبالغ مالية
املصالح
يتم االتفاق عليها مســبقاً .وهناك أيضا ً
إدخال بضائع تتمتع بميــزة «الوكاالت
الحرصية» من قبل تاجــر ال يملك هذه
الوكاالت ،بحيث يعمــد التاجر باالتفاق
مع املصــدر االجنبي الذي إشــرى منه
البضائع ،إىل تغيري نوعها عىل املستندات،
وبالتنسيق مع رشكة الشحن التي توقع
عىل فواتــر التاجر .أمــا دور املخلص
الجمركــي ورئيس املصلحــة واملعاين
ّ
والكشــاف ،فهو القبــول بختم رشكة
الشحن وترصيحاتها عن نوع البضاعة،
مــن دون أن يعمــدوا إىل فتحها والتأكد
من نوعها ،عىل أن يحصل كل طرف عىل
حصته من األرباح غري الرشعية.
امــا التهريب عرب الحــدود الربية،
فالطحني املدعوم هو املادة االكثر تهريبا ً
حاليا .فســعر الطن هو مليونان و300
ألف لرية ،بينما يباع يف سوريا ويف السوق
السوداء يف لبنان بنحو  800دوالر فريش،
والرقابة غري موجودة بشــكل أسايس،
ال عىل مســتوى وزارة االقتصــاد التي
تســلم الطحني لألفــران واملطاحن ،وال
عىل املســتوى األمني إلقفال هذه املعابر
املعروفة بأســماء أصحابها وهي نشطة
منذ بداية االزمــة ،وتُدار من قبل مافيا-
لبنانية  -ســورية وبتغطية سياســية
وقضائية وأمنية معينة.

 - 7الجامعة اللبنانية:

تختزل الجامعة اللبنانية واقع التعليم
العــام املتاليش يف لبنان ،مــن خالل كادر
برشي منهك من االنهيــار ،وطالب خارج
ومبان
الصفوف بفعل االرضابات املتكررة،
ٍ
مقفرة بسبب سوء الخدمات ،ودولة عاجزة
عن الدفاع عن مؤسسة ،تشكل املالذ األخري
لتعليم أبناء الطبقات املتوسطة والفقرية.
وخــال العامــن املاضيــن فقدت
الجامعــة اللبنانيــة كثريا ً مــن كوادرها
البرشية ،إما بســبب االستقالة أو مغادرة
املتعاقديــن كلياتهم ،من أجــل العمل يف
الخــارج ،حيث العــروض املادية واملهنية
أفضــل .وفقد أســتاذ الجامعة الشــغف
بالعمل ،ألن ســاعة املتعاقد تبلغ  65ألف
لرية (حواىل دوالرين فقــط) للمعيد ،و83
ألفا ً لألســتاذ املســاعد ،و 100ألف لرية
لألستاذ.
تبلغ موازنة الجامعة  364مليار لرية
لبنانية ،وكان هذا املبلغ يشكل حواىل 230
مليون دوالر ،وتراجعت قيمته إىل حواىل 14
مليون دوالر ،لذلك فــإن الجامعة ،تعاني
لالســتمرار ،وتحتاج إىل قرابة  12مليون
دوالر كنفقات تشــغيلية أولية ،وستسوء
الخدمات باســتمرار ،بوجود صعوبات يف
املجاالت كافة من املختربات إىل القرطاسية.

 - 8المدارس الرسمية

هناك خوف حقيقــي من أن يخرس
طالب املدارس الرســمية عامهم الدرايس
الرابع ،وهم يتحــرون حاليا ً للدخول يف
العام الدرايس الجديد  ،2023 – 2022ألنهم
ببساطة يدفعون ثمن التداعيات الكارثية
للعام الدرايس املايض ،الذي لم يُختتم نهائيا ً
بعد ،بسبب تأجيل وتسويف وتأخري.
دواعــي هــذا الخوف عديــدة ،منها
تأجيل وزيــر الرتبية والتعليم العايل عباس

الحلبي ،بدء األعمال التحضريية والتسجيل
يف الثانويات واملدارس الرسمية ،من  5أيلول
 2022إىل  15منه ،محددا ً الثالث من شــهر
ترشيــن األول موعدًا لبدء العــام الدرايس
.2023 – 2022
التأخري جاء بسبب تداخل موعد إجراء
الدورة الثانية االســتثنائية ،من االمتحانات
الرسمية  2022 – 2021بعد تأجيل طويل،
نتيجــة إرضاب موظفي القطــاع العام يف
لبنــان ،وضمنهم موظفــو وزارة الرتبية.
األمر الــذي ّ
أخر أيضا مواعيــد التصحيح،
واإلجراءات اإلدارية املتعلقة بإصدار النتائج.
الســبب الثاني للخوف ،هو االنتفاضة
الرتبوية لألســاتذة واملعلمــن يف القطاع
الرسمي ،مطالبني بتحسني أوضاع املعلمني
املعيشــية واملالية ،وبمساواتهم مع غريهم
من املوظفني يف القطاع العام.
ويحيط بالعام الــدرايس الجديد أيضا ً
عوائق لوجســتية عدة ،أبرزهــا يتمثل يف
تأمني األمــوال لصناديق املــدارس ،حيث
أن هنــاك صناديق لم تتلــق أي أموال من
اعتمادات وزارة الرتبية منذ  3سنوات .كما
أن االعتمادات املفتوحة باللــرة اللبنانية،
ما عادت اليــوم تكفي حاجــات املدارس
ومتطلبات التعليم بعد إنهيار قيمة العملة،
وبالتايل من غري املعلوم ما إذا كانت املدارس
قادرة عىل تلبية التكلفة التشغيلية ،أم ال.

 - 9الجيش

حني أعلنت قيادة الجيش اللبناني يف
حزيران  ،2020أنه لن يتم بعد اآلن تقديم
اللحوم للجنود يف وجبــات الطعام ،عُ قد

يف تموز العام نفســه مؤتمر دويل ،بهدف
الحصول عىل تربعــات غذائية للجيش إىل
جانب إمدادات طبية ،وقطع غيار ملعدات
طبية ووقود ،وآخرهــا كان إعالن وزارة
الخارجية القطرية يف حزيران املايض ،عن
دعم مايل بقيمة  60مليون دوالر للجيش
اللبنانــي ،ليتمكن من تأمــن حاجاته
االساسية ومنها دفع رواتب العسكريني.
هــذه هي الحالة التي تعيشــها كل
املؤسســات العســكرية وليس الجيش
وحــده .أي إنتظــار التربعــات إلطعام
عنارصها ،ومنحهــم  100دوالر أمريكي
يضاف إىل راتبه باللــرة اللبنانية ،بعد أن
أدت االزمة إىل خســارة هذه الرواتب 90
باملئة من قيمتها ،وتسببت بإرتفاع حاالت
الفرار من الخدمــة ،واإلجازات ،والتقاعد
املبكر.
ويتغــاىض قــادة األجهــزة األمنية
اللبنانيــة حاليــاً ،عن اشــتغال الجنود
بأعمال إضافية ،وهــو يشء محظور يف
العادة ،لكنه أصبــح مقبوال ً بصورة غري
رسمية مع تدني الرواتب.

 - 10القضاة

يستمر معظم قضاة لبنان يف اإلرضاب
الشــامل املفتوح عن العمل ،الذي أعلنوه
قبل أيام يف كل قصور العدل واملحاكم عىل
األرايض اللبنانية ،احتجاجا ً عىل ما اعتربوه
«تجاهل املسؤولني ملطالبهم املحقة».
يعمل يف لبنــان حاليــا قرابة 560
قاضياً ،ومن تداعيــات هذه الخطوة غري
املسبوقة يف الجســم القضائي ،هو توقف

قضــاء املالحقــة ،أي النيابــات العامة،
وقضاء التحقيــق ،ما قد يوقــف النظر
بوضــع أي موقوف ،وهكــذا نكون أمام
حالة غري مســبوقة تهــدد النظام العام.
فالضابطة العدلية غــر قادرة عىل اتخاذ
قرار حجز حرية املوقوف ،أو املشتبه به أو
مرتكب جرم ما ،كون النائب العام املناوب
ليس عىل الســمع ،إلعطاء إشارته لتحديد
مصريه.
كمــا أن القضاء هو أســايس أيضا ً
بالنســبة للمعامالت الخاصــة بالقطاع
االقتصادي ،كمعامالت فــض النزاعات،
فكلما تراجع ،أثر ذلك يف املستثمرين ،وأدّى
أيضا ً إىل تراجع النمو.

 - 11الدبلوماسيون

ال تســتطيع الدولــة اللبنانية دفع
نحو  40مليــون دوالر ،كلفة البعثات من
ضمنها رواتب الدبلوماسيني ،وهذا يعني
أن لبنان بات دولة عاجزة عن اإلنفاق عىل
حضوره الخارجي .وبات الدبلوماســيون
ينفقون منذ أشــهر عىل بدل ســكنهم،
والتأمني الصحي واملدارس ومعيشــتهم
من مدخراتهم .لكنهــم يلوحون يف تنفيذ
إرضاب تحذيري.
ويسأل املتابعون لهذا امللف إذا كانت
املشكلة يف افالس الدولة ،ففي هذه الحالة
عىل املســؤولني أخذ القرار لكيفية تمثيل
لبنان وحجمه ،وعليهــا أقله وضع خطة
لكيفية إقفال بعض الســفارات ،رغم أن
لبنان بحاجة الفتتاح املزيد من السفارات
ال إقفال الحالية.

إعـــــالنــــات رســــميـــــة
إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعــو وزارة املالية – مديرية املالية العامة – مديرية الواردات املصلحة املاليــة اإلقليمية يف محافظة عكار – الدائرة االدارية املكلفني
الواردة أسماؤهم يف الجدول أدناه للحضور إىل مركز الدائرة الكائن يف مبنى مالية عكار-حلبا لتبلغ الربيد املذكور تجاه اسم كل منهم
خالل مهلة ثالثني يوما ً من تاريخ نرش هذا اإلعالم ،وإال يعترب التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشــار إليها
أعاله ،علما ً أنه سيتم نرش هذا اإلعالم عىل املوقع اإللكرتوني الخاص بوزارة املالية:
1

اسم املكلف

عبد السالم احمد سبسبي

الرقم الرضيبي

1103501

رقم الربيد املضمون

RR195790216LB

تبدأ مهلة االعرتاض املحددة بشهرين من اليوم التايل لتاريخ التبليغ.

تاريخ الزيارة الثانية

6/7/2022

تاريخ اللصق

8/11/2022

رئيس املصلحة املالية االقليمية يف محافظة عكار
د .كارلوس عريضة
التكليف 455

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعــو وزارة املالية – مديرية املالية العامة – مديرية الواردات املصلحة املاليــة اإلقليمية يف محافظة عكار – الدائرة االدارية املكلفني
الواردة أسماؤهم يف الجدول أدناه للحضور إىل مركز الدائرة الكائن يف مبنى مالية عكار-حلبا لتبلغ الربيد املذكور تجاه اسم كل منهم
خالل مهلة ثالثني يوما ً من تاريخ نرش هذا اإلعالم ،وإال يعترب التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشــار إليها
أعاله ،علما ً أنه سيتم نرش هذا اإلعالم عىل املوقع اإللكرتوني الخاص بوزارة املالية:
1
2
3

اسم املكلف

رشكة صالح نمري ورشكاه للصريفه
رشكة البيادر للصريفة
احمد عزمي مواس

الرقم الرضيبي

101230
229596
194335

رقم الربيد املضمون

RR195790865LB
RR195790882LB
RR195804808LB

تبدأ مهلة االعرتاض املحددة بشهرين من اليوم التايل لتاريخ التبليغ.
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العـــدد  - ٩٣١السنــــة الـرابـعـة

ّ
شكلت تكاليف النقل قبل األزمات
حوالى  13%من مجموع النفقات
المعيشية لألسر

اإلثـــنـــيـــن  12أيــلــول 2022

البنى التحتية المتهالكة في لبنان والنقل
العام الضعيف عامالن أساسيان في تدهور
اقتصاده وتراجع النمو

ما زالت هناك فرصة إلعادة البناء
بشكل أفضل لنظام الموانئ في لبنان
ودعم النمو التجاري واإلقتصادي

مقارنة رقمية لعائدات المرافئ البحرية والبرية والجوية الوطنية في ظل األزمة مع

النقل في لبنان واقع أليم لقطاع يزخر بفرص نمو
في حال حسن التنظيم
خـــاص « -نـــداء الوطــــن»

تشغيلية من رسوم املستخدم املبارش يف قطاع النقل.

قــدّم البنك الــدويل يف تقريره الصــادر يف  3آب
الفائت تحت عنوان «تقرير املاليــة العامة يف لبنان:
مخطط تمويل بونزي» تحليالً شامالً آلثار السياسات
الكلية والهيكلية العشــوائية التي انتهجها لبنان عىل
«الفشل» يف توفري الخدمات العامة األساسية للسكان.
فباالضافة إىل تفاقم أوجه النقص يف املياه ،الكهرباء،
الرعاية الصحية ،التعليــم ،والحماية االجتماعية...
كان هناك أيضا ً تحليل للنقص الفاضح يف قطاع النقل.
بقيت العائدات السنوية من قطاع النقل اىل وزارة
املالية ثابتة نوعــا ً ما يف الفرتة ما بني  2017و.2019
وبلغت إيراداتها من مطار بريوت الدويل ،واملرفأ إضافة
إىل الرســوم عىل النقل حواىل  235مليــار لرية أو ما
يعادل  155مليون دوالر وفق سعر الرصف الرسمي.
وتوزعت مجمل االيرادات كاآلتي:
 من مطار بــروت الدويل  168مليــار لرية أو 112مليون دوالر.
 من مرفأ بريوت وتســعريات النقل والرضائب 780مليار لرية أو  520مليون دوالر.

مقص في اإلستثمار وسوء في التخطيط

حصة المالية

يستند تحليل هذه االيرادات عىل بيانات محدودة
تم الحصول عليها من وزارة املالية لصالح هذا التقرير
وهي تعكس فقط حصة الــوزارة من عائدات قطاع
النقل .وعىل ســبيل املثال ،بلغت إيرادات مرفأ بريوت
يف العام  ،2017نحو  313مليــون دوالر من ضمنها
 128مليون دوالر من رسوم املوانئ ،و 57مليون دوالر
من عمليــات املناولة ،و 34مليون دوالر من التخزين،
و 95مليون دوالر من عوائد أخرى ،بينما أعلنت وزارة
املالية عن إيرادات محصلة من مرفأ بريوت تبلغ 175
مليار لرية او  116مليون دوالر وفق ســعر الصريفة
الرســمي يف العام ذاتــه .ان التحليل هو أيضا صورة
جزئية عن وضــع قطاع النقل ما قبل األزمة حيث أن
البيانات الواردة مــن وزارة املالية ناقصة وتفتقر اىل
معلومات عن تكاليف التوظيف وااليرادات والنفقات
من ســكك الحديد وتشغيل حافالت هيئة النقل العام
والنفقات عىل مشاريع النقل إلعادة االعمار وتكاليف
تشغيل مطار بريوت الدويل وااليرادات بحسب مصدر
الدخل الخ...
وتشمل الرضائب والرسوم يف قطاع النقل رسوم
رخص القيادة ورســوم تســجيل املركبات ورسوم
مراقبة املركبات والرضائب عىل مغادرة املســافرين،
علما ً بأن اإليرادات األكثر انخفاضا ً تأتي من رســوم
رخــص القيادة .وعــى عكس القطاعــات األخرى
مثال الكهرباء واملال واالتصــاالت ،فال توجد إيرادات

عجز عن تشغيل هبة الباصات الفرنسية

ان تفنيــد النفقات ،كما ورد مــن وزارة املالية،
يتضمن فقط املستحقات اىل البلديات مع عدم وجود
بيانات عن التكاليف التشغيلية او االستثمارات .ومع
ذلك ،فمــن املعروف أن قطاع النقــل يف لبنان يعاني
منذ فرتة طويلة نقصا ً يف االستثمار وسوء التخطيط
ووضع امليزانيــة .هذا وقد ارتكــز تمويل القطاع يف
املقام األول ،عىل صيانة الطرق مما أعاق تنمية أنظمة
نقل وبنى تحتية ذات جــودة عالية وموثوقة بتكلفة
معقولة ،بنــاء عليه ،تمثل البنــى التحتية املتهالكة
يف لبنان والنقل العام الضعيف ،عاملني أساســيني يف
تدهور اقتصاده وتراجع النمو.

كلفة اإلعتماد على النقل الخاص

وكان النقل الربي يف لبنــان مكلفا ً حتى ما قبل
االزمات مع عدم وجــود بدائل موثوقــة للمركبات
الخاصة؛ وتظهر اإلحصــاءات أن تكاليف النقل قبل
االزمات شــكلت حواىل  13%مــن مجموع النفقات
املعيشــية لألرس ،وهي من بني أعىل املعدالت مقارنة
بالفئات األخرى .وعــى الرغم من ذلك ،يعتمد معظم
املســتخدمني عــى املركبات الخاصــة يف تنقالتهم،
ومتوسط إشــغال املركبات الذي يبلغ حواىل % 1.3
منخفــض جداً .وكما هو مقدر يف خطة االســتثمار
الرأسمايل ( سيدر  ،)2018أن حواىل  68%من التجول
يف بريوت وطرابلس يتم باستخدام السيارات الخاصة
بينما كانت حصة النقل العام  32%من ضمنها 16%
لـ»الخدمة» وسيارات األجرة و 14%لحافالت القطاع
الخــاص و 2%للحافالت التي تديرها هيئة الســكك
الحديدية والنقل العام.

غياب النقل العام

اىل ذلك ،فان وســائل النقل العــام يف لبنان غري
منظمة اىل حد كبري مما ساهم يف عدم وجود نقل عام
آمن يعتمد عليه وبأســعار معقولة .ان هيئة السكك
الحديد والنقل العام هي مؤسسة مملوكة للدولة تحت
وصاية وزارة الشــؤون العامة النقل .وهي املشــغل
العام الذي يحتكر عمليات النقل والســكك الحديد يف
لبنان ،ومع ذلــك تراجع دورها اىل حد كبري مع مرور
الوقت بسبب اختفاء ســكك الحديد ،والرتام القديم،
ومعظم عمليات الحافالت .اذ ال يزال هناك فقط حواىل
 35حافلــة صغرية .ولتلبية الطلب ،يضم قطاع النقل
العام يف لبنان  2,200حافلة يديرها القطاع الخاص،
باإلضافة اىل حــواىل  4آالف حافلة رشعية و 10آالف
حافلة وشــاحنة صغرية غري رشعية ،يضاف اىل ذلك

ال تمثّل حصة النقل العام أكثر من  2في المئة من مجمل قطاع النقل في لبنان

 33الف ســيارة اجرة خاصة رشعيــة و 20الفا ً غري
رشعية والتي تعمل وفق مبدأ املشــاركة .وأيضاً ،فان
خدمة صناعة النقل عرب الشاحنات ،هي أيضا ً مجزأة
اىل حــد كبري مع امتــاك القطــاع الخاص رشكات
النقل الربي .هذا ويمثل كل مــن كلفة النقل العالية
وضعف قطاع النقل عبئا ً كبريا ً عىل االقتصاد اللبناني؛
ويقدر ان االزدحام املروري املستوطن يف لبنان يكلف
االقتصاد  8%من الناتج املحــي اإلجمايل ،يف حني أن
تكلفة الوفيات واالصابات الناجمة عن حوادث الطرق
قد بلغــت  5.4%من الناتج املحيل للبــاد يف .2016
ويساهم النقل ب 24.4%من انبعاثات ثاني أوكسيد
الكربون يف لبنان.

تأثير األزمة على قطاع النقل (  2020وما
بعد)

تسببت جائحة كورونا يف اغالق الحدود الرئيسية
واملطــار واملرافئ البحرية وأيضا بعض مؤسســات
القطاع العام لنحو  3أشهر ،مما أسفر عن اضطرابات
يف التجــارة وتكبيد الحكومة خســائر جســيمة يف
االيرادات .وبالفعل تراجعت الواردات من مطار بريوت
الــدويل اىل وزارة املالية ومن الرضيبــة عىل مغادرة
املســافرين من  249مليار لرية اىل  162مليار لرية يف
العام  2020ومن  218مليــارا ً اىل  68مليار لرية عىل
التوايل .ويف الوقت ذاته زادت اإليرادات من مرفأ بريوت
من  220مليــار لرية اىل  266مليــار لرية بني عامي
 2019و ،2020االمر الذي يمكن تفسريه بانهيار سعر

الرصف يف  2020حيث أن بعض ايرادات مرفأ بريوت
مدولرة.

الجائحة وتفجير المرفأ وانعكاسهما على
القطاع

وعىل الرغــم مــن أن االغالقــات الناجمة عن
جائحــة كورونا والقيود عىل التنقل كانت أساســية
للحد من انتشــار الفريوس ،اال أنها قد أدت أيضا اىل
احداث اضطرابات يف وترية الســفر ما أدى اىل خسائر
باإليرادات لحقت بمزودي خدمات النقل العام ،االمر
الذي ش ّكل تهديدا ً يف سبل العيش للفئات األكثر ضعفا ً
يف املجتمع .وقــد كان مزودو خدمــات النقل العام
تحديدا ً األكثر ترضرا ً من االزمــة مع منع الحافالت
والحافالت الصغرية من الســر وانحرص عمل بعض
رشكات ســيارات األجرة الخاصة بـــ 6%فقط من
عملها املعتاد .وبينما عملت بعض رشكات ســيارات
األجرة عــى زيــادة االلتزامات واالشــراكات فان
السائقني اســتمروا بكسب رزقهم عىل أساس يومي.
وبنــاء عليه ،فان ضعف الطلب عىل النقل قد ســبب
خسائر يف إيرادات مزودي خدمة النقل العام ال سيما
وأن املؤسسات العامة والخاصة قد اعتمدت ملوظفيها
نظام عمل من املنــزل أو النوبات الدورية للتقليل من
االختالط بني املوظفني.
وأضــاف انفجار مرفأ بريوت أزمــة اىل االزمات
املتعددة التي كان لبنان يواجهها يف األساس ال سيما
جائحة كورونا واالزمة االقتصادية واملالية .وبحسب

الباصات الجديدة ال تساهم بتخفيض كلفة النقل المرتفعة
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تقتضي الضرورة اليوم تعزيز
قطاع النقل الحالي وتوفير وسائل
نقل موثوقة وبأسعار معقولة

السنوات التي سبقتها

هائلة
ألحق تفجير المرفأ أضرارًا بقطاع النقل تتراوح بين  280و 345مليون دوالر

تقرير االرضار الرسيعة وتقييم االحتياجات املعد من
قبل البنك الــدويل بالتعاون مع األمم املتحدة واالتحاد
األوروبــي ورشكاء أخرين ،الحــق االنفجار ارضارا ً
بقطاع النقل ترتاوح بــن  280اىل  345مليون دوالر.
لقد أوقع االنفجار العديد من القتىل والجرحى يف مرفأ
بريوت وأدى اىل تحطيم ســبع سفن إضافة اىل الحاق
ارضار جسيمة يف محطة الشحن تضاف اليها االرضار
التي لحقت باالهراءات ذات الـ 120الف طن ،وكانت
تحتوي عــى  15الف طن من الحبــوب عند حدوث
االنفجار .وكانت االهراءات تستخدم لتخزين مخزون
الحبوب ،وقد أسفر انهيارها عن زيادة مخاطر االمن
الغذائي التي كانت يف األســاس جســيمة بالنظر اىل
االزمات االقتصادية واملالية الطويلة األمد .كما أحدث
االنفجار أيضــا ارضارا ً يف محطة الحاويات وكذلك يف
األصول والتســهيالت املتعلقة بهيئة ســكك الحديد
والنقل العام مــن ضمنها  40من أصل  50حافلة يتم
تشغيلها من قبلها و 16الف مرت مربع من املستودعات
واملواقف التابعة للهيئة ،ما أدى اىل منع الحافالت من
الحصول عىل الوقود وقطع الغيار .يضاف اىل ذلك أن
 430مركبة خاصة وعامة قد ترضرت داخل وخارج
املرفأ اىل جانب  1.5كيلومرت من الطرقات.

التهريب وانهيار القدرة الشرائية لألجور
فاقما المشكلة

ويف اآلونــة األخــرة أثرت االزمــة املالية عىل
صناعة النقــل بالشــاحنات حني عمد ســائقو

الشــاحنات اىل االرضاب يف مرفأ بــروت ما أدى اىل
اضطــراب العمل يف املرفأ وكبّد الحكومة خســائر
مالية .فمع أجور ال تتعدى  1.3مليون لرية لبنانية،
وجد سائقو الشــاحنات أن سبل عيشهم قد تأثرت
بالتضخم املرتفع وطالبوا بتصحيح لألجور لتحسني
ســبل العيش .وباملثل ،وجد مالكو الشــاحنات أن
أعمالهم قد تأثرت بزيادة تكاليف الصيانة حيث يتم
تسعري قطع الغيار بسعر الرصف ،فكانوا يطالبون
أن يدفــع لهم بالدوالر ال ســيما أن عمالءهم يدفع
لهم بهذه العملــة .وقد أدى االرضاب اىل اضطرابات
يف سلســلة التوريد اىل التجار واملســتهلكني بما يف
ذلــك املواد الغذائية .كما أثــرت االزمة الناجمة عن
النقــص يف الوقود أيضا عىل خدمــات النقل العام
والخاص حيث أن االنخفــاض الحاد يف قيمة اللرية
جنبا ً اىل جنب مع عدم فعالية الدعم للبنزين والديزل
قد أدى اىل التهريب والتخزين وهذا بدوره قد أســفر
عن ندرة يف الوقود لدى محطات الوقود واىل طوابري
انتظار طويلة ،ما أســفر عن تصاعد يف التوتر بني
السائقني املنتظرين يف هذه الطوابري للتزود بالوقود
وســط أجواء مشحونة كانت تصل أحيانا اىل إطالق
النريان .وقد قدر أن انهيــار دعم العمالت األجنبية
عىل الوقود هو الســبب يف زيادة أسعار املحروقات
والديزل وفق عامل  ،27-16حيث قفزت أسعار 20
ليرتا ً من الوقود والديزل عىل التوايل من حواىل  28الف
لرية يف كانون الثاني  2021اىل  454الفا ً يف نيســان
 2022ومن  19الف لــرة يف كانون الثاني  2020اىل
 520الف لرية يف نيسان  ،2022وهذه األرقام تظهر
تصاعد األزمة خاصة اذا ما قورنت مع الحد األدنى
لألجور البالغ  2مليون لرية .وبالتايل فان الحد األدنى
لألجور سيكون معادال ً لســعر  90ليرتا ً من الوقود.
وبحسب استطالع الفايســبوك يف تموز  2021فان
 54%من املشاركني يف االستطالع قد أنفقوا أكثر من
 450الف لرية شهريا ً عىل الوقود والتأمني والصيانة
الخ أي ما يعادل  67%من الحد األدنى لألجور يف ذلك
الوقت .هذا وقد أثرت ندرة الوقود والديزل واسعارها
املرتفعة عىل تعرفة سيارات األجرة والنقل العام مع
بلوغ التعرفة غري الرســمية  30الف لرية يف  12آب
 2021اذ تبلغ كلفة رحلة  10كيلومرتات حواىل 175
الف لرية يف سيارة اجرة خاصة وحواىل  100الف لرية
بواسطة اوبر.
ومع غياب التنظيم وســيطرة العشوائية عىل

اإلزدحام المروري المستوطن في لبنان يكلف االقتصاد  8%من الناتج المحلي اإلجمالي

قطاع النقل العام ،وجد املســتخدمون أن التعرفات
متباينة من مشــغل اىل آخر كما ش ّكل لهم ارضاب
املشــغلني وتوقف الخدمــة قلقا ً كبــراً .ويظهر
الفايســبوك أن الزيادة الكبرية يف كلفة النقل العام
هي مشــكلة كبرية وعائق أسايس الستخدام النقل
العام من قبل غري اللبنانيني والطالب ( يف الصفوف
املتوسطة أو أقل) وموظفي الدوام الكامل أو الجزئي،
وبحســب االســتطالع فان  46.5و 38و 34%عىل
التوايل من فئات غري اللبنانيني والطالب يف الصفوف
املتوســطة وموظفي الدوام الكامــل والجزئي قد
يســتخدمون النقل العام اذا ما كانت التعرفة اقل.
وقد ســاهم رفع الدعــم عن الوقــود يف تخفيض
استخدام السيارات وشجع عىل استخدام بدائل اكثر
استدامة مثال النقل العام ومشاركة الرحالت.
لقــد اضافت هذه املشــاكل املزيــد عىل أوجه
القصــور يف توفري خدمات النقــل ونقاط الضعف
الهيكلية والتي تتضمن بنى تحتية متهالكة وحوكمة
ضعيفة وسوء إدارة املالية العامة ،فالخدمات التي
تقدمها مرافق النقل والبنى التحتية ليست غاية يف
حد ذاتها بل هي وســائل وسط سلسلة من غايات
أوسع نطاقا ً يفرتض أن تؤدي دورا ً حيويا ً يف تسهيل
حركة البضائع وضمان االتصال وتوفري الوصول اىل
الخدمات األساسية (بما يف ذلك املدارس والجامعات
واملدارس) والتوظيــف للرشكات واالفراد بما معناه
املســاهمة يف رأس املال البرشي فضالً عن التنمية
االقتصادية والنمو.

إجراءات وسيناريوات السياسة العامة
لضمان استمرار تقديم الخدمات

مرفأ بريوت :بعد عامــن تقريبا عىل انفجار
 4آب  ،2020مــا زالت هناك فرصــة إلعادة البناء
بشــكل افضل لنظام املوانئ يف لبنــان ودعم النمو
التجاري واالقتصادي .يجــب عىل خطة إعادة بناء
مرفأ بــروت أن ترتكــز عىل أربعة أســس وهي:
هيكليــة حوكمة جديدة ،مبنيــة وفق نموذج مرفأ
مالك األرض ،وجمارك حديثة وفعالة ،ووكالة حدود
وإجــراءات تجارية لديها دور أســايس يف معالجة
املشاكل املتعلقة بالشــفافية واالمن واعتماد نظام
تقديم عطاءات شفافة الختيار املشغلني او أصحاب
االمتيازات وبناء بنى تحتيــة ذات جودة وفق رؤية
عىل مستوى الدولة لقطاع املوانئ ،ومراجعة الخطة

األساســية ملرفأ بريوت .وثمة مطلب أسايس إلعادة
بناء مرفأ بريوت يقيض بتأســيس هيكل إطار عمل
قوي لقطاع املرافئ من شــأنه أن يعيد ثقة املجتمع
اللبناني ومشغيل االقتصاد.
النقــل الربي :قد تســاعد برامــج التحويالت
النقدية الهادفة اىل تحويل املساعدة باتجاه الفئات
األكثــر ضعفا ً وتوفــر الدعم املبــارش للمواطنني
للمحافظة عىل ســبل عيشهم .بشكل عام فان دعم
الوقود يطبق عادة لحماية املستهلكني من الزيادات
يف أســعار الوقــود ولكن عندما يكــون الدعم غري
هادف عندها يعــود بالفائدة عىل مجموعات الدخل
األعىل بما أنه لديهم القدرة عىل االستهالك .وبحسب
دراسة يف  2015أجرتها وزارة البيئة وبرنامج األمم
املتحدة للتطور ،فقط  6%من اجمايل دعم النقل يف
لبنان تقدم اىل ذوي الدخل القليل ممن لديهم معدل
دخل أقل من  5,200دوالر بالسنة بينما الربع االغنى
مــن ذوي الدخل األعىل من  19,200دوالر بالســنة
يحصلون عىل  55%من اإلجمايل.
ال بد مــن ضخ االســتثمارات يف قطاع النقل
كجزء مــن اســراتيجية نقل وطنيــة من أجل
االستجابة املســتدامة لألزمة املالية ورفع الدعم
كليا عن الوقود .وتقتيض الــرورة اليوم تعزيز
قطــاع النقل الحايل وتوفري وســائل نقل موثوقة
وبأسعار معقولة خاصة يف ظل تزايد الفقر املدقع
وارتفاع كلفة رشاء وصيانة السيارات .وينبغي أن
يشمل ذلك انشاء إطار مؤسيس وقانوني من اجل
احداث حوكمة جيدة للقطــاع ومعالجة رشذمة
وعشــوائية مزودي الخدمة وترتيب النظام وفق
خطوط واالستثمار يف البنى التحتية ،مثل املحطات
واملســتودعات والبنى التحتية لدخول املشــاة يف
بريوت ،ودعم خطة تجديد اســطول الحافالت...
وغريها من أفضل املمارسات .ومما ال شك فيه من
أن هذه الخطوات ســوف تساعد عىل توفري نظام
نقل منظم بفعالية وآمن وموثوق للجميع ال سيما
الفئة الفقرية يف املجتمع ،ما سوف ينعكس بدوره
انخفاضا ً يف ميزانية األرس للنقل ويطور املواصالت
ويعزز الوصول اىل الخدمات ويزيد فرص التوظيف
للجميع؛ وباإلضافة اىل ذلك فان هذه املمارســات
املطلوبة هي أساســية إلعادة الثقــة يف القطاع
الخاص الذي بدوره هــو رضوري لتطور أنظمة
النقل العام للدولة يف مرحلة الحقة.

بلغت تكلفة الوفيات واالصابات الناجمة عن حوادث الطرق  5.4%من الناتج المحلي للبالد في 2016
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تــتــــــــمــات
العـــدد  - ٩٣١السنــــة الـرابـعـة

"القاضي الرديف"" ...بدعة" اإلستزالم والتضليل

ال أحد يقبل حجز حرية مشــتبه بهم أو مدَّعى عليهم من غري استكمال
التحقيقات وإجــراء املحاكمات ليربَّأ الربيء ويُــدان املذنب .وال يتعلق األمر
بموظفي املرفأ فحسب ،بل أيضا بـ»اسالميي» طرابلس وهنيبعل القذايف وأيّ
ّ
موقوف له
الحق باجراءات التقايض الطبيعية ،غري أن ما افتعله هنري خوري
نزوال ً عند أوامر «العهد القوي» يكاد يساوي ارتكاب يوسف خليل .هو محاولة
تضليل مشــبوهة ومفضوحة وملوّثة بالتسييس هدفها حرف املشكلة عن
جوهرها وهو إعاقة عمــل القايض بيطار ،وإحداث رشخ بني أهايل الضحايا
وأهايل املوقوفني ينفذ منه قاض عب ٌد ألســياده العبيد بهدف رضب التحقيق
األسايس.
ٌ
«إذا ابتليتم باملعايص فاسترتوا»
حكمة غابت عن ذهن وزير العدل .لذلك
ّ
توّج تآمره عىل
املحقق العديل باتهام األهايل املفجوعني بالتســييس والتبعية
ٍ
ألطراف وسفارات .هذا عيبٌ ال يليق بحارضك ،يا معايل الوزير ،اذا كنت تعترب
نفسك أهالً للمنصب الذي تشغله ،وهو يشوِّه تاريخك املهني اذا كان لديك فيه
ٌ
انجازات تُذكر.
ّ
ٌ
كنا نعلم منذ يوم  4آب بأن القضاء اللبناني عاجز عن التحقيق وإحقاق
الحق ّ
ألن ال مناعة لدى الجسم القضائي تجاه الضغوطّ ،
وألن ال دولة تحميه،
ننادي
وما زلنا
بتحقيق دويل .لكننا نرفض اليوم أن يستم ّر التالعب بالقضاء اىل
ٍ
ح ّد يُفقد اللبنانيني أيّ أمل بما ّ
تبقى من مؤسسات ،مثلما نرفض تحدّي إرادة
أهل الضحايا وأكثرية اللبنانيني التي ترفض االستسالم لسياسة اإلفالت من
العقاب ،وتتط ّلع اىل التخ ّلص من حالة شــاذة من شأن انتصارها عىل العدالة
رضب مسمار إضايف يف نعش العيش املشرتك والكيان.

الراعي لعون ونصرالله :رسائل مباشرة "ال تقبل...

وشدد الراعي يف امللف الرئايس عىل ّ
أن عون ال يستطيع أن يبقى يف القرص
الجمهوري بعــد  31ترشين األول «حتى ولو كانــت هناك حكومة ترصيف
أعمال» ّ
ألن واليته بهذا التاريخ «تســقط» وصالحياته تنتهي ،مخاطبا ً إياه
بالقول« :خليك عىل املســتوى الرفيع ،دخلت كبريا ً فاخرج كبرياً ،حرام رصنا
بلبنان مضحكة للدول كلها» ،بينمــا كان قد حمّ ل ممثل رئيس الجمهورية،
وزير السياحة وليد نصار خالل قداس مزار القديسة رفقا عىل نية السالم يف
لبنان صباحاً ،رســالة إىل عون طالبا ً من نصار أن ينقل إليه «سالمه وسالم
املطارنة» مترضعــن إىل الله أن «ينهي عهده كما يجــب ملا فيه خري لبنان
وشــعبه» ،ومشددا ً يف عظته عىل ّ
أن اللبنانيني لم يعد باستطاعتهم البقاء «يف
ّ
هذه الحالة من الفوىض ومن التعطيل وكأن الغاية االساسية أصبحت عندنا
أن نع ّ
طل كل يشء».
وإذ كشف يف ما يتصل بإشــكالية التشكيالت القضائية التي يحتجزها
رئيس الجمهورية أنه ســبق وطالب عون برضورة توقيعها ،حمّ ل البطريرك
املاروني يف عظة األحد الثنائي الشــيعي مســؤولية غري مبارشة عن تعطيل
التحقيق العديل يف جريمة  4آب ،من خالل تشديده عىل مسؤولية وزير املالية
املبارشة عن تكبيل يدي املحقق العديل القايض طارق البيطار «بسبب رفضه
توقيع مرسوم التشكيالت القضائية» ،مؤكدا ً يف املقابل ّ
أن الخطوة التي أقدم
قاض رديــف «ال تؤثر بيشء عىل صالحية القايض
وزير العدل عليها بتعيني ٍ
البيطار».
وعــى األثر ،أصدرت وزارة املالية بيانا ً إعالميــا ً أمس حاولت فيه تربئة
ذمتها من تعطيل التحقيق العديل وتكبيل املحقق العديل يف جريمة تفجري املرفأ،
فأوضحت ّ
أن «مرشوع مرسوم تعيني غرف محكمة التمييز تم اسرتداده بنا ًء
عىل كتاب من وزارة العدل لتحيلــه اىل املراجع القضائية املختصة لتصحيح
الخلل الذي يعرتيه ،وذلك بواسطة رئاسة مجلس الوزراء».
يف الغضون ،تصاعدت وترية الهجمة التي تشنها القيادات الشيعية عىل
قوات الطوارئ الدولية «يونيفيل» ،فدخل املفتي الجعفري املمتاز الشيخ أحمد
قبالن أمس بقوّة عىل خط الهجوم عىل هذه القوات ،ملمحا َ إىل ّ
أن دورياتها يف
ً
رصاحة إىل ّ
جنوب الليطاني أصبحت يف خطر من خالل اإلشارة
أن «هناك 430
دورية يومية لليونيفيل بســائر مناطق عملها فحذار اللعب بالنار ،ولن نقبل
بأي قوة عسكرية أو أمنية أو لوجستية تخدم تل أبيب ،والتجسس والتعقب
أخطر عدوان عىل املصالح الوطنية ،والتداعيات كارثية والسكان املحليون أكرب
عنرص من عنارص سيادة لبنان وحفظ مصالحه الوطنية» ،معتربا ً ّ
أن «سجل
اليونيفيل غارق بالشكوك والخزي» ،ومهددا ً باعتبارها «قوات احتالل» يف حال
تجاوزها «الخطوط الحمر».
أما يف مستجدات ملف الرتسيم البحري ،وعىل وقع تهديد رئيس األركان
اإلرسائييل ّ
بأن «حزب الله» والدولة اللبنانية ســيتحمالن املســؤولية «بحال
املساس بسيادتنا» ،سادت عىل املستوى الرســمي اللبناني مسا ًء حالة من
التخبط بني نفي الرساي الحكومي وتأكيد قرص بعبدا تسلم إحداثيات النقاط
البحرية املطروحة عىل طاولة التفاوض من جانب الوســيط األمريكي آموس
هوكشــتيان .فبينما نفى املوقع االلكرتوني لرئيس حكومة ترصيف األعمال
عىل لســان «مصدر حكومي معني» أن يكون هوكشــتاين «س ّلم مسؤولني
لبنانيني (أمس) إحداثيات خط العوامات البحرية التي تشكل النقطة األخرية
التي يتم التفاوض عليها ،تحضريا ً إلرســال عرضه الكامل األسبوع ا ُملقبل»،
ســارع يف املقابل نائب رئيــس مجلس النواب الياس بــو صعب إىل ترسيب
معلومات صحافية يؤكد من خاللها ،بوصفه «مكلفا ً من رئيس الجمهورية»
متابعة ملف الرتسيم البحري «تس ّلم لبنان إحداثيات النقاط البحرية وعددها
ستة».
وتزامناً ،جدد نائب األمني العام لـ»حزب الله» الشيخ نعيم قاسم التأكيد
عىل ّ
أن موقف الحزب الذي أعلنه نرصالله إزاء ملف الرتسيم «لن ّ
يتغي» ،وقال:
«نريــد حقوقنا املائية والنفطية والغازية كاملــة غري منقوصة وال نقبل أي
ّ
سنعب بالطريقة املناسبة ويف
عذر ( )...ونحن نتابع التطورات وعىل أساسها
الوقت املناسب عن أي موقف حسب مجريات املفاوضات ونتيجتها».

باألرقام ...اإلنهيار يسرق قوت األطفال!

املؤرشات السلبية اســتم ّرت بالتحليق عالياً ،حاملة عىل أجنحتها آمال
األطفال بالهجرة من لبنان ،بوصفها الحل الوحيد لإلنتهاء من مشــاكلهم.
وباألرقام ،أظهر تقييم اليونيسف الرسيع والذي ير ّكز عىل الطفل ،أن:
  84يف املئــة من األرس ال تملك ما يكفي من املــال لتغطية رضوريّاتالحياة.
  38يف املئة من العائالت ّخفضت نفقات التعليم مقارنة مع  26يف املئة
يف نيسان .2021
  23يف املئة من األطفال ذهبت إىل فراشها خالل أشهر آذار ونيسان وأياروهي جائعة.
  60يف املئة من العائالت ّخفضــت اإلنفاق عىل العالج الصحي مقارنة
بنسبة  42يف املئة يف نيسان .2022
  70يف املئة من العائالت تســدّد حاليا ً كلفــة رشاء الطعام من خاللمراكمة الفواتري غري املدفوعة ،أو عرب اإلقرتاض املبارش.

اإلثـنـيـن  ١٢أيلول 2022

أخطر ما يف دراسة اليونيسف الصادرة يف حزيران الفائت ال يتعلق بتسارع
وترية اإلنهيار من شهر إىل آخر فحســب ،إنما إظهارها انعدام ثقة األطفال
بوطنهم .فمن استطلعت الدراســة آراءهم اعتربوا أن لبنان يوفر لهم فرصة
ضيئلة جداً ،وال أمل لهم بتحســن أوضاعهم إال بالهجرة .هذا وســجل ثلثا
مقدّمي الرعاية (االهل) تراجع الصحة النفسية ألطفالهم وزيادة الخالفات
داخل العائلة.
معالجة حرمان األطفال تتطلب بحســب توصيات اليونيســف «تنفيذ
اإلصالحات االقتصادية واملالية الحاســمة» .حيث سيكون من املهم «تعزيز
اإلنتعاش االقتصادي الشــامل الذي من شأنه دعم خلق فرص عمل منصفة
والئقــة .وأن ترتافق هذه الخطوات أيضاً ،مع توســيع إمكانية الوصول إىل
خدمات عالية الجودة .وهذا معناه زيادة وصول املال إىل الخدمات االجتماعية
وزيادة املســاعدة االجتماعية بشكل كبري للعائالت التي تعيش يف فقر مدقع.
كما تتطلب املعالجــات «تقديم املنح االجتماعية لــأرس التي تعاني نقاط
ضعف معينة ،كوجود كبار السن أو حاالت إعاقة» .وبرأي ممثل اليونيسف يف
لبنان إدوارد بيجبيدر فإن املعالجات تتطلب «استجابة متعددة األبعاد ،ترتكز
عىل تعزيز نظام الحماية االجتماعية الذي من شــأنه ضمان حماية الحقوق
األساسية لألطفال الضعفاء».

النووي اإليراني :مواجهة مفصلية أمام "الوكالة...

وغداة البيان األوروبي الحاســم اللهجة ،وجّ ه رئيس الوزراء اإلرسائييل
يائري لبيد الشــكر لكل من لنــدن وباريس وبرلني عــى «املوقف الحازم» يف
املفاوضات النووية.
وقبل توجهه إىل املانيا أمس ،أ ّكد لبيد خالل اجتماعه األسبوعي للحكومة
«أن بالده قدّمت للدول األوروبية معلومات استخباراتية حديثة بشأن النشاط
النــووي اإليراني يف مواقع عدّة» ،ورأى أن «هناك ما يشــر إىل نجاح الحملة
اإلرسائيلية ملنع إعادة إحياء االتفاق النووي ،ووقف رفع العقوبات عن إيران».
أما يف ما يتعلق بنشاط امليليشيات اإليرانية يف سوريا ،فأكد أن بالده «لن
تسمح باستخدام األرايض السورية ممرا ً لنقل األسلحة للمنظمات اإلرهابية أو
إلقامة قواعد إيرانية عىل حدودها الشمالية» ،وفق تعبريه.
وتابــع« :األمر لم ينته بعــد .ال يزال أمامنا طريــق طويل ،ولكن هناك
مؤرشات مشــجعة نعمل عىل منع طهران من إنشاء قواعد إرهابية يف جميع
أنحاء الرشق األوسط خاصة يف سوريا».
وبدوره ،أكد مســؤول إرسائييل أمس ،أن تل أبيب «ال تعتقد أنه ســيتم
توقيع اتفاق نووي بني دول مجموعــة  1 + 5وإيران قبل انتخابات التجديد
النصفي للكونغرس األمريكي يف ترشين الثاني املقبل».
وأضاف« :إذا لم تستســلم الواليات املتحدة ملطالب إيران ،ولم تستجب
طهران ملطالب واشنطن ولم تغلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية التحقيقات،
فلن تكون هناك عودة لالتفاق».
يف املقابل ،اســتبعدت صحيفة «إيران» الناطقة باسم الحكومة ،حدوث
«السيناريو املتشائم» يف اجتماع مجلس محافظي «الطاقة الذرية» والذي قد
يقيض بإحالة ملفها إىل مجلس األمن.
وقال الســفري الرويس لدى املنظمات الدولية ميخائيــل أوليانوف عىل
«تويرت» ،إن طهران وقضيــة املراقبة والضمانات ســتكون ضمن املحاور
املركزية لجلسة أيلول ملجلس محافظي الوكالة الدولية.
وكان املتحدث باســم وزارة الخارجية االيرانية نارص كنعاني قد وصف
بيان الرتويكا األوروبية بأنه «غري بنّــاء» ،وقال يف ترصيح أمس األول« :من
املستغرب واملؤسف أنه يف ظل الظروف التي يجري فيها التعاطي الدبلومايس
وتبادل الرســائل بني األطراف املتفاوضة ومنســق املباحثات الســتكمال
املفاوضات ،تُقدم الرتويكا االوروبية عىل اصدار مثل هذا البيان يف اجراء مض ّلل
وبعيد عن نهج املفاوضات املثمر» ،مضيفا ً انه من «املؤسف أن الدول األوروبية
الثالث ومن خالل البيان غري املوزون قد اقتفت اثر الكيان الصهيوني والرامي
اىل افشــال املفاوضات ،ومن البديهي أنه يف حال اســتمر هذا النهج ،فعليهم
تحمل مسؤولية نتائجه».

بوتين يح ّذر ماكرون من "عواقب كارثيّة" في زابوريجيا

يف األثناء ،ذكرت وكالة الطاقة النووية األوكرانية أنه تم إغالق آخر مفاعل
يف محطة زابوريجيا الخاضعة لســيطرة القوات الروسية والتي تعد األكرب يف
أوروبا وتتسلط أنظار املجتمع الدويل عليها ،كإجراء احرتازي.
ويبدو أن رسعة عمليــة املقاومة األوكرانية فاجــأت الجيش الرويس
فنجحت يف إعادة مساحات واســعة من األرايض التي سيطرت عليها روسيا
عىل مدى شهور إىل قبضة كييف.
وأفاد الجيش األوكراني يف تعميم بشــأن الوضــع امليداني الذي يصادف
مرور  200يوم عىل بدء الغزو الــرويس ،أن «تحرير البلدات جار يف منطقتي
كوبيانسك وإيزيوم التابعتني ملنطقة خاركيف».
وأكد الجيش أنه «بفضل نجاح الهجوم املضاد لقواتنا يف منطقة خاركيف،
تُخيل القوات الروسية رسيعا ً مواقعها وتلوذ بالفرار».
من جهته ،أعلن حاكم خاركيف أوليغ ســينيغوبوف «تحرير قسم كبري
من مناطق تشوغوييف وكوبيانسك وبالكليا» ،وتابع« :اليوم يمكننا أن نؤكد
تحرير نحو أربعني ناحية ،لكن العدد أكرب بكثري».
ويف ســياق متصل ،ح ّذر الرئيس الرويس فالديمري بوتني نظريه الفرنيس
إيمانويل ماكرون من أن «الهجمات األوكرانية املتكررة عىل مواقع يف محطة
زابوريجيا ،بما يف ذلك مستودعات للنفايات املشعة ،قد تكون عواقبها كارثية».
وأبلغ بوتني نظريه الفرنيس بـ»التدابري التي اتّخذها خرباء روس لضمان
أمن املحطة» ،مشدّدا ً عىل «رضورة ممارسة ضغوط عىل سلطات كييف لكي
توقف فورا ً الهجمات التي تستهدف املحطة».
وخالل املحادثة الهاتفية ،ندّد بوتني بإمداد الغرب كييف بأسلحة تستخدم
وفق الرئيس الرويس يف «قصف مكثّف للبنى التحتية املدنية يف مدن دونباس»،
يف إشارة إىل املنطقة الغنية باملعادن والواقعة يف رشق أوكرانيا.
من جهّ ته ،أكد ماكرون لبوتني أن «االحتالل الرويس هو سبب املخاطر»
التي تهدد محطة زابوريجيا ،طالبا ً منه سحب «األسلحة الثقيلة والخفيفة»
من موقعها .وقالت الرئاســة الفرنســية يف بيان إن ماكرون «سيبقى عىل
اتصال» بنظريه األوكراني زيلينســكي وكذلك باملديــر العام للوكالة الدولية
للطاقة الذرية رافايل غرويس و»سيتحدث مجدداً» اىل نظريه الرويس «يف األيام
املقبلة بهدف التوصل اىل اتفاق يكفل سالمة املحطة».
إىل ذلك ،أعلنت كييف أمس أنها أوقفت املفاعل السادس واألخري الذي كان
ال يزال يف الخدمة يف محطة زابوريجيا ،مربّرة الخطوة برضورة تربيده.
وأشــار حاكم منطقة خاركيف إىل أن الرضبات الروسية التي استهدفت
«بنى تحتية أساسية» تسببت بانقطاع الكهرباء واملياه.
وأكد نظريه يف منطقة دنيربوبيرتوفســك أن القوات الروسية «قصفت
منشــآت للطاقة» ر ّدا ً عىل «هزيمتها يف ساحة املعركة» ،يف وقت تشن كييف
هجوما ً مضادا ً حققت عربه اخرتاقات يف الخطوط الروسية.
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العـــــالــــم

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٩٣١الســـنة الـرابـعـة

تشارلز الثالث ملكًا على أستراليا ونيوزيلندا

موكب إليزابيت الثانية مخترقًا الحشود في طريقه إلى إدنبره (أ ف ب)

ّ
«يكن الود منذ
تشــارلز الثالث ،مؤكدة أنه
فرتة طويلة لنيوزيلندا وأظهر باســتمرار
اهتمامه الكبري بأمتنا».
أما يف املشهد الداخيل ،فقد أثار الوجود
املرتقب لرئيســة الوزراء ليز تراس ضمن
فعاليــات يف مختلف أنحاء البــاد تكريما ً
لذكرى امللكــة ،انتقــادات يف بريطانيا ما
دفع الحكومة للتأكيد أن «رئيســة الوزراء
ال ترافق امللــك وهذه ليســت جولة .هي
ستحرض فقط فعاليات» وذلك يف مواجهة

الجــدل الدائر حيث واجهت تراس اتهامات
بأنها تريد استغالل هذه املناسبة سياسياً.
وعمدت فرق رئيسة الوزراء برسعة إىل
ً
موضحة أن «هذا ليس
تهدئة هذا الجــدل،
التزاماً ،إنما تراس تعتــر أن من املهم أن
تكون حارضة خالل لحظة مهمة يف الحداد
الوطني يف كل أنحاء البالد».
وعىل خط العائلــة امللكية ،قال األمري
وليــام يف بيان إنه «حظي برشف أن يصبح
أمري ويلز الجديد».

أضاف البيانّ :
«عب األمري واألمرية عن
تقديرهما الكبري لويلز ،إذ أسسا أول منزل
عائيل لهمــا يف أنجلزي بمــا يف ذلك خالل
األشهر األوىل من حياة األمري جورج».
وختم« :ســيقيض األمــر واألمرية،
األشهر والسنوات املقبلة يف تعزيز عالقتهما
مع املجتمعات يف جميع أنحاء ويلز ،والقيام
بدورهما لدعم تطلعات الشــعب وتسليط
الضوء عــى كل من التحديــات والفرص
أمامهما».

بايدن زار البنتاغون وسماء نيويورك أضيئت بشعاعين باللون األزرق

الواليات المتحدة ُتحيي ذكرى اعتداءات  11أيلول

بايدن يضع إكلي ً
ال من الزهر إحياء لذكرى ضحايا  11أيلول
(أ ف ب)

أحيا األمريكيون أمس ،ذكرى مرور  21عاما ً عىل اعتداءات
 11أيلول ،وزار الرئيس األمريكي جو بايدن البنتاغون بينما ك ّرم
سكان نيويورك نحو  3000شخص قتلوا يف الهجوم عىل برجَ ي
مركز التجارة العاملي.
وتجمّ ــع أقــارب الضحايا وعنارص الرشطــة واإلطفاء
ومسؤولون من املدينة عند النصب التذكاري واملتحف الوطني
لـ 11أيلول ،حيث تمّ ت تالوة أسماء األشخاص الذين قتلوا كما
هي الحال كل عام منذ وقع الهجوم األكثر دموية الذي شهدته
الواليات املتحــدة يف تاريخهاُ .
وقرعت األجــراس بينما وقف
املشاركون دقيقة صمت.
وأحيا بايدن الذكــرى يف البنتاغون حيث صدم خاطفون
من تنظيم «القاعدة» طائرة يف املبنى الضخم حيث مقر وزارة
الدفاع ،واقرتب من إكليل للزهور خارج املبنى ووضع يده عىل
قلبه .وقال عىل «تويرت»« :بعد  21عاما ،نبقي حية ذكرى جميع
األرواح الثمينة التي ُسقت منا يف غراوند زيرو ويف شانكسفيل
يف بنسلفانيا ويف البنتاغون».

وكان من بني الحارضين يف مراسم نيويورك نائبة الرئيس
كاماال هاريــس ووزير األمن الداخيل أليخانــدرو مايوركاس
ورئيس بلدية املدينة إريك آدامز .وعانق األقارب بعضهم بعضا ً
ووضعوا زهورا ً عىل النصب التــذكاري بينما رفعوا الفتات أو
ارتدوا قمصانا ً تحمل صور الضحايا.
وتوالت رســائل التعاطف والدعم من خــارج البالد بما يف
ذلك من األمني العام لـ»حلف شمال األطليس» ينس ستولتنربغ
والرئيس األوكراني فولوديمري زيلينسكي الذي وصف  11أيلول
بأنه «أحد األيام األكثر مأســوية» بالنســبة للواليات املتحدة
والعالم.
وقال زيلينســكي عىل «تويرت»« :يف وقت تواجه هجمات
صاروخية يومية ،تعرف أوكرانيا جيّدا ً اإلرهاب وتتعاطف بصدق
مع الشــعب األمريكي» ،وذلك يف إشارة إىل الغزو الرويس لبالده
الذي أودى باآلالف.
وأضيئت سماء نيويورك مساء أمس األول بشعاعني باللون
األزرق يرمزان إىل برجي مركز التجارة.

الحلبوسي وبارزاني ّ
أكدا أهمية إجراء إنتخابات مبكرة

العراق :الصدر يدعو إلى إبعاد «"الحشد»" عن أي ّ مهام أمنية

بعد اعتزاله العمل الســيايس وســط
تعقيدات املشهد الســيايس يف العراق ،دعا
زعيــم التيار الصدري مقتــدى الصدر ،إىل
إبعاد «الحشد الشعبي» عن أي مهام أمنية
هذا العام.
ويف تغريدة عىل «تويرت» ،وجّ ه أنصاره
لإلنضبــاط خالل تلك الفرتة ،مشــدّدا ً عىل
إبعاد تشكيالت «الحشــد» كافة ،و»رسايا
الســام» التابعة لتياره عىل السواء ،عن أي
مهــام أمنية خالل هذا العــام ،مح ّذرا ً من
«عواقــب قد ال تُحمد عقباهــا» يف حال لم
يحصل ذلك .كما طالــب جميع الصدريني
واملؤيديــن لتيّــاره بالتعاون مــع القوى
األمنية ،واإللتزام بتوجيهاتها.
وكانت الحكومــة العراقية قد أوكلت
إىل عــرات اآلالف مــن القــوى األمنية
والعسكرية واالســتخبارية تأمني الحماية
للمشــاركني يف إحياء «أربعينية الحسني»،
وأعلنت املنافذ الحدوديــة العراقية ومطار

الحلبوسي وبارزاني خالل اجتماعهما أمس (وكالة األنباء العراقية)

النجف عن وصــول مليوني زائــر إيراني
وأجنبي إىل محافظة كربالء للمشــاركة يف
إحياء املناسبة التي تبلغ ذروتها يوم السبت
املقبل.
وعىل خط األزمة السياسية ،أكد رئيس
مجلس النواب العراقــي محمد الحلبويس
ورئيسا «تحالف السيادة» خميس الخنجر
والحــزب «الديمقراطــي الكردســتاني»

اإلثـنـيـن  ١٢أيلول 2022

أخبار سريعة

إليزابيت الثانية تبدأ رحلتها األخيرة من «"بالمورال"»
إلى لندن
بعد ثالثة أيام عىل رحيلها ،بدأت امللكة
إليزابيــت الثانية رحلتها األخرية أمس ،من
«باملورال» عرب األرياف اإلسكتلندية العزيزة
عىل قلب امللكة إىل قرص «هولريود هاوس»،
املقر الرســمي للعائلة امللكية يف العاصمة
إدنربه ،قبل انتقالها الثلثاء إىل لندن.
وأعلن قــر باكنغهام أن مراســم
الجنازة ســتقام يف  19أيلول يف كنيســة
ويستمنســر يف لندن عند الساعة 11,00
بالتوقيت املحيل ( 10,00بتوقيت غرينتش)،
وسينقل الجثمان إىل كنيسة القديس جورج
يف قلعة ويندسور غرب لندن.
يف الغضون ،عُ ِّي امللك تشــارلز الثالث
رســميا ً ملكا ً ألسرتاليا ونيوزيلندا أمس ،يف
احتفاالت أقيمت يف البلدين بمناسبة اعتالئه
العرش.
يف كانبــرا ،أعلن رئيس الوزراء أنتوني
ألبانيز الذي سيتوجه إىل لندن هذا األسبوع
لحضور جنازة امللكــة إليزابيت الثانية ،أن
 22أيلول سيكون عطلة رسمية يف أسرتاليا
حدادا ً عىل امللكة.
ويف حفــل مماثل يف ولنغتــون ،حيّت
رئيســة الوزراء جاســيندا أرديــرن امللك

٢١

مســعود بارزاني أمــس ،أهميــة إجراء
إنتخابات مبكرة.
وأشار املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس
النواب ،إىل أن «الجانبني اســتعرضا الوضع
السيايس يف العراق ،وتداعياته السلبية عىل
البالد ،ورضورة اعتمــاد لغة الحوار البنَّاء،
لتجاوز الخالفات والوصول إىل حلول تصبُّ
يف مصلحة الشعب العراقي ،واتباع األساليب

الدســتورية والقانونية يف تجاوز تداعيات
املرحلة الراهنة».
ولفــت إىل ّ
أن «الجانبني أ ّكــدا أهمية
إجراء إنتخابات مبكرة بعد تهيئة املتطلبات
القانونيــة ومســتلزماتها وفــق اآلليات
الدستورية ،يسبقها تشكيل حكومة تتمتّع
بكامل الصالحيــة وتحظى بثقة واطمئنان
الجميــع بربنامج حكومي متفــق عليه،
مع التشــديد عىل رضورة استمرار مجلس
النواب بعمله لحني موعد االنتخابات».
وأوضح أن «املجتمعني أبدوا استعدادهم
للمساهمة البنّاءة يف تقريب وجهات النظر
بــن جميع األطــراف ،وتبنّــي أي خطوة
تخدم املصلحة الوطنية ،وتُســهم يف السلم
املجتمعــي ،والحفاظ عىل أمــن املواطنني
ومصالحهم» ،مضيفا ً أن «تحالف السيادة
الديمقراطي الكردســتاني أكد اســتمرار
التواصل والتنســيق املشرتك وتبني مواقف
مشرتكة تخدم املصالح الوطنية العليا».

ميتسوتاكيس ُيبدي
استعداده للقاء أردوغان
وسط توتّر العالقات بين
أثينا وأنقرة ،أبدى رئيس
الوزراء اليوناني كيرياكوس
ميتسوتاكيس أمس ،استعداده
للقاء الرئيس التركي رجب طيب
أردوغان.
وقال ميتسوتاكيس إنه «يبقى
منفتحا ً على لقاء مع أردوغان
لكن ليس بإمكانه فرض
اجتماع» ،معتبرا ً تصريحات
أردوغان األخيرة «غير مقبولة،
لكننا سنحاول على الدوام إبقاء
قنوات الحوار مفتوحة».
وأشار إلى أن «قمة غير رسمية
لالتحاد األوروبي في تشرين
األول في براغ قد تُش ّكل فرصة
لحصول هذا األمر».
وعما إذا كان يعتقد أن تركيا
ستثير نزاعا ً عسكريا ً في بحر
إيجه ،لفت ميتسوتاكيس إلى أنه
ال يستطيع «حتى تخيّل مواجهة
عسكرية» ،لكنّه ح ّذر من أنه في
مثل هذا السيناريو ،سيصدر من
القوات المسلحة اليونانية «رد
حاسم».

األردن ُي ّ
حذر من تدنّي
الدعم الدولي للّجئين
ح ّذر نائب رئيس الوزراء وزير
الخارجية األردني أيمن الصفدي
أمس ،من التدنّي الالفت في الدعم
الدولي ّللجئين في المنطقة
وللمؤسسات األممية الشريكة في
جهود تلبية احتياجاتهم.
وشدّد خالل لقائه المفوض السامي
لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
فيليبو غراندي في عمّ ان ،على
«ضرورة العمل المشترك من أجل
ضمان الدعم الالزم لتوفير الحياة
الكريمة ّللجئين ومساعدة الدول
المستضيفة على تحمّ ل تبعات
أعباء اللجوء».
وأشار الصفدي إلى الشراكة القوية
التي يعمل األردن والمفوضية العليا
لشؤون الالجئين من خاللها على
توفير الخدمات الالزمة لحوالى
مليون وثالثمائة ألف الجئ سوري
يعيشون في األردن يوجد 10%
منهم فقط في مخيمات اللجوء،
مؤكدا ً أهمية الدور الذي تقوم به
المفوضية.

تيغراي مستعدة
لمفاوضات سالم
مع أديس أبابا
أعلن مكتب الشؤون الخارجية
لـ»جبهة تحرير تيغراي» اإلثيوبية
أمس ،أن الجبهة مستعدة للمشاركة
في عملية سالم «راسخة» تحت
رعاية االتحاد األفريقي.
ولفت المكتب في بيان إلى أن
الجبهة «على استعداد أيضا ً
لاللتزام بوقف فوري ومتبادل
لألعمال القتالية مع الحكومة
اإلثيوبية» من أجل تهيئة ما وصفه
بمناخ «موات».
وتابع« :نتوقع عملية سالم ذات
مصداقية بقيادة االتحاد األفريقي».
في المقابل ،شددت حكومة رئيس
الوزراء أبي أحمد على أن «أي
محادثات مع المتمردين يجب أن
تجرى برعاية االتحاد األفريقي
ومقره أديس أبابا» .غير أن الجبهة
الشعبية لتحرير تيغراي ندّدت من
جهتها بـ»قرب» المبعوث السامي
للقرن األفريقي أولوسيجون
أوباسانجو من الزعيم اإلثيوبي أبي.
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كـــرة قـــدم

دوناروما ُينقذ سان جرمان ويمنحه  3نقاط

فوز ريال مدريد  1-4وبرشلونة 0-4
قمة "البوندسليغا"
وأونيون يتربّع على ّ
حقق ريال مدريد حامل اللقب ومتصدّر الدوري االسباني لكرة القدم ،فوزًا كبيرًا على ضيفه ريال
مايوركا  1-4امس في اطار المرحلة الخامسة من الدوري.
قلب النــادي امللكي تخ ّلفه
بهدف ملهاجم مايــوركا فيدات
موريتيش من كوسوفو ( ،)35اىل
فوز برباعية تناوب عىل تسجيلها
العــب وســطه األوروغواياني
فيديريكــو فالفــردي (،)45
والربازيليان فينيسيوس جونيور
( )72ورودريغــو ( )89واألملاني
أنتونيو روديغر (.)90
وتعترب بداية ريال مثالية اذ
يميض بالعالمــة الكاملة مع 5
انتصارات متتالية يف الدوري و7
من  7مع احتساب الفوز بكأس
السوبر االوروبية واالنتصار عىل
السلتيك االســكتلندي 3-صفر
الثالثاء املايض ،يف مســتهل دور
املجموعات ملسابقة دوري أبطال
أوروبا.
من ناحيته ،لم تكن بدايات
مايوركا ناجحــة ،اذ بعد تعادل
ســلبي أمــام بلبــاو افتتاحاً،
خرس أمام ريــال بيتيس صفر-
 ،2وتعادل ســلبا ً أمام جريونا،
ليحقــق فــوزه األول عىل أرض
رايــو فالياكانــو 2-صفر ،قبل
أن يســقط للمرة الثانية ويقبع
يف املركز الثالــث عرش برصيد 5
نقاط.
والتقى الفريقان  57مرة يف
"ال ليغا" منذ العام  ،1961حيث
الغلبة واضحة للنادي امللكي مع

أهدر أتاالنتا فرصة تصدّر
الدوري اإليطالي
 37فوزا ً مقابل  10تعادالت و10
انتصارات ملايوركا.
من جهته ،تغلب برشــلونة
عىل مضيفــه قادش 4-صفر ،يف
مباراة توقفت نحو نصف ساعة
قبل تســع دقائق مــن نهايتها
بســبب تعرض أحد مشــجعي
الفريق املضيــف ألزمة قلبية يف
املدرجات.
وواصل الهــداف البولوني
روبرت ليفاندوفســكي بدايته
الرائعة للموســم وانفرد برتتيب
هدايف "الليغا" ،رافعا ً رصيده اىل
ســتة بعد أن دخل بديالً وسجل
الهــدف الثانــي ( ،)65علما ً ان
الهولنــدي فرانكي دي يونغ كان
افتتــح النتيجــة ( )55قبل أن
يضيف البديالن أنسو فاتي ()86
والفرنيس عثمان ديمبيليه ()90
الهدفني اآلخرين بعد االستئناف.
ويســتعد ليفانوفســكي
للعودة اىل فريقه الســابق بايرن
ميونيخ االملانــي عندما يحل مع
برشــلونة يف بافاريا غداً ،ضمن
الجولــة الثانية من دوري أبطال
أوروبا.

جـــــورج الهــــــــاني
g.elhani@nidaalwatan.com

طبخة انتخابات الكرة الطائرة على نار هادئة
ال يزا ُل الغموض ّ
يلف حتى الساعة موضوع االنتخابات المرتقبة
جماعي
بشكل
األخير
استقالة
بعد
الطائرة
لإلتحاد اللبناني للكرة
ّ
القضائي المبرم المتّخذ بحقه ،على رغم وجهات النظر
إثر الحكم
ّ
ألن اإلتحاد هو منح ٌّل حُ كما ً
المتباينة حول قانونية هذه اإلستقالةّ ،
منذ انتخابه في كانون األول  ،2020بحسب ما تضمّ نه الحُ كم
الداعي الى إبطال كافة نتائج اإلنتخابات ومفاعيلها.
فوزارة الشباب والرياضة صاحبة الصالحية الوحيدة بالدعوة
الى اإلنتخابات ال تبدو مستعجلة أو متحمّ سة لها كما يبدو ،أق ّله
على المدى المنظور ،وفي هذا السياق عُ لم ّ
أن الوزير جورج كالس،
شأنه شأن حكومة تصريف األعمال التي ينتمي إليها ،تبقى أولويته
حاليا ً تسيير أمور وزارته "بالتي هي أحسن" ،وعدم التصادم مع
السياسي القاتمة،
هذا الفريق أو ذاك ،بانتظار جالء صورة الوضع
ّ
وتحديد وظيفة ودور الحكومة قبل انتهاء والية رئيس الجمهورية،
وربّما بعدها في حال الوقوع في الفراغ الرئاسي.
ومن غير المستبعد في هذا المجال ،أن يبادر الوزير كالس
الى تشكيل لجنة ثالثية أو رباعية إلدارة شؤون اللعبة ريثما
تسمح األوضاع العامة بإجراء إنتخابات الكرة الطائرة ،مؤلفة من
ممثلين عن وزارة الشباب والرياضة واللجنة األولمبية اللبنانية
وإتحاد اللعبة ّ
بشقيه الموالي والمعارض ،تُناط بها مهام إنقاذ
إستثنائي للبطولة
جدول
وتنفيذ
2023-2022
الموسم الرياضي
ّ
بصالحيات مطلقة كي ال تذهب جهود وأموال األندية سدىً  ،ريثما
تت ّم الدعوة الى اإلستحقاق اإلنتخابي في الوقت المناسب على يد
كالس أو من سيخلفه مستقبالً في الوزارة.
قد يكون األطراف المعنيون باإلنتخابات جميعهم متحمّ سين
إلجرائها باستثناء وزير الوصاية ،ال سيما ّ
أن الحكم القضائي الذي
صدر مؤخرا ً له ذيو ٌل وتبعات مماثلة قد تتح ّرك قانونيا ً في أي
لحظة وتعرقل مسار االنتخابات الى حين إجرائها بصورة سليمة
ونزيهة وال يت ّم الطعن بها م ّرة ثانية.

وعاد أتلتيكو مدريد اىل سكة
االنتصــارات بفــوزه  1-4عىل
ضيفه سلتا فيغو لريفع رصيده
اىل  10نقاط يف املركز الرابع.
سجل أهداف فريق العاصمة
االرجنتينيان أنخــل كوريا ()9
ورودريغــو دي بــول (،)50
البلجيكي يانيك كاراسكو ()66
وأونــاي نونييــس ( 82خطأ يف
مرماه) ،فيما أحرز غابريل فييغا
هدف الضيوف الوحيد (.)71
وحقق إشبيلية فوزه االول يف
الدوري بتفوقه  2-3عىل مضيفه
إسبانيول.
وفشــل النــادي األندليس
يف الخــروج بالنقــاط الثالث يف
املباريات االربــع االوىل مكتفيا ً
بتعادل مقابل ثالث هزائم ،آخرها
ضد برشــلونة 3-صفر االسبوع
املايض.
إال أن فريق املــدرب خولني
ّ
كــر عــن أنيابه
لوبيتيغــي
بتســجيله االهــداف الثالثة يف
الشــوط االول عــر االرجنتيني
إريك الميال ( )1وثنائية خوسيه
أنخل كارمونا ( 26و.)45

إيطاليا

أهدر أتاالنتا فرصة العودة
إىل صــدارة الــدوري اإليطايل
بتعادل مخيب أمام ضيفه الوافد

الجديد كريمونيزي  ،1-1ضمن
منافسات املرحلة السادسة.
وأوقــف كريمونيزي العائد
إىل الـ"ســري أ" للمــرة االوىل
منذ العام  ،1996سلســلة من
 3انتصارات متتاليــة ألتاالنتا
الذي رفع رصيده إىل  14نقطة
يف املركز الثاني ،متســاويا ً مع
نابويل املتصدر الفائز عىل ضيفه
سبيتســيا 1-صفــر ،وميالن
الثالث الفائز عىل ســمبدوريا
.1-2
وتنفس إنرت ميالن الصعداء،
فبعد خسارته مباراة "الدربي"
امام جــاره ميــان  ،3-2ثم
السقوط عىل ارضه امام بايرن
ميونيــخ االملانــي صفر -2يف
دوري االبطال االربعاء املايض،
خرج بفوز صعــب عىل ضيفه
تورينو 1-صفر عىل ملعب سان
سريو.
وسجل الكرواتي مارسيلو
بروزوفيتش الهدف اثر تمريرة
متقنة من كرة رائعة ســاقطة
"لوب" مــن نيكولو باريال قبل
نهاية املباراة بدقيقة واحدة.
يف املقابــل ،تخ ّ
طى ميالن
اكمالــه املباراة منــذ الدقيقة
 47بعــرة العبني اثــر طرد
جناحه الربتغــايل رافايل لياو
لنيله البطاقــة الصفراء الثانية

حارس سان جرمان دوناروما متصدّيًا لركلة

رفع نيمار رصيده إلى
ثمانية أهداف
يف املباراة ليفــوز عىل مضيفه
سمبدوريا .1-2
تقدم ميالن مبكرا ً بواسطة
الربازييل جونيور ميسياس بعد
مرور  6دقائــق اثر تمريرة من
لياو.
وبعد حادثة الطــرد للياو
مطلع الشــوط الثانــي (،)47
اســتغل ســمبدوريا النقص
العــددي يف صفوف منافســه
ليــدرك التعادل عــر الرصبي
فيليب ديوريتشيش (.)57
بيــد ان الكلمــة االخرية
كانت مليالن الذي احتســب له
الحكم ركلة جزاء اثر ملســة يد
من قبل غونســالو فيار انربى
لها مهاجمه الفرنيس املخرضم
اوليفييه جريو بنجاح (.)67

ألمانيا

ســقط بايــرن ميونيخ يف
فخ التعــادل للمبــاراة الثالثة
عىل التوايل يف الــدوري االملاني
بخروجه بتعادل قاتل  2-2ضد
ضيفه شتوتغارت خالل املرحلة
السادســة ،فيما حقق املدرب

ماركــو روزه بدايــة مثالية يف
مباراته االوىل مع اليبزيغ بفوزه
3صفر عىل ضيفه بوروســيادورتموند الذي أقاله منذ بضعة
أشهر.
وسجل الفرنيس ماتيس تيل
الهدف االول ( )36ليصبح أصغر
العب يف تاريخ بايرن ( 17عاما ً
و 136يوماً) يشــارك أساسيا ً
ويسجل هدفا ً يف "البوندسليغا".
وعــادل كريــس فوهريخ
( )57للضيوف ،قبــل أن يعيد
الشــاب املتألق جمال موسياال
التقــدم لبايــرن ( .)60إال أن
الغيني ســرهو غريايس سجل
هــدف التعــادل يف الوقت بدل
الضائع من ركلة جزاء (.)90
وثأر روزه مــن دورتموند
الذي أقاله يف أيار املايض بعد أن
قاد اليبزيغ اىل فوز رائع 3-صفر
ضد ضيفه يف أول مباراة له مع
النادي ،وســجل اهدافه املجري
وييل أوربــان ( 6و )45واملايل
أمادو هايدارا (.)84
وتربع أونيــون برلني عىل
صدارة الرتتيب بتحقيقه فوزه
الرابــع ،وجــاء عىل حســاب
مضيفــه كولــن 1-صفــر،
مســتفيدا ً من خدمة أســداها
له بوروســيا مونشــنغالدباخ
باجبــاره مضيفــه فرايبورغ

جائزة إيطاليا :فيرشتابن يفوز خلف "سيارة األمان"
خرج بطــل العالــم الهولندي ماكس
فريشــتابن (ريد بول) منترصا ً من معقل
فــراري ،محققــا ً فــوزه األول يف جائزة
إيطاليا الكربى للفورمــوال واحد ،املرحلة
السادســة عرشة من بطولــة العالم ،بعد
ســباق انتهى عىل حلبة مونزا خلف سيارة
األمان.
وخطا فريشــتابن خطوة كبرية نحو
اإلحتفاظ باللقب العاملي بعد تحقيقه فوزه
الخامــس عىل التوايل والحــادي عرش هذا
املوسم ،ليصبح عىل بعد فوزين من معادلة
الرقم القيايس لعدد االنتصارات يف موســم
واحد والذي يتقاسمه األملانيان األسطورة
مايكل شوماخر وسيباستيان فيتيل.
وتقدم فريشــتابن عىل سائق فرياري
شارل لوكلري من موناكو وسائق مرسيدس
الربيطانــي جورج راســل ،بعدما خاض
الســائقون اللفات الخمس األخرية خلف
سيارة األمان بسبب توقف سيارة مكالرن
الخاصة باالســرايل دانيــال ريكياردو اىل
جانب الحلبة إثر عطل ميكانيكي والتأخر
يف إخراجها.
وح ّل اإلســباني كارلوس ساينز ،الذي
خاض ســباقا ً مثرياً ،رابعا ً أمام الربيطاني
لويس هاميلتون واملكســيكي ســرجيو
برييز.
ودخل الهولندي الســباق اإليطايل وهو
متقدم بفارق  109نقاط أمام زميله برييز
ولوكلري ،وقد وســعه اىل  116أمام سائق
فرياري الذي بات وحيدا ً يف الوصافة بفارق
 9نقاط عن برييز.
ويأتي فوز فريشتابن املستحق تماماً،

فيرشتابن مجتازًا خط النهاية (أ ف ب)

بعدمــا كان صاحب املركز الســابع عىل
االنطالق نتيجة عقوبة فرضت عليه بسبب
تغيري يف وحدة الطاقة يف سيارته.
 ترتيب السائقني: 1الهولندي ماكس فريشــتابن (هولندا) 335نقطة
 2شارل لوكلري من موناكو 219 3املكسيكي سريجيو برييز 210 4الربيطاني جورج راسل 203 5اإلسباني كارلوس ساينز 187 6-الربيطاني لويس هاميلتون 168

 7الربيطاني الندو نوريس 88 8الفرنيس استيبان أوكون 66 9اإلسباني فرناندو ألونسو 59 10الفنلندي فالتريي بوتاس 46 ترتيب الصانعني: .1ريد بول  545نقطة
 .2فرياري 406
 .3مرسيدس 371
 .4ألبني 125
 .5ماكالرن .107

(أ ف ب)
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قمة المرحلة الثانية
تعادُل العهد والنجمة في ّ

الجزاء (أ ف ب)

املتصدر الســابق عىل التعادل
الســلبي .ويدين أونيون برلني
بوجوده يف الصدارة برصيد 14
نقطة وبفــارق نقطتني أمام
بايرن ميونيخ ،اىل مدافع كولن
تيمو هوبرس الذي أهداه النقاط
الثالث حني حول الكرة يف شباك
فريقه عند طريــق الخطأ منذ
الدقيقة الرابعة خالل اعرتاضه
عرضية السورينامي شريالدو
بيكر.
وبقــي هوفنهايم مع فرق
املقدمــة ( 12نقطــة يف املركز
الثاني) بعودته اىل االنتصارات
من بوابة ضيفه ماينتس 1-4
بعد سقوطه يف املرحلة املاضية
امام دورتموند.
وحقق شــالكه فوزه االول
بتفوقه  1-3عىل ضيفه بوخوم
املتذيــل الذي مني بالخســارة
السادسة عىل التوايل.
كذلك فاز فولفسبورغ عىل
أينرتاخت فرانكفورت 1-صفر
وتعــادل بايــر ليفركوزن مع
مضيفه هرتا برلني .2-2

فرنسا

حقق باريس سان جرمان
فوزا ً صعبا ً عىل ضيفه بريست
1صفر يف املرحلة السابعة منالدوري الفرنيس ،يف حني واصل

مرسيليا مطاردته بقلب تخلفه
امام ليل اىل فوز .1-2
وســجل الربازيــي نيمار
هدف املباراة الوحيد يف الدقيقة
 30بعد تلقيه كرة متقنة داخل
املنطقة من االرجنتيني ليونيل
مييس ليتابعهــا بيرساه داخل
الشباك (.)30
ورفــع نيمــار رصيده اىل
ثمانية أهداف يف الدوري لينفرد
بصدارة الهدافــن أمام كيليان
مبابي (.)7
ويديــن ســان جرمــان
ايضا ً لحارس مرمــاه االيطايل
جانلويجي دوناروما ،الذي انقذ
مرماه من ركلة جــزاء انربى
لها املهاجم الجزائري إســام
سليماني اثر خطأ ارتكب عليه
من قبل مدافع فريق العاصمة
بريسنل كيمبيبي (.)71
ورفع سان جرمان رصيده
اىل  19نقطــة متســاويا ً مع
مرسيليا مقابل  17للنس الفائز
عىل تروا 1-صفر.
وعىل ملعــب "فيلودروم"،
قلب مرســيليا تخلفه امام ليل
صفر -1اىل فوز .1-2
ســجل ملرســيليا التشييل
اليكســيس سانشــيز ()26
وصامويل جيغــو ( ،)61ولليل
الربازييل اسماييل( .أ ف ب)

جينوبيلي الى قاعة المشاهير

إختتمــت أمس املرحلة الثانيــة من الدوري
اللبناني لكرة القدم للدرجة األوىل بمباراتَني ،فقد
احتضــن ملعب مجمّ ع فؤاد شــهاب الريايض يف
جونية لقاء قمّ ة جمــع فريقي العهد بطل لبنان
والنجمة ،وانتهــى بالتعــادل اإليجابي (.)1-1
وتقدّم العهد يف الدقيقة  27بواســطة النيجريي
صمد القادري ،إذ حوّل الكرة العرضية التي رفعها
محمد حيــدر من رضبة ركنية برأســه مبارشة
داخل شــباك الحارس عيل السبع .وأدرك النجمة
التعادل من رضبة ح ّرة يف الدقيقة  30بتســديدة
مبارشة من حســن كوراني عىل مشارف منطقة
الجزاء خدعت الحارس مهدي خليل واستق ّرت يف
الزاوية اليرسى العليا .ورفع الفريقان رصيدهما
اىل ثالث نقاط لك ّل منهما.
وعىل ملعب املرداشــية ،لم يجــد األنصار
صعوبــة يف الفوز عىل الســام زغرتــا بثالثية
نظيفة تناوب عىل تســجيلها ك ّل من السنغايل
الحاج مالك ( )40وحســن معتوق ( )50ونادر
مطــر ( .)72ورفع الفائز رصيــده إىل  4نقاط،

من مباراة العهد والنجمة في جونية

بينما بقي الفريق الزغرتاوي من دون أي نقطة.
وكان فريقا الحكمة وشــباب الســاحل تعادال
سلبا ً السبت عىل ملعب بحمدون البلدي .وأهدر
الســاحل رضبة جزاء يف أواخر الشوط األول ،إذ
ســدّد فضل عنرت الكرة وصدّها حارس الفريق
األخرض أحمد تكتوك.

"فالشينغ ميدوز" :لقب السيدات لشفياتيك
أحــرزت البولونيــة إيغــا
شــفياتيك ،املصنفة أوىل عاملياً،
لقبها الثالث يف البطوالت الكربى
واالول يف الواليــات املتحــدة
املفتوحة ،بفوزها يف نهائي دورة
"فالشينغ ميدوز"عىل التونسية
أنس جابر الخامسة  2-6و.6-7
وحُ رمت جابر من لقب أول
كبري يف مسريتها للمرة الثانية عىل
التوايل ،بعد أن بلغت نهائي بطولة
ويمبلــدون االنكليزية هذا العام
وخرسته امام الكازاخســتانية
إيلينا ريباكينا.
وباتت شــفياتيك أول العبة
بولونية تحرز اللقب يف نيويورك
لتحقق لقبهــا الكبري الثاني هذا
العام والثالث يف مســرتها بعد
روالن غاروس  2020و.2022
وتعــود املرة األخــرة التي
نجحت فيهــا العبــة يف الفوز
بلقبني كبريين يف عــام واحد إىل
 2016عندمــا توّجــت األملانية
أنجليــك كريبر بلقبي أســراليا
املفتوحة وفالشينغ ميدوز.
وواصلت شفياتيك ( 21عاماً)
مســتوياتها الرائعة هــذا العام
وحققت لقبها الســابع ،عىل إثر

أخبار سريعة
ٌ
رقم قياسي ّ باألهداف

شهدت المرحلة الثانية من الدوري
اللبناني لكرة القدم ألندية الدرجة
الثانية رقما ً قياسيا ً في تسجيل
األهداف لم تعرفه البطولة منذ
موسم ( .)2016-2015فقد
ّ
حقق فريق الرياضي العباسية
الوافد الجديد الى دوري الدرجة
الثانية والذي يقوده الالعب الدولي
السابق أحمد عطوي ،نتيجة
ساحقة ،إذ أتخ َم شباك خصمه
األهلي صيدا بثمانية أهداف
نظيفة .وكان التضامن صور أحرز
النتيجة الكبرى في  30تشرين
األول  2015ضمن المرحلة الثالثة
من بطولة الدرجة الثانية ،وه ّز
يومها شباك فريق أمل السالم
زغرتا عشر مرات.

أجنبي واحد للشانفيل

شفياتيك (إلى اليمين) وجابر بعد تتويجهما (أ ف ب)

سلسلة مذهلة حققت خاللها 37
فوزا ً متتاليــاً ،وباتت أصغر العبة
تحقق ثالث بطــوالت كربى منذ
الروسية ماريا شارابوفا يف 2008
عندما كانت يف سن العرشين.
من جهتها ،كانــت جابر
تأمل يف أن تصبــح أول عربية
وأفريقيــة تحرز لقــب بطولة
كربى بعد أن أصبحت أول العبة
تبلغ النهائي ،وهي ســتصعد
من املركز الخامــس اىل الثاني
يف التصنيــف العاملــي لالعبات

املحرتفات الذي سيصدر اليوم.
وقالــت جابــر" :أريد ان
اشــكر الجماهري عــى دعمي
ومؤازرتي .حاولت ولكن ايغا لم
تسهّ ل االمور عيلّ ،هي تستحق
الفوز".
من جهتها باتت شــفياتيك
أول العبة منذ االمريكية ســرينا
وليامــس ( )2013التي تفوز يف
العام ذاته بلقبي روالن غاروس
والواليات املتحدة املفتوحة.
(أ ف ب)

رالي أكروبوليس :الفوز لنويفيل

إنضم األرجنتيني مانو جينوبييل ،البطــل األوملبي واملتوّج بلقب
الدوري االمريكي للمحرتفني لكرة الســ ّلة أربع مرات مع سان أنتونيو
سبريز ،إىل قاعة مشاهري اللعبة يف الواليات املتحدة.
ودافع جينوبييل ( 45عاماً) عن قميص سبريز ملدة  16موسما ً بني
 2002و ،2018بعدما انتقل إىل صفوفه عقب فوزه بالـ"يورو ليغ" يف
العام  2001مع فريتوس بولونيا اإليطايل.
وش ّكل جينوبييل ،الذي اختري مرتني لخوض مباراة كل النجوم "أول
ســتارز" ،ثالثيا ً متفجرا ً مع العب االرتكاز تيم دنكان وصانع االلعاب
الفرنيس طوني باركر ،وقاد سبريز للفوز بلقب الدوري يف األعوام 2003
و 2005و 2007و 2014بقيادة أحد أشــهر املدربني األسطوري غريغ
بوبوفيتش .وفاز هذا الثالثي معا ً بـ 575مباراة يف املوسم العادي.
واعتزل األرجنتيني يف آب  2018بعدمــا خاض  1057مباراة مع
سان أنتونيو ،وبلغ معدل نقاطه  13.3يف املباراة الواحدة .كما شارك يف
 218مباراة يف األدوار االقصائية "بالي أوف" ،وبلغ معدل نقاطه  14يف
املباراة الواحدة .وتوج جينوبييل بالذهب األوملبي يف العام  2004يف أثينا.
وإىل جينوبيــي ،انضم تيــم هارداواي والالعبتان ســوين كاش
وليندســاي ايلني واملدربان جورج كارل وديل هاريس واملدربة ماريان
ستانيل ،إىل قاعة املشاهري للعام ( .2022أ ف ب)
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فاز سائق هيونداي البلجيكي تيريي نويفيل
برايل أكروبوليس اليونانــي ،املرحلة العارشة من
بطولــة العالــم للراليات ،فيما ســيطر الصانع
الكوري الجنوبــي عىل املراكز الثالثة األوىل بحلول
االستوني أوت تاناك واإلســباني داني سوردو يف
املركزين الثاني والثالث عىل التوايل.
وهي املــرة األوىل يف تاريــخ هيونداي يحتل
فيها املراكــز الثالثة االوىل إلحدى الجوالت العاملية
منذ مشــاركته يف العام  ،2014والثانية هذا العام
لصانــع وحيد بعد انجاز تويوتا يف رايل ســفاري
كينيا ،حيث ســيطر الصانع الياباني عىل املراكز
األربعة األوىل .وحقق نويفيل فوزه األوّل هذا العام
واألوّل منذ رايل إيــر البلجيكي  ،2021والـ 16يف
مسريته يف البطولة العاملية ،بعدما أحكم سيطرته
عىل اليوم األخري للمنافســات وحافظ عىل فارق
 15ثانية بينه وبني تاناك ،بطل العالم  ،2019مع
نهاية املرحلة األخرية الـ"باور ســتايدج" ،والتي
تمنح الخمسة األوائل نقاطاً.
وخــرج الفرنيس سيباســتيان لــوب جراء
مشــكلة كهربائية مع نهاية املرحلة الثامنة ،كما
انســحب الويلزي إلفني إيفانز بسبب مشكلة يف
شاحن الهواء (توربو).
وتقام الجولــة املقبلــة يف نيوزيلندا من 29

نويفيل خالل المرحلة االستعراضية (أ ف ب)

الجاري حتّى  2ترشيــن األوّل املقبل ،قبل اقامة
الجولتــن االخريتني يف اســبانيا يف ترشين األوّل
واليابان يف ترشين الثاني.
 ترتيب بطولة العالم للسائقني: - 1الفنلندي كايل روفانبريا  207نقطة
 - 2اإلستوني أوت تاناك 154
 - 3البلجيكي تيريي نويفيل 131
		
 - 4الويلزي إلفني إيفانز 116
 - 5الياباني تاكاموتو كاتسوتا 100
 ترتيب بطولة الصانعني: - 1تويوتا  404نقطة
 - 2هيونداي 341
 - 3أم-سبورت ( .214أ ف ب)

اضط ّر الجهاز الفني لنادي
المريميين الشانفيل الى استقدام
العب أجنبي يشغل مركز
اإلرتكاز للدفاع عن ألوان الفريق
في بطولة لبنان لكرة السلة
للموسم الجديد هو المونتنغري
ايغور سفوروفيك ( 27عاما ً
و 206سنتم) ،وذلك بسبب
غياب العب االرتكاز اللبناني
عالء الدين أرناؤؤط ألكثر من
شهر تقريبا ً بسبب ظروف
عمله كمهندس ميكانيكي في
الطيران المدني ،حيث سيخضع
لدورة تدريبية حديثة في
إمارة دبي .وكانت إدارة النادي
المتني ق ّررت خوض البطولة
المحلية بالالعبين المحليين فقط
الستحالة المنافسة على اللقب.

دورة بشير الجميّل في
الميني فوتبول

ن ّ
ظم مكتب الرياضة في ّ
منسقية
بيروت في "القوات اللبنانية"
دورة الرئيس الشهيد بشير الجميل
ّ
المصغرة
السنوية في كرة القدم
على مالعب بلدية بيروت ،بمشاركة
ستة فرق وحضور جمهور غفير
من محبّي اللعبة .وأحرز فريق
بيروت  LFاللقب بفوزه في
المباراة النهائية على فريق كتائب
األشرفية بنتيحة ( ،)3-6فيما
حي السريان المركز
أحرز فريق ّ
الثالث بتغلبه على فريق ّ
سن
الفيل  LFبنتيجة ( .)2-5وفي
ختام المباريات ،و ّزع عضو كتلة
"الجمهورية القوية" النائب ّ
غسان
حاصباني ّ
ومنسق منطقة بيروت
في حزب "القوات" سعيد حديفة
ورئيس مكتب الرياضة في الحزب
سابا مخلوف الكؤوس والميداليات
والجوائز المالية على الفرق الفائزة.
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عمــــــــاد موســــــــى
i.moussa@nidaalwatan.com

اإلثـنـيـن  ١٢أيلول 2022

هوكشتاين متفائل

عمر حرفوش :العودة
غاب دولة الرئيس عمر حرفوش ألربعة أشهر
عن الساح الوطنية ليعود في األسبوعين األخيرين
عودة المنتصر ،مكتسحا ً لوحات اإلعالنات بط ّلته
البهية السبور ما يطرح مجموعة إحتماالت:
إما يكون له بذمة شركات اإلعالنات مبلغ لم
يُصرف على حملته اإلنتخابية األخيرة ،فارتأى
أن يصرفه على تجميل صورته الجميلة كي ال
يُنتسى بمرور الوقت.
وإما يكون أطلق حملته اإلنتخابية لدورة
 2026مبكراً.
وثمة احتمال أن يكون تناهى إلى مسامع
الملياردير اللبناني أن الجنرال ميشال عون عازم
على قبع نجيب ميقاتي بسحب التكليف منه،
ويفكر باسم جديد يوحي بالثقة .ومن سوى
عمر حرفوش يقدر على إحداث صدمة إيجابية
وإنقاذ الوضع المنهار؟ وبالفعل فقد باشر
حرفوش وضع اللمسات األخيرة على تشكيلة
من  45وزيراً .ومن أبرز األسماء المطروحة
في حكومة الجمهورية الثالثة :حسين الحاج
حسن للسياحة ،سليم عون للثقافة ،بيار ّ
رفول
للخارجية وغادة عون للعدل ودياال خضر األسطا
للصناعة ،وطارق الخطيب للداخلية وإميل رحمة
لتمكين المرأة وتحفيز الشباب وواصف حركة
للتنمية اإلدارية وسيحتفظ حرفوش لنفسه
بوزارة المال.
كل ما سبق يبقى في إطار التكهنات ،لكن
المؤكد أن دولة الرئيس حرفوش ،شعر بعد
انتخابات الـ  2022بمسؤولية كبيرة تجاه
 1003ناخبين أعطوه أصواتهم التفضيلية
بعدما صرف ما بين مليونين وثالثة ماليين
دوالر للوصول إلى البرلمان .ما يعني أن
الصوت ّ
"وقف" عليه "بأرضو" بما بين 2000
و 3000دوالر .والجدير بالذكر أن معظم ما
صرفه المرشح حرفوش ذهب كدعاية مباشرة
له ،ال لدعم الصمود اإلجتماعي ،وهذا ما يفسر
السابقة التي لم تشهدها االنتخابات النيابية
في لبنان قبالً ،إذ عمد في نيسان الفائت عدد
من األشخاص إلى سرقة الكراسي بعد انتهاء
مهرجان إطالق الماكينة االنتخابية الخاصة
بالئحة دولة الرئيس حرفوش ،يومها ذكر بعض
األشخاص أنهم أخذوا الكراسي بدال ً من "أموال
كانوا موعودين بها".
عمر كريم على نفسه بخيل على مواطنيه.
عاد الحرفوش بقوة إلى المشهد السياسي.
عاد إلى الشارع .عاد ليقول للقاصي والداني:
"أنا أو ال أحد" من خالل باقة من العناوين التي
تحك على الجرح وتسبب إلتهابات جلدية .ومما
طرحه الحرفوش في حملته الترويجية األخيرة:
"استثمار القدرات الشبابية" .مين واقف
بطريقك؟
وطالب حرفوش برئيس برلمان كفؤ عابر
للطوائف أي بنسخة طبق األصل عن "اإلستيذ"
الرئيس نبيه بري.
وفي مجال إصالح النظام دعا دولة الرئيس
المقبل إلى انتخاب رئيس جمهورية من الشعب.
هكذا من الباب للطاقة يجتمع النوّاب ويعدّلون
الدستور .وقد تكون المناسبة مؤاتية لتعديل آخر
يقضي بانتخاب رئيس الجمهورية لمدى الحياة
وتحنيطه فترة سنتين ما بعد الحياة.
وأطرف العناوين :إلغاء الطائفية الفكرية
والعقائدية .من هالعين قبل هالعين يقول
لك محمد رعد أما "الحد من هجرة األدمغة"
فسيحرم اإلتحاد األوروبي من دماغ عمر
حرفوش.

هـــــــــــــل
تعــــــــــلم

بُنيت أول حديقة
حيوانات يف العالم
بقرص شونربون يف
فيينا عام .1752

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

رسالة للملكة إليزابيث على سطح القمر
تُع ّد امللكــة إليزابيث الثانية
واحدة مــن  73قائدا ً يف العالم من
الذين حُ فرت رســائلهم إىل "أبولو
 "11التابعــة لوكالــة الفضــاء
"ناسا" عىل قرص من السيليكون
وتركت عىل سطح القمر.
وتقــول الرســالة املوجودة
منــذ العــام  1969عــى القمر،
واملوجهة لطاقم "أبولو  "11ورائد
الفضاء األمريكي نيل أرمسرتونغ:
"بالنيابة عن الشعب الربيطاني،

أحيي املهارة والشجاعة التي جلبت
اإلنســان إىل القمر ،عىس أن يزيد
هذا املسعى من معرفة البرش".
ويبلغ حجــم القرص حجم
العملة املعدنية من فئة  50سنتاً،
وهو مصنوع من عنرص كيميائي
غري معدني موجــود يف الطبيعة
ويستخدم يف مجال اإللكرتونيات
عىل نطاق واسع.
وجاءت رسالة امللكة بعدما
التقت ّ
كلً من نيل أرمســرونغ

وباز ألدرين ومايــكل كولينز يف
قرص باكنغهام بعد  3أشــهر من
العودة من رحلتهم عن ســطح
القمر حينها.

قرية مهدّدة بالزوال بعد ثالثين سنة
باتــت قريــة فريبــورن الويلزية
الصغرية ،واملحاطة بمصب وبحر إيرلندا
ومنطقة ســنودونيا الجبليــة ،مهددة
بالــزوال نتيجة ارتفاع مســتوى البحر
املحيط بها.
واتُخذ قبل عرش سنوات قرار يقيض
بنقل موقع القرية بحلول منتصف القرن
الحايل .وفيما تماطل الســلطات يف اتخاذ
إجــراءات ملواجهة مخاوف الســكان،
قد يصبح هــؤالء أول الجئــن يرتكون
منطقتهم بسبب املناخ يف اململكة املتحدة
التي تســتعد بصورة متزايــدة للعواقب
الناجمة عن التغري املناخي بعدما شهدت
صيفا ً اتســم بالجفاف وتسجيل درجات
حرارة قياسية.
وأشار خرباء األرصاد الجوية يف تموز

املنــرم إىل أن مســتوى املياه املحيطة
باململكــة املتحدة يرتفــع بوترية أرسع
بكثــر مما كانت عليه قبــل قرن ،فيما

حذرت وكالة البيئة من ّ
أن املجتمعات التي
تعيش بمحاذاة البحــر ال يمكنها البقاء
مستقر ًة يف مكانها.

وســنة  ،2013تبنّى مجلس غويند
الــذي تتبع لــه فريبورن ،وهــي قرية
ّ
أسســها تاجر طحني يف أواخر ثمانينات
القرن الفائت وتضم حاليا ً  900نســمة،
مقرتحات من شأنها أن تضع ح ّدا ً لصيانة
الحواجز املائية يف القريــة ،واتخذ قرارا ً
بنقل الســكان منها يف غضون أربعني إىل
خمسني سنة.
ويف العام التايل ،اعترب الربملان املحيل
ّ
أن القريــة معرضة لخطــر فيضانات
كارثيــة ،ووُضعت بنتيجــة ذلك خطة
تقيض بنقل موقع القرية بحلول ســنة
 .2054وأصبحت فريبورن تاليا ً أول قرية
بريطانية تلقــى هذا الحكم املصريي مع
أنها لم تشهد فيضانات كبرية منذ عقود.
(أ ف ب)

ال تجلس مط ّو ً
ال كي ال تصاب بجلطة دماغية
تكشــف دراسة نرشها موقع "جاما" يف شهر حزيران أن
الجلوس لفــرة طويلة قد يزيد مخاطر الجلطات الدماغية .يف
املقابل ،يسمح تكثيف الحركة بتخفيض نسبة الخطر ،حتى لو
اقترص النشاط عىل القيام بأعمال منزلية بسيطة.
شملت الدراسة  7607أشخاص راشدين وضعوا مقياس
التسارع عىل مســتوى الورك طوال أســبوع .كان متوسط
أعمارهم  63عاماً .خالل فرتة املراقبة التي بلغ متوسطها 7.4
مشاركا ً بجلطة دماغية.
سنوات ،أصيب 246
ِ
زاد خطر اإلصابة بجلطة دماغية بنســبة  44%لدى من

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

جلســوا طوال  13ســاعة أو أكثر يوميا ً خالل أول أسبوع من
ً
مقارنة بمن جلسوا ألقل من  11ساعة
تعقب حركة املشاركني،
يومياً .كذلك ،برز رابط بني الجلوس املطوّل (أكثر من  17دقيقة
ً
دفعة واحدة) وزيادة نسبة الخطر.
يف املقابل ،تراجعــت مخاطر الجلطات لــدى من قاموا
بنشــاطات جســدية معتدلة أو مكثفة طوال  25دقيقة عىل
األقل يوميا ً بنسبة ّ .43%
لكن االكتفاء بنشاطات خفيفة (مثل
التنظيف باملكنسة الكهربائية أو غسل األطباق) ،طوال أربع أو
خمس ساعات يومياًّ ،
خفض مخاطر الجلطة بنسبة .26%
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