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"صبرا وشاتيال"...
تذكيرٌ خارج السياق
غالبا ً ما يكون السيد حسن نصرالله أكثر إقناعا ً
وتماسكا ً في ك ّل ما يتطرق إليه مهما طالت خطبته
او تنوّعت كلمته .وبقدر وضوحه بشأن الترسيم
واستخراج الغاز من كاريشّ ،
فإن الصفتين خانتاه
في أربعينية كربالء حين استحضر مجزرة صبرا
وشاتيال حُ جَّ ة على األحزاب المسيحية المناهضة
لمشروع الهيمنة على لبنان.
استعادة تاريخ الحرب اللبنانية ونبش
ٌ
الماضي ونكء الجراح
مسألة سهلة على األطراف
جميعها .لكن لك ّل مجزرة وجها ً صالحا ً للمقارنة.
فـ"مجزرة الكرنتينا" مثالً قابلتها "مجزرة
الدامور" .أما إدخال "مجزرة صبرا وشاتيال" في
سجال "ثقافة الحياة" وما تمثله فرقة "مياس"
لك ّل فئة في لبنان فأشبه باستهداف ذبابة
بصاروخ ،أو خلط مقصو ٌد لشعبان برمضان.
"صبرا وشاتيال" مجزرة شنيعة وتصنيفها
واضح .إنها "جريمة ضد اإلنسانية" ال تسقط
بمرور الزمن وتبقى وصمة عار في تاريخ من
َ
ارتكبها أو ح ّرض عليها أو
تحالف في االنتخابات
مع أحد المتهمين فيها بعدما ُغسلت ذنوبه وأُسبغت
عليه المناصب واأللقاب .ال نريد المبالغة في
تشبيهها بجرائم النازية المليونية راجعين أكثر من
ثمانين سنة الى وراء ،وال بجريمة "سربينيستا"
التي ارتكبها الصربيون "الممانعون" ّ
بحق مسلمي
البوسنة وأودت بثمانية آالف في  ،1995وال
بالمقابر الجماعية التي يخ ّلفها فالديمير بوتين في
"ايزيوم" ومدن اوكرانية أجلي عنها ،لكن من حقها
ً
أن تقا َرن حجما ً
وهوية بمجزرة "مخيم اليرموك"
ّ
التي لم
تجف دماء نحو  4500فلسطيني أصيبوا
خاللها ،بينهم  1475قتيالً تم احصاؤهم باألسماء
والعناوين.
كان أجدى لو أبقى السيد نصرالله السجال بلديا ً
صرفاً .فال مصلحة لتوأمه في "الثنائي" إن تَذ ّكرنا
"حرب المخيمات" وشهادات يندى لها الجبين،
وال فخر لـ"حزب الله" إذا ُفتح موضوع مشاركته
في "اليرموك" وقيادتِه حصار مضايا وتجويع
أطفالها ،ناهيك عن سلسلة من الوقائع العنفية
واالتهامات على مدى أربعين عاما ً من رحلة
ضمختها دماء الشهادة ض ّد العدو االسرائيلي،
مثلما لوّثها اقتراف أبشع من  7أيار.
ّ
لم يكن مناسبا ً إطالق المقارنة غير
الموفقة
في التوقيت أيضاً .صحيح انّها صادفت الذكرى
األربعين لـ"صبرا وشاتيال" ،لكنها تتزامن مع
تدشين عهد جديد من المصالحة والتحالف
بين "حماس" والنظام السوري برعاية حثيثة
من "حزب الله" ،باعتبار أن "ضرورات" قمع
الثورة السورية وتحالف غزة مع طهران تجيز
"محظورات" تهجير نصف الشعب السوري
وتسوية مخيمي اليرموك ودرعا الفلسطينيين
باألرض!
األرجح أن السيد نصرالله ما كان ير ّد على
حديث "لبناننا" و"لبنانكم" فحسب .فحزبه رائ ٌد
في نهج الفصل ال الوصل وفي تفريغ الفضاء
المعرفي اللبناني من المشتركات التي سعت إليها
األحزاب اليسارية قبل "الحرب األهلية" ،وحاول
الشهيد رفيق الحريري توسيعها عبر تعليم  30ألفا ً
بال تمييز ،لكنّه كان يرد عمليا ً على "االستنهاض
البشيري" الذي ظهر في معراب وساحة ساسين
وال ب ّد من أن يقلق حكم المنظومة القائم منذ بدء
الوصاية السورية على تطويع الخط السيادي
المسيحي واستتباع الموالين.
التذكير بصبرا وشاتيال يفتح الباب لتوسيع
تداعيات الذاكرة واآلالم وال ينجو منه ال "حزب
الله" وال أيّ طرف شارك في حروب لبنان
المتناسلة .هو ٌ
حق انساني عام مُلك أهل السلم
ومنظمات الدفاع عن حقوق االنسان يُستذكر
الستخالص العبر وليس لتحريض شعب أنجزت
قيادته الشرعية المصالحة مع خصمها اللبناني
ومع طائفة شريكة في الوطن قررت دفن األحقاد
والمناداة بمشروع الدولة ،وال يوقظ الوجه السلبي
من "بشيريّتها" إال استفزاز اإلصرار على استكمال
الهيمنة وامتهان الدولة والتذ ّرع بقضية فلسطين
فيما المجازر وأشالء الفلسطينيين مو ّزعة على
الجميع بالعدل والقسطاس.

هل دخلنا مرحلة انتزاع
المودعين حقوقهم بأيديهم؟
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"س َّلم بسقوط مهلته" ...وتنسيق إسرائيلي  -فرنسي حول "كاريش"
نصرالله َ

الراعي "لتوحيد المقاومة اللبنانية":
إرفعوا الصوت لقيام الدولة
مع تقدّم "عربــة التأليف" بقوة دفع
من "حزب الله" تقود األحصنة الرئاسية
نحو محطة اســتصدار املراســيم ،نقلت
مصادر مطلعــة عىل أجــواء االتصاالت
الحكومية ّ
أن الجهود املبذولة يف هذا االتجاه
"بلغت مراحلها النهائيــة لبلورة صيغة
ً
موضحة
التشــكيلة الوزارية املرتقبــة"،
لـ"نــداء الوطــن" ّ
أن "مروحة الخيارات
باتــت محصورة بــن إدخــال تعديالت
طفيفة عــى تشــكيلة حكومة ترصيف
األعمال وبــن إعادة تعويمهــا كما هي
باســتثناء حقيبة وزارة املهجرين بعدما
حُ ســمت مسألة اســتبدال الوزير عصام
رشف الدين ،عىل أن يبقى حســم تسمية
البديل مؤجالً حتــى عودة الرئيس املكلف
نجيب ميقاتي وانعقاد لقائه الســابع مع
رئيس الجمهورية ميشــال عون لريسما

معا ً صورة االتفــاق النهائي عىل الرتكيبة
الوزارية".
ويف ســياق مرتابط ،وضع البطريرك
املاروني بشــارة الراعــي "همزة وصل"
بني االســتحقاقني الحكومــي والرئايس
مطالبــا ً بــاإلرساع يف "تشــكيل حكومة
قادرة وانتخــاب رئيس جمهورية متم ّكن
قبل نهاية العهد" ،بينما اسرتعى االنتباه
اســتحضار الراعــي "شــهداء املقاومة
اللبنانية الذين استشــهدوا يف سبيل لبنان
وحموه من الــزوال" ليتحدث باســمهم
وبصوتهم وهــم "يدعون اليــوم يف هذا
الظرف العصيب والشديد الخطورة لتوحيد
املقاومة اللبنانية حفاظا ً عىل لبنان الواحد
وحمايته من أي تعد خارجي ،ولبناء وحدة
شــعبه ومكوناته املتعددة ومواصلة رفع
الصوت من أجل قيام دولة لبنان"20 .
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في الملحق
اإلقتصادي:

حل البنوك
ودائع
عوامل
السمك ببحر ووضع اليد
اضافية
عليها
لصعود الدوالر

قادة دوليّون يلقون نظرة الوداع
على نعش إليزابيث الثانية
ّ
محصنة
مع تحــوّل لندن إىل "قلعــة"
ّ
تحســبا ً ألي
أمنيّا ً بك ّل ما للكلمة من معنى
سيناريو أمني غري محســوب ،استقبل امللك
تشارلز الثالث قادة دوليني يف قرص باكنغهام
أمس عشيّة الجنازة التاريخية املهيبة للملكة
إليزابيث الثانية ،ومــن بني الضيوف الرئيس
األمريكي جو بايدن الذي ألقى النظرة األخرية
عىل نعش امللكة الراحلة.
ووضع بايدن يده عىل صــدره احرتاما ً
بينما كان يقف مع زوجته جيل أمام النعش
املغ ّ
طى بالعلم يف قاعة وستمنســر يف لندن.
وتجمّ ــع الناس مــع مرور الوقــت لتقديم
احرتامهم األخري للملكة الوحيدة التي عرفها
معظم الربيطانيني مدى حياتهم قبل أن تُدفن
اليوم.

وبعد توقيع سجل العزاء ،قال بايدن ّ
إن
امللكة ّ
جسدت "مفهوم الخدمة" .وأضاف" :إىل
ك ّل شــعب إنكلرتا ،ك ّل شعب اململكة املتحدة،
قلوبنا معكم ،كنتم محظوظني بوجودها ملدّة
 70عاماً ،كنّا جميعاً .كان العالم أفضل لها".
ث ّم توجــه الرئيس األمريكــي إىل قرص
باكنغهام لحضــور حفل اســتقبال أقامه
تشارلز الثالث لعرشات القادة من إمرباطور
اليابان ناروهيتو إىل الرئيس الفرنيس إيمانويل
ماكرون .ويف ترصيح لشــبكة "سكاي نيوز
أســراليا" ،اعترب رئيس الوزراء األســرايل
أنتوني ألبانيزي املناهض للملكية والذي ألقى
الســبت النظرة األخرية عىل نعش امللكة ،أن
إليزابيث الثانية "كان حضورها الدائم يبعث
عىل االطمئنان".
20

القطاع الصحي
من متفوق
الى متسول
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غارات أوكرانية على مواقع روسية...
وموسكو تبحث عن متط ّوعين

لندن تتح ّول "قلعة أمنية" عشية الجنازة الملكية
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محمد عبيد :لبنانكم ولبناننا!

ّ
يحذر بوتين من استخدام "الكيماوي أو النووي"
بايدن

خالل تشييع أحد الجنود األوكران في كييف أمس (أ ف ب)
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فيمــا تتكشــف "جرائــم
الحرب" الروســية من املناطق
املحــ ّررة تباعاً ،أعلــن الجيش
األوكرانــي أمــس أن طائراته
اســتهدفت مناطــق تمركــز
للجنود الــروس ومواقع املعدّات
العسكرية يف رشق البالد ،وسط
تحذيــر تقارير اســتخباراتية
غربية من توســيع موســكو
"نطاق رضباتها" يف أوكرانيا.
وذكــرت هيئــة األركان
األوكرانيــة يف بيــان أن الطريان
األوكرانــي "رضب  13منطقــة
تمركز للقوة البرشيــة واملعدّات
للعــدو ،و 3مواقــع ألنظمــة
الصواريخ املضــادة للطائرات"،
مشري ًة إىل أن وحدات الدفاع الجوي
األوكرانية "أسقطت  5طائرات بال
طيار ومروحية معادية".
وتحدّثت هيئــة األركان عن
ّ
أن قوات الدفاع األوكرانية صدّت
السبت هجمات معادية يف مناطق
ميخايليفــكا دروها ،وفيســيال
دولينــا ،وأودراديفكا ،ومارينكا،
ونوفوميكايليفــكا ،وبرافدين يف
منطقة خريسون.
20

بيلوسي ُتدين من يريفان
هجمات أذربيجان ضدّ أرمينيا
بيلوسي متأثرة عند نصب ضحايا "اإلبادة
األرمنية" في يريفان أمس (أ ف ب)
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محـــــليـــــات
العـــدد  - ٩٣٧السنــــة الـرابـعـة

ولـــيـــد شـــقــيــر

صغار المودعين...
والمبادرة الكويتية
تعيد موجة اإلقتحامات ،التي قام بها تسعة من
صغار المودعين لتسعة فروع مصارف في يوم واحد
الجمعة الماضي ،التذكير ّ
بتأخر التركيبة السياسية
الحاكمة في معالجة هذه المعضلة ،وبمسؤولية أقطاب
السلطة عن حرمان أكثرية اللبنانيين من حقوقهم
البديهية.
بصرف النظر عمّ ا قيل حول أن العمليات التي
حصلت يوم الجمعة مدبرة من جهات لها مآرب
سياسية ،أو من مجموعات ّ
تتوسل التحريض الشعبوي
في وقت لها ارتباطات سياسية معروفة ،فإن هذا ال
يلغي أن اللبنانيين يعانون بشكل يومي في المصارف
للحصول على النزر اليسير ممّ ا يحتاجونه لتسيير ما
يمكن من أمورهم الحياتية سواء في الغذاء أو الطبابة
واالستشفاء ،فضالً عن الحاالت اإلنسانية التي تزداد
مأسوية .وهم يُذ ّلون مهما كانت التفسيرات التي
تتفتق عن بدع إدارات المصارف وعن تعاميم مصرف
لبنان .بل إن كثرا ً منهم ال يفقهون طبيعة هذه التدابير
المصرفية التي تختلف بين مصرف وآخر وبين
المصارف ومصرف لبنان ،فيضيّعون معظم نهارهم
في هذا الفرع أو غيره ،ويجري إيقاعهم في وضعية
الخصومة مع بعض صغار موظفي الفروع المصرفية.
في  30أيار الماضي اتّهم البنك الدولي في تقرير له
عن «مراجعة األداء والدروس المستفادة» حول لبنان،
السياسيين اللبنانيين «بالقسوة لتأكيدهم أن الودائع
في القطاع المصرفي المنهار في البالد ،مقدسة».
اعتبر التقرير أن هذا «المصطلح ال يتعارض مع
الواقع بشكل صارخ فحسب ،بل إنه يمنع إيجاد حلول
لحماية معظم ،إن لم يكن كل ،أصحاب الودائع الصغار
والمتوسطين بالدوالر والنقد» .كما أنه يشير إلى ضرورة
اعتراف المصارف وكبار المودعين (وهم الشركاء
الفعليون للسياسيين اللبنانيين) بضرورة تح ّملهم
الخسائر الناجمة عن االنهيار بسبب السياسات السابقة.
توقع التقرير نفسه أن يتنامى العنف في البلد ج ّراء
األزمة التي وقع فيها ،بإشارته إلى أن لبنان «أضاع
مسار إلصالح
وقتا ً ثميناً ،والعديد من الفرص لتبنّي
ٍ
نظامه االقتصادي والمالي ،ولم يشرع بعد مرور
عامين ونصف (التقرير أذيع في أيار) في تطبيق
برنامج شامل لإلصالح والتعافي يحول دون انزالق
البالد إلى مزيد من الغرق ،وينطوي استمرار التأخير
المتعمّ د في معالجة أسباب األزمة على تهديد ليس على
المستوى االجتماعي واالقتصادي فحسب ،وإنما أيضا ً
على خطر إخفاق منهجي لمؤسسات الدولة وتعريض
السلم االجتماعي ّ
الهش لمزيد من الضغوط».
من نافل القول إن إضاعة الفرص أسبابها سياسية
متعددة .والمحطات التي يمكن ذكرها في هذا المجال
ال تحصى ،باتت عامة الناس تدركها ،من أثر الخالفات
السياسية على الحصص والتنافس على السلطة ،التي
شهدت فترات من االهتزازات السياسية والفراغ والتعطيل،
ما لم يشهده أي بلد في العالم ،فضالً عن إفقاده الدعم
الخارجي وعالقاته الدولية والعربية الطبيعية بفعل ربطه
بحروب المنطقة وبالمحور اإليراني.
إحدى محطات إهدار الفرص ما ّ
نصت عليه المبادرة
الكويتية في  22كانون الثاني  2022والتي حملها
وزير الخارجية الكويتي إثر تأزم العالقات مع الدول
الخليجية .فالمبادرة التي تضمنت  12بنداًّ ،
نص البند
الثاني عشر فيها حرفيا ً على اآلتي« :العمل مع البنك
الدولي إليجاد حلول لمسألة عدم تمكين المواطنين
اللبنانيين من تسلم ودائعهم في البنوك اللبنانية».
أهمل المسؤولون اللبنانيون هذا البند ،واهتمّ وا
بكيفية الرد أو التعليق على البنود األخرى المتعلقة
بتطبيق اتفاق الطائف ،والقرارات الدولية المتعلقة
بالسالح غير الشرعي ،ووقف تدخل «حزب الله» في
شؤون الدول العربية ،ووقف التهريب والتزام النأي
بالنفس قوال ً وفعالً ...فالتزموا بعضها واحتاروا في
كيفية تبرير عدم قدرتهم على تنفيذ البعض اآلخر
المتعلق بـ»حزب الله»ّ .
لكن البند األخير كان بمثابة
إشارة إلى االستعداد الخليجي للمساعدة في ح ّل أزمة
الودائع بالتنسيق مع المجتمع الدولي .ومن الطبيعي
أن لذلك مقابالً وهو الحد األدنى ،مثل البند الرابع من
المبادرة الذي نص على أن «سياسة النأي بالنفس
يجب أن تكون قوال ً وفعالً».
أزمة الودائع بقيت من دون حلول ألسباب سياسية،
منذ أن قرر أقطاب في السياسة اللبنانية االمتناع عن
إصدار قانون الكابيتال كونترول حتى يتمكنوا مع
شركائهم من المتمولين من سحب أموالهم بالطرق
الملتوية ،وترك سائر المودعين يتخبّطون ويخسرون
قيمتها .وإهمال البند  12من المبادرة الكويتية والبنود
المهمة فيها كانت خلفياته سياسية أيضاً ،وليست
الشعارات بادّعاء المحافظة على صغار المودعين.
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مشاورات التأليف ُتبعث...
ولكن «"ال فول إال بالمكيول"»!

خفــايـــا
توقعــت مصادر مراقبــة ّأل يكون
تعيني قاض رديــف يف قضية تفجري مرفأ
بريوت ســهالً ّ
وأل يمر يف مجلس القضاء
األعىل بحيث أن موافقة املجلس عىل االسم
الذي اقرتحه وزير العدل ليس متاحاً ،وهو
يحتاج إىل موافقــة أربعة أعضاء من أصل
ستة يجتمعون بغياب مدعي عام التمييز
املتنحي عن امللف.
قياسا ً عىل فقدان النصاب يف جلسة
 14أيلول النيابية ثم يف جلســة التصويت
عىل املوازنــة يف  16أيلول بــات النصاب
النيابــي أحد الخيارات املتاحــة يف اللعبة
السياســية ،حيث ســتكون هناك عملية
حشــد لجلســة  26أيلول للموافقة عىل
املوازنــة مع الرتجيح بأن مــا يحصل قد
يتكــرر يف عملية عدم منــح أي حكومة
جديــدة الثقة وعدم تأمــن نصاب الـ65
نائبا ً لذلك إذا كان هذا التشــكيل بديالً عن
انتخاب رئيس للجمهورية.

الرئيسان عون وميقاتي خالل لقائهما األخير (داالتي ونهرا)

كــلــيــر شــكــر
هكــذا ،من دون أي مقدّمات ،بُعثت مشــاورات
التأليف مــن جديد ،بعد صوالت وجــوالت من تبادل
االتهامات و»الشتائم» السياسية بني الرئاستني ،األوىل
ومعها الفريق العوني ،والثالثة ،ليلتقيا من جديد عىل
قاعدة تعويم الحكومة «املهرتئة» يف األيام األخرية من
ّ
وكأن شيئا ً لم يحصل بينهما.
العهد...
خالل لقائهما األخري ،تبــادل رئيس الجمهورية
ميشال عون ورئيس الحكومة املك ّلف نجيب ميقاتي
«التحيات الحكومية» ،من خــال تفاهمهما املبدئي
عىل إنهاء ملف التأليــف فور رجوع األخري من رحلته
الخارجية التي ســتقوده إىل نيويــورك ،ولهذا خرج
ممازحا ً االعالميني بأنّــه لن يخرج من قرص بعبدا إال
مع تالوة مراسيم الحكومة الجديدة.
نظرياً ،األجواء صارت إيجابيــة .أقله هكذا تدل
مواقف الفريقني املعنيني .قــرر الرجالن امليضّ قدما ً
لتقديم آخر حكومات عهد الرئيس ميشــال عون عىل
قاعدة تعويم حكومة ترصيف األعمال بعد إجراء س ّلة
تغيريات محدودة يف عدد من الوزراء تطال وزيرا ً شيعيا ً
(وزير املال يوسف خليل) ،وزيرا ً سنيا ً (وزير االقتصاد
أمني سالم) ،وزيرا ً درزيا ً (وزير شؤون املهجرين عصام
رشف الدين) ووزيرا ً مسيحيا ً يحدده رئيس الجمهورية
(يرتدد أنّه قد يكون وزير السياحة وليد نصار).
ومعادلة الرتقيع ،ال التوســيع تعنــي ّ
أن الطرح
الذي حارب ويحارب من أجله الفريق العوني ورئيس
الجمهورية ،لتطعيم الحكومة بســتة وزراء يمثلون
األطراف السياســية عىل نحو مبارش ،قد وضع جانبا ً
بعد االعرتاض املبارش الذي أعلنه رئيس مجلس النواب
نبيه بري يف خطابه األخري مســتبعدا ً فكرة ض ّم وزراء
سياسيني إىل حكومة االختصاصيني.
ونظريــاً ،يفرتض أن تكون الجولــة املقبلة من
املشاورات بني الرئيس عون وميقاتي ،األخرية إلسقاط
األســماء الجديدة ،خصوصا ً بعد ّ
تدخل «حزب الله»
املبارش بني الفريقني من بــاب الدفع باتجاه ترسيع
عجلة التأليف ،لكي ال يفتح الشغور الرئايس باب جهنم

دستوريا ً قد يطيح بما تبقى من هيكل الدولة املتداعي.
ولكن فعلياً ،ثمة من يتعامــل مع النوايا الطيبة
التي أبداها الفريقان خــال األيام األخرية ،بكثري من
التشــكيك ،بمن فيهم «حزب الله» حيث ّ
يفضل بعض
مســؤوليه عدم ابداء أي حماســة أو تفاؤل بانتظار
اللقاء املرتقــب ،نظرا ً للتجارب املريــرة والتي كانت
مياهها تك ّذب دوما ً الغطاس ،فتنتهي جوالت املجامالت
إىل ال يشء .اذ يقول بعض املواكبني ّ
إن الفريقني يعرفان
تمام املعرفة ّ
أن الع ّلة ليســت باسم وزير االقتصاد وال
باسم وزير شؤون املهجرين ،وإنما يف توازنات حكومة
الشــغور الرئايس ،ويف امللف الرئايس بح ّد ذاته ،ولهذا
كان التطنيش سيّد املوقف والذي كان يقود إىل اشتباك
علني .ولهذاّ ،
فإن استســام ك ّل من الفريق العوني،
ورئيس الحكومة املكلف ملشــيئة التكليــف ،ال يزال
موضع تشــكيك ،عىل اعتبــار ّ
أن ال يشء قد ّ
تغي منذ
أسابيع إىل اليوم ،حتى يقررا السري بملف التأليف من
دون عقبات كبرية.
وفق هؤالءّ ،
ّ
املتغي الوحيد الذي استجد حديثاً،
فإن
هو خشــية ميقاتي من الغرق يف مستنقع االلتباس
الدستوري ازاء رشعية حكومته يف حال لم تر الحكومة
الجديدة النور ،وحُ رصت الســلطة التنفيذية بحكومة
ترصيف األعمال .يشريون إىل أنّه يبدو ّ
أن حملة التهويل
والتهديد التي قادها رئيس الجمهورية ورئيس «التيار
الوطني الح ّر» جربان باســيل ،من خالل التحذير من
مغبة تسليم صالحيات رئيس الجمهورية إىل حكومة
غري مكتملة الدسم الدستوري ،قد فعلت فعلها ،ودفعت
ميقاتي إىل مراجعة حساباته ،ولو أنّه كان يترصف عىل
أساس أن الطبيعة تكره الفراغ وبالتايل سيت ّم التعامل
مع حكومته بأنّها السلطة التنفيذية ولو كانت حكومة
ترصيف أعمال .أمّ ا غري ذلك ،فال تزال حســابات بقية
األطراف ،وتحديدا ً الفريق العوني عىل حالها.
هكــذا ،يمكن القــول ّ
إن قطــار التأليف وضع
عىل السكة .ولكنها ليســت امل ّرة األوىل التي تُدار فيه
ّ
ليتبي أنّها أشــبه بدواليــب الهواء ،غري
املحركات،
املنتجة .وعليه ،ال ب ّد من انتظار عودة ميقاتي إىل بريوت
ليبنى عىل اليشء مقتضاه.

رجحت أوســاط مراقبــة أن يكون
اســتقبال السيد حســن نرصالله للوزير
االسبق طالل أرســان مع وفد حزبي من
أجل منحه تعويضا ً معنويا ً بسبب خسارته
يف اإلنتخابات ومن أجل أن يطلب أرســان
تثبيت وزير املهجرين املحســوب عليه يف
التشكيلة الحكومية التي يمكن أن يتم فيها
تعويم الحكومة الحالية.

العلّية يوضح...
تعليقا ً عل ما ورد يف خفايا «نداء الوطن»
يف عدد الســبت الفائت حــول تفاوض رئيس
هيئة الرشاء العام جان الع ّلية مع جهة حزبية
يف موضوع تطبيق قانون الــراء العام عىل
البلديــات ،أوضح العليــة ّ
أن «قانون الرشاء
العام نافذ اعتبارا ً من  2022-07 – 29وواجب
التطبيق ،والقوانني وضعت لتُطبّق ويُعمل بها
إىل أن تُلغى أو تُعدّل ،والسلطة الترشيعية هي
املرجع املختص دون سواها بتعديل القوانني أو
إلغائها».
ولفت الع ّلية إىل أنه «يلتقي بحكم موقعه
كل النــواب من دون أي اســتثناء ،بوصفهم
ممثلــن لألمة جمعــاء ومرشّ عــن ،وليس
بوصفهم ينتمون إىل كتل أو أحزاب ،وال عالقة
له بالسياســة ال من قريب وال من بعيد ،طاملا
هو يف الخدمة العامة».

ترأّس قداس «"شهداء المقاومة»" في سيدة إيليج

الراعي :لتشكيل حكومة قادرة
ّ
متمكن قبل  31تشرين
وانتخاب رئيس
طالب البطريرك املاروني الكاردينال مار بشارة
بطرس الراعي «بتشــكيل حكومة جديــدة قادرة
وانتخاب رئيس للجمهورية قبل نهاية عهد الرئيس
أي قبل  31ترشين األول ،يكون رئيســا ً متمكنا ً من
كل املواصفات التي يجمــع عليها جميع اللبنانيني،
وبحمايــة القضاء مــن كل تســييس أو ارتهان او
مســاومة للنافذين ومــن اي قرار يمــس بمبادئه
الجوهرية ،ونصب أعيننا حماية التحقيق يف انفجار
مرفأ بريوت ،هذه الجريمة الكربى يف التاريخ».
واعترب الراعي أن «املقاومة ال تقترص عىل السالح
بل تشــمل الصمود يف الوحدة الداخلية والوالء الكيل
للبنان الوطن والتحيل باألخالق والقيم والحفاظ عىل
رسالة لبنان ونموذجيته».
كالم الراعي جاء يف عظته خالل ترؤسه القداس
السنوي لراحة أنفس «شــهداء املقاومة اللبنانية»،
الذي تقيمه «رابطة سيدة ايليج» ،يف املقر البطريركي
يف كنيسة ســيدة ايليج يف بلدة ميفوق  -القطارة -
قضاء جبيل .وحرض القداس عضو تكتل «الجمهورية

القوية» النائب غياث يزبك ،النواب السابقون فارس
سعيد وفادي سعد وسامر ســعادة ،رئيس الرابطة
فادي الشاماتي واالعضاء وأهايل الشهداء وشخصيات
وحشــد من املؤمنني .وقال الراعي يف عظته بعنوان
«ملاذا أنتم خائفون هكذا»؟ «العاصفة العظيمة التي
رضبت سفينة تالميذ يسوع وهو معهم هي عاصفة
تتكرر بشــكل آخر وأنواع متعددة ،عىل املســتوى
الشــخيص عندما يمر االنســان يف مرحلة تغيري يف
مجرى حياته ،وعىل مســتوى العائلة عندما تعصف
الصعاب يف الحياة الزوجية والعائلية ،وعىل مستوى
املجتمع عندما تعكره النزاعات واالنقسامات ،وعىل
مستوى الدولة عندما تتهاوى مؤسساتها الدستورية
ويقع ضحيتها املواطنون االبرياء ،وعىل املســتوى
الدويل عندما تعصف ويالت الحروب واملجاعات والقتل
والتدمري والتهجري ،فكل هذه العواصف تزرع الخوف
يف النفوس ،لكن الرب يســوع الحارض معنا ورفيق
دربنا يردد لنا ما قاله لتالميذه :ل َم انتم خائفون هكذا
وملا ليس فيكم ايمان؟».

أضاف« :نلتقي اليوم يف ظل ســيدة ايليج وقرب
رضائح شهداء املقاومة اللبنانية لنقدم هذه الذبيحة
لراحة نفوسهم وشفاء اخوتنا الشهداء االحياء الذين
ال يزالون يحملون يف اجســادهم عالمة الشــهادة
واالستشهاد ،ولعزاء اهاليهم واستمرار شعلة املحبة
وااليمــان بلبنــان الوطن والرســالة يف هذا املرشق
والعالم» .وتابع« :شــهداء املقاومــة اللبنانية الذين
استشهدوا يف سبيل لبنان وحموه من الزوال يقولون
لنا اليوم يف هذا الظرف العصيب والشــديد الخطورة
«ل َم أنتم خائفون هكذا؟» ويدعون الجميع للتشــدد
يف اإليمان لتوحيد املقاومة اللبنانية حفاظا ً عىل لبنان
الواحد وحمايته من أي تعــد خارجي ،ولبناء وحدة
شعبه ومكوناته املتعددة ،ومواصلة رفع الصوت من
أجل قيام دولة لبنان».
وتحدث الراعي عن «مسرية البطاركة عرب التاريخ
يف الدفاع عن الوطن وشعبه وعدم الخوف والصمود يف
وجه الصعاب» ،مؤكدا ً «مواصلة هذه املسرية من اجل
قيام دولة لبنان عىل االسس الدستورية وامليثاقية».

محـــــليـــــات

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٩٣٧السنــــة الـرابـعـة
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لبنان يدعو المنظمات والدول المانحة
إلى التدقيق بصرف أموال النازحين
غـــادة حـــالوي
بعد إحدى عرشة ســنة وجد لبنان انه من غري
املمكن يف ضوء تبــدل اهتمامات الــدول عامليا ً ان
يدفــع ثمن فوىض وجود النازحني الســوريني عىل
أرضه فحرك عرب وزارة الخارجية واملغرتبني ووزارة
الشــؤون االجتماعية املنظمات املعنية بشؤونهم
والدول املانحة محذرا ً مــن مغبة انفجار هذا امللف
االجتماعــي ومطالبــا ً بحرصه بيــد الدولة او من
خاللها .وأخريا ً وضع ملف النازحني السوريني عىل
سكته الصحيحة وفاتحت الحكومة الهيئات الدولية
املانحة برضورة وضع الضوابط والحد من الفلتان
املســترشي يف صفوف الجمعيــات واملنتفعني عىل
حساب الدولة ومؤسساتها .وأعدت ورقة طروحات
بمثابة منهجية تعاون جديدة لتأمني املعالجة امللحة
مللف النازحني.
بدور
الدولة
اكتفت
ســوريا
يف
االزمة
منذ بدأت
نازحون سوريون إلى لبنان من أجل المساعدات؟
املتفرج عــى تدفق أعداد النازحــن ومعهم تدفق
املســاعدات من املنظمات والــدول املانحة خارج
ما يزيد عــى مليون ونصف مليون نازح ســوري
االطر الرسمية ،فانترشت الجمعيات املعنية املهتمة
يضافــون اىل نصف مليون فلســطيني موجودين
بأمورهــم وتزايد اعداد النازحني مــن دون وجود
عىل اراضيه اي بما يعادل نصف عدد ســكان لبنان
احصاء رسمي يؤرش اليهم أو يحدد اماكن اقامتهم.
ما يجعل من غــر املمكن ربط قضيــة النازحني
وكان التعاطي الســلبي من قبــل املفوضية العليا
بالحل الســيايس يف ســوريا بينما العالم مشغول
لشؤون النازحني يف لبنان مع املؤسسات والوزارات
بقضايا اخــرى ،ولم يعد الوضع يف ســوريا يحتل
املعنية سببا ً للربودة يف العالقة بني الجهتني وعربت
اولويــة االهتمامات كما يف الســابق .واقع يفرض
وزارة الخارجية عن امتعاضها من غياب التنســيق
عــى الحكومة من خالل الــوزارات املعنية التحرك
يف امللف وهي نبهت عرب وزير الخارجية عبدالله بو
واخذ املعالجة عىل عاتقها تالفيا ً إلنفجار اجتماعي
حبيب منذ مؤتمر النازحني يف بروكسل من استحالة
وشيك.
بقاء وضع النازحني عىل حاله يف لبنان.
يحصل كل ذلك بينما يــرزح لبنان تحت وطأة
وقبل أيام استدعى بو حبيب
انهيار مايل ،وتســود الحساســية
ووزير الشؤون االجتماعية هكتور
بــن النــازح واملواطــن اللبناني
حجّ ــار ،ممثّل مكتــب املفوضيّة
ويتزاحمــان عىل لقمــة العيش يف
الســامية لألمم املتحدة لشؤون على لبنان ان يعرف من بلد باتت غالبية شــعبه تحت خط
الالجئــن يف لبنــان ()UNHCR
الفقــر ،ويرتفع معــدل الجريمة
أياكــي إيتو ،لبحــث آلية تعاون هو النازح المسجل والذي
واالحداث االمنية التي يتســبب بها
مختلفــة بخصــوص النازحني يحصل على المساعدات النازحون ويف مناطق مختلفة من
لبنان ،يف وقت ترتفع اعداد الزوارق
السوريني املتواجدين عىل األرايض بالدوالر األميركي بينما
اللبنانية .وخالل االجتماع صارح يمضي وقته ذهابًا وإيابًا غري الرشعية التي تغادر عرب البحر
بو حبيب رئيس املفوضية باملآخذ
نتيجــة املزاحمة مــع النازحني.
باتجاه سوريا
التي يسجلها لبنان عىل التعاطي
مقاربة املســألة بهذا الشكل ليس
الدويل مع النازحني مســتعرضا ً الواقع الحايل الزمة
القصد منها اثارة النعرات او الحساســية بقدر ما
النازحني والتي تجاوزت قــدرة لبنان عىل تحملها.
بات توصيفا ً للواقع الــذي تتغاىض عنه املنظمات
التســليم الدويل بإبقاء النازحني يف لبنان اســتنفر
الدوليــة والجهات املانحة والتــي ترص عىل رفض
الوزارات املعنية وصوب خطواتها باتجاه املنظمات
عودتهم اىل بلدهم اال بموجب حل ســيايس ال يلوح
املعنية لتحميلها رسالة اىل الدول املانحة مفادها ان
يف االفق.
لبنان لن يلتزم الصمت بعد اليوم ازاء أزمة النازحني.
وخــال االجتماع اكــدت وزارتــا الخارجية
مصادر املجتمعني قالت ان الهدف من االجتماع
والشــؤون االجتماعية عىل ان الدســتور اللبناني
كان تطويــر التعاون مع املفوضية ووضع ســكة
يرفــض مبدأ التوطني وان الكل بــات يتحدث بلغة
جديــدة للتعاطي بملــف النازحني .وكشــفت ان
واحدة ويتفق عىل رفــض اي وجه من وجوه ابقاء
الحكومة وعرب وزارة الخارجية اتخذت قرارا ً بوضع
النازحني عــى االرايض اللبنانية وصعوبة ان يكمل
اليد عىل ملف النازحــن والتعاطي معهم عىل غرار
ملف النازحني يف مسار الفوىض الذي يسوده .وطالب
ما تتعاطي دول عربية أخرى .اذ ليس من املنطق او
لبنان باعتماد منطق جديــد يف التعاطي والتعاون
املقبول ان يستمر ملف النازحني مرشع االبواب عىل
مبني عىل ادبيات تستعملها املنظمات الدولية والتي
الفوىض بينما يتحمل لبنان اعباءهم ،وقد استقبل
تقوم عىل اعتماد مبدأ الشفافية والحوكمة الرشيدة
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وهما حجر األساس يف مبادئ عمل املنظمات الدولية
واإلقليمية.
وابلغ لبنان املعنيــن انه بصدد اجراء مراجعة
وتدقيق حــول كيفية رصف أموال الــدول املانحة
التي تنفق عىل النازحني لوجود عالمات اســتفهام
عىل طريقة رصفها عىل ان تقــوم بعملية التدقيق
رشكة دولية محايدة ومتخصصــة ،ورغبته يف ان
يعرف ايضا ً ومن ضمن مبدأ الشفافية كيف تتوزع
املساعدات ومن هي الجمعيات االهلية التي تستفيد
وهل هي تلتزم بسقف قانوني وحسب االصول او ان
كل من يخطر يف باله بات يخصص جمعية للعناية
بالنازحني.
وضمن ورقة رســمية طالبت الدولة بتعويض
مؤسســاتها بصورة عادلة وفقا ً ملــا يتم يف االردن
مثال ،حيــث مفوضية النازحني تقدم للدولة ملفات
النازحني وتساعدهم من ضمن آلية تعاون وتنسيق
متفق عليها معها.
ويركز لبنان يف طرحه الجديــد مع املفوضية
عىل أن أعدادا من النازحني يف لبنان ليســوا يف عداد
املطلوبني وليســوا مالحقــن وأن بقاءهم يف لبنان
مرتبط بتلقيهم مســاعدات من هيئات دولية ولذا
عىل لبنان ان يعرف من هو النازح املســجل والذي
يحصل عىل املســاعدات بالــدوالر االمريكي بينما
يميض وقتــه ذهابا وايابا باتجاه ســوريا ،التخاذ
االجراءات القانونية املناســبة بحقه .كل ما تقدم
وزيــادة ضمنته وزارة الخارجيــة ورقة اقرتاحات
ملعالجــة موضــوع النازحني اىل املفوضيــة العليا
لشــؤون النازحني عىل ان تكون موضع دراسة قبل
ان يتســلم لبنان االجابة بشأنها ويبني عىل اليشء
مقتضاه.
مصادر املجتمعني ختمت بالتأكيد عىل االجواء
االيجابية التي ســادت االجتماع وقد ملس الوزيران
تفهمــا ً دوليا ً للواقع وتوافــق الجانبان عىل أهمية
تفعيل التنســيق بني املفوضيّة والسلطات اللبنانية
عىل أن تُعقد اجتماعات الحقة بغية وضع خطوات
عمليّة وملموسة موضع التنفيذ.

جــان الــفــغــالــي

"«الصندوق األسود لإلنتخابات"
العنف اإلنتخابي
للثنائي الشيعي
هناك «أقالم انتحارية» هذه األيام ،واح ٌد من
هذه األقالم الدكتور علي خليفة ،أحد المرشحين
السابقين في دائرة الجنوب الثانية ،في الئحة «معً ا
للتغيير» ،الئحة المجتمع المدني .دائرة الجنوب
الثانية هي دائرة الرئيس نبيه بري و»حزب الله»،
فأي مخاطرة هذه أن ينافس أحد الرئيس بري في
«عقر دائرته».
ِ
الدكتور علي خليفة ،دكتور في علوم التربية
من جامعة جنيف ،واستاذ في الجامعة اللبنانية،
«حظه العاثر» أن ترشيحه وقع في دائرة
ثنائي أمل «حزب الله» ،فتع َّرض «لالضطهاد
االنتخابي» ،ووثق هذا «االضطهاد» في كتاب ،ما
زال تحت الطبع ،ويحمل عنوان «الصندوق األسود
لإلنتخابات – حوادث دائرة الجنوب الثانية في
مواجهة الثنائي الشيعي».
الكتاب الذي يقع في نحو مئة وأربعين صفحة،
يحمل عناوين ومضامين من شأنها أن تفتح
«جرح» ما حصل في بعض الدوائر اإلنتخابية
حيث «فائض القوة» فعل فعله.
ومما يرد في الكتاب« :لالنتخابات أيضا ً
صندوقها األسود ،هو اآلخر يستلزم فتحه وفرزه
وإعالن ما يحتويه».
ومن فصول الكتاب ،التي ستثير بال شك ،جدال ً
كبيرا ً ونقاشا ً حاداً:
«االنتخابات النيابية صندوق اقتراع وصندوق
اسود.
الشيعية السياسية موت السياسة.
دائرة الجنوب الثانية – عين الردى.
ِّ
وبشر المعارضين ببشرى ،المرشحة غير
الرسمية لـ»حزب الله».
ومن الفصول ايضاً:
تشكيل لوائح الجنوب الثانية :المهزلة والمأساة.
العنف االنتخابي للثنائي الشيعي.
مجلس الثنائي الشيعي األعلى.
ً
«باقة
هذه العناوين تش ِّكل في ح ِّد ذاتها
من الطعون» ،لكن لماذا قرر الدكتور خليفة
االستعاضة عن الطعن بالكتاب األسود؟ هل ألن
فعل من الطعن؟ هل ألنه يعرف سلفا ً
الكتاب أكثر ً
نتائج الطعن؟
يقول الدكتور خليفة ايضاً« :هذا الكتاب هو
ذاكرة حوادث دائرة الجنوب الثانية في مواجهة
الثنائي الشيعي خالل االنتخابات النيابية األخيرة،
وجسر العبور للتعرف إلى ما كان يجري في
الكواليس والترتيبات المتخذة».
حين سيكون الكتاب في المكتبات ،ال شك أنه
سيثير ردود فعل مؤيدة حتى العظم ،ومنتقدة
بقسوة .يعيد الدكتور خليفة فتح ملف اإلنتخابات
على مصراعيه .فهل هناك «علي خليفة» آخر،
يفتح ملف اإلنتخابات في أكثر من دائرة ،وما
شابها من عيوب؟ بعلبك الهرمل ً
مثال ،وكذلك
سائر الدوائر في الجنوب .ال بد للمخالفات التي
حصلت في تلك الدوائر ،أن توثَّق في أكثر من
«كتاب أسود».

ّ
الحكام أن يسرقوا كل شيء منهم إل ّ أحالمهم"
«"بإمكان

عودة :آخر اإلبداعات النجاح الكبير لفرقة ميّاس
أكد مرتوبوليت بريوت وتوابعها
للــروم األرثوذكس املطــران الياس
عودة ،يف عظته خــال قداس األحد
يف كاتدرائيــة القديس جاورجيوس،
ان «حـــياتنا هي مرآة إليماننا ،ومن
يؤمن َّ
أن مَ ْن أرا َد ْ
َ
أن يُخ ِّل َ
نفســـه
ص
يُهلكهـا ،عليه ْ
أن يَمن َ َع عـنها ُك َّل ما
ِ
وخالصها ،فال
يُيسء إىل تَـنقـــيَتِها
للمال والسلطةِ واملج ِد
تعـود تكرتث
ِ
وك ِّل أشــياء العالم الفانية ،إذ «ماذا
ينتفع اإلنـــسان لو ربح العالم ك َّله
وخرس نفســه ؟ .»...ومــاذا يُعطي
اإلنسان فدا ًء عـــن ِ
نفسه عـــندما
يقـف فـي حرض ِة اللهِ يوم الدينونة
الرهيب؟ هـــل يُقدّم ثروته الطائلة
ْ
التي لم يُحْ
ســن استِخدامها بمـــا

يُريض مَ ْ
ــن مَ نحَ ه إيّاها؟ أم يُعطي ما
جمعه من ألقاب وما وصـل إليهِ ِم ْ
ـن
مراكز َ
داس بواسطتها الـفـقـيـــر،
واضطهـــد الـضعـــيف ،ون َ َّ
صـب
َ
نـفـسـه قاضيـا ً و َديّانا ً لكثيـرين؟».
ولفت عودة اىل ان «املسيح ُ
صـلِب
ْ
ـــن أجلنا .مات ألنّه أحـبَّـنا وشا َء
ِم
خـالصـنـا .وعـــندما يدعـونا إلـى
حَ مْ ِل الـصلـيـــب ،صليب الخطيئة،
هـــو ال يَـدعـــونا إىل العذاب بل إىل
الحياةّ ،
ألن ْ
من داس خطيئتَه ،ومحا
أنانيّتَه ،وتَج َّرد ِم ْن ِْ
كبيائِه وأخطائِه،
هذا ُ
الـحقـــيقي،
الفرح
يدخــ ُل يف
ّ
ِ
ويُعا ِيـ ُن نـو َر الـقـيامةِ
البهي».
ّ
وشــدد عــودة عــى ان «لبنان
ُّ
يســتحق الحياة ،وشــعبُه ا ُملب ِد ُع ال

يســتحق ما هو فيه» ،الفتــا ً اىل انه
َ
دون
«ال يَــكاد يَنقيض أســبوع من
ْ
لبناني،
طبيب
أن نســم َع بتَ َفـــوُّق
ّ
ٍ
إبـــداع
أو
لبنانية،
جمعية
نجاح
أو
ِ
ِ
ِ
اكـتـشاف
لـبناني ،أو
َفنّان أو أديب
ّ
ٍ
ُّـز مـؤسـسـة
باحث
ّ
لبناني ،أو تَـمَ ي ِ
تربَوية لبنانيّة ،أو ِرياد ِة أُخرى طبّية،
أو تأ ُّل ِق فرقةٍ فنيّة أو رياضيّة لبنانية،
ِ
اإلبداعــات النجاحُ الكبري الذي
وآخِ ُر
َّ
حـقـقـتـــه فِ ـــرقة مَ ـيّـاس ،ك ُّل
ذلـــك بجهـــو ِد اللبنانيني وحدَهـم
ُ
الـذين يَـفـتَ
َ
َ
الـفـ َر ِص يف
قـرون إىل
َّ
بالدِ
أن
بـإمكان
أظهـــروا
وقد
هـم،
ِ
َـرسقــــوا ُك َّل يش ٍء
الحُ ــ َّكام أن ي ُ
منهـم ،إال َّ أحالمهم».
وشــدد عودة عىل ان «هـــؤالء

اللبنانيــن الذيـــن ي َ
َدفعــون ثمن
أخطــاء حُ ّكامهـم وسـو ِء إدارتهم
و ِق َّلة إحساسهم باملسؤوليّة ،والذين
يُعانون اليأس والذُل واملرار َة ،فيما هم
يستحقون حياة كريمة يف وطن يليق
بهم وبـطموحاتهـــم وإبداعاتهـم،
وهـــم الذين يعطون صورة مرشقة
عن لبنان».
واكد عــودة اخــرا ً ان «الدولة
ْ
تـستعـــاد بــاإلرادة ،إرادة العمــل
والـتضحية ،باحـــرام الـدسـتور
ـــويهه ،بالنزاهةِ
وتَطبيقــه ال تَ ْش
ِ
ّ
بالتخل عـــن
والقــدو ِة الحســنة،
ِــح ،بالعدالةِ تُـطـبّـــق عىل
ا َملصال ِ
سهـــل إذا َ
الجميع ،وهذا َ
صفـَــت
ِ
الـنيّات وانتَ َفت الـمـصالح».

«"الـدولة ُت ْسـ َتـعـاد بإرادة العمـل وتطبيق الـدسـتور
المصـالح والعـدالـة للجميـع"
والتخلّي عـن َ
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الرأي داخل «"التيار"» ممنوع والتغيير أيضًا ...وال جبهة للمعارضة

«مستقبل» باسيل في خطر ...وعون لضيوفه"« :ما تتركوه"
طـــونـــي كـــرم
تعكس األحزاب السياســية يف بنيتها
ّ
مصغــرة عن املجتمــع ،تحرص
صورة
من خاللها عىل إرســاء قيم الديمقراطية
الكفيلة بتطبيقها وتطويرها حال وصولها
إىل الســلطة ،قبل ان يطيح «التيار الوطني
ّ
ُســخر رئيســه
الحر» بهذه املعادلة ،وي
الفخري مؤسســات الدولة الرســمية يف
خدمة «وريثه» السيايس عىل حساب رفاق
النضال ،وفق تقاطــع اآلراء لدى املبعدين
قرسا ً واملعارضني لسياسات رئيسه جربان
باسيل.
«ال تتركوا جبران»
وإن كانــت تنقية الصفــوف داخل
فصل بعض كــوادره وليس آخرهم النواب
األطر السياسيّة تساهم يف تحقيق املساواة
السابقني حكمت ديب ،ماريو عون وزياد
والشفافيّة داخل املؤسسة ،فإن ما يحصل
أسود ،بعد املؤسســن نعيم عون ،أنطوان
يف «التيار الوطني الحر» من إقصاء وطرد
نرصالله ،زياد عبس ورمزي كنج وآخرين.
للمناضلني القدامى شــ ّكال بالنســبة إىل
وعىل الرغم من أن القاســم املشرتك
الكثريين إستعراضا ً وهميا ً لعملية الهروب
بــن املبعديــن عــن «التيــار» يكمن يف
إىل األمام وإخفاء اإلنتكاســة التي خلفتها
معارضتهم لهيمنــة وأداء النائب جربان
سياســاته املتهورة عىل البلد ،مع اقرتاب
باسيل ومحاوالته اإلستئثار بالقرار وإبعاد
ساعة الحقيقة وانتهاء عهد الرئيس ميشال
فلكل من املبعدين
«الصقور» من طريقه،
ٍ
عون ومعه وعود اإلصــاح والتغيري ،التي
أو «الحردانني» قصته.
أودت باللبنانيني وآمالهم إىل «جهنم» التي
فبني أن يكــون نائبا ً
برشهم بها الرئيس ،والتي
خالفا ً للقناعات التي نشأ
عوض اإلنكباب عىل اجرتاح
عليهــا العميــد والنائب
الحلــول اإلنقاذية ،تتأقلم
روكز :سياسة «"التيار"»
السابق شامل روكز ،إرتأى
الحلقة اللصيقة بالعهد مع
اإلنهيــار املتمادي يف لبنان اليوم ال تمثّل المبادئ الحفــاظ عــى قناعاته
واملبادئ التي انطلق منها
والقناعات التي كان
وتنكب عــى تنظيم وفود
واإلبتعــاد عــن «التيار»
املناضلــن واملنارصين إىل
يتكلم عنها الجنرال
أو تكتل «لبنــان القوي»
بعبدا وحثهم عىل الوقوف
ميشال عون
الذي فقد اإلنســجام معه
إىل جانب باســيل واإلنتباه
ومع سياســاته املتبعة ،وفق ما أوضح لـ
اليــه ،خالفا ً لإلرتياح الــذي رافق عون يف
 2015مع تسليم األمانة إىل جربان مطمئنا ً
«نداء الوطن» ،مؤكدا ً اإلســتمرار يف العمل
السيايس إىل جانب الذين تجمعهم املبادئ
من أن خلفه سيكون «قدها وقدود»!.
املشرتكة الهادفة إىل خالص البلد ،الفتا ً إىل
ومع التأكيــد أن زيــارات منارصي
أن التواصل قائم مع املســؤولني الذين يتم
«التيــار» إىل بعبدا ال تخلــو من دعوتهم
إخراجهم من «التيار» ،مشريا ً إىل أن تنظيم
للوقوف اىل جانب باســيل ،تتسارع وترية
صفوفهم وارد يف الوقت املناســب ،مؤكدا ً
اإلعرتاض داخل صفوف «التيار» وصوال ً إىل

شامل روكز

أن «الجو» الــذي وُجد فيه قبل ابتعاده عن
تكتل «لبنان القوي» برئاســة باسيل هو
الذي أوصــل البلد إىل ما وصلنا إليه اليوم»،
مشددا ً عىل أن سياســة «التيار» اليوم ال
تمثل املبادئ والقناعــات التي كان يتكلم
عنها الجنرال ميشال عون.
وإذ إعتــر روكــز أن خروجــه من
النــدوة الربملانية ال يحــول دون متابعة
النضال ،توقف عند الضغوطات والوسائل
القاســية التي تحكمت يف إرادة الناخبني
وانعكست سلبا ً عىل النتائج التي حصدها
يف اإلنتخابات النيابية األخرية وسط «قانون
يزور اإلرادة الشعبية لصالح األحزاب التي
أوصلت البلد إىل ما وصل إليه اليوم» ،الفتا ً
إىل أن تلك الضغوط ســتتالىش مع خروج
الرئيس عون من قرص بعبدا ،مشــددا ً يف
السياق ،عىل اإلستمرار يف النضال ومواجهة
الذين يخالفون قناعاته ومبادئه.
ومع تأكيد روكز عىل أهمية التوجه إىل
الرأي العام وتوعيتــه عىل أن الوضع الذي
وصل إليه نتج ج ّراء األعمال التي قامت بها
هذه الطبقة السياسيّة التي أوصلت الناس
إىل ما وصلــوا إليه اليوم ،إســتبعد بعض
املبعدين أيضا ً «مأسســة هذا اإلعرتاض»
عرب جبهة معارضة مرتاصة وسط األزمة
الحاليــة التي يمــر بها لبنــان ،مؤكدين

رمزي كنج

اإلســتمرار يف نضالهم بعيــدا ً عن األطر
واألدبي ألنفســهم قبل اآلخرين إىل أن يح ّل
ُّ
التقليدية ،والوقوف إىل جانب املواطنني إىل
والتيقن من مسار األحداث
 31ترشين األول
أن تنضج الظروف املؤاتيــة إلطالق إطار
قبل القيام بأي إطار تنظيمي الســتكمال
تنظيمي معارض ،وأن «طرد» املناضلني من
النضال الفردي الذي لن يتوقف.
«التيار» يشكل ص ّك براءة لهم العرتاضهم
يف غضون ذلك ،يوضح احد مؤســي
عىل سياســات «التيار» ورئيســه جربان
«التيــار الوطنــي الحر» رمــزي كنج لـ
«نداء الوطــن» ان اإلتصال لم ينقطع يوما ً
باسيل.
وإىل أن يع ّم النضــوج املرتجى داخل
مع املناضلني يف «التيــار» رغم إبعاده عن
«التيار» وعىل املســتوى الوطنــي ،تؤ ّكد
أطــره التنظيمية منــذ  ،2019مؤكدا ً أن
مصادر «نــداء الوطن» متابعــة النائب
فصل املناضلني الذي بدأ منذ  2015ما زال
السابق زياد أسود مسريته
مستمرا ً وفق مسوغات تخدم
وعمله الســيايس إنطالقا ً
قيادة «التيار» ،بعيدا ً عن األطر
من القضايا الوطنية التي
التنظيميّة ،مشددا ً عىل أن إبداء
تعكس فكــرة الدولة وال كنج :فصل المناضلين الرأي يف الداخــل ممنوع كما
تنحرص يف فكــرة الحزب الذي بدأ منذ  2015املعارضة ورفع الصوت قائالً:
الــذي ســجّ ل اعرتاضــه
«ممنوع يكــون يف حدا عنده
عىل العديد مــن املقاربات ما زال مستمرًا وفق رأي!!!».
مسوّغات تخدم
واألفكار التي طرحت عىل
وإذ يلفــت إىل أن النضال
طاولته .وإن كان القاسم
والتعاطــي بالشــأن العام ال
قيادة "«التيار"»
املشرتك أيضا ً بني املبعدين
يتوقفان سوى باإلرادة الذاتية
عن «التيار» يكمــن يف األفكار والقناعات
للشــخص أو بمماته ،ينفي ما يساق عن
فشــلهم يف ّ
السياســية التي تتبلور وفــق املبادئ وال
رص الصفوف وتنظيم عملهم
النضايل ،داعيا ً إىل ترقبّ األيام املقبلة ،مؤكدا ً
تتبدل مع املصالح ،يربز ارصارهم عىل عدم
الخضوع والخــوف من الحمالت املمنهجة
عدم ســعيهم إىل اإلنضواء تحت «آرمة»،
التي تحاول تخوين نضالهم «البطويل» بني
إنما املبدأ والقضيّة هما اللذان يحتّمان عىل
ليلة وأخرى ،مؤكديــن التزامهم األخالقي
املناضلني اإللتقاء.

مســـاحة حـــرّة

سقوطه مريع وحسابه كبير
* د .فــادي كـــرم

(*)

«عىل قدر الفشــل والتسبّب باملآيس واملصائب
يأتي الحساب».
ٍ
بتفاوت بني
قد تكون شــعوب العالم أجمــع،
بعضها البعض يف الوعي الوطنــي واإلدراك لقيمة
املواطنية ،تفتقــد جميعها للمعرفــة املناوراتية
السياسية ،فكلما ارتاحت الشــعوب واملجتمعات
يف دقائق وتفاصيل حياتها وكلما نالت نســبة اكرب
ّ
وتوصلــت اىل الرفاهية
مــن حقوقها ومطالبهــا
االجتماعيــة ،كلما ابتعدت عــن اإلهتمام باألمور
السياسية العادية اليومية .وكلما استق ّرت واستق ّلت
يف أمورهــا وبنت ثقــة عالية وعالقــة جيدة مع
مؤسســات الدولة ،كلما استطاعت ممارسة ّ
حقها
يف املحاســبة وطوّرت فهمها للمواطنية الصحيحة
وقيّمت دورها وقدراتها عــى التأثري عىل القرارات
الوطنية ،وكلما حاســبت قياديّيهــا وأحزابها عىل
ُ
وتموضعاتهم السياسية ونتائج أعمالهم.
قراراتهم
ع ْك َس ذلك ،فك ّلما جنحت الســلطات إىل الخطوات
التس ّلطية والسلطوية الكريهة والقمعية ومفاعيلها
البوليســية والتدجيلية واملافياويــة ،كلما عُ رقلت
الشــعوب من إضطالعها بصالحياتها وحُ رمت من
نيلها حقوقها بمنهجية مؤسساتية وكلما ربطتها
السلطة قصدا ً بها لوقف تح ّررها منها.
يتميّز الشــعب اللبناني بخصائص عدة ،منها
الســلبية ومنها اإليجابية ،وإن كان يحمل يف إرثه
ً
حماية ملصالحــه وملواقعه
ميزة ســعيه الدائــم،
ّ
وألعماله ،لتأمني أغطيةٍ زعاماتية يصطف خلفها
ويقدّم لها الدعــم األعمى ،فقد د َرجَ عىل ذلك األداء
ً
نتيجة لضعف الثقة بالدولة ومؤسساتها
الزبائني
ّ
ا ُملصادرة من النافذين .ولكنه يف الوقت ذاته حافظ
ّ
فتمســك بحقه باملحاســبة
عىل ميــزة إيجابية،

وبتأكيده عىل تع ّلقه بالتحــ ّرر ،وقد برز ذلك اخريا ً
عندما ســنحت الفرصة له من خــال التحركات
اإلنتفاضيــة يف الســنوات األخــرة ومــن خالل
اإلنتخابات النيابية األخرية التي حاسب فيها بنسبة
كبرية زعماء خضع لهم سابقا ً وحماهم واستمات
ألجلهم.
ان عالقة الناس يف لبنان مع الح ّكام ،يتنازعها
مســاران ،اوّلهما وهــو التقليدي الــذي يتباهى
ِ
باإللتحاق بزعيــم العائلة او الحــزب او الطائفة
عىل العميانــي «بالروح وبالــدم» ،والثاني الدعم
املرشوط والتأييد املبني عــى القناعات ،وعىل قدر
ميل الشــعب اللبناني اىل محاسبة الرئيس املنتهية
واليته ،عىل قدر ما يؤكد ّ
تأهله وجهوزيته للدخول
يف مصــاف الشــعوب القابلة للتطــور ولالصالح
وللمسار الثاني الذي يشــق طريق الوعي الوطني
وبالتطويــر االجتماعي والســيايس .يقول املؤ ّلف
واملنتــج االمريكي جيم رون «االتجــاه الذي تضع
فيــه الرشاع هو الذي يُحــدّد وجهتك وليس اتجاه
الرياح» .ان سقوط ميشــال عون السيايس وقبله
العسكري ومن بعده التنظيمي والفكري والسيادي
واالداري ،وانكشــاف خداعه الســيايس وأالعيبه
ّ
للتخل عن خطاباته
التنافســية وانفضاح قدراته
الســيادية ووعــوده االصالحية ،لم يعــد مجاال ً
للنقاش ،فالشواهد والدالئل عىل مدى  30سنة تؤكد
ديماغوجيته ،وكما قال الصحايف االمريكي والكاتب
الهجائي هنري منكــن «الديماغوجي هو الزعيم
الــذي ي ّ
ُبش بمبادئ يعلم هو انهــا باطلة لجموع
ّ
مغفلة» فالديماغوجي ال يخىش املحاسبة
يعلم انها
النه يتّكل عىل عدم ادراك الحشود لخطورة التساهل
والرتاخي يف املســائل الوطنية .قد ي ّ
ُفضل الشعب
ّ
«عفــى الله عما مىض»
اللبنانــي الطيّب مفهوم
متجنّبــا ً املواجهات والصدامــات ،ومصطفا ً ربما

طائفيــا ً نرص ًة للمرتكبني ،ولكــن ال يُعقل ان تم ّر
ارهاصات وفربكات ميشال عون ضد معارضيه من
دون محاســبة ومن دون االضاءة عليها «الرحمة
للمذنب قســاوة للــريء» قالها اب الرأســمالية
الفيلسوف آدم ســميث .فان كان دعاة الرأسمالية
الجشــعة قد نادوا برضورة املحاسبة فكيف اذا ً ان
كانت فئة من الناس قد ت ّم التعدّي عىل رشفها وت ّم
تشويه صورتها ونضاالتها وتمت ابلستها .وصف
الرب يسوع الحاكم هريودس بالثعلب ،الن هريودس
كان محاربا ً لكلمة الله والحق ،وكان يُمارس الرشّ
والبطش لتحقيق مصالحه الشخصية ،فالرش هو
ذاته يف كل العصور واألزمــان ،والخالص ال يُبحث
عنه يف االستمرار بعدم تحمّ ل وتحميل املسؤوليات
«التطــور ال يكمــن يف تجميل الواقــع الحايل ،بل
بالتقــدّم اىل ما يجب ان يكون» مــن اقوال املف ّكر
اللبناني جربان خليل جربان.
ان ّ
تخل ميشال عون عن معركته السيادية ،يف
املرحلة االوىل لدخوله اىل الشأن السيايس ،امام نيله
رىض النظام السوري يرضب كل ما قاله حول هذا
النظام «اريد الصداقة مع الشــعب السوري وليس
مع النظام يف سوريا» و»الشخصيات اللبنانية التي
كشــفت املخططات الســورية الرشيرة ورفضت
االنصياع لها والتســويق لها وللرصاعات الداخلية
قد تم اغتيالها» .هذه تعابري مليشال عون قبل اتمام
الصفقة معهم ،فهل يجب ان يُحاســب عليها؟ امّ ا
بالنســبة لعالقته مع «حزب الله» فقد انتقل مئة
باملئة من ضفــة العدائية والتحذير من اهداف هذا
الحزب ومرشوعه اىل ضفة االســتماتة للدفاع عنه
وتبييض صفحته «ال اســتطيع ان احاور «حزب
الله» وهو يحمــل البندقية ،فليضع البندقية جانبا ً
وعندهــا نجلس معــا ً ونتحاور» ثم «ألم تســمع
الخطابــات التي هدّدتنا بالحــرب االهلية يف حال

مطالبتنا باالنسحاب الســوري« ،حزب الله» هو
الــذي هدّد ومن غريه يملك الســاح وانه يف الخط
االمامي للدفاع عن النظام السوري» ،قال هذا الكالم
ّ
وتخل عن هذا املنطق يف .2005
يف سنة 2002
امّ ا يف املرحلة الثانية وبعد عودته الصاخبة اىل
لبنان ،فقد ّ
شن هجومات عالية النربة ضد كل من
عانده يف الشؤون الرئاســية ويف تأليف الحكومات
وتوزيــر النافذين وتعيني القضاة والقادة االمنيني،
وعقد اتفاقات عديدة مع اطــراف مضادة بهدف
واحد وهو تمرير وصوله للسلطة والقبض عليها،
ولم يحرتم شيئا ً من تفاهماته ،اال تلك التي س ّلمت
القرار اللبناني لـ»حــزب الله» ،كونه الغطاء الذي
يحتاج اليه لضمان استمراريته وتأمني التوازن مع
ّ
فشن الهجوم ضد فساد افرقاء من حركة
اآلخرين.
 14أذار ،وفتــح لهم دفاتر االبراء املســتحيل ،ثم
اتفق معهم عىل حكومات وحدة وطنية وتفاهمات
رئاســية ،وخوّن وج ّرم وشــوّه صورة املقاومة
اللبنانية وشهدائها ومن ثم هرول اىل مركز قيادتها
يف معراب لعقد تفاهم يســهّ ل له الوصول اىل حلم
السلطة وليس حلم الكريس .فهل يُعقل ان تم ّر هذه
االعمال الرشّ يرة من دون حساب؟؟؟
ان كنّــا نريــد ان ندخــل عصــور االزدهار
واالســتقرار والتطور ،وان كنّا نريــد االنتقال اىل
مقاييس الدول الحضارية ،فعلينا كشعب ان نبتعد
عن االحكام املســبقة ضد الفرقاء السياسيني بل
محاسبتهم ومســاءلتهم وتقييمهم بناء العمالهم
وليس ملا استطاع اخصامهم تصويرهم لنا .الحقد
يف السياسة سقوط وفشل.
يحاول الفاشــلون بناء امجادهم عىل انقاض
اآلخرين ،فليذهب الشــعب اللبناني هذه امل ّرة لبناء
يقظته عىل محاسبة «الزعماء العظماء» الفاشلني.
(*) عضو تكتل «الجمهورية القوية»
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مســـاحة حـــرّة

لبنانكم ولبناننا!
مــحــمــد عــبــيــد

(*)

يقول اإلمام الســيد موىس الصدر يف مقدمة ورقة
العمل التي أصدرها املجلس اإلســامي الشيعي األعىل
حول اإلصالحات السياسية واالقتصادية واالجتماعية
بتاريــخ « :1977/5/11إن الوطن بمعناه الحقيقي،
ليس أرضا ً محددة وحسب ،تلتقي عليه طوائف ضمن
مناطق متعايشة ســلميا ً يف نوع من الحذر والتحاسد
ُ
مناخ استقرار وطمأنينة
والتمويه ،بل هو قبل كل يشء
وثقة يف إخاء حقيقي ،وحرية مســؤولة وطموح عىل
بســاط العدالة االجتماعية يف إطــار تكافؤ الفرص
للجميع ،ويف احرتام حضاري للكرامة اإلنسانية».
هل يمكن أن نرقى كلبنانيني اىل هذا املستوى من
الفهم لصيغة تكوين وطننا لبنان؟
سؤال فرضته السجاالت املتبادلة بني بعض القوى
السياســية عىل املنابر اإلعالمية ،وبني منارصيها عىل
وسائل التواصل االجتماعي حول لبنان الذي قسموه اىل
لبناناتهم!
قد يمكــن تربير لغة التخاطب بني املنارصين عىل
وسائل التواصل االجتماعي باعتبارها «فشات خلق» أو
منصة للتعبري عن االنفعاالت والشعوبية يف التفكري ،إال
أنه ال يمكن مسامحة بعض خطباء القوى السياسية
عىل االنجرار خلف هذه االنفعاالت والشعوبية ،يف وقت
ينحدر فيه الوطن ودولته ومؤسســاته ومعها أهله اىل
الهاوية بفعل االنهيار االقتصادي واالجتماعي واملعييش
واألمني!
وبالتايل فإن اللبنان الذي يتحدث «املتســاجلون»
عنه يكاد يضمحل بأشكاله كافة ،ودولته ذاهبة برسعة
قياسية اىل التحلل والفوىض.
واملفارقة أن هذه القوى التي تتســاجل تشــرك
مع بعضها بعضا ً حتى يومنا هذا كل مقومات الوطن
الواحــد ،ناهيك عــن رشاكة منارصيهــا واللبنانيني
جميعــا ً  -ما عدا الفاســدين واملفســدين منهم  -يف

الفقر والحرمان والذل والخســارات املادية واملعنوية
كافة.
إن توصيفــا ً دقيقــا ً للبنانات املتســاجلني التي
عرفناها من خاللهم ،يقودنا اىل أن لبناناتهم هي التي
نهب فيها معظمهم أموال الدولة العامة،
وهي التي تحاصصوا فيها السلطة ومؤسساتها
وإداراتها،
وهي التي كرســوا فيهــا الطائفيــة واملذهبية
واإلقطاعية السياسية،
وهي التي سطا فيها بعضهم عىل ودائع اللبنانيني
مقيمني ومغرتبني،
وهي التي حموا فيها الفاسد واملرتكب ،كما حموا
العميل والخائن.
وهي التي قمعوا فيها النخب الواعية والطليعية،
لصالح شعوبيتهم املقيتة.
وهي التي هجروا منها الشباب والشابات بحثا ً عن
مستقبل واعد خارجها،
وهي التي ترسب مــا يزيد عن  55%من تالمذتها
وطالبها من املدارس والجامعات بسبب عدم القدرة عىل
تحمل كلفة التعليم،
وهي التــي وقف مواطنوهــا أذالء عىل محطات
البنزين واألفران واملصارف واملؤسسات العامة،
وهي التي يريد كل طرف منهم أن يطبعها بصورته
وسلوكياته،
وهي التي اصطنعوا فيها التبســم عندما تقابلوا،
والتي تكاذبوا فيها حني تحاوروا،
وهي التي اتفقــوا فيها عىل اللبنانيني ولم يتفقوا
يوما ً من أجل اللبنانيني،
وهي التي ال تشبه لبنان مطلقاً...
إن الوقائــع االقتصادية واملاليــة واالجتماعية
واملعيشــية الكارثية كانت تقتيض مــن الذين نصبوا
أنفسهم مســؤولني عن اللبنانيني أن يتحلوا بالحكمة
والشــجاعة واملســؤولية ،بحيث أنه بدل أن يغرقوا يف

ميقاتي يو ّدع الملكة إليزابيث
ممثّ ً
ال لبنان

وصل رئيس حكومة ترصيف االعمال نجيب
ميقاتي اىل بريطانيا لتمثيل لبنان اليوم يف مراسم
تشييع امللكة إليزابيث الثانية .وقد شارك ميقاتي
وعقيلته الســيدة مــي ،والســفري يف لندن رامي
مرتىض ونائب الســفري مروان فرنسيس ،وعدد
كبري من رؤساء الدول والحكومات ،يف القاء نظرة
الــوداع عىل نعش امللكة بعد ظهــر امس يف قاعة
ويستمنسرت.

كلمة في سجل التعازي

كمــا دوّن ميقاتي يف ســجل التعازي الكلمة

اآلتية« :باسمي وباسم الشعب اللبناني ،ومع املاليني
يف كل أنحــاء العالم ،نحيي ذكــرى امللكة إليزابيث
الثانية التي كانت رمزا ً لإلخالص وااللتزام الوطنيني
للمملكة املتحدة .نعرب عن خالص تعازينا لجاللة
امللك تشارلز الثالث ولعقيلته جاللة امللكة ولجميع
أفراد العائلة املالكة» .كذلك شارك ميقاتي وعقيلته
مساء امس يف حفل االستقبال الرسمي الذي اقامه
امللك تشارلز الثالث يف قرص باكنغهام.
ومن املقرر ان ينتقــل ميقاتي من بريطانيا
اىل نيويورك اللقاء كلمة لبنان يف الجمعية العامة
لالمم املتحدة.

ســجاالت عقيمة تؤجج األحقاد الطائفية واملذهبية،
كان األجدى أن يبادروا اىل اللقــاء للبحث عن مخارج
تقود اىل وضع آليات عملية إلنقــاذ لبنان واللبنانيني.
خصوصا ً وأن هذه الســجاالت حول اللبنانات املتعددة
توحي بأن «الفيدرالية» بدأت تتحول نفسيا ً عىل األقل
أمرا ً واقعاً ،وهو ما تعكســه لغة التخاطب والتعابري
والتوصيفات التي تضمنتها ،هذه السجاالت تعرب عن
لبنانني وليس لبنانا ً واحداً.
ليس يف األمــر أي مبالغــة ،فما يتــم تداوله يف
الصالونات السياســية اللبنانية أو يف الغرف الحزبية
املغلقة أو حتى يف املناســبات االجتماعية وكذلك عىل
منصــات «التباعد» االجتماعي ،يــؤرش اىل أن الحلول
وجدَت لن تعود كافية الحتواء الرشوخ
االقتصادية إن ِ
االجتماعية والنفسية بني اللبنانيني.
إن الذين يَدّعون حمل املسؤولية يريدون أن يقودوا
اللبنانيني املخلصني املتمســكني بالبقاء يف أرضهم ،اىل
اليأس من إمكانية إصــاح أوضاعهم وإنقاذ وطنهم،
كي تخلو لهم الســاحة لتنفيذ مشاريعهم الشخصية
أو الطائفية أو الحزبية الضيقة! ولذلك منحوا أنفسهم
ومنحــوا منارصيهم الحــق يف أن يســلبوا اللبنانيني
زهوتهم بمقاومتهم التي حرروا بها أرضهم وانترصوا
بها عىل عدو لبنــان ،كما تجرأوا هم ومنارصوهم عىل
أن ينغصوا عىل اللبنانيني فرحتهم بتأهل فريق ريايض
لبنانــي اىل مباريات عاملية ،أو بفوز فرقة فنية لبنانية
يف مســابقات دولية ،وأخذوا يروجــون للمقارنة بني
هذه وتلك ،وبني ســلوك اجتماعي وآخر ،وبني طقس
ديني وشــعرية .كما أنهم مع منارصيهم لم يتوقفوا
عن محاوالت فرض ســلوكياتهم عىل سلوك اللبنانيني
االجتماعــي ،وعىل نمط عيشــهم ،وعــى عاداتهم
وتقاليدهم املوروثة واملستحدثة؟ فاستسهلوا االعتداء
عىل حرية املواطن الشــخصية وعىل حرية الجماعة يف
ممارسة معتقداتها ،اىل أن توهموا هم ومنارصوهم أن
لديهم القدرة عىل أن يستنسخوا جميع اللبنانيني عىل

شاكلتهم ووفقا ً ألهوائهم؟ إن حالة التباعد السيايس
الحاد التي تطغى عىل سلوك األطراف كافة ،إضافة اىل
تقصد إنكار بعضهــم وتجاهلهم وجود أزمات تحتاج
اىل معالجــات جذرية ،كذلك تفاقم ظاهرة االنقســام
االجتماعي  -الطائفي ،كل ذلك صار يهدد وجود الكيان
ووحدته وتعايش أبنائه.
وإذا كانت هذه األزمات عــى خطورتها لم تدفع
اللبنانيني اىل التالقــي والحوار حــول واقعهم املؤلم
ومستقبلهم املجهول ،فما الذي يمكن أن يجمعهم؟
وإذا كان الذين يَدّعون حمل املسؤولية لم يبادروا
اىل العمل مجتمعني للتصدي لتلــك األزمات ،فما الذي
يمكن أن يوقظ ضمريهم الوطني واألخالقي واإلنساني،
وج َد لدى بعضهم؟
هذا إن ِ
صار من الواضــح أن هؤالء الالعبــن املحليني
لديهم قصور سيايس يجعلهم أضعف من أن يجرتحوا
حلوال ً ألزمات اللبنانيني املتشــعبة ،مما يعني أن لبنان
عاد ليقف يف آخر صف املنتظرين عىل قارعة التحوالت
اإلقليمية والدولية التي يمكن أن تكون تداعياتها مخيبة
له ،أو عىل األقل يمكن أن تبقيه يف حالة منازعة طويلة.
ولوال االشتباك السيايس  -اإلعالمي الذي يدور اآلن
حول ترسيم الحدود البحرية مع كيان العدو اإلرسائييل
بعد التهديدات التي أطلقتهــا املقاومة ،ملا كان للبنان
موقع عىل أجندة االهتمامات الدولية.
إن عناوين االنقسام الداخيل تزداد وتتفاعل يوما ً
بعد يوم ،والقوى السياسية املتناحرة تغذيها من خالل
خطابها الســيايس واإلعالمي ،وبانتظار أن يخرج من
بني صفوف اللبنانيني من يحمل مرشوعا ً وطنيا ً إنقاذيا ً
وخطابا ً عاقالً وحكيمــاً ،أو أن تفرض قوى خارجية
إرادتها عىل اللبنانيني من خالل إنتاج طبقة سياســية
جديدة مرفقة بأجندة حلول ولو جزئية وطويلة األمد
ألزمات لبنان ،ســيبقى لبنان واللبنانيون رهائن لدى
هذه الطبقة الحاكمة الغارقة بالفساد والفشل.
(*) قيادي سابق يف حركة املحرومني « -أمل»

«"قرار مجلس األمن يفتح الباب أمام مخاطر كبيرة في جنوب الليطاني"»

نصرالله :إذا بدأ استخراج الغاز
من كاريش وقع المشكل
ّ
واملعقدة التي
عىل وقع أزمــات أيلول املتشــعّ بة
يشــهدها لبنان ،أط ّل األمني العام لـ»حزب الله» السيد
حسن نرصالله يف ذكرى أربعينية اإلمام الحسني أمس
األول يف بعلبك ،واعترب يف كلمة له أن «لبنان أمام فرصة
ذهبية قد ال تتكرر ،وقد تكون الوحيدة ليستخرج نفطه
وغازه ،من أجل معالجة أزماته اإلقتصادية واملعيشية
والحياتية».
وكرر نرصالله موقفه الرافض الســتخراج النفط
والغاز «مــن حقل كاريــش املتنازع عليــه ،قبل أن
يحصل لبنان عىل مطالبه املحقة» ،وقال« :املسؤولون
الصهاينة قالوا إن اإلســتخراج من كاريش سيحصل
يف أيلول ولكنهم أجلوا ،الخط األحمر بالنســبة إلينا هو
بدء استخراج الغاز من كاريش ،إذا بدأ االستخراج وقع
املشكل ،ولقد أرسلنا رسالة بعيدا ً من االعالم ،بأننا أمام
مشكل اذا بدأ االســتخراج .هدفنا أن يتمكن لبنان من
اســتخراج النفط والغاز وهذا امللف ال يتصل بأي ملف
آخر ،وكل تهديدات العدو ال تؤثر فينا وال تهز شــعرة
من لحيتنا او رأسنا ،املفاوضات شأن الدولة اللبنانية،
نحن نواكب املفاوضات التــي تقوم بها الدولة ،وعيننا
عىل كاريش وصواريخنا عىل كاريش».
جنوباً ،رأى نرصالله أن «قرار مجلس األمن األخري
املتعلق بـ»اليونيفيل» فيه اعتداء وتجاوز عىل السيادة
اللبنانية ،وهو عالمة عىل ترهل وغياب الدولة اللبنانية،
املســؤولون األساسيون قالوا ليس لنا علم ،لم نستطع
أن نعرف من هو املســؤول ،ولكن مــن فعل ذلك من
اللبنانيّني هو إما جاهل أو متآمر ،ألن هذا القرار يفتح
الباب أمام مخاطر كبــرة يف منطقة جنوب الليطاني
وليست من مصلحة لبنان عىل اإلطالق».
وأردف« :إذا أرادت اليونيفيل أن تترصف بعيدا ً من
الجيش اللبناني فإنها تدفع األمور اىل ما ليس ملصلحتها
وليس ملصلحة لبنان عىل اإلطالق ،ونحن نشجع عىل أن
تفي اليونيفيل بما قطعته عىل نفسها يف بيانها األخري».
حكوميّــاً ،أمــل نرصاللــه يف أن يتمكن رئيس
الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس املكلف نجيب
ميقاتي من تشــكيل الحكومة يف وقت قريب« ،واليوم
لدينا آمال كبرية يف هذا املجال ،يجب حكما ً أن تشــكل
حكومة ،ال يجوز أن نصل إىل وقت ال ســمح الله يكون
هناك فراغ رئايس وحكومة ترصيف أعمال ،وينقســم

البلد حول حق حكومة ترصيف األعمال يف القيام بمقام
الرئيس أو ال ،وندخل يف نوع من أنواع الفوىض» ،الفتا ً إىل
أن «املسؤولية الكربى اليوم تتطلب من الجميع التنازل
هنا وهناك ،والعمل بصدق وجهد لتشكيل حكومة قبل
ذلك املوعد ،وإذا أمكن يف األيام القليلة املقبلة».
وشــدّد عىل «أهمية إجراء االستحقاق الرئايس يف
موعده الدســتوري» ،وقال« :نسمع الكثري من التهديد
والوعيد والتحدي ،وهذا ال طائــل منه ،وهناك دعوات
لالتفــاق حول رئيس ،نحن نؤيد الدعــوات إىل اإلتفاق
حول رئيس ،وان تكون هناك لقاءات للحوار بعيدا ً من
التحدي والفيتوات التي تطلق مسبقا ،ويف نهاية املطاف
يجــب العمل عىل أن يأتي رئيــس بأكرب قاعدة ممكنة
سياســية ونيابية وشــعبية ليتمكن من القيام بدوره
القانوني والدستوري».
مرصفيــاً ،اعترب نرصالله ان «مــا يجري يف هذه
األيام يجب أن يدفع املســؤولني اىل تشكيل خلية أزمة،
خلية طوارئ ،من املســؤولني يف الدولة ،البنك املركزي،
وجمعية املصارف ،وممثلني عن املودعني إليجاد حلول
حقيقيــة لهذه املســألة ،وإال ال يكفــي أن نذهب إىل
املعالجة األمنية يف هذا األمر».

٦

محـــــليـــــات
العـــدد  - ٩٣٧السنــــة الـرابـعـة

اإلثـنـيـن  ١٩أيلول 2022

درءًا للفتنة وكي ال يسيل الدم في الطريق إلى الفوضى

كل قرية جمهورية ...وقمع التعدّيات من رابع المستحيالت
تعديات الكبار تقــول املصادر «ما فينا
الــنــبــطــيــة  -رمــال جــونــي
نعمل يش».
هــذا وجه من وجــوه تحلل الدولة
تح ّللت الدولة ،لــم يعد لها حضور
ومؤسساتها ،فهنا الســلطة لالحزاب،
عــى االطــاق عــى االرض ،يف قرى
وحدها تحــدد خيارات القــرى وايضا ً
النبطيــة ال صــوت يعلو فــوق صوت
هويتها املقبلة ،فالقــرى اليوم تعيش
الغالء ،املحاصصــة والتجارة ،فالطبابة
حالة فوىض ازمات ،املياه مفقودة نهائيا ً
باتت حكرا ً عــى االثرياء ،البنزين للذين
رغم كل مشــاريع الطاقة الشمســية،
يتقاضون بالدوالر ،الــدواء ممنوع عن
وخــط الخدمة  24وخــط التوتر العايل
الفقراء ،أما املستشــفيات فـ»مســلخ
 16ك.ف ،فكلهــا لم تجد نفعاً ،بل زادت
جيوب» ،تســودها فوىض التشــخيص
االزمة تفاقماً ،ورصخة املياه بدأت تعلو
وفورة اسعار بالفريش دوالر.
اكثر وســط تخوف من انفجارها يف اي
ال حضــور فعليــا ً للدولــة عــى
لحظة ،خاصــة وان الناس باتت عاجزة
االرض ،فهــي الغائب االكــر يف قرى
عن دفع ثمن املياه الذي ح ّلق مع تحليق
النبطية ،وسط ســيطرة التجار الكبار
الدوالر.
عــى مفاصل الســوق،
ليســت فقط ازمة
وحدهــم يفرضــون
املياه التي ترهق القرى ،بل
ســلطتهم عىل كل يشء،
ايضا ً ازمة حرق االطارات
زمن الفوضى اقترب
واالعــراض ممنــوع،
يف وادي الكفــور ،هــذه
حتــى قمــع املخالفات
وشعلته قد تكون
االزمة لــم تتمكن القرى
والتعديات عىل شــبكات
إما المستشفيات أو
من حل لغزهــا وفكفكة
امليــاه ممنــوع ايضاً،
فكل قرية وبلــدة باتت المصارف أو حتى محال شيفراتها ،فالدولة غائبة
جمهورية بحــد ذاتها ،الخضار وربما المحطات باملطلق عن هذه الكارثة
البيئيــة ،االهــايل بدأت
يســيطر عليها اصحاب
تظهر عليهم عالمات الربو والحساسية،
النفوذ واملعــايل ،ممن يفرضون االزمات
وامراض الرسطان تتكاثر وال من يتحرك.
تــارة واملعالجات الوهميــة طورا ً آخر
بات الوادي الذي يقع عند مربع الكفور،
فقــط إلذالل الناس وفــرض هيبتهم
حبوش ،دير الزهراني والرشقية ،مقصد
االنتخابية املقبلــة .مصادر يف مصلحة
كل تجار حرق االطارات ،اذ يســتقطب
املياه اكدت العجز عن قمع التعديات عىل
يوميا ً مئات االطارات املحملة من مختلف
الشــبكة« ،فكل بلدة لها هيبتها ،وهناك
القرى والبلــدات اللبنانية ،والتي يجري
قرى نعجز عــن الدخول اليها ،وموزعو
حرقها لســحب النحــاس ،حتى دخان
املياه ممنوع التعاطــي معهم يف القرى
الحريق االسود لم يحرك القوى االمنية وال
رغــم مخالفاتهم ،فهــؤالء بمعظمهم
اجهزة الدولة لوقف املجرمني ،واالجتماع
محسوبون عىل هذه الجهة او تلك» ،وال
الثالثي الذي ضم محافظ النبطية حسن
تخفي املصادر ايضا ً انها «تتجنب قمع
فقيه ورئيس بلدية الكفور خرض ســعد
املخالفات ،درءا ً للفتنة وكي ال يســيل
ورئيس بلدية ديــر الزهراني ،وخصص
الدم» ،وعن حرمان الفقراء املياه بسبب

اإلطارات إلى وادي الكفور

للبحث يف ازمــة وادي الكفور ،لم يخرج
بنتيجة ،بل برمي املسؤوليات وتقاذفها،
حتى انــه لم يرص اىل اتخــاذ قرار وقف
دخول اآلليــات املحملة باالطــارات اىل
الوادي ،وكأن االمر عادي.
يف كل يــوم ،ومع تفاقــم االزمات،
يزداد الوضع ســوءا ً ويتأكد اكثر انهيار
الدولة العاجزة اصالً عن فرض تسعرية
واحدة عىل الســلع الغذايــة ،حتى انها
عاجــزة عن فــرض تســعرية واحدة
لكيلــو البندورة ،فكيــف لها ان تفرض
هيبتها عىل محتكري السوق؟ ال تخفي
مصادر مواكبــة خطورة الوضع ،وتردد
عىل الــدوام «الله يعــن الناس» ،فوفق
هذه املصادر «إننــا مقبلون عىل مرحلة

دقيقــة وحساســة جدا ً عــى مختلف
الصعد ،والخشــية االكرب مــن انفالت
الوضع الداخيل واالمني ،فتفاقم االزمات
الحياتية االساسية قد يجر نحو الفوىض
التــي قد تخــرج من املصــارف او من
محطات املحروقات التي وضعت لنفسها
دوام عمل ،وهناك مــن يتوقع خروجها
من املستشــفيات التي باتت بحد ذاتها
جمهوريات حرامية ال معالجة ،وفقدت
حسها االنســاني وفرضت نظام الدفع
املسبق وإال ال عالج ،وال يخفي ابو احمد
االمر ،فهو يؤكد ان احد املستشــفيات
رفــض تخييط جرح احــدى املواطنات
النها ال تملك ثمــن القطبة ،وهو امر قد
يجر اىل الفوىض ،وايضا ً يقول يوسف ان

مســـاحة حـــرّة

ُّ
ٌ
للتفكك والمجهول
رئيس سيادي ّ منعًا
وهـبــي قــاطــيــشــه

(*)

أكمل النواب « التغيرييون» دورتهم عىل مكونات املجلس النيابي،
الســترشاف مواصفات رئيس الجمهورية املقبل للبنان .أغلب الظن،
أعطى النواب الوافــدون مواصفات الرئيس الجديد من دون الدخول
يف العميل؛ بحيث اقترصت اآلراء عىل النظريات ،التي ال تشكل منهجا ً
عمليّا ً لإلنتقــال اىل التنفيذ .إنها الجولة األوىل ،وهي تســتحق الثناء
كبادرة يُبنى عليها يف كل املحطات الدســتورية األساسية؛ فكيف إذا
كانت هذه املحطة اليوم ،بحجم انتخاب رئيس جديد للجمهورية ،بعد
أن شارفت ،هذه األخرية ،عىل لفظ أنفاسها يف عرص اإلنحطاط الذي
نعيش؟
املعارضــات النيابية ،عىل اختالفاتها ،تُ ِ
جمــ ُع يف الصالونات
ا ُملغلقة ،وبعضها علنا ً عىل وسائل اإلعالم ،أن أسباب اإلنهيار الحاصل
يف لبنان هي سياسية بامتياز ،عندما استسلم العهد العوني لرشيكه
«حزب الله»؛ فأعطاه لبنان كجائزة ترضية ،لقاء مكاســب خاصة
وس َ
يف الدولة .فسقطت الدولة؛ َ
ــلخ هذا الحزب الجمهورية اللبنانية
عن محيطها الطبيعــي والتاريخي ،ليســجنها يف معتقل املمانعة
(الغامض) خدمة لطهران .األمر الذي انعكس انهيارا ً للمالية العامة
والنظام املــريف والقضاء واألمن والنهب املمنهــج للدولة ...لذلك
ٌ
إنحراف ســيايس وانهيا ٌر
يمكــن تلخيص األزمة يف لبنان بعنوانني:
للدولة؛ كان فيها األول ،أي اإلنحراف الســيايس سببا ً النهيار الدولة
ومؤسساتها.
يف العالج املنطقي واملنهجي ألية أزمة ،ومن ضمنها طبعا ً األزمة
اللبنانية ،يبدأ القيمون عليها تحديد األسباب ومواجهتها ومن ثم تحديد
األعراض ومعالجتها .أســباب األزمة يف لبنان إذا ً سياسية ،وأعراضها
اإلنهيارات التي نعيش .فكل محاولة للبدء بمعالجة األعراض والنتائج
قبل البدء بالسياسة تبقى مضيعة للوقت واستمرارا ً لإلنهيار وإمعانا ً
يف املجهول .فنواب املعارضات ،عــى مختلف انتماءاتهم ،هم واعون
لهذا الواقع؛ البل هم مدركون أن اإلنقاذ يجب أن يبدأ بالسياسة ،عىل
أن يتواكب بمعالجة امللفات األخرى الداخلية .كما يدركون أن تقويم
اإلنحراف الســيايس هو عملية أساســية لإلصالح الداخيل الرتاكمي
إلنقاذ لبنان من نكبته .فهــل هم جاهزون ،وبنفس العزيمة ،إلعادة
لبنان إىل وضعه الطبيعي؟
اإلنقاذ إذا ً يبدأ سياســيا بانتخاب رئيس للجمهورية ســيادي
يفسها أصحاب
بامتياز ملواجهة األزمة السياسية .عبارة «مواجهة» ِّ ُ

النوايا الســيئة حربا ً أهلية للته ُّرب من املسؤولية العملية للمعالجة
وبالتايل تتسبب يف تضليل املواطنني وتخويفهم؛ بينما هي يف الحقيقة
ال يعدو كونها يف السياســة مواقف وطنية وسيادية يجب أن يتخذها
املسؤول األول يف الدولة ،املؤتمن عىل الدستور ،تجاه اإلنحرافات التي
تمس بالسيادة الوطنية.
املعارضات كلها تؤمن بالحــ َّل املنطقي لألزمة ،لكن بعضها ال
يزال مرتددا ً حتى اآلن؛ إما ألنه ال يزال يحمل أثقاال ً تاريخية ورثها من
سلطة الوصاية الســابقة عىل لبنان ولم يربأ منها حتى اليوم؛ أو أنه
ال يزال سجني «رشنقة» الحرب األهلية التي نسجتها القوى املعادية
للبنان بخيــوط التزوير والتحريض ،وأجربتنا عــى أن نكون وقودا ً
لهــا فدفعنا جميعا ً أثمانها؛ أو ألنه يخــاف مواجهة األزمة بالواقع،
ويكتفي بإطالق مواقــف نظرية صحيحة ،لكنه يحجم عن ترجمتها
لواقع ملموس إنقاذي يُخرج لبنان عمليّا ً من أزمته.
ٍ
يف هذه املحطة الخطرية من تاريخ لبنان ،ال يمكن لنواب األمة
اإلكتفاء باملواقف السيادية النظرية التي ال تطعم جائعا ً وال تداوي
مريضاً ،وبالتايل تجاهــل أو إغفال الحل املنطقي العميل واإلنقاذي
برتجمــة هذه املواقف عمليّاً؛ إنما عليهــم اإلنتقال إىل الح ِّل العميل
وانتخاب رئيس ســيادي بامتياز ،يتوىل معالجة قضية السالح غري
الرشعي أوال ً كبوابة عبور ملعالجة قضايا املال واإلقتصاد والحدود...
باختصار هم أمام حلــن :األول ،إنتخاب رئيس للجمهورية من 8
آذار أو رئيس تســووي توافقي ال تختلــف نتائجه عن الـ  8آذاري
بيشء من النتائج ،وبالتايل استكمال انهيار الدولة وتح ُّللها والذهاب
إىل املجهــول ،ألن معظم اللبنانيني يرفضــون العيش يف ظ ِّل دويلة
«حزب الله»؛ والثاني ،انتخاب رئيس سيادي يلتزم بالبدء بمعالجة
السالح غري الرشعي للحزب ،تمهيدا ً ملعالجة بقية القضايا التقنية
(مــال  ،إقتصاد  ،حــدود ،)...وإعادة لبنــان إىل موقعه الطبيعي
ودوره .طبعــا ً النواب يدركون أن السياســة ،ويف أي بلد يف العالم،
هي املصدر األســاس :لإلغناء أو لإلفتقار ،لإلزدهار أو لإلنهيار .لذا
فمعالجة األزمة اللبنانية تفرض عليهم البدء باملعالجة السياسية؛
أي باختيار رئيس ســيادي يواجه الواقع السيايس ويبدأ معالجته.
وإذا لم تتوافق املعارضات عىل اختيار هذا الرئيس املواجه لإلنحراف
السيايس ،فســوف تحصد يف املســتقبل عارين :عار الهروب من
املواجهة وعار اإلستسالم لإلنهيار .ألن الخوف من املواجهة يفاقم
حتما ً اإلنهيار.
(*) نائب سابق يف تكتل «الجمهورية القوية» وعميد ركن متقاعد

احد املستشــفيات فرض الدفع املسبق
للعملية ،وحدد جزءا ً منها بالفريش دوالر
وإال يموت املريــض ،وهو أمر بات يقلق
كثرا ً ألن هذا الواقع قد يجر نحو الفوىض
التي لن يوقفهــا احد ،ولن يقف عنارص
االمــن يف وجه املريــض ،فعنرص االمن
نفســه بات عرضة البتزاز املستشفيات
وحياته قد تكون يف خطر اذا لم يدفع.
عىل ما يبدو ان زمن الفوىض اقرتب،
وشــعلته قد تكون إما املستشفيات أو
املصــارف أو حتى محال الخضار وربما
املحطات ،ففي ظل انجراف مؤسســات
الدولــة يف االرضاب واالعتــكاف يصبح
الفلتان امــرا ً متوقعــاً ،إال اذا حصلت
معجزة.

"السلطة السياسية التي سرقت أموال
المودعين هي المجرمة»"

ريفي :إلطالق كل موقوف
طالب بحقه أو ناصره
شــدد النائــب أرشف ريفي
عىل «حــق املودعني باســتعادة
اموالهم بعدما تآمرت الســلطة
السياســية عليهم» .وقال يف بيان
امس« :املودع الــذي عمل وتعب
وادخر مالــه وتعويــض نهاية
خدمته باملصــارف لتعليم ابنائه
او للعالج من مــرض أصابه ،أو
أليام الشــدة ليس مجرماً ،بل هو
مواطن صالح ســعى وعمل عىل
حماية نفسه وعائلته بعدما رمته
الدولة من دون طبابة وتقديمات
اجتماعية تحفظ كرامته».
أضاف« :السلطة السياسية
التي رسقت أموال املودعني وبددتها
عىل الصفقــات والســمرسات
واملشاريع الوهمية هي املجرمة.
الســلطة التي هدرت اكثر من 40
مليار دوالر عىل صفقات الكهرباء
هي املجرمة .السلطة التي هدرت
ماليني الــدوالرات عىل الســدود
املائيــة املثقوبة هــي املجرمة.
الســلطة التي هدرت اكثر من 20
مليار دوالر عــى دعم املحروقات
والسلع التي هربت إىل سوريا هي
املجرمة».
وتابــع« :انتظــر املودعون
لســنوات الســلطة السياسية
والقضائيــة إليجاد حــل عادل
لقضيتهم ،ولكنهم لم يروا منهم
اال التســويف واالمعــان برسقة
اموالهم واذاللهــم ،مما دفعهم
مكرهــن تحــت وطــأة االزمة
اإلقتصاديــة الخانقــة والعوز

والفقــر ،اىل اســتعادة اموالهم
بيدهم ،ومع احرتامي ملعايل وزير
الداخليــة ومدعي عــام التمييز
ولواجبــات كل منهما يف موقعه،
أرفض توصيــف حركة املودعني
ومطالبتهم بحقوقهم انها جريمة
او مؤامــرة ،بــل هــي النتيجة
الطبيعية لرسقة اموالهم من قبل
سلطة ائتمنت عليها فرسقتها كما
رسقت الوطــن واحالم املواطنني،
وهنا تكمن الجريمة ،وكان األوىل
ان يتم توقيف املجــرم الحقيقي
بدل توقيــف أصحاب الحق الذين
انتظروا سنوات دون طائل».
ودعــا ريفــي الســلطة
القضائية املختصــة «اىل اطالق
كل موقوف ممن طالب بحقه أو
نارص هذه القضية املحقة» ،ودعا
«كل الساعني اىل اســتعادة دولة
الحق والقانون للوقوف اىل جانب
هذه القضية املحقة» ،مشددا عىل
ان «أموال املودعني أمانة مقدسة
كما أموال الخزينــة املنهوبة وال
قيامة للوطن من دون إعادة هذه
األمانات ألصحابها».

محـــــليـــــات
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بسـام أبو زيـد

األزمة جعلت عما ً
ال عاطلين عن العمل وح ّولت البعض من مهن إلى أخرى

ناريمان وماري معلمة وطالبة
في فرن للمناقيش«" :الشغل مش عيب»"
صــيــدا  -مــحــمــد دهـــشــة
تفتك االزمة املعيشية واالقتصادية الخانقة
برشائح املجتمع كافة ،ومــع طول أمدها بدأت
تفرز واقعــا ً جديدا ً ومريراً ،جعلــت الكثري من
العمال واملياومني عاطلــن عن العمل عىل حني
غرة ،ولم تكتــف بذلك بل حولــت بعضهم من
قطاعات اىل أخرى سعيا ً وراء قوت اليوم ،بعدما
باتت مهنهم االصلية ال تسد رمقهم وال تغني وال
تسمن من جوع.
املعلمة ناريمان الناشف ابنة بلدة مغدوشة
– قضاء صيدا ،واحدة من هؤالء ،أجربتها االزمة
املعيشية عىل تغيري وظيفتها من معلمة اىل عاملة
يف فرن للمناقيش يف البلدة ،تركت صفها وتدريس
طالبهــا ولحقــت رزقتها كي تعيــش بكرامة،
تقول« :انني معلمة لغة عربية يف احدى مدارس
املنطقة ،حاصلة عىل «ليسانس» يف االدب العربي،
ولكن لألسف االزمة املعيشية لم ترتك لنا خيارات
كثرية ،فالقطاع التعليمــي تراجع وراتب املعلم
طارت قيمته ،ما دفعنــي اىل العمل يف فرن يعود
اىل ابن عمي».
ما جعل ناريمان عالمــة فارقة هو عملها
بحد ذاته يف الفــرن وهي مهنة تكاد تكون حكرا ً
عىل الرجال ملشــقتها وصعوبتها والوقوف امام
بيت النــار  -الفرن ،تؤكد «يف البداية كان الزبائن
يتفاجأون بقيــام امرأة بالخبــز ويرون االمر
غريبا ً ويتساءلون ملاذا ،ولكن مع الوقت اعتادوا،
خاصة ان جوابي واحــد« ،العمل مش عيب،»...
العمل بالفــرن مثل العمل باملدرســة او البنك،
«كلو شــغل» .علمت مع برنامــج االمم املتحدة
بعد الظهر ،ولكن لالسف يتأخر القبض كثريا ً او
ال يكفي ،ما يدفعنا اىل العمــل بأكثر من مهنة،

«كلّو شغل»

لقد فتشــت عن عمل اضايف ولم أجــد ،البطالة
تغزو االســواق ،واملدارس ال تقبل اساتذة جدداً،
واذا قبلت يكــون الراتب قليالً وقد ال يكفي اجرة
تنقالت اىل املدرسة نفسها ،وعندما لم أجد بديالً،
قررت التأقلم مع الواقع والعمل بالفرن من أجل
العيش بكرامة واإلبتعاد عن ذل السؤال والحاجة
يف ظل االزمات التي تكاد ال تنتهي».
وناريمان ،ليســت الوحيــدة التي تعمل يف
الفرن ،إذ تشاطرها الطالبة الجامعية ماري متى
التي تقول« :انني اعمل بانتظار ان تعود الجامعة
اللبنانية اىل التدريس مجدداً ،منذ خمســة اشهر
وهنــاك ارضاب ،لقد خضعنــا لالمتحانات ولم
يحددوا موعدا ً للــدورة الثانيــة او االمتحانات
النهائية ،وبطبعي ال احب الجلوس يف البيت هكذا،
فتشــت عن عمل ووجدته يف الفرن ،ســعيدة...
النني بط ّلع مرصويف الن الوضع صعب».
وواجهت ماري االستغراب ذاته الذي سبقتها

اليــه ناريمان ،تؤكــد ان «الزبائــن يتفاجأون
بوجود شــابتني يف الفرن ،ثم يســتوعبون األمر
الننا نعيش يف لبنــان» ،قبل ان تضيف ممازحة:
«يدخل البعض وينتظرون شابا ً العطائه ماهية
الطلب وعندما يدركون ان شابة تقف امام الفرن
يســتغربون ،أتمنى ان تنحل االزمة املعيشــية
واالقتصادية رسيعا ً ويعود الناس اىل ســرتهم
االوىل وحياتهم الطبيعية وان كان ذلك حلما ً بعيد
املنال يف السنوات القليلة املقبلة».
ولــم يجد صاحــب الفرن دونالد الناشــف
غضاضة بتشغيل الشابتني يف الفرن ،يقول« :كان
عندي عامل يف الســابق اما اليوم فشابتان وهما
نظيفتان ويتقنــان كل يشء» ،بينما يؤكد جورج
الحايك وهو احد الزبائن من مغدوشة« :ان معاملة
الشابتني افضل ،وقد لقيتا تشجيعا ً كبريا ً من ابناء
البلدة عىل قاعدة ان العمل ليس عيبا ً وبات نادرا ً يف
هذه االيام يف ظل االزمات الخانقة».

«"المرصد الشعبي»" يعلنها حربًا قانونية
مفتوحة إلى جانب المودعين
أعلنت اللجنــة القانونية يف
«املرصد الشعبي ملحاربة الفساد»
يف بيان« ،مواجهــة مفتوحة مع
السلطة وأزالمها من القضاة».
وقالــت يف بيــان« :يف ضوء
الترسيــب املتعمّ ــد ملضمــون
اإلســتنابة القضائيــة األخرية
الصــادرة عــن النائــب العام
التمييزي القايض غسان عويدات
لألجهزة األمنية ،لم يســتطع أيّ
مــودع يف لبنان النــوم خوفا ً من
مضمون هــذه اإلســتنابة التي
تعكــس بمضمونهــا الكثري من
التشدد واالنتصار ألحكام القانون
وفرض هيبة الدولة .وهنا ال ب ّد من
عدم إغفال ترصيح وزير الداخلية
القايض بسام املولوي العائد قريبا ً
إىل قوس املحكمة».

أضافت« :عــى قاعدة ّ
أن من
ّ
يــدق الباب ال ب ّد من أن يســمع
الجواب نسأل :هل يعقل أن نطلب
من فئة تســتجدي مــن حاكم
مرصف لبنان زيــادة يف الرواتب،
موقفا ً صلبــا ً ينحــاز إىل الحق
العام؟ وهل يُعقــل أن نطلب من
فئة لم تتأثر حساباتها بإجراءات
املصارف ومفاعيل تعاميم حاكم
املرصف ،اإلستشعار بآالم الناس؟
وهل يُعقل أن نســأل مَ ن يمتلك
الصالحية وتغــاىض عن معرفة
من ه ّرب أموالــه اىل الخارج من
سياسيني وقضاة ومرصفيني ،أن
يتمتع بالحكمــة؟ وهل يُعقل أن
نطلب ممّ ن أهمل أخبارا ً منترشة
عن قروض سكنية مُنحت ألثرياء
هذه الدولة وحرمت منها الطبقات

الفقرية أن يكون حكما ً عادالً؟».
ً
رصاحة
وتابعــت« :نعلنهــا
حربــا ً قانونيــة مفتوحة ،نقف
فيهــا إىل جانــب املودعني وهم
أصحاب الحقوق ،بوجه املصارف
وأصحابها وجمعيتهم .لن تنجح
مؤامــرات الســلطة يف تحريض
املودعني عىل بعضهم البعض كما
حــاول وزير الداخليــة أن يفعل
باألمس ،ومجلــس األمن املركزي
الذي يناقش القانــون كان عليه
قاض ،طلب
أن يتنبّه أنه بحرضة ٍ
مكتب اإلدعــاء يف نقابة املحامني
ردّه لعدم حياديته يف التعاطي مع
آالم الناس ،يف أبشع جريمة عرفها
لبنان نتيجة اإلهمال املتعمّ د».
وختمت« :نعلنهــا مواجهة
مفتوحة مع السلطة والقضاة».

٧

متى تنتهي مجزرة لبنان؟
كل الحرب التي جرت على أرض لبنان كانت أحداثها
ّ
ولكن الدفاع عن الوجود وعن لبنان
بشعة ومخزية
كان أمرا ً ال مف ّر منه وتحديدا ً من قبل المسيحيين ألن
وجودهم كان مهدّدا ً نتيجة غياب الدولة ووضع البالد
تحت سيطرة منظمة التحرير الفلسطينية ووقوف قسم
ال بأس به من اللبنانيين إلى جانب السالح الفلسطيني
على حساب الجيش اللبناني والدولة اللبنانية.
في الوقائع التي ال يمكن ألحد نكرانها ّ
أن اإلجتياح
اإلسرائيلي أخرج منظمة التحرير بشكل أو بآخر
من لبنان وكان المواطنون اللبنانيون الشيعة عانوا
من السالح الفلسطيني في الجنوب وحدثت قبل
االجتياح اشتباكات بينهم وبين القوى الفلسطينية،
وبعد االجتياح وبالوقائع أيضا ً وألسباب سياسية
ترتبط بمصالح النظام السوري خاضت حركة أمل
الشيعية حربا ً ضروسا ً في المخيّمات الفلسطينية
في بيروت وفي محيط مدينة صيدا وسقط للبنانيين
والفلسطينيين مئات القتلى والجرحى وال ينسى أهالي
مغدوشة كيف اجتاحهم الفلسطينيون صعودا ً وحركة
أمل نزوالً.
حرب المخيّمات جرت بعد مجزرة صبرا وشاتيال،
وكذلك غيرها من األحداث في معظم المناطق اللبنانية
والتي خ ّلفت ضحايا باآلالف من حروب التهجير
المتعددة إلى حروب أمل و»حزب الله» في الجنوب
وتحديدا ً في إقليم التفاح وفي بيروت وضاحيتها
الجنوبية فخاض الطرفان الشيعيان أشرس المعارك
بين بعضهما البعض ،إلى حرب العلمين بين حركة
أمل والحزب التقدمي اإلشتراكي ،علما ً أننا ال نريد
العودة إلى ما ارتكب بحق اللبنانيين عامة والمسيحيين
خاصة.
ال يمكن استذكار الحرب في لبنان على القطعة،
وال يمكن استخدام أحداث ماضية من أجل التغطية
على كوارث راهنة تسبّب بها المسيطرون على البالد
ماض
والسلطة ،وبالتالي فإن المطلوب ليس العودة إلى ٍ
ال أحد فيه أفضل من اآلخر ،بل المطلوب ممن ينبشون
القبور وما زالوا يحفرونها أن يعملوا على إخراج
أنفسهم من حاضر ومستقبل لبنان فربما يتعافى البلد
وأهله من مجزرة مستمرة.

الجيش ينعى النقيب المغوار جورج طربيه
نعت قيــادة الجيش ـ مديريــة التوجيه،
النقيب الشــهيد جورج طربيه ،الذي استشهد
أمس األول لدى ممارســته هوايــة الغطس يف
بحــر حامات ،برفقة شــابّني خرجا الحقا ً من
املياه فيما لم يخرج النقيب ،ليتم إرســال رهط
غطاســن من فوج مغاوير البحر ومن قاعدة
جونيه البحرية إىل املحلة للبحث عنّه ليتم العثور
عىل جثته الحقاً.
ويذكر أن النقيب املتوىف هو من عداد فوج
املغاوير.
ويف ما ييل نبذة عن حياته:
 من مواليد  1989-/08/08جبيل. تطوع يف الجيش بتاريخ ،2008/10/14ورقي إىل رتبة مالزم بتاريــخ ،2011/08/01
ثم تــدرج يف الرتقية حتى رتبة نقيب اعتبارا ً من
.2019/01/01
 حائز عدة أوســمة وتنويــه العماد قائدالجيش وتهنئته عدة مرات.

 تابــع عــدة دورات دراســية يف الداخلوالخارج.
 متأهل.ينقل الجثمان اليوم الســاعة  10.00من
املستشفى العســكري املركزي إىل كنيسة مار
سابا – مجدل العاقورة ،حيث يقام املأتم الساعة
 16.00يف الكنيسة املذكورة.

توقيف شبكة سورية ّ
نفذت
عمليات سرقة أسالك كهربائية
يف إطار متابعة عمليات رسقة األسالك الكهربائية عن الشبكة العامة ملؤسسة كهرباء لبنان يف
مختلف املناطق اللبنانية ومالحقة املتورطني بها وتوقيفهمّ ،
نفذت قوّة من شعبة املعلومات يف قوى
األمن الداخيل كمائن ومداهمات يف الشوف وعاليه وزحلة ،وبعد عمليات رصد ومراقبة دقيقة ،نتج
عنها توقيف الســوريني «م .م( ».مواليد عام « ،)1994أ .ق( ».مواليد عام « ،)2001أ .ع( ».مواليد
عــام « ،)1986م .ح( ».مواليد عــام « ،)1979ع .ع( ».مواليد عام  ،)1999و «ت .د( ».مواليد عام
.)1986
وبالتحقيق مع املوقوفني اعرتفوا بما نسب إليهم لجهة قيامهم بتنفيذ عرشات عمليات رسقة
الكابالت الكهربائية عن الشــبكة العامة من مناطق :زحلة ،وبحمدون ،وبشــامون ،وعني عنوب،
والدلهمية ،ويقومون بتقطيعها وبيعها لقاء مبالغ مالية كبرية.
وأجري املقتــى القانوني بحقهم وأودعوا مع املضبوطات املرجع املختص بناء عىل إشــارة
القضاء.
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حلقة الحلول المفرغة تنذر بأن «اإلقتحامات» المصرفية قاعدة مقبلة ال استثناء

هل دخلنا مرحلة انتزاع المودعين حقوقهم بأيديهم؟
َّ
متوقعًا على
شهد يوم الجمعة الماضي تصعيدًا
جبهة األفق المسدود بين المصارف والمودعين.
يوم االقتحامات أفضى إلى حصول بعض المودعين
«المقتحمين» على جزء من ودائعهم وخروج من َخ َرج
ّ
بخفي حنين .فكيف يشرح القانون ما حصل وإلى
منهم
أين تذهب األمور من هنا؟
برسقتهــا البلد وودائع الشــعب» .طبيعي
كــاريــن عــبــد الـــنــور
أن يقوم اإلنســان بـ»الدفاع املرشوع عن
ليــل الجمعة ،أصــدر النائــب العام
نفســه» .وبديهي أن يتوجّ ه لتحصيل حقه
التمييزي ،القايض غسان عويدات ،استنابة
بيــده يف بلد يأتمر فيه قضــاة كثريون من
قضائية لــكل األجهزة األمنيــة بمالحقة
سياسيني هم بدورهم أصحاب مصارف أو
األعمال الجرمية املرتكبــة داخل املصارف
رشكاء فيها .ولو كان هنــاك قضاء فاعل
والعمل عىل توقيــف املرتكبني واملح ّرضني
حاسب منذ البداية من بدّد الودائع ،ملا كان
وإحالتهم لديه ،كما الكشف عن مدى ارتباط
مشهد االقتحامات ليتك ّرر ،بحسب الحركة
هــذه األفعال ببعضها ،باعتبارها تشــ ّكل
الذي يضيف« :ما املطلوب من شعب يبحث
عمليات سطو مس ّلح غايتها توقيف العمل
عن لقمة عيشه؟ إذا هنّي منّا فارقة معن،
املرصيف وإحداث املزيد من األزمات .استنابة
لن نســمح إلنسان مُتخم بالتنظري عىل من
جرى تعمّ د ترسيــب مضمونها إىل الوكالة
دهمه الجوع بالصرب .من غري املقبول ترك
الوطنية لإلعالم ،يف حني أبلغ املحامي العام
الجاني حــ ّرا ً طليقا ً واالشــراط عىل أهل
التمييزي مضمونها إىل مجلس األمن املركزي
املجني عليه كيف يبكون».
لبحث اإلجــراءات املوجــب اتّخاذهاِ .لنَعد
نسأل عن خلفيات االستنابة القضائية،
بالذاكرة قليالً إىل الوراء.
فيجيب« :أصحاب املصارف وحاكم مرصف
يف  10آذار  ،2020اجتمــع يف مكتــب
لبنان والسياســيون قدّموا خدمات جمّ ة
النائــب العــام التمييزي عــدد من قضاة
للقضاة من تعيينــات وتوظيفات ،وحان
النيابات العامة مع وفد من جمعية املصارف
الوقت املناسب لري ّد هؤالء املعروف .هذا هو
تقدّمهم رئيسها ،سليم صفري ،بغياب أي من
حجم املوضوع بكل بساطة».
املودعني .االجتماع أسفر عنه وضع محرض
ملف عبدالله الساعي أُغلق بعد رضوخ
اتفــاق علما ً أن دور النيابــات العامة فتح
املرصف وتوقيعه تنازال ً عن الدعوى .أما قرار
محارض تحقيق مع املرتكبني وليس صياغة
إغالق املصارف لثالثة أيام (بدءا ً من اليوم)
محرض اتفاق .أما عنوان اللقاء فكان «إيجاد
وتداعياته ،فاعتربه الحركة أحد األدوات التي
ح ّل لحماية املودعني وتأمني
تستخدمها املنظومة البتزاز
ســامة القطاع املرصيف»،
الناس :إمــا الرضوخ لألمر
علما ً أيضا ً أن تنظيم العالقة
الواقع أو اللجوء لكرس إرادة
بني املصارف واملودعني ليس التصنيف القانوني
الشــعب« .فلنفرتض أنه ت ّم
من صالحيــة النيابة العامة لما يحصل مع أصحاب االعتداء عىل املصارف ،فهل
التمييزيــة بأي حــال من
لهم أن يخربونا ِل َم َلم يتح ّرك
الودائع هو عمليًا
األحوال .بعدهــا تم إصدار
أحد حني هــي اعتدت عىل
إستيفاء الحق بالذات
ودائع الناس؟» ،يســتغرب
تعاميم وإجــراءات ملصلحة
الحركة خاتما ً ومؤ ّكدا ً استمراره مع زمالئه
املصارف وجمعيتهم عــر حاكم مرصف
يف مؤازرة الناس مهما كانت التكلفة ،حتى
لبنان ،هي بك ّليتها مخالفة للقانون بحسب
لو وُصفوا باملح ّرضني.
عدة أحكام قضائية صادرة .ومن هنا نفهم
أســباب اإلرصار والرغبة يف إقــرار قانون
لحظة انفجار كل شيء
الكابيتال كونرتول بمفعول رجعي ،تغطية
ننتقل إىل عيل عباس ،وكيل سايل حافظ
للعبث القانوني الذي مارسته املصارف بحق
َ
املوقوفني ،محمد رســتم وعبد
ورفيقيهــا
املودعني.
الرحمن زكريا .بالنسبة لعباس ،ما يحصل
ذلك االجتماع سبقه صدور إشارة من
يف املصارف هو نتيجة تراكمات يف ظ ّل غياب
قِ بَل النائب العام املــايل يف  5آذار  2020عىل
قانون ينظم العالقة بني املودعني واملصارف.
خلفية شكوى تتع ّلق بالتحويالت التي قام
«ال مســاواة بــن املودعــن ،فأصحاب
بها بعض النافذين إىل الخــارج ،مانعا ً 20
النفوذ يه ّربــون أموالهم يف حني أن اآلخرين
مرصفــا ً محليا ً وأعضــاء مجالس إدارتها
يخضعون لـ»هريكات» غــر قانوني ،مع
من الترصّف بأموالهم مــع تكليف الدوائر
ّ
اإلشــارة إىل أن كل التعاميم التي صدرت ال
املختصة بتنفيذ مضمون اإلشارة .فما كان
تســتند إىل القانون» .وهنا مصدر التشنّج،
من النائب العام التمييزي ّإل أن قام بتجميد
بحسب رأيه ،مضافا ً إليه غياب ،أو سكوت،
مفاعيل تلك اإلشارة يف اليوم نفسه ،بحجة
القضاء الحاسم ملا له من دور يلعبه عىل هذا
أن املصلحة العامة تفــرض ذلك .تغطية
ّ
الصعيد.
التعسفية.
أخرى عىل املمارسات املرصفية
لكن ِل َم االنفجار اآلن بالتحديد؟ «لم َ
يبق
االســتنابة موضوع حديثنا تأتي بعد
عامني ونصف عىل محــر االتفاق أعاله.
فــإال َم غمز عويــدات يف اســتنابته؟ هل
املقصود باملح ّرضني املحامني الذين يدافعون
عن أصحاب الودائع؟ وهل عبارة «ســطو
مســ ّلح» تنطبق قانونا ً عىل الحاالت التي
شهدناها مؤخرا ً يف املصارف؟

ر ّد المعروف؟

أحد الوكالء القانونيني لعبد الله الساعي
 املودع األول الــذي اقتحم يف كانون الثانياملايض بنك بريوت والبالد العربية يف منطقة
جب جنني ،متم ّكنا ً من الحصول عىل وديعته
البالغــة  50ألــف دوالر  -املحامي واصف
الحركــة ،يقول لـ»نداء الوطــن»« :يتك ّلم
القايض عويدات عن وجود مح ّرضني وكأنه
غائب عن مشاكل البلد .ليس الناس بحاجة
لتحريض ،بل هم يدافعون عن أنفســهم.
الجرم الحقيقي هو ما قامت به الســلطة

مقتحم بنك لبنان والخليج

اإلقتحام الثاني لبنك لبنان والمهجر

جاد طعمة

واصف الحركة

أمام املودع ســوى هذه الوسيلة خاصة بعد
إرضاب القضاة .هناك دوما ً لحظة ما تُفجّ ر
كل يشء حيــث يطوف الكــوب من نقطة
ماء .كما أن أيلول هو شــهر االستحقاقات
املعيشــية .املواطن تنقصه أحيانا ً الجرأة،
لكن تعاطف الرأي العام واإلعالم مع ســايل
والنفحة الثورية التي دخلت بها إىل املرصف
ّ
حفزا آخرين عــى أن يحذوا حذوها» ،برأي
عباس.
أما عن اإلشــارة إىل وجــود مح ّرضني
وارتباط األفعال ببعضهــا ،فيقول عباس:
«مــا يحصل ليــس جريمة بــل مواجهة
َّ
متوقعا ً
لجريمة العرص .ما شــهدناه كان
بســبب عجرفة املصارف .لكن هل للقايض
عويدات أن يخربنا ما الذي يجمع مالزما ً أول
يف الجيش مع مــودع من الطريق الجديدة؟
الكالم عــن تحريض وترابــط أحداث غري
منطقي وال يمكن إقامة دولة بوليسية عىل
شعب لم َ
يبق لديه ما يخرسه».
عن أســباب عدم توقيف ســايل حتى
الساعة ،أشار عباس إىل أنها ارتأت التواري
عن األنظار باعتبار أن مــا قامت به ليس
جريمة تحتّم عليها تســليم نفســها .هذا
خيارها ويت ّم العمل عىل وضع خطة قانونية
ملواجهة بالغ البحــث والتح ّري ّ
بحقها .أما
عن رفيقيها املوقوفني« ،فعلمنا أنه يف حال
تسليم سايل نفســها يت ّم إخالء سبيلهما،
لكن ّ
تبي الحقا ً أنهــا محاولة لـ»جرجرة»
الجميع .نحن ال نقبــل االبتزاز ،واملوقوفان
لم يرتكبا أي جرم حسب ما تؤ ّكد تسجيالت
الفيديو .ال تربيــر لتوقيفهما وال نريدهما
كبش محرقة» ،من وجهة نظره.
ثمة خياران ،كمــا يقول .إما أن يُط َلق

علي عباس

رساحهمــا بعــد تخ ّ
طي مهلــة التوقيف
االحتياطــي أو إحالتهمــا إىل التحقيق من
خــال مذ ّكرة توقيف .لكــن عباس يرجّ ح
تحويلهما عند قايض التحقيق األول ليخيل
ســبيلهما بدال ً من القــايض عويدات كون
األخري أصبح مح َرجا ً
ّ
بمحصلة االســتنابة
التي أصدرها .وينهي« :لن نقبل اســتخدام
قضاة محسوبني عىل املنظومة كي يكملوا
أجندة األخرية التي ســحقت الناس مقابل
الحفاظ عىل املناصب».

ما وراء االستنابة

باألزمة واستغ ّلها لتحقيق أرباح خيالية عىل
حساب املال العام أوال ً واملودعني ثانياً .يبدو
أن النيابة العامة التمييزية تحتاج إىل صدمة
املقرتف
كهربائية لتقدير من هــو املجرم
ِ
الذي يســطو عىل أموال النــاس ،ومن هو
الذي يدخل املصارف بعد أن ضاقت به سبل
توفري لقمة العيش يف ظل اعتكاف القضاء
واســتنكافه عن إحقاق الحق .ف ِلمَن يلجأ
املودع املترضّ ر؟» ،يتساءل طعمة.
نستفرس إن كانت االقتحامات تندرج
تحت مســمّ ى «السطو املس ّلح» كما ورد يف
االســتنابة ،فيوضح طعمة أن «التصنيف
القانوني ملا يحصل مع أصحاب الودائع هو،
عملياً« ،استيفاء الحق بالذات» .أما موضوع
السطو املســ ّلح فيحتمل الكثري من األخذ
والرد ،ال سيّما أن ذلك يفرتض وجود سالح
حقيقي يف حني يظهر واضحا ً أن األســلحة
املستخدمة مزيّفة باملجمل» .النيابة العامة
تحاول ،عىل ما يبدو ،اإليحاء بأن ثمة جناية
تُرتكب هنا ،ترهيبــا ً للناس وردعا ً لهم عن
املتابعة يف هذا املســار ،متناســية تبعات
االعتــكاف القضائي واألحــكام القانونية
املتع ّلقة بحالة الــرورة والدفاع املرشوع
عن النفس.

نعــود إىل االســتنابة القضائيــة
ّ
منســق اللجنة
وتفســراتها القانونية.
للضرورة أحكام
القانونية يف املرصد الشعبي ملحاربة الفساد،
ما هو مآل هذا الكبــاش؟ «ال يمكننا
املحامي جاد طعمة ،رأى يف حديث لـ»نداء
بالطبع أن نشجّ ع عىل اســتمرار استيفاء
الوطن» أن االستنابة تك ّرس واقع الحماية
الحق بالــذات ،ونأمل عــدم دفع املودعني
الذي تقوم بــه النيابة العامــة التمييزية
لتكــرار هذه املشــاهد .لكن ذلــك يتط ّلب
تجــاه جمعية املصــارف وأعضاء مجلس
إيجاد إطار قانوني منطقي توافقي يحمي
اإلدارة بحجــة املصلحة العامــة منذ بداية
حقــوق الناس ويســمح لهم باســرداد
األزمة« .فهي ال تتضمن أي مراعاة أو تفهّ م
ودائعهم بقيمتها الفعلية وبعملة اإليداع».
ألوجاع املودعني الذين يتع ّرضون منذ عامني
ويذ ّكر طعمة من يتك ّلم عن جرائم يرتكبها
ونصف ألقىس أنواع اإلذالل من قِ بَل القطاع
املودعون ،أيــا ً كان نوعها أو توصيفها ،أننا
املرصيف .كما لم تلحظ الجرائم التي ارتكبتها
نواجه أيضا ً إجراءات مرصفية ينطبق عليها
املصارف بحق املودعــن ،أق ّله حني رسقت
الوصف الجرمــي وهي
ودائعهم وعوّضت عليهم
ما زالت غري مالحقة من
بالنزر اليســر عىل سعر
قِ بَل النيابات العامة تحت
رصف لــكل دوالر مودع
يف الحســاب بعيد تماما ً محامي سالي حافظ :ما حجة الحفاظ عىل القطاع
يحصل ليس جريمة بل
املــريف الــذي تصنّفه
عن الواقع ضمن سياسة
ليلرة الحسابات» ،عىل ح ّ
النيابــة العامة التمييزية
د
مواجهة لجريمة العصر
مصلحــة عامــة .عىل
تعبري طعمة.
األخرية أن تحسم خيارها بعد مرور أكثر من
الفــوىض القائمة تصــب يف مصلحة
سنتني عىل األزمة ومهلة السماح القضائية
جهتني :القطاع املــريف الذي راكم أرباحه
للمصــارف :إما أن تقايض الشــعب الذي
يف خضم األزمة عىل حساب معاناة الناس،
والدولة التي ّ
سيتح ّرك برمّ ته باتجاه اسرتداد ودائعه أو أن
خفضــت املديونية العامة من
تفرض عىل املصارف الرتاجع عن ترصفاتها
خالل اللعب عىل فرق سعر الرصف ،علما ً أن
ّ
التعســفية والخروج بحل عادل ال يغتصب
كل خطط التعــايف االقتصادي املقرتحة من
حقوق املودعني.
الدولة أو الهيئــات االقتصادية أو املصارف
وإذ أشــار إىل أن استيفاء الحق بالذات
تأتي عىل حســاب ودائع الناس .ومن جهة
ّ
ال يمكن أن يستتبع إصدار قرار بر ّد صاحب
تبــن أن املودعني الذيــن اقتحموا
أخرى،
الوديعة لوديعته ،حيــث أنه لم يرسق ماال ً
املصــارف ال تتخطى ودائعهــم يف حدّها
بل حصل عىل حقــه ،ختم طعمة« :لنتذ ّكر
األقىص  200ألــف دوالر ،وبالتايل ال يمكن
أن العالقة بني املصارف واملودعني يحكمها
لهؤالء أن يش ّكلوا خطرا ً عىل سائر املودعني
عقد .والعقد قانونا ً يُعترب رشيعة املتعاقدين،
كما حاول وزير الداخلية اإليحاء لتحريض
وما تتوافــق عليه إرادتان ال يمكن أن ّ
تغيه
املودعني ووضعهم وجهــا ً لوجه« .الخطر
إرادة منفردة .تعثّر املصارف ليس ،بأي حال،
الفعيل الذي يحتــاج ملراجل الوزراء وقضاة
سببا ً ليُفرض عىل املودع واقع عدم اسرتداده
الســلطة يكمن يف كشــف هوية من ه ّرب
وديعته ،خاصــة أن األزمة ناجمة عن قرار
ماليني الدوالرات وخفايا االســتثمار برشاء
مجالس إدارة املصــارف توظيف األموال يف
سندات اليوروبوندز ومن اتخذ القرار بعدم
الديون البغيضة ،أي عالية املخاطر».
دفع قيمتها وقت االســتحقاق ومن تسبّب

مـــــدارات
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بعد الهزائم في أوكرانيا ...معارضة جديدة في وجه بوتين
ّ
تتشكل في روسيا ،لكنها ليست
بدأت حركة احتجاجية جديدة
داعمة للديمقراطية وال معارِضة للحرب ،بل إنها تتألف من أكثر
مناصري الرئيس الروسي فالديمير بوتين تطرفًا .ثارت حفيظة هذا
المعسكر بسبب الكارثة العسكرية المستمرة خالل الحرب الروسية
القائمة منذ ستة أشهر في أوكرانيا .يطالب أعضاء هذا الفريق

ّ
المدمرة،
بوتين بتصعيد الحرب ،واستعمال المزيد من األسلحة
واستهداف المدنيين األوكرانيين بوحشية متزايدة .حتى أنهم
هاجموا الجيش الروسي والقيادة السياسية علنًا ،على اعتبار أن
هذه الجهات هي التي تكبح القوة الروسية الشاملة ،لكن نادرًا ما
يذكر هؤالء بوتين باالسم.

ألـــــكـــــســـــي كـــــوفــــــالـــــيـــــف

تحمل هذه النزعــة إىل تأييد تصعيد
الحــرب ،بمــا يف ذلــك ّ
توســع املطالب
باستخدام األسلحة النووية ،جانبا ً خطريا ً
عىل نحو خاص .لكن من خالل تســويق
فكرة وهمية مفادهــا أن الجيش الرويس
"القوي" يتع ّرض للهزيمة بســبب أعداء
محليني ،ال بسبب الجنود األوكرانيني الذين
يتفوقون يف القتال عــى أراضيهم بفضل
تكتيكاتهم املعارصة واألســلحة الغربية،
قد تنعكس هذه الحركة املســتجدة سلبا ً
عىل ظروف ما بعد الحرب ،أو حتى الوضع
الرويس بعد رحيل بوتني.
يصعب التعبري عــن حجم الكراهية
واالزدراء يف املنشــورات التي يكتبها هذا
املعسكر املتطرف يف املدوّنات .هم يصفون
األوكرانيــن باملحتلني غــر الرشعيني
ألرايض اإلمرباطورية الروســية ،أو أتباع
الهمجيني النازيني الذين يحكمون كييف،
ويدعون إىل تدمري مدنهم و"إرجاعها إىل
العرص الحجري" .حتــى أنهم يعتربون
مناصرة لبوتين
املجازر املرتكبة ضد املدنيني أشبه "بذبح
ّ
مفصلــة نرشها الروس
تويرت بخرائط
الخنازير" .فيما يستعمل هؤالء الروس
الداعمون للحرب ،وهــي توثّق الهزيمة
صفــة "النازيني" لوصــف األوكرانيني،
املســتمرة يف املواقع الروسية يف منطقة
تحمل آراؤهم معانــي اإلبادة الجماعية
"خاركيف" يف الوقت الحقيقي .يف املقابل،
التي تشبه أسوأ جرائم القرن العرشين،
حتــى أنها تتخذ طابعا ً فاشــيا ً أو نازيا ً
تكون املصــادر األوكرانيــة متأخرة يف
بياناتها ،فهي تحــاول بهذه الطريقة أن
جديدا ً يف بعض الحاالت.
تحافظ عىل رسية العمليات.
معظــم أصحـــــاب
كذلــك ،تختلف مواقف
املدونــات مجهولــون يف
أصحــاب املدونــات الذين
الغــرب ،باســتثناء دائرة
يطلقــون هجومهم الالذع،
صغــرة ومتخصصة من
عرب "تلغــرام" و"يوتيوب"
مراقبي الشؤون الروسية،
تعج حسابات خبراء
ّ
بشكل أسايس ،عن القنوات
وقد لفت عــدد منهم أنظار
ٍ
الصحافة الدولية .وبما أنهم الحرب الغربيين على الروســية اململوكة للدولة،
مفصلة فهي تحتفل بانتصار وهمي
يتكلمون يف معظم األوقات تويتر بخرائط
ّ
من دون تقديم أي محتوى
عن اإلخفاقات الروســية
نشرها الروس
لتربير موقفها .يُعترب إيغور
العسكرية عىل أمل تشجيع
الداعمون للحرب
غريكــن ،املعــروف بلقب
الكرملــن عــى تصعيــد
"سرتيلكوف" ،األشهر بني
معاركه ،أصبــح بعضهم
هذه األســماء .هو ضابط متقاعد من
مصدرا ً مهما ً لألخبار مبارش ًة من جبهة
القتال .حتى كتابة هذه الســطور ،تعجّ
جهاز األمن الفدرايل الرويس ومتخصص
بإعادة تمثيل مشــاهد الحــرب األهلية
حســابات خرباء الحــرب الغربيني عىل
يف محاولة لتفسري الوضع البائس الذي يواجهه
الجيش الرويس يف أوكرانيا ،بدأ املعسكر الداعم للحرب
يطوّر فكرة وهمية عن "التع ّرض للغدر" ،بما يشبه

الروســية ،وقد اعرتف بــكل فخر بأنه
"أشــعل فتيل حرب دونبــاس" يف العام
 ،2014حني قاد مجموعــة من الروس
املســ ّلحني نحــو الحــدود األوكرانية،
واســتوىل عىل مدينة "سلوفيانســك"،
واحتفظ بها طوال ستة أسابيع تقريباً.
عــى جميــع املســتويات ،يُعترب
ســريلكوف متطرفا ً عنيفاً ،حتى أنه قد
يكون مجرم حرب ألنــه ّ
نفذ جرائم قتل
غري رشعية يف إقليــم "دونباس" املحتل
يف العــام  .2014لكن بــدأت الصحافة
الغربية تقتبس أخبــاره باعتباره ناقدا ً
السرتاتيجية الحرب التي يطبّقها بوتني
ً
رصاحة
منذ شــهر نيســان ،حني أعلن
أن انسحاب روســيا من ضواحي كييف
وأجزاء من شــمال رشق أوكرانيا جعل
الهزيمة الروســية حتمية .اســتعمل
ســريلكوف قناته عىل "تلغرام" (فيها
 500ألف متابع) وبثّه املبارش عىل شبكة
"فكونتاكتــي" الروســية لنعت وزير
الدفاع الرويس ســرغي شويغو بعبارة

النسخة التي استعملتها أملانيا بني الحربَني العامليتَني.
ســبق وارتفعت األصوات التي تتّهم كبــار القادة
ً
رصاحة بدرجة فاضحة مــن قلة الكفاءة
الــروس

دبابات روسية معروضة في كييف استولت عليها الق ّوات األوكرانيّة | أوكرانيا 25 ،آب ٢٠٢٢

تدير مجموعة من الجيــوش اإللكرتونية
يف "ســانت بطرسربغ" ،روســيا ،وكانت
مســؤولة عن حمالت التضليل وعمليات
التدخل يف االنتخابات الغربية .مانغوشيف
هو واحــد مــن أرشس داعمــي اإلبادة
الجماعية يف الحرب الروســية يف أوكرانيا،
وقد قــدّم يف الفرتة األخرية عرضا ً مريعا ً يف
أحد نوادي موســكو ،فاستعرض جمجمة
برشية يزعم أنه أخذها من جندي أوكراني
تع ّرض للقتل خالل حصــار "ماريوبول"
الدموي .يف السياق نفسه ،ينرش مانغوشيف
يف قناته عىل "تلغــرام" مواقف من النوع
التايل" :سنحرق منازلكم ،ونقتل عائالتكم،
ونأخذ أوالدكم ونربّيهم وكأنهم روس" .هو
يزعم أيضا ً أنه لعب دورا ً يف اخرتاع الحرف
" "Zوتحويلــه إىل رمز للغزو الرويس .لكن
يحمل مانغوشيف بغضا ً شديدا ً تجاه كبار
الضباط العسكريني وصانعي القرار الروس
يف الكرملني ،وهــو يهاجمهم طوال الوقت
بسبب ترددهم وسباتهم البريوقراطي الذي
يعتربه أكرب عائق أمام جهود الحرب.
يحمل يفغيني راســكازوف املستوى
نفســه من األحقاد .هو معروف باســم
"توبــاز" ،وينتمــي إىل وحــدة املرتزقة
اليمينيــة املتطرفــة "روســيتش" (لها
صلة بمجموعة "فاغنر") .يف  20نيســان
"الجنرال الهش" ،ووصف نائب مجلس
املــايض ،نرش راســكازوف ما بــدا أنه
األمن الــرويس ديمرتي مدفيديف بعبارة
احتفال بعيد ميــاد أدولف هتلر من دون
"األحمــق املتلعثم" .هــو يعترب غياب
تســمية الزعيم النازي السابق مبارش ًة.
التعبئة العسكرية يف األرياف شكالً فادحا ً
وبعدما خرس الروس مدينة "باالكليا" يف
من الرقابة الجنائيــة .لكنه تجنّب بكل
رشق منطقــة "خاركيف" ،خالل الهجوم
وضوح انتقاد بوتــن مبارش ًة ،ال بداعي
األوكرانــي املفاجئ يف األســبوع املايض،
االحرتام لشــخصه،
ســخر راسكازوف من
بل "بانتظــار انتهاء
وزارة الدفاع الروسية
الحرب" كمــا أملح يف
حني حاولــت تصوير
منشـــور حديث له.
الهزيمة وكأنها "خدعة
لم تحصــل محاوالت
تكتيكية" .ويف مناجاة
ستكون هزيمة روسيا
مبارشة إلسكاته لهذا
فردية ،عدّد راسكازوف
السبب عىل األرجح.
الحتمية وخسارتها لمكانتها جميع العوامــل التي
املفارقة
تكمـــن
تفتقر إليها آلية الحرب
كقوة عظمى بسبب بل ٍد ال
يف تحوّل عــدد من أقل
الروســية من وجهة
األشــخاص قبــوال ً يف يعترف به الكرملين أفضل
نظره :االعرتاف بوقوع
بيئة حاضنة للمتطرفين
روسيا إىل أرشس النقاد
هزيمــة محليــة بكل
السرتاتيجية الكرملني
صــدق ،ووزارة دفاع
اليوم ،ولو أن األسباب التي تربر هجومهم
تخضــع إلصالحات شــاملة ،وقادة أكثر
خاطئة .إيغور مانغوشيف هو واحد منهم:
براعة ،وجيش مرن يتمتع بقدرة أعىل عىل
إنــه مدير "وكالة أبحــاث اإلنرتنت" التي
تنسيق عملياته بني مختلف فروعه.

وتطالب بطردهم ،بما يف ذلك الناقد املتطرف واملحلل
عىل شبكة "آر تي" ،إيغور خوملوغوروف .لقد أصبح
غضب هذه الحركة من "الن ُ َخب" الخائنة واضحا ً (ال
أحد يسمّ ي املستهدَفني مبارش ًة ،لكن يحمل الجميع
حقدا ً كبريا ً تجاههم) .حتى أن البلد يشهد عىل ظهور
ثقافة فرعية ناشــئة عىل صلة بهــذه الحركة ،مع
أنها ال تزال هامشــية .تُعترب أغنية "فرقة املحاربني
القدامــى" للمغنــي بافيل بالمينيف نســخة روك
معارصة من أغنية أملانية من فرتة العرشينات كانت
تحمل عنوان "نحن رفاق القوات السوداء" وأصبحت
يف مرحلة معينة النشيد الرسمي للنازيني .يف النسخة
التي يقدّمها بالمينيف ،يعود محارب رويس يف إقليم
"دونباس" من الحرب وهو ميلء بمشاعر الغضب،
ويدعو جميع رفاقه الجنود إىل حرق قصور األثرياء
وتبادل زوجاتهم بني اللصوص .ويف إشــارة مقلقة
للكرملني ،بدأت املعارضــة الجديدة واملؤيدة للحرب
تلجأ إىل الرســائل الغاضبة التــي تدعو إىل مكافحة
الفساد وكانت قد أجّ جت الحركة التي قادها املعارض
الرويس املسجون اليوم ،ألكيس نافالني.
بغض النظر عن إقــدام الكرملني عىل إطالق
حملة قمعية اآلن أو امتناعه عن هذه الخطوة ،ال
مفر من أن تتطور الخطابات السامة التي تلقيها
الحركة الناشئة ،ال سيما إذا خرست روسيا الحرب،

علما ً أن هذه الخسارة تبدو شبه حتمية يف الوقت
الراهن .بعدما يتّضح الــرخ الكبري بني الحملة
الدعائية الرسمية التي تشيد بـ"العملية الخاصة"
البسيطة والناجحة من جهة ،والهزيمة الساحقة
عىل أرض الواقع من جهة أخرى ،من الطبيعي أن
يبحث جزء كبري من الروس عن جهة للومها عىل
هذا الوضع .تحمــل التجربة األملانية أهمية كربى
يف هذا املجــال ،فقد كان خليــط الهزيمة ،والذل
القومي ،واالنهيار االقتصادي ،بمثابة أرض خصبة
للحــركات اليمينية املتطرفة التــي المت األعداء
املحليني ،واغتالت السياسيني الليرباليني ،وأجّ جت
مشاعر الكره املعادية للسامية ،وأقسمت عىل أخذ
انتقامها من قوات الحلفاء التي انترصت يف الحرب
العاملية األوىل .إنه الخليط السام الذي استغله هتلر
للوصول إىل السلطة.
ســتكون هزيمة روســيا الحتمية ،وضائقتها
االقتصادية الحادة ،وخسارتها ملكانتها كقوة عظمى
بسبب بل ٍد ال يعرتف به الكرملني ،أفضل بيئة حاضنة
ّ
تتوســع تداعيات هذا
للمتطرفني .مــن املتوقع أن
الوضع إذا سقط نظام بوتني ونشأ رصاع عىل املسار
املستقبيل لروســيا .وإذا أصبح القوميون املؤيدون
املعارض الوحيد يف روسيا ،قد يسري
للحرب املعسكر
ِ
العالم أجمــع يف اتجــاه قاتم وخطري.
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"طرزان لبنان"...

دليل سياحي للطبيعة اللبنانية الساحرة

صفحاته على مواقع التواصل اإلجتماعي باتت اليوم أشبه بدليل
سياحي عن أروع األماكن الطبيعية في لبنان .هو ابن الـ 22عامًا،
يتجول في المناطق اللبنانية ويختار األماكن األكثر سحرًا وجما ً
ّ
ال.
ّ
يصور فيها مقاطع فيديو وينشرها على حساباته بهدف تشجيع
المغتربين أو السياح على زيارة لبنان ،وتشجيع اللبنانيين المقيمين

على السياحة الداخلية ،خصوصًا ّ
أن المشاوير التي يقترحها ال تحتاج
الى ميزانية كبيرة.
ّ
"نداء الوطن" تواصلت مع عبد الله سعادة ،الملقب بـ"طرزان لبنان"
الذي تح ّول الى نجم على مواقع التواصل اإلجتماعي ،وبات لديه
اليوم مئات اآلالف من المتابعين.

ريـــــتـــــا ابـــــراهـــــيـــــم فـــــريـــــد
كيف تحوّلت الى "طرزان لبنان" ومن
الذي أطلق عليك هذا اللقب؟
ُ
بدأت
منذ حواىل أربع ســنوات،
جوالتي يف عدد من املناطق اللبنانية،
ُ
كنت أصوّر األماكن الطبيعية
حيث
الجميلــة وأنرشهــا عــى مواقع
التواصل اإلجتماعي باسمي الخاص،
حتى شعري لم يكن طويــــا ً كما
هو اليوم.
وبمــا أنني أحيانــا ً أتأرجح عىل
الحبال بني األشــجار وأسبح يف مياه
البحــرات ،قيــل يل إنني أبــدو مثل
ُ
فأنشأت حسابا ً جديدا ً يحمل
طرزان.
اســم  ،The Strolling Tarzanوبات
لقبي "طرزان لبنان".
ما كان هدفك األساســـــــــــي من
التصوير؟
ُ
كنت أحاول أن أســ ّلط
منذ البداية
الضوء عىل الطبيعة الجميلة يف لبنان ،وأن
أتشــارك فيها مع املتابعني كي أخربهم
من خالل هــذه الفيديوات كيف يمكنهم
أن يكونوا ســعداء مثــي ،وأن يخرجوا
ويتســلوا ويمضوا أوقاتا ً ممتعة بتكلفة
مادية زهيدة.

هل تعمل بمفردك أم يرافقك فريق
عمل للتصوير والمونتاج؟
معظم املشــاوير أقوم بها بنفيس
أو برفقة أحد أصدقائي الذين يخرجون
معي للتسلية ،وأحيانا ً يصوّرونني .لكن
املونتاج واإلعداد أقوم به بمفردي.

ّ
تغض النظر عن كل
كيف يمكنك أن
الصعوبات المعيشية في لبنان،
وأن تر ّكز فقط على رؤية األمور
الجميلة فيه؟
أنا شــاب عانى من صعوبات كثرية
رت أن أكون شــخصا ً
يف حياته ،لذلك ق ّر ُ
إيجابيا ً دوماً .فنحن ال نعرف ماذا يخبّئ
لنا الغــد ،ومتى نغادر هذه الدنيا .ال أريد
ّ
الســن أن أشعر بالحرسة
حني أتقدّم يف
والندم عىل وقت م ّر من دون أن أستثمره
بالقيام بما أحــبّ  .وكوننا نعيش يف ظ ّل
أزمــات متعددة يف لبنــان ،باتت معظم
الوسائل اإلعالمية تر ّكز عىل نقل األخبار
السلبية .فق ّر ُ
رت بدوري أن أر ّكز عىل نقل
الصورة الجميلة واإليجابية.
تعرّف عن نفسك بأنك شاب عادي
أوقف أحالمه ،وبدأ يعيش الحلم
في الواقع .ماذا تقول للشباب
الذين يشعرون أن أحالمهم سرقت
الى األبد؟
أقول لهم أال يستسلموا مهما شعروا
بالضيق ومهما واجهــوا من صعوبات.
"الله كبري" ،وهو دوما ً اىل جانبنا كي يم ّد
يده للمساعدة .لكن يف املقابل ،من املهم

مارسيل خليفة في بيروت
يعود الفنان مرســيل خليفة إىل بــروت بعد غياب طال
 3ســنوات فرضته ظروف مختلفة منها جائحة "كورونا".
وكان خليفة أمىض الفرتة بني أســراليا وأوروبا وبعض املدن
املتف ّرقة آخرها "مونبلييــه" وعمّ ان حيث أقام حفلة خريية
عاد ريعها مليتم يف القدس يض ّم أكثر من ألف طفل.
وسيشارك خليفة األخت مارانا سعد وقريبه الفنان رشبل
روحانا يف تنظيم أول دورة من "مسابقة العود الدولية" ،التي
تُقام برعاية وزارة الثقافة تحت جناح معهد وجمعية "فيلو
كاليا" يف عينطورة كرسوان.
كما وأنهى منذ أشهر قليلة التأليف املوسيقي لـ"جدارية
الشاعر الفلســطيني الكبري الراحل محمود درويش" ،حيث
أنجز القســم األكرب من هذه امللحمة خالل إقامته يف سيدني
ألكثر من عام ونصف.

أال يكتّفوا أيديهــم ويمتنعوا عن القيام
بأي يشء ويجلسوا بانتظار الفرج .علينا
أن نتعب وأن نواصل الســعي للوصول
ُ
وصلت
اىل أحالمنــا .أنا لم أصــل اىل ما
إليه بمجر ّد جلويس يف املنزل ،بل بالصرب
واملثابرة والعمل الدؤوب.
انتقادات عدّة طالتك مع بقيــــــــة
الصفحات التي تروّج لدعم السياحة
في لبنان ،تحت حجة أنكم تنقلون
صورة غير واقعية عن وطن بال كهرباء
وشوارعه غارقة في النفايــــــــــات.
كيف تر ّد؟
اإلنتقادات مســتمرة عىل مواقع
التواصل اإلجتماعي لألسفّ .
لكن ذلك ال
يستف ّزني .فأنا أكيد ّ
أن هؤالء املنتقدين
ال يتابعوننــي بشــكل دقيــق ،ألني
ُ
ُ
رشحت
ونرشت مقطع فيديو
ســبق
فيه ســبب تركيزي فقط عىل األمور
اإليجابية يف لبنان .وأ ّ
ُ
ــدت فيه أنني
ك
مثل جميع الشباب اللبنانيني ،أعيش يف
هذا الوطن وأعاني مثلهم .وأنا ال أنفي
وجود األزمات والفقــر ،لكن رغم كل
ذلك ،أحاول من خالل ما أنرشه أن أقول
لهم :يمكنكــم أن تخرجوا اىل الطبيعة

وتقوموا بكل هذه النشــاطات املمتعة
بأق ّل تكلفة ممكنة.
هل وصلتك رسالة ما أو تعليق أثّر بك
أكثر من غيره من أحد المغتربين؟
أنا ّ
أتلقى بشكل مستم ّر عددا ً كبريا ً من
الرســائل ،من مغرتبني ومتابعني من دول
عدة .البعض يقول يل إنّهم تحمّ سوا لزيارة
لبنان حني شاهدوا الفيديوات التي أنرشها،
ُ
كنت أشعر
وهذا يفرحني كثرياً .وحتى لو
أحيانا ً ببعــض اإلحباط ،هذه الرســائل
تمنحني اندفاعا ً وحماسا ً كي أخرج مجدّدا ً
للبحث عن أماكن جديدة للتصوير.
أنت تمضي معظم أوقاتك في
الهواء الطلق بين األشجار والينابيع
والبحيرات ...ماذا يتغيّر داخل اإلنسان
حين يتّحد مع الطبيعة؟
شخصيا ً أشــعر براحة كبرية حني
أتواجد يف الطبيعة .فهي تمنحني الحرية،
وتساعدني بالتايل عىل أن أحيا حياة ح ّرة.
أحيانا ً أف ّكر بكمية األذية التي يســبّبها
البرش للطبيعة ،عــى عكس الحيوانات.
فالطبيعــة مليئــة بالجمــال والفرح،
ولألسف ،اإلنسان هو العنرص املؤذي.

وسام األمير يطالب بطرقاتٍ صالحة
نرش الفنانوسام األمري فيديو عىل
صفحته عىل "تويــر" يُظهر الطريق

من طرابلــس نحو جونيــه يف لبنان
وهي مظلمة ليكشــف عن الخطورة
التــي يتعرض لهــا اللبنانــي يوميا ً
خــال القيادة عــى الطرقات .وكتب
مع ّلقاً" :كيف شــبابنا مابدها تموت
عالطرقات ،شــوفوا تف ّرجوا الساعة
 3:00فجــرا ً هل يجوز األوتوســراد
الساحيل الذي يربط الشمال بالجنوب
ما يقارب  40كلــم من طرابلس حتى
الكازينو مطفي؟ ما يف أي إضاءة حتى
الزفت ممحيّة عنه الخطوط .يا دولتنا،
نريــد طرقات لبنان طرقــات للحياة
وليس طرقات للموت!".
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...Narco Saints

رجل أعمال يتالعب بأباطرة المخدرات

جـــــــــــــــــــــــــاد حـــــــــــــــــــــــــداد
تقدّم شبكة "نتفلكس" عمالً آخر عن حروب
املخــدرات وجهاز املخابرات الوطنية يف مسلســل
التشــويق والجريمــة ( Narco Saintsقديســو
املخدرات) ،ويتّســم هــذا العمل بمتعــة فائقة.
املسلســل من إخراج يون جونغ بني ،ومن بطولة
ها جونغ وو ،وهوانغ جونغ مني ،وبارك هاي سو،
ويو يون ســوك ،باإلضافة إىل مجموعة أخرى من
املمثلني الثانويني.
تتمحور القصة حول رجل يتورط يف عملية رسية
من تنظيم جهاز املخابرات الوطنية ،بعدما يواجه تهمة
يفربكها ضده رئيس عصابة مخدرات يفرض سيطرته
الكاملة عىل دولة سورينام يف أمريكا الجنوبية.
يبدأ املسلســل بعرض تاريــخ بطل القصة
"كانغ إين غو" (ها جونغ وو) الذي يصارع الحياة
منذ طفولته ألسباب متنوعة .لكن عندما يسرتجع
التوازن يف حياته أخريا ً ويكسب ما يكفي من املال
إلعالة نفســه ،يالحظ أنه يهدر أيامه وهو يكرر
الحياة التي عاشــها والداه من قبلهّ .
لكن رغبته

يف عيش حياة مختلفــة تدفعه إىل التورط يف عمل
شــائك يف سورينام ،ما يســمح له بجني عائدات
إضافية وعيش حياة أكثر اســتقرارا ً مع عائلته.
لكن ال تســر األمور بالشكل املخطط له طبعاً ،إذ
يطمع الجميع بثروته املتزايدة .إنها بداية بسيطة
ملشاكله املرتقبة.
يسهل أن ينجذب املشاهدون إىل املسلسل بفضل
الحبكة املرتبطة بكارتل املخدرات الذي يقع يف أرض
أجنبية ،وأحداثه املقتبسة من قصة حقيقية .كذلك،
يقدّم املسلسل شخصيات مثرية لالهتمام لدرجة أن
نرغب يف متابعة املشاهدة حتى الحلقة األخرية.
يتعلق جانب مشــوّق آخــر بالرابط الغريب
الذي ينشــأ بني "كانغ إين غو" ،املواطن العادي
الذي يصبح عميالً يف جهــاز املخابرات الوطنية،
ورئيس عصابة املخدرات "جيون يو هان" .تطلق
التفاعــات بينهما عالقة قد تنــر الفوىض يف
العالم أو تزعزع مملكة تاجر املخدرات.
منحى مثريا ً
تتخذ هذه الجوانب مــن القصة
ً
لالهتمــام عىل مر الحلقات ،لكــن تطغى األجواء

مــــــــهــــــــرجــــــــان

"مهرجان األفالم األوكرانية الخامس" ينطلق
استضافت ســينما " "VOXيف بريوت
حفلة افتتاح مهرجان "األفالم السينمائية
األوكرانية الخامــس" بعرض فيلم "زخار
بركوت" للمخرج أختيم سيتاباليف الذي لم
يتمكن من الحضــور لتواجده يف الخطوط
األمامية للجبهــة يف أوكرانيا .وهذا الفيلم
هو الثانــي ألختيم الذي يُفتتــح به هذا
املهرجان بعــد فيلمه "كيربوهي" .وخالل
االفتتاح تم عزف أغنيتــي "أوي أو لوزي

تشريفونا كالينا" و"ســتيفانيا" من أداء
ماريانا الجرماني .ويتضمن الربنامج ثالثة
أفالم ســتُعرض يف زحلــة وبريوت وصور
وطرابلس وأنطلياس .أمّ ا الختام فسيكون
بعرض فيلم "األوكران ولبنان" من تأليف
إيهور أوســتاش وإخراج ستانيســاف
ليتفينوف ،يف فنــدق " "Liqqaأنطلياس
يف  27أيلول املقبل ،والــذي يُصادف "يوم
الثقافة األوكرانية" يف لبنان.

بشكل أسايس
الذكورية عىل العمل ويصبّ الرتكيز
ٍ
عىل الســكان املحليــن يف البلد الذي تــدور فيه
األحداث .تبقى ســورينام مج ّرد خلفية للمشاهد،
إذ يقتــر دورها عىل اســتعراض بعض املناظر
الجميلة وتسليط الضوء عىل فساد الحكومة.
إنه جزء بســيط من التطــورات املتالحقة،
ويتعلق عامل أســايس آخر بالحقبة الزمنية التي
تدور فيها األحداث .يف مطلق األحوال ،يســهل أن
يجذب العمل املشــاهدين لدرجــة أن يدفعهم إىل
ً
دفعة واحدة ألن الحبكة
مشــاهدة الحلقات كلها
تتطور بسالسة وبأسلوب يشوّق الجمهور ملعرفة
ما سيحصل حتى النهاية .كذلك ،تجذب شخصية
ّ
يجسد دور رجل
"كانغ إين غو" االنتباه رسيعا ً ألنه
أعمال يجيد ما يفعله عىل أكمل وجه.
بشكل عام ،يُعترب هذا املسلسل مثاليا ً لكل من
يبحث عن قصة مشــوّقة يف عالم تجارة املخدرات
املعروف بأحداثه الوحشية واملثرية ،ولو أنها تتخذ
منحى دمويا ً يف لحظات كثرية .إنه خيار مناســب
ً
لتمضية عطلة ممتعة يف نهاية األسبوع!

عابد فهد وكاريس بشار
في "النار بالنار"

يشارك عابد فهد يف املوسم الرمضاني  2023بمسلسل
درامي مختلــف تحت عنوان "النار بالنار" ،وهو اإلســم
املبدئي للعمل الذي ســيجمعه بكاريس بشــار يف ثنائية
درامية مختلفة ،من تأليف رامي كوســا وإرشاف رشكة
صادق الصباح .وتدور أحداث املسلسل داخل حارة شعبية
يف بريوت ،ويرصد قصص الالجئني الســوريني بعد الهجرة
وفرتة الحرب يف سوريا ،باإلضافة إىل املشاكل اليومية التي
يواجهها اللبنانيون .ويؤدي عابد شخصية "عمران" التي
تســيطر عىل من حولها بأموالها ونفوذهــا ،أما كاريس
فتؤدي دور "ليىل" وهي شــخصية بسيطة تعيش داخل
الحارة ولكن لديها قصة إنسانية ،وقد انضم أخريا ً جورج
خباز إىل أبطال املسلسل.

شـــــــــربـــــــــل داغـــــــــر

هل الخط العربي ينهض
من جديد؟
يشير أكثر من قرار ،أكثر من معرض ،أكثر من
متحف ،في السنوات األخيرة ،الى عنايات حكومية
عربية ،ال سيما في مشيخات الخليج العربي،
بالخط العربي .هذا ما تج ّلى في سعي عدد منها
إلدراج الخط العربي ،من قبل منظمة األونيسكو،
ضمن قائمة التراث غير المادي للشعوب .هذا ما
ٍ
متحف خاص بالخط في السعودية.
سيحم ُل اس َم
هذا ما شم َل ويشم ُل بينالي دورية للخط في
الشارقة ،ومعارض مختلفة في دبي ،ومحاضرات
في أبو ظبي وغيرها .هذا ما ستَعمل لتنظيمه
منظمة االلكسو (األونيسكو العربية) مع وزارة
الشؤون الثقافية بتونس ،بعد شهور قليلة في
أعمال خطية
عرض
مدينة جربة التونسية ،بين ِ
ٍ
درس الخط في تفاعله مع الحضارات.
وبين ِ
وجب القول ،بداية ،إن هذه العنايات الحكومية
تتأتى من سياسات عليا ،وهذا أمر طيب في حد
ذاته ،إذ ق ّلما ظه َر مثل هذا االهتمام قبل عقود :كان
الخط يقتصر على معارض معدودة ،وال تحظى
باهتمام كبير.
ُ
َ
ٍ
وبحث
كتاب
غير
في
ه
ت
انتقد
أن
سبق
هذا ما
ٍ
ومقال ،مشيرا ً الى أن الخط هو الفن التشكيلي
ٍ
الوحيد الذي ابتك َره فنانون عرب قدماء من
تلقاء أنفسهم ،فلم يأخذوه عن غيرهم .وهو
الفن الوحيد الذي وهبَه العرب لغيرهم ،فكان أن
شاركتْهم فيه شعوبٌ وثقافات ومجتمعات عديدة،
حتى اليوم في بعضها.
إال أن ما يمكن قوله في هذه العنايات المستجدة،
هو أن الحكومات ال تصنع الفنون ،بل توفر الشروط
والسياقات والسياسات المنشطة لها .ذلك أن
الخطاطين أنفسهم هم الذين يجددون حياة هذا الفن
العريق .وهو ما ليس متوافرا ً بالضرورة حتى اليوم.
ِ
عرب
فمن يَ ُز ْر ،أو يفحص كثيرا ً من أعمال
خطاطين ٍ
ُ
تحققت غير مرة  -من أنها
متأخرين ،يتحقق  -مثلما
أعمال ساذجة ،بسيطة ،تفتقر إلى صنعة مكينة ،وتجدي ٍد
وفق قواعد أقالم الخط العربي المعهودة .ففي كثير
من هذه األعمال ،يقوم الخطاط ببسط بعض الحروف
أو الجمل العربية ،ويحيط بها بألوان ليس إال .هذا قد
يُق ّربُها من األعمال الحروفية المبسطة بدورها ،وليس من
ُ
اشتقاق
وطرق
الخط العربي .فهذا الفن القديم له أقالمٌ،
ٍ
من خط الى آخر ،ما يتوجب درسه والتمرس به .هذا
يعني التجديد فيه تبعا ً لقواعد متبعة .وهذا ما ال يتوافر
في كثير من أعمال الخط العربي الحالية .ومن طلبَ
ُ
تحققت غير
التدقيق في أحوال هذا الفن ،لتحقق  -مثلما
المتميزين وأصحاب الجودة والتجديد فيه
مرة  -من أن
ِ
أتراك أو إيرانيون ،ال عرب بأية حال.
ولو طلبَ المهتم فينا بالخط وأصوله ،لتوقف
َ
ولتحقق من أن
كذلك في الصين أو في اليابان،
هذين البلدين يجددان الخط لدَيهما وفق قواعده
المتبعة منذ قرون بعيدة ،فيميزون بين خطهم
المتقادم وبين الفن الياباني وفق التقنية االوروبية
(كما يسمونه في اليابان ،على سبيل المثال).
إن هذه السياسات والعنايات العربية طيبة
النوايا ،من دون شك ،إال انها تحتاج الى ما هو
أبعد من ذلك ،وهو إعادة التفكير والتخطيط لقيام
مدارس جديدة تتولى النهضة بالخط العربي.
وهي تحتاج من قبل الخطاطين ،او هواة الخط،
إلى االعداد والتمرس المستندَين إلى ثقافة الخط
وتاريخه ،ال االستسهال االستهالكي أو الثقافي
بهذا الفن العريق.

AGENDA
8th German Film Week

Anachar Basbous

Beirut Photo 2nd Edition

توقيع كتاب ""Mayylu

املكان :بريوت (أماكن مختلفة)
الزمان :من  22حتى  29أيلول
لالستعالم71457490 :

املكان :رشانا
الزمان 24 :أيلول حتى  24ترشين األول
لالستعالمwww.anacharbasbous.com :

املكان :بريوت
الزمان :من  26أيلول إىل  2ترشين األول
لالستعالم81362004 :

املكان :قهوة يونس  -الحمرا
الزمان 29 :أيلول  5:30 -مسا ًء
لالستعالم01750975 :
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مـــــعـــــــرض

قموع ...ومسرحية "بالزمانات" للمخرج رشيد حنينة
معرض "هيال يا واسع" للفنان التشكيلي وسيم ّ

"إشبيلية – صيدا" تفتتح أنشطتها اإلحتفالية بعيدها الرابع
صــــيــــدا | مــــحــــمــــد دهــــشــــة
لم تكن احتفالية "مرسح وســينما
إشبيلية  -صيدا" يف عيدها الرابع بمبادرة
من الشــقيقتني هبة ونهــا زيباوي،
عادية ،إذ فاجأت الجمهور بأنشطة فنية
وثقافية ومرسحية مميزة ،أ ّكدت خاللها
اإلرصار عىل اإلســتمرار كمركز لتعزيز
الثقافة والفكر والفنــون ودعم وإبراز
وتقديم املواهب املبدعة رغم كل الظروف
واألوضاع التي يم ّر بها البلد.
باكورة األنشــطة افتتاح معرض
"هيال يا واســع" للفنان التشــكييل
وســيم قمّ وع ،الذي تضمّ ن أكثر من
 22لوحة ورسما ً تشكيليا ً واسكتشات
مشــهدية من يوميات بحــر صيدا
ومرفئها وصيّاديهــا وواجهة املدينة
القديمة أبدع قمّ وع يف رسمها بتقنية
الرســم الحي أو املبارش لكل مشهد يف
حينه ،حتى بدا وكأنها جولة ميدانية
عىل واجهة صيدا البحرية التي تتو ّزع
بني مراكب صيد وصيّادين بالشــباك
أو بالصنارة وحركة روّاد للشــاطئ
وســابحني يف البحر ،أو ســائحني يف
القلعــة البحريــة ،إىل جانب لوحات
لبعــض املعالم األخــرى مثل جزيرة
صيدا – الزيرة ،وقرص رياض الصلح
والقلعــة الربية والواجهــة البحرية
الشــمالية عند مدينة رفيق الحريري
الرياضية ...وكأنها فصول من سرية
ذاتيــة ملدينة بحرية تحكيها رســوم
وألوان ريشــة قمّ وع بصدق وواقعية
معتمدا ً "تقنية الرسم الحي أو املبارش
لكل مشهد أو حدث بحري يف لحظته".
وأوضح الفنان قمّ وع "لقد رســمت
هذه اللوحات خالل عامي  2021و،2022
و 90%من اللوحــات كانت مبارشة من
املكان حيث كنت أجلس أمام الصيادين
أو يف املينــا أو عــى الكورنيــش مهما

لوحات الفنان التشكيلي وسيم ّ
قموع

كانت ظروف الطقس حينها وأرســم ما
ترصده عيناي من مشــاهد تجذبني ،يف
املعرض  22لوحة رســم و 6مشهديات،
اعتمدت فيها  3تقنيات لأللوان :أكريليك،
زيتيــة ،ومائيــة" ،دون أن يخفي تأثره
بمدرسة الفن التشكييل الرويس وبفنانني
متميزين ،ولكنه أضفى عليها من روحه
وإبداعه لتكون له هويته الفنية.
وتقول املديــرة الفنيــة والثقافية
ملرسح وسينما إشــبيلية – صيدا اآلنسة
هبة زيباوي "بعد ما مررنا به يف البلد من
ظروف إقتصاديــة وجائحة كورونا ،لم
نكن نتوقع أن نستمر ،لكن بفضل محبة
النــاس وتقديرهم وشــغفهم بالفنون
واملــرح وبعدة أنماط فنيــة كان ذلك
حافزا ً لنا لنســتطيع االستمرار ونحاول
أن نتحــدّى هــذه الصعوبــات ألجلهم
ولنقدم شــيئا ً لصيدا وللجنوب ،اليوم،
أردنا أن يكون احتفالنا بالذكرى الرابعة

من مسرحية "بالزمانات"

إلحياء إشبيلية مميزاً ،من خالل حدثني
مهمني :األول افتتاح معرض املبدع وسيم
قمّ وع والثاني له خصوصية كبرية عبارة
عن عمل مرسحــي وأول إنتاج من نوعه
لـ"إشبيلية صيدا" ...وسنكمل بفضلكم
وبدعمكم وإن شــاء الله نبقى وإياكم
بألف خري ألربعني سنة قادمة".
ثاني األنشــطة ،العــرض املرسحي
الذي حمل اســم "بالزمانات" ،يف تجربة
إنتاجية هي األوىل لها بالتعاون مع املخرج
الصيــداوي املبدع رشــيد حنينــة إعدادا ً
وإخراجاً .العرض بدا أقرب إىل"نوستالجيا"
تحكي قصة تاريخ صاالت السينما يف صيدا
منذ أربعينيات القرن املايض وحتى بدايات
القرن الحايل ومن ضمنها "سينما إشبيلية"
نفســها ،ويشــارك فيها  40شخصا ً بني
ممثلني وفنيني وتقنيني.
وحرص املخــرج حنينــة وإدارة
"إشــبيلية" عــى تقديــم عرض غري

تقليدي من حيث الشكل واملضمون ،بدأ
منذ لحظة دخول الجمهور ورافقهم اىل
صالة املرسح بلوحــة تعبريية إيمائية
تفاعلية متنقلة بــن مقاعد الحضور،
حتى إذا اكتمل جلوســهم يف أماكنهم،
ّ
توهج املايض عرب الشاشــة العمالقة
بمشاهد ســينمائية قصرية من أفالم
عاملية وعربيــة وكرتونية من حقبات
زمنية متفاوتة.
وتبدأ الحكاية ،مع شــاب وفتاتني
يعيشون يف العام  – 2018تاريخ إعادة
إحياء مرسح وسينما إشــبيلية صيدا
– يدخلــون صالة الســينما املهجورة
ويتبادلون األحاديث حول ما ســمعوه
من أهلهم عن صاالت السينما يف صيدا
قديما ً ويقومون بذكر أســماء بعضها
وأماكنهــا يف املدينة تباعاً ،ليكتشــفوا
فجأة أن ثمة أصواتا ً وحركات أشخاص
تصدر من خلف الستارة املنسدلة والتي

رسعان مــا تفتح تباعا ً عىل حوار يدور
باللهجة الصيداويــة املحكية بني جيل
من أربعينات القــرن املايض وبني جيل
 ،2018األول يحكــي عــن زمنه وما
كانت عليه الحياة اليومية للصيداويني
وارتباطهم الوثيق بالبحر وصيد السمك
وبدايات صــاالت الســينما يف املدينة،
ويحرض معه تــراث املدينة زيا ً وعادات
وأســماء أماكن ،والثانــي يحكي عما
ســيحدث الحقا ً يف الزمن القادم الذي
أتى منه وكيف ســيكون مصري صاالت
السينما اإلقفال و"اإلختفاء".
وروى املخــرج حنينــة للجمهور
كيف بــدأت فكرة املرسحيــة وكيف تم
التحضري واإلعداد لها يف وقت قيايس هو
 3أســابيع فقط .وقال "نحاول أن نعود
وننتج مرسحا ً يف صيدا" ،شاكرا ً املمثلني
والفنيــن والتقنيــن وكل من ســاعد
واشتغل يف هذا العمل من ك ّل قلبه.

كـــــتـــــابـــــات تـــــســـــتـــــحـــــق الـــــنـــــشـــــر
حَ ّ
طو َع ضه ُرن

غ ّل ِة ا ْلعمر العتيق
وْخ ّلو الصبُح
عا صوت موّالُن يفيق…
وْمن كرت ما بالليل
ابـــــراهـــــيـــــم شـــــحـــــرور

غنّو ميجَ نا
القو الصبح بيت العتابا
َع الطريق…

تـــــكـــــريـــــم

بشارع باسمه
قرطبا تكرّم "نديم شرفان"
ٍ

خطــوة جميلة قــام بها رئيــس اتحاد
بلديات قضاء جبيــل رئيس بلديةقرطبافادي
مارتينوس بإعالنه تســمية شــارع يف البلدة
باســم "مياس نديم رشفان" ،تقديرا ً لإلبداع
الذي حققته الفرقة برفعها اســم لبنان عاليا ً
مهنّئا ً إياها بفوزها بلقــب "America's got
 "talentبموسمه السابع عرش.
وع ّلــق مارتينوس قائــاً" :أعزائي أبناء

قرطبا ،تدافعت إىل خاطــري الرؤى واالفكار
وأنا أتهيــأ للكتابة من أين أبدأ إحتفا ًء بمياس
نديــم رشفــان .يف الحقيقة لــوال التأمّ ل ملا
كان لبدء بداية إال يف الحلــم والخيال وها قد
تجسد الخيال وتحقق الحلم يف غمرة االحباط
وصخب القلق الذي يعيشــه الوطن ،لكن من
وميض نور عرقكم شــ ّع مجــددا ً نور لبنان
عىل العالم بأرسه ،وال نخفيكم رسا ً أننا عشنا

لحظات ترقب وخوف وصالة ودعاء بإنتظار
لحظة إعــان االنتصار ،وقد اســتجاب ربّ
املجد لتنهداتنا خاصــة لتنهدات كبارنا الذين
من بينهم من هو أو هي غري ملمني بوســائل
التواصــل االجتماعــي ،واســتعاضوا عنها
بالطلب بإلحاح إىل أحفادهم خاصة للتصويت
ملياس وهم حبسوا أنفاسهم حتى لحظة إعالن
االنتصار املدوي".

١٣
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نـــــوافــــــذ

فرنسي ّ يعيد تشكيل "ذاكرة الصوت" في قطر

إنهــا ظهرية يوم حــا ّر من أيلــول الحايل .نصب غيــوم روزريه
ميكروفونا ً يف مزرعة عضوية يف شــمال قطر لتســجيل حفيف الريح
يف األعشــاب العالية وزقزقة العصافري وطنني الحرشات وهدير اآلالت
الزراعية والسيارات والطائرات ،ليحوّلها يف نهاية املطاف إىل عمل فني.
يعتــر الفنان الفرنيس البالغ  44عامــا ً أن لديه مهمّ ة ،وهي جعل
ّ
الصوتي" يف اإلمارة
"الفن
العالم يتمهّ ل قليالً وينصت مجدداً .طوّر هذا
ّ
الخليجية الصغرية حيث يقيم منذ تسع سنوات مستفيدا ً من الدعم الذي
ّ
للفن.
تقدمه حكومتها
يف "املتحف العربــي للفن الحديث" يف املدينة التعليمية بالدوحة
عــى مقربة من أحد مالعب كأس العالــم الثمانية ،يطرح التجهيز
ّ
يتغي"،
الفني الذي أطلق عليه روزريه اســم "العالم كمــا نعرفه

مســألة عالقات البرش باملياه العذبة وتأثري التلوث الضوضائي عىل
قدرتنا عىل االستماع.
هنا يجلس الزوّار يف غرفة مظلمة ،محاطني بأربعة مكربات صوت،
منغمســن يف تركيبة تجمع بني األصوات املسجّ لة عىل مدار عامَ ني عىل
ضفاف املياه يف قطر وأماكن أخرى ،وضجيج النشــاط البرشي ،وكذلك
نصوص بعدّة لغات تروي ذكريات عىل صلة باملياه .ولتحقيق "االستماع
العميق" يعرض عىل الحائط صورة دوامة من املياه تصب يف مكرب صوت
يهتز مع صدور األصوات املختلفة .وت ّم الكشــف أخريا ً عن تأليفه الفنّي
"املرونة الهشة" ،املســتوحى برصيا ً من أرشعة املراكب التقليدية التي
انترشت بمنطقة شــبه الجزيرة العربية لعدة قــرون ،يف مق ّر منظمة
اليونسكو بباريس خالل حدث نظمته مؤسسة قطرية .يقول روزريه:

"هديف اصطحاب الجمهور يف رحلة لالســتماع واالنفصال عن العالم
ألننا نعيش يف مجتمعات رسيعة الخطى إىل ح ّد أنّنا لم نعد ننصت".
كان روزريه مفتونا ً بالصوت منذ طفولته يف منطقة "أو دو فرانس"
بشمال فرنسا ،حيث اخترب أصوات فرقعة البالونات وكيفية تردّد صداها
يف بيئات مختلفة .وعمل مدير أعمال ملوسيقيني يف بريطانيا قبل االنتقال
إىل بلجيكا وتكريس حياته للفن الصوتي يف قطر( .أ ف ب)

بـــــــيـــــــئـــــــة

شح المياه
حدائق ْد ِجبّة التونسية المعلّقة تصارع ّ
ْجبَّــة الجبليّة عىل ارتفاع 700
تنترش يف بلدة د ِ
مرت عن ســطح البحر بشــمال غرب تونس ،آالف
أشــجار التني يف "حدائق مع ّلقــة" مدرجة ضمن

"نظم الرتاث الزراعــي ذي األهمية العاملية" وتع ّد
نموذجا ً قادرا ً عىل الصمود يف ظل شــحّ املياه الذي
تعانيه البالد واملنطقة.

شــهد تموز الفائت أعىل حرارة يف تونس منذ
 ،1950ولم تتجاوز نســبة امتالء سدود البالد 34
ْجبَّة عىل
باملئة يف نهايــة آب املنرصم .تحافــظ د ِ
خرضتهــا رغم تضاؤل ســقوط األمطار وارتفاع
الحرارة بفضل نظامها الزراعي الفريد.
يف أعىل الجبل حيث يقــام "مهرجان التني"
السنوي ،تعلو أشجار التني والسفرجل والزيتون
والرمان التي تُزرع تحتها مجموعة واســعة من
الخرضوات والبقوليات .وتُســقى الحدائق باملاء
ّ
يتدفق من منابع يف أعــى الجبل إىل قنوات
الذي
تقليديــة تمت ّد عرب املزارع ،ويتــداول املزارعون
الريّ عرب فتح القنوات وغلقها لســاعات محدّدة
ُ
تقاسم يقوم عىل حجم كل حديقة
بموجب نظام
وعدد أشجارها.
وتتو ّزع يف املنحدرات "الحدائق املع ّلقة" املثبّتة
بمدرجات تشــ ّكلت طبيعيا ً أو بناها املزارعون من

جيف بيزوس يفقد مكانته كثاني أغنى شخص بالعالم
فقد جيف بيزوس مكانته كثاني أغنى
شــخص يف العالم مرتاجعا ً إىل املرتبة الثالثة
حيث صعد قطب األعمال الهندي غوتام أداني
برسعة إىل أعىل مراتــب مؤرش "بلومبريغ"
للمليارديرات .قد يحتاج إيلون ماسك ،الذي
ال يزال الشــخص األكثر ثــرا ًء برصيد 260
مليــار دوالر ،إىل االنتباه ،إذ احتاج أداني أقل
من  10أشهر للوصول إىل املركز الثاني بعد أن
بدأ العام عند املرتبة  .14وهي املرة األوىل التي
يحتل فيها شخص من آسيا مرتبة عالية جدا ً
يف هذه القائمة ،والتي طاملا ســيطر عليها
رواد األعمال يف مجال التكنولوجيا.
ال تزال ثروة أدانــي البالغة 146.9
مليــار دوالر ،واملرتبطــة إىل حــد كبري
بحيــازات مجموعــة ""Adani Group
مرتامية األطراف ،متأخرة جدا ً عن ماسك
البالغة  260مليار دوالر .وتدير املجموعة
عددا ً من األعمــال بما يف ذلــك املوانئ
والفحم التي ازدهرت يف السنوات األخرية.

جيف بيزوس

غوتام أداني

كذلك قفزت أســهم بعــض رشكاته
بأكثر من  1000%منذ يونيو  ،2020مما
يعكس تفاؤل املستثمرين بشأن قوة التكتل
يف مجــاالت مثل البنيــة التحتية والطاقة
املتجــددة التــي منحها رئيــس الوزراء
ناريندرا مودي األولوية للتطوير .وارتفعت
أســهم رشكــة ""Adani Enterprises
الرائدة بأكثر من  115%يف عام .2022

ويف شــباط املنرصم ،تفوّق عىل رجل
األعمال الهندي موكيــش أمباني ليصبح
أغنى شخص يف آســيا .اليوم تراجع صايف
ثروة بيزوس إىل  145.8مليار دوالر ،حيث
ترضرت أســهم التكنولوجيا بشدة وسط
عمليات بيع أوســع لألســهم .وتراجعت
أسهم "أمازون"  3%يف التعامالت املبكرة،
وانخفض السهم بأكثر من  25%هذا العام.

ً
فاصلة بني الحدائق وتع ّد مثاال ً عىل
األحجار الجافة
الزراعة الحرجية املبتكرة ،ويتط ّلب إنشاؤها جهدا ً
كبريا ً لرتويض الطبيعة القاسية بسبب التضاريس
غري املســتوية والرتبة الصخرية غــر العميقة.
تتضمّ ن الحدائق نبعَ ي مــاء يف أعىل الجبل يفصل
بينهما مجرى يحمل األمطار شــتا ًء بني الحدائق
وصوال ً إىل بحرية جبليّة لريّ نحو  25ألف شجرة تني
عىل امتداد مساحة تناهز الـ 900هكتار.
ويهدّد شــحّ امليــاه الحدائق الواقعة أســفل
املرتفعات فبدت أغصان بعض أشجارها مصف ّرة،
ٍ
كميات وافرة من التني تُصدّر
ْجبَّــة تنتج
علما ً أن د ِ
إىل الخليج وقطر والسعودية وعُ مان فضالً عن ليبيا
املجاورة خصوصا ً صنف "البوحويل" البنفســجي
املخ ّ
طط باألخرض بمردو ٍد أعىل وهو يثمر م ّرتني بني
حزيران ومنتصف أيلول.
(أ ف ب)

تتعرّض للقرصنة
أعلنــت رشكــة " "Uberعن
تعرض أنظمــة الكمبيوتر الخاصة
بها لعملية قرصنة إلكرتونية طالت
بيانات لم تحدد طبيعتها أو حجمها،
واملفارقــة يف األمر أنها لم تعرف عن
االخــراق إال بعدما أبلغها املتســلل
الذي أرسل رســالة للموظفني قال
فيها" :أعلن أني متســلل وأن أوبر
تعرضت لخرق يف البيانات".
وأوقفــت عىل أثرهــا العديد من
أنظمتها الداخلية أثناء محاولتها تقييم
الرضر الناجم عــن عملية االخرتاق.
وتضمنت رسالة املخرتق ما زعم أنها
قائمة بقواعد البيانات الداخلية التي
تم الوصول إليها ،وأرفقها مع صورة
فاضحة نرشت عىل صفحة معلومات
املوظفني الداخلية.

لم تكشــف الرشكــة عن عدد
األشــخاص الذين تأثــروا بالخرق
األمنــي ،ســواء كانوا عمــاء أو
موظفني ،أو طبيعة املعلومات التي
تــم اخرتاقها .وأصــدرت تعليمات
ملوظفيهــا بعدم اســتخدام تطبيق
" "Slackلتبادل الرســائل يف مكان
العمــل ،كمــا أنها عطلــت بعض
األنظمة الخاصة بها.
جدير بالذكر أن " "Uberتعرضت
لعملية اخرتاق مماثلة يف سنة ،2016
أثّرت عــى  57مليون مســتخدم يف
جميع أنحاء العالم .وتســرت وقتها
عىل عمليــة االخرتاق تلــك ،ودفعت
فدية قدرها  100ألــف دوالر أمريكي
للمتســللني مقابل حذفهم البيانات
التي حصلوا عليها.

حظــــــك اليـــــوم

الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

الكثري من املعوقات تعرتض
طريقك ،لكنك تتمتع بالقدرة
عىل تخطي ذلك من دون أن
تدفع ثمنا ً باهظاً.

كن أكثر وضوحا ً مع الرشيك،
ّ
وعب له عن حقيقة مشاعرك
الرومانسية تجاهه ،وهذا يتطلب
بعض الجرأة.

الحلول الوسطى مطلوبة بإلحاح
يف العمل ،ويستحسن أن تبقى
ترسعك يف
كذلك لئال تدفع ثمن ّ
ما بعد.

ترصفات الرشيك الغريبة لم
تعد تطاق ،وقد ترت ّد سلبا ً عىل
ّ
وتوقع األسوأ بينكما.
العالقة

عليك أن تنظر إىل العالقة
بإيجابية ،وأن تتع ّلم كيف
تحوّلها إىل تفاهم وانسجام
كبريين مع الرشيك.

يبدأ هذا اليوم بضغوط لكنه
غري حافل باملتاعب واألخطاء
والجدال ،وينتهي رسيعاً.

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

تقع تحت سحر أحد
االشخاص الذي ينسيك ما
حولك أو ربما تغامر يف مجاالت
جديدة باحثا ً عن اللهو واملرح.

ال تكن مرتاخيا ً أمام العثرات
وشدائدها ،فأنت لم تعرف يوما ً
املستحيل أو اإلستسالم.

ممتلكات مشرتكة أو عقارات
أو أعمال أو تغيري للمنزل،
ونجاح يف خطوة مهمة بعد
دراستها مع املعنيني.

طي صفحة
إذا كنت مرغما ً عىل ّ
املايض فإن الرشيك لن يصدمك أو
يخيّب أملك ،بل يشجعك عىل ذلك.

يمكنك املغامرة وإحداث تغيري
ملصلحتك ،الدعم ال ب ّد ٍ
آت وتتلقى
مفاجأة تفرحك.

ال تكن خموالً ،و ّ
ظف معارفك
وثقافتك يف أمور بنّاءة وأظهر
قدرة إدارية لع ّلك تستلم
مركزا ً أعىل.
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اذا تكالبت جميعها تقذف البالد إلى جهنم التضخم المفرط

 10أسباب تدفع الدوالر الستئناف صعوده الصاروخي
بــــاتـــريـــســــيا جــــــالد
يبدو أن استقرار سعر رصف الدوالر
يف الســوق الســوداء عنــد  38ألف لرية
االســبوع املايض سيصبح يف «خرب كان».
فاذا استأنف الدوالر تحقيق وثبات يومية
ّ
ســتتحقق توقعات
بــن  500وألف لرية
بنك أوف أمريكا التــي أعلنها منذ عامني
بوصوله اىل  47ألف لرية لبنانية ،رقم كان
وقتها بالنسبة للبنانيني رضبا ً من الخيال.
ّ
التوقع بعيدا ً عنا مع رفع
لم يعد هذا
مرصف لبنان يده عــن الدعم املتبقي يف
موازاة نزيف مستمر لإلحتياطي اإللزامي،
ويف ظ ّل الطريق شــبه املسدود الذي يلوح
بالنســبة لإلســتحقاقات املحورية مثل
رئاســة الجمهروية ،وتشكيل الحكومة،
فضالً عــن توقيع االتفــاق النهائي مع
صنــدوق النقد الدويل الذي يبــدو انه لن
يتحقق يف األشــهر املقبلة بسبب البطء
الشديد يف إقرار القوانني والخطط املطلوبة
للسري عىل س ّكة اإلصالح.
ال يختلف اثنان عىل أن ارتفاع ســعر
الرصف ســيتأثر بالتخبط الحاصل عىل
الساحة السياسية وملا لذلك من تداعيات
عىل الساحة اإلقتصادية واملالية والنقدية.

خاطر :عوامل الصعود متوافرة

ويعتــر الباحث يف الشــؤون املالية
واالقتصادية الربوفسور مارون خاطر أن
الرتفاع ســعر رصف الدوالر أسبابا ً عدّة
أهمها:
«أوالً ،شــحّ الــدوالر يف البلد وعدم
دخــول تدفقات نقدية جديــدة اضافية
بالعملة الصعبة ،مقابل طلب متزايد عليه
خصوصا ً السترياد املواد األساسية ال سيما
املحروقات بعد انسحاب منصة «صريفة»
من تمويل جــزء من اســترياد البنزين،
وبالتايل زيادة الطلب عىل الدوالر يف السوق
السوداء من قبل املستوردين والتجار.
ثانياً ،غياب املعالجــات الجدِّية ،ما
يجعل من هذا السعر إنعكاسا ً ملزاج السوق
املتأثر بانســداد األفــق الحكومي وربما
الرئايس وعدم وجود مخارج واضحة حتى
اآلن.
ثالثاً ،تف ّلت الســوق السوداء من اي
ضوابط ،ما يجعل منها مساحة مفتوحة
لجني األرباح وتوجيه الرسائل السياسيَّة».
ويشدِّد خاطر عىل َّ
«أن كل تلك العوامل،
ال ســيما عدم حصول خروقات سياسية
حقيقية إن كان لناحية تشــكيل حكومة
أو حصول إنتخابات رئاسية يف موعدها،
تؤدي اىل جعل الدوالر األمريكي من دون أي
سقف محدد ،ويبدو أننا سنصل اىل سعر
رصف بقيمة  40ألف لرية وهو مســتوى
مرتفع جداً ،يف ظ ّل غياب املعالجات وعدم
وجود جدية يف املقاربة واستمرار املشاكل
السياسية من دون توقف».
أما يف ما خص املفاوضات مع صندوق
النقد الدويل ،فــرى أنَّه «ال يمكن التعويل
عليها يف ظــل الفراغني الحــايل واملقبل.
يدفعنا ذلك قرساً ،ومن دون اقتناع ،اىل ربط
املســتقبل باآلتي من اإلستحقاقات .لذلك
ارى أن سعر الرصف لن يكون له سقف إن
استم َّرت املراوحة» .يف سياق متصل يشري
الربوفسور خاطر اىل َّ
أن سعر الرصف قد
يشــهد إنخفاضات موقتة قد تتزامن مع
انفراجات يف امللف الحكومي أو ترسيبات
عن حلول ما.
وأ ّكد خاطر أن «ال مفاجآت ســارة
تنتظر اللبنانيني اذا استمر الوضع عىل ما
هو عليه اليوم .اذ سنشهد تفاقما ً لألزمات

اإلجتماعية كنتيجة الرتفاع ســعر رصف
الدوالر ولألزمة السياســية التي نتخبّط
ّ
يســرون
بهــا .فاملواطنون الذين كانوا
أمورهم عىل ســعر رصف بحدود  30ألف
لرية للدوالر ،زاد الخناق عليهم بعد خروج
الدوالر اليوم عن الســكة وتف ّلت ســعر
الرصف ،ووضع اســعار املحروقات عىل
ســ ّلم متح ّرك .يف ظل هذا الوضع رأى أن
معالجات زيادة الرواتب للقطاع العام لم
تعد حلوال ً بل باتت مسبّبة للمشاكل ،ألن
زيادة األسعار ينتج عنها تضخم يؤدي اىل
تآكل الزيــادات حتى قبل ان تُدفع خاصة
أنَّها ستموّل عرب طبع النقود ،وبالتايل اىل
زيادة الكتلة النَّقديَّة.
ويف مــا يتعلق بالحــ ّل األنجع لوقف
الفوىض املســتعرة وتف ّلت الدوالر ،يركز
خاطر عــى «دور الدولة يف توفري الحلول.
فاملواطن هــو الذي يتحمّ ــل عواقب ما
يحدث ،وبالتــايل الحلول يجب أن تبدأ عرب
تشكيل حكومة جديدة ثم انتخاب رئيس
لبناني جديد قادر محليا ً ودوليا ً عىل جمع
األفرقــاء اللبنانيني عىل إتخــاذ قرارات
شجاعة تش ّكل نواة لح ّل األزمة» .الفتا ً اىل
أن»هذه هــي الحلول التي نتوخاها والتي
ال يجب ان ترتبط بــإدارة الفراغ .نريد أن
يكون هناك حكومة انطالقا ً من استقامة
العمل املؤسساتي وصوال ً اىل انتخاب رئيس
للجمهورية يف اقرب وقت ممكن ،اليوم قبل
الغد».
وأوضــح خاطر أن «مــا تبقى لدى
مرصف لبنان من احتياطــي ال يتيح له
إمكانية التدخل مدافعا ً عن سعر الرصف
املتفلت .وكل املعالجــات التي تصدر من
خالل التعاميم ال ســيما الـ ( 158املتعلق
باإلجراءات اإلستثنائية املتعلقة بالسحب
النقدي من الحسابات) أو الـ( 161املتعلق
بســحب العمالء مبلغا ً نقديا ً بالدوالر من
حســاباتهم باللرية اللبنانية عىل ســعر
منصة صريفة) ،بدأت تفقد مفعولها مع
ارتفاع ســعر الرصف يف السوق املوازية.
ويبدو ذلك جليا ً من خــال اإلرتفاع الذي
يســجّ له دوالر «صريفــة» ليلحق بركب
الســوق الســوداء ،يعني ذلك أن الهدف
الذي وضعت عىل اساسه «صريفة» فشل
نهائيا».
يف هذا الســياق ،أشــار خاطر اىل ً
أن
«وَقف دعم املحروقــات من خالل منصة
«صريفة» ليس اال مثاال عىل ذلك ،فعوضا ً
عن ّ
تدخل مرصف لبنان بنفســه شاريا ً
الدوالر يف السوق السوداء ،ت ّم تحويل هذا
األمر اىل التجار لرشائه من السوق السوداء
ما ينعكس ارتفاعا ً يف الطلب عىل الدوالر».
وبالنســبة اىل ح ّل الدولرة الشــاملة
فانه ال يتناسب بالنســبة اىل خاطر مع
وضع لبنان ،وال يمكن تطبيقه يف بلد ليس
لديه ما يكفي مــن عمالت صعبة لتأمني
مستلزماته األساسية .وبرأيه إن «الدولرة
الشاملة هي إعدام لدور املرصف املركزي
والسياسات النقدية املعتمدة» .مشدّدا عىل
أنه «قد يبدو االرصار عىل اســتبدال اللرية
بالــدوالر وكأنه تســويق مقنَّع «ملجلس
النقــد» ،وملبدأ ّ
كف يد املــرف املركزي
عوضا ً عن تكريس إستقالليته والذهاب اىل
تعديل قانون التسليف ال سيما منع تمويل
الدولة بطريقة عشوائية».

شماس :كل المسألة في زيادة
ّ
الطلب وقلة العرض

يرى املستشــار املايل غسان شمّ اس
ان «الدوالر غري متأثّر بشكل كبري باألزمة
السياســية التي نعيشها ،وإنما بالعرض

والطلب بشكل اسايس ،ولن يصري أكثر ما
صار».
معتربا ً خالل حديثه مع «نداء الوطن»
أن «اإلرتفاع الذي يسجّ له ليس كبريا ً جداً،
وساهم به توقف املرصف املركزي عن رفد
سوق استرياد مشــتقات النفط بالدوالر
النقدي ،ولجوء املســتوردين اىل الســوق
السوداء لتوفري الدوالر».
ّ
ويرتقب شــمّ اس تداعيــات إقفال
املصارف ابوابها لفرتة  3أيام ،اذ ســيتبني
لنا من ذلك اإلمتحان كما قال ما ييل« :إذا
ارتفع سعر الرصف فأن الطلب عىل الدوالر
يفوق السيولة وان «صريفة» البنوك كانت
تكفي الســوق .واذا تراجع ،ســنعلم أن
السيولة متاحة وإقفال املصارف لم يؤثّر
عىل سعر الرصف».
اما األزمة الدســتورية املقبلة ،برأي
شمّ اس فإنها «قد تخفف من الحماسة يف
السوق التجارية والصناعية واإلستهالكية،
ولكن لن تتســبب بأزمة دوالر ،وما يقال
خالف ذلك يدخل يف خانة التهويل ،باعتبار
أن العرض والطلب هما وراء تح ّرك سعر
الرصف.
أما موافقة مجلس النواب يف جلســة
يوم الجمعــة املايض عىل زيــادة رواتب
القطاع العــام  3أضعاف ،وتداعياتها عىل
ارتفاع سعر رصف الدوالر ،فريى شماس
ان ذلك «سريفع السيولة يف السوق ويؤدي
اىل ما يســمى  SPRINGأي سبق رسيع
لزيادة سعر رصف الدوالر ،باعتبار أن من
كان يتقاىض  3ماليني عىل ســبيل املثال
ســيحصل عىل  9ماليني ...ما سيزيد من
قدرته اإلســتهالكية وبالتايل زيادة حجم
الواردات.

منصور :الدولرة الشاملة هي الحل ّ

لدى األســتاذة الجامعية املتخصصة
باالقتصاد النقدي ليــال منصور مقاربة
مختلفــة لتطــور ســعر رصف الدوالر
والحلول «املفرملــة» الرتفاعه .اذ تعترب
أن اتجاه الدوالر صعــودي أكان برسعة
أو تدريجيا ً بدعم من العوامل السياســية
ّ
وتدخالت مرصف لبنان.
واإلجتماعية،
وشــبّهت منصــور تحــ ّرك الدوالر
بالسيارة التي تتجه صعودا ً نحو الجبل وال
ّ
ستغي رسعتها
يمكن للعابر أن يعلم متى
او ّ
يتخذ الســائق قرارا ً بزيادة رسعته أو
التباطؤ يف السري.
وعن الــدور الذي تلعبــه التطورات
السياسية ،أشــارت منصور اىل أن «سعر
رصف الــدوالر ممكــن أن يحقق يف يوم
واحد قفزة عالية بدال ً من أن تستغرق تلك
الوثبة أسبوعا ً كامالً استنادا ً اىل املؤرشات
السياسية التي تعترب مح ّركة وغري مسبّبة
للرسعة».
وبرأيها حتى لو تــ ّم انتخاب رئيس
للجمهورية فلن ينخفض ســعر رصف
الدوالر ،وحتى لو ت ّم التوافق مع صندوق
النقد الدويل وت ّم إصــاح قطاع الكهرباء،
باعتبار أن لبنان بلد مدولر «لو شــو ما
عملنا».
وحول الحلول التــي تقرتحها ،رأت
أن الح ّل الوحيد هو الدولرة الشــاملة أو
الـــ .currency boardويف تلك الحالة يت ّم
الغاء اللرية اللبنانية واستبدالها بالدوالر أو
بعملة مشابهة للعملة الوطنية كأن تطبع
عىل عملة الدوالر األرزة اللبنانية ،فتصبح
العملة دوالر األرزة التي يت ّم التداول بها يف
البالد ويمكن استبدالها بالدوالر األمريكي
يف حاالت اإلسترياد والتصدير أو رضورات
السفر والرشاء من خارج لبنان .عندها ال

إستفحال أزمة
تشكيل الحكومة.
الوقوع في الفراغ
الرئاسي.
تعثر االتفاق النهائي
مع صندوق النقد.
إستمرار االستيراد
في صعوده.
تسارع تناقص
احتياطي مصرف
لبنان.
اعالن فشل منصة
صيرفة رسميًا.
زيادة الرواتب
وارتفاع الكتلة
النقدية بالليرة.
ارتفاع وتيرة
اقتحامات المصارف.
فشل ترسيم الحدود
البحرية.
شبح الحرب او
األحداث األمنية.
يكون لدينا مــرف مركزي وال تقرتض
الدولة من مرصف لبنان...فيصبح لبنان
أقوى بلد عىل صعيد النقد.
واســتندت يف ذلك الح ّل اىل دراسة عن
الدولرة أعدّت وأثبتــت أن لبنان غري قادر
عىل إدارة العملة.
وحول عــدم إمكانية اعتماد مجلس
النقــد  currency boardيف لبنــان وذلك
بشــهادة غالبيــة اإلقتصاديــن وحتى
صندوق النقد الدويل ،أشــارت اىل انه «ال
يوجد ح ّل آخر أمامنا ،مصنفة حالة البالد

بمريض ال يســتطيع الســر عىل رجله
وأمامه حالّن :إما أن مصريه املوت أو قطع
رجله ،فماذا يختار؟
واضافت ،للتمكن من توحيد ســعر
رصف الدوالر امامنا إما الدولرة الشاملة أو
تحرير العملة من العرض والطلب .وبما ان
الخيار الثاني مستحيل باعتبار ان مسار
الدوالر ارتفاعي ويمكن أن يصل اىل مليون
لرية ،فإن الخيار األول يبقى األنسب ،علما ً
أن العملة الوطنية ال ثقة فيها أصالً وغري
متداول بها خارج البالد.
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طفيلي :الموظفون
المبتزّون هم أزالم
السياسيين وبحمايتهم

ً
تاركة
منظومة تشتري الوقت
المواطنين والموظفين إلى
مصيرهم
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الكك :اإلدارة العامة
مشلولة رغم حصول رشى
لتمرير المعامالت

الحل ّ الشامل بالتح ّول
إلى الحكومة اإللكترونية
والخدمات الرقمية

رشى باهظة لتوقيع المعامالت

موظفو الدولة يدّعون اإلضراب ...ويبتزّون الناس
ليس جديدًا أن يحتاج إتمام معاملة ،في اإلدارات العامة في لبنان أو تسريع إنجازها ،إلى
"شوفة خاطر" للموظف المختص ،أي مبلغ من المال ُيحدد بحسب دسامة المعاملة .فهذا
االمر كان ساريًا قبل االزمة ،ولبنان إحتل مرتبات متقدمة على لوائح الدول األكثر فسادًا في
العالم بسبب هذه الظواهر وغيرها .لكن الجديد هو أن يصبح المواطنُ ،ملزمًا في زمن
االضراب العام لإلدارة العامة ،أن يدفع رشوة باهظة إلنجاز معاملته ،تفوق بأضعاف مضاعفة
الرسوم التي تحددها الدولة إلنجازها ،وال خيار أمامه إال الدفع (وبالدوالر أحيانًا).
سابين الكك

بــــاســــمة عــــطـــــوي
القصص التي تُحكى عن هذه الظاهرة كثرية ،وهي ليست مقترصة عىل
التجار ،الذين يلجأون للرشوة إلخراج بضائعم من املرفأ مثالً ،بل عىل طالب
ومغرتبني يريدون إنجاز»إخراج للقيد» أو معادلة شــهاداتهم الجامعية قبل
سفرهم.

مليون ليرة لتصديق معاملة في "الخارجية"

يروي عيىس حرب (طالب يدرس الطب يف رومانيا) لـ»نداء الوطن» ،أنه
إضطر لدفع مليون لرية ،كرشــوة لتصديق شهادته يف وزارة الخارجية ،ألنه
من دونها ال يمكن إكمال إختصاصه .وحني سأل عن كلفة هذا الختم بحسب
«التسعرية الرسمية» للدولة كان الجواب هو  50ألف لرية فقط».

مليون ونصف المليون إلخراجات القيد

عىل مقلب إخراجات القيد ،فاألســعار نار أيضاً .إذ تخرب سوزان حمد
«نداء الوطن» ،أنها دفعت مليون ونصــف املليون لرية كلفة إنجاز إخراجي
قيد لولديها ،وحني ســألت املختار عن سبب إرتفاع املبلغ ،كون كلفة إخراج
القيــد يف العادة ال تزيد عىل  50ألف لرية ،أجابها« :بدنا نشــوف خاطر أكرت
من موظف» ،الفتــة إىل أنها «إضطرت للدفع ألنها تحتاج إىل إخراجات القيد
يف معاملة تعديل شهادات ولديها املدرسية ،كونهما يدرسان خارج لبنان».

تاجر :يضعون سمسارًا بيننا وبينهم

يروي أحد تجار السرياميك الكبار لـ»نداء الوطن» ،أن «أعمالهم تتعرقل
بشــكل كبري ،إذا لم يدفعوا رىش ملوظفي القطــاع العام إلنجاز معامالتهم،
سواء إلخراج بضائعهم من املرفأ ،أو إلتمام إجراءات تجارية أخرى يف لبنان»،
الفتا ً إىل «أنهم كتجار غري متفاجئني ،بطلب الرشــوة من املوظفني ،وغالبا ً
ما يتم االمر عرب سمســار موجود يف كل إدارة .لكن الجديد هو إرتفاع املبالغ
املطلوبة وبالدوالر ،وإرصارهم عىل عدم إنجاز املعامالت إذا لم يتم إعطاؤهم
املبلغ املطلوب ،تحت عنوان زعم االرضاب العام».

في كل القطاعات تقريبًا

يف املقابل ال يجوز التعميم بأن جميع موظفي القطاع العام مرتشون ،بل
إن قســما ً منهم يداوم يف مكاتبه ليوم يف االسبوع لتسيري أمور املواطنني .إال
أن تناقل اللبنانيني لقصص الرشوة املتفشية يف إدارات الدولة ليس من فراغ.
وال سيما يف الدوائر العقارية ومصالح تسجيل السيارات ،يف املرفأ وقطاعات
الكهرباء واملياه واالتصاالت والضمان .حيث تتعدّد أشكال الفساد ودرجاته.

إستنزاف لخزينة فارغة!!

يف البعد اإلقتصادي – املايل ،فإن إنتشار الرشوة بشكل كبري حالياً ،يعني
أن املوظفني املرتشــن يســتنزفون خزينة الدولة الفارغة أصالً ،وينهبون
املال العام وهم املســتفيدون األساسيون مما يجري ،ومن ورائهم املنظومة
السياسية التي تحميهم .كما يستنزفون املواطنني املضطرين ملعامالت تسيري
امورهم.
يرشح الباحث االحصائي الدكتور عباس طفييل،
لـ»نداء الوطن» أن «ما يجري اليوم من تفيش الرشوة
يف االدارات العامة بشكل علني ،دليل عىل أن الشعب
اللبناني ترك ملصريه ،سواء أكانوا موظفني يف االدارة
العامة ،أو املواطن العادي الذي يضطر اىل اللجوء إىل
الرشوة لتيسري أموره .فما يحصل هو ان املوظفني
يستغلون حاجة الناس ،وهؤالء هم أزالم السياسيني
ومعينني من قبلهم ،والعنوان االسايس هو أن الشعب
اللبناني تُرك ملصريه وعليه تدبري أموره بنفسه».
يضيف« :النقطة الثانية ان مؤسســات الدولة
التي تدخل أمــواال ً إىل الخزينة العامة ،مثل مصلحة
ّ
تســر أمورها من دون
السري وتسجيل السيارات
حســيب وال رقيب .واملوظف الذي يُجري املعامالت
عىل أساس دوالر الـ 1500لرية ،ال ينجز املعاملة إال
إذا تلقى رشــوة من املواطن بالدوالر ،وهذه املبالغ
تخرسها خزينة الدولة» .مشــددا ً عىل أنه «من هذه
النقطة يمكن الولوج إىل تسعرية الدوالر يف املعامالت
الرسمية ،واملطلوب ليس أن يقر دوالر جمركي عىل
األزمة تزيد الفساد

مبلغ  20ألف لرية ،بل يجب تعديل معادالت ورسوم الدولة بحسب التطورات
والسوق الحايل».

وظيفة جديدة :مخلص معامالت

وحول املستفيد من إنتشــار الرشوة بشكل واسع ،يؤكد طفييل أننا «يف
االنهيار ونعيش عىل التنفس االصطناعي ،الذي يؤمنه الحاكم رياض سالمة
من خالل أموال االحتياطي االلزامي بالتواطؤ مع الطبقة السياسية .وحاليا ً
مــروف الدولة يف ظل االنهيار ،بات أقل من مليار دوالر يف العام» ،مشــرا ً
إىل أن «املستفيد االول هم الطبقة السياسية ألنها تريد رشاء الوقت من دون
القيام بحلول ،وبالتايل أننا ذاهبون أكثر فأكثر نحو إعتماد االساليب امللتوية
والفساد .وسنخلق سمارسة يعيشون من جيوب املواطن املسحوق» .ويتوقع
أن «تظهر وظيفة إسمها تخليص املعامالت يف القطاعات العامة ،وخلق نظام
بديل بطريقة ســيئة ،عىل غرار ما حصل يف الكهربــاء (املولدات الخاصة)،
وأزمة الدوالر عرب الصريفة والسوق السوداء .واآلن جاء دور الرشوة يف القطاع
العام ،كبديل عن تسيريه بشكل طبيعي».

يشوعي :تجزئة الرسوم...
واحدة للدولة وأخرى للموظف
يف امليــزان االقتصــادي،
يقــرح الخبــر االقتصادي
الدكتــور إييل يشــوعي عرب
«نداء الوطن» ،أن «تتم تجزئة
الرسوم التي تتقاضاها الدولة
إلنجاز املعامالت الرســمية،
إىل جزأين :االول رسوم للدولة
والثاني أتعاب املوظف ،عندها
يخف الهدر والرسقة والرشوة
من قبل الحكومــة املركزية،
وتعطى الحقــوق ألصحابها
مبــارشة» ،مشــددا ً عىل أن
«تحديد التعريفات يف االدارات
الرسمية ،يسهل إنجاز االمور
خصوصــا ً يف االدارات التــي
تســتقبل إنجــاز معامالت
بأعداد كبرية ،أما ادارات الدولة
التي ليس فيها ضغط إلنجاز
املعامالت ،فيتم وضعهم ضمن
إطار جدول معاشات شهري،

عباس طفيلي

يبدي طفييل «تخوفه من أن تطال الفوىض القوى االمنية ،بسبب غياب
الرقابة وإلحاح الحاجة ،وال سيما عىل مستوى العنارص الصغرية» ،الفتا ً إىل
أن «الرشوة قد تمتد إليهم لتشمل مخالفات كبرية ،ونحن ذاهبون نحو تحلل
تام للدولة ،وتسيري املعامالت للذين يدفعون أكثر».
ويوضح أنه «ال أرقام دقيقة حول إيرادات الدولة يف املعامالت الرسمية يف
هذه الحكومة ،ويف الحكومات السابقة االرقام ضبابية» ،شارحا ً أنه «يمكن
االستدالل عىل حالة االفالس التي تعيشها الدولة ،من خالل غياب القرطاسية
مثالً وعدم وجود أوراق إلخراجات القيد ،وهذا يعني أن هذه الخدمات ال تجلب
واردات للدولة».
ويؤكــد أن «الحل هو بإعتماد الحكومــة االلكرتونية ،واملجتمع الدويل
مستعد لتمويل املكننة ،و undpقامت بمشاريع عديدة يف اكثر من وزارة .هذا
االمر يساهم يف محاربة الفســاد ،ويخفف عن الدولة املصاريف .واملرشوع
جاهز وموجود يف أدراج مجلس النواب».

التسيير بالرشوة ال يلغي شلل القطاع العام

يف امليزان املايل -القانوني ترشح أســتاذة القانون املتخصصة بالشــأن
املرصيف الدكتورة ســابني الكك ،لـ»نداء الوطن» ،أن ظاهرة الرشوة موجودة
يف االدارة اللبنانيــة قبل االزمة .وهناك موظفون بالرغم من االرضاب الحايل،
يحاولون تســيري أمور الناس قــدر االمكان ،ويتحملون املســؤولية تجاه
املواطن» ،الفتة إىل أن انخفاض القدرة الرشائية للموظف بشــكل كبري ،كان
سببا ً يف تفيش هذه الظاهرة بصورة أكرب ال مربر لها بالتأكيد ،ولكن هذه هي
االسباب».
تضيف« :االدارة العامة تعيش حاليا ً حالة شــلل تام .ووجود هذا النوع
من الخدمات املرتبط بالرشوة ،ال يزيل حالة الشلل يف االدارة العامة ،وستظل
هذه الحــاالت فردية وخاصة ،وال تؤدي إىل تســيري املرفق العام بالشــكل
املطلوب» ،مؤكدة أن «الشلل املوجود يف االدارة العامة غري مقبول .وأي خطة
تضعها أي حكومة للقطاع العام ،ال تبدأ بإعــادة تفعيل االدارة العامة هي
ناقصة ومبتورة».

صندوق النقد وتقليص القطاع العام
ايلي يشوعي

وهذا يخفف عن الدولة تأمني
االموال للموظفني».
ويختم« :إننــا نعيش يف
حالة «الالدولة ولبنان إنتهى،
واملطلوب التفتيش عن صيغة
جديــدة .ومجلــس النــواب
الحايل سينتخب رئيسا ً جديدا ً
للجمهورية عىل شــاكلته ،وال
سبيل معهم ألي إنقاذ للبالد».

وترشح أن «صندوق النقد الدويل لم يطلب تقليص حجم القطاع العام،
( بالرغم من ورود هذا البند يف خطة التعايف) ،ألنه يعرف أن هناك أزمة حادة
يف البلد ،مع ضعف يف شــبكة االمان االجتماعــي .ما طلبه هو إعادة هيكلة
بمعنى تفعيل هذا القطاع ،وإعــادة توزيعه لكي تصبح إنتاجيته ومردوده
أكرب ،ويف نفس الوقت يؤمن الحماية االجتماعية للناس» .مشــددة عىل أنه
«ليس صحيحا ً أن املطلوب هو خسارة الناس لوظائفها ،بل إعادة تفعيل هذا
القطاع العام وإال عبثا ً أي محاولة أو أي خطة إنقاذية».
تضيف« :حني يتم تسليط الضوء عىل القطاع السياحي الناشط يف لبنان،
ال يعني أن هذا القطاع قادر عىل بناء الدولة .فاملرتكزات االساسية ألي دولة
هي القطاعات الصحية والتعليمية واالدارة العامة ،التي من مهماتها تسيري
أمور النــاس ،وتفعيل الجباية والحفاظ عىل موارد الدولة وزيادة النفقات»،
مؤكدة أنه «طاملا القطاع العام يف شــلل ،وبالرغم من بعض «املخالفات التي
يقوم بها بعض األشخاص» ،فان االنقاذ والخروج من هذا الوضع ،يحتاج إىل
خطة ومنهجية وإسرتاتيجية».
وعمــا إذا كان إعتماد الحكومــة االلكرتونية
يف هذا الظرف هو الحل ،تقــول الكك« :العالم يقف
اليوم عىل مفرتق طرق ،نحو العالم الرقمي بشــكل
واســع والحكومات الرقمية .واالتجاه نحو حكومة
وصناعة وإنتاج وتعليم رقمي» .موضحة أن «اليوم
هناك مشــكلة يف كلفة التنقل كبــرة عىل املواطن،
فلو كنا نملك خدمات رقمية ،لكنا خففنا عن كاهله
هذه الكلفة ،يف ظل البريوقراطية الســائدة يف االدارة
اللبنانية».
وتؤكد «أننــا بحاجة إىل إســراتيجية لإلدارة
العامة ،واملشــكلة ال تقترص فقط عىل الفســاد
السائد ،بل إن تســهيل املعامالت واالنتقال اىل إدارة
عامة رقمية ،هــي واحدة من أســاليب مكافحة
الفساد والحوكمة والشــفافية ،ألنه ال يعود هناك
تواصل مبارش بني املوظف واملواطن ،وهذه الخطة
يجب أن تكون يف طلب الرؤية لتطوير اإلدارة العامة
يف لبنان».
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الواقعية تفرض على
البعض القبول بهذه الخطة
ألنها أفضل من شطب الودائع

رياشي :يبيعون كبار
المودعين سمكًا بالبحر
على أمل تعويض الصغار

اإلثـــنـــيـــن  19أيــلــول 2022

الهدف من الخطة المعدلة
تسهيل إعادة هيكلة القطاع
المصرفي والبنك المركزي

بانتظار رأي صندوق النقد
الدولي وجملة قوانين إصالحية
صعبة التمرير كما يجب

صندوق االسترداد ...آخر الحلول المبتدعة

كمون"!
ر ّد الودائع ...خطة قائمة "على الوعد يا ّ
خــــالــــد أبــــو شــــقــــرا

إستبقت الحكومة زيارة وفد صندوق
النقد الدويل ،التي تصادف اليوم الواقع فيه
 19أيلول ،بترسيب نسخة معدلة من خطة
التعايف .واكبتهــا الهيئات االقتصادية التي
تضم  18جمعية فاعلة يف االقتصاد بخطة
مشابهة .بالتزامن تقفل املصارف ابتداء من
اليوم أبوابهــا لثالثة أيام عىل خلفية تنفيذ
املودعني أوســع عملية اقتحام للمصارف
الســرداد حقوقهم بالقوة وتحت ضغط
الســاح .االمر الذي بدأ ينذر جديا ً بتفلت
الوضع ،إن لم يبدأ تطبيق خطة تعاف جدية
تضمن اســرجاع املودعــن ألموالهم ،وال
سيما الصغار منهم.
بعيدا ً عن نظريات املؤامرة ،فان تزامن
هذه االحداث قد يشكل مشهدا ً ضاغطا ً ّ
يلي
حديد «الصندوق» للموافقة عىل التعديالت
الحكوميــة ،املتعلقة بانشــاء «صندوق
الســرداد الودائع» ،أو ما يعني استخدام
جزء من عائدات القطاع العام ،بطريقة أو
بأخرى ،للتعويض عىل املودعني.

كان طرحًا غير مقبول

مثل هذه الطروحات كانت مرفوضة
سابقا ً من الصندوق عىل خلفية أن أي ربط
بني املوازنة العامة وخسائر القطاع املرصيف
عــر الفائض االويل ،حتى لو عىل أســاس
محتمــل يبقى موضوعا ً غــر مقبول من
ناحية املبدأ .إذ إنــه يقوض أعمدة برنامج
االصالح وال يخدم التعايف االقتصادي .بيد أن
التعديل هذه املرة لم يربط بني اصول الدولة
وصندوق التعويض بشكل مبارش ،إنما من
خالل حسن إدارة املؤسســات العامة من
القطاع الخاص والبدء بتحويل الفوائض إىل
صندوق الودائع بعد ضمان استدامة الدين
وتحقيق النمو واالنماء.

عدم قطع األمل

يف الوقــت الذي يظهر فيــه أن هناك
انطباعا ً عاما ً بان صندوق النقد أصبح أكثر
مرونة بالتعامل مع فكرة إنشــاء صندوق
يهدف إىل ضمان اعادة الودائع ،يرى الخبري
املــريف جان ريــايش أنه «مــن الصعب
تســويق خطة ال تعطــي املودعني االمل
بامكانية اسرتداد ودائعهم ،وبأنه سيجري
شطبها» .بيد أن مشكلة الصندوق تتمثل يف
املقاربات التي تعتمدها الحكومة اللبنانية.
فـ»الفكرة منه تنطلق من وقائع وحقائق
لم تعد مخفية عــى أحد» ،من وجهة نظر

ريايش ،ومنها أن «الودائع بكل بســاطة لم
تعد موجــودة ،أو كما يقال باللغة العامية
«طارت» .وإعادة تكوينها وهم .وعليه من
املفــرض التوصل إىل حل .بمعنى أن يكون
هناك قطاع مرصيف سليم من جهة ،والبحث
من بعدها بكيفية إرجاع املقدور عليه من
الودائع من الجهة الثانية».

حماية صغار المودعين

من الواضــح يف الخطة أن فلســفة
الحكومة تقوم عىل حماية صغار املودعني،
وذلك من خالل ضمان ارجاع حتى  100ألف
دوالر من الودائع بقيمتها الفعلية أو باللرية
اللبنانية عىل ســعر رصف السوق املوازية.
وهذا يعود بحســب ريــايش إىل أن «هناك
نوعا ً من التفكــر االجتماعي الذي يعترب
أن الوديعة الصغــرة تؤثر عىل نمط حياة
املواطنــن ،يف الوقت الذي قد يملك صاحب
الوديعــة الكبرية غري ممتلــكات وأصول
يف الداخل والخارج تســاعده عىل الصمود
واالســتمرار .مع العلم أنه ال يمكن تعميم
هذه النظرية عىل الجميع .فهناك مودعون
كبــار ال يملكون إال هــذا املبلغ املوجود يف
املرصف ،والذي تراكم نتيجة ســنوات من
العمل يف الداخل أو الخارج ،وهم يعتمدون
عليه لضمان مســتقبلهم أو لتسيري أمور
عائالتهم.

عبء الودائع الكبيرة

أما القول إن الودائــع الكبرية مهمة
العادة تنشــيط االقتصاد كونها تشــكل
مركز الثقــل يف االقراض ،فيعترب ريايش أن
«هذه النظرية مبالغ بهــا ،هذا إن لم نقل
إنها خاطئة .فهــذه الودائع غري موجودة
باالســاس ،وهي حرب عىل ورق مسجلة يف
الدفاتر فقط .وعليه فان هذه النظرية التي
يحاول البعض «بيعهــا» ،مغلوطة .حيث
أن وجود هذه الودائــع يف دفاتر مطلوبات
املصارف تشــكل عبئا ً عىل االقتصاد .النها
ببســاطة تمنع املصارف من العمل بشكل
طبيعي واســتعادة طريقة العمل السليمة
وفقــا ً للقواعــد املحاســبية الصحيحة.
وباملنطق ال يمكن اعادة هيكلة ورســملة
مــرف إذا كانــت مطلوباتــه أكثر من
موجوداته بأضعــاف مضاعفة ،فكيف إذا
كانت مجمل هذه الخسائر تقدر بشكل عام
بتسعة أضعاف .وبالتايل ال يمكن االبقاء عىل
هذه الخسارة يف القطاع املرصيف».
إذا افرتضنــا بحســب أرقــام خطة
الحكومة االخرية أن املطلوبات من القطاع

هل تتجدد اقتحامات المصارف؟

املرصيف تبلغ  92.5مليار دوالر ،واملوجودات
(التوظيفات اإللزامية) ال تتجاوز  8مليارات
حالياً ،إضافة إىل إمكانية تحصيل ما يقارب
 13مليار دوالر من قروض القطاع الخاص
بوترية  400إىل  500مليون دوالر شهريا ً عند
البدء بالعمل عىل اعــادة هيكلة املصارف،
فان الفجوة ستبقى كبرية جدا ً وهي تقدر
بحســب الخطة بـ  72مليار دوالر .وعليه
يرى ريايش أنه «ال يوجد حــل إال باخراج
الودائع الكبرية من دفاتــر املصارف ،النه
ليس باالمكان رســملة املصارف بـــرقم
يرتاوح بني  72و 80مليار دوالر .ومن الجهة
الثانية يعترب أن»اسرتجاع ثقة املستثمرين
واللبنانيــن املغرتبني ال تتــم باالبقاء عىل
هــذه الودائــع يف دفاتر املصــارف إنما
بتنظيف املصارف ،وإدارتها بطرق سليمة
ورقابتها .ويف الواقع فان هذه االستثمارات
والتوظيفــات ال تعود ألن املــرف أعاد
الودائع».

توزيع الخسائر

بشــكل عام فان خطة الحكومة التي
تهدف إىل حماية الودائــع لغاية  100ألف
دوالر تكلف املصارف حواىل  20مليار دوالر.
وقد قسمت هذه الخطة الودائع بني مؤهلة
وغري مؤهلــة .إال أن هذه الحماية املوعودة
ســترتافق بالتنفيذ مع ظلــم الكثري من
املودعني .إذ يعترب ريايش أن املئة ألف دوالر

من الوديعة لن تعود بكاملها ،بل ستحسم
منها املبالغ التي استفاد منها املودع خالل
السنوات املاضية سواء كان بشكل مبارش
من املرصف أو نتيجة التعاميم التي أصدرها
مرصف لبنان مثل التعميم  ،151الذي يعيد
الودائع عىل سعر رصف  8000لرية والتعميم
 158الذي يعيد  400دوالر «فريش» و400
دوالر باللرية اللبنانية عىل أســاس ســعر
رصف  12ألف لرية للدوالر .وهي ســتكون
ناتجة عن مجموع جميع الحســابات يف
املرصف الواحد أو يف عدة مصارف .يف املقابل
فان حتى رقــم  20مليار دوالر يعترب كبريا ً
بالنسبة للمصارف ويفرتض بحسب واقعها
الحايل أنه غري متوفر .وبالتايل يرى ريايش أن
«هذه الخطة يجب أن ترتافق مع التعهد من
مجالس إدارتها وأصحابها بتأمني الرأسمال
الكايف ،وهذا ال يتم إال باعادة ضخ الدوالرات
النقدية يف الرساميل».
من جهة ثانية وضعت الخطة الودائع
الكبرية ،والتي تقدر قيمتهــا بـ 30مليار
دوالر ،يف الصنــدوق الذي تقرتح إنشــاءه،
وذلك بعــد إعادة تحويــل الودائع املدولرة
بعد  17ترشين إىل اللرية ،وحســم فوائض
الفوائد عىل الودائــع التي تفوق حدا ً معينا ً
( 100ألــف دوالر) بعد العام  .2015و»هنا
ســيحمل املودع ســنداً ،ويجلس ينتظر
تحسني قيمته لكي يسرتد أكرب قدر ممكن
من الوديعة» ،يقول ريايش .و»إذا افرتضنا

جان رياشي

الســر بهذا الطرح للنهاية ،فان التجربة
اللبنانية الســابقة والحالية غري مشجعة.
وعليه يشــبه هذا الطرح «بيــع املودعني
سمكا ً بالبحر» .فقد تتحسن قيمة السندات
وقد ال تتحسن .خصوصا ً أن تعزيز إيرادات
الصندوق مرتبطة باستعادة االموال املهربة
وغري الرشعية وأصول املصــارف ،ورفده
بفوائض النمو بعد ضمان استمرار استدامة
الديــن العام وتحقيق االنمــاء االجتماعي
وتحســن البنية التحتية .إال أنه من وجهة
نظر ريايش فان الواقعيــة تفرتض علينا
القول إن «القبول بهذه الخطة يبقى أفضل
من شــطب الودائع» .ولو أنه من املؤكد أن
«القيمة املســتقبلية لهذه الودائع املسرتدة
لن تكون عىل قدر قيمتها الحقيقية».

"فلسفة" الخطة
أثــرت تحفظات عىل بند إعادة الودائــع املدولرة بعد  17ترشين
االول  2019إىل اللرية عىل ســعر رصف غري حقيقي ،ومنها ملرصفيني.
مع التشــكيك بامكانية تحصيل فوائض الفوائد من الودائع التي تزيد
عن  100ألف دوالر بعد العام  ،2015لكن الجدل االكرب متعلق بانشــاء
«صندوق اســرداد الودائع» .وذلك عىل أساس أنه سيساهم يف حماية
البنوك عىل حساب امللك العام .لكن يف الحقيقة أن «الهدف من الخطة
هو إعادة هيكلة القطاع املرصيف ،بما فيه مرصف لبنان ،لكي ال يستمر
كـ»زومبي بنك» ،يشــدد مصدر متابع .وهذا يفــرض من الناحية
املحاسبية بحسب الخطة ثالثة أمور أساسية:
 أن تكون أصــول القطاع املرصيف توازي مطلوباته قبل االنطالقباعادة الرسملة.
 أن ال تتخطى نســبة الدين العــام إىل الناتج املحيل املئة يف املئة.وذلك لكي تحافظ عىل اســتدامة الدين ،بمعنى أن يكون الناتج املحيل
أكرب من الدين النه يسمح يف هذه الحالة اسرتداد الفوائد التي تدفع عىل
الدين من النمو املحقق .وهذا أيضا ً يســاعد عىل الخروج من «زومبي

الدولة» ويسمح لها بتقدم الخدمات والقيام بعملها.
 كيفية إرجاع أموال املودعــن من دون خلق تضخم ،لحمايتهموحماية املواطنني يف الوقت عينه.
وعليه تنطلق الخطة من الحد من «فرط» الليلرة ،لحماية املودعني
من دون خلق دين عىل الدولة ،وتحفيز املصارف عىل الرســملة .وقد
افرتضت الخطة تسديد قروض فردية وتجارية بنحو  13مليار دوالر.
وحسم فائض الفوائد املســتحقة عىل الودائع ما فوق  100الف دوالر
منــذ  2015وتحويل هذه الودائع إىل اللرية اللبنانية عىل ســعر رصف
أقل من ســعر صريفة ،هذا إن لم يكن عىل  8000لرية .أما بخصوص
املبالغ املحولة من الدوالر إىل اللرية بعد  17ترشين االول  2019فستعاد
ايضا ً إىل اللرية الن مرصف لبنان لم يصدق بوعده مع املصارف بتأمني
التغطية لها .والالفــت أن الحكومة لم تحدد قيمة املبالغ املؤهلة وتلك
غري املؤهلة ألنه ال يمكن معرفتها قبــل رفع الرسية املرصفية كونها
تتغري كل يــوم .ولحماية االمن االجتماعي ضمنت الخطة تقســيطا ً
لغاية  100الف دوالر من الوديعة ،ســتتوزع بني اللبناني عىل ســعر

السوق والدوالر .عىل أن ال تتخطى مجموع مجمل «الليلرة» نسبة 25
الف مليار لرية سنويا أو ما يعادل  250إىل  300ألف مليار لرية بعد 10
سنوات .وهذا يتوافق مع ما يطلبه البنك الدويل.
بعد كل هذه االجــراءات يبقى مبلغ يمكن أن يرتاوح بني  25و35
مليار دوالر ،سيخضع لـ  bail inحتمياً ،أو ما يعني مساهمة جزء منه
برساميل املصارف من جهة ووضع املتبقي يف صندوق اسرتداد الودائع
كما اقرتحت الخطة .وســتمول هذه الودائع مــن عدة مصادر منها
تضمني الصندوق أســهم املصارف من بعد اعادة الهيكلة ،وشهادات
االيداع املحمولة من مرصف لبنان ،ونسبة معينة من السيولة تؤمنها
املصارف واالموال املســردة من الخارج .إال أن هذه املصادر ستبقى
قارصة عن إرجاع الودائع بالرسعــة املطلوبة .لذا كان االقرتاح وضع
بعض مؤسســات الدولة تحت إدارة القطاع الخاص لفرتة محددة مع
بقاء ملكيتها بيد الدولة ،وتحويل الفوائض الناتجة عن هذه املؤسسات
إىل الصندوق وذلك بعد تأمني استدامة الدين العام والوصول إىل مستوى
الئق لالنفاق االجتماعي والبنى التحتية.
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ماذا تقول القوانين المرعية اإلجراء؟ ولماذا ال ُتطبّق؟
راضي بطرس

تصفية المصارف ...ووضع اليد عليها

إن موضوع حل ّ المصارف في لبنان
و/أو وضع اليد عليها مسألة شائكة
رعتها عدّة قوانين إثر أزمة بنك إنترا،
منعًا لتكرار السيناريو المذكور.
المحـــامــي راضـــي بطــــرس
نتيجة أزمة بنك إنرتا سنة  1966وتوقفه عن الدفع،
صدر قانــون يخضع املصارف العاملــة يف لبنان التي
تتوقف عن الدفع الحكام خاصة (القانون رقم  2تاريخ
 ،)1967/1/16الذي حدّد  4حاالت للقول بالتوقف عن
الدفع وهي:
 إعالن املرصف بنفسه توقفه عن الدفع عدم تســديد دين مرتتب عليه ملــرف لبنان عنداستحقاقه
 سحب شيك عىل مرصف لبنان من دون مؤونة كافية عدم تأمــن مؤونة لتغطية رصيــد مدين ناتج عنعمليات غرفة املقاصة.

مبسط لآللية
تفسير
ّ

يف ما ييل تفسري ّ
مبســط آللية اعالن التوقف عن
الدفع ووضع اليد عىل مرصف عامل يف لبنان:

أعطت املادة  4من القانــون  1967/2الحق لكل
دائن ملرصف ان يطلب مــن املحكمة املختصة تطبيق
احكام هذا القانون يف الحالتــن املنصوص عليهما يف
املادة  489تجارة:
 إذا انقطع املرصف عن دفع ديونه التجارية إذا لم يدعم الثقة املالية به اال بوســائل يظهر بجالءانها غري مرشوعة.
إثر التقدم بدعــوى او طلب اعــان التوقف عن
الدفع ،تنظر املحكمة املختصة يف غرفة املذاكرة بالطلب
وتصدر قرارا ً معجل التنفيذ بتوقف املرصف عن الدفع،
وتحديد تاريخه املؤقت بعد اخذ رأي حاكم مرصف لبنان
واالستماع اىل ممثل املرصف املعني ،كما يقيض القرار
بتنحية اعضاء مجلس االدارة او االدارات املحلية اذا كان
املرصف أجنبياً.
وتعني املحكمة لجنة من  6اىل  10اعضاء وال يجوز
ان يكون الرئيس من وزارة املالية او مرصف لبنان ،وال
ّ
يعي فيها عضو يكون مدينــا ً للمرصف املتوقف عن
الدفع أو عضو حايل أو سابق يف مجلس ادارته ،أو مدين
أو عضو أو موظف يف احدى الرشكات التابعة له ...كما
يجب أال يقل االعضاء من الدائنني واملساهمني عن نصف
مجموع اعضاء اللجنة.

مهام اللجنة وتدابيرها

ّ
تتول هــذه اللجنــة صالحيات مجلــس االدارة
والجمعية العمومية العاديــة وتمثل جمعية الدائنني،
وتتخذ جميــع التدابري التي تؤمــن مصالح اصحاب
الحقوق .وقــد اجازت املادة  10مــن القانون املذكور
ملرصف لبنان ان يســ ّلف املرصف املعني املبالغ الالزمة
لصيانة الحقوق والتي تزيــد عن االموال الجاهزة لدى
املرصف ،وذلك لقاء ضمانات وتعــاد له باالولوية عن
غريها من الديون.
من املهم اعالم القــارئ انه عىل الدائنني واصحاب
الحقوق ،باســتثناء اصحاب الودائع ،ان يعلنوا للجنة
عن ديونهــم وحقوقهم بتصاريح خطيــة ترفق بها
املستندات الثبوتية خالل مهلة  3اشهر من تاريخ اعالن
قرار التوقف عن الدفع يف الجريدة الرسمية ،تحت طائلة
سقوط الدين والحق ما لم يكن التأخر مسبّبا ً عن قوة
قاهرة او عذر مرشوع تقدّره املحكمة.
أما يف ما يتع ّلق باثبات الديــون والودائع املتنازع
عليها ،فتطبــق احكام االفالس وفــق قانون التجارة
وتقوم لجنة االدارة بال ابطــاء بابالغ اصحاب الديون
املبالغ املقيدة لهم.

الوضع تحت التصفية

بمهلة ســتة اشــهر ،واذا تبني للجنة ان املرصف
ال يمكن ان يعاود نشــاطه التجــاري ،فيوضع تحت
التصفية بقرار من املحكمة بناء عىل طلب لجنة االدارة،
ويحدد يف متن القرار تاريخ التوقف النهائي عن الدفع.
وتقــوم بمهمة التصفية لجنة مؤلفــة من رئيس و 5
اعضاء (ثالثة عن الدائنني واحد عن املساهمني وخبري
يف الشؤون املرصفية واملالية واحد رجال القانون) ،وذلك
وفق نفس رشوط لجنة االدارة.
للجنة التصفية مهلة  6اشهر لتقديم تقريرها ،يف
حال التأخر تقرر املحكمــة التصفية ويمكن ان يتخذ
قرار يف مجلس الوزراء بتعيني لجنة مؤلفة من :حاكم
مرصف لبنان ورئيس مجلس شورى الدولة ومدير عام

السياسيون يحمون البنوك من الدعاوى القضائية؟

املاليــة ورجل قانون وخبري مــايل يقرتحه وزير
ســقوط الحق ،طلبا ً مرفقا ً باملستندات الثبوتية
املالية ،تتابع خالل شهرين مهام اللجنة السابقة.
اىل مؤسســة ضمان الودائع لتســجيل دينهم...
ويحق لهذه اللجنة اجراء مســاع اليجاد مشرت او الحجز االحتياطي لضمان مسؤوليات التوقف عن الدفع ويعطى اصحاب املصلحة مهلة شهر من تاريخ
عدة مشرتين للمؤسسة املرصفية وفروعها.
تشمل :األموال المنقولة وغير المنقولة العضاء مجلس نرش الجردة التخمينية ملراجعــة اللجنة العادة
النظر بها.
ادارة ،ولسائر االشخاص الذين لهم حق التوقيع فيه،
 عىل اللجنة ان تنهي مهمتها بمهلة  3اشهرالحجز اإلحتياطي على األموال
والمفوضين بالتوقيع ،ولمراقبي الحسابات خالل 18
من تاريخ ابالغها املهمة
ماذا عن أمــوال رئيس مجلس ادارة املرصف
 وتصبح الجردة التخمينية نهائية بصدوروأعضاء مجلس االدارة؟
شهرًا التي سبقت إعالن التوقف عن الدفع
قرار عن املحكمة املرصفية الخاصة
تعترب االموال املنقولة وغري املنقولة العائدة
ويبلغ فــورا ً اىل مجلس الوزراء الــذي يجب عليه البت
وقد اجازت املادة  35مــن القانون املذكور
لالشــخاص الطبيعيني اعضاء مجلــس ادارة
باملوضوع خالل  48ســاعة من تاريخ تســليم القرار
للنيابات العامة ولحاكــم مرصف لبنان ولكل صاحب
املرصف املتوقف عن الدفع ،ولسائر االشخاص الذين لهم
اىل امني عام مجلــس الوزراء .ويصبح نافذا ً حكما ً منذ
مصلحــة ،ان يالحق امام املرجــع القضائي املختص
حق التوقيع فيه ،وملراقبي حساباته ،واعضاء مجلس
تصديقه او بعد انقضاء املهلــة دون البت به وال يقبل
رئيس واعضاء ادارة املرصف وســائر االشخاص الذين
االدارة ،واملفوضني بالتوقيع ،وملراقبي الحسابات الذين
تولوا ادارة املرصف او مراقبة حساباته خالل  18شهرا ً
اي طريــق من طرق املراجعة العادية او االســتثنائية
لهم حق التوقيع وذلك خالل  18شــهرا ً التي ســبقت
التي تســبق اعالن التوقف عن الدفع ،محجوزة حجزا ً
القضائية او االدارية.
تاريخ وضع اليد.
نتيجة قرار وضع اليــد ،ينتقل املرصف املعني اىل
وفــرض املرســوم  1967/7739يف مادته  2منع
إحتياطيا ً حكماً ،وذلك الجل ضمان املســؤوليات التي
مرصف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري.
مغــادرة االرايض اللبنانيــة لجميــع ممثيل املرصف
ترتتب عليهم.
الســابقني واملفوضني بالتوقيع عنه والذين مارســوا
هذا الحجز يسقط حكما ً بمهلة شهرين من تاريخ
قرار املحكمــة باعالن التوقف عن الدفــع ما لم تقرر جردة تخمينية شاملة
مهامهم لـ 18شــهراً ،وذلك اىل ان يتــ ّم وضع الجردة
توضع جردة تخمينية موَقتة شاملة للموجودات
النهائية اذا لم تقــدم بحقهم خالل هذه الفرتة دعاوى
املحكمة خالف ذلك ...كمــا اجاز القانون 1991/110
والحقوق وااللتزامات عىل اساس قيمتها بتاريخ قرار
جزائية.
يف مادته السادسة ان يرفع الحجز بناء لطلب املحجوز
وضع اليد مــن قبل لجنة تخمينيــة تعينها املحكمة
وبموجــب املرســوم املذكور تســ ّلم كافة دفاتر
عليهم بمواجهة املؤسسة الوطنية لضمان الودائع.
املرصفية الخاصة ،وتحدد لهــا مهمتها واملدة الالزمة
املحاسبة والنقد والســندات وغريها من االوراق املالية
وعىل االشخاص املستهدفني بالحجز ان يرصّحوا،
النجازها كمــا تحدد اتعابها (عضو معني من املحكمة
اىل مرصف التســليف الزراعي ...ويطلــب هذا االخري
خالل مهلة شــهر من تاريخ قرار وضع املرصف قيد
املرصفية الخاصة رئيســا ً لها،عضو تقرتحه مؤسسة
وضع حجز احتياطي عىل االموال املنقولة وغري املنقولة
التصفية ،بما كانوا يملكونه قبــل التوقف عن الدفع
ضمان الودائع ،عضو يقرتحــه حاكم مرصف لبنان،
العائدة لرئيس واعضاء مجلــس ادارة الرشكة املغفلة
بسنة.
منذ إيداع الطلب املحكمة املختصة ال يعود ممكنا ً
عضو من بني دائني املصارف ،وعضو من املساهمني)
التي كانت تملك املرصف واملفوضني بالتوقيع.
وتتخذ القرارات بأكثرية  3اصوات.
ألي من الدائنني طلب اشهار افالس املرصف املعني.
اآلليتان خطيرتان ...ولكن!
وتبقى جميــع االحكام التي تتعلق بمســؤولية
اعضاء مجلــس االدارة ومفويض املراقبــة ،الجزائية اآللية المتبعة لدى لجنة التخمين
إن وضع اليد عىل مرصف او اعالن توقفه عن الدفع
 عىل اصحــاب الديون (باســتثناء الودائع) انآليتان خطريتان خاصة يف ظ ّل التدني الحاصل واملستم ّر
واملدنية سارية املفعول.
يقدموا خالل شــهر من تاريخ نرش قرار وضع اليد يف
لقيمة العملة الوطنية.
الجريدة الرسمية ويف صحيفتني محليتني ،تحت طائلة
إن قرار اعــان توقف املرصف عــن الدفع له اثر
حالة وضع اليد
سلبي عىل سعر رصف الدوالر ما يؤدي حتما ً اىل ارتفاعه
هنالك حالة اخرى يصار اىل شبه توقف املرصف عن
ويؤدي اىل اضمحالل قيمة الودائع مع مرور الوقت لحني
العمل وهي تتمثل بحالة وضع اليد حيث انشأ القانون
ايفائها.
رقــم  67/28تاريخ  1967/5/9لجنــة للرقابة عىل
لتوضيح املوضوع نرضب مثل مودع له حســاب
املصارف مركزها مرصف لبنان غري خاضعة لسلطته،
التحقيق في اسباب تقاعس
يبلغ  100.000د.أ ،وعند اعالن توقف املرصف عن الدفع
مهمتها التحقق من حسن تطبيق النظام املرصيف عىل
لجنة الرقابة
نعترب عىل سبيل الجدل ان اللجنة ستعتمد سعر صريفة
املصارف العاملة يف لبنان وتقوم بالتدقيق الدوري عليها.
عىل عالتــه القانونية (كونها ملزمــة بتحديد الديون
كما انشــأ القانون املذكور الهيئة املرصفية العليا
يجب اعــادة النظر بدور لجنة الرقابة عىل
باللرية اللبنانية) الذي يبلــغ مثال  25.000ل.ل للدوالر
يرأســها حاكم مرصف لبنان وهــي تعاقب املصارف
املصارف والتحقيق يف االسباب التي حالت دون
الواحد ،فيكون رصيد دين املــودع بتاريخ التوقف عن
املخالفة للقانون وفق نص املادة  208نقد وتسليف.
تح ّركها ضد املصــارف املهملة ملوجباتها تجاه
الدفع مبلغا ً وقدره  /2.500.000.000/ل.ل.
لضمان
وأنشئت بنفس القانون املؤسسة اللبنانية
مودعيها.
اىل حني انتهاء اللجنة مــن تحديد الديون ،واعالن
الودائع لغاية  5.000.000ل.ل والتي اصبحت اليوم مع
التصفية وإتمام التصفية الفعلية وتقرير االيفاء ،يكون
التعديالت االخرية لغاية  75.000.000ل.ل اي ما يعادل
ســعر الدوالر االمريكي (وفق الوضع الراهن ومن دون
اليوم الـ 2000دوالر أمريكي.
ٍ
تعاف اقتصادية مالية) قد بلغ بأقل تقدير ثالثة
خطة
وقد نصت املادة  18من القانون  67/28عىل انه يف
اضعاف سعر الرصف بتاريخ التوقف عن الدفع ،ويكون
حال توقف مرصف عن الدفع ،تدفع مؤسسة الضمان
محاولة من نقابة المحامين
املودع قد خرس ما ال يق ّل عن  75%من قيمة وديعته.
املبالغ املضمونة بموجب القانون اىل اصحابها.
واملؤســف ان املصارف ال تزال ممتنعة من تسليم
واملادة  19منه أناطت بمرصف لبنان تحديد الحد
يقتيض االشــادة بموقف نقابة املحامني
الودائــع الصحابها ،االمر الذي يحتّــم اتخاذ اجراءات
االقىص ملعدل الفائدة التي يجوز للمصارف منحها .واذا
التــي تقدمت مؤخرا ً بدعــوى ترمي اىل اعالن
بحقها كاملطالبــة باعالن توقفها عن الدفع عىل الرغم
تقاىض احد املودعني فائدة تفوق الحد االعىل املحدد من
توقــف احد املصــارف عن الدفــع .وطالبت
من مساوئ مثل هذا االجراء ،لكن هذا االجراء يجب ان
مرصف لبنان تعترب وديعته غري مشمولة بالضمانة.
بابــاغ النيابة العامة املختصــة التخاذ اجراء
يستكمل بدعاوى تطال اعضاء مجالس ادارة املصارف
يمكن للهيئة املرصفيــة العليا ان تقرر وضع اليد
منع مغــادرة االرايض اللبنانيــة بحق اعضاء
ورؤســاء مجالس ادارتها لتحميلهم املســؤولية عن
عىل اي مــرف ال يمكنه متابعة عمله ،وذلك طاملا لم
مجلس ادارة املرصف املعني ،تمهيدا ً الستكمال
اخطائهم االدارية ومخالفتهــم قوانني التجارة والنقد
يصدر قرار قضائي بتوقف املرصف عن الدفع.
املالحقات أصوالً.
والتسليف وغريها من القوانني املرعية االجراء.
يصدر قــرار الهيئة املرصفية العليــا بوضع اليد،
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يمثل الالجئون السوريون
ما ال يقل عن  35%من
المستفيدين من مراكز
الرعاية الصحية

من أخطاء النظام الصحي
تركيزه على الرعاية العالجية
وإهمال خدمات الرعاية الوقائية

اإلثـــنـــيـــن  19أيــلــول 2022

كانت األدوية  45%من
اجمالي النفقات الصحية...
أي بين أعلى المعدالت في
المنطقة

ال سلطة تنظيمية لألدوية وال
تشريعات وطنية وال نظام تسعير
واعتماد مفرط على الماركات

البنك الدولي يضع توصيات عاجلة وأخرى للمديين المتوسط والطويل

القطاع الصحي ...من متف ّوق إقليميًّا إلى "متس ّول" دوليًا

تناول التقرير األخــر للبنك الدويل
عــن لبنان وضع القطــاع الصحي قبل
األزمــة وبعدهــا .وكان التقرير صدر
أوائل الشهر املايض مســتعرضا ً تاريخ
االزمة املالية وأسبابها ،وخصص أجزاء
اساسية للخدمات العامة مثل الكهرباء
واملاء والنقل والرتبية والتعليم...
وعن القطاع الصحــي قبل األزمة
أكد أن لبنان ســجل اتجاهات إيجابية
يف نتائج الرعاية الصحية الرئيســية يف
العقــد املــايض ( ،)2019-2010فعىل
سبيل املثال كانت نسبة وفيات األطفال
ّ
الرضع متدنية مقارنة مع دول املنطقة.
وارتفع متوســط العمر مــن  63.2يف
عــام  1960اىل  78.9يف عام  ،2019كما
ّ
الرضع من
انخفضت نســبة وفيــات
 56لكل  1000مولــود يف عام  2010اىل
 7.2يف  .2019هذا وقد ســاعد تحسني
تقديم الخدمات عىل دفع عجلة التطور
يف النتائــج الصحيــة .ويوفــر النظام
الصحــي اللبناني مســتويات مرتفعة
من الجودة والفعاليــة والحصول عىل
خدمات االستشــفاء والرعاية الصحية
األولية ،حيث احتل لبنان املرتبة  33من
اصل  195دولــة يف مؤرش الحصول عىل
الرعاية الصحية والجودة ،وتؤمن شبكة
من املستشــفيات الخاصــة والعامة
 112وحدة رعايــة للمرىض بينما تؤمن
ارسة
املستشــفيات العامــة  18%من ّ
االستشــفاء املتوفرة يف الدولة .وترشف
وزارة الصحة عىل شــبكة وطنية تضم
حواىل  245مركــزا ً للرعايــة الصحية
األولية ،منهــا  68%تنتمي اىل منظمات
غــر حكومية و 13%منهــا حكومية
بينما ينتمي باقــي املراكز اىل البلديات.
ويبلــغ عدد متوســط الســكان الذين

يتلقون الرعايــة يف كل مركز من مراكز
الرعاية الصحية حواىل  25ألف نســمة.
ويف اطــار نموذج فريد مــن الرشاكات
بــن القطاعني العــام والخاص خالل
العقــود املاضية ،كانــت وزارة الصحة
تدعم شــبكة الرعايــة الصحية األولية
عرب توفري االدوية األساسية واللقاحات
وبناء القدرات .مما م ّكن مراكز الرعاية
الصحية من تقديــم مجموعة متكاملة
من الخدمات .وأدى التوســع يف خدمات
الرعاية الصحيــة األولية من خالل هذه
الشــبكة اىل زيادة فرص الحصول عىل
الرعاية الصحية األولية لعالج اللبنانيني
وغري اللبنانيني ،حيــث يمثل الالجئون
الســوريون ما ال يقل عــن  35%من
املستفيدين من مراكز الرعاية الصحية.
اىل ذلــك ،أصبحت االمــراض غري
املعدية أهم ســبب للوفيــات ،ويف عام
 ،2019كانت أمراض القلب والســكتة
الدماغية ورسطان الرئة وأمراض القلب
املتعلقــة بالضغط أهم أربع أســباب
للوفيــات يف الدولة .وال يزال انتشــار
مخاطر االمراض غري السارية الرئيسية
مرتفعا ً مع تعاطي التبغ وارتفاع ضغط
الدم وارتفاع مؤرش كتلة الجسم ونسب
الجلوكــوز يف البالزما أثنــاء الصيام،
واملخاطر الغذائية كونها أهم  5مخاطر
تساهم يف العدد اإلجمايل ملعدل العمر.
ومن املتوقع أن يزيد العبء الناجم
عن االمراض غري السارية كما أن النظام
الصحي يف لبنان ،كان يميل تقليديا ً نحو
الرعايــة العالجية مــع تركيز أقل عىل
خدمات الرعاية الوقائية والتي هي أكثر
أهمية بالنســبة لألمراض غري السارية
املزمنــة والتــي يمكن الوقايــة منها
ومكلفة العالج.

أثر ّ
تدفق النازحين

ومــن التحديــات املزمنــة أيضا ً
للقطــاع الصحي هي تدفــق النازحني
الســوريني اىل لبنان منــذ عام 2011
بشــكل كبري .وقد ارتفــع اجمايل عدد
سكان لبنان بأكثر من  38%بني عامي
 2010و .2019وأدى التدفق الســوري
اىل ارتفاع غري مســبوق عىل الخدمات
الصحية مما وضع ضغطــا ً كبريا ً عىل
موارد الدولة والخدمــات العامة ،ومن
املرجــح أن يكون ضعــف الوصول اىل
خدمات الرعايــة الصحية لالمهات من
بني الالجئني الســوريني قد ســاهم يف
ارتفاع نسبة الوفاة بينهن يف لبنان ،من
 23وفاة مقابــل كل  100ألف مولود يف
عام  2010اىل  .29ومن املتوقع أن يزداد
عبء األمراض غري السارية حيث يميل
النظام الصحي يف لبنــان تقليديا ً نحو
الرعايــة العالجية مــع تركيز أقل عىل
خدمات الرعايــة الوقائية والتي يمكن
الوقايــة منها وتكلفــة عالجها تعترب
مرتفعة.

إنفاق مرتفع

ومنذ عــام  ،2018أنفــق لبنان
 8.3%من ناتجه القومي اإلجمايل عىل
الصحة ،وهذه النسبة أعىل من البلدان
األخــرى املماثلــة يف منطقــة الرشق
األوســط وشــمال أفريقيا ،وارتفعت
نفقــات الصحــة للفرد خــال العقد
املايض مــن  515دوالرا ً يف عام 2009
اىل  686دوالرا ً يف عــام  2018ما يمثل
 6.99%و 8.35%مــن الناتج القومي،
وفقط  55.6%من السكان املقيمني يف
لبنان مشــمولون بأي نوع من التأمني
الصحي.

جهات التغطية

وقــد قــام صنــدوق الضمــان
االجتماعي بتغطيــة  45.5%والجيش
وقوى االمن الداخيل  20.1%واملفوضية
العامة لألمم املتحدة لشــؤون الالجئني
 11.5%وتعاونيــة موظفــي الخدمة
املدنيــة  .5.6%يف حــن كانت 15.3%
تتم تغطيتهــا إما من خــال التأمني
الخاص ( )10.5%أو صناديق االستثمار
املشــركة ( ،)4.8%تعمــل وزارة
الصحة العامة كمــاذ أخري للرعاية يف
املستشــفيات ألولئك الذيــن يفتقدون
اىل التغطية الصحية الرســمية .ويميل
القطاع الصحي نحــو الرعاية العالجية
حيث تنفق وزارة الصحة العام 73.3%
من ميزانيتها عىل الرعاية يف املستشفيات
وتدعم الوزارة تكلفة املستشفيات التي
يدفعها مقدمو الخدمات من القطاعني
الخاص والعــام للمواطنني غري املؤمن
عليهم .ففــي  2019تم دعم 225,115
حالة دخــول اىل املستشــفيات ،منهم
 63%تمت معالجتهم يف املستشــفيات
الخاصة و 37%يف املستشفيات العامة.
وقد ســجلت أكرب نســبة من الدخول
املدعوم اىل املستشفيات يف منطقة جبل
لبنان التي هي أيضا ً املنطقة التي تضم
أعىل نسبة من الفقراء.

إنفاق باهظ على الدواء

اىل ذلك ،كان االنفــاق عىل االدوية
محركا ً كبريا ً وبشــكل غري متناســب
الرتفاع تكاليف الرعايــة الصحية التي
تقــوض قــدرة النظــام الصحي عىل
توفري الحماية املالية ،وشــكلت االدوية
 45%من اجمــايل النفقات عىل الرعاية
الصحيــة ( 1.8مليــار دوالر) يف عام

 2018وهو ما يمثــل  3.5%من الناتج
املحيل اإلجمــايل ،واحد من أعىل املعدالت
يف املنطقة؛ وشــ ّكلت االدوية حصة أكرب
مــن النفقات الشــخصية عىل الصحة
بمعدل  53%يف عام  .2017ويرجع ذلك
أساسا ً اىل أن معظم االدوية غري مغطاة
من قبل الضمان امــا غري مدعومة من
قبــل مرصف لبنــان؛ وقد اســتوردت
الدولة تقريبا ً  95%من منتجات الدواء
يف حني دعم مــرف لبنان اســترياد
االدوية بقيمة تقــدر بنحو  200مليون
دوالر ســنويا ً قبل االزمــة؟ ويمكن أن
يعزى هذا العبء املايل املرتفع اىل العديد
من العوامل ال ســيما عدم وجود سلطة
تنظيمية لألدوية وعدم وجود ترشيعات
وطنية لسياســة االدوية وغياب نظام
التســعري لها وفق الوصفة الطبية مع
االعتمــاد عىل االدوية املســتوردة ذات
املاركات التجارية املعروفة...

آثار االزمة على القطاع

أثــرت االزمــات الثــاث ،جائحة
كورونا وانفجــار مرفأ بريوت واالنهيار
املايل بالقطاع الصحي ومــوارده .فقد
ألحــق انفجــار مرفأ بــروت يف عام
 2020أرضارا ً بـ 292مرفقا ً صحيا ً من
أصل  813تقــدر قيمتها بـ 95اىل 115
مليون دوالر .وكنتيجة لذلك ،انخفضت
فرص الحصــول عىل الرعايــة اىل حد
كبري ال ســيما بالنسبة ملحدودي الدخل.
باإلضافــة اىل ذلك ،أثــرت االزمة املالية
بشــكل كبري عىل عمليات املستشفيات
ومراكز الرعاية الصحيــة .وأيضا ً فان
انهيــار العملة املحلية ومــا تالها من
نقص يف النقد األجنبي يف االقتصاد ،ادى
اىل زيادات يف األســعار بشكل مضاعف

توصيات على المدى القصير
يمكن نرش موارد إضافية يف حــاالت الطوارئ عىل وجه الرسعة عرب املرافق
الصحية الخاصة والعامة ،أي املستشــفيات ومراكز الرعايــة الصحية األولية
الستعادة الخدمات األساســية والحفاظ عليها؛ فاملستشفيات ومراكز الرعاية
الصحية مكتظة ،ودعــم قدراتها عىل عالج املرىض هو أمــر بالغ األهمية .وقد
يشــمل الدعم الفوري لضمان اســتمرار الخدمات ،اعتماد حلول موفرة للطاقة
مثل الطاقة الشمســية لتقليل االعتماد عىل شبكة الطاقة غري املوثوقة ،وضمان
أولوية الحصول عىل الوقــود برشوط معقولة ورشاء معدات الصيانة الرضورية
وتوفري قنوات مبسطة لتوزيع االمدادات الطبية.
كما يمكن للحكومة تقديــم حوافز لجذب العاملني يف مجال الرعاية الصحية
واالحتفاظ بهم يف الدولة ،وتشــمل هذه التدابري تقديم اعانات نقدية ومزايا غري
نقدية للقوى العاملة ،واالعتماد الرسيع عىل مــدارس التمريض والتوظيف من
الجامعات واملدارس مللء الشــواغر يف مرافق الرعايــة الصحية .وأيضا ً يمكن أن
تشمل الحوافز العينية الخضوع االختياري لربامج التدريب يف الخارج ،االمر الذي
يمكن تحقيقه عرب عقد اتفاقيات بني املستشفيات املحلية واملراكز الدولية والتي
يمكن تيسريها من قبل رشكاء التنمية الدوليون،
وذلك وفق رشوط مفادها أن العاملني الحاصلني عىل هذه االمتيازات يتوجب
عليهم ممارســة املهنة يف لبنان لعدد محدد من السنوات تحت طائلة املسؤولية
بسداد املستحقات التي حصلوا عليها ،يف حال لم يتم هذا االمر.
كما يمكن ادخال أنظمة ونظم طوارئ ضمان رشاء االدوية يف الوقت املناسب
وبشــكل كاف .وتتمثل الخطوة األوىل يف جمع معلومــات دقيقة عن قوائم جرد
االدويــة يف املرافق الصحية ومراكز التخزين لتحديــد أولويات التوزيع يف حاالت
الطوارئ عرب تطبيق أدوات املعلومات الرسيعة،
وينبغي تحديد مصادر بديلة لألموال مثل التربعات واملعونة الدولية وتطبيق
إجراءات مبســطة الســترياد وتوزيع االدوية ملواجهة الحاالت الكارثية وتفعيل
إدارة االمراض غري املعدية ،ويمكن إعطاء األولية للمستشــفيات العامة ومراكز
الرعاية الصحية األوليــة التي تواجه نقصا ً أو املناطق ذات الرتكيزات العالية من
السكان الضعفاء للحصول عىل الدعم.
فقراء يؤجلون عمليات جراحية
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إنهيار الليرة جعل شرائح
واسعة من السكان خارج الحد
األدنى من الرعاية الصحية
المناسبة

تداعيات األزمة جعلت صحة
أطفال الفقراء في خطر يتفاقم
مع ازدياد سوء التغذية
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اإلثـــنـــيـــن  19أيــلــول 2022

زيادة بنسبة  73%في عدد
طالبي االستفادة من خدمات
وزارة الصحة ...شبه المفلسة

منظمة الصحة العالمية:
 30الى  40%من األطباء
والممرضين غادروا البالد دائمًا
او مؤقتًا

تقدير تكلفة حزمة الرعاية الصحية الشاملة األساسية
لقد أجريت هــذه املحاكاة لتقدير تكلفــة حزم الرعاية
الصحية األساسية التي ستغطي الخدمات التالية :التحصني
واختبارات الفحص والتشــخيص واختبارات املتابعة يف حالة
االمراض املزمنة واستشــارات مقدمي الرعاية الصحية من
أطبــاء وغريها ،واملشــورة ذات الصلــة والتثقيف الصحي
واألدويــة عند االقتضــاء كتكملة لتغطيــة خدمة املرض يف
املستشفيات كما تقدمها وزارة الصحة:
 .1حزمة العافية :ستغطي هذه الحزم الخدمات الوقائية
األولية والثانوية التي يجب تقديمها الي فرد بحســب عمره
وجنسه وعىل أساس املجموعات املستهدفة التالية.
 1.1حزمة صحية لألطفال واملراهقني من الجنســن،من الوالدة حتى سن  18سنة (تقدير التقسيط السنوي 1.37
دوالر)
 1.2حزمــة صحية لإلنــاث البالغــات اللواتي ترتاوحأعمارهن بني  19و 64عاما ً ( تقدير القســط السنوي 0.95
دوالر)
 1.3حزمة صحية للذكور الراشدين من عمر  19اىل 64عاما ً (تقدير القسط السنوي  0.69دوالر)

بثالث مرات واىل نقص حاد يف االمدادات
الطبيــة الهامة والخدمات املســاعدة،
حيث أن املستشــفيات اللبنانية تعتمد
بشكل كبري عىل األدوات املستوردة .وعىل
وجــه التحديد ،أدى إيقــاف الدعم عن
الوقود اىل ارتفــاع تكلفة النقل للعاملني
يف املجال الطبي وكذلك امدادات الطاقة
للمستشفيات ،وأدى عجز الحكومة عن
مواصلة دعم واردات االدوية بمستويات
ما قبل االزمــة ،اىل ارتفــاع تكاليفها
وقــد أدى ارتفاع معــدالت البطالة اىل
زيادة عــدد املواطنني غري املؤمن عليهم
والذين يحتاجون اىل مساعدة حكومية
لدفع تكاليــف الخدمات الصحية ،وكان
األثر العــام عبئا ً ماليا ً ضخما ً عىل نظام
الرعايــة الصحية وانخفاضــا ً حادا ً يف
توافر االدويــة واللــوازم الطبية .وقد

عانى األطفال والســكان الضعفاء أكثر
مــن غريهم عــى الرغم مــن أن األثر
الكامل لألرضار الناجمة عن االزمة غري
معروف بعد .ونظرا ً لالضطراب الحاصل
يف الرعايــة الصحية وزيــادة الحاجة
اىل املســاعدة ،تشــ ّكل االزمات املركبة
خطرا ً كبــرا ً يتمثل يف عكس االتجاهات
االيجابيــة عىل النتائج .وقــد ت ّم اإلبالغ
عن حدوث انخفاضات كبرية يف تغطية
عمليات التحصــن الروتينية لألطفال
مع انخفــاض  43%و 31%يف العيادات
الخاصــة وعىل املســتوى الوطني عىل
التوايل .ويف الوقت نفسه ال يتلقى 30%
من األطفال خدمــات الرعاية الصحية
األوليــة األساســية ومــن املتوقع أن
تزداد حاالت ســوء التغذية الحادة .فقد
ذكرت اليونيســيف أن  30%من االرس

لديها عىل األقل طفــل واحد قد تخطى
تناول وجبة أو ذهب اىل الفراش جائعاً،
كما أن عدم توفر املياه النظيفة يشــكل
عامالً مســاعدا ً يف تفاقم الوضع حيث
يفيــد  20%من االرس عــدم حصولهم
عىل مياه كافيــة للرشب ،وقد تم اإلبالغ
عن آثار مماثلة لدى الفئات الســكانية
الضعيفة األخرى مثال الالجئني والنساء
وكبار الســن .وقد واجه األشــخاص
املصابون باألمراض غري السارية تحديا ً
مزدوجا ً يتمثل يف زيــادة خطر اإلصابة
بجائحــة كورونا وبأنهــم اكثر عرضة
للوفاة بسببها ،مع اضطرارهم أيضا ً اىل
التخيل عن الخدمــات الصحية الوقائية
لألمــراض غري الســارية .باإلضافة اىل
ذلك ،كشفت الجائحة أيضا ً عن الحاجة
الهائلة لخدمات الصحة النفسية بسبب

توصيات على المدى المتوسط

توصيات على المدى الطويل

يمكن للحكومة أن تبدأ عملية اصالح إلعادة
التوازن اىل النظام الصحي نحو الرعاية الوقائية
األولية؛ وكخطوة أولية يمكن للجهات املعنية أن
تطرح للمناقشة نموذجا ً وطنيا ً شامالً للرعاية
الصحية ينص عىل رؤية تستند اىل مبادئ الرعاية
التي تنطبق عىل جميع مقدمي الخدمات العامة
وشــبه العامة والخاصة الذيــن يتلقون أمواال ً
عامة .وينبغــي لهذا النمــوذج ،الذي يجب أن
يتضمن الرعاية الوقائية واالولية يف جوهره ،أن
يحدد املــوارد التقنية واملالية وغريها من املوارد
الالزمة لقابلية الخدمات للتوســع واستدامتها؛
كما ينبغي له أن يحدد مسارات واضحة إلحالة
الخدمات واســتمراريتها وتكاملهــا وتحديد
مصادر تمويل واضحة وتخصيص ســنوي من
امليزانية الوطنية .الن معظــم خدمات الرعاية
الصحية األولية الحالية يمولها مجتمع املانحني
وتعتمد عــى توفر هــذه املوارد .كمــا يمكن
مراجعة وتحديث قائمة تســعري وزارة الصحة
وآليات الدفع للمستشــفيات لتحسني الحماية
املالية .وسوف يســاعد تحديث قائمة األسعار
عىل تقليل ممارســات فوتــرة الرصيد للمرىض
املؤمن عليها وأيضــا ً الفئة الضعيفة يف املجتمع
وتحســن العالقة بــن املستشــفيات ووزارة
الصحة ،االمر الذي سيســاعد بدوره يف الحفاظ
عىل تقديم الخدمات الصحية .وســوف تساعد
أيضا ً مراجعة آليات الدفع عىل تحسني الكفاءة
وخفض التكاليف عــى وزارة الصحة وبالتايل
زيــادة االســتدامة مع تحقيــق نتائج صحية
مقبولة للسكان.

يمكن اعتماد اســراتيجية الحتواء النفقات العامة عىل الرعاية
الصحية وتحسني االســتدامة املالية للنظام الصحي مع الرتكيز عىل
القطاع الصيــديل؛ فباإلضافة اىل زيادة الرتكيز عــى خدمات الرعاية
الصحية األولية ،بما أنها عادة ما تكون فعالة من حيث التكلفة ،ينبغي
للحكومة أن تنظــر يف آليات امليزانية املحتملة والرشاء املركزي لألدوية
العالية التكلفة واسرتاتيجيات احتواء التكاليف لرشاء االدوية وتوزيعها،
مع اطار محدث لإلدارة وآليات االرشاف عىل أصحاب املصلحة .وينبغي
أيضا ً تشــجيع وضع اسرتاتيجية لتحســن انتاج االدوية محليا ً مع
الرتكيز عىل االدوية األساســية بدون براءات وذلك بالتنسيق مع وزارة
االقتصاد والتجارة.
يمكن الحد من ترشذم النظام الصحي لترسيع التقدم نحو تحقيق
التغطية الصحية الشاملة ،فمن شــأن اعتماد نموذج وطني للرعاية
وقواعد موحدة ألصحاب املصلحة أن يضمن استمرار الخدمات وعدم
تعرض السكان للمعاناة .وعىل النموذج أيضا ً أن يتضمن أنظمة محدثة
لســوق التأمني الخاص والحد من التأمني املتعــدد للتغطية الصحية
باإلضافة اىل اسرتاتيجيات لتحسني الحماية املالية .وينبغي أن يعطي
هذا النموذج األولوية ألكثر السكان ضعفا ً من خالل اعتماد سياسات
استهداف تستند اىل دعم الطلب وخطط تقاسم املخاطر وتجميع املوارد
وتحسني خطط االســتحقاقات (القوائم اإليجابية والسلبية) ،وتنفيذ
سياسة لصالح الفقراء من املدفوعات املشرتكة والتأمني املشرتك واجراء
تقييمات دورية للتكنولوجيا الصحية واإلجراءات واألدوية واألجهزة.
يمكن لالستثمارات يف القطاع الصحي أن تعطي األولوية لتوسيع
نطاق مجموعة من خدمات الرعاية الصحية األساســية .وقد وضعت
تقديــرات أولية لتكلفة مجموعة شــاملة مكملــة للتغطية الحالية
التي توفرها وزارة الصحة العامة للســكان غري املؤمن عليهم ،وتشري
التقديرات اىل أن التكاليف املتوقعة لحزمة الرعاية األساســية الشاملة
تبلغ  1.37%من الناتج املحيل اإلجمايل مع اتجاه ســنوي متزايد مع
تقدم السكان يف السن.

 1.4حزمة صحية لكبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 65عاما ( تقدير القسط السنوي  15.52دوالر).
حزمة االمراض غــر املعدية :حزم صحية لألمراض غري
الســارية تغطي ارتفاع ضغط الدم وداء الســكري ومرض
االنســداد الرئوي املزمن ومرض الرشيــان التاجي ،وتغطي
هذه الحزم الخدمات الوقائية الثانوية وتضمن مراقبة وإدارة
هذه االمراض املزمنة بشكل أفضل ملنع حدوث مضاعفات يف
املســتقبل ،وحزمة االمراض غري السارية هي حزمة سنوية
وتقدر نسبة السكان املستهدفني  30%من االفراد الذين تزيد
أعمارهم عن  15عاما ً ( تقدير القسط السنوي  68.16دوالراً).
حزمة االمومــة :وتغطي هذه الحزمــة خدمات ما قبل
الوالدة التي ســيتم تقديمها للنســاء الحوامل باإلضافة اىل
زيارة واحدة بعد الوالدة اىل الطبيب .وهي أيضا ً حزمة شاملة
مع عنارص تندرج تحت حزم العافية للبالغني ،وتشــمل هذه
الخدمات خدمات تنظيم االرسة ووسائل منع الحمل الحديثة
وتحديد جنس الجنني .والســكان املســتهدفون هم  4%من
النســاء اللواتي تزيد أعمارهن عن  15عاما ً (تقدير القسط
السنوي  151،1دوالراً).

االضطرابات يف خدمات الصحة النفسية
وزيادة حاالت الصحة العقلية.

MARKETS

وعندمــا عصفت االزمــة بقطاع
الصحة الهــش ماليا ً تم نقــل تكاليف
الرعاية املتزايدة بحــد كبري اىل املرىض،
مما قلــل مــن إمكانيــة الوصول اىل
الخدمــات وزيــادة نســبة الفقر بني
االرس ،وعندما ظهــرت الجائحة كانت
املستشــفيات اللبنانية تفتقد اىل خطط
إدارة املخاطر ولم تكن مســتعدة للعمل
تحت ظروف الطــوارئ .ونتيجة لذلك،
ومن اجل االســتجابة اىل الظروف التي
أوجدتهــا الجائحــة ،كان عــى وزارة
الصحــة أن تتعاقد مع املستشــفيات
الخاصة لتأســيس مراكز رعاية مكلفة
للعالج مــن الجائحة ،ما أدى اىل تحويل
أموال الحكومة بعيدا ً عن املستشــفيات
العامــة ومراكــز الرعايــة الصحية
األوليــة ،وكان ال بد من تعليق العمليات
الجراحية االختيارية .باإلضافة اىل ذلك،
ادت االزمات املتفاقمة من عام  2020اىل
عام  2021اىل زيادة بنسبة  73%يف عدد
املســتفيدين من الخدمات األساسية يف
شبكة وزارة الصحة دون زيادة مقابلة
يف التمويــل .ولجأت املرافــق الصحية
بشكل متزايد اىل موازنة الفواتري وزيادة
باألســعار أو إعطــاء األولوية للمرىض
الذين يســددون نقداً .وقــد أدت آليات
املواجهة هذه اىل زيــادة نفقات الجيب
مما أوجــد حواجز مالية أمــام الفئة
الضعيفة من السكان.

هل ينجح اإلتفاق
مع صندوق النقد؟

نقل التكاليف الى المرضى

نقص القوى العاملة

وقد أدت االزمة اىل نقص يف القوى
العاملــة يف القطاع الصحــي ،ونتيجة
لالزمة عانى العاملون يف مجال الرعاية
الصحية مــن انخفاض حاد يف قدراتهم
الرشائية مما تســبب يف نزوح املهارات
الطبيــة ،حيث تقدر منظمــة الصحة
العاملية أنه عىل األقــل  30اىل  40%من
األطبــاء واملمرضني قد غــادروا الدولة
بشــكل دائم أو مؤقت .ومن املرجح أن
تكون االزمة قــد أثرت أيضا ً عىل القوى
العاملة يف مجال الرعاية الصحية األولية
حيث انــه من املعروف أن مؤسســات
الرعايــة الصحيــة األوليــة عىل وجه
الخصــوص تواجه عقبــات يف توظيف
املوظفني واملحافظة عليهم ،الن أغلبها
يعتمد عــى املنظمات غــر الحكومية
للحصول عىل تمويل بدال ً من الحكومة.

مــــــيـــــــشـــــال قــــــزح (*)
وصلنا اىل مرحلــة قرب انتهاء
احتياطيات مــرف لبنان ،ونحن
أمام خياريــن  :إمــا االتفاق مع
صندوق النقد وإما بيع الذهب.
بيع الذهب ســيكون صعبا ً اذ
ال اتفاق سياســيا ً عليــه؟ وبالتايل
ســنذهب مجربين اىل االتفاق مع
صندوق النقد ولو بعد حني.
عدد كبري من الــدول اتفق مع
الصندوق لكن الربامج التي نجحت
قليلة ،منها اليونــان ومرص وذلك
بسبب وجود أركان يف السلطة طبّقوا
الربامج بحزم.
خيــار الصندوق يحتــاج اىل
اصالحات بنيوية يف االقتصاد لوقف
النزيف يف العمالت الصعبة ،والوصول
اىل التــوازن يف ميزان املدفوعات واىل
النموّ واىل االستقرار يف سعر الرصف.
املشكلة يف لبنان هي يف الزعامات
الحاكمة التي ستمنع أي اصالحات،
حتى لو ت ّم اقرارها بموجب قوانني يف
مجلس النواب .
ستبقى هذه القوانني حربا ً عىل
ورق يف الجوارير من دون تطبيق.
كما ان باب التهريب مرشّ ع عىل
مرصاعيه عىل الحــدود ويف املطار
ّ
يتوقف رغم االتفاق
واملرافئ .ولــن
مع الصندوق كــون املوجودين يف
السلطة رشكاء ومستفيدين.
كما ان املحســوبيات موجودة
يف جميع املرافق العامــة ،وبالتايل
الفســاد ينهش يف جميع االدارات،
وبالطبــع هؤالء ســيبقون ألنهم
ناخبون للسياسيني.
كما لن ينجــح أي برنامج مع
الصندوق بدون اعادة هيكلة القضاء
والقوى األمنية لتمكني املحاســبة
ومكافحة الفســاد ...يبدو انه عبثا ً
نحاول االنقــاذ بوجود هذه الطبقة
السياسية الفاسدة.
(*) مستشار مايل
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تــتــــــــمــات
العـــدد  - ٩٣٧السنــــة الـرابـعـة

الراعي "لتوحيد المقاومة اللبنانية"...

وإذ تعهّ د بمواصلة «مسرية البطاركة عرب التاريخ يف الدفاع عن الوطن
وشعبه وعدم الخوف والصمود يف وجه الصعاب ،من أجل قيام دولة لبنان
عىل األســس الدســتورية وامليثاقية» ،لفت الراعي خالل ترؤسه القداس
السنوي لراحة أنفس «شهداء املقاومة اللبنانية» إىل أن «املقاومة ال تقترص
عىل السالح بل تشمل الصمود يف الوحدة الداخلية والوالء الكيل للبنان الوطن
والتحيل باألخالق والقيم والحفاظ عىل رسالة لبنان ونموذجيته».
أما عىل الضفة املقابلة ،فكان ألمني عام «حزب الله» الســيد حســن
نرصالله توجّ ه مغاير يف مقاربة مفهوم املقاومة وســاحها وقرار الحرب
خارج إطار الدولة ،فأعاد يف ذكرى أربعينية اإلمام الحسني تفعيل تهديداته
«الصاروخية» يف ملف الرتســيم البحري ،قائالً« :نحن نواكب املفاوضات
وعيننا وصواريخنا عىل كاريش» .غري ّ
أن أوساطا ً مراقبة لم ت َر يف هذا التهديد
«أي مستجد أو مؤرش من شأنه تغليب كفة املواجهة العسكرية عىل املسار
الديبلومايس يف عملية الرتســيم» ،معترب ًة ّ
أن «اســتخدام لغة التهديد بات
من املشهديات املالزمة ملسار املفاوضات لزوم الحرب اإلعالمية والنفسية
للدفع باتجاه استعجال االتفاق عىل ترســيم الحدود البحرية الجنوبية»،
أن املصادر رأت ّ
خصوصا ً و ّ
أن نرصالله «ســ ّلم يف خطابه بسقوط مهلته»
التي كان حددها إلنهاء مفاوضات الرتسيم والتوقيع عىل االتفاق النهائي
واالستحصال عىل تعهدات وضمانات بالبدء بالتنقيب يف الحقول اللبنانية
قبل نهاية أيلول الجاري ،فعاد ليشــدد أمــس األول عىل ّ
أن «الوقت ما زال
متاحا ً جدا ً أمام املفاوضات طاملا بقيت مستمرة وطاملا لم يبدأ االستخراج
من حقل كاريش» ،وهذا بحد ذاته مؤرش واضح ،بحسب املصادر إىل «إعادة
تموضع «حزب الله» وإخراج نفسه من أرس السقوف الزمنية بانتظار ما
ستفيض إليه الوساطة األمريكية ،بحيث أصبحت معادلته اليوم أكثر مرونة،
بعدما كان السيد نرصالله يف إطالالته السابقة يحذر من أن لجوء اإلرسائييل
إىل خطوة إرجاء االســتخراج من كاريش لن ّ
يغي ولن يبدّل شيئا ً يف مهلة
أيلول التي وضعها كحد أقىص للتوصل إىل اتفاق الرتسيم».
وعىل الجبهة اإلرسائيلية ،تتواىل كذلــك التهديدات املضادة بأن يواجه
لبنان «ردا ً قاسياً» يف حال ّ
شن «حزب الله» أي هجوم عسكري عىل إرسائيل،
أن «تهديدات الحزب ســتعود بالرضر ً
باعتبار ّ
أول عىل الشــعب اللبناني
واقتصاد لبنان واســتقراره» ،يف وقت أعلن الجيــش اإلرسائييل أن رئيس
أركانه أفيف كوخايف سيناقش خالل زيارته باريس «تهديد إيران ووكالئها
يف الرشق األوســط ،وتســليح «حزب الله» والتحديات األمنية عىل الحدود
اللبنانية» ،مشريا ً يف بيان إىل أن كوخايف «سيعقد اجتماعا ً مع رئيس األركان
الفرنيس الجنرال تيريي بوركار واجتماعات عمل مهنية مع كبار املسؤولني
يف الجيش الفرنيس ومع املستشار العســكري للرئيس الفرنيس األدمريال
جان بيري روالن» ،عىل أن يتصدّر البحث يف مقاربة الشــأن اللبناني «ملف
ترسيم الحدود وآخر التطورات يف حقل كاريش» بحسب ما نقلت هيئة البث
اإلرسائيلية.
تزامناً ،أكدت مساعدة وزير الخارجية لشؤون الرشق األدنى السفرية
باربــرا ليف يف إيجاز صحايف ّ عرب الهاتف إثر جولــة لها يف املنطقة قادتها
إىل تونس وإرسائيل والضفــة الغربية واألردن والعراق ّ
أن «هوّة االختالفات
تتق ّلص واألمور تســر عىل ما يرام حتى اآلن» يف موضوع ترسيم الحدود
البحرية بني لبنان وارسائيل ،وأضافت« :نحن نشــهد تقدّمً ا يف املناقشات
ويظهر الجانبان مشــاركة جيدة وبنّاءة ،وأنا أتحدّث مع مبعوثنا الخاص
آموس هوكشتاين بشكل منتظم ،وهو ملتزم جدًّا بح ّل هذه املسألة إذا كان
الجانبان يرغبان يف ذلك».
أما يف ما يتصل باالســتحقاق الرئايس اللبناني ،فاكتفت بالسؤال« :ما
ّ
الــذي يقوم به اللبنانيون لضمان إجراء االنتخابات؟ هذه مســألة
تخص
اللبنانيني وينبغي أن يتحمل الشــعب اللبناني مســؤولية ضمان انتخاب
رئيس بشكل مناسب» ،واستدركت« :ال ش ّك يف أنني سألتقي زمالء سعوديني
وفرنسيني يف نيويورك األسبوع املقبل وسنواصل النقاش الذي نجريه منذ
البداية (حول لبنان) ،وسنشــجّ ع القادة السياســيني اللبنانيني ونضغط
عليهم ألداء واجبهم».

غارات أوكرانية على مواقع روسية...

ويف املقابل ،ادّعت وزارة الدفاع الروسية كما جرت العادة مرصع مئات
الجنود األوكران ،مشــر ًة إىل أنّه «تم القضاء عىل نحو  100جندي أوكراني
يف منطقة زابوريجيا ،كما تجاوزت خســائر القوات األوكرانية يف عدد من
مناطق جمهورية دونيتسك الشعبية  110عســكريني» .وأضافت أنه «يف
مقاطعتَي خاركيف وخريسون لقي أكثر من  150جنديّا ً أوكرانيّا ً مرصعهم
برضبات مر ّكزة ودقيقة».
توازياً ،رجّ حت وزارة الدفاع الربيطانية توســيع روسيا لنطاق املواقع
التي استعدّت لرضبها يف أوكرانيا ،يف خطوة تهدف إىل «إضعاف معنويات»
شعبها وحكومتها .وأوضحت الوزارة يف إفادتها االستخباراتية اليومية أن
«روسيا زادت من استهداف البنية التحتية املدنية يف األيام السبعة املاضية،
حتّى يف مناطق ال تعتربها ذات تأثري عسكري فوري».
ويف الغضون ،ح ّذر الرئيس األمريكي جو بايدن خالل مقابلة مع شبكة
«يس بي أس» األمريكية من أن ر ّد بالده عىل روســيا يف حال اســتخدمت
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األسلحة النووية يف أوكرانيا سيكون بنفس حجم أفعال موسكو .ور ّدا ً عىل
سؤال حول احتمال لجوء الرئيس الرويس فالديمري بوتني إىل أسلحة كيماوية
ّ
«ستغي وجه الحرب بشكل ال مثيل
أو أخرى تكتيكية نووية ،أجاب بايدن:
له منذ الحرب العاملية الثانية» ،مضيفاً« :سيُصبحون (الروس) منبوذين يف
العالم أكثر من أي وقت مىض».
ويف الداخل الرويس ،يلجأ الجيش الرويس الذي يبحث عن جنود متعاقدين
للمشاركة يف ما يُطلق عليها «عملية عسكرية خاصة» يف أوكرانيا ،إىل نرش
شاحنات تجنيد متنقلة لجذب املتطوّعني ،كما يعرض عليهم ما يقرب من
 3000دوالر شهريّا ً لتحفيزهم ،بحسب تقرير لوكالة «رويرتز».
ووضعت وحدة خاصة إحدى هذه الشاحنات يف حديقة مركزية بمدينة
روستوف جنوب موسكو السبت ،وأزالت جانبني منها لتكشف عن مكتب
متنقل .وأظهر جنود يرتدون مالبس مموّهة وأقنعة سوداء أسلحتهم للفت
أنظار املارة ،وو ّزعوا نرشات إعالنية بعنوان «الخدمة العســكرية بتعاقد -
اختيار الرجــل الحقيقي» ،فيما تُفيد أوكرانيــا يف أحدث حصيلة نرشتها
الخارجية ّ
بأن أكثر من  54ألف جندي رويس ُقتِلوا منذ بداية الغزو.
وتظهر حملة التجنيد أن موســكو بحاجة ماسة إىل مزيد من الرجال.
وأوضح الضابط املسؤول عن الشاحنة يف روستوف امليجر سريغي أرداشيف
أنه يُمكن للروس واألجانب الذين ترتاوح أعمارهم بني  18و 60عاما ً ِممَّ ن
أكملوا التعليم الثانوي عىل األق ّل التقدّم ،معتربا ً أن «املواطنني الذين يُف ّكرون
بطريقة وطنية يختارون توقيع عقود ملدّة  3أو  6أشهر للمشاركة يف العملية
العسكرية الخاصة».

قادة دوليّون يلقون نظرة الوداع على نعش...

كما اعترب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بعد توقيع سجل العزاء
أن امللكة إليزابيث الثانية «عملت طوال حياتها وتحمّ لت وزر واجباتها بلباقة
ال تُضاهى» ،يف وقت يتوافد فيه عرشات قادة الدول إىل بريطانيا التي تُن ّ
ظم
رشطتها أكرب عملياتهــا األمنية ملواكبة ترتيبات الجنازة التاريخية للملكة
األطول عهدا ً يف تاريخ اململكة ،بينما لم توجّ ه أي دعوة لقادة روسيا وكوريا
الشمالية وأفغانستان وبورما وسوريا.
وألقت أيضا ً رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن نظرة الوداع عىل
امللكة إليزابيث .لكن يف مؤرش إىل التحدّيات التي تواجه امللك الجديد ،توقعت
ّ
تتخل نيوزيلندا عن التبعية للملكية الربيطانية مستقبالً.
أرديرن أن
وبدأت الحشــود تتجمّ ع يف محيط كنيســة وستمنسرت حيث ستُقام
الجنازة الرســمية للملكة والتي من املتوقع أن تشــ ّل لنــدن وأن يُتابعها
ّ
املليارات حول العالم ،يف حني تنتهي الفرتة
املخصصة للمشــيّعني الراغبني
بوداع امللكة امللفوف نعشها بالعلم الربيطاني واملسجّ ى يف قاعة وستمنسرت
يف الربملان عند الساعة  6:30من صباح اليوم.
ومع اســتمرار وداع املشيّعني للملكة ،شــارك أحفادها الثمانية عىل
رأســهم األمريان وليام وهاري يف وقفة وداعية حول النعش استم ّرت 12
دقيقة .وهاري الذي شارك يف دورتني مع الجيش الربيطاني يف أفغانستان،
ارتدى الزي الرســمي لوحدة الفرســان التي خدم يف صفوفها .وكان امللك
تشــارلز ونجله األكرب وليام ،الوريث الجديد للعرش ،قد تفقدا املشــيّعني
املنتظمني يف طوابري عىل ضفاف نهر التايمز ،يف جولة ملصافحتهم وتوجيه
الشكر لهم.
وبعد الجنازة ،ســيُنقل نعش امللكة إليزابيث الثانية إىل كنيسة سانت
جورج يف قرص ويندســور يف غرب لندن ،حيث ستُدفن يف مراسم عائلية إىل
جانب والدها امللك جورج السادس ووالدتها وزوجها فيليب.
توازياً ،أعلنت رشطة لندن «سكوتالند يارد» أنه وجهت اتهامات رسمية
ملحمد رحمن ( 24عاماً) من غرب لندن بمحاولة قتل رشطي والتسبّب عمدا ً
بأرضار جسدية خطرة لرشطية بعد عملية الطعن التي حصلت الجمعة يف
ليسرت سكوير.
كما اتُّهم رحمن بتنفيذ هجوم وبتهمتَني تتع ّلقان بتهديد شــخص يف
مكان عام باســتخدام ســاح أبيض ،وهي جميعها تُهم مرتبطة بثالثة
عنارص رشطة آخرين .ومن املقــ ّرر أن يمثل املتّهم أمام محكمة يف جنوب
غرب لندن اليوم.

تـــســـــالــــــي
الكلمات المتقاطعة

1
2
3
4
5
6
7
8
9

9 8 7 6 5 4 3 2 1

أفقيًا:

عموديًا:

 – 1أحد الخلفاء العباسيين.
 - 2دولة أميركية  -دولة أميركية.
 - 3نظم ورتب  -مفاوض في البيع
والشراء.
 - 4واليــة أ ميركية  -نوتة
موسيقية.
 - 5تك ّلم بال فائدة  -قصد.
 - 6دولة كبرى  -نهاية باألجنبية.
 - 7مدينة في البحرين.
 - 8أمصار  -مقاييس للطول.
 - 9شهر عربي  -دهر.

اشتدذ في العداوة.

سودوكو
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حلول العدد السابق

أفقيا – 1 :المقدادية  -مندلي  - 2 -محمد شامل  -التائه  - 3 -يو  -انا  -وكال
 بيا  - 4 -لملم  -ام  -ابحر  -مو  - 5 -الناموس  - 6 -حسان بن ثابت -معسه  - 7 -وليد  -يل  -رشق  -دل  - 8 -دياميس  -ياي  -ماما  - 9 -انافس
 نبال  - 10 -مارن  -بادروا  -ليف  - 11 -الم  -بوردو  -راهنت  - 12 -رث نور  -وادي موسى  - 13 -ساق  -انسب  -انب  - 14 -وليم بيت  -بيانو - - 15اثمر  -دمر  -بت  -سور.
عموديا  – 1 :اميل لحود  -مارسوا  - 2 -لحوم  -سليم الثالث  - 3 -م م  -لبايا
 رم  -قيم  - 4 -قدام  -ندمان  -مر  - 5 -دشن  -رب  -ين  -بواب  - 6 -أ أأ أ  -نيسابور  -يد  - 7 -دم  -ماثل  -فار  -اتم  - 8 -يلو  -ال  -يسددون 9 -
 كانبرا  -رواسب  - 10 -ال باتشينو  -دبيب  - 11 -مالحم  -باري  -ات - - 12نت  -روم  -ما  -امان  - 13 -داب  -سعدالله ونوس  - 14 -لئيم  -سلم
 -ينسب  - 15 -يهاوده  -الفتى  -حر.

المربعات الذهبية

بايدن خالل توقيعه سجل العزاء أمس (أ ف ب)

8X8

انعراج ( )18ــ عارض ( )23ــ معرفة ()21
ــ عروق ( )1ــ معرقل ()15
منعزل ( )7ـــ تصبر ( )17ــ معصوم
( )16ــ عفاف ( )24ــ تعقيب ()5
تعاقد ( )13ــ عنوة ( )10ــ عائدة ( )22ــ
عائم ( )20ــ عالة ()9
عينة ( )19ــ مغتبط ( )11ــ غرابة ( )8ــ
تغلب ( )2ــ مغناج ()25
قفزة ( )12ــ أقنع ( )14ــ قهري ( )4ــ
ايثاق ( )6ــ قايس ()3

أرقام األقوياء
28 126 158

بايدن خالل إلقائه النظرة األخيرة على نعش الملكة الراحلة أمس (أ ف ب)

 – 1شاعر عباسي.
 - 2دولة أفريقية  -وعاء الخمر.
 - 3د ّقه (الباب)  -وكالة أنباء عربية.
 - 4حرف عطف  -من مؤلفات جان
جاك روسو.
 - 5من مؤلفات نجيب محفوظ.
 - 6قلبوا الكالم ّ -
سخن الماء.
 - 7خا صتنا  -بلد ة لبنا نية في
قضاءي كسروان والشوف.
 - 8خصم شديد الخصومة  -حجاب.
 - 9مدينة أميركية في والية إنديانا -
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مواجهات عنيفة ُ
س ّ
جلت بين متظاهرين والشرطة

ّ
خصصت الصحافة اإليرانيّة كل ّ صفحاتها األولى تقريبًا لهذه المأساة أمس (أ ف ب)

صور للمرشد اإليراني األعىل عيل
خامنئي وقائــد «فيلق القدس»
السابق قاسم سليماني ،وسط
هتافات ض ّد النظــام الحاكم.
وبحســب صحيفة «غارديان»
الربيطانية ،فقد دعت منظمات
املجتمــع املدنــي الكردية إىل
إرضاب عــام يف كافــة أنحاء
محافظة كردستان.
«العزيزة مهســا ،سيتحوّل
اســمك إىل رمــز» ...كتبت هذه
العبارة تحت صورة لقربها نرشتها
صحيفة «آسيا» االقتصادية كحال
العديد من وسائل اإلعالم اإليرانية،
التــي ّ
عبت عــن صدمتهــا اثر
وفاة الشــابة بعد توقيفها عىل يد
«رشطة األخالق» يف طهران ،وفق
وكالة «فرانس برس».

وهذه الوحدة املك ّلفة السهر
عىل تطبيق ارتداء الحجاب بشكل
إلزامي يف البالد ،واجهت انتقادات
كثرية يف األشــهر املاضية بسبب
تدخالتهــا العنيفة ض ّد نســاء
َّ
َ
خالفــن قواعد
أنهن
يُشــتبه يف
اللباس السائد يف البالد منذ الثورة
اإلسالمية العام .1979
وكانت مهسا املتحدّرة من
محافظة كردســتان يف زيارة
إىل طهران مــع عائلتها عندما

أقدم شبان غاضبون
على تمزيق صور لخامنئي
وسليماني

أوقفتها الثلثــاء املايض وحدة
الرشطة املك ّلفــة فرض قواعد
اللباس الصارمة عىل النســاء.
وبعد ظهــر الجمعــة ،تجمّ ع
حشد أمام مستشفى كرسى يف
وسط طهران الذي توفيت فيه
الشــابة بعد  3أيام من دخولها
يف غيبوبة.
ّ
خصصت الصحافة
واألحد،
املح ّليــة ك ّل صفحاتهــا األوىل
تقريبــا ً وصفحات بأكملها لهذه
املأساة .وكتبت صحيفة «اعتماد»
اإلصالحيــة ّ
إن «النــاس أُصيبوا
بصدمة وهم غاضبون بسبب ما
حصل مع مهسا أميني» ،مشري ًة
إىل أن األمــة الحظت «عدّة م ّرات
عنف رشطة األخالق».
من جهتها ،ح ّذرت صحيفة

«جمهوري إسالمي» املعتدلة من
«االنقســام االجتماعي» الناجم
عن «الســلوك العنيف» لعنارص
الرشطــة ،بينما اتهمت صحيفة
«إيران» التــي تنرشها الحكومة،
اإلصالحيني ،بـ»استغالل مشاعر
الشــعب عرب اســتخدام حادث
مؤســف لتحريض األمــة ض ّد
الحكومة والرئيس».
وأعـــــرب العديــد مــن
السينمائييـــــــن والفنانــن
والشخصيــــــات الرياضيــة
والسياسية والدينية عن غضبهم
عىل شبكات التواصل االجتماعي.
ودعا الرئيس اإليراني الســابق
وزعيم التيــار اإلصالحي محمد
خاتمــي ،الســلطات ،إىل «وقف
األعمال املخالفة للقانون واملنطق
والرشيعــة» و»إحالــة مرتكبي
الحادث إىل العدالة».
ورأى املخرج أصغر فرهادي،
الحائز جائزتَي أوسكار عن أفضل
فيلم أجنبــي ،أن «مهســا اليوم
حية أكثر منا» ألنّنا «نائمون ،من
دون ر ّد فعــل أمام هذه القســوة
الالمتناهية ،نحــن متواطئون يف
هذه الجريمة».
ووسط تداعيات مقتل مهسا،
أكد الرئيس اإليراني إبراهيم رئييس
خــال اتصال هاتفــي مع عائلة
أميني مســاء أمس أنه «سيُتابع
التحقيق حتى توضيح مالبســات
القضية» ،وقال« :ابنتكم هي مثل
ابنتي وأشــعر وكأن هذا الحادث
حصل مع أحد أقربائي» ،بحســب
ما جاء يف بيان للرئاسة.

بيلوسي ُتدين من يريفان هجمات أذربيجان ضدّ أرمينيا

رئيس الوزراء األرميني ُيقدّم باقة من الزهور لبيلوسي في يريفان أمس (أ ف ب)

إتّهمت رئيسة مجلس النواب األمريكي
نانيس بيلويس أذربيجان أمس بإشعال فتيل
اإلشتباكات الحدودية التي اندلعت األسبوع
املايض بني القــوات األذربيجانية واألرمينية
وأوقعت أكثر من  200قتيل.
وإذ أدانت بيلويس خالل مؤتمر صحايف
عقدته يف العاصمة األرمينية يريفان «بشدّة
هذه الهجمات ،باسم الكونغرس» األمريكي،
اعتربت أنهــا تُهدّد «احتمــال التوصل إىل
اتفاق ســام» ،مؤكــد ًة أن «أرمينيا لديها
أهمية خاصة بالنســبة إلينا بسبب الرتكيز
الذي أويل َ للجانب األمني بعد الهجمات غري
املرشوعة الدامية التي شنّتها أذربيجان عىل
األرايض األرمينية».
وأوضحــت بيلويس أنّــه «يف الكونغرس
(األمريكــي) ،نُحمّ ل تركيــا (حليفة باكو)
وأذربيجان مســؤولية النزاع حول ناغورني

اإلثـنـيـن  ١٩أيلول 2022

أخبار سريعة

توسع االحتجاجات بعد وفاة الشابة مهسا أميني
إيرانّ :
بعد حــادث وفاة الشــابة
اإليرانيــة مهســا أمينــي التي
اعتقلتهــا «رشطــة األخــاق»
اإليرانيةّ ،
توســعت االحتجاجات
الشعبية ،خصوصا ً يف غرب إيران،
فيمــا احتدمــت املواجهات بني
متظاهرين والرشطــة يف وقت
متأخر من ليل السبت  -األحد.
واتّسع نطاق االحتجاجات
التي بدأت يف ســقز بمحافظة
كردســتان غرب إيران إىل مدينة
ســنندج مركز املحافظة ،حيث
أظهــرت مقاطــع فيديو عىل
مواقــع التواصــل االجتماعي
حشــودا ً تهتف «ســقز ليست
وحدها ،سنندج تدعمها» ،وفق
ما أفادت وكالة «رويرتز».
وشــوهد متظاهــرون وهم
يواجهون رشطة مكافحة الشغب
وسط دوي إطالق نار متقطع .كما
انترشت مقاطع مصــوّرة تُظهر
شــبانا ً يحرقون إطارات سيارات
ويرشقون رشطة مكافحة الشغب
بالحجارة ،مع تصاعد سحب من
الغاز املسيل للدموع.
كذلك ،ظهــر محتجون يف
مقاطع مصــوّرة وهم يُردّدون
هتافــات مناوئــة للحكومة
والنظام بعد أن جاءوا من املدن
املجــاورة ،وتجمّ عــوا يف مدينة
ســقز مســقط رأس مهســا
أميني ( 22عاماً) خالل تشييع
جثمانها السبت.
وقطع محتجّ ــون طريقا ً
رئيسيّا ً يؤدّي إىل سنندج ،يف حني
أقدم شبان غاضبون عىل تمزيق

٢١

قره باغ» ،فيما أكد رئيــس الربملان األرميني
آلني ســيمونيان خالل املؤتمر الصحايف مع
بيلويس أن االشتباكات انتهت بفضل وساطة
أمريكية ،بعد فشل محاولة التوصل إىل هدنة
بوســاطة روســية .وقال« :نحن ممتنون
للواليات املتحدة عىل اتفاق وقف إطالق النار
ّ
الهش الذي ت ّم التوصل إليه بفضل وساطتها».
ووضعت بيلــويس صباح األحد ورودا ً
ّ
مخصص
عىل نصب تــذكاري يف يريفان
لـ 1.5مليــون أرميني ُقتِلــوا يف «اإلبادة
األرمنية» إبّان حكم الســلطنة العثمانية
خالل الحرب العاملية األوىل .ووصلت رئيسة
مجلس النواب األمريكي إىل أرمينيا السبت
يف زيارة تستم ّر  3أيام .وهي أعىل مسؤولة
أمريكية تزور أرمينيا منذ استقالل الدولة
الصغرية الفقرية عن االتحاد الســوفياتي
العام .1991

تونس :إستدعاء
الغنوشي للتحقيق

إستدعت الشرطة التونسية السبت
رئيس «حركة النهضة» راشد
الغنوشي ورئيس الوزراء السابق
والقيادي بالحركة علي العريض،
للتحقيق في شأن «إرسال
متط ّرفين إلى سوريا» ،وفق ما
نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين
في الحركة .وأكد الغنوشي للوكالة
عبر الهاتف أنه سيمثل أمام تحقيق
للشرطة اليوم ،موضحا ً أنه ليس
على علم بالسبب .وخالل األسبوع
الماضي ،أوقفت السلطات في
تونس مسؤولين وسياسيين في
إطار تحقيقات جارية بخصوص
شبكات إرسال متط ّرفين للقتال
في سوريا .وأوقف النائب السابق
في البرلمان عن «حركة النهضة»
الحبيب اللوز في صفاقس من قبل
«فرقة مكافحة اإلرهاب» للتحقيق
معه بملف إرسال المتط ّرفين.
كما أوقف المدير العام السابق
للحدود واألجانب لطفي الصغير،
الذي أُحيل إلى التقاعد اإلجباري،
للتحقيق معه بشبهة التو ّرط بنفس
الملف ،قبل إطالق سراحه.

دعوة أممية لـ "طالبان"
دعت األمم المتحدة سلطات
«طالبان» مجدّدا ً إلى اتخاذ
«إجراءات عاجلة» إلعادة فتح
المدارس الثانوية للفتيات في
أفغانستان ،معتبر ًة أن إغالقها منذ
«مخز» .وقال األمين العام لألمم
عام
ٍ
المتحدة أنطونيو غوتيريش في
تغريدة عبر حسابه على «تويتر»:
«يُصادف األحد ذكرى عام على
استبعاد الفتيات من المدارس
الثانوية في أفغانستان .عام من
معرفة ضائعة وفرص لن يجدنها
أبداً .للفتيات مكانه َّن في المدرسة
وعلى «طالبان» السماح له َّن
بالعودة» .بدوره ،قال رئيس بعثة
األمم المتحدة في أفغانستان باإلنابة
ماركوس بوتزيل في بيان« :هذه
ذكرى مأسوية ومخزية ويُمكن
تجنّبها تماماً» ،معتبرا ً أنّه «ليس
الستبعاد الفتيات المستم ّر من
المدرسة الثانوية أي مب ّرر معقول،
وليس له مثيل في أي مكان في
العالم .إنه يض ّر بشدّة بجيل من
الفتيات وبمستقبل أفغانستان».

حزب ماكرون ُيغيّر اسمه

بوتين يدعو قرغيزستان وطاجيكستان إلى وقف التصعيد
بعدما ُقتل أكثر من  80شخصا ً هذا األسبوع
خالل مواجهات حدودية ضارية بني قرغيزستان
وطاجيكســتانّ ،
حض الرئيس الرويس فالديمري
بوتني البلدين أمس عىل تجنّب «أي تصعيد جديد»
وذلك خالل اتصالني هاتفيني أجراهما مع رئييس
الجمهوريتني السوفياتيتني السابقتني.
وجاء يف بيان للكرملني أن الرئيس الرويس
«دعــا الطرفــن إىل تجنّــب أي تصعيد جديد
وإىل اتّخــاذ تدابــر إليجاد حــل بأرسع وقت
ممكن وذلك بالوســائل السلمية والسياسية -
الديبلوماسية حرصاً».
وأعلنــت بيشــكك أن الوضــع عىل حدود
هاتني الجمهوريتني يف آسيا الوسطى واملتنازع
عليها ،كان هادئا ً خالل النهار أمس ،وذلك بعد
توقيع اتفاق طارئ لوقف إطالق النار الجمعة.

وكشفت وزارة الصحة القرغيزية يف حصيلتها
األخرية مقتل  46شخصا ً وإصابة  140آخرين
يف منطقة باتكني الواقعة يف جنوب غرب البالد
واملحاذية لطاجيكستان ،فيما أكد وزير الحاالت
الطارئة بوبيــك أجيكيب أن  4جنــود قرغيز
اعتربوا مفقودين.
ويف املقابل ،نــرت الخارجية الطاجيكية
ّ
مفصلة أشارت
عىل «فيســبوك» حصيلة أولية
إىل  35قتيــاً و 25جريحا ً جــ ّراء معارك وقعت
بني األربعاء والجمعــة ،مؤكدة أن معظم القتىل
ً
الفتــة إىل أن الجيش القرغيزي قتل
من املدنيني،
خصوصا ً  12شــخصا ً يف رضبة لطائرة مسرية
اســتهدفت مســجداً ،يف حني ُقتل  6آخرون يف
ّ
ملسية عىل مدرسة ،و 7إضافيني يف
هجوم آخر
إطالق نار عىل سيارة إسعاف.

ّ
متطوعون يجمعون المساعدات اإلنسانية للسكان النازحين من باتكين
في بيشكك السبت (أ ف ب)

غيّر حزب الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون «الجمهورية
إلى األمام» اسمه رسميّا ً السبت
ليُصبح حزب «النهضة» .وح ّذر
ماكرون الذي بات الرئيس الفخري
لـ»النهضة» ،من أنه «بال الوحدة،
ّ
فإن المتط ّرفين سيفوزون».
وأُنشئ الحزب قبل عام واحد من
وصول ماكرون إلى اإلليزيه في
 2017وش ّكل أداة إلعادة انتخابه
في  .2022ويُعيد الحزب تشكيل
نفسه فيما لن يتم ّكن ّ
مؤسسه من
السعي للحصول على فترة رئاسية
ثالثة في العام  .2027وخالل
االنتخابات التشريعية في حزيران،
خسر ماكرون الغالبية المطلقة في
الجمعية الوطنية الفرنسية ،بينما
حصد أقصى اليمين  89مقعداً.
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كــــــــرة قــــــــدم

مونزا يدخل تاريخ "سيري أ" من بوابة جوفنتوس

البطوالت األوروبيّة :سقوط بايرن واألنتر
وانتصارات ألرسنال وسيتي وبرشلونة وأونيون
إستعاد أرسنال نغمة الفوز وعزز صدارته لبطولة انكلترا لكرة القدم بفوزه الصريح على
مضيفه وجاره برنتفورد  - 3صفر في المرحلة السابعة ،التي شهدت فـــوز مانشستــــــر
سيتي وتوتنهام.
رفع أرســنال رصيده اىل  18نقطة متقدما ً بفارق نقطة واحدة عىل
كل من سيتي وتوتنهام.
وثأر أرســنال بالتايل لخســارته امام برنتفورد بثنائية نظيفة يف
افتتاح املوسم املايض.
ســجل للفائز الفرنيس ويليــام صليبــا ( )17والربازييل غابريال
جيزوس ( )28والربتغايل فابيو فيريا (.)49
وشــارك اليافع ايثان نوانريي البالغ  15عاما ً و 181يوما ً والذي ال
يزال طالبا ً يف املدرســة ،يف الثواني االخرية ليصبــح بالتايل اصغر العب
مشاركة يف تاريخ ارسنال ويف الدوري االنكليزي عموماً.
وفاز مانشسرت ســيتي عىل ولفرهامبتون بثالثية نظيفة ،سجلها
جاك غريليتش ( )1والنروجي إرلينغ هاالند ( )15رافعا ً رصيده يف صدارة
الهدافني إىل  11يف أول سبع مباريات يف الدوري ،وفيل فودن (.)69
وسحق توتنهام ضيفه ليسرت سيتي  ،2-6من بينها ثالثية ملهاجمه
الكوري الجنوبي هيونغ مني سون.

 - 2صفر ،وتعادل ريال مايوركا مع أملرييا صفر-صفر ،وفياريال مع
إشبيلية .1-1

إيطاليا

واصل أودينيزي مفاجآته هذا املوســم ،فحقــق فوزه الخامس
عىل التوايل وكان عىل إنرت  ،1-3ضمن منافســات املرحلة السابعة من
الدوري اإليطايل .وبقي إنرت بطل املوســم قبل املايض يف املركز السادس
بعد تلقيه خسارته الثالثة هذا املوسم مقابل  4انتصارات.
سجل ألودينيزي السلوفاكي ميالن سكرينيار ( 22خطأ يف مرماه)
والســلوفيني ياكا بيول ( )85واالملاني تولغاي ارســان ( ،)90وألنرت
نيكولو باريال (.)5
العبو مونزا يحتفلون بالفوز على جوفنتوس (أ ف ب)
ويف مفاجأة من العيار الثقيل ،ألحق مونزا الصاعد حديثا ً الخســارة
االملاني بسقوطه املفاجئ أمام مضيفه اوغسبورغ املتواضع صفر-1
األوىل بضيفــه جوفنتوس 1-صفر ،بهدف تاريخــي أحرزه الدنماركي
يف املرحلة السابعة.
كريستن غوتكاير (.)74
وتأتي خسارة بايرن وهي االوىل له هذا املوسم بعد سقوطه ايضا ً يف
وبهذا الفوز ،رضب النادي اململوك من رئيس الوزراء اإليطايل السابق
فخ التعادل يف آخر ثالث مباريات له يف "البوندسليغا".
سيلفيو بريلوسكوني ،عصفورين بحجر واحد ،إذ ارتقى من قاع الرتتيب
إسبانيا
وسجل مرغيم برييشا هدف املباراة الوحيد يف الدقيقة .59
بفوزه األوّل يف الـ"ســري أ" وأنهى انطالقــة جوفنتوس الخالية من
حقق برشــلونة فوزا ً كبريا ً عىل ضيفه إلتــي 3-صفر ،يف املرحلة
وهي املرة االوىل بعد  87مباراة عىل التوايل يفشل الفريق البافاري
الهزائم املوسم الحايل.
السادسة من الدوري اإلسباني ،ســجل منها مهاجمه البولوني روبرت
وحقق مونزا نقاطه الثالث األوىل هذا املوســم يف مباراته األوىل أيضا ً
يف تسجيل ولو هدف واحد .كما انها املرة االوىل التي يفشل فيها بايرن
ليفاندوفســكي ثنائية ،رافعا ً رصيده اىل  8أهداف يف "الليغا" هذا املوسم
يف تحقيق اي انتصار يف اربــع مباريات متتالية منذ
تحت قيــادة رافاييــل باالدينو ،الذي
معززا ً صدارته لالئحة الهدافني.
العام .2001
ح ّل بدال ً من جوفاني ســروبيا املقال
وهي الثنائية الثالثة لليفاندوفسكي يف "الليغا" هذا
وبــدا واضحا ً افتقــاد الفريق البافــاري اىل رأس
الثالثاء املايض.
املوســم ،علما ً أنه ســجل "هاتريك" يف مرمى فيكتوريا
حربــة حقيقي بعد رحيــل هدافــه البولوني روبرت
ويخوض مونزا غمار الـ"سريي
حقق ليفاندوفسكي
بلزن التشيكي ( )1-5يف الجولة االوىل من دور املجموعات واصل أودينيزي مفاجآته
أ" للمــرة األوىل يف تاريخه ،بعد أربعة ثنائيته الثالثة في "الليغا" ليفاندوفسكي اىل برشلونة ،ولم يتمكن السنغايل ساديو
لدوري ابطال اوروبا.
وهزم إنتر 1-3
مانيه يف سد الثغرة التي تركها اقله حتى اآلن.
أعوام من رشاء بريلوسكوني للنادي.
وهو الفوز الـ 17لربشــلونة يف  24مباراة عىل
وعزز أونيون برلني صدارته بفوزه عىل فولفسبورغ  2-صفر.
وفاز فيورنتينا عىل فريونــا  - 2صفر ،والزيو عىل كريمونيزي
أرضه أمام إلتيش مقابل  7تعادالت ،وسجل اهدافه ليفاندوفسكي
ويدين أونيون برلــن بهذا االنتصار إىل مهاجميه األمريكي جوردان
 - 4صفر ،وامبويل عىل بولونيا 1-صفر ،وسبيتســيا عىل سمبدوريا
( 35و )48والهولندي ممفيس ديباي (.)41
سيباتشو والســورينامي شريالدو بيكر اللذين ســجال هديف اللقاء يف
 ،1-2وساسوولو عىل تورينو  - 1صفر.
وفاز أتلتيك بلباو عىل رايو فاليكانو  .2-3وسجل الغاني إيناكي
الدقيقتني  54و.77
وليامس ( )14وأويهان سانســيت ( )28ونيكــو وليامس ()33
وأونيون برلني الذي يلعب موســمه الرابع فقــط يف دوري الدرجة
ألمانيا
لبلباو ،واألرجنتيني أوسكار تريخو ( )5والكولومبي راداميل فالكاو
األوىل ،هو الفريق الوحيد الذي لم يُهزم يف الـ"بوندســليغا" هذا املوسم
( )80لفاليكانو.
دخل بايــرن ميونيخ حامل اللقب يف املواســم العرشة االخرية يف
ويحتل الصدارة لألسبوع الثاني عىل التوايل.
ازمة حقيقية ،بعد فشله يف الفوز يف مبارياته االربع االخرية يف الدوري
وفاز فالنسيا عىل سلتا فيغو 3-صفر ،وغيتايف عىل اوساسونــا

جــــــــــــــــــــــــورج الـهــــــــــــــــــــــــاني

دنش رئيسًا لإلتحاد اآلسيوي ّ لـ"الميني فوتبول"

g.elhani@nidaalwatan.com

كالس "الهادئ" يسعى لسحب
فتيل اإلنتخابات
لم يكن وزير الشباب والرياضة جورج كالس يرغب بأن تشهد
واليته اإلدارية شكاوى ودعاوى قضائية تسبّب شرخا ً في الوسط
الرياضي ،وهو ال يزال حتى الساعة ،بحسب ما يتس ّرب من األوساط
الضيّقة المحيطة به ،يسعى الى التوافق في انتخابات الكرة الطائرة
وإبعاد الكاس ال ُم ّرة عن اللعبة التي هي بغنى اليوم عن اإلنقسامات
والخالفات التي لن تؤدّي إال الى إنهاك األندية وإحباط الالعبين
وإبتعاد ما ّ
تبقى من داعمين ومعلنين.
وفي هذا السياق ،أتى كالمه الصريح خالل حفل الغداء الذي
أقامه نائب رئيس اللجنة األولمبية أسعد النخل األسبوع الماضي،
حيث غمز من قناة الموالين والمعارضين إلتحاد الكرة الطائرة
من دون أن يسمّ يهم ،عندما دعا الى التكاتف والتوافق الرياضي
الشريف ،محمّ ال ً المسؤولية لك ّل من ّ
يقصر في هذا المجال،
ومشددا ً على ّ
أن كرامة اإلتحادات من كرامة الجميع ،وفي موقفه
هذا رسالة واضحة لجميع األطراف المتنازعة في اللعبة ّ
بأن إجراء
اإلنتخابات قد يكون خياره األخير ،ولن يقدم على الموافقة عليها إال
ّ
المتوفرة بين يديه.
بعد استنفاد جميع "األسلحة"
في هذا الوقت ،تتكثّف اإلتصاالت واإلجتماعات داخل المعسك َرين
المتخاصمَ ين ،حيث يقوم ك ّل منهما بإعادة حساباته الدقيقة ورسم
ّ
وكأن "المعركة" واقعة غداً،
خارطة طريق للمواجهة الضارية
بأن المال اإلنتخابي لن يكون بعيدا ً هذه الم ّرة أيضا ً
وسط معلومات ّ
عن هذا اإلستحقاق ،ولو بالح ّد األدنى ،فيما من المرجّ ح أن تغيب
الضغوطات السياسية على األندية أسوة بما حصل في اإلنتخابات
ّ
يخف وهجهاّ ،
ألن ظروف
الماضية عام  ،2020أو على األق ّل أن
البالد الحالية مغايرة تماما ً لما كانت عليه منذ نحو ثالث سنوات،
وما كان مسموحا ً أو متاحا ً القيام به من تجاوزات وشواذات
باألمس لن يت ّم تمريرها أو ّ
غض الطرف عنها اليوم.

دنش متحدثًا في الجمعية العمومية

إنعقدت الجمعيــة العمومية لإلتحاد
اآلســيوي للميني فوتبول يف مق ّر ســنرت
ديمرجيــان يف النقاش إلنتخــاب رئيس
ونائب رئيس جديدَين لإلتحاد ،وحرضها
رئيــس االتحاد الــدويل للعبة التشــيكي
فيليب جودة ،واألمينــة العامة الرصبية
زوريكا هوفمان ،ونائــب رئيس اإلتحاد
الدويل الهندي فيتال شريغونكار ،ورئيس
االتحادَيــن املــري والعربــي للميني
َ
ورئيسا اإلتحادَين
فوتبول أحمد ســمري،
اإليراني كريم مغدّم ،والعُ ماني زايد خليفة
الراشــدي ،وعضو االتحاد الفلســطيني
ايمن هواش ممثال ً رئيس االتحاد حســام
الدين الحسني ،وعضوَا االتحاد الفيليبيني
مهدي رودغار وريزا كوشكاكي ،إضافة اىل

مشاركة إتحادات العراق وتايالند وماليزيا
واليابان واندونيسيا عرب تطبيق .ZOOM
وبعد كلمــات مقتضبة لك ّل من جودة
وهوفمــان ودنش وشــرغونكرت ونائب
رئيس اإلتحــاد اللبناني للعبة باتريك عون
ّ
فــر الطريقة التي ســتُجرى فيها
الذي
اإلنتخابات ،جــرت العمليــة االنتخابية
إلنتخاب رئيس جديد لإلتحاد اآلسيوي من
خالل تصويت  11دولة ،وأسفرت عن فوز
رصيح لرئيس االتحاد اللبناني أحمد دنش
عىل منافســه االيراني كريم مغدّم بثمانية
ٍ
صــوت واحد ،فيما وجدت
أصوات مقابل
ورقتان بيضاوان ،كما إنتخبَ ممثل إتحاد
تايالند نائبا ً للرئيس.
وبعد انتهــاء العمليــة االنتخابية أكد

دنــش ّ
أن الفوز بهــذا املقعد ليــس له وال
لإلتحــاد اللبناني للميني فوتبــول ،بل هو
لك ّل لبنان ،واعــدا ً بالعمل عىل تعزيز اللعبة
يف القارة اآلســيوية ورفع شأنها ،والسعي
الجدّي إلســتضافة لبنان أول بطولة قا ّرية
للمنتخبات للرجال والسيدات.
من جهته ،هنأ جودة نظريه اللبناني
بالفوز ،مشــرا ً اىل ان مســؤوليته باتت
اليوم أكرب ،متمنيــا ً له التوفيق يف مهامه
الجديدة .كما تلقى دنش تهنئة الضيوف
املشــاركني يف أعمال الجمعية العمومية،
ومن رؤساء وممثيل أندية امليني فوتبول
يف لبنان الذين حرضوا االنتخابات لتأكيد
الدعم والتأييد لرئيسهم يف هذا اإلستحقاق
القا ّري املهمّ.
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البرج في الصدارة وخسارة العهد
وفوز النجمة واألنصار

وفــاز بوروســيا دورتموند عىل شــالكه 1-صفر ،وبوروســيا
مونشــنغالدباخ عىل اليبزيــغ 3-صفر ،واينرتاخــت فرانكفورت عىل
شتوتغارت  ،1-3وتعادل باير ليفركوزن مع فريدر بريمن .1-1

فرنسا

فرمــل رين انتصارات مضيفه مرســيليا وعادلــه  1-1يف املرحلة
الثامنة من الدوري الفرنيس ،التي شهدت عودة موناكو بفوز رصيح من
أرض مضيفه ريمس 3-صفر ليواصل تقدمه يف الرتتيب.
وهو التعادل األول ملرسيليا بعد سلســلة من  5انتصارات متتالية،
وكان العب وســطه ماتيو غندوزي نجم اللقاء ،اذ سجل الهدفني ،االول
ملصلحة رين ( 25خطأ يف مرماه) والثاني ملصلحة فريقه ( )52يف مرمى
الحارس ســتيف مانداندا العائد للمرة األوىل إىل ملعب "فيلودروم" منذ
رحيله عن مرسيليا الذي أمىض معه معظم مسريته.
وخاض ماندانــدا ( 37عاماً) أحــد الوجوه التاريخيــة يف النادي
املتوســطي  613مباراة ونال تصفيق جماهريه الســابقة التي نادته
بالـ"الظاهرة" ،وهو لقبه أثناء مشــواره الطويل مع مرســيليا ،خالل
فرتة اإلحماء.
وفاز موناكو عىل ريمــس 3-صفر ،وأنجيه عــى نيس 1-صفر،
وبريســت عىل أجاكســيو 1-صفر ،وتروا عىل كلريمون-فريان ،1-3
ولوريان عىل أوكسري ( .1-3أ ف ب)

جابر شخصيّة العام العربيّة
إختريت التونســية أُنس جابر املصنفة ثانية عامليا ً ووصيفة
بطولتــي ويمبلدون الربيطانية والواليــات املتحدة املفتوحة لكرة
املرضب ،شــخصية العام الرياضية العربية للعام  2022حســب
"جائزة فاطمة بنت مبارك االماراتية لرياضة املرأة".
وجاء اختيار جابر ( 28عاماً) بعدما حققت نتائج استثنائية
يف العام  ،2022واصبحت أول عربية عىل االطالق تحتل املركز الثاني
يف تصنيف الالعبات املحرتفات.
كما كانت أول عربية تتوّ ج بلقب احدى دورات االلف يف مدريد
يف ايــار املايض ،قبــل انجازيها يف التأهل اىل نهائــي ويمبلدون يف
تموز عندما خرست امام الكازاخســتانية ايلينا ريباكينا ،ونهائي
"فالشــينغ ميدوز" يف ايلول الجاري لكنها خرست امام البولونية
إيغا شــفياتيك األوىل عاملياً .وقالت جابر عرب تسجيل صوتي بعد
اعالن فوزها بالجائزة" :انا ســعيدة جداً ،ويرشفني الحصول عىل
هذا اللقب املميز ،وشكرا ً لكل من يدعم املرأة العربية".
وتبلغ القيمة املالية للجوائز التــي وزعت يف مختلف فئاتها 1.7
مليون درهم (نحو  463ألف دوالر) ،ويف ابرزها حصدت املرصية جيانا
فاروق حاملة برونزية اوملبيــاد طوكيو  ،2022جائزة افضل رياضية
عربية ،وشيماء الكلباني بطلة الجوجيتسو (افضل رياضية اماراتية)،
والعبة كرة الطاولة املرصية هنا أحمد جودة (افضل ناشئة)( .أ ف ب)
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إنفــرد فريق الربج بصدارة الــدوريّ اللبناني
لكرة القدم محققا ً العالمة الكاملة ،بعد فوزه عىل
الشباب الغازية ( )0-2عىل ملعب انصار يف الجنوب.
وســجل الهدفني الغاني ريتشارد بافور يف الدقيقة
 24وخــر حالق ( .)90ورفــع الفائز رصيده اىل
تسع نقاط ،وتوقف رصيد الخارس عند نقطتني.
وعىل ملعب جونيــة البلدي ،تلقى العهد بطل
لبنان خســارته األوىل هذا املوســم أمام شباب
الساحل بهدف نظيف ســجّ له فضل عنرت (.)85
ورفع الفريق الفائز رصيده اىل خمس نقاط مقابل
أربع نقاط للعهد.
وواصل األنصار مسلســل إنتصاراته وحقق
فوزا ً ساحقا ً عىل فريق طرابلس الريايض بسداسية
نظيفة عىل ملعب طرابلس البلدي .وأحرز األهداف
ك ّل من حسن معتوق ( ،)24وغازي حنينه (،)38
وحســام اللواتي ( )86والســنغايل الحاج مالك
"هاتريك" يف الدقائق ( )45و( )52و( .)75ورفع
"األخرض" رصيده اىل ســبع نقاط ،بينما تجمّ د
رصيد الخارس عند نقطة واحدة.
وعاد النجمة مــن ملعب املرداشــية يف زغرتا
بفوز مقنع عىل اإلخاء األهيل عاليه بهدفني نظيفني
أحرزهما الكونغويل جان بالك ( )28وخليل بدر (.)36
ورفع الفريق "النبيذي" رصيده اىل ســبع نقاط ،أما

من مباراة النجمة واإلخاء عاليه في زغرتا
(تصوير طالل سلمان)

الفريــق الجبيل فلم يقتنص أيّ نقطة هذا املوســم
حتى اآلن .وسقط الحكمة أمام السالم زغرتا بهدف
من دون ر ّد عىل ملعب جونية البلدي ســجّ له فيليب
أيوب ( .)75وحقق الفريق الشمايل أول ثالث نقاط يف
الدوريّ  ،مقابل نقطة واحدة للفريق "األخرض".
وعىل ملعب الصفاء يف وطى املصيطبة ،تغلب
الصفاء عــى التضامن صور بهــدف نظيف من
توقيع السنغايل أدرامي ديالو ( ،)35لريفع رصيده
اىل سبع نقاط ،مقابل نقطتني لـ"سفري الجنوب".

أخبار سريعة
الحاج يتطلّع للمزيد

يتطلع المدير الفني لمنتخب لبنان
لكرة السلة جاد الحاج إلى مزيد
من اإلنتصارات في التصفيات
اآلسيوية النهائية على رغم التأهل
المبكر لمنتخب األرز الى بطولة
كأس العالم التي ستقام الصيف
المقبل .فهو سيخوض المباريات
المتبقية بروح قتالية عالية ،وذلك
بهدف الوصول بلبنان الى أعلى
المستويات في التصنيف الدولي
ّ
ويتبقى للمنتخب اللبناني
للعبة.
أربع مباريات في  10و 13تشرين
األول المقبل في بيروت أمام
نيوزلندا والهند ،وفي  24و27
شباط  2023خارج أرضه أمام
الفيليبين ونيوزيلندا .يُذكر ّ
أن
ثمانية منتخبات آسيوية ستحجز
بطاقاتها الى "العرس" العالمي.

لبنان يكتسح سنغافورة

درّاجات نار ّية :جائزة أراغون لباستيانيني
أحرز اإليطايل إينيا باســتيانيني جائزة
أراغون اإلسبانية الكربى ،الجولة الخامسة
عرشة من بطولة العالــم للد ّراجات النارية
"موتو جي بــي" ،بعدما نجــح يف تجاوز
مواطنــه فرانتشيســكو بانيايــا يف اللفة
األخرية ،يف حني كان أبرز الخارسين متصدر
الرتتيــب وحامــل اللقب الفرنــي فابيو
كوارتــارارو ،إذ خرج خــايل الوفاض ج ّراء
انسحابه من اللفة األوىل.
وحرم باستيانيني ،الذي أنهى السباق
بزمــن  41.35.462دقيقة ،بانيايا من فوز
خامس عىل التــوايل ،فيما ح ّل اإلســباني
أليكس إسبارغارو ثالثاً.
ورغم اكتفائه باملركز الثاني ،إال ّ ّ
أن بانيايا
أضاف  20نقطة اىل رصيــده ،ولم يعد يتأخر
سوى بفارق  10عن املتصدر كوارتارارو (211
مقابل  )201الذي انســحب إثر حادث تصادم
مع اإلسباني مارك ماركيز .وسقط كوارتارارو،
املنطلق من املركز السادس ،يف اللفة األوىل من
السباق ،بعدما اصطدم بد ّراجة ماركيز العائد
إىل منافسات "موتو جي بي" بعد ثالثة أشهر
بسبب خضوعه لجراحة يف ذراعه .واستم ّرت
عقدة ماركيز يف سباق بالده عىل حلبة أراغون
حيث لم ينجح خالل مســرته يف الصعود إىل
منصة التتويج( .أ ف ب)

باستيانيني يحتفل بعد فوزه (أ ف ب)

ترتيب األوائل

 - 1اإليطايل إينيا باستيانيني  41.35.462دقيقة
 - 2اإليطايل فرانتشيسكو بانيايا بفارق  0.042ثانية
 - 3اإلسباني أليكس إسبارغارو بفارق  6.139ث
 - 4الجنوب أفريقي براد بندر بفارق  6.379ث
 - 5األسرتايل جاك ميلر بفارق  6.964ث

ترتيب بطولة العالم

 - 1الفرنيس فابيو كوارتارارو  211نقطة
 - 2بانيايا 201
 - 3إسبارغارو 194
 - 4باستيانيني 163
 - 5ميلر .134

إختتم منتخب لبنان للشباب
في كرة القدم مشواره في
تصفيات كأس آسيا تحت 20
سنة في أوزبكستان ،بتحقيقه
الفوز الثاني في الجولة األخيرة
ضمن المجموعة التاسعة ،على
سنغافورة بنتيجة كبيرة ()1-6
أمس في طاجيكستان .وأحرز
محمد صفوان َ
هدفين ()12
و( ،)22وعلي قصاص ثالثة
أهداف ( )30و( )59و(،)61
ومحمد صادق ( ،)91فيما سجّ ل
أمير سيافز الهدف السنغافوري
الوحيد .ويتأهل إلى النهائيات
صاحب المركز األول في ك ّل
مجموعة ،إلى جانب أفضل خمسة
منتخبات صاحبة المركز الثاني
في المجموعات العشر ،لتنض ّم إلى
منتخب أوزبكستان المضيف.

سباق "ليتز ران"

شرودر يعود إلى اليكرز
عاد املوزع األملانــي دنيس رشودر إىل فريقه
السابق لوس أنجليس اليكرز يف الدوري األمريكي
للمحرتفني يف كرة الســ ّلة بعقد ح ّر ،بحســب ما
أعلن اليكرز.
وكان رشودر الذي بلغ التاســعة والعرشين
الخميــس املايض ،قــد حمل ألــوان اليكرز يف
موسم  ،2021-2020بعد قدومه من
أوكالهوما سيتي ،وقد أعلن فريقه
الجديد  -القديم عودته ملوســم
" 2023-2022بعقد ح ّر" بلغ
 2.64مليون دوالر بحســب
شبكة "إي أس بي أن".
وقال املديــر العام روب
بيلينــكا" :ســيمنحنا دنيس
العمق وحضــورا ً دفاعيا ً ملركز
املدافع .هو مسجّ ل أثبت نفسه
وصانع لعب .نحن سعداء بعودته
إىل معســكر اليكرز بعد نجاحه

الكبري مع منتخب بالده إثر نهاية املوسم" .وبلغ
معدل رشودر  21.6نقطة و 7.3تمريرات حاسمة
مع أملانيا يف بطولة أوروبا لكرة الســلة ،حيث
خرج من نصف النهائي أمام إسبانيا.
واملوسم املايض ،سجل معدل 13.5
نقطة لبوسطن ســلتيكس وهيوستن
روكتس ،قبل أن ينتهي موســمه مبكرا ً
إلصابة يف كتفه.
بلــغ األدوار اإلقصائية "بالي
أوف" ســبع مرات يف مواســمه
التسعة يف الدوري ،آخرها يف 2021
عندما خرس اليكــرز يف الدور
األول أمام فينيكس صنز.
رفــض التمديــد مع
اليكرز العام املايض ،مفضالً
التوقيع لســنة مع بوسطن
قبــل االنتقال إىل هيوســتن يف
شباط املايض( .أ ف ب)

ن ّ
ظم نادي" ليتز ران" النسخة
السنوية الثانية لسباق ركض
لمسافة  10كلم تحت إشراف
اإلتحاد اللبناني أللعاب القوى
ومشاركة  650عدا ًء وعداءة في
جميع الفئات العمرية لإلناث
والذكور .وفي الترتيب العام ،أحرز
زيد السيّد من نادي "ليتز ران"
لقب الرجال ،وجوان مكاري من
النادي عينه لقب السيدات .أما
في باقي الفئات العمرية ،فاحت ّل
المراكز األولى ك ّل من :فوبي كامب،
كارين شريم ،ميساء شيرازي،
نسرين خوري ،ندى الجسر،
فرنسواز عازوري ورفقا محفوظ
(سيدات) ،وجوزيف أبي عبود،
بالل عواضة ،حسن برجاوي،
عيسى خضرا ،طارق فرج ،حمدان
حمدان وياسين عربيّه (رجال).
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عمــــــــاد موســــــــى
i.moussa@nidaalwatan.com

حكومة "فول أوبشن"
من ذا الذي أفتى بضرورة وجود حكومة
كاملة المواصفات تتولى صالحيات رئيس
الجمهورية بعد انتهاء واليته ّ
وإل فال
شرعية لحكومة الرئيس ميقاتي؟ ومن هو
الخبير الدستوري المح ّلف الذي أوحى
للسيّد الرئيس بأن بقاءه في بعبدا بعد
 31تشرين األوّل يئد المؤامرة في مهدها
ويمنع الفوضى .أي مستشار يضخ في
رأس الرئيس هذا الكم من اإلجتهادات
الشخصية؟ أهم ثالثة أي المفتي والخبير
والمستشار ،أو واحد أحد؟ المرجّ ح أن وراء
كل فتوى سليماً.
عندما تف ّكر بنقيض الحكومة الكاملة
المواصفات ال يخطر ببالك سوى حكومة
الضبّاط الثالثة ،أشهر حكومات القرن
العشرين .عون وابو جمرة ومعلوف .ماروني
وأرثوذكسي وكاثوليكي .رئيس ونائب رئيس
وشاهد .وفي وجهها حكومة الدكتور سليم
الحص ،األداة المطواعة في يد غازي كنعان.
في ذاك الزمن المجيد أحبط "الجنرال"
محاوالت توسيع "حكومة الشرقية" لتكون
أكثر تمثيالً وبقي  23شهرا ً مالئ الدنيا
وشاغل الناس بالمنجزات والخطابات وتكسير
الرؤوس ومواجهة المحتل بسكاكين المطبخ.
بعد السكاكين شهر شوك المطبخ وخاض
معركته األخيرة قبل أن يستشهد على البوابة !
سالمة قلبه .شطحة قلم.
بالعودة إلى الطبق اليومي.أي حكومة
شرعية بمواصفات كاملة يوافق على
تشكيلتها العماد عون ،كشريك لرئيس
الحكومة في التأليف والتلحين والتوزيع كما
نصت المادة  50من الدستور؟
أهي حكومة يرث فيها السيد الرئيس
حصة أمير الشويفات الخالد في الوجدان
الساكن في قلوب العذارى ويرث فيها ياسين
جابر مقعد يوسف خليل؟
أو حكومة يجيّر فيها القائد األب المقاعد
المسيحية كلها له كوكيل حصري لهم؟
أستكون حكومة تعمل على الريموت
كونترول من بير العبد أو من الرابية؟
أو حكومة مفخخة بجبران أو بمن يماثله؟
أو حكومة توربو  30حصانا ً 30
"إيرباغ" فرش جلد إيشبمان صديق للبيئة؟
أو حكومة نصف أعضائها من النساء.
والنصف اآلخر غير محدد؟
تبدو لي عبارة كاملة المواصفات تنطبق
على عروس مشتهاة ألرمل عجوز :طويلة،
عينان واسعتان ،شعر كالحرير .بشرة
كالساتان .صدر متعجرف .تتقن ثالث
لغات .موهوبة بالمطبخ الطلياني والهندي
واآلسيوي واللبناني .تقوم بشغل البيت،
نشيطة .سكسية ،مثقفة تروي لزوجها كل
مساء قصة قصيرة كي ينام.
وتبدو لي الحكومة العتيدة المكتملة
المواصفات الدستورية حكومة "جايي" من
الشركة بـ"ديزاين" عوني وبمح ّرك عوني
وتحمل النفس العوني حتى آخر نفس ،ومن
الضرورة بمكان أن تتوافر في وزرائها الخبرة،
الكفاءة ،النزاهة ،النظافة ،الكياسة ،التج ّرد،
اإلستقاللية ،الشجاعة ،الرؤية ،األخالق.
وثمة من يرى أخيرا ً أن اإلتيان بثالثة من
وزن عون وأبو جمرة ومعلوف يفي بالغرض
في هذه المرحلة ...وبزيادة على رقبتنا.

هـــــــــــــل
تعــــــــــلم

تسبّب جوزة الطيب
الهلوسة يف حال
تناولها بكميّة كبرية.

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

"إيلون ماسك" يخسر  38قمرًا صناعيًا
دمّ ــرت عاصفة شمســية  38قمرا ً من
أقمار رشكــة " "Starlinkالتابعة للملياردير
األمريكي إيلون ماسك ،ما كبّده خسائر تقدّر
بعرشات املاليني من الدوالرات.
أطلقت " "SpaceXأربعة وتســعني قمرا ً
صناعيا ً لإلنرتنت من "مركز كينيدي للفضاء"
يف فلوريدا يف  3شباط املنرصم دون حوادث يف
البداية .ويف الوقت نفسه تقريباً ،كانت موجة
هائلة من الجســيمات الشمســية واإلشعاع
تغســل األرض .ونشــأت هذه املوجة بسبب
انفجار عىل سطح الشمس ،يُطلق عليه عاد ًة
"التوهجات الشمســية" أو "االنبعاث الكتيل
اإلكلييل" ( ،)CMEsالتي تع ّد جزءا ً من طقس

الفضاء .وبعد الوصول إىل األرض ،قامت املادة
الشمسية بتســخني غالفها الجوّي ورفعت
كثافة كميات صغرية مــن الهواء عىل ارتفاع
 130ميالً ،حيث تم إرســال األقمار الصناعية
التي كان من املفرتض أن ترفع نفســها عدة
مئات من األميال ،لكن هذا لم يحدث بســبب
السحب الجوي الذي زاد بنسبة .60%
يُربز هذا الحــدث املتطلبات العاجلة لفهم
أفضل وتوقع دقيق لطقــس الفضاء والتعاون
ملواجهته .مع العلم أن هــذه األقمار التي يبلغ
وزن كل منها حواىل  570رطالً ،ال تشكل أي خطر
عىل أي شخص عىل األرض ،ولم تخ ّلف الحادثة
الشمسية أيّ حطام قد يش ّكل خطرا ً عليها.

سمكتا قرش نادرتان قبالة ساحل "سان دييغو"
عىل بعد حواىل  25ميالً شمال رشق كاهوكو،
هاواي ،عندما علق يف شباك مرساة بحرية
لســفينة تابعة للبحرية األمريكية ،وآخر تم
اصطياده قبالة ساحل جزيرة سانتا كاتالينا
وهــو معروض يف "متحف لــوس أنجليس
للتاريخ الطبيعي".
هذه األسماك التي يصعب عاد ًة رصدها
ّ
تفضــل البقــاء بعيد ًة عن
نهــاراً ،والتي
الشاطئُ ،رصدت أيضا ً بالقرب من الفيليبني
َ
ُشــاهد منها حتى
وجنــوب أفريقيا ،ولم ي
يومنا هذا سوى  269قرشــا ً عىل مستوى
العالم ككل.

تــم التقاط مقطع فيديــو الثنتني من
أسماك القرش الضخمة النادرة للغاية عىل
بعد  30ميالً قبالة ســواحل ســان دييغو،
ُرصدتا تسبحان جنبا ً لجنب.
وينتمــي هــذان القرشــان إىل فئــة
" "Megachasma Pelagiosالتــي تعيــش
يف املياه العميقة وتم اكتشــافها عام 1976
ونادرا ً ما يرصدهــا البرش .وقد يصل طول
هذه األسماك إىل  18قدما ً وتتواجد عىل عمق
يرتاوح بني  3000و 15000قدم.
وتم القبض عىل أول قرش ضخم من هذا
النوع يف  15ترشين الثاني من العام ،1976

جولييت بينوش ترفض تسليع المرأة
عىل هامش مشاركتها يف مهرجان "سان سيباستيان
الســينمائي اإلسباني" حيث ســتنال جائز ًة تقديرية عن
مسريتها الفنيّة ،شدّدت املمثلة الفرنسية جولييت بينوش
( 58عاماً) عىل رضورة تع ّلم املمثّالت قول كلمة "ال" لألدوار
املس ّلعة للمرأة ،مشــر ًة إىل رفضها أدوارا ً عُ رضت عليها يف
املايض صوّرتها بدور "امرأة شــخص ما" ،أو انطوت عىل
تســليع لها كامرأة .واعتربت بينوش نفســها محظوظة
ٍ
للغاية ألدائها أدوارا ً مهمّ ة للغاية عىل امتداد مسريتها.
وع ّلقــت بينوش الفائزة بـ"أوســكار" أفضل ممثلة

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

بدور ثانوي عن أدائها يف فيلــم ""The English Patient
سنة " :1996ليس األمر سهالً دائماً ،ولكن علينا أن نعرف
كيف نقفــز إىل املجهول حيث ليس للقواعد الشــوفينية
من قيمة" .ولفتت النجمة الفرنســية التي قدّمت حواىل
 75شــخصية منذ ظهورها عىل الشاشــة الفضية للمرة
األوىل عــام  ،1983إىل أنها تحاول عــدم الحكم عىل الدور
واستيعابه بكافة تناقضاته .ومنح املهرجان بينوش فضالً
عن املخرج الكندي ديفيــد كروننربغ جائزة ""Donostia
الفخرية تقديرا ً ملسريتهما الطويلة( .أ ف ب)

فكتوريا تاور ،الطابق السابع ،كورنيش بيار الجميّل ،األشرفية  -سجل تجاري 2054871
ص .ب  116-5011بيروت ،المتحف  -هاتف ،+9611613050 :فاكس+9611613064 :
االشتراك السنوي 30٠،٠٠٠ :ل.ل  -هاتفi.abiakl@nidaalwatan.com ،+961٣٩٨٣٣٥٤ :
مكتب طرابلس لالشتراكات واإلعالنات :طرابلس  -الجميزات  -تلفون78 860742 :

لإلعــالنــات:
هاتف - +9611283300 :فاكس+9611285956 :
بريد إلكترونيinfonews@media-unit.com :

