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جامعة القديس
جاورجيوس :النموذج
 ...واستعادة الدور
دائما ً هناك بصيص نور .ورأيناه
قبل يومين في تدشين المبنى الرئيس
لجامعة القديس جاورجيوس في
بيروت .حدث استثنائي لم يكن ليحصل
لوال اإلرادة الصلبة للمطران الياس عودة
والقيمين على إقامة صرح تعليمي يليق
بلبنان الحقيقي .وفي ذلك تأكيد أن
"أبناء الحياة" يتقدمون بالعلم والحداثة
وأن إيمانهم يتجسد في خدمة االنسان.
وسط هذه الغيمة السوداء التي قد
نحتاج لتنجلي وقتا ً بطول دهر األيام
السبعة األخيرة من "العهد العوني"،
تبزغ إشراقة توحي بأن ال ب َّد من ضوء
في نهاية النفق ،شرط أن ال يتوقف
العمل للبناء والتعليم ،بموازاة النضال
الصعب لكبح جماح "جمعية أشرار"
لم تكتف بتدمير أركان الدولة وسرقة
ودائع الناس ،بل تسببت بتخريب
المدرسة الرسمية ،وبانهيار الجامعة
الوطنية وتشريد طالبها نحو الشارع أو
نحو الجامعات  -الدكاكين التي فرختها
الطائفية والزبائنية على مدى ثالثين
عاما ً لتخ ّرج أشباه متعلمين يثقلون
ادارات الدولة وال محل لهم في سوق
العمل الحقيقي.
في مقابل "الجريمة المنظمة" التي
كانت ترتكب في السنوات األخيرة،
وبينها خصوصا ً تفجير مرفأ بيروت
الذي أصاب بين مَ ن أصاب "مستشفى
مباني ومرضى وجهازا ً طبيا ً
الروم"
َ
وإدارياً ،هناك من عمل ليل  -نهار
لتضميد الجراح ورفع الركام وإصالح
الحجر ،مثلما كان هناك أيضا ً مَ ن لم
تُثنه الجريمة النكراء التي ارتكبت بحق
العاصمة ولبنان عن السير بمشروع
إنشاء جامعة وإقرار مناهج متطورة
وتوقيع اتفاقات مع أرفع الجامعات
لضمان مستوى يواكب العصر ويقدم
خدمة نوعية يحتاجها لبنان ،سواء في
مجال الطب أو سائر العلوم األساسية
التي تشكل عصب الجامعات العالمية.
بقدر ما يثير تدشين الجامعة
الجديدة الفخر بقدر ما ينبّه الى
كارثة حقيقية تطاول أكثر من نصف
تالمذة لبنان وتتمثل في وضع التعليم
الرسمي بشكل عام .ذاك الفقيد الذي
يجوز البكاء عليه بال انقطاع والذي
أُصيب بالصميم وال تستطيع جامعة
أو مجموعة جامعات خاصة تعويضه
على اإلطالق .هذا التعليم يحتاج ثورة
كاملة ويجب أن يكون على رأس
اهتمامات ساكن بعبدا العتيد مهما
كانت مواصفاته ،اللهُ َّم اذا لم تأت
"المنظومة" برئيس من ُ
صلبها ال يهمُّ ه
إال متابعة النهج القائم على استسهال
تدمير الحاضر والمستقبل خدمة
للمشاريع التي تلحق لبنان بمحاور
التخلف واالستبداد.
يُذَ ّكرنا تدشين الجامعة الجديدة بدور
لبنان الذي نسيناه غير مخيَّرين ،مختبر
تعايش وواحة حريات ومستشفى
المنطقة وجامعتها .ولن تقوم قائمة
للبالد اذا لم نستعد الدولة وسيادتها
لنسترجع هذا الدور الحضاري ونعاود
بث الحياة في جامعتنا الوطنية.
الجامعة الجديدة نموذج يُحتذى لعمل
المؤسسات وكفاءة األشخاص .رعاها
مطران األرثوذكسُ ،
وقيّض لها أن
يتولى المشروع طارق متري وأنطوان
حداد ،علمانيان يتميزان بالعلم والنزاهة
والدفاع عن ثوابت لبنان.
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الراعي يفضح "كتل التعطيل" :تعملون من أجل الشغور ودول تسعى لتغيير الصيغة

حكومة "حزب الله" هذا األسبوع:
باسيل "يعرف حدوده"!
30

أثلج الوسيط األمريكي آموس هوكشتاين
ّ
وزف له موعد "حفــل التوقيع"
صدر العهــد
عىل اتفاقية الحــدود البحرية مع إرسائيل قبل
أيام من نهايــة واليته الرئاســية ،معلنا ً عرب
اإلعــام اإلرسائييل ّ
أن توقيع االتفاقية ســيتم
نهار الخميس املقبل غــداة وصوله إىل بريوت
لتسليم رئيس الجمهورية ميشال عون "مذكرة
الرتسيم" األمريكية تمهيدا ً لتوقيعها يف الناقورة،

بعد أن تكــون املحكمة العليــا اإلرسائيلية قد
أجازت لحكومــة يائري البيد توقيــع اتفاقية
الرتسيم البحري مع لبنان ،وسط تأكيد املعنيني
مــن الجانبني ّ
أن اجتماع الناقــورة لن تتخلله
مظاهر احتفالية مشرتكة بني الوفدين اللبناني
واإلرسائييل ،إنما سيجري التوقيع بشكل منفرد
يف غرفتني منفصلتني عىل ّ
نص املذكرة األمريكية
من قبل كل منهما.
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في الملحق
اإلقتصادي:
 ١٠جرائم مالية خالل األزمة

تحديات دون رفع تعرفة الكهرباء

البرلمان واإلفالت من العقاب

لبنان بين األغلى غذائيًا في العالم

١٩-١٣ +

"سيول اإلهمال" تجرف
اللبنانيين

مساء نتيجة
من االزدحام المروري على أوتوستراد الضبية
ً
المستنقعات التي خلّفتها مياه األمطار (رمزي الحاج)
كما عند "الشــتوة األوىل" من كل عام ،باغتت
السيول اللبنانيني مســا ًء عىل الطرقات فجرفتهم
وطمرت سياراتهم يف مستقعات املياه التي خلفتها
يف عدة مناطق ،ال سيما عند أتوسرتاد الذوق حيث
علق وغرق مواطنون لساعات يف مركباتهم ،بينما

كانت الســلطة كعادتها غارقة يف غيبوبة إهمالها
"القاتل"ُ ،
فســجّ ل فقدان مواطن جرفته السيول
مع عائلته يف "محلة املعامل" يف الذوق ،ولم تنجح
جهود عنارص وحدة اإلنقاذ املائي يف الدفاع املدني
يف العثور عليه حتى منتصــف الليل ،بينما تمكنوا

من إنتشــال باقي أفراد أرسته .وذلك بالتوازي مع
مســارعة الدفاع املدني إىل معمل الذوق الحراري
لسحب املياه التي تجمعت يف داخله درءا ً ملا تش ّكله
من خطر عىل الســامة العامة يف املنطقة يف حال
حصول أي احتكاك كهربائي.

لعبة "عرض وطلب"...
لهذه األسباب هبط الدوالر!

هجوم سيبراني يستهدف المنظمة الذر ّية اإليرانية

بــاتــريــســــيــا جــــــالد

شــعلة "ثورة النســاء" ما زالــت متّقدة
وتتحــدّى بطش أجهزة النظــام اإليراني وقمعه
الدموي للتح ّركات الشعبية املتصاعدة ،خصوصا ً
داخل املدارس والجامعات ،حيث شهدت جامعة
"رشيف" للتكنولوجيــا يف طهران مواجهات بني
طــاب الثورة وعنارص من "الباســيج" وطالب
آخرين موالــن لنظام الجمهورية اإلســامية،
بالتزامن مع بــدء إرضاب أطلقته نقابة املع ّلمني
داخل املدارس ر ّدا ً عىل القمع العنيف بحق التالمذة.

بعد أن تخطى ســعر رصف الدوالر عتبة األربعــن ألف لرية خالل
األســبوع املايض ،وبعد أن أعدّت املصارف عــدّة رصّافاتها اآللية إلنجاز
عمليات "صريفة" فيما أبوابها ال تزال مقفلة ،فاجأ مرصف لبنان أمس
األحد اللبنانيني بإصدار بيان من بضعة أسطر أعلن فيه أنه سيقوم حرصا ً
من خالل منصة "صريفة" ،ببيع الــدوالر األمريكي بدءا ً من يوم الثلثاء
"ولن يكون شــاريا ً للدوالر عرب  SAYRAFAمن حينه وإىل إشعار آخر،
وذلك بنا ًء عىل املادتني  75و 83من قانون النقد والتسليف".
20

جونسون ينسحب من السباق
الحكومي
إنســحب رئيس الوزراء الربيطاني السابق بوريس جونسون
من الســباق لزعامة حــزب املحافظني وبالتايل لرئاســة وزراء
بريطانيا ،معلنا ً عدم ترشــحه للمنصب لصالح وحدة الحزب عىل
الرغــم من اعتقاده بأنّه يف موقع جيّــد لقيادة املحافظني إىل فوز
آخر يف انتخابات  2024العامة ،وعىل الرغم أيضا ً من حصوله عىل
أصوات نواب الحزب الالزمة لخوض السباق.
20

الطالب يواجهون "الباسيج" في حرم الجامعات

وبينما شــهدت جامعات عدّة ،منها جامعة
"رشيــف" وجامعــة "العالمــة الطباطبائي"
وجامعة طهران وجامعة "كــرج الحرة" وكلية
الفنون والهندســة يف يزد وجامعــة "الرازي" يف
كرمنشــاه وغريها ،احتجاجات طالبية واسعة،
أفادت شــبكة "إيران إنرتناشــيونال" بـ"وقوع
اشتباكات" بني قوات "الباسيج" وطالب جامعة
"رشيف" بعد احتجاجات تُطالب بإسقاط النظام
يف حرم الجامعة.
20

تعزيز "الخطوط الدفاعية" في المناطق الروسية المتاخمة ألوكرانيا

واشنطن ر ّدًا على ادعاءات موسكو "الذرّية":
العالم ليس غبيًا
بعدما تعمّ دت موســكو إثارة "مخاوف"
مزعومة من احتمال اســتخدام كييف "قنبلة
قذرة" ،ما عزز الهواجس من أن يكون الكرملني
يُمهّ د بذلك الســتخدام هذا النوع من األسلحة

يف أوكرانيا ،اعتــر البيت األبيض أن ترصيحات
موسكو هذه هي "خاطئة بوضوح" ،منبّها ً إىل
أن "العالــم لن يكون غبيّا ً يف حال جرت محاولة
الستخدام هذا االدعاء ذريعة لتصعيد"20 .
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الطائفة السنية :أزمتا القيادة والدور

الحكومة تطيل الفراغ
و»"تصريف األعمال»" ُت ِّ
قصره
أنهى البيان الصادر عن مكتب اإلعالم في رئاسة
الجمهورية التهويل اإلعالمي الذي كانت تمارسه أوساط
رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل بإصدار
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مرسوم قبول استقالة
الحكومة ،في سياق الضغوط التي يمارسها من أجل تأليف
حكومة وفقا ً لشروطه.
من األساس ،أقرت أوساط قيادية في «التيار الحر» ّ
بأن
التلويح بإصدار الرئيس عون مرسوما ً كهذا حدوده الضغط
اإلعالمي ولذلك لم يص ّرح أحد بنيّة القيام بهذه الخطوة،
التي تؤكد المؤكد كون الحكومة مستقيلة دستورياً ،وصدور
المرسوم ال يمنعها من تصريف األعمال .كما ترى ّ
أن طلب
باسيل من الوزراء المحسوبين على «التيار» أن يمتنعوا
عن تسيير أعمال وزاراتهم ،وعن حضور االجتماعات التي
يترأسها ميقاتي ،جز ٌء من الضغط للحصول على مطالبه في
الحكومة.
وهذا ما دفع األوساط القيادية إلى اعتبار ما جرى التداول
به إعالميا ً حول قبول استقالة الحكومة مج ّرد تهويل ،يعود
القتناعها بأنّها بدعة ،فيما رأت سائر األوساط السياسية أنها
وسيلة إلسقاط مادة من الدستور تحدد مهمة تصريف األعمال
لحكومة «تُعتبر مستقيلة» ،خالفا ً لنية المشترع .فهو صاغ
هذه المادة ّ
تحسبا ً للحؤول دون تعطيل انتظام المؤسسات
في مرحلة انتقالية .والمبدأ ينطبق على الشغور الرئاسي
وضرورة ملئه بسرعة.
الدوامة العبثية تقوم عند بعض أصحاب العقل الجهنمي،
على التسبب بالفراغ الرئاسي ،والفراغ الحكومي من أجل
البناء عليهما لخلق فوضى غرضها مقايضة انتقال السلطة
وإعادة تكوينها .فإما يبقى هذا الفريق حاكما ً بالواسطة أو
شريكا ً باإلكراه ،بعدما انتهت صالحية إمساكه بالقرار ،حتى
لو اعتمد قاعدة ال قيامة لحكم من بعده.
مع ذلك ثمّ ة من يعتقد ّ
أن لعبة عض األصابع في الربع
الساعة األخير قد تنتهي بتأليف الحكومة ،بعد استنفاد
الضغوط المتبادلة طالما س ّلم فريقا التنازع ،الرئيس نجيب
ميقاتي وباسيل ،بمبدأ تغيير  3وزراء مسلمين مقابل 3
مسيحيين من الحكومة الحالية .وساطة «حزب الله» واللواء
عباس ابراهيم علِقت عند رفض باسيل منح الثقة (رغم أخذ
ميقاتي ببعض مطالبه) ،وامتناعه عن تسليم أسماء الوزراء
البدالء لميقاتي بل لعون ،مقابل طلب ميقاتي تغيير وزير
الطاقة وليد فياض بدال ً من نجال رياشي عساكر.
الذين ال يستبعدون خرقا ً في اللحظات األخيرة يرون أن
مسألتي منح نواب «التيار الحر» الثقة للحكومة ،وتسليم
ْ
األسماء لميقاتي ،وتراجع األخير عن مطلب تغيير وزير
الطاقة ،هي تفاصيل يسهل حلها ،إذا كان هناك قرار حاسم
بالتأليف ،يقتضي من «حزب الله» الضغط على حليفه باسيل،
بعدما أحرج ميقاتي وتضرر في أوساط المراجع السنية
وجمهورها ،من مسايرته باسيل على حساب رئيس الحكومة.
تبقى أيام قليلة الختبار ذلك .لكن إذا وُجدت جدية في تأليف
الحكومة يكون الهدف إطالة أمد الفراغ .وإذا تع ّذرت الحكومة
وتسبب ذلك بفوضى دستورية سيكون الوضع ضاغطا ً شعبيا ً
ودوليا ً لتسريع إنهائه ،ما يبرر إطالق رئيس البرلمان نبيه بري،
تحركه منذ األول من تشرين الثاني أو في اليوم التالي ،حول
الدعوة إلى اجتماع حوار وطني للتوافق على الرئيس ،تتوقعه
منه العواصم الكبرى المعنية ،التي مارست وستمارس ضغطا ً
في هذا االتجاه .وسينضم الفاتيكان إلى هذا الضغط ،بالتنسيق
مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي زار الكرسي
الرسولي أمس ،فيما سيوفد البابا فرنسيس رئيس مجمع
الكنائس الشرقية الكاردينال ليوناردو ساندري ،الواسع االطالع
على أزمة لبنان.
شغور الرئاسة ،من دون حكومة ،يمنع استنكاف وزراء
«التيار» عن تصريف األعمال ،ألنهم سيكونون ملزمين
بتسيير أمور وزاراتهم لئال يتم تكليف غيرهم من الوزراء بها،
ولتأمين الحضور المسيحي في السلطة في ظل غياب ممثل
المسيحيين على رأس الدولة ،لئال يتهموا من الوسط المسيحي
باإلخالل بدورهم .هذا على رغم ّ
أن بعضهم كان أبلغ باسيل
أنه ال يمانع تبديله في أي حكومة جديدة ،ومنهم وزير
الخارجية عبد الله بوحبيب .فاألخير يعتبر أنه لم يعد هناك
من مهمة حرزانة يقوم بها بعد أن نفذ خالل توليه الحقيبة،
القضايا الجوهرية المنوطة بها وأوالها اشتراك المغتربين في
االنتخابات النيابية ،والمشاركة في مفاوضات الترسيم ،فضالً
عن التواصل مع الدول العربية بالحدود المتاحة من خالل
الجامعة العربية ،وطرح قضية عودة النازحين السوريين
في المحافل الدولية بتجاوب من رئيس الحكومة ،التشكيالت
الدبلوماسية التي كانت مطلبا ً لفريقه ،والتي لم ت َر النور...
واعتبر بوحبيب أن بقاءه لم يعد نافعاً ،في وقت اضطره
الوضع المالي إلى خفض رواتب سفراء نقموا عليه.
لكن الخروج من الحكومة في ظل وجود رئيس شيء،
وممارسة الدور الوزاري بدءا ً من  1تشرين الثاني في حال
الفراغ ومن دون حكومة جديدة ،شيء آخر .إذ سيكون
االستنكاف تخليا ً عن تمثيل موقع الرئاسة وتسليما ً بتولي
ممثلي الطوائف األخرى سلطاتها.

الركن األساسي المكون للبلد يمر في أضعف األدوار

غـــــادة حـــالوي
مذ ع ّلق رئيس الحكومة السابق سعد الحريري
مشــاركته يف الحياة السياسية ،برزت أزمتا القيادة
والدور يف الطائفة الســنية .وبــدأت الصعوبات يف
مسريته السياسية مع تردي عالقته باململكة العربية
الســعودية العــام  2017ثم اســتقالته إثر «ثورة
17ترشين».
بعد استشهاد الرئيس رفيق الحريري لم تسعف
اإلبن الدعائم التي أحيطت به الستكماله دور والده،
فكان ابتعاده عن الساحة السياسية هو الحل .غادر
الحريري اىل اإلمارات بعدما تــم تخيريه بني العمل
مخيا ً
الســيايس او التجاري كرجل أعمال .لم يكن ّ
من األســاس لكنه ارتأى التف ّرغ إلدارة أعماله بعد
الخســائر التي مني بها .خالفه مع الرياض أخرجه
من الحياة السياسية خروجا ً لن يكون عابرا ً أو موقتا ً
بل كان سببا ًلتسطري نهاية حكايته مع السلطة ومع
الزعامةالسنية.
يف غيابه وقعت الطائفة السنية يف فراغ مريب.
وظهر التضعضع جليا ً يف االنتخابات النيابية األخرية
حيث تشظى نواب الطائفة .واذا سألنا اليوم من هي
الكتلة الســنية الوازنة يكون الجواب أن هناك كتالً
نيابية صغرية متباعدة توزعت بني «بقايا املستقبل»،
والوجوه الجديدة تحت غطاء املجتمع املدني ،وآخرين

يحاولون بــا جدوى ايجاد حيثيــة تمثيلية داخل
الطائفة وعينهم عىل إرث الحريري السيايس.
منذ اإلنتخابات النيابية حاولت مجموعات ملء
الفراغ إلثبات قدرتها عىل القيادة .سعت السعودية
لإلمســاك بالقرار ولم تأت النتيجــة متوافقة مع
املطلــوب .ثم اشــتغل الرئيس فؤاد الســنيورة يف
االنتخابات النيابية وفشــل ،وبعد االنتخابات كانت
النتيجة تو ّزع النواب الســنة عىل جبهات خمس إن
لم يكــن أكثر .خرج الحريري ولــن يعود اىل الحياة
السياسية .وكما يف السياسة كذلك يف الحياة العائلية
حيث يواجه مشــكلة تتصل بــإرث العائلة وهناك
دعاوى قضائية بينه وبني إخوته .أما إرثه السيايس
أي «تيار املســتقبل» فهو أيضا ً كان ضحية وصار
مصريه مجهوالً .منذ مغادرته لم يعد الحريري عىل
تواصل مع أي من قيادات «املستقبل» أو ممن كانوا
يف موقع املســؤولية فيه وال يجيب عىل رســائلهم
الهاتفية .عالقته الوحيدة املســتمرة هي مع أحمد
هاشمية الذي ّ
ينسق معه حول الخدمات االجتماعية.
قبل أيام أقيم لهاشــمية مأدبة غداء يف البقاع
حرضها نواب املنطقة الحاليون والسابقون .قبلها
تمكن من إنشــاء إتحاد جمعيات لتقديم خدمات
إجتماعية .املقربون يقولون ّ
إن هاشمية يعمل عىل
بلورة نصيحة الحريري ّ
بأن الوقت يف لبنان هو للعمل
اإلنساني اإلجتماعي وليس للسياسة .هاشمية ذاته

نجح سابقا ً يف إقناع نازك الحريري ببيعه مؤسسات
رفيق الحريري التنمويــة والرتبوية إلدارتها بعدما
منيت بخسائر فادحة نتيجة التوظيفات السياسية
واملحســوبيات ما أدخله يف حرب بــاردة مع عائلة
الســنيورة بوصفها تتحمل مســؤوليات يف هذه
املؤسسات.
الخالف بني هاشمية والســنيورة لم يقترص
عىل ادارة املؤسســات التنموية والرتبوية بل تعداها
اىل محاولــة اثبات الوجود يف غيــاب الحريري .واذا
كان هاشــمية يترصف بعيدا ً عن غايات سياسية
وباإلتفاق مع الحريري وفق ما يقول املق ّربون ،فإن
السنيورة يســعى منذ االنتخابات النيابية اىل مللمة
صفوف «املستقبل» وإثبات وجوده مللء الفراغ عىل
الساحة الســنيةّ ،
لكن محاوالته تصطدم بفيتو يف
بريوت حيث النفوذ لهاشمية وكذلك يف البقاع جزئيا ً
ويف الشمال .ولكن وبغض النظر عن الخالفات داخل
«املستقبل» ،فإن األزمة الكربى يف غياب الحريري هي
أزمة الرشاكة يف السلطة التنفيذية .وغياب الشخصية
السنية التي تحظى بتمثيل برملاني وازن وقادرة عىل
اتخــاذ القرار ،ومن هي القوى القــادرة عىل انتزاع
اعرتاف الدول العربية السنية ويف مقدمها السعودية
ومــر وبمقدورها أن تفرض نفســها من خالل
القيام بدورها الســيايس من دون أن تكون عرضة
للتشــكيك .اذا كانت أزمة رئاســة الجمهورية هي

«"القوات"» في الجامعات «"قالع وحصون"»
أالن ســــركـــيـــس
ال ب ّد من مراقبة الحركة الشــبابية يف ك ّل
البلدان ملعرفة نبض الشــارع واتجاهات الرأي
العام ،يف حني أن لبنان شــهد منذ خمسينات
وســتينات القرن املايض حركة طالبية الفتة
يف ظل اإلنقســام بني الرشق والغرب واليمني
واليسار ودخول العامل الفلسطيني عىل الخ ّ
ط
وتفجريه الوضع منذ هزيمة  1967العربية.
يعيش لبنان وســط انهيار شامل وأزمة
سياســية ال يعرف أحد متــى تنتهي ،ويف ظل
هذا التخبط القائــم جرت اإلنتخابات الطالبية
يف معظــم الجامعات ذات الطابع املســيحي،
بعضهم من رأى فيها مضيعة للوقت ،وآخرون
أ ّكدوا رضورة إجرائها لعدّة أســباب أبرزها ّ
أن
اإلصالح السيايس وممارسة الديمقراطية يبدأن
من الجامعــات لينتقال إىل الحيــاة العامة ،يف
حني أن اإلتكال هو عىل الشباب بشكل أسايس
إلنقاذ املجتمع من الظلمة والفســاد ،وبالتايل
فإن انخراط الشباب يف الحياة السياسية يعني
تحمّ لهم املسؤولية الوطنية باكراً.

أهمية الجامعات

ال ش ّك أن اإلنتخابات الجامعية مهمة ،لكن
منــذ نهاية الحرب األهلية كانــت لإلنتخابات
يف الجامعات ذات األغلبية املســيحية نكهتها،
والسبب األسايس هو أنها ش ّكلت املرسح األول
ملناهضة اإلحتالل الســوري واطالق شــعار
«سيادة ،حرية ،إستقالل».
بعد خروج جيش اإلحتالل الســوري العام
 2005وعــودة كل من العماد ميشــال عون
والدكتور ســمري جعجع إىل الحياة السياسية
والسماح لألحزاب والتيارات املسيحية بالعمل
السيايس بحرية ،ش ّكلت تلك الجامعات مرسحا ً
للرصاعات املســيحية وانعكاسا ً لها ،ولم يخل
األمر من بعض اإلشكاالت املتنقلة بني الطالب.
والجدير ذكــره ّ
أن النتائــج كانت مكان
أخذ ور ّد بني «القوات» و»التيار الوطني الح ّر»
خصوصــا ً يف الجامعة اليســوعية التي تعترب
الــرح الرتبوي املســيحي األكــر يف لبنان

املســيحية ،يف حني ان التفاوت يف حجم املقاعد
والرشق .لكن بعد  17ترشيــن  ،2019دخلت
هو بسبب وجود كليات كبرية وأخرى متوسطة
قوة جديدة إىل الجامعات والحياة السياســية
وصغرية.
اللبنانية وهي «التغيرييون» أو «املســتقلون»
ّ
ومن جهة ثانية ،فان مسار األمور يكشف
وتتوســع ،يف
أو «العلمانيون» ،وراحت تنترش
التقدّم الواضح الذي يحــرزه حزب «القوات»
وقت كانت موجة «شيطنة» األحزاب والتيارات
يف «اليســوعية» .فقد نال يف العام 24 ،2020
سائدة تحت شعار «كلن يعني كلن».
مقعداً ،وتضاعف هذا الرقم يف انتخابات 2021
ووصل إىل  49مقعداً ،ليحرز التقدّم الكبري هذا
األرقام تتكلم
العام حيث فاز بـ 85مقعداً.
جــرت انتخابــات  2022الجامعية يف 3
أما بالنسبة إىل نتائج جامعة  LAUجبيل،
جامعات مســيحية أساســية وهي :جامعة
فقد نالت «القــوّات»  13مقعدا ً
«ســيدة اللويــزة»« ،الجامعة
مقابــل  4لـ»التيــار الوطني
اليسوعية» ،و LAUجبيل ،وأتت
الحر».
النتائج لتثبت تقــدّم «القوات
كريم بقرادوني:
بالنتيجــة ،يظهــر ّ
أن
اللبنانيــة» وتصاعــد نجمها
يف البنية الشــبابية املسيحية "««القوات"» األولى مسيحيًا «القوات» نالــت يف الجامعات
الثالث املذكــورة أعاله ،لوحدها
بفضل مصلحــة الطالب التي
وهذه النتيجة ترسم
وبقوتها  122مقعداً ،يف حني أن
يقودها عبدو عمــاد ومتابعة
مسارًا لعشر سنوات
«التيار الوطني الحر» مع «حزب
الحزب بنوابه وكوادره ورئيسه
الله» وحلفائهما نالوا  41مقعدا ً فقط ،يف وقت
الحركة الطالبية.
ويف سياق رشح األرقام ّ
يتوقع أن يستكمل مسلسل إنتصارات «القوات»
يتبي اآلتي:
يف جامعة الحكمة إن جرت اإلنتخابات.
فقد اكتسحت «القوات» مقاعد «اللويزة»
ونالت  24مقعدا ً من أصل  26أي ما نسبته 92
رسم للمستقبل المسيحي!
يف املئة من مقاعــد الهيئة الطالبية يف الجامعة
هذا يف النتائج واألرقام ،أما يف اإلســقاط
التي بنتهــا الرهبنة املريميــة املارونية خالل
السيايس ،فيظهر جليا ً أن هناك قوة مسيحية
الحرب للتوفري عىل الطالب املســيحيني معاناة
تتقــدّم داخل صفوف الطالب وســط حمالت
التوجّ ه إىل «بريوت الغربية» لتحصيل تعليمهم
التخوين ورضب صورة األحزاب وهي «القوات
يف الجامعة األمريكية وتحديدا ً ملن يفضل اللغة
اللبنانية» ،يف وقت يســجل «التيــار العوني»
األنكليزيــة ،ونال حزب «الكتائــب» املقعدين
تراجعا ً رهيبا ً ويالحظ ّ
أن الضياع والتضعضع
املتبقيني يف حني اندثر وجــود «التيار الوطني
يتح ّكمــان بصفوف املســتقلني الذين أحدثوا
الحر» ونال مع حلفائه «صفر مقاعد».
ويف قراءة لألرقام التي سجّ لتها «الجامعة
«تســونامي» يف الجامعات خــال انتخابات
اليســوعية» ،فقد نال حزب «القوات» منفردا ً
 2020والذين خاضوا املعركة تحت اسم «النادي
 1900صوت وحصــد  85مقعداً ،بينما حصل
العلماني» ،وهــذا األمر يــدل إىل اتجاه الرأي
العام الشــبابي عموما ً واملســيحي خصوصا ً
كل من «التيار الوطني الحــ ّر» و»حزب الله»
وحركة «امل» وأحزاب  8آذار عىل  1219صوتا ً
الذي يتطلع إىل قيــادة ترتجم تطلعاته وتجيب
ّ
حصة املســتقلني
( 37مقعــداً) ،ولم تتخط
عىل مخاوفــه وليس قيــادات مبعثرة هدفها
اإلستعراض.
الـ 657صوتا ً ( 31مقعــداً) ،ونالت مجموعة
ويف السياق ،يرشح رئيس حزب «الكتائب
«طالــب»  433صوتا ً ( 77مقعداً) ،أما الكتائب
اللبنانية» السابق كريم بقرادوني والذي تس ّلم
فلم تتجاوز الـ 177صوتــا ً ( 8مقاعد) .وهذا
رئاسة مصلحة طالب الكتائب بني أعوام 1968
يظهر إتجاه التصويت لدى الغالبية الشــبابية

محـــــليـــــات
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خفــايـــا
تفاجأ وزير الصحة يف جولته الشــمالية
بشكاوى مرىض الكولريا من ّ
أن بعض املستفيات
الحكومية تتقاىض منه أمــواال ً عىل رغم إعالن
الوزير أن عالجهم عىل نفقة الوزارة.
طرح «بازار بعبدا» املفتوح يف األيام األخرية
عالمــات اســتفهام عــن مســتوى املك َّرمني
وانتماءاتهم السياســية وعن أوســمة منحت
ألشخاص سبق أن قلدوا أكثر من وسام.
أن هناك توافقا ً
كشــف مصدر دبلومايس ّ
بني واشــنطن وباريس والقاهرة والرياض عىل
ثالث مواصفات لرئيس الجمهورية الجديد ،وهي:
توافقي.
إصالحي،
سيادي،
ّ
ّ
يَع ّد أحد النواب املعارضني «العتاق» األيام
والســاعات الفاصلة عن انتهــاء والية رئيس
الجمهورية ،ويقول إن أول خطوة سيقوم بها ليل
 31/30ترشين األول ،الرشب ح ّد السكر.
األوىل فاألزمة الحقيقية هي مع الرشيك السني وهوية من
سيتوىل رئاسة السلطة التنفيذية بعد انتخاب رئيس جديد
وقد أطلقت السعودية الحرم السيايس عىل الطبقة الحالية
بدءا ً من الحريري ذاته.
وســط هذه املعمعة يتو ّزع النواب السنة بني املقربني
لـ»حزب الله» أو املعارضني له ،وهم كلهم حذرون وقلقون
بينما سعت دار الفتوى اىل تجاوز دورها الديني للعب دور
سيايس لعلها تكون جامعة ،لكن جرت محارصة حراكها
وتشتت النواب ك ّل يف اصطفاف.
واألزمة األكرب ســتتمظهر يف حال دخلت البالد يف فراغ
رئايس واستمرت حكومة ترصيف األعمال وحاول رئيسها
نجيب ميقاتي أن يلعب دور الرئيس ،اذ ســتخاض ضده
حرب رشسة سيتشظى «الطائف» بنتيجتها ،وليس بعيدا ًأن
تظهر حاجة ماسة اىل من يدير حوارا ًسنيا ًداخليا ًلوضع حد
للترشذم القائم خاصة و ّ
أن الكل يتعاطى مع السنة عىل أنهم
يف وضع ال يحسدون عليه ...الركن األسايس املكون للبلد يمر
يف أضعف األدوار منذ أن شكل لبنان الحديث.

٣
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طالب "القوات"» الفائزون بانتخابات اليسوعية في معراب

جعجع يراهن على النواب الـ :22الفراغ أو مع ّوض؟
اعترب رئيــس حزب «القوّات اللبنانيّة» ســمري
يروا ماذا عليهم القيام به إذا ما كانوا فعالً صادقني
جعجع أن «أطرف ما يف اإلنتخابات الرئاســيّة هو أن
يف أنهــم ال يريدون ان تصل البــاد إىل فراغ رئايس»،
أن «هنــاك ّ
وأكد يف هذا اإلطار ّ
حلً واحدا ً ال  15حالً،
جميع الكتــل والنواب يدّعون أنّهم ال يقبلون الفراغ،
وهو التصويت لصالح ميشــال معوّض ،وإال ما هو
ويشدّدون عىل رضورة إجراء اإلنتخابات يف موعدها،
يف حني ّ
الح ّل اآلخر املتوافــر امامنا؟ خصوصا ً وأننا بعد مئة
أن ما يقومون به ال ينطبق أبدا ً مع ادّعاءاتهم»،
ألف جهد تم ّكنا من جمع  44نائبا ً للتصويت لصالح
وأعلن انه لم يتم ّكن حتى اللحظة من فهم شعار «من
معوّض ،فهل اآلن هو الوقت املناسب للعودة إىل املربّع
خارج اإلصطفافات» ،وقال« :ال أدري من أين أتى هذا
األول؟ وملاذا يريد النواب الـ 22إعادتنا إىل الخلف؟».
الطرح ألنه بمثابة كالم حق يــراد به باطل» ،ورأى
ّ
وتابع جعجــع كالمه متوجّ ها ً للنــواب الـ:22
«أن الرئيس من خارج اإلصطفافات هو شــخص ال
«لطاملــا كنتم مع ميشــال معــوّض ،وهو صاحب
رأي له يف أي مســألة مطروحة عىل طاولة البحث يف
مواقف سياسيّة واضحة وثابتة منذ
البالد ،وإال كيف لــه أن يكون من خارج
أيام والده شــهيد الطائف «عن ّ
حق
اإلصطفافات؟ فطبيعــة األمور هي ،إما
وحقيقة» رينيه معــوّض وصوال ً إىل
أن تؤيد أو تعارض أي رأي أو مرشوع أو
الرئيس من خارج
مواقفه اليــوم ،إال أنّكم تجلســون
فكرة تطرح بحسب قناعاتك».
وكأن أحدا ً
ّ
وجدّد جعجع دعوة النــواب الـ 22اإلصطفافات شخص وتقومون «بتفلية البزرة»
منّا هو الديان األكرب ،وهذا ليس عمالً
«للعــودة إىل ضمائرهم والتفكــر مليّا ً ال رأي له في أي
ً
يف السياســة وإنمــا مضيعة للوقت
وعمليا بمــا يجب عليهــم القيام به» ،مسألة مطروحة
وللجهد وملصالح الناس ومســتقبل
وســألهم« :ما هو الخيار األفضل ،الفراغ
البالد ،باعتبار أنه إذا ما أراد أي شخص منّا «تفلية»
الرئايس أم ميشــال معوّض؟ وخالل لقائه يف معراب
الباقني فعندها لن يصلح أحد ،فأنا يمكنني أن أقوم
وفدا ً مــن طالب «القــوّات اللبنانيّــة» يف الجامعة
بـ»تفلية» كل نواب املجلس ولــن يخرج «أي واحد
اليسوعيّة عقب فوزهم يف اإلنتخابات الطالبيّة ،قال
جعجــع ّ
منّن صاغ» ،ولكن بطبيعة الحال هذه ليست طريقتنا
إن «الجماعات التــي ال تنضوي تحت لواء
وال مقاربتنا ،من هنا كل ما يحكى يف اآلونة األخرية يف
محــور املمانعة يلبّي نوابها الدعوة ويشــاركون يف
ما خص هذا املوضوع ليس يف مكانه أبداً».
جميع الجلسات ،وال يســاهمون بتعطيل النصاب
واعترب جعجع «أننا وصلنا إىل ســاعة الحقيقة
بشــكل مبارش ،إال أن البعض من بينهم يساهمون
وعىل كل فرد منّا أن يــرى عمليا ً ما يجب القيام به،
بوصول الفراغ الرئايس بشــكل غري مبارش ،واالمر
وليــس أن نعمد إىل إطالق النظريــات طيلة الوقت،
ســيّان يف كلتا الحالتــن ألن النتيجة هي :وصلنا إىل
كنظرية أنّنا ض ّد الفراغ الرئايس يف حني عملنا ال يد ّل
الفراغ الرئايس».
عىل ذلك ،هذا إن لم ننس البعض الذي كان يف كل م ّرة
ورأى ان «األمــل الوحيــد يف الوقت الراهن لكي
يخرج فيها من جلســة انتخاب رئيس ليرصّ ح ّ
بأن
ال نصل إىل الفراغ يكمــن يف النواب الـ 22وعليهم أن

ّ
أتمكن حتى اللحظة من فهم شعار «من خارج
لم
اإلصطفافات»

جميع أحزاب املنظومة ّ
متفقون عىل الفراغ وتعطيل
الجلسات ،والســؤال هنا« :ليش ما بتح ّ
طولون عىل
عينن وبتنتخبوا ميشال معوّض ليصبح لدينا رئيس
للجمهوريّة»؟ أمــا البعض اآلخر فيدّعي أنّه حتى لو
صوّت لصالح معوّض ونال  66أو  65صوتا ً فهذا لن
يؤدّي إىل أي مكان ،باعتبار أن فريق املمانعة سيعمد
إىل تعطيل الجلسة ،ويف هذه الحال هل نساعد الفريق
اآلخر عىل اإلستمرار يف تعطيله الجلسات إىل ما شاء
رئايس ،خصوصا ً وأنّه
الله أم نعطي األكثريّة ملرشح
ّ
ال يمكن ألحد يف ظ ّل هذه الظروف تعطيل الجلســات
كما كان يحصل ســابقاً ،وتحديدا ً إذا ما وُجد مرشح
لديه  65صوتاً».

...المستقلّون في ضياع والعونيون يندثرون
و 1970بعد انتخابات  1968الشهرية التي فاز فيها
«الحلف» عىل «النهج» ،التغيري يف البنية املســيحية،
ويؤ ّكد لـ»نــداء الوطن» أهميــة الحركة الطالبية
ّ
وأن الحــزب الذي ترتهل مصلحــة طالبه يندثر يف
حني أن وجود مصلحــة قوية قد تنقذ أي حزب من
الشيخوخة ،لذلك هي املم ّر األول للقيادة السياسية.
يســرجع بقرادوني الــذي عايــش مراحل
تاريخية ،تجربته مع رئيس حزب «القوات» ســمري
جعجع و»القــوات» ،ويعترب أن هــذه النتيجة لم
تفاجئه ألنه يعرف جيدا ً جعجع ،فهو من االشخاص
القالئل املنظمني الذين يهتمون بتفاصيل التفاصيل،
وهو يتف ّرغ لتنظيم حزبه وبات لديه حزب «حديدي»
يشــبه «الكتائب» يف زمن العز ،لذلك فإنه يتكل عىل
قاعدة شبابية ويجذب الشباب إىل صفوف «القوات».
ويف تفنيد علمــي ،يعترب بقرادوني أن انتخابات
 2022النيابيــة بدّلت املعادلة يف البيئة املســيحية،
حيث صعد حزب «القوات» من  5نواب يف إنتخابات
 2005إىل  19نائبــاً ،فيمــا هناك تراجع مســتمر
لـ»التيار» ،ونتائــج اإلنتخابات النيابية والجامعية
الحاليــة تظهــر ّ
أن جعجع أصبح الرقــم األول يف
املجتمع املســيحي و»التيار» ثانيــا ً وهذا أمر ليس
سهالً بحسب بقرادوني.

لماذا «القوات»؟

وإذا كان الجميع يتفق عىل ّ
أن املجتمع املسيحي
تــواق إىل التغيري ،وبالتايل يجــب أن يصبّ ملصلحة
«التغيرييني» أو «املســتقلني» ،فلماذا تصاعد نجم
«القوات»؟
يعترب كريــم بقرادوني أن هنــاك أمورا ً تجعل
«القوات» أشد قوة ،أولها خيبة أمل الشباب من «ثورة
 17ترشين» ،عندها إما يعتكفون أو يرون األنسب،
لذلك فقد جذبت «القوات» يف هذه املرحلة الشــباب
املسيحي ،أما السبب الثاني بحسب بقرادوني ،فعدم
رغبتهــا بأن يكون لديها قيــادة موحدة وهذه أهم
أخطاء «الثورة» ،وهذا ما أدى إىل احباط الرأي العام
مقابل ظهــور حزب متماســك كـ»القوات» ببنية
حديدية حيث يعطي رئيسه اإلهتمام الكايف لشبابه
ولديه خطاب سيايس واضح.
ومن جهة اخرى ،يشدّد عىل أن رفع شعار «كلن
يعني كلن» وتشظي «التغيرييني» وخوضهم معارك

إهتمام بكل الفروع الطالبية (ألدو أيوب)

تصاعد داخل البيئة المسيحية (ألدو ايوب)

ض ّد بعضهــم البعض ،كلها عوامــل أدت إىل ابتعاد
زميلته الدكتورة يف الجامعة اللبنانية غادة أيوب.
الشباب عنهم ومنحهم أصواتهم لـ»القوات».
وبعد هذه األرقام التي تحققت ،يشــدّد األسمر
ال شــ ّك ان اإلنتخابات ترسم املســتقبل ،لذلك
يف حديثه إىل «نــداء الوطن» عىل أن الطالب أثبتوا أن
يــرى بقرادوني أن ك ّل هذه اإلســتحقاقات أدت إىل
خطــاب «القوات» هو الذي يمثلهــم ،لذلك إنتخبوا
حلول «القــوات» األوىل ،وهذا مســار
«قوات» يف الجامعات وقبلها انتخبونا
ســيكمل يف الســنوات العــر املقبلة
يف  15أيــار ألنهم يريــدون مرشوع
وســط تراجع «التيــار الوطني الحر»
«القوات» وهو بناء الدولة.
األسمر :الطالب
وخالفات «التغيرييني» وعدم قدرة حزب
ويحيي األســمر مصلحة الطالب
أثبتوا أنّ خطاب
«الكتائب» عىل العودة إىل الساحة وفرض
يف «القوات» كــوادر وأفرادا ً عىل الجهد
حضــوره كمــا كان ،يف وقت تســتمر «"القوات"» هو الذي الذي يبذلونه ،ويؤكد أن «هذه املصلحة
«القوات» بخرق كل الطبقات املسيحية
هي دينامو الحزب وخ ّزانه ،ففي فرتة
يمثلهم
وعدم اإلكتفاء بقاعدة الطبقات الفقرية
اإلحتالل كانت تمثل صــوت النضال،
والوسطى ومجموعات األطراف.
وبعــد ذهاب املحتــل أصبحت الحامــل للمرشوع
القواتي ،لذلك فــان «القوات» تمنح الشــباب كل
اإلهتمام ألنهم املســتقبل وهــذا األمر يدخل ضمن
«المصلحة الدينامو»
وإذا كان بقرادونــي يعتــر ّ
إسرتاتيجية الحزب».
أن معمودية رجل
السياسة تم ّر بمصلحة الطالب ،فإن مصلحة طالب
إنتخابات «اللبنانية»؟
«القــوات» تفرز الكوادر ،ويف هذا املجال يربز النائب
ووســط احتفال الجامعات الخاصة بالعرس
ســعيد األســمر الذي تخ ّرج من صفوف مصلحة
الديمقراطي ،يبقى الســؤال ماذا عــن إنتخابات
طالب «القــوات» وناضل يف أصعــب املراحل ،وقد
الجامعة اللبنانية؟ وهل ســتؤجل وملــاذا ال تُمنح
استطاع الوصول إىل الندورة الربملانية ممثالً منطقة
للطالب فرصة التعبري عن تطلعاتهم؟
جزين التي كانت مصبوغة باللون الربتقايل إىل جانب

ويف الســياق ،يؤكد الباحث واملــؤرخ الدكتور
عصــام خليفة ،والــذي يعترب من أهــم املناضلني
الجامعيني ،أنّه ما من ش ّك أن «إنتخابات الجامعات
الخاصة تعرب عن اإلتجاهات السياسية للطالب ،لكن
لكي تكتمل الصورة يجب السماح للرشيحة الثانية
من الطالب التعبري عــن رأيها وهي طالب الجامعة
اللبنانية».
وي ّ
ُعب خليفة لـ»نــداء الوطن» عن مرارته من
الوضع الــذي وصلت إليه الجامعة اللبنانية ،ويعترب
أن هناك ســيطرة فئوية عىل الجامعة اللبنانية من
فئة معروفة وهي تعمل لرضب كل املؤسسات فيها،
لذلك فان قرار إجراء اإلنتخابات الطالبية من عدمه
موجود يف يدها ،لكن لن يُسمح للطالب يف أن يكون
لديهم هيئات تدافع عن مصلحتهم وذلك لكي تبقي
سيطرتها عىل الجامعة.
بدوره ،يشــدّد النائب األسمر عىل أهمية إجراء
اإلنتخابات يف الجامعــة اللبنانية التي يعتربها أكرب
خزان قواتي ،مســتغربا ً ســبب تأجيلها وهو غري
مربر خصوصــا ً أن اإلنتخابات تجــرى يف املدارس،
فلماذا ظلم طالب «اللبنانية»؟ ويؤ ّكد أنه سيستمر
بالضغط من أجل إجرائها ألن ما يحصل هو جريمة
بحق الطالب.
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محـــــليـــــات
العـــدد  - ٩٦٦السنــــة الـرابـعـة

جــان الــفــغــالــي

"«يا رايح كَ ِّتر ...المخالفات»"
هل نحن في «نظا ٍم رئاسي»؟ بالتأكيد ال ،هل رئيس
الجمهورية العماد ميشال عون يتص ّرف في األيام
األخيرة من عهده كأنّنا في «نظام رئاسي»؟ بالتأكيد
نعم!
خطوة تكليف نائب رئيس مجلس النواب الياس بو
صعب تر ّؤس وف ٍد إلى سوريا للتفاوض على ترسيم
الحدود شماالً ،توحي وكأنّنا في «نظام رئاسي» ،لكن
وبما أنّنا في نظام منبثق من الطائفّ ،
فإن في هذه
الخطوة مخالفة للطائف لألسباب التالية:
تكليف وف ٍد للتفاوض مع سوريا يجب أن يمّ ر في
مجلس الوزراء ،وهذا ما لم يحصل.
كيف يت ّم تكليف نائب ترؤس وف ٍد وزاري؟
مَ ن يُعِ ّد ورقة التفاوض؟
هذه «الفوضى الدستورية» ال تقتصر على ّ
ملف
مور َست في
التفاوض مع سوريا ،بل سبق أن ِ
«التفاوض» مع إسرائيل:
ّ
الملف من رئيس مجلس
إستر ّد رئيس الجمهورية
النواب بذريعة ّ
أن التفاوض يجريه رئيس الجمهورية
للوصول إلى المعاهدة ،ث ّم انتهى األمر إلى أن ال تفاوض
وال معاهدة بل «تبادل رسائل مع إسرائيل عبر الوسيط
األميركي واألمم المتّحدة» ،ألم يقل ذلك رئيس «التيّار
الوطني الح ّر» جبران باسيل في معرض ردّه على
المطالبة بمناقشة االتفاق في مجلس النواب؟ في حال
تبادل الرسائل فقط ،أين دور الحكومة؟
عدا االلتفاف على القوانين في ّ
ملف االتفاق مع
اسرائيلّ ،
فإن الرئيس عون يتص ّرف في اإلتصاالت مع
سوريا على قاعدة أن ال أحد «يجرؤ» على اإلعتراض
على ما يقوم به ،فرئيس مجلس النواب نبيه بري
بالتأكيد غير موافق على تف ّرد عون بهذه الخطوة ،وعدم
الموافقة ينطبق على رئيس حكومة تصريف األعمال
نجيب ميقاتيّ ،
لكن األخيرين «يهادنانه» على قاعدة
«ما بقا من العهد أكثر ما مضى»  ،واإلعتراض عليه قد
يُفهَ م على أنّه اعتراض على االتصال بسوريا ،وهذا ما ال
يريدانه أن يكون االستنتاج.
النائب والوزير السابق البير منصور نشر كتابا ً في
مطلع عهد الرئيس الراحل الياس الهراوي ،عنوانه
«االنقالب على الطائف» ،إذا اعاد طباعته فقد يضيف
إليه فصالً تحت عنوان «آخر فصول االنقالب على
الطائف من الهراوي إلى عون».
فمَ ن نصح الرئيس عون بأن ينهي عهده بمخالفة
دستورية صريحة؟ ولماذا يريد ان ينهي عهده وفق
مقولة «يا رايح َكتِّر ...المخالفات»؟
عشية  13تشرين  ،1990وفي آخر ايامه في بعبدا،
قيل للرئيس عون ّ
إن هناك موعدا ً ألحد المسؤولين لديه
مع اللواء غازي كنعان ،قرأ العنوان على أنه صفحة
جديدة .يُخشى أن تكون قراءات الرئيس عون في آخر
أيامه على هذا المنوال.

اإلثـنـيـن  ٢٤تشرين األول 2022

قانون الشراء العام :هذا ما تحقق
في  3أشهر
خـــاص " -نــداء الــوطــن"
بعد أق ّل من ثالثة أشــهر عىل
بدء نفاذ قانون الرشاء العام ،يمكن
القــول ّ
إن قاعــدة االمتثال راحت
تتســع أكثر لتشــمل املؤسسات
األمنية والعسكرية وهي التي كانت
املبــادرة أوالً ،اإلدارات والوزارات
املركزيــة ،املؤسســات العامة ال
ســيما مجلس اإلنمــاء واإلعمار،
مجلس الجنوب ،مؤسسة كهرباء
لبنان ،هيئة اوجريو ،الهيئة العليا
لإلغاثة ،اللجنة املوقتة ملرفأ بريوت،
رشكتي الهاتف
مرصف لبنان ،اىل
ّ
الخلوي ،وعدد كبــر من البلديات
واتحاداتها؟
ّ
املعب
اذاً ،لناحية الشــمولية
عنها يف املــادة  ،2الفقرة  ،3واملادة
 3من قانون الــراء العام ،يمكن
إن التطبيق ســجّ ل تقدما ً
القــول ّ
ّ
فــإن الجهات
ملحوظــا ً وبالتايل
الشارية التي تنفق عىل مشرتياتها
أمواال ً عمومية ،أيا ً كان مصدرها،
سواء املوازنة العامة أو القروض أو
ّ
النص املعاكس)،
الهبات (يف غياب
باتت اليوم يف قبضة قانون الرشاء
العام.
يف الواقع ،حمل قانون الرشاء
العــام عنوانا ً إصالحيــا ً يف مجال
مكافحــة الهــدر يف املــال ،فهل
مارست هيئة الرشاء العام املنشأة
بموجب املــادة  74مــن القانون
املذكــور ،صالحياتهــا؟ وما هي
النتائج األولية للعملية؟
رئيس هيئة الرشاء العام جان

العلية يوضح لـ»نداء الوطن» أنّه
تمّ ت اإلجابة عــى حواىل  50طلب
ابــداء رأي خ ّ
طيــاً ،باإلضافة إىل
اإلجابة الشــفهية عرب الهاتف أو
اللقاءات التي عقدت يف مق ّر الهيئة
مع الجهات الشارية للرد عىل املئات
من األسلئة االستيضاحية .كما ت ّم
إصدار توصيتني وتســع مذكرات
وقراريــن ت ّم نرشهــا عىل املنصة
االلكرتونيــة للهيئة وت ّم تخصيص
خانة ملســاعدة الجهات الشارية
لتاليف األخطاء الشــائعة واملتكررة
يف تطبيق القانــون ،وذلك من باب
إبداء الرأي وتقديم املساعدة الفنية
واإلرشــاد للجهات الشارية .وفقا ً
ألحكام املادة  76من قانون الرشاء
العام ال ســيما يف الفقرتني  9و19
كمــا عرضت عــدّة دفاتر رشوط
خاصة يف اإلطار الرقابي املســتعد
إلعطــاء املالحظات بشــأنها بما
يضمن تأمني املنافسة والشفافية
واملساومة وتكافؤ الفرص وتحقيق
القيمة املقابلة للمال املنفق.
ولع ّل أكثر التوصيات الصادرة
عن الهيئــة إثارة للحساســيات
كانــت التوصية رقــم  1املتعلقة

المخالفات ستكون كما يؤكد
العلية موضع متابعة خالل
األسابيع المقبلة التخاذ
اإلجراءات القانونية المناسبة
ومنها اقتراح فرض عقوبات

ّ
تم رصد مخالفات لدى بعض الجهات الشارية

بإلغاء املناقصــة املرتبطة بتأمني
خدمات انتــاج وتوزيع الطاقة يف
نطاق امتياز زحلة السابق بتاريخ
 2022/8/23حني ســارع النائب
ســليم عون إىل رفــض التوصية
وإعالن الســر باملناقصــة إىل أن
أثبتت األخرية فشلها التلقائي بعدم
تقــدّم عارضني إليهــا ،فيما كان
موقف مجلس إدارة كهرباء لبنان
مغايرا ً بعدما زار وفد من املؤسسة
برئاسة كمال الحايك هيئة الرشاء
العام ليعلن التزام املؤسسة بكل ما
يصدر عن الهيئــة وقد ت ّم االتفاق
عىل وضــع دفــر رشوط إلجراء
املناقصة يف أقرب وقت.
مــن جهته ،لم يــردد رئيس
الهيئــة يف اســتخدام صالحياته
املنصوص عليها يف املادة  77الفقرة
السابعة ،بانتداب مندوب عن الهيئة
لحضور جلسات التلزيم التي تجرى
خارجهــا بصفة مراقــب ،وكان
االختبــار األول يف مزايدة الســوق

الح ّرة حيث ســجّ ل مندوب الهيئة
مالحظات تقنية أدّت إىل طلب امللف
بكامله من قبل هيئة الرشاء العام
إلجراء التوضيحات املطلوبة لبعض
األخطــاء التقنيــة ،وكان تجاوب
مطلق من وزير األشــغال العامة
الذي يرصّ عىل تطبيق قانون الرشاء
العام عىل جميع الوحدات اإلدارية
التابعة أو الخاضعة لوصاية وزارة
األشغال العامة وهو أصدر املذكرات
ذات الصلة التي تحسم موقفه بهذا
الشأن.
وأوضح العلية أنّــه ت ّم رصد
مخالفــات لدى بعــض الجهات
الشــارية لناحية اجراء مناقصات
من دون اإلعــان عنها عرب املنصة
املركزية وتجــاوز نصوص قانون
الــراء العام ،وهــذه املخالفات
ســتكون كما يؤكد العلية موضع
متابعة خــال األســابيع املقبلة
التخاذ اإلجراءات القانونية املناسبة
ومنها اقرتاح فرض عقوبات.

الرئاسة تنتقد اإلعالم وتنفي معلومات «"مغلوطة"»
مجــد ّداً ،انتقد مكتب االعالم يف رئاســة
الجمهوريــة وســائل االعــام ،ودعاها اىل
اســتيضاحه يف كل ما يتعلق بمواقف رئيس
الجمهورية العماد ميشــال عون .واصدر يف
هذا السياق امس البيان اآلتي:
«تتناقــل وســائل اعالمية منــذ ايام
معلومات مغلوطة عن عزم رئيس الجمهورية

العماد ميشال عون عىل توقيع مرسوم قبول
استقالة الحكومة ،وتبني عىل هذه املعلومات
املختلقة تحليالت حول خطوات أخرى يعتزم
الرئيس عون القيام بها.
ان مكتــب االعالم اذ ينفــي نفيا ً قاطعا
هــذه املعلومات ،يؤكد ّ
أن ال اســاس لها من
الصحــة جملــة وتفصيال وهــي تندرج يف

اطار التشــويش املتعمد واالساءة املمنهجة
ملوقع الرئاســة وشــخص الرئيس .ويجدّد
املكتب الدعوة اىل وســائل االعالم العودة اليه
الســتيضاح كل ما يتعلــق بمواقف رئيس
الجمهورية ّ
لئل تقع ضحية أكاذيب واضاليل
تكثر يف مثل هذه املواســم السياســية التي
تعيشها البالد حالياً».

مســـاحة حـــرّة

للتطبيع وجه أخطر
د .فــــادي كــرم

(*)

تــردّد يف اآلونــة االخرية بكثافــة يف املقاالت
الصحافية واملطالعــات االعالمية كلمة «التطبيع»
ّ
تتوقع أن
وتحتــ ّل حيّزا ً كبريا ً من التحليــات التي
يكون البــدء يف البحث بالتطبيــع قريباً ،كخطوة
منطقية بعد إتمام إتفاقية الرتسيم البحري ورىض
كل من ارسائيل و»حزب الله» عنها ،وتتواىل املواقف
التي تتّهم فريق الدويلة ا ُملمثّل الحقيقي لـ»الحرس
الثوري االيراني» يف لبنان بإعطاء الغطاء السيايس
واالمني للدولة الرســمية اللبنانية إلنهاء الرتسيم
البحــري االقتصــادي عىل حــدوده الجنوبية مع
ارسائيــل .ويف املقابل ،تجهــد املنظومة الحاكمة
للدفاع عن موقفهــا ولتربيــر موافقتها ورفض
مقولة ّ
أن الرتســيم هو املقدِّمة للتطبيع ،وتُحاول
ان تُظهّ ر شعورها بالنرص وادّعائها بهزم العدو يف
ٍ
حدث
املفاوضات غــر ا ُملبارشة ،تماما ً كما بعد ك ّل
حرب أو معاهــد ٍة أو اتفاق ،فالهزائم
ميدانــي أو
ٍ
ٍ
املؤ ّكدة التي تتواىل عىل املحور وعىل الدول املحكومة
النتصارات وهميةٍ
ٍ
منها تُحاول جاهــد ًة تحويرها
لها.
إعتدنا عىل اســتخدا ٍم مُحــدّد لعبارة التطبيع
يف القاموس الســيايس اللبناني ،حيث انحرصت يف
االشــارة اىل إقامة اي دولة مقاطعة لدولة ارسائيل
عالقات دبلوماسية معها ،وأصبح التطبيع مطبوعا ً

يف عقول الناس وكأنّه مُــرادف للعمالة والخيانة،
أن إتمام التطبيع بني دولتني ال يكون اال علنيا ً
علما ً ّ
ورســمياً ،أي بقرار رسمي من الدولة ،امّ ا الخيانة
فرسي وبالخفاء.
والتعامل
ّ
لســت هنا بصدد التطــ ّرق لســبل التعامل
االقليمي بني الدول التي تدّعي العداوة بني بعضها
البعض ولكنّها تتفاوض يف الوقت ذاته عىل توزيع
النفــوذ االقليمــي ،ولكنّني ســأدخل يف ما تعنيه
عملية التطبيع ،وما تســبّبه من أخطار عىل لبنان
الصيغة والوجود والعيش الح ّر والرشاكة والرسالة
والتفاعل بني الحضارات والثقافات.
ّ
ولكن للتطبيع أنواعا ً واشــكاال ً متعدّدة ،منها
االجتماعية ومنها الثقافيــة وااليديولوجية ،ولك ّل
منها تأثري خطري ومصــري عىل الثقافة الوطنية.
فالتطبيع ا ُملهدِّد للبنان ،ا ُملميّز بفرادته يف املنطقة،
يتمثّل بالنظريات املتخ ّلفة واملتزمّ تة واملنغلقة اآلتية
ّ
تمس بالح ّريات يف لبنان
من ويل ّ فقيه يف ايران ألنّها
وباالقتصاد املنفتح الذي طاملا ش ّكل السند االسايس
لهذا البلد ،وتُؤثّر ســلبا ً عىل املمارسات االجتماعية
والدينية والتعليمية التي طاملا شــ ّكلت الشخصية
اللبنانية املنفتحة والناجحــة واملتأقلمة مع كافة
املجتمعات الدولية الغربية والرشقية.
يخلق االنســان متشــابها ً أينما كان ويف ك ّل
األزمان ويف كافة املجتمعــات ،ويبدأ بالتع ّرف عىل
الحياة من خــال العائلة واملؤسســات الرتبوية

والدينية والتثقيفيــة واالجتماعية وغريها ،ولكن
يف االنظمة املوجِّ هــة تأتي التنظيمات االيديولوجية
ّ
ولتؤســس
لتُديــر عقليتــه ولتبني شــخصيته
لترصّ فاتــه ،ولذلــك ،فأخطر انــواع االحتالالت
ليست العســكرية منها ،ألنهّ ا تبقى احتالال ً مهما
ّ
تعســفت ،بل االحتالالت
طالت ،وتزول حتما ً وإن
التطبيعية هي التي تُشــ ّكل خطر زوال لثقافة أهل
االرض واصحــاب الوطن ،ونراهــا اليوم تُمارس
بعدائية شــديدة ض ّد عادات الشــعب اللبناني من
خالل التطبيع ا ُملمنهج الذي يُمارس بتســويق آرا ٍء
ٍ
ونظريات ال تشبه الثقافة اللبنانية وال تقاليد شعب
وطن االرز وال املفاهيم التي نشأ عليها والذي ّ
حقق
بفضلها النجاحات الكبرية ،فنتيجة للعلوم والرتبية
والقيم التي ّ
تلقاها يف مدارسه وجامعاته ومعاهده
الوطنية ،وإرسالياته ،ونتيجة االنفتاح الذي مارسه
تجاه املجتمعات العربية والرشقية والغربية والتي
ّ
أهلته للتأقلم مع كافة الظروف ،ونتيجة تفاعله مع
مجتمعات العالم املختلفة تطبّع هذا الشعب ليكون
خلوقا ً ومنتجــا ً وهمزة وصل عاملية .التطبيع الذي
يغزو الشعب اللبناني اليوم يحاول سحبه اىل الجهة
ا ُملعاكسة حيث حضن محور املمانعة الذي يستفيد
ّ
ويمتص مقدّراته ،بدل العالقات الدولية ا ُملفيدة
منه
له .نــرى تطبيعا ً يتســ ّلل للعمــل االداري للدولة
بحيث يُطبّــع املفهوم الزبائني الكامل يف الســلك
القضائــي واألمنــي ويف الــوزارات والتوظيفات،

ويقيض عىل مفهوم الكفاءات ليح ّل مح ّلها ذهنية
التبعية واالستســام لتوجيهات السلطة الحاكمة،
ٍ
بيئات لبنانية طاملا آمنت
ونرى التطبيع يدخــل اىل
بالح ّريات وبالعــ ّزة باالنتماء وبالتفاخر بالنضال،
ليُخضعها ملفهوم اللجــوء اىل الزعيم املؤ ّله لضمان
الحماية واملصلحة الشخصية .تطبي ٌع يج ّر الراغبني
بلعب االدوار السخيفة للتلهّ ي بالقشور والتسويات
والطروحات االستعراضية.
تطبيــع مرفوض
من
اللبنانيــن
يخيفــون
ٍ
باألساس ويُس ّللون لحياته تطبيعا ً إلغائيا ً للهوية
وللوجود وللــراث وللتاريخ وللمســتقبل .دُعاة
التطبيع ليســوا فريقا ً واحدا ً وال اصطفافا ً محدّداً،
بل هم متنوعون ومتطبّعون بفكرة املعاداة للبنان.
يأتي التغيري والتطبيع يف االفكار ويف الثقافات
بطيئا ً وتدريجيــا ً وتراكمياً ،وكما ســمّ اه املؤرخ
الفرنيس فرنــان بردويل «تاريخ املــدى الطويل»
هكذا انواع من التطبيع تأتي لتؤثر عىل ك ّل جوانب
الحياة البرشيــة االقتصادية واالجتماعية والدينية
والفكرية .واخرياً ،يتس ّلل التطبيع االلغائي خطو ًة
خطوة ويومــا ً بعد يوم وأكثر ا ُملســهّ لني له جهل
املتطبّعــن وخبث املتعاملني وذهنيــة املتخاذلني.
وأكثــر الرافضني واملقاومني له هم رافعو شــعار
التحدّي لخططه ،وال وجود ألنصاف الحلول ،فكفى
ً
ومضيعة للوطن ،والسالم.
هدرا ً للوقت
(* )عضو تكتل «الجمهورية القوية»

محـــــليـــــات

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٩٦٦السنــــة الـرابـعـة

اإلثـنـيـن  ٢٤تشرين األول 2022

«"جلسات انتخاب رئيس الجمهورية مسرحيّة ال تخلو من المزاجية"»

للمعطلين :ذروة الفساد السياسي...
الراعي
ّ
وواحة الخيانة الوطنيّة
أبــدى البطريــرك املارونــي الكاردينال مار
بشارة بطرس الراعي ســخطه الشديد عىل سري
مجريات عمليــة انتخاب رئيس جديد للجمهورية
يف مجلس النــواب ،ولم يُخف غضبه من ترصفات
بعض النواب ،منتقدا ً طريقة تعاملهم مع جلسة
أن من ّ
انتخاب الرئيس ،ولفت اىل ّ
يدقق يف تح ّركات
عددٍ منهم «يكتشــف فورا ً أنّهــم يف مرسحيّة ال
َ
تَخلو مــن املزاجيّةِ
احتفال
عوض أن يكونــوا يف
ٍ
سعي ٍد يُقدّمون من خالله للبنان رئيسا ً مقبوال ً من
اللبنانيّني» .واعترب «اننا أصبحنا يف ذروة الفســاد
الســيايس األكثر رشّ ا ً من الفسادِ املايل ّ ،ورصنا يف
ِّ
واحةِ الخيانةِ الوطنيّةِ ».
ففي عظته خالل قداس االحد يف بكركي ذ ّكر
الراعي بداية ّ
بأن السلطة السياسيّة «مؤتمنة عىل
موهبة تأمني الخري العام ،بحيث تم ّكن املواطنني
والعائالت واملجموعات من تحقيق ذواتهم تحقيقا ً
ّ
وتوفر مجمل أوضاع الحيــاة االجتماعيّة
أكمــل،
التي
ّة
ي
والفن
ّة
ي
والثقاف
ّة
ي
والسياســ
ّة
ي
واالقتصاد
ّ
لرئيس مقبول رجل دولة ال رجل سياسة ال تعنيه إل مصالحه
تؤمّ ن لهم الخري العام» ،وعىل هذا األساس ،دعاها
الســادة النوّاب والكتل النيابيّــة الذين تتك ّلمون
الرئايس؟
الشغور
نحو انقســا ِم الوطن أكثر من
اىل «العمــل بتج ّرد بحثا ً عن خــر الجميع وخري
ّ
ِ
وتعملــون من أجل الشــغور أو الفراغ يف ســدّة
أهكذا تتجاوبــون مع البيان الصادر عن مجموعة
ك ّل مواطن ،وال ســيّما من هم أكثر حاجة ،ال عن
ّ
الحق،
الرئاســة ،قولوا لنا من أين تستنبطون هذا
الدعم الدوليّة من أجل لبنان الصادر يف الخامس من
ّ
الخاصة أو الفئويّــة ،فيما هي تحكم
املصلحــة
ّ
وتربّرون مخالفتكم الخطرية والسافرة للدستور؟
ترشين األوّل الجاري ،والداعي اىل انتخاب الرئيس
وتسن الرشائع وتدير الشؤون العامّ ة».
الدولة
هل نيابتكم وكتلكم وُجدت للتعطيل؟».
ضمن املهلة الدستوريّة ،والكاشف أهميّته ودوره
وأضــاف الراعــي« :من مقتضيــات العمل
واكد أن «من ّ
يدقق يف تح ّركات عددٍ من النواب
يف الداخل والخارج يف الظروف الراهنة؟».
الســيايس فضيلتان إجتماعيتان همــا العدالة
ّ
وتساءل الراعي« :كيف وبأيّ ّ
ِ
الجلسات النيابيّةِ األخرية ،يكتشف فورا ً أنّهم
أثناء
حق ،أيّها السادة
والتضامــن .العدالة هي الســعي إىل خلق أوضاع
َ
يف مرسحيّة ال تَخلو من املزاجيّةِ
عوض أن يكونوا
النوّاب والكتــل النيابيّة ،تبــدّدون الوزنات التي
مســاواة وتكافؤ فرص بــن املواطنني ،فتعطي
حق ّ
احتفال سعي ٍد يُقدّمون من خالله للبنان رئيسا ً
ك ّل ذي ّ
يف
اللبناني بموجب مقدّمة
ائتمنكم عليها الشــعب
حقه ،وتعمــل عىل ّأل يصبح األغنياء
ٍ
ّ
الدستور (بند د)؟ أتدركون ّ
مقبــوال ً من اللبنانيّــن بعد طول
الشغور
أن السري نحو
أكثــر غنى ،والفقــراء أكثر فقراً.
ِ
ُ
أحزان وأزمات .قلت رئيسا ً مقبوال ً
بعض الدول إىل تغيري وجه
الرئايس يت ّم فيما تَسعى
والتضامن هو الشــعور بأنّنا ك ّلنا
يكون رجل دولة ،ال رجل سياســة
لبنان ودوره ،وصيغته وهويته من دون الرجوع إىل
مســؤولون عن ك ّلنــا ،والضمانة
ال تعنيه ّإل مصالحه الخاصة عىل
مرجعيّاتِه؟».
الشعب اللبناني وال إىل
لالنتصار عــى األنانيّة ،ولالنفتاح هل نيابتكم وكتلكم
ِ
ّ
حساب الخري العام».
بــأن «املؤتمر
وحرص الراعــي عىل التذكري
عىل الخري العامّ ،سواء عىل مستوى
وُ جدت للتعطيل؟
ُ
الدويل الخاص بلبنان الذي دعونا إليه يختلف كليّا ً
جلســة
وقــال« :لقــد كانت
األشخاص أم عىل مستوى الدول».
وشدّد الراعي عىل ّ
ِ
عن مشاريع املؤتمرات والندوات التي تبتدعها هذه
مجلســكم التي عقدت الخميس املايض جلستني:
«أن مجلس النوّاب من جهته
ُ
لتجميل عالقاتِها ببعض
الدول ال لخِ دمةِ لبنان ،بل
الرئيــس داخ َل القاعــةِ العامّ ة،
انتخاب
جلســة
مؤتمن عىل أميز الوزنــات ،بموجب املادّة  49من
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
دول املنطقة» .وشدّد عىل ّ
أن «مصريَ لبنان يق ّرره
النصاب يف ال ُردُهــات املحيطةِ .
تعطيل
وجلســة
الدســتور ،وهي انتخاب «رئيس الجمهوريّة الذي
ِ
ِ
واملســاومات ي ُ
َ
َّ
ِ
ِ
اللبنانيّون بمساعد ِة األمم املتحدة» ،وقال« :نحن
َنشط بني
التســويات
سوق
كأن
هو رأس الدولة ورمز وحدة الوطن .يســهر عىل
َ
النوّاب ملعرفةِ مــا إذا كانوا ي ُ
دعونا إىل مؤتمر من أجــل تطبيق اتفاق الطائف
القاعة
َدخلون
أعيان
احرتام الدســتور ،واملحافظة عىل استقالل لبنان
ِ
ِ
ويُصوِّتون أم ي َ
َبقــوْن يف ال ُردُهات ويع ّ
ّ
نصا ً وروحاً ،وســ ّد الثغرات الناتجة يف الدستور،
طلون .لقد
ووحدته وســامة أراضيه» .ونظرا ً ألهميّة موقع
الديمقراطي يف ممارسة
وتصحيح اختالل النظام
السيايس األكثر رشّ ا ً من
أصبحنا يف ذروة الفســاد
الرئيس الذي ال يقبل الشــغور ،اقتضت املادّة 73
ِّ
ّ
الحكم ،وإعالن املحافظة عىل حياد لبنان وتحييده،
الفسادِ املايل ّ .ورصنا يف واحةِ الخيانةِ الوطنيّةِ  .فهل
انتخابه قبل موعد إنتهاء والية رئيس الجمهوريّة،
ً
وإعاد ِة النازحني السوريّني إىل بالدهم ،وح ّل قضيّة
تعطيل من تعطيل
من خيانةٍ تجاه الوطن أكثــر
بمدّة شهر عىل األق ّل أو شهرين عىل األكثر».
ّةِ
الالجئني الفِ لسطينيّني».
طريق مصوّب
من
وهل
؟
ي
للجمهور
رئيس
انتخاب
ّها
ي
أ
«فيا
وتوجّ ه الراعي اىل النــواب بالقول:
ٍ

عودة للنواب :ال تخرجوا من قاعة المجلس
قبل انتخاب رئيس
هذا الوضــع ،إن د ّل عىل يشء فعىل
رأى مرتوبوليت بريوت وتوابعها
تقصري املجلس النيابي ،وعىل جفاف
للــروم األرثوذكس املطــران الياس
املمارســة السياســية وتراجعها،
عودة ،أنه «كما يثور اإلنســان عىل
ومحو صــورة لبنــان الديمقراطي
الخطيئة ومســبّبها ،فيتح ّرر ،هكذا
املرشقــة التي كان عليهــا يف غابر
ثــار اللبنانيون كي يتحــ ّرر بلدهم،
األيام».
بثورة شــعبه ،ممّ ن يستعبد املواطن
وتســاءل عودة« :مــاذا يمنع
ويكبّله بسالســل األزمــات والذ ّل
انتظــام الحيــاة
والظلم والتبعية».
الديمقراطية ،وسيادة
وقــال يف عظــة
الدستور عىل الحياة
األحد« :م ّرت السنوات
عــى ثــورة صارت إلنتخاب رئيس من دون السياســية ،وتداول
ذكــرىّ ،
الســلطة يف األوقات
ألن املواطن
مماطلة أو تعطيل
املحــدّدة ،مــن دون
شــغل بأمنه الصحي
ّ
خضــات أو تأخري أو تعطيل؟ وكيف
والغذائي واالقتصادي ،فنيس املطالبة
يوضــع حــ ّد لقرص نظــر الطبقة
بالحرية ،والثورة عىل املســتعبدين.
السياســية والتفاتها إىل مصالحها
الــراع الســيايس ،والتنافس عىل
ومستقبلها السيايس ،عوض التفكري
اغتنــام الفرص من أجــل تحقيق
بمستقبل البلد وأبنائه؟ هل يدركون
املصالح ،والسجاالت العقيمة ،كلها
ّ
أن األشهر أو الســنني التي ضاعت
أوصلتنا إىل هذا االهرتاء يف املؤسسات
وتضيــع قبــل انتخــاب رئيس أو
ويف األخالق».
تشكيل حكومة هي دهور تش ّد هذا
وأضــاف« :يعــود الحديث عن
البلد ،الــذي كان ديمقراطيا ً وراقيا ً
إمكانيــة الوصول إىل الشــغور يف
ومتطوّراً ،إىل الوراء»؟
ســدّة الرئاســة وكأنّه أمر مقبول.

٥

مرّت السنوات على ثورة صارت ذكرى

وتابع« :مؤسف التسليم بالفراغ
والتهديد بما هــو أبعد من الفوىض
ّ
وكأن
الدســتورية واالجتماعيــة،
هذه الفوىض ســتطال فئة من دون
أخرى .أليســت الفوىض كارثة عىل
كل البالد وكل املواطنني؟ وماذا نجني
من الفوىض ســوى املزيد من الفقر
والجوع والبؤس واليأس والخراب؟
لذلك تقع عــى النوّاب مســؤولية

كبــرة ،إن أحجموا عــن القيام بها
يكونون كمن ينحر وطنه ،وإن كانوا
واعني خطورة الوضع ،فليغلقوا عىل
أنفسهم يف قاعة املجلس وال يخرجوا
منها قبل انتخاب رئيس».
وأمــل عودة اخــرا ً يف «أن يعي
الجميع ّ
دقة الوضع ،وأن يبذلوا كافة
الجهود من أجــل انتخاب رئيس من
دون مماطلة أو تعطيل».

مـحـمـد علي مقلد

نواب الثورة:
دعسة ناقصة
وصلتني من أحد نواب الثورة رسالة شكر
على تضامني الدائم معهم حين يتعرضون
للنقد من األقربين واألبعدين .في الحقيقة لم
يتسن لي التعرف على أحد سواه من بينهم
معرفة شخصية ال قبل االنتخابات النيابية وال
بعدها ،ما يعني أن هذا التضامن أبعد من أن
يكون دفاعا ً عن مواقفهم أو عن أشخاصهم بل
دفاع عما أسماه عقل العويط «لحظة خارقة
خارج الوقت خارج المكان خارج الماضي
خارج الحاضر وخارج الزمان ،لحظة في
العقل الممتاز ،لحظة في دولة الحرية ،دولة
العقل والحرية ،لحظة ولدت في  17تشرين
وستظل تولد باستمرار».
كنت قد حدست الثورة قبل انفجارها ولم
أتوقف عن الكتابة عنها ،منذ والدتها في 17
تشرين األول  ،2019مقالة اسبوعية في نداء
الوطن ،مقتنعا ً اقتناعا ً راسخا ً بأن االنتفاضة
الشعبية التي أطلقتها زيادة الرسوم على
وسائل التواصل استمرت انتفاضة أليام
فحسب وسرعان ما تحولت إلى ثورة.
قلت لصديقي النائب ،ال أنت مطالب
بتقديم الشكر وال أنا أستحقه ،ألن دخولكم
إلى الندوة البرلمانية حدث استثنائي في
تاريخ بالدنا وألن الفضل في فوز أي منكم ال
يعود إلى كفاءة كل منكم بقدر ما يعود إلى
روح الثورة التي ال تمثلونها وحدكم بل مثلها
قبلكم ،في الشوارع والساحات ،شباب لبنان
وشاباته األبطال الذين تمردوا على النظام
السياسي األبوي المتوارث من قرون االستبداد
القروسطي والملقح بعقود من االستبداد
مارسته أحزاب دينية وقومية وأممية اغتصبت
السلطة باالنقالبات العسكرية أو العمائمية.
أنتم أبناء الثورة وينطبق عليكم قول جبران،
«أوالدكم ليسوا لكم ،أوالدكم أبناء الحياة».
بعض الذين انتخبوكم تعامل معكم ال بمنطق
جبران ،بل بمنطق النظام األبوي أو الحزبي،
وكأنكم ملك لهم ،أو ربما خوفا ً على تجربتكم
من أي «دعسة ناقصة»
ما من شك في أن مجرد موافقتكم على
الدخول في معترك الحياة السياسية من
باب قانون انتخابي هو األسوأ في تاريخ
الديمقراطيات في العالم ،بل أسوأ من
ديمقراطية اليونانيين التي منحت لسادة
القوم دون العبيد ،هي في حد ذاتها مغامرة
ال يقدم عليها إال الشجعان ،لكن أحدا ً منكم
لم يكن يحلم بالفوز لوال الثورة وما راكمته
في سنواتها الثالث .فال فضل ألحد منكم
على سواه من زمالئه الفائزين بقوة التسلط
واالستبداد إال كونكم أبناءها ،وغدا ً قد تختار
سواكم لتمثيلها في البرلمان.
ال شك في أن لكم في أي دفاع عن الثورة
نصيباً ،ألنكم أنتم من جسدتم نبضها وروحها
ولسان حالها الناطق باسم السيادة والحرية
والدستور .حقكم علينا من حق الثورة علينا.
لكن حقنا وحق الثورة عليكم أنكم مؤتمنون
على هذه اللحظة التي لم تولد لمرة واحدة
ووحيدة كمثل تعديل الدستورعند كل انتخابات
رئاسية ،بل هي «لحظة ستظل تولد باستمرار»
وال يستحقها إال القادر على التجدد.
ال شك في أن آليات نضال الشارع ال
تشبه آليات نضال المشترع« .ووضع الندى
في موضع السيف في العلى مضر كوضع
السيف في موضع الندى»(المتنبي) .عليكم أال
تنسوا نصائح الثورة حين انتقالكم من نضال
الساحات إلى النضال البرلماني ،فأنتم حملتم
أمانة استبدال المحاصصة في الحكومة وفي
اإلدارة وكذلك في اللجان النيابية ،وهي لعبة
الفاسدين ومنتهكي الدستور وناهبي المال
العام ،بالنضال إلعادة تكوين السلطة مع ما
يتطلبه ذلك من التزام بأحكام الدستور وبتعديل
القوانين وال سيما قانون االنتخاب .لكن القدم
زلت بكم .انهضوا فلم يفت األوان بعد.
حمّ لتكم الثورة أيضا ً أمانة الحفاظ على
وحدتكم والحفاظ على تنوعكم .إياكم أن
تتحولوا إلى حزب .أنتم أكبر من أن يحصيكم
عدد وعليكم أن تكونوا ككرة الثلج لتزدادوا
عددا ً ال لتقعوا في فخ التشرذم .لعل ما حصل
أال يكون سوى زلة وتنهضون منها لتكون
كلمتكم هي األولى ومواقفكم هي المعيار.

٦

محـــــليـــــات
العـــدد  - ٩٦٦السنــــة الـرابـعـة

اإلثـنـيـن  ٢٤تشرين األول 2022

ّ
ّ
ّ
المنظمات براءة ّ
تفشي «"الكوليرا"»
لتدخلها في منع
ذمة
منح

بسـام أبو زيـد

بعد توقيع الناقورة:
زيارة سوريا واستقبال القبارصة
انتظر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حتى األيام األخيرة من
واليته كي يح ّرك مسألة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسوريا،
علما ً ّ
أن ليس هناك من ٍ
رابط بين الترسيم الذي حصل في المياه
الجنوبية مع إسرائيل والترسيم الذي يمكن أن يحصل في المياه
الشمالية مع سوريا ،وهنا يبرز السؤال :لماذا انتظرنا ك ّل هذا الوقت
كي نح ّرك الملف مع سوريا؟ هل السبب ّ
أن البعض في لبنان كان
يعارض الحديث مع النظام السوري في هذا الموضوع؟ وأين هي
عملية ترسيم الحدود الب ّرية بين لبنان وسوريا وأبرز ما فيها مسألة
مزارع شبعا المحت ّلة؟
طبعاً ،يدرك النظام السوري األوضاع التي سيقبل عليها لبنان،
وهي أوضاع ال يسودها االستقرار السياسي في ظ ّل شغور رئاسي
وتخب ٍّط حكومي ،وبالتالي ال ضير لدى النظام السوري في استقبال
أي وف ٍد والبدء معه بنقاش حول هذا الموضوع طالما ّ
أن األمر لن
ّ
نزاع على
إلى
وسيتأخر بسبب الخالفات اللبنانية التي ستؤدّي
يحسم
ٍ
ّ
قرار في هذا الموضوع أو غيره بسبب غياب مرجعية
خاذ
ت
ا
خلفية
ٍ
السلطة التنفيذية.
في كل األحوال ،ال ب ّد من التنويه بخطوة زيارة وفد لبناني الى
سوريا من أجل مناقشة ترسيم الحدود البحرية في الشمال ،ولو أتت
ّ
متأخر ًة ،برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في هذه
المرحلة ،وهي ستكون بعد زيارة آموس هوكشتاين وإنجاز توقيع
أوراق اتفاق الترسيم مع إسرائيل ،علما ً ّ
أن أيّ تح ّرك جدّي في إطار
الترسيم البحري مع سوريا والتوصل إلى نتيجة سيفتح الباب أيضا ً
لصيغة نهائية لترسيم الحدود البحرية مع قبرص باعتبار ّ
أن الصيغة
النهائية مع هذه الدولة مرتبطة بترسيم الحدود البحرية جنوبا ً
وشماالً.
وفي هذا المجال ال ب ّد من اإلشارة إلى ّ
أن القبارصة يستعجلون ّ
بت
هذا الموضوع مع لبنان ،باعتبار ّ
أن معظم النقاط الخالفية قد ت ّم بتّها
وتحتاج األمور بحسب القبارصة إلى تعديالت بسيطة شماال ً وجنوباً،
ّ
ولكن الحسابات القبرصية هذه قد ال تناسب الحسابات اللبنانية ،وهذا
ما يخشاه القبارصة لجهة أن يعود اللبنانيون إلى فتح ملف الترسيم
منذ البداية ،ال سيّما و ّ
أن موعد زيارة الوفد القبرصي المرتقبة إلى
لبنان قد طرأ عليه تعديل من الجانب اللبناني فرض تأجيالً بانتظار
أن تكون الصورة قد ّ
توضحت مع الجانب السوري ،وأن يكون التوقيع
النهائي أيضا ً قد ت ّم على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

وزير الصحة :البنية التحتية في لبنان تجلب األوبئة
زحــلــة  -لــوســي بــارســخــيــان
خالل جولة رسيعة وقصرية دامت نحو
ثالث ســاعاتّ ،
تنقل وزيــر الصحة فراس
األبيض مع وفد من ممثيل املن ّ
ظمات الداعمة
للمجتمعات السورية بني عرسال وقب الياس،
قاصدا ً فيها مخيما ً لالجئني ظهرت فيه حالة
كولريا األسبوع املايض ،ومنح املنظمات براءة
ّ
بتدخلها يف الحدث الصحي
ذمة يف ما يتعلــق
الطارئ املتمثّل بظهور الكولريا يف أوســاط
النازحني الســوريني باملخيمــات ،فأكد عىل
إلتزامهــا عمليا ً بإعادة امليــاه النظيفة التي
توزعها عىل املخيمات اىل كمياتها الســابقة،
كما هو الحال بالنســبة لشفط املياه اآلسنة
التــي تنتج عن هذه املخيمــات ،بعد قرارها
السابق بتخفيض الكميات قبل بداية ظهور
الكولــرا ،ومتحدّثا ً أيضا ً عــن إضافة بنود
مع
جديدة عىل بروتوكــول توزيع هذه املياه
من امام مستشفى اطباء بال حدود في برالياس
كمّ يات من املعقمات.
وكشــف يف املقابل عن كمّ يــة أوىل من
كذلــك ،كشــف األبيــض أن منظمــة
اللقاحــات التي ســتصل اىل لبنــان قريباً،
اليونيســف أمّ نت كميــة  120ألف ليرت من
وعددها نحــو عرشة آالف لقاح ،ســتو ّزع
املازوت ملحطات ضخ املياه يف مختلف االرايض
ّ
بالدرجــة االوىل عــى العاملــن الصحّ يني
تضخها
اللبنانية ،للتأكد من وصول املياه التي
خصوصــا ً يف املستشــفيات التــي هي عىل
نظيفة ،معتربا ً ّ
أن هذا االمر يرتك إنعكاسات
تماس مع مــرىض الكولريا،
إيجابيــة عــى املجتمعــات
وعىل السجون املكت ّ
ظة ،حيث
اللبنانية قبل الســورية التي
يش ّكل اإلكتظاظ بيئة مؤاتية
تستفيد من املياه.
سيتم
مستشفيان
ّ
إلنتشار العدوى ،عىل أن تصل
إال ّ
أن االبيض أق ّر يف املقابل
ّ
تجهيزهما في البقاع
يف مرحلة الحقــة كمية 600
ّ
متأخرة تبذل
بأن «هذه جهود
وأن البنية إلستقبال مرضى «"الكوليرا »" ألف جرعة ســتكون موجّ هة
مرحليــاً ،خصوصا ً ّ
اىل املناطــق املوبوءة بالدرجة
التحتية يف لبنــان فيها الكثري
األوىل ،عــى أن توضع خطــة العمل لتحديد
مرض عىل جميع
من التقصري ،ووضعها غري
ٍ
أماكن توزيع اللقاحات يف األيام املقبلة.
األرايض اللبنانيــة» ،آمــاً يف أن تكون أزمة
كذلــك أعلن عن مستشــفيني ســيت ّم
الكولــرا بمثابة «جرس انــذار يقرع لبذل
تجهيزهما يف البقاع إلستقبال مرىض الكولريا،
الجهــود الالزمة يف تأمني شــبكة الخدمات
األول ســيبدأ تجهيزه يف األســبوع املقبل يف
االساسية التي يحتاجها لبنان لكي ال نشهد
منطقة عرســال التي ظهــر فيها  4حاالت
أمراضا ً أخرى يف املستقبل».

األســبوع املايض ،وهو عبارة عن مستشفى
ميداني سيكون مخصصا ً إلستقبال مصابي
الكولريا تحديداً .والثاني سينشــأ يف منطقة
البقاع األوســط إذا ما لوحظ تزايد يف أعداد
املصابني ،علمــا ً أن عــدد اإلصابات يف هذه
املنطقة «ال يزال قليالً» ،وفقه ،مشــدّدا ً عىل
أهمية الوقاية التي «يجب أن تبدأ بالتأكد من
صحة املياه».
ّ
بــأن تغطية مرىض
وأكد وزير الصحة
الكولريا اللبنانيني يف املستشــفيات هي عىل
نفقة وزارة الصحة كاملــة ،كما أن تغطية
ّ
ســتتكفل بها املنظمات الداعمة.
النازحني
وهذه برأيه «مســألة يجب أن يدركها الناس
ليبلغوا الجهات املعنية إذا ما شعروا بعوارض
ّ
لرتصد الوباء من دور يف الحد من
الكولريا ،ملا
إنتقال العدوى» ،مشــدّدا ً يف هذا اإلطار أيضا ً
عىل أهمية التعاون بــن الدولة واملنظمات
الدولية واملواطنني.

"«تيار التغيير»" في الجنوب ...خطوة تمهيدية لإلنتخابات البلدية!؟
الــنــبــطــيــة  -رمـــال جــونـــي
عىل بعــد أيام من انتهاء والية رئيس
الجمهورية ،كان «تيار التغيري» يف الجنوب
يبرص النور ،لريســم خريطة سياســية
جديــدة يف قراه ،ســيت ّم ربطها الحقا ً يف
كل لبنان .صحيــح ّ
أن انطالقته جنوبية،
ّ
لكن لذلك اعتبارات اساســية عدّة وهي
ّ
أن التيــار ولد من رحــم  17ترشين ،ويف
عقر دار الثنائية الشــيعية ،وسيض ّم كل
القوى االعرتاضية ،ما يعني أنّه سينافس
الثنائي يف كل االســتحقاقات املقبلة من
بينها االنتخابات البلدية ،وقد يكون رافعة
لدعم «النــواب التغيرييني» الذين كرسوا
حاجز احزاب السلطة واثبتوا ّ
أن للصوت
االعرتايض مكانه.
فمن هو «تيــار التغيري» يف الجنوب؟
ومــن يضمّ؟ وهل جــاء ليجمع «النواب
التغيرييني» أم ليدور يف فلكهم؟
يرفض عيل مراد ،أحد مؤسيس التيار
إعطاءه صبغة حزبية« ،فهو تيار ولد من
رحم الشــعب ويطالــب بإنتاج مرشوع
سيايس موحّ د يف مواجهة قوى السلطة،
ما يعني أنّه تيار سيكون داعما ً لنواب 17
ترشين؟ ويقول النائــب فراس حمدان:
«اننا ندعــم كل التيــارات واملجموعات
التغيريية يف الجنوب ،ألنهّ ا جاءت لتكرس
حالة  17ترشين».
ولــم يحرض النائب اليــاس جرادي
حفل اطالق «تيار التغيري» وكذلك النائبان
اسامة ســعد وعبد الرحمن البزري كما
ّ
متوقعاً ،البعــض اعترب هذا الغياب
كان
رســالة ،يف حني تحدّث مــراد عن وجود
مســاع حثيثة ومفاوضات ونقاشــات
متواصلة لكي يض ّم «تيــار التغيري» كل
القوى التغيريية يف كنفه «لنواجه احزاب
السلطة»...

من حفل اطالق «"تيار التغيير"» في الجنوب

يبــدو ّ
أن القوى التغيرييــة أعادت
تجميع صفوفهــا مجــدّدا ً وفق خطة
محكمة التفاصيل ،ســتوضع عىل سكة
العمل قريبــاً ،ولعل اطالق «تيار التغيري»
يف الجنوب أوىل هذه الخطوات وســيجمع
تحت لوائه كل اطياف القوى االعرتاضية
الجنوبيــة .صحيــح ّ
أن املفاوضــات
والنقاشات ما زالت قائمة لض ّم أكرب عدد
مــن هذه القوى وقد أثبــت حضورها يف
االنتخابات النيابية االخرية ،وتم ّكنت من
االتيان بنائبــن اىل الندوة الربملانية هما:
الياس جرادي وفراس حمــدان ،غري ّ
أن
إطالق «تيار التغيري» من النبطية ما هو
اال بداية للملمة صفوف املعارضة يف عمل
موحّ ــد وإن كان القيّمون عليه يرفضون
تسميته حزبا ً سياســياً ،بل يؤكدون أنّه
تيار له هويته السياســية واالجتماعية،
وال يشــبه أيّ تيارات ســابقة شهدها
الجنوب ومن ابرزها «التيار األسعدي».
إعالن «تيار التغيــر» الهادف لبناء
جمهورية ديمقراطية علمانية ذات هوية
واضحــة ،جاء بمثابة «الدعســة االوىل»
لهــذه القوى نحو العمــل املن ّ
ظم ،ويراد
منه ،كما قــال القيّمون عليه« ،مناهضة

الثنائية الشيعية وفرض رأي آخر مغاير
عن سياســتهما اإللغائيــة» ،كما قالت
سوزان ،الناشــطة يف التيار ،ويُع ّد خطوة
ّ
وكأن ا ُملراد،
تمهيدية لالنتخابات البلدية،
وان لــم ّ
يعب التغيرييــون رصاحة عنه،
هو التحضري املســبق لالنتخابات البلدية
التي هي بداية تغيري وإســقاط الهيمنة
الثنائية عليهــا ،كما قال أحدهم .غري ّ
أن
املحامي عيل مراد ر ّكز يف البيان السيايس
للتيار عىل ّ
أن الهدف تغيريي بحت لحماية
الجمهورية واستعادة الحقوق املنهوبة،
مؤ ّكدا ً أنّه يســعى ليكون ترجمة للصوت
الشعبي «املطالب بالدولة وانتاج مرشوع
ســيايس مواجه لقوى السلطة املسؤولة
عن تدمري البلد».
عىل نقيض املعارضات السابقة ،فإن
قوى  17ترشين تحاول توحيد صفوفها
لتكوين رافعــة قوية يف اطار الســعي
لتحقيــق ما طالبت به يف ثورة الشــارع
الشــعبية .فهل يكون هــذا التيار بوابة
التغيري الحقيقيــة؟ أم أنّه حالة أنتجتها
ّ
التشققات التي أصابت القوى االعرتاضية
يف املرحلة السابقة؟
وفق النائب ميشال دويهيّ ،
فإن هذا

التيار «هو اســتكمال للتشابك السيايس
وربط املناطق سياسيا ً بعضها ببعض»،
و»هويــة التيــار السياســية هي 17
ترشين».
إعالن تأســيس تيــار تغيريي ومن
النبطية جاء ليؤكــد ّ
أن القوى املعارضة
حارضة ،وتنطلق مــن الـ 30ألف صوت
التي حصلت عليها يف االنتخابات النيابية،
وهي ســابقة يف تاريخ الجنوب أن ّ
تحقق
خرقا ً وحضوراً ،وإطالق التيار يف الجنوب
بمثابة إعالن حضور شــعبي واسع قد
«يقلق راحة» الثنائي يف عقر داره ،واعتربه
النائب مارك ضو جزءا ً من مأسسة الحالة
الثورية يف البلد ،التــي تعمل عىل تطوير
عملها السيايس لتصبح حالة شعبية.
اذاً ،يرســم «تيــار التغيري» خريطة
سياسية جديدة انطالقا ً من عناوين عدّة
يعتربها مراد «فرصــة حقيقية للتغيري
وترتكــز اىل الجمهوريــة الجديدة ،عرب
اطالق أسس االصالح الدستوري والحوار
الشــعبي اللغاء الطائفية السياســية،
اضافــة اىل ارســاء نمــوذج اقتصادي
واجتماعي جديد من اجــل الخروج من
ّ
يتحقــق ذلك اال من
األزمــة الحالية ،وال
خالل التوزيــع العادل لكلفــة االنهيار
وتحقيق العدالة الرضيبية ،واقامة نظام
اقتصادي يعيد االعتبار للمزارع ويســهل
عليه ترصيف انتاجه» .أما الركيزة الثالثة
يف هوية التيار ،فيشري اليها مراد اىل «انها
الســيادة الكاملة ،أي سيادة الشعب عىل
أرضه ومياهه واقتصاده».
باملحصلــةّ ،
ّ
فإن «تيــار التغيري» قد
يرسم سياســة تغيريية يف الجنوب ،وقد
يفشل ،أســوة بكل التيارات التي ولدت
لكــن األكيد ّ
ّ
أن
من رحــم نفس املعاناة،
هذا التيار جاء ليكمل مسرية  17ترشين
بالسياسة وبالتنظيم ،فهل ينجح؟

قبالن :البلد
ال يحتمل
كت ً
صماء
ال نيابية ّ

اعتــر املفتــي الجعفري
املمتاز الشــيخ أحمــد قبالن أن
«البلد بمــأزق رسطاني وتفريغ
املؤسسات الدســتورية انتحار،
وانتخاب رئيس جمهورية ضامن
للمصالــح الوطنيــة رضورة
إنقاذيــة للبنــان ،والحل يجب
أن يكــون عرب مطبــخ املجلس
النيابــي ،والبلــد ال يحتمل كتال
نيابية صماء».
واكد قبالن يف ترصيح أمس
ان البلد «بظروفه الحالية يكفيه
الطائــف وال يحتــاج إىل طائف
جديد» ،وناشــد «قادة األحزاب
الكبرية يف لبنان» بالقول« :مصري
لبنــان بأيدكــم ،والكارثة التي
تطحن لبنان أمام أعينكم ،والبلد
طوائف وعيش مشــرك ورئيس
الجمهورية املســيحي يجب أن
يكون مســلما ً بمقــدار ما هو
مســيحي ،ورئيس الجمهورية
واملصالح الوطنية وجهان لعملة
واحدة ،والتســوية الرئاســية
رضورة تاريخية بحجم رضورة
لبنان».
وختم« :اليوم البلد مصلوب
واإلنقســام العمودي يســهم
بتدمريه وال بد من تسوية رسيعة
إلنقــاذ لبنــان من تســونامي
الفوىض الدولية».

محـــــليـــــات

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٩٦٦السنــــة الـرابـعـة

٧

اإلثـنـيـن  ٢٤تشرين األول 2022

بعد رصد أول حالة ...خطوات وقائية
إستباقية لمواجهة «"الكوليرا »" في صيدا
صــيــدا  -مــحــمــد دهــشـــة
عىل مسافة أســبوع واحد من انتهاء
والية «العهد القوي» ،تشــتد االزمات عىل
اللبنانيني يومياً ،وتبقى تداعياتها السلبية
حارضة بقوة ،بعدما غابت الحلول الجذرية
ووصل االنهيار اىل الحضيض ،يف اسوأ ازمة
يف تاريخ البــاد وآخرها مرض «الكولريا»
ّ
يتفش ويتمدّد برسعة.
وقد بدأ
وتقــول الحاجة أم ربيــع أرناؤوط
لـ»نداء الوطن»« :ما كان ناقصنا ســوى
«الكولريا» ليفاقم معاناتنا ،انه الحظ العاثر
يطاردنا ،لم نلتقط انفاسنا بعد من تفيش
وباء «كورونا» حتى بــدأ «الكولريا» يغزو
املناطق بال هوادة ،نخىش انتشاره ويحتاج
اىل اجــراءات وقائية ومصاريــف مالية
اضافية ونحن غري قادرين عليها».
يف صيدا ومنطقتهــا ،بدأت هواجس
املرض تتحوّل قلقاً ،وقد ازدادت مع الحديث
عن االشتباه بحاالت وال سيما بني النازحني

مع وزارتي الصحــة واملالية والعمل عىل
السوريني ،لتبلغ أوجها مع رصد اول حالة
تأمني مختلــف التجهيزات الرضورية مع
لطفل ســوري يف منطقة زفتا القريبة ،ما
ّ
اعتربه االطباء تطورا ً الفتــا ً
املنظمات الدولية.
ومؤشا ً عىل
وقال البزري لـ»نــداء الوطن»« :إن
رسعة االنتشــار من جهــة وعدم مناعة
تسجيل اول اصابة يف الجنوب تطو ّر كبري
أي منطقــة لبنانية من جهــة أخرى ،ما
ّ
ومؤش ســلبي ملدى رسعة انتشار الوباء،
يستوجب استنفارا ً صحّ يا ً مبكراً.
ّ
متوقعا ً بســبب ّ
تنقل الناس
لكنّــه كان
وترجم االســتنفار الصحّ ي بسلسلة
بسهولة عرب الحدود وبني املناطق اللبنانية
إجــراءات وقائية اســتباقية بــدءا ً من
حمالت التوعيــة ،مرورا ً
ومنها املوبوءة ،واالختالط
بالجوالت امليدانية وصوال ً
من دون اتّخــاذ اجراءات
وقائيــة ،ناهيك عن تردّي
اىل اللقاءات التنســيقية،
ّ
وتفقد النائــب الدكتور البزري لـ»"نداء الوطن"» :شبكات الرصف الصحي،
عبــد الرحمــن البزري ،تسجيل أول إصابة في وتســجيل أول حالة يدق
ّ
ناقوس االنــذار ،ولكنّه ال
ّ
مؤشر سلبي
االخصائــي باالمــراض الجنوب
يعني بالــرورة اعالن
الجرثوميــة واملعديــة،
املنطقة موبوءة» ،كاشفا ً ّ
«أن املسح الذي
مستشــفى صيدا الحكومي يرافقه أمني
ّ
أجري عىل مجاري الرصف الصحي أظهر
املؤسسات االهلية» يف منطقة
رس «تجمّ ع
ّ
ان كثريا ً منها ملوثة بـ»الـكولريا».
صيــدا ماجد حمتو ،والتقــى املدير العام
وأوضــح البــزري ان وزارة الصحة
ورئيس مجلــس اإلدارة الدكتــور أحمد
ّ
بالتعاون مــع منظمة الصحــة العاملية
ملف املستشفى
الصمدي ،واعدا ً بمتابعة

اجتماعات وخطط

و»لجنة ّ
ترصد االوبئة» كشــفت عىل نحو
 22مركزا ً صحّ يا ً بما فيها مستشــفيات
حكومية ،ملعرفة مــدى امكانية تجهيزها
لعالج مرىض «الكولــرا» عرب االطالع عن
نظام املياه الخــاص فيها ،طريق الدخول
والخروج اليها ،امكانية تخصيص اجنحة
للعزل ،كيفيــة التخلص مــن النفايات
والرصف الصحي وغريها» ،وأ ّكد عىل اهمية
دعم مستشــفى صيدا الحكومي ســواء
ُ
خ ّ
صص كمركز الستقبال حاالت «الكولريا»
أم ال .وأكد أن إنقطــاع املياه وتوقف خط
الخدمات الذي يغ ّذي محطاتها ال يزيد فقط
األعباء املالية عىل املواطنني وإنما يُشــ ّكل
خطرا ً عىل ســامتهم ،و»املطمنئ وسط
االزمة هو أن كل الحاالت ال تستدعي دخوال ً
اىل املستشفيات ويمكن معالجتها باالدوية
واألمصال لوقــف الجفــاف والعوارض

األخرى».
توازيــاً ،عقدت خليــة إدارة مخاطر
الكــوارث واألزمــات يف إتحــاد بلديات
صيــدا – الزهرانــي ،برئاســة مديرها
عضو املجلس البلــدي يف صيدا مصطفى
حجــازي ،إجتماعني يف القــر البلدي،
ّ
خصصا للبحــث يف تفاصيل وضع خطط
وقائية إســتباقية ضمن نطــاق بلديات
اإلتحاد يف إطار مواجهة مخاطر محتملة
لتفــي «الكولريا» ،وتــ ّم وضع خريطة
طريق لتحديد املشــاكل والحلول وســبل
مواجهتــه يف األماكن املحتملة التي يمكن
ان تكــون عرضة للوباء مثــل التجمّ عات
السكانية ومراكز النزوح واملدارس ،وإجراء
الفحوصات الالزمة ومعاينة مصادر مياه
الرشب واآلبار واملؤسســات التي تعمل يف
مجال نقل املياه ضمن صهاريج.

خطف شقيقين في بعلبك وتهديد ببيع أعضائهما لتسريع الفدية
بــعـلــبــك  -عــيـســى يــحــيــى
فص ٌل جديد من فصــول الخطف
مقابل فديــة عاد للظهــور يف بعلبك
انقطــاع ليس بطويل ،ما
الهرمل بعد
ٍ
يرتك تداعيــات أمنية خطــرة يف ظ ّل
تردّي األوضاع االقتصادية ،فهل يتج ّرع
الناس كأس األمن الذاتي للحفاظ عىل
أوالدهم وعائالتهم؟
رغم كل األمــن واألمــان اللذين
حظيت بهما محافظــة بعلبك الهرمل
بعد اإلجراءات األمنية املتخذة منذ أشهر،
واملداهمات والتوقيفات ،ال يزال بعض
الثغرات ّ
ينغص عىل البقاعيني حياتهم،
ً
عرضة ألفــرادٍ وعصابات
ويجعلهــم
ً
مدخول
وسيلة لتأمني
إمتهنوا الخطف
ٍ
مادي ،ومنهم من دخل املجال حديثاً ،أو
سلب الناس ما بحوزتهم عىل الطرقات،

ويف أغلــب األوقــات تع ّرضهم إلطالق
نار أثناء محاولتهم الهرب ما يتســبّب
بموتهم كما حصل مــع أحد النازحني
الســوريني يف الســهل منذ أيام ،حيث
تع ّرض إلطالق نار لدى محاولته الفرار
عىل د ّراجته النارية من عملية سلب ما
أدّى اىل وفاته.
تطــوّ ٌر جديد دخل عىل أســاليب
الضغط التي تعتمدها عصابات الخطف
مقابل الفدية لرتهيب ذوي املخطوفني
ودفعهــم إىل اإلرساع يف تأمــن مبلغ
مايل يطالبون بــه مقابل إطالق رساح
أبنائهم ،تمثّل بـ»بيع الضحايا أعضاء»،
ٌ
كلمــات كفيلة بأن تشــعل النريان يف
ّ
تحث آباءهم عىل
قلوب أمّ هاتهم ،وبأن
ّ
لف األرض ليدفعــوا «املعلوم» من دون
انتظار الدولة لكي تُعيدهم وهي قادرة،
وقد سبق لشــعبة املعلومات أن ح ّررت

عددا ً من املخطوفني خالل فرتة الصيف.
آخر حلقات مسلســل الخطف هو
ما جرى صباح الســبت ،حيث تع ّرض
الشقيقان الســوريان خالد ( 15سنة)
ومهنّد ( 13ســنة) عروب للخطف يف
وضح النهار يف بعلبــك ،ويف التفاصيل
ّ
أن والدهما يملك محــات لبيع البالة
األوروبية يف ســوق بعلبــك ولديه عدة
فروع ،وأثنــاء توجّ ههمــا من مكان
سكنهما يف أحد أحياء املدينة إىل السوق
عند العارشة والنصف صباحاً ،إعرتض
طريقهما جيب «شريوكي أسود زجاجه
داكــن ومن دون لوحــات ،ما دفعهما
للهروب داخل أحد مفارق الحي ،فرتجّ ل
من السيارة شخصان ملثّمان يحمالن
أسلحة ولحقا بهما ،وتبعتهما السيارة
وفق ما أظهرت كامريات املراقبة ،كذلك
شــوهدت د ّراجتان ناريّتــان تلحقان

بالسيارة وتعمالن عىل مراقبة الطريق
والشــابني خالل خروجهما من املنزل.
وبعد ســاعات ّ
تلقى الوالد اتصاال ً عرب
تطبيق «واتســاب» مــن رقم خارجي
يطالبــه بمبلــغ مايل مقابــل إطالق
رساحهما أو بيع أعضائهما خالل مهلة
أقصاها  24ساعة».
وعــى األثرّ ،
نفذ عــدد من األهايل
وقفة احتجاجيــة مع أهل املخطوفني
يف ســوق بعلبك أمام البلدية مطالبني
الدولة واألجهزة األمنية بالتح ّرك إلطالق
رساحهما وكشــف الفاعلني ،وحملت
القضية تضامنا ً واسعا ً من أبناء املدينة
كونها امل ّرة األوىل التي تُهدّد فيها عائلة
مخطــوف بذبحه وبيــع أعضائه ،ما
يدفع الناس اىل الخــوف والحذر أكثر،
وانتهاج األمن الذاتي لحماية أنفسهم
وأبنائهم.

الشقيقان المخطوفان

مســـاحة حـــرّة

سليمان فرنجية مرشحًا :أنا الغني وأموالي المواعيد
مـــجــيـــد مــطــر

(*)

الباطنية تفضح احيانا ً اكثر مما تســر .هذا ما
ينطبق عىل «حزب الله» ،الــذي يملك ميالً غري معلن
صوب جربان باسيل اكثر من الوزير فرنجية ،وإن لم
يرصّ ح بذلك.
ٍ
بموقف وســطي بني الطرفني
فالحزب يتظاهر
تجنبا ً لإلحــراج ،وهو الذي ما انفك يعطي لنفســه
صورة «حافظ الوعود» ،وعندمــا تحز املحزوزية ،ال
يشء يقف يف وجــه مصالحه ،ال صديق وال عدو .هذه
حقيقــة واقعه املصلحي ،وإن تظاهــر بعكس ذلك.
من البداية كان عىل فرنجية ان يقرأ الرســالة جيداً،
عندما جهــد الحزب بالحالل والحــرام ،لتأمني كتلة
برملانية وازنة للوزير باســيل ،ع ّلهــا تبقيه مؤثرا ً يف
كل االســتحقاقات املقبلة ،االمر الذي يتيح للحزب ان
يختبئ خلف الحجج الباسيلية املفتعلة.
الرتجمة الواقعية لهذا املوقف تنطلق من طبيعة
الحليفني .فجربان باسيل اكثر طواعية ،ويتبارى مع
اآلخرين ،إلثبــات أنه الحليــف النموذجي لــ»حزب
الله» ،الــذي يدرك بدوره موقع رئاســة الجمهورية
وأهميتها ،فال يرىض أن تشــغله شــخصية ال تشبه
جربان باســيل .هذا ال يعني أن سليمان فرنجية ليس
حليفا ً موثوقاً ،إنما يملــك القليل من التمايزات ،التي
تجعل منه يف منطقة تبعث عىل االرتياب لدى الحزب.
وبشكل أوضح ،إن الحزب الحليف ،لديه مصلحة

وجودية يف أن تبقى الســاحة املحلية غري مستقرة،
ومفتوحة عــى توترات يف اكثر مــن اتجاه .والوزير
باســيل يجاريه يف ذلك ،لكونه الشخصية االقدر عىل
هذه املهمــة االنانية ،ليُربر الحقا ً خطابه الســيايس
القائم عــى التخويف من اآلخر ،والتحريض الطائفي
والســيايس ،ما يعطيه القدرة عىل التحكم يف تشكيل
الحكومة وغريها ،ولو عىل حساب استقرار البلد.
عىل ســبيل املثال ،قد ال يذهب سليمان فرنجية
بعيدا ً يف إبقاء اهل الشمال وتحديدا ً طرابلس يف موقع
املتهم الدائــم بالتطرف ودعم اإلرهــاب ،كما يفعل
جربان باســيل الذي يُريض الحزب بهذا األداء البائس،
كذلك لناحية حرص فرنجية عــى عالقات لبنان مع
محيطه العربي.
سليمان فرنجية يبدو اكثر تحفظا ً يف هذا السلوك
ألســباب عدة ،أهمها ،أن زغرتا وطرابلس تربطهما
عالقات تاريخية عىل الصعد كافة ،وأي رضر لطرابلس
سريتد عىل محيطها القريب والبعيد .كما انه ،والحق
يقال ،يملك شــخصية متوازنة ترتفــع أن تذهب هذا
املذهــب .ثم يجب ّال يغيب عــن بالنا أن «حزب الله»
لم يغفر موقف الوزيــر فرنجية من العهد ،كمعارض
للرئيس وصهره ،فبدا بمواقفه تلك ،اقرب للرئيس بري
من قربه للحزب نفسه.

رئيس بال جذور

يف الوقــت الذي ينشــط فبه الجميــع يف ابتكار

مواصفــات للرئيس العتيد ،تجعل منــه مقبوال ً لدى
جميع األطــراف لينتخب توافقيا ً او تنافســياً ،نجد
أن تلك املواصفات ال تعنــي الحزب الكثري ،فهو يهتم
بصفة واحدة أن تكون الشخصية املقرتحة بال جذور،
وهذه الصفة يف السياســة تحمــل الكثري من املعاني
وتخترص الكثري من الوقائع.
فاملرشــح الذي ال يملــك جذورا ً راســخة يف
السياسة اللبنانية ،يســعى لحماية الطرف األقوى
تعويضا ً عــن هذا النقص .والجــذور هنا ال تعني
امتالك كتلة برملانية ،او شــعبية كبرية ،بل الجذور
هي عنــارص اكثر عمقــاً ،منها القيــم ،االنتماء،
والتاريخ ،والحضور الراســخ بمعزل عن السلطة،
كل هذه الصفات تؤســس لبعد استقاليل يُمارس يف
وجه الجميع ،حتى ولو كان حليفا ً مقرباً .وســواء
كنت ممن يؤيد سليمان فرنجية ام ال ،فالرجل يملك
جذورا ً وحضورا ً اكثر من جربان باسيل الذي ال يمكن
ان يتصور نفسه خارج لعبة السلطة الهدامة.
طبعا ً ال ينفرد ســليمان فرنجية بكونه يملك
جــذوراً ،فهناك كثر ممن تتوفــر فيهم هذه امليزة،
فســمري جعجع يملك بدوره ميزة التجذر والجدية،
فهو صاحب قضية ،قدّم التضحيات ،متصالح مع
نفســه ،تتوفر فيه كل رشوط الرئاســة ،صاحب
تجربة قياديــة ناجحة ،عقالنــي النزعة ،يصنع
الرؤساء ،بعدم ترشــحه تنازال ً للمصلحة العامة،
وقادر عىل صناعة املســتقبل .كل هــذه الصفات

تخيف الطــرف املهيمن عىل القــرار .الحزب يريد
رئيســا ً بال جذور يخضع لقوانني معادلة الهيمنة،
ليتحكم به وبصالحياته ويشــكل له مرجعية تميل
عليه مواقفه.

معادلة الرئيسين

معادلة الرئيســن هي عبــارة للرئيس بري،
اطلقها تعبريا ً عن رفضه للتســوية السابقة ،وقد
اكدت االحداث صوابية رؤيته :ان حصيلة االنتخاب
ستفيض اىل رئيسني ،وهذا ما حدث بالفعل.
إن هذه املعادلــة بقدر ما أربكت كثريين ،بقدر
ما أراحت «حزب الله» باعتباره يكاد يكون الحليف
األوحد للتيــار العوني ،الذي لم يخرج قيد انملة عن
الزيح الذي يرىض به الحزب .وتهدف الرشوط التي
يضعها باسيل عىل سليمان فرنجية ليقبل به رئيسا ً
اىل استمرار معادلة الرئيسني ،من خالل االستحواذ
عىل مراكز الفئة األوىل ليتحكم من خاللها ،فيكون
الرئيس حاكما ً بال تأثري ،وصاحــب النفوذ الفعيل
هو جربان باسيل .هذه املعادلة فيما لو تمت يكون
«حزب الله» هو املســتفيد األول .معادلة الرئيسني
ستصدع مقام الرئاسة ومن دونها لن يسري الحزب
بفرنجية مرشحا ً له.
بات من املؤكد أن العلة تكمن يف سلوك االمتناع
عن تطبيق الدستور ،ال يف الدستور نفسه.
(*) كاتب لبناني
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نشاطها يتراجع  ...20%والوضع األمني "نعمة"» واالقتصادي "«نقمة"»

الشركات األمنية الخاصة :نحن هنا

يقال إن الشركات األمنية الخاصة تنتعش في الفوضى وتزدهر في الحروب .في ذلك
الكثير من الصحة والشواهد شاخصة من أفغانستان والعراق إلى ليبيا ودول أفريقية
أخرى .لكن الحاجة إلى خدماتها ال تنتفي في أزمنة السلم .فحماية المؤسسات
والشخصيات ونقل األموال مهام ال تتطلّب حروبًا بالضرورة .ونشاط تلك الشركات في
لبنان ليس محكومًا بذلك هو اآلخر.
كــاريــن عــبــد الــنــور

إىل وزارة الداخلية .فــإىل جانب وجود غرفة
عمليات خاصة ُربطت بها كافة الرشكات عرب
خط ساخن ،يعود ذلك لسببني :إعالم الوزارة
باألســماء ،ومعرفة العنارص املتواجدين يف
مختلف األماكن يف حال احتياجها ألي مؤازرة
أمنية.
لعنارص الحراسة والحماية الحق يف حمل
السالح ،ويتم االســتحصال عىل الرتاخيص
من وزارة الدفاع مبارشة ،رشط تحديد نوع
السالح ورقمه واملوقع الذي سيُستخدم فيه،
بحسب سالمة الذي يردف« :نرفض تسليح
عنارصنا حرصا ً عىل الســامة العامة ،لكن
بعض العقود تفرض علينا حمل األســلحة
كتلك املربمة مع السفارات والريجي».

االقتحامات األخرية؟ يؤ ّكد ســامة بأن «ال
خطر عىل عنارصنا هنــاك .فهم يتعاطون
بلياقــة الســتيعاب أشــخاص يطالبون
بحقوقهم ال عصابات رسقــة ،وذلك تحت
عنوان حماية املرصف» .فجمعية املصارف،
كمــا يضيف ،قامــت ّ
مؤخرا ً باستشــارة
الــركات األمنية الخاصــة ،متّخذة قرار
التعامل مــع املودعني بحضارة ورقي رشط
التأكد من كون الشــخص املعني مودعا ً أوال ً
وال يحمل سالحا ً ثانياً .ثمة تجارب ملودعني
تنقض هذا الرأي لكن ليــس هذا موضوع
حديثنا.
بالنسبة لألســعار ،فهي تتفاوت مع
تف ّلت ســعر رصف اللــرة« :هناك رشكات
تتقاىض حواىل  11مليون لرية شــهريا ً بدل
تأمني حماية لثماني ساعات ليلية ولسبعة
أيام يف األســبوع ،يف حني أن رشكات أخرى
رشعت تتقاىض بالــدوالر األمريكي بمعدّل
 350إىل  400دوالر شهرياً .أما عنرص الحماية
الذي كان يقبض  900دوالر شــهريا ً كبدل
أتعاب ،فقد تراجع مدخولــه إىل  300دوالر
حالياً» ،كما يرشح سالمة.

يف حديث لـ»نــداء الوطن» ،يقول وزير
الداخلية والبلديات الســابق ،محمد فهمي،
إن قوانني عمل الــركات األمنية الخاصة
تختلف بني دولة وأخرى ،وال يمكن مقاربة
أو مقارنة عملها يف بعض البلدان مع لبنان.
والحال أن نشــاط تلك الرشكات يتزايد مع
غياب دور أجهزة الدولة .ففي بعض البلدان،
هي تساعد الحكومات تحت رقابة وتوجيه
من قوّاتها املســ ّلحة وأجهزتها األمنية .أما
يف لبنان ،فيُح ّ
ظر عليهــا القيام بأي مهام
يف األمالك والطرقــات العامة ،إذ يُحرص ذلك
داخل أمالك املؤسسات الخاصة التي تطلب
الحماية أو الحراســة دون سالح ،أو لغرض
مع سالح وبدونه
نقل األموال .ويُذكر هنا عىل ســبيل املثال ال
ن ّ
طلع أكثر عىل مسألة حماية املؤسسات
الحرص :املصارف ،األبنية ،املنازل ،املجمّ عات
الخاصة والعامة حيث يتم االرتكاز عىل النظام
السكنية ،املؤسسات الخاصة وغريها.
الداخيل للمؤسسة (منع إدخال الحيوانات،
فهمي يضيف« :تلتزم الرشكات األمنية
والتدخني ودخول األطفــال .)...وتُضاف إىل
الخاصة بوضع عبارة «مؤسسة خاصة» عىل
بنود ذلك النظام السياسة الداخلية للرشكة
جميع مكاتبها وممتلكاتها» .وباالستفسار
األمنية كما التدابري والخطط األمنية املولجة
حول الرتاخيص ،يشري إىل أن الطلب يُقدَّم يف
تطبيقهــا« .حيــث لدى
وزارة الداخليــة والبلديات
بحثًا عن الخصوصية
املؤسســة الخربة اإلدارية
مرفقا ً باملستندات الالزمة،
إىل حماية ومواكبة الشــخصيات التي
نملك نحن الخربة األمنية،
حيث يقــوم الوزير بالبت
سالمة :العناصر
تأتي غالبا ً بناء عىل طلب مدراء أعمالهم وعىل
من هنــا رضورة الخروج
بشــأن املوافقة عليه من
نفقتهم الخاصــة ،أكانوا رياضيني ،فنانني،
عدمه خالل شــهرين من المولجون نقل األموال بنظــام حماية وســامة
رجال أعمال أو ســوى ذلــك .تقوم الرشكة
تاريخ تقديمه .أما العنرص هم األعلى أجرًا كونهم عامة واحد متّفق عليه بني
األمنية الخاصة بتأمني الســيارة وسائقها
الطرفني عــى أال يتعارض
املنتسب إىل الرشكة األمنية،
األكثر تعرّضًا للخطر
وعنرص الحماية الشخصية .ويُطلب أحيانا ً
مع القانون اللبناني» ،عىل
فيجب أن يكون لبنانيا ً منذ
تسليح العنارص ،ما يستدعي الحصول عىل
ح ّد قول سالمة.
أكثر من عرش سنوات ،متمتّعا ً بكافة حقوقه
تراخيص رسمية ،كما يتم اللجوء إىل تأمني
أما عن صالحيات العنارص األمنيني ،فهم
املدنية وغري محكوم بجناية أو جنحة شائنة
فرق حراسة من اإلناث لشخصيات نسائية
مسؤولون بالدرجة األوىل عن منع أي محاولة
أو مالحق قضائياً.
معيّنة.
خرق أو تع ٍّد عىل املؤسسة ،وصوال ً إىل توقيف
نحاول الغوص أكثر يف عمل تلك الرشكات
ّ
ســامة يعود بالذاكرة إىل زيارة البابا
املعتدين واالتصال بالقوى األمنية لتسليمهم.
املتخصصة منها يف نقل
يف لبنان ،ال ســيما
ّ
بنديكتوس السادس عرش إىل لبنان يف العام
ويقف دور عنرص األمن عند هذا الحد حيث
التحفظ كان سمة مشرتكة بني
األموال ،إال أن
 2012حيث جرى التنسيق مع لواء الحرس
يصبح خاضعا ً بعدهــا لتعليمات األجهزة
غالبية من تواصلنا معهم .السيد إييل سالمة،
الجمهوري الذي كان مسؤوال ً عن حمايته.
األمنية الرسمية .هذا مع الحرص عىل عدم
صاحب رشكة  ،Middle East Securityق ّرر
«لم نكن حينها الحرس األقرب إىل قداســته
استخدام األسلحة (حتى يف حال حملها من
أن يكرس حاجز الصمت.
كونه كان محاطا ً بحرسه الخاص ،إنما ُ
طلب
قِ بَل العنارص) إال يف حاالت القوة القاهرة.
منا التواجد يف املبنى وموقع القداس وموقف
مــاذا عن حمايــة املصــارف يف ظل
الشروط تطول
عىل مدير عام الرشكة أن يتمتّع بخربة
أمنية داخل لبنان ال تقل عن  15سنة (قوى
أمن داخيل ،جيش لبناني ،إلخ ،)...أو أن يكون
ّ
مختصة .هذا
حائزا ً عىل شــهادات دراسية
رشط أسايس لتأسيس رشكة أمنية خاصة،
إضافة إىل حســن الســرة الذاتية وامتالك
مكتب ال تقل مساحته عن  250مرتا ً مربّعاً،
وثالث ســيارات مسجّ لة بإســم الرشكة.
أمــا الرتاخيص ،فثالثة :حراســة وحماية
املؤسسات الخاصة والعامة؛ حماية ومواكبة
الشخصيات؛ ونقل األموال .واألخرية تستلزم،
إضافة إىل الرشوط السابقة ،تأمني الرشكة
ّ
مصفحة ضد الرصاص عىل
لســيارة واحدة
األق ّل.
بعد الحصول عىل الرخصة من الوزارة
تبدأ املهام الداخلية ويُفتح باب التوظيفات.
ّ
مؤمنة
الحماية
ويف حال اســتوىف املتقدّمون الرشوط التي
ذكرهــا الوزير فهمي ،يجــري االنتقال إىل
مرحلة التدريب التي ترتكز عىل اكتســاب
الحس األمني ،التعاطــي مع األجهزة وآالت
كشــف املتفجرات وغريها ،كيفية االتصال
باألجهزة األمنية وكتابة التقارير .حســن
تأسست أوّل رشكة أمنية خاصة يف العام  1859يف مدينة شيكاغو األمريكية،
اللياقة يف التعاطي مــع اآلخرين والحفاظ
عىل يد السيّد  Perry Brinkوتحت اسم  .Brink’s Chicago City Expressبعربة
عىل النظافة الشــخصية رشطان مكمّ الن
تج ّرها الخيول لنقل حقائب املســافرين من محطات سكك الحديد إىل الفنادق
بدورهما.
أو العكس بــدأت الرحلة .ويف العام  1891تطــوّرت خدماتها حيث قامت بأول
نســأل عن التفاصيــل «العملياتية»،
عملية نقل أموال .لكن ظاهرة الــركات األمنية راحت تتنامى با ّ
طراد خاصة
فيشري ســامة إىل أن الرشكة األمنية تقوم
ّ
منذ تســعينيات القرن املايض عىل وقع النزاعات التي اندلعت يف أكثر من بقعة
مفصلة بأســماء العنارص
بإرســال الئحة
يف العالم.
مرفقــة بمســتنداتهم الرســمية وأرقام
هواتفهم وأمكنة وجودهــم ودوام عملهم

األمن الخاص في أميركا

لكل المهمات

متأهب
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الســيارات» .أما خالل زيارة املمثّلة أنجيلينا
جويل يف العــام  ،2003فــكان طلبها األبرز
«حمايتها» من الصحافيني كي ال يتمكنوا من
التع ّرف إليها.
ماذا عن السياســيني؟ «يمكنهم طلب
الحماية من الدولة لكنهم عادة ما يلجؤون
إىل الرشكات األمنية الخاصة علما ً أن حماية
الدولة أفضــل بكثري .لكن لألســف الثقة
مفقــودة ببعض األجهزة مــن جهة ،ومن
جهة أخرى هناك حاجة للشــعور ببعض
الخصوصية بعيدا ً عــن مراقبة الدولة لكل
ما يقوم به هــؤالء خالل تواجدهم يف البلد»،
والكالم دوما ً لسالمة.
العنــارص الــذي يُك َّلفــون بحماية
الشخصيات ليســوا هم إجماال ً من يحمون
املؤسســات ،فتدريباتهم تكــون مختلفة
وخربتهم عالية جداً .كما يُصار إىل استبدال
العنارص كل  12ســاعة ويُحــدَّد عددهم
وفقــا ً ألهمية الشــخصية .حماية الفنان،
مثالً ،تختلف عن حماية شخصية سياسية
مع ّرضة للخطر .ويف ما يختص ببدل األتعاب
يف هذا اإلطار ،بات العنرص الذي كان يتقاىض
 100إىل  150دوالرا ً مقابل  12ســاعة خدمة
يحصل اليوم عىل ما معدّله  50دوالرا ً ال أكثر.

«خالل  22سنة ،حصلت ثالث عمليات فقط
من هذا النوع .اثنتان تمّ تا بواســطة عملية
سطو والثالثة قام بها العنارص الذين كانوا
ينقلون الشــحنة وتم القبض عليهم فوراً».
رسقة املحتوى ليســت بتلك السهولة داخل
الســيارة بســبب وضع الحقيبة يف خزنة
محكمة اإلقفال .لكن الخطر هو أثناء التوجّ ه
من السيارة إىل املرصف أو العكس .ويف هذه
الحال ،تتحمل رشكة التأمني مســؤولية أي
خرق إذ يجري تأمني الشــحنة بقيمة 0.6
باأللف عىل املبلغ املنقول .املصاريف املبارشة
وغري املبــارشة مضافة إىل كلفة التأمني هي
ما يُحدّد سعر الخدمة بواقع كذا باأللف من
قيمة الشحنة .مع العلم أن العنارص املولجني
نقل األموال هم األعىل أجــرا ً كونهم األكثر
تع ّرضا ًللخطر.

تسلّل األزمة

«القول بــأن عمل الــركات األمنية
الخاصة يزدهر مــع تدهور الوضع األمني يف
البلد عار عن الصحة ،إذ ينشــط القطاع مع
نمو السياحة والتجارة واالقتصاد» ،من وجهة
نظر سالمة .فنســبة تراجُع نشاط القطاع
بلغت  20%نتيجة األزمات املتتالية ،علما ً أن
هامش الربح ال يتخطــى بالعادة  .7%ثم أن
نسبة إقفال الفنادق بلغت  ،80%والفندق الذي
هكذا ُتنقل األموال
كان يطلــب  50عنرص حماية أصبح يكتفي
نقل األمــوال وجهة ســؤالنا األخرية.
بثالثة .أما املؤسسات واملحال التجارية التي
فهو غالبــا ً ما يتم بني فــروع املصارف أو
كانت تصنّف خدمة الحماية كخدمة فاخرة
بينها وبني مــرف لبنــان ،أو حتى بني
قبل األزمة ،أصبحت اآلن عاجزة عن تســديد
فروع الســوبرماركت واملصــارف .وهكذا
التكاليف .السيّاح القادمون
تتعاقد الرشكــة األمنية
مــن الخليــج وأوروبــا
مع املرصف أو املؤسسة،
وكندا ،مــن ناحيتهم ،كما
ويجري نقــل األموال يف
فهمي :ي ّ
ُحظر على
ّ
الرياضيــن والفنّانــن
مصفحة عديدها
سيارة
مكوّن من ثالثــة أفراد :الشركات األمنية في لبنان ورجال األعمال ،لم يزوروا
لبنان بنفس الكثافة خالل
الســائق الــذي ال يغادر
القيام بأي مهام في
ّ
العامني األخريين ،ما جعل
يتول
الســيارة؛ عنرص
األمالك والطرقات العامة
خدمة حماية األشــخاص
حمل املال؛ وثالث يرافقه.
شــبه متوقفة .حتى عمليات نقــل األموال
األموال تُنقل إىل الجهة املستلمة من املصدر
تراجعت حيث شهدت فروع املصارف حاالت
بأكيــاس مغلقة موضوعــة داخل حقيبة
إغالق بواقع  60إىل .70%
ملصق عليها قائمة بالتفاصيل (كإسم الفرع
لكن قبل هذه وتلك ،يختم سالمة مشريا ً
واملبلغ والتاريخ )...ومزوّدة بقفل مع شيفرة.
إىل تنامي صعوبة توفري عنارص الحماية بعد
ويقوم املســتلم بالتوقيع عىل القائمة وتُر ّد
أن باتت بدالت أتعابهم ال تكفي لتأمني الطعام
النسخة يف اليوم التايل إىل املصدر .هذا ويستمر
ألوالدهم .فالعنرص الذي يستلم  8ماليني لرية
التواصل بني العنــارص وغرفة العمليات يف
شهريا ً (أي حواىل  250ألف لرية يومياً) بالكاد
الرشكة من لحظة االنطالق حتى التسليم.
يتمكن من تغطية أجور ّ
التنقل من وإىل عمله.
هناك بضع عمليات رسقة حصلت خالل
أليس الكل يف البليّة سواء؟...
نقل أمــوال مصارف .عنها يقول ســامة:

مـــــدارات

nidaalwatan.com
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حملة القصف الروسية محكومة بالفشل
يواجه الرئيس الروسي فالديمير بوتين خسائر ميدانية وانتكاسات أخرى في أوكرانيا ،لذا لجأ منذ بداية تشرين األول
إلى استراتيجية عسكرية تفرض على روسيا أن تتف ّوق بطريقة حاسمة وترتكز على استعمال القوة الجوية .في
أوسع حملة من هذا النوع حتى اآلن ،أَ َمر بوتين بإطالق سلسلة مكثّفة من اإلعتداءات الصاروخية ضد عشرات المدن
وشبكات الكهرباء في أنحاء أوكرانيا.
روبــــــــــرت أ .بــــــيــــــب

اضطــر األوكرانيــون لالختباء يف
األقبية واملالجــئ ،وتَع ّ
طل حواىل 30%
من قدرات البلد عــى توليد الكهرباء،
مــا أدى إىل انقطاع التيــار يف املنازل،
واملستشفيات ،وحتى البنية األساسية
لالقتصاد .خالل األســابيع الالحقة،
أرســلت روســيا أرسابا ً من الطائرات
ّ
املســرة الســتهداف املباني السكنية
واملكاتب يف كييف ومــدن أخرى .أراد
بوتني بهذه الطريقة أن يُذ ّ
كر الحكومة
األوكرانية بقدرته عىل مهاجمة املراكز
السكنية األساسية ،وهو تهديد تعجز
أوكرانيا عــن مضاهاته ألنها تخ ّلصت
ٍ
وقت
من القاذفات الســوفياتية منذ
طويل ،ولــم تعد تملــك أي صواريخ
طويلة املدى لرضب املدن الروســية،
وتتــكل عىل عدد ضئيل مــن طائرات
الهجوم األريض .يبــدو أن الهدف من
هذه املقاربة الروسية يتعلق بمعاقبة
املدنيــن وإضعافهم ،عــى أمل إقناع
القادة بالتفاوض عىل السالم.
لكن ســتكون هذه االسرتاتيجية
محكومة بالفشــل .كما حصل يف أوىل
مراحل الحرب ،لم يكن التفوق الرويس
حطام قذيفة أطلقت من طائرة مسيرة روسية في كييف |  17تشرين األول 2022
الجوي املزعــوم كافيــا ً لتغيري زخم
فاعلية االســراتيجيات التي تستهدف
املعارك ميدانياً.
املايض أن استخدام القوة الجوية ضد
قادة العدو.
فشــلت الرضبات الجوية التي أَمَ ر
األهداف املدنية يبقى محكوما ً بالفشل
حصــل ابتــكار حقيقــي يف القوة
بها بوتني يف منع التقدم األوكراني رشقاً،
يف معظم الحــاالت .وفيما تتلقى بلدان
الجويــة الدقيقة التوجيــه عندما زادت
مع أنها أحدثــت أرضارا ً كربى .وعندما
مستهدفة مثل أوكرانيا ذخائر أرضية
أهمية اسرتاتيجية «املطرقة والسندان»
بدأت تســتهدف املدنيني،
أكثــر تقدمــاً ،أصبحت
(حيث تُســتعمَ ل القوات الجوية والربية
لم تُحقق شــيئا ً إال تقوية
شــوائب االســراتيجية
معا ً ملحارصة العدو وإضعافه من الجو).
عزيمة األوكرانيني.
املبنية عىل القوة الجوية
تُسهّ ل األسلحة الدقيقة اليوم تدمري قوات
عمليــاً ،تكشــف
أكثر وضوحاً.
تَ ّ
العدو الربية يف موقع محــدد عرب القوة
النتيجــة املتناقضة التي
حقق تقــدّم بارز يف
ّ
الجوية ،وتسمح برضب أهداف أساسية
حققتها حمالت القصف فشلت الضربات الجوية مجال األســلحة الدقيقة
لكن أصغر حجما ً يف ساحة املعركة.
أكثر
حقيقة
الروســية
يف الســنوات األخرية ،وهو
أمر بها بوتين
التي َ
اتّضحــت هــذه الثــورة يف مجال
أهمية عن القوة الجوية
يهــدف ظاهريــا ً إىل دعم
في منع التقدم
األســلحة الدقيقــة وســط القــوات
يف الحــروب املعــارصة.
القــوة الجويــة .لكن لم
العسكرية األوكرانية تحديداً .قبل وصول
طوال عقود ،كان قصف األوكراني شرقًا مع أنها تثبت األســلحة الدقيقة
تلك األســلحة املتقدمة مــن الغرب يف
املناطــق املدنية من أكثر
اليوم أنهــا أكثر فاعلية يف
أحدثت أضرارًا كبرى
االســراتيجيات شيوعا ً
ّ
توســعت قدرات الجيش
بداية الصيف،
هزم األعداء عــر تدمري
األوكراني بفضل قوة عزيمته املشــتقة
كي تُضعِ ف الدول معنويات الشــعب
األهــداف السياســية واالقتصادية يف
من فشل اسرتاتيجية الغزو الرويس .منذ
املســتهدف وتدفع الحكومة املعادية
املناطــق املدنية ،ألن القضــاء عىل هذا
ذلك الحني ،تم ّكنت القوات األوكرانية من
إىل االستســام .لم يكن غــزو بوتني
النوع من املواقع ممكن منذ وقت طويل
استخدام تكتيكات «املطرقة والسندان»
أوكرانيا مختلفا ً عن هذا التوجه .لكن
عرب استخدام أعداد كبرية من القنابل غري
بطريقة مدهشــة لضمان تفوّق كييف.
أثبتت عــرات الرصاعــات يف القرن
املوجّ هة .حتى أن األسلحة الدقيقة لم تَ ِزد
يف غضون ذلك ،يجب أن يتابع األمريكيون وحلف الناتو تقديم الدعم
والدفاعات الجوية إىل أوكرانيا .قد تسمح هذه الخطوات بتخفيف جز ٍء
من األرضار التي تصيب املدنيني بســبب االعتداءات الروسية ،وتثبت
أن مهاجمة مراكز املدن تقوّي عزيمة الغرب وأوكرانيا بكل بســاطة.
لكن يتطلب إنهاء الحرب تزامنا ً مع صمود النظام الراهن يف روســيا
إنشاء حدود عسكرية قوية ملنع روسيا من إطالق عمليات غزو أخرى
ضد أوكرانيا وأجزاء مختلفة من أوروبا الرشقية .عىل غرار «الســتار
الحديدي» خالل الحرب الباردة ،رسعان ما تصبح هذه الحدود القوية
َ
االتجاهني ،حتى أنها قد تمنع أي هجوم
ركيزة أساسية ملنع التقدم يف
َ
الطرفني عرب حرمان روســيا والغرب معا ً من فرصة
تقليدي من كال
التوغل الرسيع يف األرايض.
لكن أوضح بوتني أن الرصاع ال يقترص عىل اســتعمال األســلحة
التقليدية حني صعّ ــد خطابه وهدّد باللجوء إىل األســلحة النوويةّ .
دق
الكثريون يف الغرب ناقوس الخطر يف ظــل تصاعد مخاطر اندالع رصاع
نووي .لكن ســمع بوتني من مستشاريه العســكريني عىل األرجح أن
استعمال األســلحة النووية لن ّ
يغي الوضع لدرجة أن يقلب خسارته يف
أوكرانيا .ال مف ّر من وصول غبار نووي إىل القوات العسكرية الروسية بحد
ذاتها بعد اســتعمال أي سالح نووي يف ساحة املعركة ،حتى أنه قد يصل
ُرسع انهيار املواقع
إىل املدنيني الداعمني لروسيا يف أوكرانيا .هذا الوضع ي ّ

الســيئ الذي قدّمته قــوة عظمى تملك
جيشــا ً ضخما ً لكن غري مُوجّ ه ضد دولة
أصغر حجما ً تتكل عىل أســلحة دقيقة
التوجيه .بــدأ الجيش الــرويس يخرس
األرايض بوترية ثابتة منذ أشهر ،وال يشء
يثبت أن املواقع التي احت ّلها هذا الجيش
رشقا ً ويف شبه جزيرة القرم ،قبل شباط
 ،2022لن تصبح هشة يف نهاية املطاف.
ونظرا ً إىل فشل حملة بوتني ملعاقبة
املدنيني وزيــادة فاعليــة العمليات
الهجومية األوكرانيــة الربية ،بدأ عدد
كبري من املحللني يتساءل عن طريقة
انتهــاء الحــرب .تكشــف التجارب
التاريخيــة أن الخصم الــذي يقتنع
باســتحالة تحقيق أهــداف ميدانية
محددة يميل عىل األرجح إىل التنازل عن
األرايض املستهدفة ،ضمنا ً أو رسمياً،
بدل تكبّد خسائر غري مربّرة .لكن نادرا ً
ما يكون هذا الشــكل من اإلكراه (أي
إقناع الخصم بــأن إطالة مدة الحرب
غري مجدية) ســهال ً أو قليل الكلفة.
وحتى اإلكراه الناجح يكون مشــابها ً
لخوض الحرب حتى النهاية من حيث
املدة والتكاليف .هذا الدرس ينطبق عىل
الحرب يف أوكرانيا اليوم.
يف ظل الوقائع العســكرية الراهنة،
ســتكون مطالبــة الواليــات املتحدة
وحلفائها بإقنــاع أوكرانيا بتقبّل اتفاق
يف الرشق مرادفــة ملطالبة الغرب بإنقاذ
روســيا .إنه طلب غري واقعي لسببَني.
أوالً ،لــن تقبل أوكرانيا بهــذا االقرتاح
ويُفرتض أال توافق عليــه أصالً .تتمتع
لــم تتفــوق أوكرانيا يف هــذه الظروف
القــوات األوكرانية بزخــ ٍم كبري ،ومن
بفضل القــوة الجويــة التكتيكية ،بل
املربر أن تتوقع تحقيق مكاسب ميدانية
بفضل األســلحة الربيــة املتقدمة ،مثل
أخرى ،ومن الغبــاء أن يجربها أحد عىل
النظام الصاروخــي «هيمارس» .تتمتع
التخــي عن ورقتها الرابحــة .ثانياً ،قد
بطاريــة كل صاروخ
توافق روســيا عىل
ّ
من هذا النوع (قدّمت
معــن عىل
اتفــاق
الواليــات املتحــدة
املــدى القريــب ،ثم
 16قطعــة منها إىل
تنتهــك بنــوده بكل
أوكرانيا ،ومن املنتظر
سهولة بعد أشهر أو
أن تصــل  18أخرى)
ســنوات .باختصار،
أثبتت عشرات الصراعات
بفاعلية كربى وبقوة في القرن الماضي أن استخدام مــن املســتبعد أن
قتاليــة جــو-أرض
يكــون أي اتفاق يف
تضاهــي طائــرات القوة الجوية ضد األهداف
رشق أوكرانيا جديرا ً
المدنية يبقى محكومًا
«ف  .»16 -ونظــرا ً
بالثقــة ،إال إذا ارتكز
إىل مرونــة القــوات بالفشل في معظم الحاالت عــى آليــات دعــم
األوكرانيــة الربيــة
قوية .يُفتــ رض أن
ونطاق التنسيق معها ،يمكن استعمالها
تشمل تلك اآلليات مجموعة من القوات
ضد القوات الروسية أينما وُجدِت.
العســكرية واتفاقيــات تضمن احرتام
أوضحــت روســيا ،عــر أدائها يف
الحدود الدولية تحت إرشاف طرف ثالث،
ساحة املعركة ،أنها بدأت تنتقل إىل عرص
وســتكون رضورية للتأكيد عىل نهاية
األسلحة الدقيقة للتو .شاهد العالم األداء
الحرب ،عرب التفاوض أو من دونه.

العســكرية الروســية يف أوكرانيا ،ويُضعِ ف قدرة روسيا عىل الدفاع عن
أراضيها يف وجه أي تصعيد محتمل .بعبارة أخرى ،قد يجازف بوتني اآلن
بخسارة املواقع الروسية يف رشق أوكرانيا ،لكنه قد يخرس أجزاء واسعة
من روسيا إذا ق ّرر استخدام األسلحة النووية .األمر أشبه باالنتحار خوفا ً
من املوت ،كما قال املستشار األملاني أوتو فون بسمارك يوماً.
لن تتمكن روســيا من عكس إخفاقاتها االسرتاتيجية يف أوكرانيا،
مهما كانت القنابل التي تســتعملها الســتهداف املدنيني فتّاكة .حني
خرس بوتني الرهان املرتبط بقــدرة الجيش الرويس عىل هزم أوكرانيا
واحتالل جميع أراضيها عرب حملة الحرب الخاطفة بني شباط وآذار،
وعندمــا ر ّد األوكرانيون والغربيون عرب تشــكيل تحالف قوي للدفاع
بشكل شبه فوري.
عن البلد ،تراجعت الخيارات املتاحة أمام روســيا
ٍ
منذ شــهر نيســان املايض ،يكتفي الكثريون يف الغرب ،وحتى بوتني
وقادة آخرون يف روسيا ،بمشاهدة التداعيات الحتمية ألول الحسابات
الخاطئة التي مهّ دت لهذا الفشل الذريع.
يســتطيع بوتني أن يعاقب األوكرانيني حتمــاً ،وقد اتّضح ذلك يف
حملته الجوية األخرية ،لكنه سيتكبّد خسائر متالحقة إذا كان يفتقر
إىل نسخته الخاصة من اسرتاتيجية «املطرقة والسندان» .هل سيتقبّل
إذا ً نشــوء ستار حديدي جديد لفصل روسيا عن أوروبا ،أم أنه سيتابع
القتال بال جدوى حتى النهاية ويجازف بخسارة أجزاء من روسيا؟

من آثار الدمار في قرية كراسيليفكا | شرقي كييف 20 ،آذار ٢٠٢٢
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 Barbaraضمن سلسلة The Fabulous Series
على مسرح كازينو لبنان...
ه فريدة
الموسيقى محبوكة كقطعة «كروشي »

هاروت فازليان مع فرقته الموسيقيّة

جــــــــورج بــــــــو عــــــــبــــــــدو
شهد يوم الســبت فعاليات أمسية
جديدة مــن سلســلة The Fabulous
 Seriesبعنوان Barbara Ma plus belle
.histoire d’amour
وتعود فكرة السلســلة للمايسرتو
هاروت فازيليان وتدرج ضمن فعاليات
مهرجانات جونيه الدولية.
وتروي السلسلة هذه امل ّرة ّ
قصة حياة
الفنانة الفرنسية  Barbaraالتي ولدت يف
باريس من والديــن يهوديني هما "جاك
سريف" و"إسرت برودســكي" ،وهربت
خــال االحتــال األملاني مــن مطاردة

الفنانة ياسمينا فرح مسعود

النازيني لليهــود؛ مختبئة ملدة عامني لدى
عائلة قائد األوركســرا "جان بول بنني"
يف "بريو" ،وعندمــا انتهت الحرب التقى
أفراد العائلة يف شارع  Ernest-Andréيف
 ،Yvelinesحيث أخذت  Barbaraدروسا ً يف
الغناء والعزف عىل البيانو ،قبل االنتقال إىل
باريس يف أكتوبر  .1945وتوالت نجاحات
باربارا بعدها لتصل اىل العاملية واىل لبنان
تحديدا ً لتغني عىل مــرح كازينو لبنان
يف ستينيات القرن املايض .وشاء صاحب
فكرة  The Fabulous Seriesاملايســرو
هاروت فازيليــان بتذكرينا بهذه الفنانة
العظيمة من خالل أمســية موســيقية
روائية فريدة من نوعها عاملياً.

بدأت الحفلة بكلمة مقتضبة لرئيسة
لجنة مهرجانات جونيه السيدة زينة أفرام
أكدت فيها عىل النضال املستمر والكفاح
يف سبيل الثقافة والعمل الدؤوب ،للحفاظ
عىل هوية لبنان الثقافية من خالل هكذا
مهرجانات وأمســيات .وشكرت أفرام
كل من ســاهم يف إنجاح السلســلة من
موسيقيني ومغنّني مشاركني.
بــدوره شــكر املايســرو هاروت
فازيليان الحضــور الكريم مقدّما ً الفنانة
ياســمينا فرح مســعود التــي أدت دور
 Barbaraموضحا ً أنه عندما بدأ السلسلة
أرص عــى ابتكار طريقة مميــزة لناحية
املوسيقى ،فكانت النتيجة مزجا ً بني الغناء

واملوسيقى واإلحســاس عرب اختيار فنان
عاملي تُروى ّ
قصته للحضور باملوســيقى
والكلمات ،فتخربنا كل مقطوعة موسيقية
قصة معيّنة وتنقل أمســية السبت ّ
ّ
قصة
حياة املغنية الفرنسية .Barbara
وأضاف فازيليان قائالً" :لهذا السبب
أعددت شــيئا ً فريدا ً ومميزا ً لهذه الليلة،
فمن االفتتاحية وصوال ً اىل آخر أغنية تمت
خياطة املوســيقى بأرسها تماما ً مثل
"الكروشيه"؛ وتعزف من دون اسرتاحات
بني أغنيــة وأخرى وتكون املوســيقى
موجودة يف الخلفية دائماً"؛ وشــكر يف
السياق نفسه املوزع املوسيقي "نيكوال
شــيفريو" عىل تعاونه .ووجه فازيليان

شكرا ً للموســيقيني املشاركني ولكل من
ساهم بإنجاح السلسلة ويف طليعة هؤالء
زينة أفرام ولجنة مهرجانات جونيه.
وأدّت الفنانة ياسمينا فرح مسعود
ّ
مجسدة األفكار واملراحل
األغنيات برباعة
التى عاشــتها باربارا يف حياتها فكانت
كل أغنيــة ممزوجة بمشــهدية مرئية
عىل الشاشــة الكبرية ،من ضمنها رواية
محكية منســوجة بخيطان موسيقية
أعدّها لهــا فازيليان ،ممتعــا ً الحضور
ومعيدا ً اىل كازينو لبنان بريقه.
وتؤكد األمســية مجددا ً عىل هوية
لبنــان الثقافية التــي ال تموت رغم كل
محاوالت النيل من ثقافة اإلنفتاح فيه.

مــــــــعــــــــرض

ألفريد طرزي :هدفي إخراج الفنون الحرفية من الجماد

"نشيد الحب" على درج المتحف الوطني
ســــيــــلــــفــــانــــا أبـــــي رمـــــيـــــا
من درج املتحف الوطني يف بريوت،
قاد الفنان ألفريد طــرزي أمس األحد
جمهوره نحو «هنغــار» مهجور عثر
عليه وأعاد استنباطه ،يف رحلةٍ خاصةٍ
اســتعاد فيها جانبا ً من تاريخ عائلته
الــذي يتصل أيضــا ً بتاريــخ الفنون
الحرفيَة يف لبنان وبالد الشام.
هذا التجهيز هو جزء من برنامج
«الفن واألرايض» الذي تنفذه السفارة
الفرنســية والفروع اإلقليمية للمعهد
الفرنيس يف لبنان ،وقد أُنجز بالرشاكة
مع مؤسســة «أمم» للتوثيق واألبحاث
واملديرية العامة لآلثار .وتضمّ ن الحدث
ً
ً
موسيقية أحياها ك ّل من رشبل
حفلة

مدخل إلى الفن العريق (فضل عيتاني)

الهــر ،ســاري موىس ،فــادي طبّال
وسريج يارد.
ويف حديث مع طــرزي أخربنا عن
مدى فخره وســعادته بما يقدمه اليوم
للجمهور اللبناني وسكان بريوت وقال:
«قمت بتجميع حرف يدوية وقطع فنية
توارثها أجــدادي عىل مدى  4أجيال ولم
تُعرض يف أي متحف أو معرض يف لبنان
ليتمكن كل زائر من رؤيتها والعودة بها
إىل زمن الفن األصيل والعريق».
ومن فضــاء التجهيز انطلق طرزي
ليطرح تساؤالته حول الذاكرة والهوية،
وبخاصةٍ مآل الفنون الحرفية التي ال تجد
لها مكانا ً ســواء يف املتاحف أو املعارض.
َ
املتخصصة يف الفنون الحرفية،
واملتاحف
هي نــادرة عام ًَة ،نســبة إىل غريها من

املتاحف التي تهتم باملــوروث الفني أو
بالفن الحديث أو املعارص ،فالفن الحريف
ال يجد له يف لبنان مطلق فضاء.
وعن مــكان املعرض قــال« :هو
كناية عن هنغــار قديم مهجور حضن
مجموعتي ويمكن الوصول إليه ســرا ً
عىل األقدام .ال يبعد ســوى دقائق قليلة
عن املتحف الوطني» .يســتمر املعرض
حتى نهاية العــام ويفتح أبوابه يوميا ً
من العارشة حتى السابعة مساءً ،ويقام
بموازاته معرض آخــر يحمل عنوان»
ذاكرة مدينة من ورق» يف مركز» أُمم».
ويض ّم املكان متع ّلقات نادرة تختلف
يف موادها مــا بني الخشــب والنحاس
والزجاج ،تتــد ّرج يف تواريخها لتعود إىل
القرن الثامن العرش ،وهو إرث عائيل انتقل

موسيقى وتراث على درج المتحف الوطني

للفنان من مشغل طرزي الشهري للحرف
الرشقية ،الذي كان أحد رواد هذه الصنعة
يف لبنان وســوريا .وقد تبلور مفهوم هذا
التجهيز من عالقة الفنان الشخصية بهذا
اإلرث العائيل الذي كان مهــددا ً بالزوال.
واختار طرزي كمكان لتصميم تجهيزه،
الهنغار املهجور واملهــدّد أيضا ً بالزوال،
الذي يتالقــى مع طبيعة ما هو معروض
فيه ،كون املكان ومعروضاته مع ّلقني يف
فضا ٍء بات خارج الزمن.
ويطرح «نشيد الحب» أيضا ً مسألة
الهوية املرشقية وســبل تعريفها ،سواء
فنيــا ً أو جغرافيا ً من خالل تتبُّع ســرة
العائلة ،التي تم ّرست يف هذه الصنعة عرب
أربعة أجيال مختلفة ،وكانت لها تجارب
رائدة يف الفن الحــريف واليدوي ،ليس يف

ملصق المعرض

لبنان وســوريا فحســب ،بل يف القدس
وامتدّت حتى مرص واملغرب العربي.
وبينما يتالقى اإلرث الشــخيص مع
اإلرث العــام فهو أيضــا ً ال ينفصل عن
ذاكرة لبنان منــذ عهد املترصفية ،مرورا ً
بقيام دولة لبنان الكبري وما تبعه ،أخذت
هذه املتع ّلقــات املوجودين يف رحلة بني
التحوالت الكربى التي شهدتها املنطقة،
ومنها البــاب الخشــبي املنقوش الذي
اختاره طرزي ليكــون مدخالً للتجهيز،
وهو من صنع جده األكربُ ،
وصمّ م لقرص
الصنوبر يف حقبة افتتاحه األوىل ككازينو،
فكان له أن يشــهد إعالن الجنرال غورو
دولة لبنان الكبري من القرص.
وعــن الفن ختم الفنــان« :يف ظل
األزمات والصعوبــات التي تثقل كاهل
كل لبناني ،ووسط الهموم التي أبعدت
كثريين عن الثقافة والرتفيه ،لم يتبق لنا
سوى الفن ّ
لنعب من خالله عمّ ا نحلم به
وما يستحق أن نناضل من أجله».
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إفتتاح فرع للكونسرفتوار في كفرقطرة  -الشوف

المايسترو عبدو منذرّ :
حققت حلمي
بمبادرة من املايسرتو عبدو منذر وبرعاية وزارة
الثقافــة ،افتتح يوم أمــس الكونرسفتوار الوطني
اللبناني فرعه الجديد يف بلدة كفرقطرة الشــوفية،
بحضور وزير الثقافة محمد وسام املرتىض ورئيسة
الكونرسفتــوار هبة القواس ونخبــة من أهل الفن
واإلعالم وفعاليات املنطقة والجوار.
إستقبل الحضور املرتىض الذي جال يف أرجاء
مبنى مدرســة الرجاء متفقدا ً الصفوف واآلالت
املوســيقية ،وبــدأ االحتفال عىل وقع النشــيد
الوطنــي اللبناني الذي عُ زف كالســيكيا ً عىل يد
طالب من الكونرسفتوار.
إفتتحت رئيسة البلدية ألني نصار الكالم بالتأكيد
عىل اآلثار االيجابية للموســيقى وعــى اهميتها يف
تربية الجيل الناشــئ وعىل رضورتهــا يف املناهج
وخصوصا ً يف منطقة كفرقطرة التي تربط الشــوف
ببعضــه منوهة بأهمية املوســيقى لعالج األطفال
الذين يعانون التوحد والصعوبــة يف التع ّلم؛ مؤكدة
رضورة تشجيع األهل ألوالدهم عىل تعلم املوسيقى،
ملا لها من دور فعال يف تنمية شخصياتهم وثقافتهم.
املايســرو عبدو منذر أكد اهمية املوسيقى يف
حياته ودورها يف تغيري حياة املجتمعات ،راويا ً ّ
قصة

المايسترو عبدو منذر

صورة تذكار ّية من أجواء اإلحتفال (سعيد فرح)

الحلم الذي يراوده منذ نعومة أظافره أيام كان يعزف
عــى آلة األكورديون عىل ســطوح البلدة ،لينرصف
بعدهــا اىل تكوين مســتقبله الزاهــر بالعطاءات،
معتليا ً املســارح العاملية فجال العواصم كافة ولكن
ذلك لم يمنعه من تحقيق حلمه يف تعليم ابناء بلدته
املوسيقى؛ التي أصبحت متاحة لهم اليوم من خالل

املعهد الوطنــي العايل للموســيقى الكونرسفتوار.
بدورها نوّهت رئيســة الكونرسفتوار هبة القواس
بجهــود منذر معتــرة ان ما حــدث كان رضوريا ً
للمنطقة ،ومشــددة عىل أن هدفها األسايس تعميم
فروع الكونرسفتوار يف كافة املناطق اللبنانية لجعل
املوسيقى متاحة للجميع.

وختم املرتىض االحتفال بكلمة وكان تخلله عزف
موسيقى كالسيكية راقية رشقية وغربية من طالب
الكونرسفتوار أبهروا الحضور وادخلوهم يف جو من
الفرح مبدين مهــارة منقطعة النظري يف العزف عىل
آالت النفخ وغريها من اآلالت الرشقية والغربية.

ج.ب.ع

نادي القلم يستنكر تغريدة المرتضى
استنكر "نادي القلم  -لبنان" ما ورد يف بيان
وزير الثقافة اللبناني يف حكومة ترصيف األعمال
محمد وســام املرتىض الذي ح ّذر "من استغالل
الحراك الثقايف للرتويج للصهيونية" وأشار إىل أن
"التطبيع الثقايف" هو"أشــد رضرا ً من التطبيع
الســيايس أو األمنــي أو العســكري" .ما كان

تـــــكـــــريـــــم

واضحا يف البيان هو اســتعراض التهم الجاهزة
َ
يؤت فيه عىل ذكر
من دون دليل وال تعيني .لــم
الجهة املعنية بـ"استغالل الحراك الثقايف" ،وإن
كان صدوره قد ســبق انطالق "مهرجان كتاب
بــروت" الفرنكوفوني الذي تغيّــب عنه أدباء
فرنسيون مرموقون.

نرفض قمع الحراك الثقايف يف لبنان ،خصوصا ً أننا
ّ
التمسك بكل ما يق ّربنا
يف مرحلة انهيار نحتاج فيها إىل
من العالم وحارضه فيما ال نزال نُدفع دفعا ً إىل الهاوية.
نرفض أيضا ً التهم الجاهزة من دون أي دليل،
رفضنا ملنطق التحذير.
َ
فلتبق لنا الثقافة مــن دون إرهابها وإرهابنا

شد عدد كبري من نخبنــــا ومبدعينــــا.
بعدما ُ ّ
وحبذا لــو تلتفــت وزارة الثقافــة إىل ّ
مثقفي
لبنان وهــم يتخبطون بأزمــات العيش اليومي
يف زمن االنهيار ،مــن دون أن يتخ ّلوا عن اإلبداع
ً
ومواجهة
ورفــع الصــوت دفاعا ً عــن لبنــان
لثقافة القمع والرتهيب".

باحتفال موسيقي
وديع صبرا يُكرّم
ٍ

تن ّ
ظم الكنيســة الوطنية اإلنجيلية ،والكنيسة الربوتستانتية الفرنسية يف لبنان
ومركز الرتاث املوســيقي اللبناني ،احتفاال ً موســيقيا ً تكريما ً لوديع صربا (1876-
 )1952يف الذكرى الســبعني لغيابه .وهو أحد أهم رواد الكالسيكية يف لبنان ،وواضع
النشــيد الوطني اللبناني يف العام  1927ومؤســس الكونرسفتوار الوطني يف بريوت
العــام  .1929وتقام الحفلة يف  28ترشين األول الحايل الســاعة الثامنة مســاءً ،يف
الكنيســة االنجيلية الوطنية يف زقاق البالط ،لتســليط الضوء عىل موسيقى صربا
املنسية التي طاملا اعتُربت يف املايض ضائعة؛ فعادت إىل الحياة يف العام  2016بعدما
قامت عائلة صربا بتسليمها ملركز الرتاث املوسيقي اللبناني  .CPMLوتم ذلك بعدما
نرشت السيدة زينة صالح كيايل ،أحد مؤســي املركز ،سريته الذاتية العام ،2018

وبعدما نرش الباريتون والباحث املوسيقي فادي جنربت يف العام  2021كتابَني ،وهما
عبارة عن مجموعة من املقتطفات املوســيقية للراحل .وسيؤدي ك ٌل من الباريتون
فادي جنربت ،والســوبرانو الرا جوخدار وامليتزو سوبرانو نتاشا نصار ،مقتطفات
موسيقية من ثالث أوبرات من تأليف صرباُ ،كتبت بني  1927 ،1918و1931؛ بمرافقة
جوقة  Hymnosالتابعة ملعهد "فيلوكاليا" بقيادة األخت مارانا سعد وعازفة البيانو
زينة العلم وعازف الكمان وائل سمعان .كما ترسد كيايل جوانب حياة صربا وأعماله.
كذلك تُعيد الجوقة املؤلفة من اربعة أصوات غناء النشيد الوطني عىل الطبقة
بالتوزيــع األصيل الذي وضعه صربا والذي أ ُ ِ
نشــد آلخر مرة عىل هذا الشــكل يف
أربعينيذات القرن املايض.

جــــــائــــــزة

سيرين عبد النور تحصد
"أفضل ممثلة عربية"
حصدت النجمة ســرين عبد النــور جائزة أفضــل ممثلة عربية يف
"مهرجــان الفضائيات العربيــة" يف دورته الثالثة عــرة ،عن دورها يف
مسلســل "العني بالعني" يف الحفلة التي أُقيمت يف القاهرة بحضور نجوم
الوطن العربي أمثال يرسا وأحمد السقا وحنان مطاوع وهنا الزاهد وغريهم.

ُتقيم مزاد صور و
تطرح وكالــة "فرانس بــرس" للبيع يف مــزاد  200صورة من
ّ
تجسد أحداثا ً ومناســبات مهمة ،منها حرب  1870وتحرير
أرشيفها
باريس والنطحة التي وجّ هها العــب كرة القدم زين الدين زيدان ألحد
الالعبني اإليطاليني وحريق كاتدرائية "نوتردام" ،باإلضافة إىل طرحها
للمرة األوىل يف تاريخها الطويل ثالثة منتجات بتكنولوجيا .NFT
وقالت مديرة املشاريع الخاصة بالتصوير لدى الوكالة مارييل أود:
"هذا املزاد يجعلنا نغوص يف شعرية الصور الحدثية" .وترتدي الصور
املطروحة للبيع والتــي تتميّز باتجاهات الضــوء ا ُملعتمدة يف بعضها
والتقاط عدد منها باألبيض واألسود واأللوان الطاغية يف أخرى ،طابعا ً
حدثيا ً وفنيا ً يف آن فضالً عن القيمة التاريخية لكثري منها.

وفيما تمثل الصور الحديثة بني املجموعة املطروحة للبيع عددا ً
قليالً ،يعود أبرزها إىل ما قبل ســتينات القرن الفائت ويعود تاريخ
أقدم صورة إىل عام  .1871وتــراوح القيمة التقديرية لهذه الصور
بني  300إىل  400يورو وبني  800إىل  1200يورو.
كذلك تطرح ثالثة منتجات رقميــة بتكنولوجيا ( NFTرموز غري
قابلة لالســتبدال) تمثل صورة للســيناتور األمريكي بريني ساندرز
وهــو يجلس واضعا ً قفازات يف يديه (القت رواجا ً واســعا ً عرب مواقع
التواصل) ،وصورة ســرج غانسبور وهو يحرق الورقة النقدية ،وأوّل
خرب بثته الوكالة خالل تحرير باريس بتاريخ  20آب  .1944ويعود ريع
املزاد لحماية أرشيف التصوير الخاص بالوكالة وإصالحه( .أ ف ب)

...ورامي عياش «أفضل مطرب عربي»
حصد البوب ســتار رامي عيــاش جائزة "أفضل مطــرب عربي" ضمن
مهرجان الفضائيات العربية ،وذلك بناء عىل النجاحات الهائلة التي حققها هذا
العام واكتساح أغنيته "حلوين حلوين" التطبيقات الرقمية وماليني املشاهدات
عرب الـ"تيك توك" .يذكر أن الدورة الثالثة عرشة من املهرجان حملت اسم الفنان
الراحل هشام سليم ،تخليدا ً لذكراه وتقديرا ً لألعمال التي قدّمها خالل السنوات
املاضية ،وأثرى من خاللها السينما والدراما املرصية والعربية.
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...The school for Good and Evil
مغامرة في عالم السحر والخيال

جـــــــــــــــــــــــــاد حـــــــــــــــــــــــــداد
يبــدو فيلــم The school for Good and Evil
(مدرســة الخري والرش) خليطا ً من ،Harry Potter
و( Descendantsاألحفاد) ،و،Romeo and Juliet
وهو يقدّم محتوىً مبالغا ً فيــه بقدر ما توحي به
هذه القصص.
تمتد هــذه املغامــرة الســحرية الطويلة عىل
ساعتني ونصف ،لكنها تفتقر إىل العنارص التي تُميّز
أعمال املخرج بول فيغ عن عالم الســحر والخيال.
يرسد هــذا األخري مجددا ً قصــة صداقة بني فتاتَني
ويعرض جميع تقلباتها وتعقيداتها .يتّســم العمل
طبعا ً بأزياء مبهرة ،إذ يســتحيل أن يتعثر املخرج يف
هذا املجال عىل األقل.
لكن يتالىش مفعول هــذه العنارص املؤثرة وقوة
النجوم املشــاركني ،مثل تشــارليز ثــرون ،وكريي
واشــنطن ،وميشيل يو ،بســبب االتكال املفرط عىل
مشــاهد الحركة املبنية عىل تقنية الصور املنشــأة
بالحاسوب .إنها مشــاهد فارغة والمتناهية ،وغالبا ً
ما تدفعنا إىل التساؤل عن حقيقة ما يحصل وتُخفف
اهتمامنا باألحداث.
الفيلــم مقتبس من سلســلة كتــب لألطفال
بقلم سومان شــايناني ،وهو يُر ّ
كز عىل صديقتَني
مراهقتَني مختلفتَــن يف كل يشء .هما تتكالن عىل
أرض خيالية قاســية .تكون
بعضهمــا البعض يف ٍ
«صويف» الصغرية (صوفيا آن كاروســو) أشــبه
بشخصية «سندريال» الشقراء التي تحلم بالتحوّل
إىل أمــرة .هي تهرب من تعاســة حياتها اليومية
مع زوجــة أبيها الرشيرة عرب التكلــم مع كائنات
الغابة وتصميم فســاتني منفوشــة .أما «أغاثا»
الطويلة وصاحبة الشــعر األشعث (صوفيا واييل)،
فهي تعيش مــع والدتها يف أحد أكواخ الغابة ،حيث
ّ
تحضان خلطات سحرية معاً .لديها قطة صلعاء
اســمها «ريرب» ،وهي ترتدي مالبس سوداء طوال
الوقت ،ما يوحي بأنها ساحرة .تُعترب أوىل اللحظات
املشرتكة البسيطة بني الفتاتني ،حيث يصبّ الرتكيز
عىل عالقتهما الودّية والفكاهية ،من أقوى مشاهد
الفيلم .تتخــذ الحوارات التي كتبهــا ديفيد ماغي
منحى ساخرا ً ومعارصا ً قد ال يتماىش مع
وبول فيغ
ً
حقبة األحداث ،لكن تنجح كاروسو وواييل يف إقناع
املشاهدين بحقيقة صداقتهما.
يتغري كل يشء يف أحــد األيام ،حني يحملهما طري
عمالق ويوصلهما إىل «مدرســة الخري والرش» ،وهي

عبارة عن قرصَ ين يربط بينهمــا جرس ويتعلم فيها
الجيــل املقبل من الســحرة الشــباب كيفية تطوير
مهاراتهم .تفرتض «صويف» أنها ســتدخل إىل الجانب
اإليجابي من املدرســة ،بينما تصل «أغاثا» إىل الجانب
ُنزل الطــر «صويف» يف معكرس
الضبابي .لكن حني ي ِ
الرش و»أغاثا» يف معســكر الخــر ،تتخبّط الفتاتان
لتبديل أماكنهمــا .رسعان ما تنكشــف طبيعة كل
واحدة منهما ،فتّتضح الخصائــص التي دفنتها كل
فتاة وراء شعرها ومالبســها والصفات التي ينسبها
إليها املجتمع.
إنها فكرة مثرية لالهتمام ،وهي فرصة ممتازة
كي يتعلم األوالد القوة الخبيثة الكامنة وراء األحكام
املســبقة .يبدو تصميم اإلنتاج يف قســمَ ي املدرسة
مميزا ً وممتعا ً ألنه يســ ّلط الضــوء عىل التناقضات
القوية بــن املكانَني :تظهر «مدرســة الخري» عىل
شــكل كعكة أعراس يمكن العيش فيها ،بينما تبدو
«مدرسة الرش» أشبه بنســخة قوطية من مدرسة
«هوغوورتس» الشهرية يف سلســلة «هاري بوتر».
تتّسم األثواب التي ترتديها الشابات بأسلوب حيوي
ومميز ،وهــي من ابتكار املصمّ مــة رينيه إيرليش
كالفوس ،حتــى أن املالبس تتطور فيما تكتشــف
«أغاثا» و»صويف» حقيقتهما.
تتعــدد الخطوط الرسديــة املعروضة ،ويتعلق
ّ
تجسد شخصية
أحدها بدور كريي واشــنطن التي
مديرة «مدرسة الخري» املرحة ،بينما تكون تشارليز
ثريون مديرة «مدرســة الرش» .تكثــر عنارص هذا
الفيلم ،عىل مســتوى الحبكة واملؤثــرات البرصية،
لدرجة أال يتســنى للممثلني يف األدوار الثانوية ،مثل
ميشيل يو ولورانس فيشربن ،أن يقدموا أي مشاهد
قيّمــة .يف غضون ذلك ،يهدر الفيلــم مواهب بارزة
مثل روب ديالنــي وباتي لوبون منذ البداية ،إذ تبقى

أدوارهمــا عابرة وقصرية .عىل صعيــد آخر ،يتعثر
بشــكل متكرر حني يحاول بناء األحداث
السيناريو
ٍ
وعــرض لقطات من املايض (تبدو طريقة تفســر
مســار الحياة يف هذا املكان مكثفة وغري مقنعة بأي
َ
طرف الجرس
شــكل) .كذلك ،يرتفع عدد الطالب عىل
لدرجة أال يحصل كل واحد منهم عىل فرصة لتقديم
دوره بالشكل املناسب.
كتب شــايناني سلســلة من هذه الكتب ،لكنه
حصل عىل املساحة الكافية لتطوير األحداث عىل أكمل
وجه .يف املقابل ،يحمل الطالب يف الفيلم ســمة واحدة
يف شــخصياتهم ،ويكون معظمهم أبناء شخصيات
ثقافية مشهورة مثل «األمري الســاحر» ،وامللك آرثر،
و»رشيف نوتنغهــام» .تتعلق حبكــة فرعية أخرى
بعالقة حب ممنوعة بني «صويف» والشــاب الوســيم
«تيدروس» (جايمي فالترز) ،علما ً أن الفيلم يعجّ أصالً
بهذا النوع من العالقات .رسعان ما تتالحق التحوالت
الالفتة يف األحداث مع اقرتاب النهاية.
لكــن وراء أجواء الصخــب والفوىض (تقاذف
الكــرات النارية ،دوامــات من الدمــاء ،مبارزات
بالسيوف ا ُملشعّ ة من تصميم بييل إيليش ،عىل وقع
أغاني بريتني سبريز) ،يهدف الفيلم إىل االنقالب عىل
الحبكات املألوفة وكشــف بعض الحقائق املفيدة.
تكثر الفتيات اللئيمات يف الجماعة األكثر شعبية يف
«مدرســة الخري» ،بينما يكون الطالب املضطربون
وغري األسوياء ظاهريا ً يف «مدرســة الرش» أوفياء
ولطفــاء .كذلك ،ال يُعتــر الطموح هدفا ً ســلبيا ً
بالرضورة ،ولن تكون املسايرة لالندماج مع اآلخرين
املســار الصحيح دوماً .لكن بعد عرض سلسلة من
النهايــات املطوّلة يف فيلم طويــل أصالً ،قد ال تصل
الشخصيات إىل نهايتها السعيدة املنتظرة قبل مرور
بعض الوقت.

شــــربــــل داغــــر
حملة العفاف الفقهي
في الذكرى الخامسة لحركة« :أنا
أيضاً» ،التي كشفت الكثير من المخبوء،
من التعديات ،من الغصب وغيرها من
أعمال العنف الجنسي المستور لرجال
نافذِين مع عامالت أو مساعدات أو
«نجمات» في أول ساللم الشهرة.
الحملة التي انتشرت بفضائحها
في كبريات الصحف والمجالت،
وبلغت المحاكم ،بقيت هامدة في أكثر
من مدينة عربية.
هناك أصوات نسوية الفتة في بيروت
وتونس والقاهرة وغيرها .وفضحَ كالمُها
العلني ما كان مستورا ً ومحجوبا ً حتى في
ذروة «الربيع العربي» .ومن يتابع األخبار
األمنية والقضائية المتفرقة هنا وهناك
عربياً ،يستطيع أن يستجمع مشهدا ً
اجتماعيا ً بائسا ً وعنيفاً .مشهد يبدو فيه
الرجل الغاصب مذنبا ً وضحية في حملة
العفاف الفقهي المتشددة.
ما تقوله هذه الحملة  -بتبسيط طبعاً-
عن المرأة ،ولها :الرجاء ،الحشمة ،مخافة
إثارة الرجل (فيما ال يُقال العكس).
المرأة ،كيفما كانت ،موضع إثارة للرجل،
كما لو أنه ال ذنب له ،إذ إن وقوع التعدي
يعني أن المرأة هي التي «أثارته» ليس ّإل.
حملة «العفاف» هذه بلغت الشاشة
الكبيرة كما الصغيرة ،حتى أنه أعيد إنتاج
بعض الصور «الساخنة» (القبلة وغيرها)
فيها ،فت َّم ُ
حذفها مخافة« ...إثارة» الرجل.
يبدو الرجل ،بالتالي ،في هذه الحملة،
قنبلة موقوتة من دون ضابط أو رادع
ديني أو قانوني أو أخالقي وغيرها.
هذه الحملة ناشطة في وسائل التواصل
االجتماعي ،في باطن المجتمعات العميق،
مع أنها ال تبلغ الحملة المعولمة منذ
سنوات قليلة.
ّ
لكن المتابع يتحقق من أن تجليات
أخرى تخرج من باطن الكبت ،كما في
التعديات وعمليات الغصب ،أو ما تتعرض
له نساء عربيات من عدم القدرة على
ّ
بأبنائهن (وهم ُق َّ
االحتفاظ
صر) ،أو على
رؤيتهن أحياناً.
ّإل ّ
أن ما يحدث في شوارع إيران،
منذ شهر وأزيد ،ويبلغ عالنية الشارع
والجامعة والمقرات ،ق ّلما ظهر بهذه
القوة ،وبهذه المواجهة السياسية
الصريحة لنظام الحكم نفسه.
قد يبدو رفع الحجاب مطلبا ً بسيطاًّ ،إل
أنه يكشف التحكم الشديد بقوى المجتمع.
هذا ما تعانيه المرأة بصورة مزدوجة،
وأكثر من الرجل في هذه األحوال.
هناك شيء من «هيبة» الحكم،
الذكورية واالستبدادية ،تتهاوى ،مهما
تعام َل معها الحكم بازدراء وقوة.
ذلك أن ما يجري يصيب قطاعات
واسعة من الشباب المتع ّلمين وغيرهم ،في
سياقات وأحوال مدنية ،ويتمزق بالتالي
ّ
تتكشف
حجاب «العفة» البالي ،مثلما
تصدّعات المجتمعات المحجوبة.

حظــــــك اليـــــوم
الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

يحمل إليك هذا اليوم الوعود
الكثرية ،ولكنه يدعوك إىل
ّ
وتعقل.
الترصف بهدوء ومنطق

تجنّب كل انواع التحديات و ُكن
ّ
متحفظا ً ج ّداً ،أحِ ط نفسك
باملحبّني هذه الفرتة.

تتخلص من الهواجس التي
تدفعك اىل التشكيك يف حب الرشيك
والوقوع ضحية بعض األوهام.

تشع بريقا ً وتالقي جهودك
ثمارها وتُؤمَّ ن لك فرص جيدة
ألعمال تحلم بها.

تستفيد من ارتياح الرشيك إليك
وربما تحصل منه عىل ما لم
تتوقعه.

تستمد من أعماق نفسك طاقة
كبرية وقدرة عىل مواجهة
تحديات الحياة اليومية.

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

ال داعي إىل االستسالم أو
االنجراف وراء أفكارك السوداء.

تمر هذا اليوم بفرتة قلق قد
تؤدي عىل األرجح إىل اضطرابات
يف تفكريك.

الجو العام مريح وقد يحمل
إليك مفاجآت عىل الصعيدين
الشخيص والعاطفي.

قد تتع ّرض لضغوط من قبل
زمالء أو مسؤولني أو إداريني،
ال تفقد أعصابك وكن مرناً.

قد تشعر ببعض القلق
واالنزعاج ،ليس بسبب الحبيب،
بل بسبب الهواجس املهنية
الضاغطة.

تكون مزاجيا ً ومتقلبا ً هذا
اليوم ،إمنح نفسك قسطا ً
من الراحة.
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إدارات ومؤسسات
تتكتّم على
موظفيها

ربع سكان
لبنان في الفقر
المدقع

١٦+

١٧+

غيوم في
أفق االقتصاد
العالمي

١٩+

آثروا اإلثراء على وقف االنهيار ...فتضاعفت الخسائر

 10جرائم مالية "فظيعة" ارتكبت بعد  17تشرين ...عمدًا!

منـــير يونــــس
دخلــت أزمــة لبنــان املاليــة
واالقتصاديــة عامها الرابع ،من دون ان
تلوح حلول ناجعــة يف األفق .يف األثناء،
اتضح جليا ً هروب املنظومة الحاكمة من
تحمل أي مسؤولية مبارشة ،وامعانها يف
ارتكاب جرائم مالية خالل األزمة أفظع
مما يمكــن تبيان تراكمــه منذ ما بعد
«الطائف».
فاعتمــادا ً عــى حســابات اليوم
الحكومية والخاصة بتقدير الخســائر،
كان يمكن حرص «الفجــوة» بنحو 35
اىل  40مليار دوالر يف صيف  .2019بينما
نتحدث حاليا ً عن أكثر مــن  75ملياراً.
لم تتضاعف الخســائر لعدم استعجال
الحلــول فقط ،بل عىل نحــو متعمد يف
أحيان كثرية .فما هــي الجرائم املالية،
ان صح التعبري ،التي ارتكبت يف السنوات
الثالث املاضية.

 - 1عدم اقرار الكابيتال
كونترول سمح بتهريب
وسحب  6مليارات دوالر
مع اندالع األزمــة ،كان من الواجب
البديهي اقرار قانون عىل جناح الرسعة
لضبط السحوبات والتحويالت (كابيتال
كونرتول) لتهدئة هجمة سحب الودائع.
يف تلك األثناء ،لم يكن يف البنوك ســيولة
بالدوالر إال بنســبة  7%فقــط ،وذلك
يف الصناديــق ولدى البنوك املراســلة يف
الخارج وغب الطلب لدى مرصف لبنان.
راوغت الحكومة والربملان ومرصف
لبنان واملصــارف ،وجــادل الجميع يف
جنس املالئكة عمــدا ً لتطيري اي كابيتال
كونرتول قانوني منظم وموقت ال سيما
رئيــس مجلس النواب نبيــه بري .ترك
الجميــع لحاكم مــرف لبنان رياض
سالمة حرية الترصف بتطبيق «كابيتال
سار
كونرتول» عشــوائي استنســابي
ٍ
حتى اليوم.
وعمد اصحاب نفــوذ ومرصفيون
إىل اخــراج (تهريب) أمــوال من البالد
تراوحت تقديراتها بــن  5و 6مليارات
دوالر ،والرقم يشمل سحوبات هائلة اىل
الخزائــن الخاصة يف الداخل .ولدى لجنة
الرقابة عــى املصارف الرقــم الدقيق،
لكنهــا لم ولــن تفصح عنــه حفاظا ً
عــى مصالح اصحاب النفوذ ال ســيما
السياسيني واملرصفيني الفاسدين منهم.

 13 - 2مليار دوالر خرجت
من الحسابات اإلئتمانية
وحسابات غير المقيمين
وعىل صعيد تهريــب األموال أيضاً،
خرجت من الحسابات اإلئتمانية املصنفة
لغــر املقيمني مبالغ قــدرت بنحو 13
مليار دوالر .هذه الودائع ليست كغريها
العاديــة ،هي عموما ً ألثريــاء لبنانيني
لديهم حسابات يف ســويرسا عىل سبيل
املثال .ويطلبون من البنك الســويرسي
اســتثمارها يف فرص استثمارية لبنانية
وغري لبنانية ،عىل أن يكون االســتثمار
باسم البنك لصالح عميل (مجهول باقي
الهوية) .تلك املليارات ،لطاملا استفادت
مــن فرص الفوائــد العاليــة يف لبنان،
وبعض اصحابها مقــرب من اصحاب
القرار ،كما بينهــم اصحاب قرار ايضاً،
وعندما هبت األزمة خرجت خلســة من

إدارة األزمة في بدايتها كانت سيئة جدًا

«السيستم» .وثمة من ال يحسبها ضمن
خانة هروب األموال ،ألنها ليست ودائع
مثل بقيــة ودائع املقيمني وغري املقيمني
األخرى .بيد أن قانونا ً للكابيتال كونرتول
كان يمكن أن يحد من خروجها اىل حني.

 - 3تحويل  7مليارات
دوالر من مصرف لبنان الى
المصارف ...ثم إلى الخارج
ويف األشهر األوىل لألزمة أيضا ً حول
مرصف لبنان اىل املصــارف أكثر من 7
مليارات دوالر بحجــة تغطية التزامات
خارجيــة .كان يمكن عــدم تحويل تلك
املبالغ لــو أقر الكابيتــال كونرتول .إال
أن حاكم مرصف لبنــان تعمد التحويل
ألســباب خاصة به أيضــاً ،ابرزها أنه
عاش (ويعيش) انكار هول ســقوط ما
صنعت يداه ،إضافة إىل رغبته الجامحة
يف عدم رؤية مصارف تفلس فجأة .علما ً
بأن املرصف ،وملجرد توقفه عن ســداد
الودائع ألصحابها يدخــل دائرة التعثر
ثم االفــاس الحقا ً ربما .تلــك املليارات
السبعة التي سددت وتسدد باللوالر كان
يمكن أيضا ً إبقاؤها يف «السيســتم» ،لو
أقر الكابيتال كونرتول.

 7.5 - 4مليارات للدعم
العشوائي الشعبوي
المشوب بالهدر والفساد
يف املــوازاة ،ترتب تواطؤ ســيايس
وشعبوي ومرصيف لرصف أكثر من 7.5
مليــارات دوالر عىل دعم ســلع ومواد
مثل املحروقات واألدوية واملواد الغذائية
والقمح ...ذلك الدعم العشوائي قام عىل
منح تجار ومستوردين دوالرات عىل سعر
 1500لرية ،يف الوقت الذي كان فيه سعر
اللرية يتدهور كل يوم أكثر .كان واضحا ً
آنذاك أن استغالال ً بشعا ً يرسي يف دهاليز
ذلك الدعم املشــبوه الذاهــب معظمه
تهريبا ً وتخزينا ً وتالعبا ً بالفواتري ،فضالً
عن افادة محظيني محصورين يف قوائم
مدعومة من هذا وذاك من السياســيني
والنافذيــن واملرصفيني ومرصف لبنان،
ووزارات االقتصــاد والزراعة والصحة
والطاقة...
«تــكارم» ســامة يف الدعم خالل
فرتة كان يشــعر فيهــا بالضغط عليه

«لقبعه» من رئيس الجمهورية ميشــال
عون ورئيس الحكومة حســان دياب.
فسايرهما كما ســاير منظومة ارادت
ايهــام النــاس انها تقــف اىل جانبهم
للتعمية عىل أهوال هبوط اللرية وفجاجة
احتجاز الودائع.

 - 5مليارات سخية على
«المنصة» ال شفافية فيها
وال جدوى حاسمة منها
مع اقــراب موعد الغــاء الدعم،
كما خطط ســامة ونفــذ ،اطلق ما
يسمى «املنصة» لرصف الدوالر بسعر
 12الف لرية (هــو اآلن  30ألفاً) .تلك
املنصة غري الشــفافة ،وغري املستندة
اىل اي نص يف قانون النقد والتسليف،
تســتخدم لعدة اغــراض منها افادة
موظفني من فارق السعر بني املنصة
والســوق الســوداء ،نزوال عن رغبة
سياســيني يبيعون جمهورهم وهما ً
بتحصيل فتات مقابل «قبول» انهيار
مداخيلهــم باللرية وحبس ودائعهم يف
املصارف .كما تستخدم لزوم حاجات
تجار ومســتوردين يربحون أيضا ً من
فارق ســعرين بنســبة  ،30%فضال
عن مضاربني ونافذيــن ومرصفيني
ومحظيني وانتهازيني يربحون يوميا ً
من فارق ،هــو عبارة عن خســارة
يتكبدها مرصف لبنان.
إذ يشــري الدوالر من الســوق
الســوداء ليطرحه بســعر اقل عىل
املنصــة ،كمــا انــه يســتخدم من
االحتياطــي مبالــغ لغــرض توفري
الدوالرات املدعومة نسبياً.

 70 - 6ألف مليار ليرة في
التداول  ...قنبلة موقوتة
تنذر بانفجار مهول
ويعمــد مــرف لبنــان حاليا ً اىل
املبالغــة يف رشاء الــدوالرات ،حتى ان
احتياطي العمالت لديه يزيد وال ينقص،
كما اظهرت ميزانيته بني  15ايلول و15
ترشين االول .يقابل ذلك طبع هستريي
للريات .فــزادت الكتلــة النقدية خالل
شهر  25الف مليار لرية حتى قاربت 70
الف مليار يف مقابــل  7آالف مليار لرية
فقط عشية االزمة .هذا الكم الهائل من

اللريات قنبلة موقوتة .فاذا اشعل فتيلها،
لسبب أو آلخر يف ســوء تقدير ضبطها،
سيتجاوز سعر رصف الدوالر  50او 60
او  70الف لرية يف فرتة وجيزة.

 80 - 7مليار دوالر ودائع
ذابت وانخفضت قيمتها...
والحبل على الجرار
يف األثناء أيضاً ،عمد ســامة اىل اصدار
تعاميــم خاصــة بالســحوبات الهزيلة،
وباقتطاع قرسي غــر قانوني (هريكات)
راوح بني  70و .85%اقتطاع عىل حســاب
املودعني وملصلحة املصارف ومرصف لبنان
الطفاء خسائر لدى الطرفني .أما املبالغ التي
تم تذويبها ،حتى تاريخه ،سواء يف الهريكات
او هبوط اللرية فتقدر بنحو  80مليار دوالر،
هي نتاج هبوط رصيــد الودائع الدوالرية
املسجلة قبل  17ترشين وودائع اللرية التي
تحولــت اىل دوالر بعد  17ترشين ،اىل جانب
ودائع اللرية التي فقدت معظم قيمتها مع
انهيار العملــة الوطنية .وما تأخري الحلول
اال عمــدا ً لتذويب ودائع أكثر .وليســهل
تيئيس من يرص واهما ً عــى أخذ وديعته
كاملة وبعملة االيداع ،ويقبل مرغما ً بالليلرة
والشــطب (بني وديعة مؤهلة وأخرى غري
مؤهلة!) وتحويل ودائع اىل أســهم يف بنوك
مفلسة او متعثرة حتى النخاع.

 25 - 8مليار دوالر
انتقلت من المودعين الى
المقترضين ال سيما كبارهم
ويف غمرة الفوىض املالية املشبوهة،
ُ
سمح بســداد قروض بالدوالر عىل سعر
 1500لرية واللوالر ،بحجة عدم «خنق»
اصحاب املداخيل املحدودة واملتوســطة
املتأثرين باألزمة .وبالنتيجة ،اســتفاد
اصحاب الثــروات (أفــرادا ً ورشكات)
بالدرجة األوىل ،وسددوا قروضا ً بعرشات
ومئات ماليني الدوالرات بأبخث االثمان.
فهناك نحو  1440مقرتضا ً يستحوذون
عىل أكثــر من نصف التســليفات ،فاذا
بهــوالء يزدادون ثراء بســداد القروض
عىل  1500واللوالر .وبمــا أن القروض
املرصفية هي من الودائع اساســاً ،فقد
حصل انتقــال للثروة مــن املودعني اىل
املقرتضني ال سيما كبارهم وباجمايل 25
مليار دوالر.

 - 9ال يشد الخناق على
المصارف ألنه شريك في
تبديد  75مليار دوالر
ملناســبة الحديث عن اعــادة هيكلة
املصــارف بقانون انجــزه مرصف لبنان
ولجنة الرقابــة عىل املصــارف ،عىل أن
تدرسه الحكومة وتحوله اىل الربملان ،يذكر
أن مــرف لبنان ،الذي يملــك رزمة من
الصالحيات وفقا لقانون النقد والتسليف،
اىل جانب القانون  ،67/2كان يمكنه البدء
بتلك الهيكلة جذريا ً منذ اليوم األول لظهور
التعثر املــريف .لكنه آثــر تمرير الوقت
وتضييعه يف اصدار تعاميم شكلية خاصة
بزيادة الرســاميل وتكوين ســيولة لدى
املصارف املراسلة والحث عىل ارجاع اموال
من الخــارج  ...وما اىل ذلك من تعاميم لم
ينفذ منها يشء يذكر او حاسم .والسبب،
عدم رغبته يف الشــد عىل خناق املصارف،
ألنه رشيك كامل املواصفات يف تبديد ودائع
الناس بعدما شفط من املصارف اليه نحو
 85مليار دوالر ،لم يبق منها اال  10%فقط.
اضافة اىل عيشــه اإلنــكار وابعاد الكأس
املرة عن فمه وفم البنوك ،كأس التصفية
الحتمية ،ال سيما للمفلسني.

 89 - 10مليار دوالر خسائر
مسجلة في بند «موجودات
أخرى»
لم يبق يف احتياطي العمالت نظريا ً
اال نحو  9مليــارات دوالر أو أكثر قليالً
(كان أكثر من  30مليارا ً عشية األزمة)،
علما ً بأن املبلــغ أقل اذا أخذنا يف االعتبار
حقوق الســحب الخاصة ( 1.13مليار)
التي حصــل عليها لبنــان من صندوق
النقد الســنة املاضية .يف مقابل خسائر
مسجلة يف بند «موجودات أخرى» بنحو
 89مليار دوالر .تلك الخسائر هي الطامة
الكــرى ،والجريمــة املاليــة املتمادية
منذ  2002عندما ابتــدع مرصف لبنان
هذا البنــد (موجودات أخــرى) إلخفاء
خســائره وتضليل الرأي العام بأن لديه
احتياطــي عمالت هــو بالحقيقة ليس
احتياطيا ً صافياً .فمنذ  2014يســجل
ذلك االحتياطي صافيا ً سلبيا ً تراكم حتى
انفجر بوجه لبنان واقتصاده ومصارفه
ومودعيه ومجتمعه بأكمله.
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العـــدد  - ٩٦٦السنــــة الـرابـعـة

بصبوص :الهدر 50%
فإذا بهم يس ّوقون
لتنفيذ مطلب محق ّ يراد
به باطل

ّ
تحكم سياسي بالقرارات
المفصلية نتيجة غياب الهيئة
الناظمة

اإلثـنـيـن  ٢٤تشرين األول 2022

أبي حيدر :لم تعد
المعامل الخيار األمثل
لزيادة الطاقة االنتاجية

أين مشروع قانون إنتاج
الطاقة المتجددة الموزعة
ومشروع حفظ الطاقة؟

العربة قبل الحصان؟

 10تحدّيات تواجه مشروع زيادة تعرفة الكهرباء

خالـــد أبـــو شقــــرا
وضعــت السياســة الكهربائيــة
اللبنانيني ،يف دوامة من األزمات ال مخرج
منها .ال تــكاد الحلول املقرتحة أن تَخرج
من حلقة مفرغــة ،حتى تعود وتدخل يف
حلقة مفرغة ثانية متفرعة منها ،ثم ثالثة
ورابعة .هكذا دواليك ،اســتمرت الخطط
املتدحرجة منذ العام  ،2010تاريخ اطالق
وزير الطاقة واملياه آنذاك جربان باســيل
«ورقة سياســة قطــاع الكهرباء» ،من
قرص األونيســكو ،بوضــع «عربة» رفع
التعرفة وبناء املعامــل الدائمة واملؤقتة
لزيادة االنتاج ،قبل «حصان» االصالحات.
فتش ّلعت العربة« ،وفر الحصان» ،وغرق
لبنان يف الظالم.
ما يجري اليــوم عىل صعيد «الخطة
الوطنية للنهوض املستدام بقطاع الكهرباء
يف لبنان» ،التي وافق عليها مجلس الوزراء
يف  16آذار  ،2022ومن ثم عاد وأكد عليها
يف تبني «خطــة الطوارئ الوطنية لقطاع
الكهرباء» يف  5آب  ،2022ال يختلف البتة
عما جرى سابقاً .االصالحات بقيت «حربا ً
عىل ورق» ،واله ّم انتقل من إنشاء املعامل
يف الخطط القديمة ،وسلعاتا يف مقدّمها،
إىل زيادة التعرفة.
وإنعاشــا ً للذاكــرة فــان الخطة
الوطنيــة ،الجديدة القديمــة ،للكهرباء،
قد بنيت عىل العديــد من املحاور ،يتطلب
تطبيقها فــرة زمينة تنتهــي يف العام
 .2026عندها تصبــح الكهرباء .24/24
فلنلق نظرة عىل الرشوط التي كان
ولكن
ِ
مــن املفرتض تطبيقهــا يف العام الحايل،
ونتابع من بعدها.

الشروط التي كان من المفترض
تطبيقها

 إنتاج الكهرباء بأقل تكلفة. زيــادة التغذية بني  8و 10ســاعات يفالنصف االول من العام .2022
 إستقدام الكهرباء من االردن واستجرارالغاز املرصي.
 تحضري دفرت رشوط النشــاء محطاتانتاج جديدة.
 إعتماد جدول زمني الدخال التحسيناتعىل الشبكة.
 تخفيض الهدر وتفعيل الجباية. تركيب العدادات الذكية. تحقيق االســتدامة املاليــة من خاللتعرفة مدروسة.
 املبارشة فــورا ً باجراءات تعيني أعضاءالهيئــة الناظمــة بموجــب القانــون
.2002/462

 قياس اســتهالك النازحني الســورينيوالالجئني الفلســطينيني للطاقة وجباية
فواتريهم.
 تعزيز الشــفافية املالية يف مؤسســةكهرباء لبنان.
 -جذب االستثمارات.

صفر إنجازات

ماذا تحقق من هذه الرشوط؟ صفر
إنجازات .وللتســر عىل هذا الفشــل لم
تجد وزارة الطاقة ومن خلفها مؤسســة
الكهرباء إال الضغــط لتنفيذ مطلب حق
بزيادة التعرفة ،إنما مع االســف «يراد به
باطل النه ببســاطة لن يحل املشــكلة»،
بحســب املهندس املتابع مللــف الكهرباء
محمد بصبوص« ،خصوصا ً يف ظل معدالت
تجــر معالجتها،
هدر تتجاوز  ،50%لم
ِ
وتح ّكم الســلطة السياســية بالقرارات
املفصلية يف القطــاع نتيجة غياب الهيئة
الناظمة».

ما هي التحديات؟

إذن ،كل االمــور عالقــة اليــوم يف
مربع زيــادة التعرفة من حدود  135لرية
للكيلوواط /ســاعة إىل حدود  8200لرية
( 27سنتا ً مرضوبة بـ  30100لرية ،سعر
منصة صريفة) املفــرض بدء العمل بها
مع مطلع الشــهر القادم .وهنا توجد 10
تحديات أساسية ال يمكن تجاوزها:
االول ،االرتفاع املســتمر يف ســعر
الرصف عىل منصة  sayrafaمقابل تدني
االجور وثباتهــا .ففي آذار املايض ،تاريخ
وضــع الخطة ،كان ســعر الرصف عىل
«املنصة» يقــارب  20ألف لــرة .وعليه
كانت تسعرية  27سنتا ً توازي  5400لرية.
أما اليوم فان سعر الرصف تجاوز 30100
لرية والكيلوواط ارتفع إىل أكثر من 8000
لرية.
الثانــي ،إبقاء التعرفة عىل ســعر
 27ســنتا ً للكيلــوواط الواحد مرشوطة
بتسديد الدولة ملســتحقاتها البالغة نحو
 230مليــون دوالر .ويف حال تخلفها فان
التعرفة عىل املواطنني ترتفع إىل  37سنتا ً
للكيلوواط ساعة.
الثالــث ،العجــز عن أخــذ أرقام
العدادات عىل كامل االرايض اللبنانية قبل
البدء بتطبيق التعرفة الجديدة .االمر الذي
سيع ّرض املواطنني إىل التسديد عىل السعر
الجديد ،الســتهالك يعود إىل املرحلة التي
تسبق تغيري التعرفة.
الرابــع ،رفــض اعتمــاد التعرفة
الجديدة من قبل فريق ســيايس عريض،
مثل الثنائي الشيعي.

الخامــس ،رضورة تأمني مرصف
لبنان ثمــن الشــحنات االوىل من النفط
لزيادة ســاعات التغذية ،حتى تبدأ جباية
العدادات عىل أســاس التعرفة الجديدة.
خطوة تذكرنــا بســلفات الخزينة التي
راكمت دينا ً عىل لبنان بمليارات الدوالرات.
السادس ،إن رفع التعرفة قبل زيادة
االنتاج ملا بني  8إىل  10ساعات قد ال يم ّكن
الكهربــاء من جمع مبلغ كاف لتســديد
ثمن شــحنات الفيول املستقبلية بسبب
االنخفاض يف االستهالك.
الســابع ،ان التغيري الشهري بسعر
التعرفــة املتوقع أن يأخــذه املدير العام
للكهرباء منفرداً ،بناء عىل السعر الوسطي
عىل منصة صريفة ،وبحسب كلفة االنتاج
الحقيقية املعتمدة عىل سعر النفط العاملي
وفق سعر برميل النفط (برنت) ،يخالف
نظام انشاء مؤسسة كهرباء لبنان حيث
يتطلب تغيري التعرفة قــرارا ً من مجلس
الوزراء.
الثامــن ،إن االكالف التشــغيلية
للكهرباء من دون كلفة الفيول للمعامل،
ترتاوح بــن  800مليــون واملليار دوالر
ســنوياً ،وبالتايل فان الجباية عىل أساس
 27أو حتى  37ســنتا ً للكيلوواط ساعة،
ســتبقى عاجزة عن الوفاء بااللتزامات
«املنفوخة» يف الكثري من العقود.
التاسع ،االشرتاط أن يؤمن مرصف
لبنــان تبديل اللــرات إىل دوالرات .االمر
الذي يؤدي إىل واحد من أمرين :إســتمرار
السحب من احتياطيات العمالت االجنبية
املتوفــرة (توظيفات الزاميــة ،وحقوق
الســحب الخاصة) ،أو رشاء الدوالر من
السوق مقابل طباعة اللرية .ويف الحالتني
يؤدي االمر إىل زيــادة الضغط عىل اللرية،
وبالتايل انخفاض سعرها مقابل الدوالر.
العارش ،يشكل الســعر الجديد أحد
أعــى التعرفــات يف العالــم .حيث يبلغ
املتوسط العام لســعر الكيلوواط ساعة
حواىل  15ســنتاً ،وهو ال يتجاوز الـ 35
ســنتا ً يف املانيــا التي يتمتع بهــا الفرد
بمستوى دخل يفوق بأضعاف مضاعفة
مثيله اللبناني .هذا عدا عن معاناتها من
ارتفاع مضاعف يف اسعار الغاز وامداداته
بسبب الحرب الروسية عىل أوكرانيا.

إضافة مشكلة بد ً
ال من الحل

«أمام هذه التحديــات املرتافقة مع:
نسب هدر فني وغري فني مرتفعة ،وعقود
منتفخة ،وهدر وفساد واضحني ،وفوىض
إدارية ،وتعطــل مراكز املراقبة والتوزيع،
وتهدم املبنى االسايس للمؤسسة ...يبدو
أن زيادة التعرفة ستكون مشكلة جديدة

محمد بصبوص

كرستينا أبي حيدر

تعديالت تنسف مشروع قانون
الطاقة المتجددة
بحســب كريســتينا أبي حيدر فان «مــروع قانون انتاج الطاقــة املتجددة
واملوزعة» ،ما زال عالقا ً لغاية اآلن يف لجنة نيابية فرعية ،وقد أدخلوا عليه ،بحســب
املعلومات ،الكثري من التعديالت التي تؤثر بشكل أسايس عىل جوهره وروحيته .حيث
كان الهدف منه فتح انتاج الطاقة النظيفة من القطاع الخاص لحد  10ميغاواط من
دون أي رخصة أو وســيط مثل كهرباء لبنان ،والسماح للمنتجني استعمال الشبكة
العامة مقابل رســم استعمال بسيط .فنسفوا البنود االساسية ،وأعادوا الحل والربط
إىل يد وزير الطاقــة إىل حني تعيني الهيئــة الناظمة .االمر الذي يفقد املســتثمرين
املحفزات الرضورية للتوســع باالنتاج من مصادر الطاقة املتجددة .ويفقدهم أيضا ً
الثقة بالتعامل مع الجهات التي كانت ســببا ً للمشكلة .وبالتايل يحرم البلد واملواطنني
من طاقة نظيفة ورخيصة ومنظمة ومرتابطة بشكل فعال».
بدال ً من أن تكون الحل املنشــود» ،يشدد
بصبوص .و»عىل املعنيني يف ملف الطاقة
البدء بتخفيض الهدرين واالصالح االداري
واملايل من أجل تســهيل بداية ما وعد به
لبنان من كهرباء أردنية وغاز مرصي».

الفشل مكتوب من اليوم االول

فشــل خطة الكهربــاء بتنفيذ ولو
بند واحد من بنودها الكثرية ،لم يشــكل
مفاجــأة بالنســبة للخبرية يف شــؤون
الطاقة املحامية كريســتينا أبي حيدر .إذ
«منذ اللحظة االوىل لالعــان عن الخطة
ظهر بوضــوح أنها ال تحاكــي الواقع.
وال ســيما يف ما يتعلق باجراءات التوسع
بانشاء املعامل الحرارية الجديدة» .فـ»يف
ظل االنهيار املتمادي وارتفاع أسعار الغاز

بداية الحل بقرض البنك الدولي
مرشوع رفع التعرفة الذي وضع عىل قدم وساق للبدء به مطلع الشهر القادم
يبدو ،بحســب كل املؤرشات التقنية والسياســية ،أنه لن يبرص النور قريباً .ومع
الغموض يف مــا يتعلق بادارة وزير الطاقة وليد فيــاض لعملية تبادل النفط مع
العراق رقم  ،2والضبابية التي تحيط بصفقة النفط االيراني والتي ال تكفي أساسا ً
ألكثر من  6أشــهر ،وفشل التواصل مع الجزائر ،فان االمور عادت إىل املربع االول.
وبحســب املعلومات فان الكوة الوحيدة التي قد تفتح يف جدار العتمة هي تسهيل
البنك الدويل ،بوســاطة امريكية ،وصول الكهرباء االردنية بمعدل  250ميغاواط،
والغاز املرصي لتشــغيل معمــل دير عمار بقدرة  450ميغــاواط ،كمكافأة عىل
الرتسيم ربما .األمر الذي يوفر بني  3و  5ساعات كهرباء ،وعندها تصبح التعرفة
الجديدة أمرا ً واقعاً ،من دون أن يعني ذلك حل ازمة الكهرباء عموماً.

واملحروقات ،لم تعــد املعامل هي الخيار
األمثل لزيــادة الطاقــة االنتاجية ،إنما
التوجه بشكل فعال ومدروس نحو الطاقة
املتجــددة ،وهذا ما ال تلحظــه الخطة»،
تقــول أبي حيدر ،و»رغــم رفدنا الخطة
بمرشوعي قانون أساسيني لتعزيز واقع
ومســتقبل الطاقة املتجددة يف لبنان ،فلم
يعرهما أي مــرّ ع االهمية املطلوبة وما
زاال يف املجلس ،وهما:
 مــروع قانــون إنتــاج الطاقةاملتجددة املوزعة ،والذي يتضمن إتفاقيات
انتاج وبيــع ورشاء الطاقة ،حيث يجوز
عقد اتفاقيات الرشاء بني املستهلك ومنتج
الطاقة مبارشة من دون املرور بالشكبة
العامــة ،وذلك بعد اســتحصال موافقة
مؤسســة الكهرباء .ربــط املنتجني عىل
الشــبكة العامة ضمن مواصفات فنية
محددة .إصدار االنظمة والقرارات الالزمة
لتطبيق القانون يف غضون عامني ،الرصد
واملراقبة ،إنشــاء مديرية خاصة للطاقة
البديلة من أجل حسن تنفيذ القانون وكل
ما يتعلق بأداة متطلبات الطاقات البديلة.
 مــروع قانون حفــظ الطاقة،«املختفي» وغري املوضوع عىل أي طاولة
نقاش أو جدول أعمال أي لجنة يف الربملان
سواء كانت أساســية أم فرعية .ذلك مع
العلم أن هذا القانون أكثر من أســايس،
النه ببســاطة ال يمكن الحديث عن طاقة
متجددة فعالة من دون الحديث عن حفظ
الطاقة ،التي تضمن الجــودة يف املعدات
وإعطاء التحفيزات لرشاء السلع واملعدات
التي تعمل عــى الطاقة املتجددة .وتأهيل
املباني وغريها الكثري من املتطلبات».
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بدارو :بري وسياسيون ومصرفيون وسالمة...
ال يريدون فتح أي تحقيق
بطيش :أنا متفائل بالمحاسبة بعد إقرار تعديالت
رفع السر ّية المصرفيّة

السيد :تقدّمت بطلب تشكيل لجنة تحقيق
برلمانية ...لكن طلبي نام في األدراج
منيمنة :التحقيق هو واجبنا نحن «نواب التغيير»...
ة من هذ األمر؟
لكن أين «المعارض »

األزمة المالية تدخل عامها الرابع ...وجرائمها تتفاقم

مجلس النواب ورئيسه يكرّسان اإلفالت من العقاب

باسمـــة عطــــوي
دخلت األزمة االقتصادية واملالية ،التي إندلعت
يف  17ترشين األول  ،2019عامها الرابع من دون
أن يُبــادر مجلس النواب ،كونه يمثل الشــعب
اللبناني ،إىل تشــكيل لجنة تحقيــق برملانية تدفع
يف إتجــاه معرفة اســباب األزمة واملتســببني بها
ومحاســبتهم .وليس من املبالغة القول إن الرئيس
نبيه بري ،هو املعني األول بتشكيل هذه اللجنة ،كونه
رئيس الربملان واملحرك االسايس ألي خطوة ترشيعية
أو محاســباتية يمكن أن تحصــل .هو من يعطي
الضــوء االخرض لتحويل أي طلــب يتقدم به نواب
(أو نائب منفرد) لتأليف هذه اللجنة إىل واقع ،وهذا
كله لم يحصل! فما االسباب؟ هل إستبعاد التحقيق
الربملاني ،هدفه ترتيب عفــو عام مايل وإقتصادي،
وتجهيل الفاعلني واملســتفيدين ،عــى غرار العفو
العام الذي صدر بعد إنتهاء الحرب االهلية؟
هذه االسئلة تبدو منطقية ،بعدما ّ
وصف تقرير
البنك الــدويل ،الذي صدر يف بدايــة العام الجاري،
االزمة بأنها «كساد متعمد» وأن «طبقة النخبة يف
لبنان ،التي إســتولت عىل الدولة منذ فرتة طويلة،
وعاشــت من ريعها االقتصــادي ،هي التي دبرت
األزمة التي هي بني االســوأ عامليا ً منذ خمسينات
القرن الـ ،»19محذرا ً من أن «اإلنكار املتعمد يخلق
جروحا ً طويلة األمد عىل االقتصاد واملجتمع».
من املفيد االشارة أيضا ً إىل أنه خالل السنوات
الثالث املاضية ،لم يصدر أي تشــخيص رســمي
متفق عليه يرشح االســباب التــي أدت إىل األزمة
واملســؤولني عنها .أما تقرير رشكــة «ألفاريس
ومارســال» الخاص بالتدقيق الجنائي ،الذي كان
يفرتض صدوره الشــهر املايض ،لم نســمع عنه
شــيئا ً إىل اآلن ،لكأن هناك من يمعن يف تعطيل أي
محاسبة.

همهم البقاء في السلطة فقط
جل ّ ّ

يؤكد االقتصادي املخرضم روي بدارو لـ»نداء
الوطن» أن «الجميع يعلم أن رئيس املجلس النيابي
نبيه بــري ال يحبذ تأليف لجنــة تحقيق برملانية
إلظهار اســباب األزمة واملســببني لها» .موضحا ً
أنــه «ليس وحده من ال يريد تأليــف هذه اللجنة،
بل كل الطبقة السياســية تشــاركه هذه الرغبة،
وبالتضامن مع اصحاب املصارف وحاكم مرصف
لبنان ومجموعــة من املنتفعني .والسياســيون
الكبار هم الذين يؤمنون الغطاء لعدم تشكيل هذه
اللجنة».
يضيف« :رأينا ماذا حصــل يف قانون الرسية
املرصفية الــذي رفضه صندوق النقــد ،إىل أن تم
تعديله يف اللحظات االخرية .واملشــكلة ليســت يف
اللجــان أو االفكار للخروج من هــذه االزمة ،بل
املشــكلة يف االرادة السياســية الغائبة ،والجرأة
لكشف املســؤولني عما حصل وهذا الكشف مؤلم
للطبقة السياسية» .مشــددا ً عىل أن «جُ ل همهم
ليــس مصلحة البلد ،بل البقاء يف الســلطة ،وهذا

جوهر املوضــوع .ليس هناك نقــص يف االفكار
أو الحلول أو الخطط ،ولســوء الحــظ أن اللجنة
التي يرتأســها نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة
الشــامي ،تحاول تدوير الزوايا مع كل االطراف،
وهذا أمر مؤسف».
يرى بدارو أن «ما يهم هذه الطبقة هو الدخول
يف مرحلة ليلرة الودائع ،وليس هناك إرادة سياسية
إلختيار االفضل للشــعب اللبنانــي .ويف حال تم
إختيار االفضل ليس لديها الجرأة إلعالنه وتنفيذه،
أي محاسبة املسؤولني عما وصلنا إليه» ،معتربا أن
«ما وضعته رشكة «الزارد» كان يمكن البناء عليه
وتحسينه ،لكن الطبقة السياسية لم تأخذ به ،مما
زاد من الثغرات اإلقتصاديــة ألن هناك مجموعة
سياسية  -مرصفية مستفيدة».
ويختم« :الشــعب اللبناني يخلط بني النظام
املرصيف وبعض املرصفيني الفاســدين ،بمعنى أن
املطلوب ليس أن نكون ضد النظام املرصيف ،بل ضد
املرصفيني الفاسدين ،ألنه ال يمكننا اإلستمرار من
دون نظام مرصيف».

منظومة سياسية -مالية إقتصادية
تمنع المحاسبة

يؤكد وزير االقتصاد الســابق منصور بطيش
أن «األوان لم يفت لتشــكيل لجنة تحقيق برملانية
لتحديد املسؤولني ومحاســبتهم» ،وقال لـ»نداء
الوطن» أن هذه الخطوة لــم تُطرح من أي طرف
سيايس .الجميع يعلم أن هناك منظومة متحكمة
يف البلد تحــاول تعطيل أي خطــوة إصالحية أو
محاســبة حقيقية» .ويرى أن «الدليل هو الوقت
الذي إستغرقه إقرار قانون الرسية املرصفية ،وإىل
اآلن لم يتم إقرار قانون «الكابيتال كونرتول» الذي
كان املفــروض اقراره يف  3ســاعات ،لكن م ّرت 3
سنوات ولم يُقر .وشخصياً ،أنا سعيد بإقرار قانون
رفع الرسية املرصفية أخرياً».
يضيــف« :هناك منظومة سياســية -مالية
إقتصادية ،مؤلفة من كل القوى من دون إستثناء،
وهي متحكمة بالبلــد وعابرة للطوائف واالحزاب،
وتمنع أي خطوة للمحاســبة» ،مشــددا ً عىل أنها
«ليست ممثلة بفريق واحد .بل يف كل فريق سيايس
هنــاك إصالحيون يريدون حقيقة الكشــف عما
حصل ،مقابل فاسدين ومنتفعني يف نفس الحزب
السيايس يعارضون ذلك ألنهم جزء من املنظومة.
وهذا ما تيقنت منه من خالل تجربتي».
يعترب بطيش أنه «من الخطأ حرص السياسيني
فقط بهذه املنظومة .بل هناك مسؤولون مرتبطون
بشبكة من املصالح والغايات تمنع املحاسبة ،وهذا
االمر مســتمر منذ عقود وليس وليــد اللحظة»،
مشــددا ً عىل أن «االصالح ال يمر عليه الزمن .وما
حصل يف قانون الرسية املرصفية هو الخطوة االوىل
يف رحلة األلف ميل ،نحو املساءلة ملحاسبة كل من
ارتكب .وعىل االصالحيني من كل القوى التضامن
للوقوف يف وجه من يعرقل هذا االمر».
ويختم« :أعتقد أننا دخلنا مرحلة جديدة ،ألنه

هل يقف فع ً
ال الرئيس بري سدًا منيعًا ضد قيام لجنة تحقيق برلمانية في اسباب األزمة وصو ً
ال الى
محاسبة المتسببين بها؟

بات لدينا قانون لرفــع الرسية املرصفية ،وهناك
الهيئة الوطنية ملكافحة الفســاد وقانون اإلثراء
غــر املرشوع ...مــا يعني أنه بات لدينا شــبكة
أمان قانونية ،يمكــن أن تكون منطلقا ً للمبارشة
باالصالح الحقيقي».

كيف يكون البرلمان قاضيًا ومتهمًا في
آن؟

يقارب النائب جميل السيد االسباب التي تمنع
تأليــف لجنة تحقيق برملانية مــن زاوية الخلل يف
النظام اللبناني ،حيث كل القوى السياسية ممثلة
يف مجلس النــواب والحكومات معــاً ،مما يجعل
من املتعذر عليها رفع «عصا املحاســبة» .ويرشح
لـ»نداء الوطن» أنه «حني عقــد مدير عام وزارة
املالية الســابق آالن بيفاني ،مؤتمــرا ً صحافيا ً يف
أوائل  ،2019وتحدث فيه عــن التجاوزات املالية،
وبناء عىل الوقائــع التي ذكرهــا تقدمت بطلب
لألمانــة العامة ملجلــس النواب لتحديد جلســة
ملناقشــة ما جاء يف املؤتمر الصحايف وما يُنرش يف
الصحف ،وتأليف لجنــة تحقيق برملانية تُحقق يف
هذه املخالفات الدستورية والقانونية».
ويوضح أن «تشــكيل لجنة تحقيق يحتاج إىل
تقديــم طلب من نائب أو عدة نــواب ،لكن لم تتم
االســتجابة لطلبه الذي نام يف االدراج .والسبب أن
القوى السياســية املؤلفة للمجلــس النيابي هي
ممثلة أيضا ً يف الحكومة ،وبالتايل لن تكون القايض
واملتهم يف نفس الوقت» ،مذكرا ً أنه «لم يُحاســب
أي مجلس نواب أي حكومة أو وزير ،أو أ ّلف لجنة
تحقيق برملانيــة بالرغم من أنه يتمتع بصالحيات
واسعة ،تشــبه تماما ً صالحيات أي قاض عديل».
ولفت إىل أن «الحكومــة هي موظف عند املجلس،
يتــم تكليفها بنا ًء عــى ثقة الشــعب اللبناني،
ويراقبها ويحاسبها عىل أي إرتكابات تقوم بها».
ويســأل« :صوّت مجلس النــواب عىل إتمام
التدقيق الجنائــي ،أين أصبح هذا امللف؟ بالقانون
والدســتور ،النائب يمكن أن يرفــع الصوت ضد

الحكومة ،أمــا مجلس النواب مجتمعا ً فهو العصا
التي ترفع ملحاسبتها».
يرى الســيد أن «أي لجنة تحقيق ستتشــكل
ستكون تضييعا ً للوقت .ألنها ستتألف من معظم
القوى السياسية التي هي يف الوقت نفسه مسؤولة
عن وصولنا لألزمة .وإذا كان ال بد من محاســبة
الحكومات ،يجب فصل النيابة عن الوزارة .أي أن
القوى السياســية املمثلة يف مجلس النواب ،يجب
أال تتمثل يف الحكومات ،ويمكن أن تأخذ الثقة منه
وفقا ً لربنامجها ،عندها يمكن أن تصحح االوضاع
يف البلد».
ويختم« :يف الوضع الحايل ،لجان التحقيق هي
مجرد فولكلور ،ألنه ال يمكن ألي طرف أن يحاسب
نفسه.

بدعة حكومات الوحدة الوطنية!

يرى عضو تكتل «النــواب التغيرييني» النائب
إبراهيم منيمنة ،لـ»نداء الوطن» أن «هذه الخطوة
هي من واجبات «النواب التغيرييني» ،الذين عليهم
أن يبادروا للقيام بها يف املرحلة املقبلة ،كي يتمكن
اللبنانيون من معرفة ما حصل» .ولفت إىل أنهم «
كتغيرييني» بإنتظار خطة االنقاذ االقتصادية من
الحكومة ،للتمكن من التحرك يف هذا املوضوع .لكن
املشــكلة هي أن الحكومة حالياً ،ليست حكومة
أصيلة كي نطرح تأليف لجنة تحقيق».
ويرى أن «املشكلة االساسية تكمن يف تداخل
املصالح بني مجلس النواب والحكومة ،وليس هناك
معارضة حقيقية تسمح باملحاســبة .كل الكتل
النيابيــة ممثلة يف الحكومــة .وحكومات الوفاق
الوطني او الوحــدة الوطنية تع ّ
طل دور املعارضة.
ولم يحصل مطالبة بلجنة تحقيق من قبل املجلس
النيابي الســابق ،كما أن الكتل التي تعترب نفسها
معارضة لم تطالب بتأليف هكذا لجنة».
ويختم« :لم يفــت الوقت لتأليفها ،وإال نكون
مساهمني يف أداء معني .ومن حق اللبنانيني معرفة
ماذا حصل ومن هو املسؤول».

مغنية :البرلمان هو الخصم والحكم ...وذاهبون الى مشهد دموي!
يؤكد رئيس جمعية املودعني حسن مغنية أن «األوان لم يفت لتشكيل
لجنة تحقيق برملانية ،ملعرفة أســباب األزمة واملسؤولني عنها» ،شارحا ً
لـ»نداء الوطن» بــأن «هذا أمر حصل يف العديد من الحاالت والشــواهد
كثرية .هنــاك قضايا يُفتح التحقيق فيها وقد م ّر عليها عقود من الزمن،
بغض النظر عما إذا كانت املادة الفعلية ،لهذه القضايا أو الجرائم ال تزال
موجودة أم ال ،وبالرغم من وفاة املعنيني مبارشة بها ،ألن الحقيقة تبقى
مطلقة» .ويعترب أنه «إنطالقا ً من هذا املبدأ نحن بحاجة لتشــكيل لجنة
تحقيق .وكان من املفروض أن تتشكل لجنة برملانية ،أو قضائية أو وزارية
منذ بدء فقدان الســيولة يف املصارف ،لتحقق يف هــذا املوضوع وترشح
للرأي العام كيف ُفقدت االموال» .ولفــت إىل أن «هذه الخطوة تحصل يف

بلدان تحرتم نفســها ،وتتمتع بقضاء مستقل وسياسيني نزيهني ،بينما
نحن نعيش يف مزرعة إسمها لبنان ،تحكمها الطوائف والغرائز والقبائل
املتناحرة ،التي تريد الحفاظ عىل مصالحها».
ويوضــح مغنية أن «الربملان هو الخصم والحكم للشــعب اللبناني.
وهناك مرصفيــون كثر دخلوا الربملان ،وتولــوا مناصب وزارية .ومثلث
برمودا حيث إختفت الودائع ،يتألف من السلطة السياسية ومرصف لبنان
وأصحاب املصارف ،وهم معنويا ً شخص واحد» .مشددا ً عىل أنه «ال يمكن
أن تتشكل لجنة تحقيق من أحد مكونات هذا الشخص املعنوي الذي هو
متهــم ،ولذلك ال يمكن تأليف لجنة تحقيق .معظــم النواب الذين دخلوا
املجلس عىل مدى  30سنة ماضية ،هم رشكاء املصارف يف عملية االحتيال

«البونزي» التي حصلت بحق الشعب اللبناني» .ويُعطي مغنية دليالً عىل
هذه الرشاكة بالقول»:طالبنا مجلس النــواب والحكومة واالقتصاديني
بخليــة أزمة ملعالجة موضــوع االقتحامات ،التي يقــوم بها مودعون
للمصارف ،لوضع ســلم أولويات ممن يحق لهم الحصول عىل ودائعهم،
مثل مرىض الرسطان .لكن لم يُجب أحد عــى مطلبنا» ،متوقعا ً أنه «إذا
بقينــا عىل هذه الحال ،نحن ذاهبون نحو مشــهد دمــوي بني املودعني
واملوظفني الذين ال حول لهم وال قوة سوى تنفيذ أوامر إداراتهم».
ويختم« :ما يحصل أمــر مقصود وممنهج ،وهدفــه إطفاء الدين
العام وتذويبه ،ورد الودائــع للمودعني بحذف  70%من قيمتها وباللرية
اللبنانية ،ولذلك لن يضعوا خطة إلعادة أموال املودعني».
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اإلثـنـيـن  ٢٤تشرين األول 2022

في عقود مقدمي الخدمات إستخدام مقنّع له
طابع االستمرار بما يخالف قانون منع التوظيف

توصية بإلغاء  7072وظيفة النعدام حاجة اإلدارة
إليها وضرورة إعادة الهيكلة

النسبة األكبر من الشغور في القطاع العام هي
في وظائف الفئة الثانية

 27188الفرق في أعداد المتعاقدين واألجراء
المصرح عنهم وفق األصول

أبرزها مصرف لبنان والضمان االجتماعي ومؤسسات دينية وعسكرية وأمنية!

 43مؤسسة وإدارة عامة تكتم اإلفصاح عن موظفيها

نرشت مبــادرة غربال تقريرا ً
عن املسح الوظيفي .وأشار التقرير
اىل كتاب ارســله مجلــس الخدمة
املدنية يف  ،2021/08/31إىل رئاسة
مجلس الوزراء ،باملســح الشامل
الذي أعــده عن أعــداد املوظفني
واملتعاقدين واألجراء والعاملني ،بأي
صفة كانت ،يف اإلدارات واملؤسسات
العامــة واملصالــح والصناديــق
املســتقلة واملجالــس والهيئات
واملؤسســات التي تمول جزئيا ً أو
كليا ً من الدولة .وجــاء يف التقرير
اآلتي نصه:
***
يأتي هذا املســح ،عمالً بنص
املــادة  80من القانــون رقم 144
املتعلق باملوازنة العامة واملوازنات
امللحقة لعــام  ،2019التي ألزمت
الحكومة بإجراء مســح وظيفي
شــامل يف إدارات الدولــة كافــة،
ومؤسسات الدولة العامة التي تعنى
بشؤون املوظفني (مجلس الخدمة
املدنية والتفتيش املركزي) عىل أن
تب ّلغ نسخة عنه للمجلس النيابي.
وينص القانون عــى أنه «اىل
حني انتهاء عملية املسح املذكورة،
ّ
توقــف جميع حــاالت التوظيف
والتعاقــد الجديــد يف اإلدارات
واملؤسسات العامة بما فيها القطاع
التعليمــي والعســكري واألمني
بمختلف تســمياته واختصاصاته
تحت التســميات كافــة :تعاقد،
مياوم ،رشاء خدمات (باســتثناء
اإلنفاق ضمن حــدود االعتمادات
َّ
املخصصة لكل إدارة والعقود التي
تُجدَّد سنوياً) ،أو ما شابه يف القطاع
العام بما فيها عملية التطويع بدل
املحالني عىل التقاعد.
لذلك وتطبيقا ً ألحــكام املادة
 80من القانــون رقم ،2019/144
أصدرت رئاســة مجلــس الوزراء
التعميم رقــم  2019/30إىل جميع
اإلدارات واملؤسســات العامــة
واملصالــح والصناديق املســتقلة
واملجالس والهيئات واملؤسســات
التي تمول جزئيا ً أو كليا ً من الدولة،
ســواء أكانت مشمولة بصالحيات
مجلــس الخدمة املدنيــة أو غري
مشــمولة بها ،طلبت فيــه إعداد

ّ
مفصلة تتضمّ ن املعلومات
جداول
املتع ّلقــة بالعاملــن لديهــا من
مو ّ
ظفني ومتعاقدين وأجراء وسائر
العاملني بأي صفة كانت ،وإيداعها
مجلــس الخدمــة املدنيــة خالل
مهلة أقصاهــا  15يوما ً من تاريخ
صدور التعميم (أي .)2019/9/4
بموجب كتاب ّ
موقع من قبل الوزير
املعني بصفته الرئيس التسلســي
لوزارته وبصفته وزيــر الوصاية
تبعا ً للصالحية .عىل أن يرفق ببيان
تفصييل بمالك الوزارة النافذ حالياً،
وإفادة عــن املؤسســات العامة
واملصالــح والصناديق املســتقلة
واملجالس والهيئات واملؤسســات
واملسميات التي تموّل كليا ً أو جزئيا ً
من الدولــة ،الخاضعــة لوصاية
الــوزارة أو املرتبطة بهــا وبيان
تفصييل بمالك ك ّل منها.

اإلحصاء شمل 91961فردًا

وتبــن املعلومــات املوثّقــة
بموجــب الكتــب املودعة مجلس
الخدمة املدنية من الجهات املعنية
اعتبارا ً من العام  2019بأن 91961
هو العــدد اإلجمــايل للموظفني
واملتعاقدين واملستخدمني واألجراء
وأعــداد العاملني يف جهــاز الدولة
املركــزي ،ويف املؤسســات العامة
والبلديات واملصالــح والصناديق
املســتقلة واملجالــس والهيئات
واملؤسســات التي تمول جزئيا ً أو
كليا ً من الدولة .يتــوزع هذا العدد
عىل  37197موظفا ً ومســتخدماً،
 3452أجــراً 37916 ،متعاقــدا ً
و 13396عامالً بأي صفة كانت.
التوزيع بحسب التبعية اإلدارية
 65054يف اإلدارات العامــة
بينهــم  49527يف وزارة الرتبيــة
والتعليــم العــايل (أفــراد الهيئة
التعليمية يف املديرية العامة للرتبية
ويف املديريــة العامة للتعليم املهني
والتقني ،باالضافة إىل املستعان بهم
يف التعليم االسايس والثانوي بموجب
عقود رشاء الخدمــات) ،و15527
يف باقي إدارات الدولــة ،و25635
يف املؤسســات العامــة واملصالح
املســتقلة والصناديــق واملجالس

والهيئات واملؤسســات التي تمول
جزئيا ً أو كليا ً مــن الدولة ،و1272
يف البلديــات الخاضعة لصالحيات
مجلس الخدمة املدنية.
هذا ويبني املسح وجود 11167
مستخدما ً ومتعاقدا ً وأجريا ً يف مالك
املؤسســات العامــة ،ويتوزعون
كاآلتــي 3004 :مســتخدمني
ومتعاقدين وأجراء يف املؤسســات
الخاضعة لصالحيَّة مجلس الخدمة
املدنيــة ،و 8163مســتخدما ً يف
املؤسسات غري الخاضعة لصالحيَّة
مجلس الخدمة املدنية.

رفض تسليم المستندات

ال تشمل هذه األرقام  11إدارة
عامة و 32مؤسسة عامة لم تودع
مجلس الخدمة املدنية أي مســتند
تنفيذا ً للمسح الوظيفي ،وذلك رغم
تكــرار االتصال بها مــن املجلس،
ورغم تكرار االتصــال بها من قبل
رئاسة مجلس الوزراء ،ومن أبرزها:
إدارات دينيــة وإدارات عســكرية
ومرصف لبنان والصندوق الوطني
للضمان االجتماعي.

الئحة اإلدارات العامة التي
لم تلتزم

 -اإلدارات الدينية التابعة لرئاسة

مجلس الوزراء (املجلس اإلسالمي
الشيعي األعىل ،املحاكم الرشعية
السنية والجعفرية)
 اإلدارات العســكرية التابعــةلوزارة الداخلية والبلديات (األمن
العــام ،مجلس األمــن الداخيل
املركزي ،املفتشــية العامة لقوى
األمن الداخيل ،جهاز أمن املطار)
 وزارة الدفاع الوطني (املفتشيةالعامة ،املجلس العسكري ،الغرفة
العسكرية)

الئحة المؤسسات العامة
التي لم تلتزم

يف رئاســة مجلــس الوزراء
(الهيئــة العامــة للمنطقــة
االقتصادية الخالصة يف طرابلس،
هيئة رعاية شؤون الحج والعمرة،
وحــدة إدارة الكــوارث ،الهيئة
الوطنية لشؤون املرأة)
يف وزارة املاليــة (مــرف
لبنان ،مرصف اإلســكان ،لجنة
الرقابة عــى املصــارف ،لجنة
بورصة بريوت ،املؤسسة الوطنية
لضمان االستثمارات ،معهد باسل
فليحان املايل واالقتصادي)
التابعة لوصاية وزارة الصحة
العامة (املكتب الوطني للدواء)
يف وزارة االقتصــاد والتجارة

(املجلــس الوطنــي لحمايــة
املستهلك ،املجلس األعىل لالقتصاد،
لجنــة مراقبة هيئــات الضمان،
املجلس الوطني للضمان ،املجلس
الوطني لهيئات الضمان ،املجلس
الوطني للقياس ،املجلس الوطني
لسياسة األسعار)
يف وزارة الزراعة (املؤسســة
العامة للزراعــات البديلة ،هيئة
التنســيق والتخطيــط ،املجلس
الزراعي االعىل)
يف وزارة االتصــاالت (رشكة
تنميــة االتصــاالت يف لبنــان –
سودتيل)
يف وزارة العمــل (اللجنــة
الوطنية ملكافحــة عمل األطفال،
لجنة تســيري وطنية بشأن وضع
عامالت املنازل املهاجرات يف لبنان،
املجلس الوطني لإلعــام املرئي
واملســموع ،املجلس االستشاري،
هيئــة إنشــاء وإدارة مراكــز
التجمع الصناعي ،معهد البحوث
الصناعــي ،املجلــس اللبنانــي
لالعتماد) COLIBAC
يف وزارة البيئة (املجلس األعىل
للصيــد الربي ،املجلــس الوطني
للبيئة ،املجلس الوطني للمقالع)
الهيئــة الوطنيــة لحقوق
اإلنسان.

الشغور في مالك الدولة

ويتبني بموجب املسح بأن عدد
الوظائف امللحوظــة يف املالك هو
 28082وظيفة ،وأن عدد الوظائف
املشغولة هو  8175وظيفة فقط.
وبالتايل يتبني بأن نســبة الشغور
يف اإلدارات العامــة تصل إىل ،72%
فيما نسبة الشغور يف املؤسسات
العامة تصل إىل  56%ويف البلديات
إىل .82%
ويلفت تقريــر املجلس إىل أن
النســبة األكرب من الشغور هي يف
وظائف الفئــة الثانية ،حيث تبلغ
النسبة  ،80%األمر الذي يؤكد عىل
أهمية استكمال اإلجراءات الرامية
إىل اســتصدار مراسيم الرتفيع إىل
الفئة الثانية ،ال سيما تلك املقرتنة
بموافقة هيئة مجلــس الخدمة
املدنية.

إلغاء وظائف

هــذا وأوىص التقرير بإلغاء
 7072وظيفــة النعــدام حاجة
اإلدارة إليها ،وذلك نظرا ً لنســبة
الشــغور ورضورة إعادة الهيكلة
وترشــيق اإلدارة واعتماد هياكل
تنظيمية مســطحة أكثر مرونة.
كما لفــت التقريــر إىل َّ
أن 2509
عمال يف القطاع العــام الخاضع

شغور وتوصية بإلغاء وظائف
قال تقرير مبــادرة غربال ان تقرير
مجلس الخدمة املدنية عن املسح الوظيفي
العام يشري اىل أن عدد الوظائف امللحوظة يف
مالك االدارات العامة مع السلك الخارجي،
هو  28082وظيفــة ،فيما عدد الوظائف
املشــغولة فال يتخطى الـ  8175وظيفة،
اذا ً فان عدد الوظائف الشــاغرة تصل اىل
 19907وظائف أي أن نســبة الشــغور
تتخطى الـ 71%يف مالك االدارات العامة.
باملقابل فان نسبة الشغور يف املؤسسات
العامة تصل إىل  56%وتتخطى يف البلديات
الـ.82%
ويلفت تقرير املجلس إىل أن النســبة
األكرب من الشــغور هي يف وظائف الفئة

الثانية ،حيث تبلغ النســبة  ،80%األمر
الذي يؤكد عىل أهمية استكمال اإلجراءات
الرامية إىل اســتصدار مراســيم الرتفيع
إىل الفئــة الثانية ،ال ســيما تلك املقرتنة
بموافقة هيئة مجلس الخدمة املدنية .هذا
علما ً بأن نسبة الشغور تتوزع عىل الفئات
كاآلتي :الفئــة األوىل  ،23%الفئة الثانية
 ،70%الفئة الثالثــة  ،64%الفئة الرابعة
 70%والفئة الخامسة .91%
وبحسب التقرير فان النسبة االكرب
من الشــغور يف املالك العام ،تقع يف وزارة
االتصــاالت  25.9%مــع  5370وظيفة
شاغرة ،تليها  10.8%يف وزارة املالية مع
 2246وظيفة شــاغرة ،و 8.2%يف وزارة

الداخليــة والبلديات مــع  1707وظائف
شاغرة ،و 8.1%يف وزارة االشغال العامة
والنقل مع  1676وظيفة شاغرة.
أما توزيع الشغور الذي يصل اىل 56%
يف املؤسسات العامة الخاضعة لصالحيات
مجلــس الخدمة املدنية ( 19مؤسســة
عامة) ،فهو بحسب الفئات كاآلتي :الفئة
األوىل  ،7.7%الفئــة الثانية  ،90%الفئة
الثالثة  ،89%الفئــة الرابعة  ،43%الفئة
الخامسة .41%
أمّ ا بالنســبة للبلديــات الخاضعة
لصالحيــات مجلــس الخدمــة املدنية
( 10بلديات) ،فتتخطى نســبة الشغور
الـ ،82%فتتو ّزع النسب بحسب الفئات

كاآلتي :الفئــة األوىل  ،74%الفئة الثانية
 ،60%الفئة الثالثــة  ،85%الفئة الرابعة
 ،78%الفئة الخامسة  .94%هذا علما ً ان
البلديات الخاضعة للمجلس هي :بريوت،
بعبدا-اللويــزة ،برج حمــود ،طرابلس،
املينا ،حلبا ،بعلبــك ،زحلة-املعلقة ،صيدا
والنبطية.
هــذا وأوىص التقريــر بإلغاء 7072
وظيفة النعدام حاجة اإلدارة إليها ،وذلك
نظرا ً لنســبة الشــغور ورضورة إعادة
الهيكلة وترشــيق اإلدارة واعتماد هياكل
تنظيمية مسطحة أكثر مرونة .كما لفت
التقرير إىل أ َّن  2509عمال يف القطاع العام
الخاضع ملجلس الخدمة املدنية بلغوا السن

القانونيــة اعتبارا ً مــن 2022/01/01
أو ســيبلغون الســن القانونيــة لغاية
 ،2026/12/21بينهم  1866يف اإلدارات
العامة و 612يف املؤسسات العامة و 31يف
البلديات.
ويأتي هذا املســح ،عمالً بنص املادة
 80من القانون رقم  144املتعلق باملوازنة
العامة واملوازنات امللحقة لعام  ،2019التي
ألزمت الحكومة بإجراء مســح وظيفي
يشــمل املوظفني واملتعاقديــن واألجراء
والعاملني بأي صفة كانــت ،يف اإلدارات
واملؤسسات العامة واملصالح والصناديق
املستقلة واملجالس والهيئات واملؤسسات
التي تموّل جزئيا ً أو كليا ً من الدولة.
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مخالفات في وزارة الطاقة
توقف مجلس الخدمــة املدنية عند االختالف يف أعداد اليد العاملة/
غب الطلب التي وردت يف كتاب وزير الطاقــة واملياه رقم /1,099ص
تاريخ  2022/07/17وتلك املتوفرة لدى مجلس الخدمة املدنيَّة نتيجة
املسح الوظيفي حيث وصل الفرق إىل  ،1630موزعة عىل الشكل التايل:
 155يف مؤسسة كهرباء لبنان 223 ،يف املصلحة الوطنية لنهر الليطاني،
 766يف مؤسســة مياه بريوت وجبل لبنان 279 ،يف مؤسسة مياه لبنان
الشمايل 188 ،مؤسسة مياه لبنان الجنوبي 19 ،مؤسسة مياه البقاع.

ومن الالفت أن عــدد األفراد بأي صفة كانــوا يف قطاع التعليم
الرســمي يصل إىل  60712شخصاً .ففي الجامعة اللبنانية يصل عدد
األساتذة واملســتخدمني واملتعاقدين واملدربني و األجراء الدائمني إىل
 11185شخصاً .أما عدد أفراد الهيئات التعليمية يف املالك واملتعاقدين
واملستعان بهم يف وزارة الرتبية والتعليم العايل فيصل إىل ( 49527من
بينهــم  16828فقط يف املالك) ،علما ً بأن الــوزارة أودعت عدد أفراد
الهيئات التعليمية دون اسمائهم وسائر املعلومات العائدة لهم.

ملجلس الخدمــة املدنيــة بلغوا
الســن القانونيــة اعتبــارا ً من
 2022/01/01أو سيبلغون السن
القانونية لغاية .2026/12/31

الفارق بين عدد
المتعاقدين وما أظهره
المسح

وضع مجلس الخدمة املدنية
عند إعداده الدراســة اإلحصاءات
املتوافــرة لديه عن عــدد املوارد
البرشيــة يف اإلدارات العامة التي
تشــكل جهاز الدولة املركزي ،ويف

املؤسسات العامة ( )19والبلديات
( )10املتوافرة لديه ،وتلك الواردة
من الجهــات املذكورة ،حيث تبني
وجــود فرق يف أعــداد املتعاقدين
واألجراء املــرح عنها من قبل
بعــض الجهات املذكــورة ،وتلك
املتوفرة لدى املجلس واملستخلصة
من املستندات املثبتة لديه واملودعة
لديه وفقا ًلألصول .وقد وصل الفرق
بني عدد املتعاقدين القانونيني وما
أظهره املسح الوظيفي إىل 27188
موظفاً .ولعل أبرز الفروقات التي
ظهرت هــي يف املديريــة العامة

ال تبليغ منتظم

واعتــر مجلــس الخدمــة
املدنيــة يف تقريره أن عــددا ً من
اإلدارات واملؤسســات العامــة ال
تبلغه بشــكل منتظم املستجدات
املتعلقة بأوضــاع العاملني لديها،
وعدد من املتعاقدين لدى اإلدارات
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في التعليم أرقام الفتة

للتعليم املهني والتقني حيث يصل
الفرق إىل  14000واملديرية العامة
للرتبية حيــث يصل الفــرق إىل
 12827ويف مجلس الجنوب 169
واملركز الرتبوي للبحوث .50
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واملؤسســات الخاضعــة لرقابة
املجلس قد جــرى التعاقد معهم
خالفا ً لألصول القانونية ،تحديدا ً
املــادَّة  54مــن قانــون املوازنة
العامَّ ــة واملوازنــات امللحقة رقم
 ،2004/583التي تخضع التعيني
َّ
املؤسســات العامَّ ة
والتعاقــد يف
واملصالــح املســتق َّلة واملجالس
والهيئات والصناديــق العامَّ ة -
باســتثناء مرصف لبنان  -سواء
الخاضعة أو غري الخاضعة لرقابة
مجلــس الخدمة املدنيَّــة ،ملباراة
يجريها املجلس وفقــا ً للرشوط

املطلوبة للتعيني أو االستخدام.
وذ َّكر املجلس بعدم جواز عقد
صفقات لالســتعانة بيد عاملة
إدارية وفنية بأيــة طريقة ،بمن
فيهم مقدمو خدمــات إال للقيام
بأعمال جسدية كأعمال الحفريات
وخالفها ،وليس للقيــام بمراكز

ووظائــف يف املالك .واعترب أن ذلك
يخفي استخداما ً مقنعا ً له طابع
االستمرار وال يكون ظرفيا ً وال آنيا ً
وال ينتهي بانتهاء املهمة املوكلة إىل
شاغليها ،بما يخالف القانون بمنع
التوظيف بكل أشــكاله يف القطاع
العام.

يشمل ربع سكان لبنان

الفقر المدقع 2.1 :دوالر للفرد أو أقل في اليوم
يعانــي  22اىل  25%من الشــعب
اللبناني من الفقر املدقع .وهذا يشــمل
كل فرد يحصل عىل  2.1دوالر يف اليوم او
اقل ،حسب تقديرات البنك الدويل للدخل
الذي دونه يقع الفرد يف الفقر املدقع.
ومع تطور الفروق يف مســتويات
األسعار عرب بلدان العالم ،يلزم تحديث
خط الفقر العاملــي دوريا ً لكي يعكس
هذه التغــرات .ومنذ العام  ،2015الذي
جرى فيه آخر تعديل ،اســتخدم البنك
الدويل  1.90دوالر للفرد يف اليوم باعتباره
خ َ
ط الفقر العاملي .واعتبارا ً من خريف
 ،2022تم تحديث الخط العاملي الجديد
إىل  2.15دوالر ،وهو محدد باســتخدام
أسعار .2017
يتم تحديث خط الفقر العاملي دوريّا ً
ليعكس التغريات يف األسعار حول العالم.
وتعكس هــذه الزيادة يف خــط الفقر
الــدويل الزيادة التي حدثــت يف تكاليف
االحتياجات األساسية من مأكل وملبس
ومسكن يف البلدان منخفضة الدخل بني
عامي  2011و  2017مقارنة بســائر
بلدان العالم .بعبارة أخرى ،يؤكد البنك
الدويل ان القيمــة الحقيقية ملبلغ 2.15
دوالر بأسعار  2017هي نفسها القيمة
البالغة  1.25دوالر بأسعار .2011

الفقر المتعدد األبعاد

اىل ذلــك هنــاك مــؤرشات كثرية
غري نقدية (التعليــم ،الصحة ،الرصف
الصحي ،املياه ،الكهربــاء ،إلخ) بالغة

األهمية لفهم األبعاد الكثرية للفقر الذي
ربمــا يعاني منه النــاس .وهي تكمّ ل
املقاييس النقدية للفقر ويجب اعتبارها
جــزءا ً من الجهود الرامية إىل تحســن
حياة الناس األش ّد فقرا ً واحتياجاً.
وألخذ هذه األبعــاد املتعددة للفقر
باالعتبار ،يتتبّع البنك الدويل أيضا ً الفقر
متعدد األبعاد ،الذي يشــمل عدة أبعاد
غري نقدية للفقر.

كيف يُحسب خط الفقر الدولي؟

يبدأ بخط الفقر الــذي يحدده كل
بلد ويعكس عــاد ًة املبلغ الذي ال يمكن
ألي شخص تحته تلبية الحد األدنى من
احتياجاته للمأكل وامللبس واملســكن.
وليس مســتغربا ً أن البلدان األكثر ثراء
تعتمــد خطوط فقر أعــى ،أما البلدان
األفقر فتعتمد خطوط فقر أدنى.
ويقول البنك الدويل :لكن عندما نريد
تحديد كم شخص يف العالم يعيشون يف
فقر مدقع عرب البلدان ،ال يسعنا االكتفاء
بجمع معــدالت الفقــر الوطنية لكل
بلد .فهذا سيكون مشــابها ً الستخدام
مقياس مختلــف يف كل بلد لتحديد مَ ن
الفقري .ولهذا نحتاج إىل خط فقر يقيس
الفقر يف جميع البلدان باملعيار ذاته.
يف العام  ،1990قامت مجموعة من
الباحثني املستقلني والبنك الدويل بدراسة
خطوط الفقر الوطنية يف بعض من أشد
بلدان العالم فقرا ً وتحويل هذه الخطوط
إىل عملة مشــركة باســتخدام أسعار

رصف تعادل القوة الرشائية .وتُحســب
أســعار رصف تعادل القــوة الرشائية
لضمان تسعري الكمية ذاتها من السلع
والخدمات بشكل متكافئ عرب البلدان.
وبعد تحويلها إىل عملة مشرتكة ،وجدوا
أنه يف ستة من هذه البلدان شديدة الفقر
إبان ثمانينات القــرن العرشين ،كانت
قيمــة خط الفقر الوطنــي نحو دوالر
واحد يوميا ً للشخص (بأسعار .)1985
وهذا ش ّكل األساس ألول خط فقر دويل
وقدره دوالر واحد يف اليوم.
وكان حُ ســب خط الفقــر الدويل
البالغ  1.90دوالر ،كمتوســط لخطوط
الفقر الوطنية لخمسة عرش بلدا ً فقريا ً
يف تســعينات القرن العرشين ،مقوّمة
بتعــادل القوة الرشائيــة للعام .2011
واســتند اختيار هذه البلــدان الفقرية
الخمسة عرش إىل بيانات محدودة يف ذلك
الوقت .ومع جمع وتحليل بيانات جديدة
من بلدان أخــرى منخفضة الدخل ،قام
البنك الدويل بتوسيع املجموعة املرجعية.
ويُحسب خط الفقر الدويل اآلن باعتباره
وســيط خطوط الفقر الوطنية لثمانية
وعرشيــن بلدا ً من أفقر بلــدان العالم،
مقوّمة بتعادل القــوة الرشائية للعام
.2017
ال تُ ّ
غي قيم تعــادل القوة الرشائية
لعام  2017الفقر يف العالم تغيريا ً كبرياً،
لكن هنــاك تغــرات ذات مغزى عىل
املســتوى اإلقليمي .فعىل سبيل املثال،
ينخفض الفقر املدقع يف أفريقيا جنوب

الفقر يتوسع في لبنان

الصحراء ويزداد قليــاً يف كل املناطق
ّ
التغيين يعوّض
األخرى ،مما يجعــل
أحدهما اآلخر حتى تكاد تكون املحصلة
النهائية صفرا ً عىل املستوى العاملي .وما
زالت أفريقيا جنوب الصحراء تضم أعىل
مستويات من األشخاص الذين يعيشون
يف فقر مدقع.
ومع قيم تعادل القوة الرشائية لعام
 ،2017تتغــر تقديــرات الفقر لبعض
البلدان تغريا ً كبرياً ،ممــا ّ
يغي ترتيبها
بالنسبة للبلدان األخرى .وتعكس معظم
هذه التغــرات عىل الصعيــد القطري
تحسينات يف جودة بيانات األسعار.

يستخدم البنك الدويل خطوط فقر
مختلفة لقياس الفقــر النقدي ،وأولها
خط الفقر الدويل الذي يُستخدم لقياس
الفقر املدقع ،وهو الخط األنسب لقياس
الفقر يف البلــدان منخفضــة الدخل.
وبالنســبة للبلدان األكثر ثــراء ،يوجد
خطان أعىل مســتوى وأنسب لقياس
الفقر .ومع قيــم تعادل القوة الرشائية
لعام  ،2017يســاوي هــذان الخطان
 3.65دوالرات للرشيحــة الدنيــا من
البلدان متوسطة الدخل و  6.85دوالرات
للرشيحة العليا من البلدان متوســطة
الدخل.
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كلفة المستورد
ترتفع ...وكلفة المنتج
محليًا أيضًا بسبب غالء
المازوت والكهرباء والنقل
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تعددت األسباب
من كورونا إلى حرب
أوكرانيا ...لكن عامل
هبوط الليرة هو األخطر

يتراجع
اإلستهالك
ُ
 ...50%و 70%من األسر
اللبنانية تعيش ضائقة
تطال حتى غذاءها

كانت كلفة «السل »
ة
قبل األزمة  450ألف
ليرة ،وهي اآلن تزيد
على  8ماليين ليرة

لبنان ينافس زيمبابواي على المركز األول عالميًا

كلفة السلة الغذائية ارتفعت  1677%منذ بداية األزمة

باتريسيـــــا جـــــالد
ّ
التضخم خــال العام
ح ّلقت نســب
ّ
محققة ارقاما ً قياسية يف اسعار
الجاري،
املواد الغذائية ،ليس يف لبنان فحســب بل
ّ
مــؤش
يف كل دول العالــم .واســتنادا ً اىل
إدارة االحصاء املركزي فقد بلغت نســبة
ّ
التضخم اإلســمية للمواد الغذائية يف لبنان
لألشهر التسعة حتى ايلول  208%مقارنة
مع  198%يف اإلحصاء الشــهري السابق
(لفرتة  8أشــهر) ،والــذي أعلن عنه البنك
الدويل ليحتل لبنان املرتبة الثانية عامليا ً بعد
زيمبابواي التي بلغت نسبة التضخم فيها
 340%لألشهر التســعة األوىل من العام.
وكان لبنــان احتل املركز االول يف احصائية
ســابقة للبنك الدويل .أما يف منطقة آسيا،
فاحت ّل لبنــان املرتبة األوىل وتلته رسيالنكا
مسجّ لة تضخما ً بنســبة  94.9%ثم إيران
بنســبة  81.2%وباكســتان 31.17%
وأفغانستان .24.88%

كلفة السلّة

ارتفعت املــواد الغذائية بنســب
مختلفة ،ويقول الباحــث يف «الدولية
للمعلومــات» محمــد شــمس الدين
لـ»نــداء الوطــن» إن «كلفة الســلة
الغذائيــة والحاجات الرضورية لألرسة
اللبنانيــة التي كانــت تك ّلف  450ألف
لــرة لبنانية قبل بــدء األزمة يف نهاية
 ،2019باتت تك ّلف اليوم  8ماليني لرية،
وهذا األمر يختلف بني ســلعة وأخرى،
مسجّ لة زيادة وفق تلك املعادلة بنسبة
 .»1677%وهذه النسبة تشمل ارتفاع
أســعار األلبــان واألجبــان وال ّلحوم
والحبوب واملع ّلبات».
وبذلــك فإن متوســط حاجة األرسة
اللبنانية املؤلفة من  4اشــخاص يبلغ اآلن
 23مليون لرية شــهرياً 20 :مليون لرية اذا
كانــت تعيش يف القريــة و 26مليون لرية
يف املدينة .وانطالقــا ً من هنا فإن أكثر من
 70%من اللبنانيــن الذين ال تزال رواتبهم
متدنية وباللرية ،ال يمكنهم أن يعيشوا حياة
الئقة وكريمة وتأمــن حاجاتهم الغذائية
واإلســتهالكية واملعيشية األساسية ،وتلك
هي معاناة حقيقية يومياً».

األسباب

ّ
التضخم املرتفعة تلك اىل
وتعود نسبة
أســباب ثالثة :اىل جائحة كورونا ،الحرب
الروســية األوكرانية التــي أدت اىل زيادة
كلفة النقل والشحن ،وارتفاع أسعار املواد
الغذائية وغريها نتيجة زيادة اســعارالغاز
عاملياً .فنســبة  80%من املــواد الغذائية
املحلية مستوردة ،فضالً عن انهيار العملة
الوطنية وارتفاع أســعار السلع بأرضها يف
لبنان نتيجة ارتفاع سعر صفيحة املازوت.
ّ
التضخم الذي
ويعود ســبب تفاقــم
أصــاب دول العالــم بأرسهــا اىل الحرب
الروســية األوكرانية التــي ّ
غيت خريطة
الصــادرات والــواردات للمــواد الحيوية
األساســية ،مثــل املحروقــات والطاقة
والغاز ...ورفعت أســعار معظم الســلع
اإلستهالكية ال سيما املواد الغذائية لتش ّكل
ّ
ّ
تتفش
تضخمية كانت بدأت
امتدادا ً لفرتة
ويرجّ
ح تقرير
ج ّراء جائحة «كورونــا».
ملنظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية
العاملــي أن يرتفع عدد األشــخاص الذين
يعانون مــن انعدام األمــن الغذائي الحاد
الذين وسيحتاجون إىل مساعدة عاجلة ،إىل
 222مليون شخص يف  53دولة.
إن اكرب الدول اإلقتصادية تأثرت بتلك
الحرب ما فاقم نســب الفقر فيها ،فكيف
ّ
الهش اقتصاديا ً
بالحري يف بلد مثــل لبنان
وماليا ً وإجتماعياً ،والذي يعاني من انهيار
العملة الوطنية وتداعيــات تخبّطه بأكرب
أزمة يف تاريخه.

المبيعات تنخفض
في السوبرماركات

ويف هذا الســياق أوضح رئيس نقابة
اصحاب السوبرماركات نبيل فهد لـ»نداء
الوطن» أن انهيار ســعر رصف اللرية أمام
الدوالر والوترية التصاعدية املستمرة للدوالر
ّ
ّ
التضخم.
ومحفز لتفاقم
مشكلة اساسية،
ّ
باعتبار أن أكالف الصناعة املحلية بالدوالر،
إذ تعتمد عىل املــواد األولية املســتوردة،
مثل البالســتيك وعلب التوضيب...فضالً
عن كلفة النقل املرتفعة .فأســعار النفط
ارتفعت عامليا ً بنســبة  50%عــن العام
املايض ،وأســعار الســلع الغذائية شهدت
زيــادات خصوصا ً املنتوجــات التي تتأثّر

بســعر البرتول .واضاف فهد «إن تكاليف
الكهرباء مرتفعــة عىل املنتجني اللبنانيني،
اذ ينتجون عىل أساس أسعار املازوت والتي
تك ّلف بني  50و  60ســنتا ً لــكل كيلواط
ساعة ،بينما كلفة معامل الكهرباء هي 9
أو  10ســنتات ،واذا ما ت ّم اعتماد الطاقة
املتجددة تصبح الكلفة بني بـ 2أو  3سنتات
لكل كيلواط ساعة .وبالتايل تلك املصاريف
املرتفعــة تدخل يف تكاليف إنتاج الســلع
املحليــة ،أو املحالت يف نقــاط البيع التي
ترتتب عليها فواتري مازوت مرتفعة لتوفري
الكهرباء ،ما يزيد من نسبة التضخم.
عوامل داخليــة وخارجيــة تؤثّر يف
أسعار الســلع ،ويف كل مرة ارتفعت فيها
أســعار الســلع يرتاجع حجم اإلستهالك
نتيجــة انخفاض القــدرة الرشائية حتى
للمــواد الغذائية األساســية ،أمــا املواد
الثانوية للمواد الغذائية ،فبات استهالكها
ضئيال مثل الشــوكوال واألجبان املستوردة
وانــواع من العصائر ...بالنســبة اىل املواد
اإلستهالكية األخرى ،شهدت تراجعا ً كبريا ً
ال سيما مستحرضات الرتطيب واإلسفنج
وفوط التنظيف ،واألكسســوارات املتعلقة
بالحيوانات والكبايات والصحون...
باختصار قال فهد ،إن مبيعات املواد
اإلســتهالكية الغذائية ،تراجعت بنســبة
ترتاوح بــن  50و  60%عن املبيعات التي
كانت مسجّ لة قبل بداية األزمة اللبنانية يف
نهاية العام .2019

قطاع الدواجن

يف ما يتعلق بأســعار الدجــاج التي
ارتفعت مقارنة مع فــرة ما قبل األزمة،
قال رئيس النقابة اللبنانية للدواجن وليام
بطــرس لـ»نداء الوطن» إن تكلفة ســعر
طن الذرة قبــل األزمة كان  160دوالراً ،زاد
بعد بدء الحرب األوكرانيــة اىل  450دوالرا ً
قبل أن ينخفض مجدّدا ً اىل  350دوالراً .كما
ان الكلفة تضاعفت جراء ارتفاع أســعار
املحروقات.
من هنا يتكبّد أصحاب املزارع خسائر،
فانخفض اإلنتاج مــن  120اىل  80مليون
طري .ما أدى اىل إقفال مئات املزارع بسبب
إرتفاع التكلفة وضعــف القدرة الرشائية.
فسعر كيلو صدر الدجاج عىل سبيل املثال

من  5إلى  50مليارًا
وفقا لوثيقة صادرة عن صندوق النقد الدويل ،هناك حاجة إىل إنفاق ما يرتاوح بني  5و 7مليارات دوالر أخرى ملســاعدة األرس
األكثر احتياجا يف  48بلدا ً هي األكثر ترضرا ً من ارتفاع أســعار واردات املواد الغذائية واألسمدة .وثمة حاجة إىل مبلغ إضايف قدره
 50مليار دوالر للقضاء عىل انعدام األمن الغذائي الحاد عىل مدى االثني عرش شهرا ً املقبلة.

فقر يهدد األمن
إن رسعة ارتفاع تضخم أسعار السلع الغذائية تنعكس عىل كافة جوانب الحياة« ،والسيما عىل نسبة الفقر املرتفعة أصال يف
لبنان خالل الســنوات املاضية والتي تتعدّى  80%وتهدد بشكل مبارش األمن القومي للبالد ،بكونه يمثل مؤرشا ً اجتماعيا وليس
اقتصاديا ً فقط .وبحســب الخرباء إن انعدام األمن الغذائي سينعكس عىل نسب الجرائم والرسقات والسلوك االجتماعي للسكان،
وبالتايل هذا مؤرش مخيف جدا ً يف الواقع اللبناني».

إلى انخفاض؟
ّ
ّ
ّ
مؤش «إقتصاديات التجارة» العاملي أن يرتاجع
التضخم يف لبنان تراجعا ً يف املرحلة املقبلة .ويتوقع
املتوقع أن تشهد نسب
من
هبوط إجمايل الناتج املحيل يف لبنان من  -20%حاليا ً اىل  %-2يف العام  2023وأن ترتاجع نســب التضخم من  162.47%لفرتة 9
أشهر اىل  35%يف العام  ،2023وأن ترتاجع نسبة الدين اىل الناتج املحيل من  171.570%اىل .165%

ما السبيل للجم تضخم االسعار؟

يباع بقيمة  200أو  170ألف لرية حســب
املسلخ واملنطقة مقارنة مع  130ألف لرية
لصدر الدجاج املجلد الذي يباع يف الســوق
عىل اساس أنه طازج ،ما يعود بالفائدة عىل
املطعم والوســيط وليس املستهلك ،وبذلك
يبقى املترضّ ر الوحيد هو املزارع اللبناني.

الخضار

أما يف ما يتعلق بأسعار الخضار فهي
بدورها تسجّ ل ارتفاعا ً نظرا ً الرتفاع كلفة
الشــحن ونقل تلك البضائــع من مناطق
بعيدة ،ورشاء األســمدة ،واضطرار املزارع
اىل تربيد بعــض املنتجات يف برادات تتطلب
توفري الكهرباء فتزيد الكلفة.

اللحوم

إرتفــع معدّل ســعر مبيــع اللحوم
ومشتقاتها بنسبة  ،127%كما بني التقرير
األسبوعي لجدول أســعار السلة الغذائية
الصادر عن وزارة اإلقتصــاد يف  3ترشين
األول الجاري ،مقارنة مع الفرتة نفســها
من العام .2021
وجاء ذلك نتيجة إرتفاع معدل ســعر
مبيع مشــتقات الفروج محليا ً بنســبة
 232%والفــروج الكامل ارتفــع محليا ً
بنســبة  ،146%بينما ارتفع سعره عامليا ً
بنســبة  ،49%وزيادة ســعر لحم البقر
الطــازج محليا ً بنســبة  .25%وزاد أيضا ً
ســعر مبيع لحم البقر املســتورد محليا ً
بنسبة  95%مقابل  5%عاملياً ،ولحم الغنم
الطــازج زاد محليا ً بنســبة  95%مقارنة
بالفرتة نفسها من العام املايض.

كيف يرتفع التضخم؟

تعود اســباب التضخــم التي تصيب
الدول عــادة اىل زيادة الطلب عىل الســلع
والخدمات كنتيجة لزيادة الســكان مثالً،
من دون أن يقابلها زيادة يف إنتاج الســلع
والخدمات التي تلبي مــا يزيد عن الطلب،
كما إن زيادة الســيولة النقدية بشــكل
يفوق زيادة الســلع والخدمات أيضا ً تؤدي
إىل التضخــم .حيث إن زيــادة الطلب عىل
السلع والخدمات مع ثبات العرض أو زيادة
السيولة النقدية بشكل أكرب من الزيادة يف
انتاج الســلع والخدمات ،تؤدي إىل ارتفاع
أســعار تلك الســلع والخدمات ،واالرتفاع

باملستوى العام لألســعار يعني انخفاض
قيمة العملة املحلية وانخفاض قيمة العملة
املحلية يعني انخفاض القوة الرشائية.
ّ
التضخم
يف لبنــان ،إن ارتفاع نســب
ناجم عن اإلنهيار املايل والنقدي واإلقتصادي
واإلجتماعــي نتيجة تفاقــم الديون عىل
الدولة والسياســات الخاطئــة املعتمدة.
فانهارت العملة الوطنية وارتفع املستوى
العام لألســعار ،ما ترك آثارا ً كبرية وعديدة
عىل جميع أفــراد املجتمع مــن منتجني
ومســتهلكني ومســتوردين ومصدرين.
وجاء جزء كبري من ارتفاع أســعار السلع
انعكاسا ً ألســعار عوامل اإلنتاج ،ما يعني
ارتفاع تكاليف اإلنتاج وانخفاض األرباح،
فانخفض عامل التشجيع لدى املنتجني عىل
اإلنتاج وهو الربح ،فانخفض اإلنتاج وهذا
ما يزيد األمر سوءاً.

تطورات التضخم في العالم

ال يزال تضخم أســعار الغذاء مرتفعا ً
يف مختلف أنحــاء العالمّ .
وتبي األرقام بني
أيار وأيلول  2022ارتفاع معدالت التضخم
يف جميــع البلدان املنخفضة واملتوســطة
الدخل تقريباً .إذ ســجل  88.9%يف البلدان
منخفضة الدخــل ،و 91.1%يف الرشيحة
الدنيا من البلدان متوسطة الدخل ،و96%
يف الرشيحــة العليا من البلدان متوســطة
الدخل .وارتفع عدد البلدان املرتفعة الدخل
التي شــهدت ارتفاع تضخم أسعار املواد
الغذائيــة إىل  .85.7%و للمثــال ،ارتفع
متوسط أسعار القمح والذرة واألرز 18%
و 27%و 10%يف ترشيــن األول  2022عما
كان عليه يف أيلول  .2021وسبق للحرب يف
أوكرانيا أن ّ
غيت األنماط العاملية للتجارة
واإلنتاج واالستهالك للسلع األولية عىل نحو
من شأنه أن يبقي األسعار عند مستويات
مرتفعة حتى نهاية العام  ،2024مما يؤدي
إىل تفاقــم انعدام األمــن الغذائي وارتفاع
التضخم .وتســبب ارتفاع أســعار املواد
الغذائية يف أزمة عامليــة دفعت بماليني إىل
الفقر املدقع ،مما يفاقم أزمة الجوع وسوء
التغذية .ووفقا لتقرير للبنك الدويل ،تسببت
جائحة فريوس كورونا يف انتكاسة كبرية يف
جهود الحد من الفقر يف العالم .واآلن ،أدى
ارتفاع أسعار املواد الغذائية والطاقة بسبب
الصدمات املناخيــة والرصاعات إىل توقف
االنتعاش.

خالل فترة شهر أي من  5ايلول لغاية  3تشرين األول زادت
اسعار اللحوم كما في الجدول التالي:

الغنم كستاليتا
بقر موزات

تطوّر اسعار كيلو اللحوم (باللرية)
 3ترشين األول 2002
 5أيلول 2022
462000
434000
374000
330000

نسبة
6.45%
13.3%

30
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24

21
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اإلثـنـيـن  ٢٤تشرين األول 2022

الركود التضخمي :نمو أقرب إلى الصفر مصحوب بزيادات أسعار كبيرة

تتجمع في أفق اإلقتصاد العالمي
غيوم داكنة
ّ

تتجمع الغيــوم الداكنــة يف األفق.
يرتبص الركود االقتصادي بعدد كبري من
البلدان املتأثرة بالتضخم أو السياســات
النقدية املتشددة أو حتى االضطرابات التي
تؤثر عىل سالسل التوريد .االقتصاد العاملي
عىل وشــك االنكماش كمــا اكد صندوق
النقد الدويل .فالرتاكم غري املسبوق لعوامل
الخطر (التضخم لفرتات طويلة ،وتعطل
سالســل التوريد ،والسياســات النقدية
األكثر تقييداً ،واالنخفاض الحاد يف الطلب،
وما إىل ذلك )..ســتعجل بوقوع كثري من
االقتصــادات يف براثن الركود .وإىل جانب
تداعيات الحرب يف أوكرانيا ،فإن تشــديد
السياسة النقدية العاملية والقيود املتعددة
عىل النمو الصيني ترسم ً
آفاقا قاتمة .وعىل
املدى القصري ،يبدو أن االقتصاد يستقر يف
نظام «التضخم املصحوب بالركود» ،حيث
يتعايش النمو شــبه الصفري والزيادات
الرسيعة يف األسعار.
أدى هذا إىل قيام مؤسســة كوفاس
الفرنسية بمراجعة توقعاتها للنمو العاملي
للعام  2023بشــكل كبري :يجب أن يكون
أقل مــن  ،2%أي كما يف  2001و 2008و
 2009و و.2020

األكثر قتامة في أوروبا

ال تــزال أزمة الطاقــة مصدر إزعاج
كبري لألوروبيــن .وال تزال هناك مخاوف
بشــأن إمدادات الكهربــاء خالل فصل
الشــتاء .وســيكون من الصعب تجنب
الركود العــام املقبل .اذ يتوقع تباطؤ حاد
يف االقتصاد بدءا ً من الربع القادم يف جميع
أنحــاء منطقة اليــورو .يف الوقت الحايل،
تحاول املفوضيــة األوروبية احتواء أزمة
الطاقة بأي ثمن.
مــن املرجح أن تكــون أملانيا الدولة
األكثر معانــاة من أزمــة الطاقة هذه.
وبالتايل من املتوقع حــدوث انخفاض يف
الناتــج املحيل اإلجمــايل .فأملانيا يف حالة
ركــود صناعــي بالفعــل ،ويرجع ذلك
عىل وجه الخصوص إىل مشــاكل اإلمداد
املرتبطة بالصني .ومع ذلك ،ال تزال حاالت
اإلعسار عند مستوى منخفض للغاية ألن
الحكومة وضعت خطــة  65مليار دوالر
ملساعدة الرشكات.
وتبقى أوروبــا املنطقة التي أصبحت
آفاقها أكثر قتامة مع الركود الذي يبدو أنه
ال مفر منه يف جميع االقتصادات الرئيسية
هــذا الشــتاء .يف الواقــع ،تتفاقم أزمة
الطاقة والقارة القديمة تســتعد لتقشف
«مســتدام» .ســواء كان ذلك يف شــكل
تخفيض «طوعي» (تعليق األنشطة التي
أصبحت غري مربحة بسبب تكلفة الطاقة)
أو تقنني مرســوم من قبــل الحكومات،
ســيؤدي انخفــاض اســتهالك الطاقة
بالرضورة إىل انخفاض اإلنتاج وانخفاض
الناتج املحيل اإلجمايل .وسيعتمد حجمها

إىل حد كبري عىل قســوة الشتاء ،وعىل أداء
أملانيا ،القوة الصناعية الرئيسية يف القارة،
التي هي يف خط املواجهة األول.

الواليات المتحدة األميركية

يف الواليات املتحــدة ،ال يزال التضخم
متقلباً ،حيث وصل مؤرش أسعار املنتجني
إىل  8.5%يف التبايــن الســنوي يف ايلول/
سبتمرب .املجاالت الرئيســية للزيادة هي
الطاقة ( )19.8% +والغذاء ()11.2% +
والنقــل والســيارات واألجهــزة الطبية
(.)+6.6%
االقتصاد األمريكي سيكون أفضل
بكثري من االقتصاد األوروبي يف األشهر
القادمــة .هــذا عنرص أســايس يجب
أن يســتمر يف دعم الــدوالر األمريكي.
يف أوقــات األزمات الشــديدة ،يتفاعل
املســتثمرون دائما بنفــس الطريقة:
يلجأون إىل أكثر األســواق ســيولة عىل
هذا الكوكب ،أي الواليات املتحدة! حدث
هــذا يف العام ( 2000أزمــة اإلنرتنت)،
يف العامــن ( 2008-2007أزمة الرهن
العقــاري) ،يف ( 2012أزمــة الديــون
السيادية األوروبية) .وستكون هذه هي
الحال ً
أيضا يف العــام  .2023يجب أن
يعاني االقتصاد األمريكي من هذه األزمة
يف العام  ،2023فمن الواضح أن الركود
متوقــع يف الواليات املتحــدة .تاريخياً،
لم ينجح بنــك االحتياطــي الفيدرايل
تقريبا ً يف خفض التضخم دون التسبب
بركود .لذلك يتوقع استمرار رفع أسعار
الفائدة من قبــل االحتياطي الفيدرايل.
واالنكماش يف ســوق العقارات ،والذي
يعترب شديد الحساسية ألسعار الفائدة،
سيسهم أيضا يف هذا الركود يف االقتصاد
األمريكي.
وتؤكد هذه الوقائع صحة ســيناريو
رفع ســعر الفائدة الرئيــي بمقدار 75
نقطة أساس من قبل االحتياطي الفيدرايل
الشهر املقبل .ليس هناك من خيار سوى
االســتمرار يف عمليــة تشــديد األوضاع
النقدية.
هذه ميــزة أكيدة مــن وجهة نظر
السياسة النقدية .وهذا يمنح االحتياطي
الفيدرايل فرصة أكرب لرفع أسعار الفائدة
بقدر ما هو رضوري حتى يعود التضخم
إىل مستويات أكثر استدامة.

المصارف المركزية تزداد
«عدوانية»

لقد أكدت األشــهر األخرية تجسيد
التضخــم املرتفع واملتزايــد عىل نطاق
واســع يف االقتصــادات املتقدمــة
والصاعدة.
يف ظل هــذه البيئة ،تظــل البنوك
املركزية الرئيســية عدوانية بحزم ،وقد
عاد معظمها إىل مســتويات أســعار

أسواق المال تترنّح

الحرب الروسية على أوكرانيا تغيّر خارطة االقتصاد العالمي!

الفائدة الرئيســية غري املســبوقة عىل
مدى العقــد املايض .وهكــذا قام بنك
االحتياطي الفيــدرايل بتنفيذ  3زيادات
متتالية بمقدار  75نقطة أساس يف سعر
الفائدة الرئييس هذا الصيف .تدفع هذه
العدوانية إىل التشديد النقدي املتضخم يف
البلدان األخرى  -ال سيما البلدان الناشئة
 من أجل وقف انخفاض قيمة عمالتهامقابل الــدوالر األمريكي .ومن الواضح
أن هذا التشــديد يف األوضــاع النقدية
واملالية ،إذا استمر بالوترية الحالية ،لن
يخلو من املخاطرة بالنمو واالســتقرار
املايل عىل نطاق عاملي .ومما ال شك فيه
أن التشديد النقدي املعمم يلقي بظالل
قاتمة عىل آفاق قطاع البناء عىل نطاق
عاملي .لذلك اســتمرت أســعار املعادن
الصناعية واألخشــاب يف االنخفاض يف
األشــهر األخرية مع انخفاض كل منها
بنســبة  20%و  60%منذ بداية العام،

الصين

بنوك مركزية عكس التيار

يف املقابل ،تنتهج ثالثة بنوك مركزية
ناشئة سياسات نقدية متضاربة :روسيا
وتركيا والصني .وهكذا خفضت السلطات
النقدية الصينية أســعار فائدة مرجعية
معينة من أجل دعم النشــاط ،يف مواجهة
تأكيد التباطؤ االقتصــادي .وال يزال هذا
متأثرا ً باســراتيجية «صفــر كورونا»
املتشــددة التي تتبعهــا الصني والجفاف
الشديد الذي ســجل هذا الصيف واألزمة
يف قطاع العقارات .وستســاهم أمراض
القطاع العقاري ،الذي يُقدر أنه يمثل 30%
من الناتج املحيل اإلجمايل ،يف النمو الصيني
بأقل كثريا ً من السنوات والعقود األخرية.
ويف حــن أن البنوك املركزية مصممة عىل
محاربة التضخــم «مهما كانت التكلفة»،

الدول الناشئة

يف ما يتعلق بالدول الناشــئة ،فإنها
تتعــرض لضغوط قويــة ،يفرسها عىل
وجه الخصوص تشديد السياسة النقدية
من قبل بنك االحتياطــي الفيدرايل والبنك
املركزي األوروبي .ارتفاع الدوالر ســلبي
للغاية بالنسبة للبلدان الناشئة .ومع ذلك،
فإن الفارق الكبــر مقارنة بأزمة البلدان
الناشــئة يف الثمانينات هو أن هذه البلدان
الناشــئة الكربى ،أكثر مرونة بكثري من
السابق ،والهند خري مثال.

فرنسا

عىل الجانب الصيني ،كان لسياســة صفر كوفيد تأثري قوي عىل االقتصــاد هذا العام .يتوقع نمو أقل
مــن  3%للصني يف العام  .)2.9%( 2022ومع ذلك ،من املتوقع حدوث انتعاش العام املقبل .لكن حقيقة أن
الصني تغلق بلدها وموانئها بانتظام ،بســبب هذه السياســة الصارمة للغاية ،تخلق بالفعل مشاكل كبرية
للغاية عىل املســتوى العاملي .وهكذا ،دخلت دول مثل أملانيا بالفعل يف حالة ركود بسبب هذه االضطرابات يف
سالسل القيمة والتوريد.

روسيا
ليس من املستغرب أن يكون العام  2022معقدا ً
اقتصاديا ً لروسيا ،مع كل العقوبات التي نتجت عن
غزوها ألوكرانيا يف بداية العام .ويتوقع أن ينخفض
الناتج املحــي اإلجمايل الرويس بنحو  5.5%يف العام
 ،2022يف حني أن التوقعات كانت بدرجة أكرب حول
ســالب  8إىل ناقص  .10%عىل الرغم من كل يشء،
فإن الفرضية القائلة بأن االقتصاد الرويس قادر عىل
الصمود أمر مســتبعد تمامً ا .لن تعيش روسيا أكثر
من فصلني شتويني إذا اســتمرت يف قطع إمدادات

األمر الــذي أدى اىل خفض تصنيف هذه
القطاعات يف عدة مناطق جغرافية.

تواجه بعض الدول تضاربا ً بني السياستني
املالية والنقدية .اذ قامت حكومات ،تكافح
تقلص النشــاط ،بمضاعفــة اإلجراءات
لدعم القوة الرشائية لــأرس والتدفقات
النقدية للــركات .والنتيجة هي مزيج
قابل لالنفجار :اتساع العجز العام وارتفاع
تكاليف التمويل.

الغــاز عن أوروبا .هنــاك أيضا ً آثــار طويلة األمد
مدمرة للعقوبات العاملية .القطاع الزراعي الرويس،
عىل ســبيل املثال ،يف حالة ســقوط حــر .لم يعد
بإمكانهم استرياد األســمدة واملواد الخام الزراعية
التي يحتاجها القطاع ،مما يطرح مشــاكل كبرية.
وبشــكل عام ،يؤدي قطع تدفق االستثمار األجنبي
إىل فقدان نقل املعرفة والتكنولوجيا والرساميل .عىل
املدى الطويل ،هذا يعني بالرضورة خســائر كبرية
لالقتصاد الرويس.

يقدر صندوق النقد الدويل النمو الفرنيس يف
العــام  2023بنحو  0.7%فقط (مقابل توقعات
حكومية تبلغ .)1%
ويف ضوء مــؤرشات النشــاط يف التصنيع
والخدمــات ومــؤرشات الثقة (منــاخ األعمال
عىل وجه الخصوص) ،ثمة شــكوك بشدة يف أن
تكون فرنســا قادرة عىل تجنب الركود .بالنسبة
للــركات ،يعني ذلك التكيف مــع هذا الوضع
الجديد ،ال ســيما مــن خالل تكييف سياســة
التحوط الخاصة بالعمالت.
وتقاوم فرنســا حاليا ً هذه األزمة وتحتوي
صدمــة الطاقة نســبياً .وبالفعل ،فــإن النمو
املتوقع لعام  2022سيكون  ،2.5%ويرجع ذلك
جزئيا ً إىل درع التعرفة الجمركية الذي تم وضعها
الحتواء هذه األزمة.
للعــام  ،2023أعلنت رئيســة الــوزراء،
إليزابيث بورن ،عن تمديد درع التعرفة مع بعض
التخفيف .وبالتايل يتوقع زيادات بنســبة 15%
عن شهر كانون الثاني يف فواتري الغاز والكهرباء.

لذلك يجــب أن يظل التضخــم الفرنيس مرتفعا ً
للغاية العام املقبل .هذا هو السبب الرئييس الذي
يفرس حقيقة أن االقتصاد الفرنيس سوف يدخل
بالتأكيد يف حالة ركود.
وبعد تراجع حاالت فشــل األعمال يف فرنسا
خالل أزمة كوفيد ،بدأت اآلن يف االرتفاع مرة أخرى.
اذ يتوقع خروج ما بني  51000و  53000رشكة
من العمل لعام  ،2023مقارنة بـ  41000يف عام
 .2022يمكن تفسري ذلك جزئيا ً بقلة التنافسية
ولكن أيضا وقبل كل يشء بســبب ارتفاع أسعار
الطاقة .قطاعات الصناعة والتموين والنقل هي
القطاعات التي تمكنت من مالحظة أكرب زيادة يف
حاالت اإلفــاس يف الربع الثاني من العام .2022
لسوء الحظ ،ال يوجد تحسن عىل جبهة التضخم.
إذ وصل مؤرش أسعار املســتهلك املنسق (الذي
يسمح بإجراء مقارنات بني الدول األوروبية) إىل
رقم قيايس جديد بلغ  10.9%يف التباين السنوي
يف ايلول يف املانيا .ويتوقع االقتصاديون أن تكون
ذروة التضخم حواىل .13%-12
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تــتــــــــمــات
العـــدد  - ٩٦٦السنــــة الـرابـعـة

حكومة "حزب الله" هذا األسبوع...

وبعدما أمّ ن «حــزب الله» جبهته الحدودية مع إرسائيل بتوقيع اتفاقية
الرتســيم ،بات تركيزه منصبا ً عىل نيل «توقيــع آخر» من عون قبل خروجه
من قــر بعبدا لتأمني جبهته الداخلية يف فرتة الفراغ الرئايس ...وبحســب
املعلومات املســتقاة من مصادر قيادية يف قوى الثامــن من آذارّ ،
فإن قيادة
«حزب الله» عازمة عىل استيالد «حكومة الشغور» هذا األسبوع ،تفاديا ً ألي
«بلبلة دستورية» يف مسألة تس ّلم حكومة ترصيف األعمال صالحيات رئيس
الجمهورية ،وتجنبّا ً من جهة ثانية لتعاظــم الضغوط الداخلية والخارجية
الدافعة باتجاه ترسيع إنجاز االستحقاق الرئايس يف حال عدم وجود حكومة
كاملة الصالحيات قادرة عىل اتخاذ القرارات الالزمة يف مرحلة الشغور.
ويف اإلطار نفسه ،أبدت مصادر مواكبة لالتصاالت الحكومية تفاؤلها ّ
بأن
تبرص الحكومة العتيدة النور أواخر األسبوع الجاري ،عىل أن تشهد الساعات
املقبلة اتصاالت مكثفة مع رئيس «التيار الوطني الحر» جربان باسيل تضع
ً
ســقفا ً لرشوطه الوزارية،
متوقعة يف املقابل أن يتعاون باســيل مع الجهود
املبذولة يف هــذا االتجاه ،باعتباره «يعرف حدوده جيدا ً ويلتزم بها حني يتعلق
األمر بمصلحة «حزب الله» االسرتاتيجية والتي تفرض اليوم تشكيل حكومة
أصيلة تؤمن استمرارية السلطة وعدم اهتزاز أرضية الحكم تحت أقدامه».
وأمس ،بدأت فعالً ســقوف التهويل الحكومي تتهاوى عىل جبهة «بعبدا
– مرينا الشالوحي» مع ســحب التهديد بإصدار «مرســوم قبول استقالة
الحكومة» من التداول اإلعالمي ،ليصدر مكتب االعالم يف رئاســة الجمهورية
بيانــا ً رصيحا ً بهذا الخصوص نفى فيه أن يكــون رئيس الجمهورية بصدد
إصدار مثل هذا املرســوم قبل مغادرته قرص بعبدا .وهي «ورقة ضغط ولدت
ميتة سلفاً» بحسب تعبري مصادر حكومية ،ربطا ً بكون «الحكومة مستقيلة
أصالً ،وإصدار مرسوم قبول اســتقالتها سيكون بمثابة مجرد إشهار لهذه
االســتقالة من دون أن يكون له أي تأثري عىل استمرارها يف ترصيف األعمال،
إذ ال يشء يجعل حكومة ترصيف األعمال غري موجودة سوى صدور مرسوم
تأليــف حكومة جديدة تتوىل بدورها مصهمة ترصيف األعمال حتى حيازتها
ثقة املجلس النيابي لتصبح عندها حكومة قادرة عىل القيام بكامل مهامها
وصالحياتها».
ويف سياق متقاطع ،علمت «نداء الوطن» ّ
أن «رسائل من دول معنية بامللف
اللبناني ،ال سيما منها الدول الكربى ،وصلت إىل من يعنيهم األمر من املسؤولني
اللبنانيني ،تشدد عىل وجوب عدم اإلقدام عىل أي خطوة متهورة يف نهاية الوالية
الرئاسية من شأنها أن تثري نزاعات دستورية غري محسوبة العواقب» .وأكدت
الرسائل الدولية يف مضمونها عىل رضورة إنجاز االستحقاق الرئايس «يف أرسع
وقت ممكن» ،لكنها شددت يف الوقت عينه عىل أنه «لن يكون مقبوالً» الذهاب
اىل مرحلة خلو سدة الرئاســة األوىل يف ظل حكومة ترصيف أعمال محدودة
الصالحيات ،مع التحذير بهذا املعنى من مغبة «االســتمرار يف تعطيل الجهود
أن عىل املع ّ
الهادفة إىل تشكيل حكومة جديدة كاملة الصالحيات ،و ّ
طلني عدم
املراهنة عىل إنجاز ملف ترســيم الحدود البحرية الجنوبية والترصف كأنهم
صاروا خارج دائرة املتابعة يف االداء والسلوك».
بدوره ،رفع البطريرك املاروني بشارة الراعي الصوت عاليا ً يف وجه أبطال
«املرسحية» النيابية التي يشــارك فيها مع ّ
طلو جلسات االنتخاب الرئايس،
وتوجه إليهم باملبــارش يف عظة األحد قائالً« :يا أيّها الســادة النوّاب والكتل
النيابيّة الذين تتك ّلمون وتعملون من أجل الشغور أو الفراغ يف سدّة الرئاسة،
قولوا لنا من أين تستنبطون هذا ّ
الحق ،وتربّرون مخالفتكم الخطرية والسافرة
للدستور؟ هل نيابتكم وكتلكم وُجدت للتعطيل؟ ( )...أتدركون ّ
أن السري نحو
الشــغور الرئايس يت ّم فيما تســعى بعض الدول إىل تغيري وجه لبنان ودوره
ِ
مرجعيّاته؟ لقد
وصيغته وهويته من دون الرجوع إىل الشعب اللبناني وال إىل ِ
كانت جلسة مجلسكم التي عقدت الخميس املايض جلستني :جلسة انتخاب
الرئيس داخل القاعة العامّ ة ،وجلســة تعطيل النصاب يف الردهات املحيطة،
ّ
كأن سوق التسويات واملساومات ينشط بني أعيان النوّاب ملعرفة ما إذا كانوا
يدخلون القاعة ويُصوّتون أم يبقون يف الردهات ويُع ّ
طلون» ،وأردف متأسفاً:
«أصبحنا يف ذروة الفساد السيايس األكثر رشا ً من الفساد املايل ،ورصنا يف واحة
الخيانة الوطنية ،فهل من خيانة تجاه الوطن أكثر تعطيالً من تعطيل انتخاب
رئيس للجمهورية؟».

لعبة "عرض وطلب" ...لهذه األسباب هبط...

وأضاف البيان أنه «سيستم ّر كما نص عليه التعميم  161بدفع معاشات
القطاع العام بالدوالر االمريكي ومن ناحية اخرى تســتمر سحوبات الـ 400
دوالر الصحاب الحســابات املرصفية ،كما يستمر العمل بالتعميمني  151و
 158وأيضا ً يتم الدفع بالدوالر األمريكي».
فوراً ،وبعد دقائق معدودة من إصدار بيان «املركزي» ،تهاوى سعر رصف
الدوالر من  40500لرية اىل  35500لرية لبنانية قبل أن يرتفع مجدّدا ً اىل 37200
لــرة لبنانية .وبذلك يكون هبط بوقت قصري بقيمة  3300لرية لبنانية خالل
دقائق معدودة .ويذ ّكرنا هذا اإلجراء بآخر اتخذه مرصف لبنان يف ايار املايض،
حني أعلن بدء عمل «صريفــة» الـ Cash to cashوالتــي كانت مفتوحة ثم
تقلصت اىل  500دوالر قبل ان تنخفض اىل  400دوالر (منذ اسبوعني) ،حينها
تراجــع الدوالر بقيمة  10آالف لرية .فما هي األســباب وراء هذا اإلنخفاض
الرسيع لسعر رصف الدوالر؟
أمىض مرصف لبنان شــاريا ً للدوالر ألســابيع عدة من السوق بشكل
ّ
التدخل بشكل مبارش
يومي من مؤسســات الرصافة والتحويالت ،من دون
يف الســوق من خالل ّ
ضخ العملة الخرضاء تاركا ً الدوالر عىل سجيّته .وتعود
سياســة رشاء الدوالرات التي كانت متّبعة ،كما علمــت «نداء الوطن» من
مصدر م ّ
طلع« ،لحاجته لتمويل مصاريف الدولة بالدوالر ال ســيما الرواتب
واألجور واملساعدات االجتماعية ملوظفي القطاع العام بمن فيهم العسكريون
واملتقاعــدون ،ودعم بعض االدوية والقمح وغريها من مســتحقات مرتتبة
للدولة وذلك من دون املس باالحتياطي االلزامي ،إال ان كميات الدوالرات التي
حــاز عليها زادت عن حاجته أخريا ً لتلبية ما ورد يف املوازنة من زيادة ضعفي
الراتب ،من هنا ق ّرر وقــف رشاء الدوالرات وحرص عملياته ببيعها من خالل
«صريفة» حتى إشعار آخر».
وهذا التدبري بحسب املصدر «سيزيد من عرض الدوالر ،ومنطقيا ً سيؤدي
اىل خفضه ولكن ال احد يمكن أن يتنبأ كيفية تح ّرك السوق وحجم االنخفاض
الذي سيسجّ ل .وال يمكن التأكيد أنه سيصل اىل  30ألف لرية كما يت ّم الرتويج
له» .ولكن ردّة فعل الناس الطبيعية عىل هذا الرتاجع ســتربز اليوم من خالل
اإلقبال عىل رصف ما بحوزتها من دوالرات ،بغية اإلستفادة من سعره املرتفع
قبل ان يســجّ ل مزيدا ً من الرتاجع ،ما سيزيد من قيمة انخفاضه يف تداوالت
اليوم.
ولكن يف ظل مســار الدوالر الصعودي وتالعب املضاربني بالسوق ،مهما
زاد عــرض الدوالر ،فســعر الرصف لن يحافظ عىل تراجعــه لفرتة طويلة،
ويقــول املصدر إن «االنخفاض الحقيقي للدوالر لن يتم قبل البدء باصالحات
جذرية ووضع خطة واضحة وعادلة العادة امــوال املودعني ،وبدء االصالح
بالتوافق مع صندوق النقد الدويل .من دون اغفال اهمية انتخاب رئيس جديد
للجمهورية وتواجد األمل باســتعادة الثقة ،وهي االساس يف إحراز انخفاض
مستدام يف سعر رصف الدوالر».
وفور انخفاض سعر رصف الدوالر ،ترقبت أوساط اقتصادية أن ينعكس
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ّ
ذلك تراجعا ً يف ســعر صفيحة البنزين
املتوقع ان يصدر اليوم بقيمة نحو 50
ألف لرية ،أما أسعار السلع الغذائية يف الســوبرماركات والتي يحدّدها املو ّرد
وفق ســعر مرتفع للدوالر كأن يكون  42ألف لــرة أو  45ألف لرية لضمان
ارباحه اذا ما ارتفع سعر الرصف ،فلن تنخفض أسعارها بني ليلة وضحاها
وال حتى خالل أســبوع نظرا ً اىل انعدام الثقة باســتمرار سعر الرصف عىل
سعره ،ومن هنا تشدد األوساط عىل رضورة اإلعالن عن تسعري السلع الغذائية
بالسوبرماركات بالدوالر األمريكي.

الطالب يواجهون "الباسيج" في حرم الجامعات

وكانت جامعة «رشيف» ،وهي األعىل شأنا ً يف مجال التكنولوجيا يف إيران،
من ضمن ّ
مؤسسات تعليمية التي ســجلت فيها تجمعات احتجاجية خالل
الفرتة املاضية ،ما أدّى إىل تعليق الدروس الحضورية فيها مطلع ترشين األوّل
يف أعقاب مواجهات بني الطالب وقوات األمن ،واستؤنفت اعتبارا ً من السبت.
ومع اســتئناف الدروس ،قامت «طالبات بدخــول قاعة تناول الطعام
ّ
املخصصة للطالب بعــد خلع حجابه َّن» ،ور ّدا ً عىل هــذا التح ّرك ،قام طالب
موالون للنظام بـ»تنظيم تجمّ ع احتجاجا ً عــى االهانات واالنتهاكات التي
شهدتها الجامعة» ،وفق وكالة «تسنيم» .وادّعت الوكالة أن مجموعة أخرى
من الطالب تجمّ عت يف الوقت عينه وردّدت «شعارات مسيئة وقامت بخلع باب
ونوافذ قاعة الطعام ورميها يف اتجاه طالب موجودين يف الداخل».
ويف األثناء ،شــهدت معظم املدارس يف إيران إرضابا ً عاما ً للمع ّلمني .فقد
امتنع آالف املع ّلمني عن الدخول إىل الفصول الدراسية تنديدا ً بعمليات االعتقال
والقتل التي حصلت يف األسابيع املاضية ،والتي استهدفت بوجه خاص طالب
الجامعات وتالميذ املدارس ،بينما ّ
نفذت السلطات سلسلة اعتقاالت يف صفوف
القطاع التعليمي.
ويف هذا الصــدد ،أقدمت أجهزة النظام عىل اعتقــال األمني العام لقناة
املع ّلمني يف محافظة خوزستان بريوز نامي ،ومد ّرس اللغة اإلنكليزية يف قزوين
إســماعيل خداياري .كما ألقت القبض عىل غالم رضا أصغري ،وهو مد ّرس
متقاعد يف محافظة أردبيل.
توازياً ،رأى رئيس لجنة القضاء يف «املجلس الوطني للمقاومة اإليرانية»
سنابرق زاهدي أن االحتجاجات الشــعبية يف إيران تحوّلت إىل ثورة تهدف إىل
إســقاط النظام ،الفتا ً إىل أن املجلس «يوجّ ه» املتظاهرين يف مدن مختلفة ،ال
سيّما داخل الجامعات.
وقال زاهدي خالل مقابلة مع قناة «الحرة» ّ
إن «الثورة مستم ّرة ...وهي
ثورة شــاملة لكافة أبناء الشــعب اإليراني ،فليس هناك فوارق بني الفرس
والكرد والبلوش والعرب» ،مؤكدا ً أن «جميع أبناء الشعب يتوحدون عىل كلمة
واحدة وهي رضورة إنهاء نظام والية الفقيه وبناء إيران ديموقراطية».
وأوضح أن اإليرانيني «يتط ّلعون إىل املســتقبل للتغيــر يف اتجاه نظام
جمهوري ديموقراطي جديد يؤمّ ن الحقوق األساسية ألبناء الشعب يف فصل
الدين عن الدولة ،وإقرار الح ّريات األساســية بناء عىل اإلعالن العاملي لحقوق
اإلنسان» ،مشريا ً إىل أنهم يتط ّلعون أيضا ً إىل «إيران غري نووية ومساملة تتعايش
مع جريانها يف أمن وسالم».
ويف غضــون ذلك ،أعلنت منظمة الطاقة الذريــة اإليرانية تع ّرض خادم
ً
واضعة ذلك يف
الربيد اإللكرتوني إلحــدى الرشكات املرتبطة بها لالخــراق،
إطار هجوم معلوماتي «من الخارج» يهدف إىل «لفت االنتباه» و»إثارة أجواء
إعالمية» ،فيما نرشت مجموعة تُطلق عىل نفسها اسم «بالك ريوورد» تحذيرا ً
عىل «تويرت» الجمعة ،مهدّد ًة بنرش وثائق مرتبطة بربنامج طهران النووي ما
لم تُفرج السلطات خالل  24ساعة عن «السجناء السياسيني وسجناء الرأي
والذين ت ّم توقيفهم يف االحتجاجات األخرية».
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أفقيًا:

 – 1إحدى الجزر الواقعة في
وروض
الخليج العربي  -اهتم
ّ
الحيوانات.
 - 2ممثل مصري.
والع َوض.
 - 3ندر وجوده  -الخ َلف ِ
 - 4دفن البنت في التراب وهي
حيّة  -مألوف ومعهود.
 - 5أ كل معه  -ما ركة حليب
مجفف.
 - 6عيدان طويلة يطعن بها -
حاجز.
 - 7عدم نفاق الشيء لقلة الرغبة
فيه  -أرجع.
 - 8كاتب وفيلسوف فرنسي راحل.
 - 9صنف  -جزيرة سعودية.
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جونسون ينسحب من السباق الحكومي

وقال جونســون يف بيان« :حصلت عىل أصوات كافية لكنّني توصلت إىل
استنتاج مفاده بأن ّ
ترشحي لن يكون أمرا ً صائباً» ،وأضاف« :أفضل ما أقوم
به حاليّا ً هو عدم االستمرار يف الرتشح وأتعهد بتقديم الدعم َملن ينجح» ،مؤكدا ً
أن لديه «الكثري لتقديمه ولكن ببساطة هذه لن تكون الخطوة الصحيحة».
كما رأى أن «االنتخابات املبكرة ســتكون كارثة عىل البالد التي ال ب ّد أن
تُر ّكز عىل اإلصالح االقتصادي والخروج من األزمة» .ويرتك انسحاب جونسون
السباق مفتوحا ً أمام وزير املال السابق رييش سوناك ،الحاصل عىل دعم قوي
بني نواب الحزب ،يف مواجهة وزيرة العالقات مع الربملان بيني موردنت.

واشنطن ر ّدًا على ادعاءات موسكو "الذرّية"...

كما رفض الرئيس األوكراني فولوديمري زيلينســكي اتهامات موسكو،
وقال« :إذا كانت روســيا تقول ّ
إن أوكرانيا يف صــدد التحضري ألمر ما ،فهذا
يعني أمرا ً واحداً :إن روســيا سبق أن أعدّت ك ّل ذلك» ،معتربا ً أن عىل العالم أن
«ير ّد بأقىس قدر ممكن» .وأكد أنه إذا كانت روســيا قد أعدّت «مرحلة جديدة
يف التصعيد ،فعليها أن ترى اآلن ،يف شكل احرتازي وقبل واحدة من «قذاراتها»
الجديدة ،أن العالم لن يقبل بذلك».
ويف وقت ســابق ،بحث وزير الدفاع الرويس ســرغي شويغو هاتفيّا ً يف
النزاع الدائر يف أوكرانيا مع نظرائه األمريكي والربيطاني والفرنيس والرتكي،
وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروســية .وهــذه املحادثات التي حصلت يف يوم
واحد غري مسبوقة بالنسبة إىل شــويغو منذ بدء الهجوم عىل أوكرانيا نهاية
شــباط .وخالل املحادثات الهاتفية مع نظرائه من بريطانيا وفرنسا وتركيا
أعرب شويغو عن «مخاوفه املتع ّلقة باالستفزازات املحتملة من جانب أوكرانيا
باستعمال قنبلة قذرة».
توازياً ،اعترب الرئيــس الفرنيس إيمانويل ماكرون خالل افتتاح قمة عن
الســام يف روما ن ّ
ظمتها جمعية «ســانت ايجيديو» الكاثوليكية أن «السالم
ممكن» يف أوكرانيا حني «يُق ّرره األوكرانيون» ،وقال« :يف توقيت ّ
معي ،وبحسب
تطوّر األمور وحني يُق ّرر الشعب األوكراني وقادته برشوطهم ،سيُبنى السالم
مع الطرف اآلخر ،وهو عدو اليوم ،حول طاولة».
ويف األثناء ،تواصل انقطاع الكهرباء بشــكل واســع يف أوكرانيا نتيجة
الرضبات الروسية املتك ّررة التي اســتهدفت البنى التحتية للبالد مع اقرتاب
الشــتاء ،فيما ادّعى الجيش الرويس أنه دمّ ر مستودعا ً يحتوي عىل  100ألف
ّ
املخصص للطريان األوكرانــي ،باإلضافة إىل مخازن ذخرية
طن من الوقــود
وخزان نفط يض ّم وقود ديزل للمركبات العسكرية األوكرانية.
وبينما تواجه روســيا حاليّا ً هجوما ً أوكرانيّا ً مضادا ً واسع النطاق ،أُقيم
خ ّ
طا دفاع يف منطقة كورســك الروســية املتاخمة ألوكرانيا ملواجهة هجوم
محتمل للقوات األوكرانية ،عىل ما أعلن حاكم املنطقة رومان ســتاروفويت،
مشريا ً إىل أنه سيت ّم بناء خط دفاع ثالث بحلول  5ترشين الثاني .وكان حاكم
منطقة بيلغورود الروسية املتاخمة ألوكرانيا فياتشيسالف غالدكوف قد أعلن
السبت ،الرشوع يف بناء خط دفاع يف منطقته.
ويف ثاني حادث من نوعه خالل أســبوعُ ،قتــل طيّاران عندما تح ّ
طمت
مقاتلة روسية من طراز «سوخوي  »30فوق منزل من طابقني يف إيركوتسك
يف جنوب سيبرييا خالل طلعة تدربية ،بحسب ما أفاد حاكم منطقة إيركوتسك
إيغور كوبزيف عىل «تلغرام».
إقتصاديّاًّ ،
عب صندوق النقد الدويل عن تشــاؤمه إزاء وضع االقتصادات
األوروبّية هذه الســنة والسنة املقبلة ،مشريا ً إىل تراجع النمو وتضخم ال يزال
عاليا ً ج ّدا ً مع خطر مواجهة نقص يف الطاقة قد يُفاقم هذا الوضع.

عموديًا:

 – 1ق َّلة العقل وفساده  -جزيرة
كويتية.
 - 2تركوا المكان  -طيب النفس بعد
فراق الشيء والذهول عن ذكره.
 - 3محافظة إيرانية  -ما بين الثالث
والخامس.
 - 4ممثلة مصرية راحلة.
ص َّوتَ ا ْل َف َرس  -ضمير متصل -
َ -5
متشابهان.
ورجا.
- 6عي ُن الماء  -هزّا
ّ
 - 7مدينة أميركية في والية كانساس
 استمر وثبت. - 8ماركة أدوات وألبسة وأحذية
رياضية عالمية  -نوتة موسيقية.
 - 9مغنية كندية شهيرة.
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العـــدد  - ٩٦٦الســـنة الـرابـعـة

اإلثـنـيـن  ٢٤تشرين األول 2022

والية ثالثة لشي ...وبكين أمام تحدّيات
داخليّة وخارجيّة صعبة
كما كان متوقعا ً ومــن دون حصول
أي مفاجــأة عىل هــذا الصعيد ،ضمن يش
جينبينغ بقاءه عــى رأس الصني لخمس
ســنوات أخرى ،غري أن هذه الوالية الثالثة
تبــدو محفوفــة بالتحدّيــات الداخلية
والخارجيــة الصعبــة ،وســط التباطؤ
االقتصادي غري املسبوق والتوتر املتزايد مع
الغرب.
وفــاز يش بوالية جديــدة كأمني عام
للحزب الشــيوعي الصينــي ،وهو منصب
يُر ّكز القسم األكرب من السلطات يف الصني،
ما يُمهّ ــد ملنح يش والية جديــدة كرئيس
للصني يف آذار املقبل ،بينمــا كان التناوب
ّ
مؤسس النظام ماو
عىل السلطة منذ وفاة
تيس تونغ ( )1976-1949يخضع لضوابط
مدرجة يف الدســتور ،فلم يكــن بإمكان
الرئيس البقاء يف السلطة ألكثر من واليتَني،
ما يعني مدّة أقصاها  10سنوات.
لكــن يش م ّرر يف العــام  2018تعديالً
دســتوريّا ً يُلغي هذا السقف .وبالتايل بات
ممكنا ً للرئيــس البالغ  69عاما ً البقاء عىل
رأس الجمهورية الشــعبية الصينية مدى
الحيــاة نظريّاً .وأعلن يش ،الذي عُ ّي لوالية
جديدة أيضــا ً عىل رأس القوات املســلحة
الصينية ،يف كلمة ألقاها أمام الصحافة يف
قرص الشعب أنه «ال يُمكن للصني أن تتطوّر
من دون العالم ،والعالــم أيضا ً بحاجة إىل
الصني».

وقال« :بعــد أكثر مــن  40عاما ً من
الجهود الحثيثة من أجل اإلصالح واالنفتاح،
حققنا معجزتَني :تنمية اقتصادية رسيعة
واســتقرار اجتماعي بعيد األمد» .وتعهّ د
«العمل بج ّد إلنجاز مهامنا» ،شاكرا ً «بصدق
الحزب بكامله عىل الثقــة التي أبداها يل».
لكن بعد عقود من النمو املتســارع ،يواجه
البلد حاليّــا ً تباطؤا ً كبــراً ،تفاقم بفعل
سياســة «صفر كوفيــد» املتص ّلبة التي
فرضت تدابــر إغالق وحجــر متواصلة.
وباغتت الصني الجميع األســبوع املايض
بإرجائها نرش أرقام النمو الفصلية.
وإن كان يش ر ّكز يف الســنوات األخرية
عىل االســتهالك والطلب الداخــي لتنمية
االقتصادّ ،
فإن اإلبقاء عىل القيود الصحية
يف الصني يُقوّض هذه اإلسرتاتيجية .ورأى
الخبري االقتصادي دان وانغ من بنك «هانغ
ســنغ» الصيني أنه «نظرا ً إىل حجم القيود،
فمــن املســتبعد أن يعود االســتهالك إىل
املستوى الذي كان عليه قبل كوفيد».
ومن القطاعات األكثر ترضّ را ً السياحة
واملواصالت واملطاعم .كذلــك ،أثر الوضع
االقتصــادي عــى قطاع العقــارات الذي
كان مربحا ً للغاية ،مــع معاناة الكثري من
املطوّرين من أجل االســتمرار .ويُمثّل هذا
القطاع إىل جانــب قطاع البناء ،ربع الناتج
ّ
املحل اإلجمايل للصني ،كما أنه مصدر مهم
إليرادات الحكومات املح ّلية.

شي خالل كلمة ألقاها في قصر الشعب أمس (أ ف ب)

وتأتــي هــذه الصعوبــات يف وقت
تشــهد فيه العالقات بــن الصني والقوى
الغربية توتــرا ً جيوســراتيجيّا ً كبرياً ،إذ
تكثر الخالفات بــن الصني والدول الغربية
حول مواضيع عدّة ،مــن أبرزها التنافس
يف بحر الصني الرشقــي والجنوبي وقضيّة
تايوان وإحكام بكــن قبضتها عىل هونغ
كونغ ومصري أقلية األويغور يف شينجيانغ
والتنافس التكنولوجي مع الواليات املتحدة
والحرب الروسية ض ّد أوكرانيا...

ويف ردود الفعل حــول فوز يش بوالية
جديــدة كأمني عــام للحزب الشــيوعي
الصيني ،وجّ ه الرئيــس الرويس فالديمري
بوتني «أحــ ّر التهاني» لنظــره الصيني،
متمنّيــا ً لــه «نجاحات جديــدة والصحة
واالزدهــار» ،فيما وجّ ــه الزعيم الكوري
الشــمايل كيم جونغ أون «أح ّر التهاني» إىل
الرئيس الصيني ،مؤكدا ً أنّه «سنصنع معا ً
مســتقبالً أروع» للعالقات بني بلدينا «من
أجل تلبية متط ّلبات العرص».

إغتيال ناشط في «"عرين األسود"» بالضفة

خالل تشييع الكيالني في نابلس أمس (أ ف ب)

إغتيل الناشط الفلســطيني يف «عرين األسود»
تامر الكيالني ج ّراء انفجار عبوة ناســفة يف البلدة
القديمة يف مدينة نابلس يف شــمال الضفة الغربية،
ووجهت أصابــع االتهام إىل إرسائيل يف اغتياله بينما
رفض الجيش التعليق عىل الحادث.
وكشــفت وزارة الصحــة الفلســطينية أن
مقتل الكيالنــي ( 33عاماً) يرفــع حصيلة القتىل
الفلســطينيني منذ بداية العام إىل  177قتيالً ،بينهم
 51يف قطاع غزة ،من دون التط ّرق إىل ظروف الحادث.
وأعلنت مجموعة «عرين االسود» ،التي ّ
أسسها
حديثا ً عدد من النشــطاء الفلســطينيني يف البلدة
ً
واصفة
القديمة لنابلس ،يف بيان ،مقتــل الكيالني،
إيّاه بـ»أحد أرشس مقاتيل مجموعة عرين األسود».
وتحدّثت عن أن الكيالني ُقتــل نتيجة انفجار عبوة
«تي إن تي» الصقة وضعها «االحتالل الغادر».

ّ
يترشح لرئاسة وزراء بريطانيا
سوناك
أعلن وزيــر املال الربيطاني الســابق رييش
سوناك ترشحه لرئاسة الوزراء عشية إغالق باب
التقدّم لالنتخابات داخل حزب املحافظني ،فيما لم
يحســم رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون
بعد قرار ترشحه فيها.
وكان ســوناك أوّل من حصل مساء الجمعة
عــى  100تزكية مــن نواب الحــزب الرضورية
لخوض السباق .وقال املرصيف السابق الذي شغل
منصب وزير املال من عام  2019إىل تموز املايض:
«اململكــة املتحدة بلد عظيم ،لكنّنــا نواجه أزمة
اقتصادية عميقة» ،مضيفاً« :لهذا السبب أترشح
ألكون زعيم حزب املحافظــن ورئيس وزرائكم
املقبــل .أُريد إصــاح اقتصادنــا وتوحيد حزبنا
وتقديم املســاعدة لبلدنا» .وبعد أسبوع سيايس
حافل بالتطوّرات الدراماتيكية املتسارعة ،ظهر 3
ّ
مرشحني محتملني منذ الخميس :سوناك ،ووزيرة
العالقات مع الربملان بينــي موردنت التي أعلنت
ترشــحها الجمعة ،وجونسون الذي قطع عطلته
السبت للعودة إىل لندن.
ّ
املرشحني حتى ظهر اليوم للحصول
وأمام
عىل  100تزكية من نواب الحزب يف مجلس العموم

لكي يتم ّكنوا من مواصلة السباق .والتقى سوناك
وجونسون مساء السبت ملناقشة إمكان توحيد
جهودهما .لكن يبدو أن اللقــاء لم يُثمر اتفاقا ً
بينهما .وبمج ّرد أن يُقدّم املرشحون تزكياتهم،
ســيُصوّت نواب حزب املحافظني ( 357نائباً)
الختيار أفضلهم ،وإذا لم يحســم أحد املرشحني
ّ
ســيتعي عىل أعضاء الحزب البالغ
الســباق،
عددهــم  170ألفا ً االختيار بني أكثر ّ
مرشــحَ ني
شعبية عن طريق التصويت عرب اإلنرتنت بحلول
 28ترشين األول.

٢١

وأظهرت مقاطع فيديو نرشتها «عرين األسود»
شــخصا ً يركن د ّراجة نارية مفخخة يف الطريق التي
م ّر منها الكيالني ،فيما أكد مصدر أمني فلســطيني
لوكالة «فرانس برس» أن الكيالني ُقتل نتيجة انفجار
عبوة ناسفة.
ورفض الجيش اإلرسائيــي تأكيد عالقته بمقتل
الكيالني ،غري أن متحدّثا ً باســمه قــال إن الكيالني
«ضالع يف هجمات عىل أهداف إرسائيلية» ،وهو أسري
سابق لدى إرسائيل أمىض سنوات يف سجونها ،بحسب
ما أكد «نادي األسري الفلسطيني».
وعىل صعيد آخــر ،أعلنت الحكومة اإلرسائيلية
اختيار اللواء هارتيس هاليفي رئيســا ً لهيئة أركان
الجيش .وأكد رئيــس الوزراء يائري البيد أن هاليفي
سيُبارش مهام منصبه يف  17كانون الثاني من العام
املقبل.

ميلوني تتسلّم رسميًّا
مهام رئاسة الوزراء في إيطاليا
طــوت إيطاليــا أمس
صفحة مع تســ ّلم رئيســة
حــزب «فراتيــي ديتاليــا»
اليمينــي املحافــظ جورجيا
ميلونــي مهامها كرئيســة
للحكومة ،غداة تأديتها اليمني
الدســتورية كرئيسة الوزراء
األكثر يمينيــة يف إيطاليا منذ
.1946
ويف ختــام أوّل اجتماع
ملجلس الوزراء اســتم ّر حــواىل  30دقيقة ،قالت ميلونــي« :علينا أن نكون
موحدين .هنــاك أوضاع طارئة تواجهها البالد .علينــا أن نعمل معاً» .وجاء
ترصيحها عىل خلفية توتر مع زعيم حزب «الرابطة» املناهض للهجرة ماتيو
ســالفيني ورئيس الوزراء السابق زعيم حزب «فورتســا إيطاليا» سيلفيو
برلسكوني.
وس ّلم ماريو دراغي ،الذي ترأس حكومة إيطاليا يف شباط  ،2021السلطة
مليلونــي يف قرص كيجي مقــ ّر الحكومة صباح أمــس .واجتمعا بمفردهما
ألكثر من ســاعة .وبعد االجتماع ،ســ ّلم دراغي رئيســة الحكومة الجديدة
رمزيّا ً الجرس الذي يستخدمه رئيس مجلس الوزراء لضبط املناقشات خالل
اجتماعات املجلس .ويف األثناء ،قال البابا فرنســيس بعد عظة األحد يف ساحة
القديــس بطرس« :اليوم (أمس) ،مع بداية حكومــة جديدة ،ن ُ ّ
صل من أجل
الوحدة والسالم يف إيطاليا».

أخبار سريعة
هذا ما استهدفته
إسرائيل في سوريا
كشف «المرصد السوري» أن
القصف اإلسرائيلي على منطقة
مطار الديماس العسكري في
ريف دمشق الغربي الجمعة ،دمّ ر
معدّات عسكرية لوجيستية تستخدم
لتجميع قطع مسيّرات مصنّعة
في إيران ،ضمن منطقة المطار،
وذلك نتيجة الستهدافها مباشرة.
كما جرى استهداف رادار ومهبط
في المطار أيضاً .وكانت تقارير قد
تحدّثت بداية هذا العام عن وصول
شحنات من األسلحة والذخائر وقطع
لتصنيع المسيّرات من مطار التيفور
في ريف حمص إلى مطار الديماس،
بعد أن بات األخير خاضعا ً لسيطرة
إيران وميليشياتها بشكل شبه كامل.
وأفاد «المرصد» حينها عن عمليات
حفر أقبية وبلوكوسات داخل المطار
وفي محيطه ،لتخزين األسلحة
االستراتيجية التي تجلبها إيران إلى
المنطقة القريبة من الحدود السورية
 اللبنانية ،مشيرا ً إلى تواجد لخبراءمن «الحرس الثوري» اإليراني
و»حزب الله» في المطار.

بن سلمان لن يحضر
ّ
القمة العربية
أعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان أن
ولي العهد السعودي األمير محمد بن
سلمان ،سيغيب عن القمة العربية
المق ّررة في الجزائر في األول
والثاني من تشرين الثاني .وجاء
في البيان أن الرئيس الجزائري عبد
المجيد تبون تلقى اتصاال ً من بن
سلمان ،الذي يتو ّلى رئاسة الوزراء
في السعودية أيضاً« ،أعرب له فيها
عن تأسفه لعدم حضوره اجتماع
القمة العربية بالجزائر ،امتثاال ً
لنصائح وتوصيات األطباء بتجنّب
السفر» .وتابع البيان« :أبدى السيد
الرئيس تفهّ مه لهذه الوضعية
وتأسفه لتع ّذر حضور» بن سلمان،
«متمنّيا ًله موفور الصحة والعافية».
وكشف المح ّلل السعودي المق ّرب
من الحكومة علي الشهابي أن هذا
الوضع الصحي قد يكون مرتبطا ً
«بمشكلة في األذن ...تُصعّ ب السفر
ج ّوا ً لمسافات طويلةّ ،
ألن الضغط
في الطائرة يُمكن أن يُسبّب انسدادا ً
في األذن ألسابيع».

السعود ّية تدعم "«األونروا»"
قدّمت السعودية عبر سفيرها لدى
األردن نايف السديري  27مليون
دوالر لوكالة األمم المتحدة إلغاثة
وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في
الشرق األدنى (األونروا) ،تس ّلمها
المفوض العام فيليب الزاريني،
ويأتي ذلك دعما ً من الرياض لبرامج
الوكالة وعمليّاتها في المنطقة .وأكد
السديري أن المملكة بتوجيه من
قيادتها ومن منطلق حرصها على
دعم الفلسطينيين ،فإنّها حريصة
على دعم ميزانية وكالة «األونروا»
لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها المالية
من أجل تحسين الخدمات المعيشية
والتعليميةوالعالجيةلالجئين
ً
إضافة إلى ما تُقدّمه
الفلسطينيين،
من مساعدات للشعب الفلسطيني عبر
القنوات الرسمية المعتمدة ،الفتا ًإلى
أن السعودية تُك ّرس على الدوام ج ّل
إمكاناتها لدعم القضية الفلسطينية
في مختلف المجاالت السياسية
واالقتصادية واالجتماعية ،باإلضافة
إلى الدعم المطلق للقضية وحقوق
الشعب الفلسطيني في منظمات األمم
المتحدةوالمنظماتاإلنسانية.
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كـــــرة قـــــدم

نوتنغهام األخير يقتنص  3نقاط من ليفربول

مانشستر سيتي يقلّص الفارق مع أرسنال
وبايرن يستفيد من سقوط يونيون برلين
أسدى ساوثمبتون خدمة لمانشستر سيتي حامل اللقب بعدما حرم أرسنال من الفوز التاسع على
التوالي على الصعيدين المحلي والقاري ،باجباره على التعادل  1-1في المرحلة الثالثة عشرة من
الدوري اإلنكليزي لكرة القدم.
دخل فريق املدرب اإلســباني ميكيل أرتيتــا اللقاء وهو يف الصدارة
بفارق نقطة أمام مانشسرت ســيتي ،بعد فوز األخري عىل برايتون 1-3
الســبت ،إال أنه عجز عن اســتعادة فارق النقاط األربع بعدما اكتفى
بالتعادل األول لهذا املوســم ،يف مقابل تسعة انتصارات وهزيمة واحدة
كانت أمام مانشسرت يونايتد  3-1ضمن املرحلة السادسة.
وبدا الفريق اللندنــي يف طريقه للفوز بعدما أنهى الشــوط األول
متقدما ً بفضل الســويرسي غرانيت تشــاكا ( ،)11لكن االسكتلندي
ستيوارت أرمسرتونغ منح ساوثمبتون التعادل (.)65

هولتمان (إلى اليمين) مسج ً
ال هدف بوخوم الثاني في مرمى يونيون
برلين (أ ف ب)

ويف أول مباراة له بعد إقالة مدربه ستيفن جريارد عىل خلفية فوزين فقط
يف  11لقاء ،انتفض أستون فيال بقيادة املدرب املوقت آرون دانكس وكرش عن
أنيابه أمام ضيفه برنتفورد بالفوز عليه 4-صفر ،ســجلها الجامايكي ليون
باييل ( )2وداني إينغز ( 6و 14من ركلة جزاء) وأويل واتكينز (.)59
وخطف الربازييل كازيمريو تعادال ً مثريا ً لفريقه مانشسرت يونايتد يف
الوقت بدل الضائع أمام مضيفه تشــليس  1-1يف قمة املرحلة ،يف مباراة
طغى عليها غياب الربتغايل كريستيانو رونالدو للعقوبة.
وسجل كازيمريو أول أهدافه مع يونايتد بعد وصوله هذا الصيف من
ريال مدريد االسباني ( ،)4+90بعد أن ظن االيطايل جورجينيو أنه منح
الفوز لتشليس من ركلة جزاء يف الدقيقة .87
وســجل املهاجم النروجي إرلينغ هاالند ثنائية ،ليقود سيتي للفوز
عىل برايتون  ،1-3فيما ســقط ليفربول امام نوتنغهام 1-صفر .وفاز
ليســر ســيتي عىل ولفرهامبتون  - 4صفر ،وفولهام عىل ليدز ،2-3
ونيوكاسل عىل توتنهام  ،1-2وايفرتون عىل كريستال باالس  - 3صفر.

كازيميرو مسج ً
ال هدف التعادل ليونايتد في مرمى تشلسي (أ ف ب)

منتزعا ً املركــز الثالث بفارق نقطة واحدة من ريال سوســييداد ،الذي
سقط أمام مضيفه فاالدوليد صفر  .1 -وفاز مايوركا عىل فالنسيا ،1-2
ورايو فاليكانو عىل قادش  ،1-5وتعادل إسبانيول مع إلتيش .2-2

إيطاليا

قسا ميالن عىل رئيسه السابق باكتساحه فريقه الحايل ضيفه مونزا
 ،1-4ضمن منافسات املرحلة الحادية عرشة من الدوري اإليطايل.
ســجل مليالن اإلســباني ابراهيم ديــاز ( 16و)41
والبلجيكي ديفوك أوريغــي ( )65والربتغايل رافايل لياو
إسبانيا
( ،)84وملونزا فيليبو رانوكيا (.)70
إحتفى ريال مدريد بمهاجمه الفرنيس كريم بنزيمة
والبلجيكي تيبو كورتــوا املتوجني بجائزة الكرة الذهبية حافظ ريال على سجله
ويرأس فريق مونزا رئيس الحكومة السابق سيلفيو
برلوســكوني منذ العام  ،2018وهو كان رئيســا ً مليالن
ألفضل العب وحارس يف العالــم ،بتحقيقه الفوز الرابع
الخالي من الهزائم
لثالثة عقود زاخرة باأللقاب ( )2017-1986مع  5كؤوس
عىل التوايل يف الدوري االسباني وكان عىل ضيفه إشبيليه
يف دوري أبطال أوروبا.
 ،1-3ضمن منافسات املرحلة الحادية عرشة.
وعمّ ــق إنرت جراح مضيفه فيورنتينا بفــوزه الصعب عليه  3-4يف
وسجل أهداف فريق العاصمة الكرواتي لوكا مودريتش ( ،)5البديل
مباراة ظلت هوية الفائز فيها مجهولة حتى الوقت بدل الضائع.
لوكاس فاسكيز ( )79واالوروغواياني فيديريكو فالفريدي ( ،)81فيما
ســجل لالنرت نيكولو باريال ( )2واألرجنتيني الوتارو مارتينيز (15
أحرز االرجنتيني إريك الميال هدف النادي االندليس (.)54
و 73من ركلة جزاء) واألرميني هنريك مختاريان ( ،)5+90ولفيورنتينا
وعزز ريال صدارته رافعا ً رصيده اىل  31نقطة محافظا ً عىل سجله
الربازييل أرثور كابرال ( 33من ركلة جزاء) والفرنيس جوناثان إيكونيه
الخايل من الهزائم هذا املوســم .وقاد املهاجم الفرنيس أنطوان غريزمان
( )60والرصبي لوكا يوفيتش (.)90
فريقــه أتلتيكو مدريد إىل اســتعادة نغمة االنتصــارات واملركز الثالث
وفاز سالرينيتانا عىل سبيتســيا  - 1صفر ،وتورينو عىل أودينيزي
بتسجيله ثنائية الفوز عىل مضيفه ريال بيتيس .1-2
 ،1-2والزيو عىل أتاالنتا 2-صفر.
وهو الفوز السابع ألتلتيكو هذا املوسم ،فرفع رصيده إىل  23نقطة

جــــــــــــــــورج الهــــــــــــــــاني
g.elhani@nidaalwatan.com

إنتخابات الكرة الطائرة ...أوراق ٌ مستورة ومفاجآت
لن تشب َه إنتخابات اإلتحاد اللبناني للكرة الطائرة المرتقبة في نهاية العام
الحالي سابقتها التي طعنت بها المعارضة ،وأجبرت إتحاد وليد القاصوف على
تقديم إستقالة جماعية متأخرة ال معنى أو قيمة لها كونها تلت الحكم القضائي
المبرم الصادر ّ
بحقه.
ففي حين يشيع القاصوف داخل أوساطه أنّه عائد الى رئاسة اإلتحاد مجددا ً
على رأس فريق العمل عينه المطعون به ،تشير األرقام والمعطيات الميدانية إلى
عكس ذلك ،إذ ّ
إن المنافس األقوى واألوحد له في المعركة االنتخابية هذه الم ّرة هو
الحليف السابق أسعد النخل الذي كان مع القاصوف في اإلستحقاق السابق على
الئحة واحدة كاملة عُ رفت بالئحة "السلطة" ،حيث كانت مدعومة سياسيا ً وماليا ً
من أطراف محسوبة أو مق ّربة من العهد ،وعلى رغم ذلك تمكن المعارضون الذين
ّ
ترشحوا على الالئحة المقابلة غير المكتملة أن ينالوا بين الـ 60والـ 70صوتا ً من
أصوات الجمعية العمومية ،وكانوا قريبين من إختراق الالئحة القوية ،متحدّين ك ّل
الضغوطات والتهديدات التي تع ّرضوا لها.
ُ
ٍ
حسابات واقعية شبه دقيقة ،فهو الى جانب
وينطلق النخل في معركته من
توحّ د أندية المعارضة ك ّلها خلفه ،كان أهدى الئحة القاصوف في اإلنتخابات
الماضية أكثر من  15صوتا ً هي مجموع األندية التي تربطه بها شخصيا ً
صداقة قديمة ،إضافة الى النادي الذي يترأسه ،وهذه األصوات ستصبّ هذه
الم ّرة عند النخل في حال كان رئيسا ً لالئحة المنافسة للقاصوف ،كما ّ
أن بعض
ّ
المرشحين على الئحة األخير على عالقة وطيدة وطيّبة مع النخل ،وهم في
أسوأ األحوال سيضعون اسمه لوحده في اإلنتخابات ،وهذا سيرفع من حظوظه
بالفوز ،األمر الذي يرفضه القاصوف بشدّة ،مع اإلشارة في هذا السياق الى ّ
أن
النخل الذي يتمتع بمروحة عالقات رياضية عامة صادقة وواسعة جداً ،سيلقى
دعما ً في الس ّر أو العلن من أندية في مختلف الدرجات تدور في فلك أحزاب
سياسية كبيرة ومؤثرة.
ويبقى السؤال األهمّ :هل كان العامان المتبقيان من زمن الوالية اإلدارية
ّ
يستحقان معركة "كسر عضم" قاسية لن تؤدي
الحالية إلتحاد الكرة الطائرة
في نهاية المطاف إال إلنهاك اللعبة وش ّل مسيرتها المتعثرة أصالً ،وألم تكن
الكرة الطائرة وأنديتها والعبوها الرابح األكبر في هذه الظروف اإلقتصادية
واإلجتماعية العصيبة لو حصلت التسوية بين األطراف المتنازعة ،وتنازل
البعض عن كبريائه وعنجهيته غير المب ّر َرين؟

كـــــــرة ســـــلّــــــة

الحكمة يرفع شعار التحدّي ويُسقط دينامو
وجّ ه فريق الحكمة رســالة واضحة
ّ
املرشحة
وشديدة اللهجة اىل باقي الفرق
إلحراز لقب بطولة لبنان لكرة الســلة،
بإســقاطه ضيفه دينامو لبنان بنتيجة
( )66-78عىل ملعب نادي غزير أمس يف
افتتاح املرحلة الرابعة من البطولة أمام
جمهور غفري مأل مد ّرجات امللعب ،األرباع
(.)53-54()37-38()23-21
ّ
وإستحق الفريق األخرض اإلنتصار
الغايل نظــرا ً لأللعاب الجميلة والروح
القتالية التي تميّــز بها العبوه ،فيما
ظ ّل الفريق الضيف منافســا ً رشسا ً
عىل الصدارة حتى الدقيقتَني األخريتَني
مــن زمــن املواجهة ،عندمــا أطبق
أصحاب األرض عىل ســلة خصمهم
وأحــرزوا نقاطا ً غاليــة ترافقت مع
خطة دفاعيــة محكمة أهلتهم للفوز
بفارق  12نقطة.
وتألــق كليف ألكســندر يف صفوف
الحكمة ،فحقــق "الدوبل دوبل" مع 25
نقطة و 16ريباوندز ،ومثله فعل باتريك
عبّود ( 11نقطــة و 11ريباوندز) ،فيما
ســجّ ل كويرون روش  20نقطة ،وعيل
مزهر  9نقاط و 7ريباوندز و 7تمريرات
حاسمة .أما يف صفوف دينامو ،فربز زاك
لوفتون محرزا ً  22نقطة ،وأضاف كريم
ع ّز الديــن  15نقطــة و 9ريباوندز ،ث ّم
أحمد إبراهيم ( 13نقطة).
وهو الفوز الرابع عىل التوايل للحكمة
هذا املوســم رافعا ً رصيده اىل  8نقاط يف
املركز األول ،فيما لقي دينامو خســارته

من مباراة الحكمة ودينامو أمس في غزير

األوىل ورفــع رصيده اىل  7نقاط يف املركز
الثاني موقتاً.

مباراتا السبت

وكان فريق بريوت فريســت حقق
نتيجة كبرية باكتساحه ضيفه بيبلوس
بنتيجــة ( )59-90عــى ملعب مجمّ ع
الشــياح الريايض ضمن املرحلة الثالثة.
وسجّ ل مايكل ديكسون  17نقطة لبطل
لبنان ،وأضاف ك ّل من كارل قزح وجريار
حديديــان  15نقطة ،مــع  7تمريرات
حاســمة لألول و 6ريباونــدز للثاني،

فيما أحرز إبراهيم حــداد  16نقطة و7
ريباوندز للفريق الجبييل.
ويف مبــاراة ثانية ،تغلــب الريايض
عىل ضيفه هوبس ( )80-98عىل ملعب
املنارة .وحقق ك ّل من مايكل كوالس وعيل
منصور "الدوبل دوبل" ألصحاب األرض،
إذ ســجّ ل األول  38نقطة و 12ريباوندز،
والثاني  13نقطة و 10تمريرات حاسمة.
أما من جانــب الفريــق الضيف فكاد
كريستوفر ســكوت أن يحقق "الرتيبل
دوبل" لكنه إكتفى بإحراز  22نقطة و10
ريباوندز و 9تمريرات حاسمة.
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تعادل الساحل وطرابلس وفوز التضامن على الحكمة
إختتمت أمس املرحلة الســابعة من الدوريّ
اللبناني لكرة القدم ألندية الدرجة األوىل بمباراتني،
فعىل ملعب طرابلس البلدي ،إستقبل فريق طرابلس
الريايض ضيفه شباب الســاحل وتعادل معه من
دون أهداف .ورفع الســاحل رصيده اىل  15نقطة
يف املركز الخامس مقابل نقطتَني للفريق الشــمايل
صاحب املركز األخــر .ويف املبــاراة الثانية ،فاز
التضامن صور عىل ضيفه الحكمة بنتيجة ()1-2
عىل ملعب صور البلدي .ســجل َ
هدف الفائز عدنان
ســلوم يف الدقيقتَني ( 49و ،)80وللخارس السنغايل
بوكنتا ســار ( .)52ورفع الفريق الجنوبي رصيده
اىل  8نقاط يف املركز الســابع ،فيمــا تجمّ د رصيد
الفريق األخرض عند  7نقاط يف املركز الثامن.

مباراتا السبت

وكان األنصار حامل اللقب أنزل أول خســارة
بفريق الربج هذا املوســم بعدما تغلب عليه بنتيجة
( )1-3السبت عىل ملعب مجمّ ع فؤاد شهاب الريايض
يف جونية .سجل للفائز حسن معتوق ( )11والسنغايل
الحاج مالك تــال ( )32و( ،)65رافعا ً رصيده اىل 10
أهــداف يف صدارة ترتيب الهدّافــن .وأصبح رصيد

من مباراة شباب الساحل وطرابلس الرياضي

األنصار  17نقطــة يف املركز الثاني مقابل  18نقطة
للربج الذي بقي يف الصدارة رغم الخسارة.
وإنتزع اإلخــاء األهيل عاليه العارش أول ثالث
نقاط يف الدوريّ هذا املوســم عىل حساب ضيفه
الســام زغرتا صاحب املركز الـ ،11بفوزه عليه
( )0-2عىل ملعب بلدية بحمدون ،وســجل هديف
اإلخاء مدافع الســام محمد أرنــاؤوط خطأ يف
مرمى فريقه ( )38ومحمد املرصي (.)61

رالي :الفوز الـ 55ألوجييه
أحرز الســائق الفرنيس سيباســتيان أوجييه (تويوتا) رايل
كاتالونيا االســباني ،محققا ً فوزه الخامس والخمسني يف بطولة
العالم للراليات ،قبل جولة واحدة من نهاية املوســم الذي سبق أن
حسمه الفنلندي كايل روفانبريا .واكتفى أوجييه ،بطل العالم ثماني
مرات ،باملنافســة يف خمس راليات هذا املوسم ،وأنهى الرايل امس
متقدما ً بـــ 16.4ثانية عىل البلجيكي تيــري نوفيل (هيونداي)
و 34.5ثانية عىل روفانبريا ،خليفته يف التصنيف العاملي ويف تويوتا.
وهذا االنتصار الخامس والخمسني ألوجييه ،واألوّل مع مساعد
جديد يف املقعد األيمن هو بنجامان فيّــاس الذي ح ّل هذا العام بدال ً
من جوليان إينغراســيا .لكنه عىل رغم ذلــك ما زال بعيدا ً عن الرقم
القيايس ملواطنه بطل العالم تسع مرات سيباستيان لوب ( 80رايل).
وتوج أوجييه ببطولة العالم للراليات مع  3فرق مختلفة ،ففاز
مع فولكسفاغن بأربعة ألقاب متتالية بني العامني  2013و،2016
وبلقبني مع أم-سبورت ( 2017و )2018ومثلهما مع تويوتا غازو
رايسينغ ( 2020و( .)2021أ ف ب)

أوجييه (إلى اليمين) وفيّاس بعد فوزهما (أ ف ب)

"أن بي آي" 44 :نقطة ليانيس
و 40لتايتوم وإمبييد
سجّ ل جايســون تايتوم 40
نقطة ليقود بوســطن سلتيكس
للفوز عــى أورالنــدو ماجيك
 ،120-126يف الــدوري األمريكي
للمحرتفني يف كرة السلة.
وعىل أرض أورالندو ،أسهم تألق
تايتوم والنقاط الـ 27التي أحرزها
ديريــك وايــت ،يف تحقيــق الفوز
لســلتيكس .وكان تريينس روس
أفضل مسجّ ل لدى أورالندو برصيد
 29نقطة ،وأضاف باولو بانشــرو
 23نقطة ،من دون أن يمنعا خسارة
ثالثة متتالية لفريقهما.
ومنــي فيالدلفيا ســفنتي
سيكرسز بالخسارة الثالثة عىل
التوايل وهــذه املرة أمام ســان
أنتونيو سبريز  .114-105وسجّ ل
ديفني فاسيل  22نقطة ،وأضاف
كيلــدون جونســون  21نقطة
وتريي جونز  17لسان أنتونيو.
وصمد ســان أنتونيــو أمام
 40نقطــة من نجــم فيالدلفيا
الكامريوني جويل إمبييد ،وتم ّكن
من الحــ ّد من فعاليــة جيمس
هاردن الذي أحرز  12نقطة فقط.

أخبار سريعة
مغامرة جديدة لرزق

ألمانيا

حقق بوخوم متذيل الرتتيب املفاجأة بعدمــا ألحق بأونيون برلني
املتصدر هزيمته الثانية للموســم ،بالفوز عليه  1-2يف املرحلة الحادية
عرشة من الدوري األملاني.
وأسدى بوخوم بذلك خدمة كبرية لبايرن ميونيخ حامل اللقب والفائز
السبت عىل مضيفه هوفنهايم  - 2صفر ،إذ بقي النادي البافاري عىل بعد
نقطة فقط من أونيون برلني بعد تلقي األخري هزيمة ثانية للموسم (األوىل
كانت يف املرحلة الثامنة أمام أينرتاخت فرانكفورت صفر .)2 -
وفاز بوروسيا دورتموند عىل شتوتغارت  - 5صفر.
وحســم دورتموند اللقاء يف مصلحته يف الشــوط األوّل بتسجيله
ثالثة أهداف عرب االنكليزي جود بيلينغهام ( )2ونيكالس ســويل ()13
واألمريكي جيوفاني رينا ( ،)44قبل أن يضيف بيلينغهام الهدف الثاني
الشــخيص له والرابع لفريقه يف الشوط الثاني ( ،)53ليختتم ابن الـ17
عاما ً يوسوفا موكوكو املهرجان التهديفي بتسجيله الخامس (.)72
وعاد دورتموند الذي ما زال يفتقد لجهود ماركو رويس املصاب إىل
ســكة االنتصارات التي غاب عنها يف املباريات الثالث املاضية ،إذ تعادل
مع بايرن  2-2وخرس أمام كولن  3-2وأونيون برلني صفر ،-2علما ً أن
النادي "األصفر واألسود" حقق سلسلة من  3مباريات من دون فوز يف
الدوري للمرة األوىل منذ كانون الثاني .2021
وفاز فرايبورغ عىل فريدر بريمن  - 2صفر ،وأينرتاخت فرانكفورت
عىل بوروســيا مونشــنغالدباخ  ،1-3وتعــادل بايــر ليفركوزن مع
فولفسبورغ  ،2-2وأوغسبورغ مع اليبزيغ ( .3-3أ ف ب)
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تايتوم مسج ً
ال لبوسطن أمام روس

ويف داالس ،سجل السلوفيني
لوكا دونســيتش  21من نقاطه
الـــ 32يف الربــع األول ،ليحقق
مافريكــس فــوزا ً كبــرا ً عىل
ممفيس غريزليــز  96-137يف
املباراة االفتتاحية عىل أرضه.
ويف ميلووكي ،سجل اليوناني
يانيــس أنتيتوكونمبو  44نقطة
و 12متابعــة و 8رميــات حرة
ليقــود باكــس إىل الفــوز عىل
هيوستن روكتس .105-125
ومــع  3508رميــات حرة
خالل مسريته ،تفوق عىل الرقم

التاريخي لســيدني مونكريف يف
باكس (.)3505
ويف ميامــي ،ســجّ ل جيمي
باتلر  24نقطــة وأضاف ماكس
سرتوس  20نقطة ،ليتفوق هيت
عىل تورونتو رابتورز .109-112
وفاز لوس أنجليــس كليربز عىل
ســاكرامنتو كينغز ،109-111
ودنفــر ناغتس عــى أوكالهوما
سيتي ثاندر  ،117-122وكليفالند
كافاليريز عىل شيكاغو بولز -128
 ،96وإنديانا بايرسز عىل ديرتويت
بيستونز ( .115-124أ ف ب)

أنهى المد ّرب الوطني لكرة الصاالت
طارق رزق عقده
الرسمي مع
ّ
نادي القادسية السعودي بعد
موسمَين حافلين ّ
حقق خاللهما
معه أربع بطوالت من أصل خمس،
أبرزها الثالثية التاريخية (الدوريّ ،
الكأس والسوبر) .وفي اتصال
مع صحيفتنا أشار رزق الى أنه
سيخلد الى الراحة لمدة أسبوع
يعلن بعدها عن وجهته المقبلة،
كاشفا ً ّ
أن األرجحية ستكون الى
أحد األندية الخليجية المعروفة.
ويُعتبر رزق واحدا ً من أفضل
المد ّربين العرب في كرة الصاالت،
كما تربطه عالقات دولية مع العديد
من المد ّربين العالميين الذين سبق
أن تعاون معهم في الماضي.

األنصار يكرّم الحاج

ك ّرم عضوا اللجنة اإلدارية لنادي
األنصار بالل فراج وأيمن الشامي،
وبحضور مسؤولي رابطة جمهور
كرة القدم في النادي ،المدير
الفني لمنتخب لبنان لكرة السلة
جاد الحاج من خالل منحه قميص
األنصار التي تحمل اسمه مع
الرقم  13الذي يرمز الى ألقاب
النادي التي حققها في بطوالت
لبنان الرسمية ،وذلك قبل إنطالق
مباراة الفريق أمام البرج السبت
ضمن منافسات الدوريّ المح ّلي.
يُذكر ّ
أن الحاج هو من مشجّ عي
النادي االخضر ،ويتابع معظم
مبارياته الرسمية والودّية.

ناشئات لبنان إلى النهائي

"موتو جي بي" :بانيايا يقترب من اللقب
فاز اإليطايل فرانشيســكو بانيايا بســباق جائزة
ماليزيا الكربى للدراجات النارية "موتو جي بي" بشكل
درامي ،لكن لقب بطولة العالم ال يزال رهن الحسم بعد
احتالل منافسه الفرنيس فابيو كوارتارارو املركز الثالث.
وكان بانيايا ســيظفر باللقــب يف ماليزيا لو أن
كوارتارارو أنهى الســباق خارج منصــة التتويج يف
ســيبانغ ،لكن اإليطايل ع ّزز تقدمــه بفارق  23نقطة
( )258قبل الجولة األخرية من املوسم الحايل يف فالنسيا
اإلسبانية بعد أســبوعني .وحســم بانيايا السباق يف
 40.14.332دقيقة ،متقدمــا ً بفارق  0.270ثانية عن
مواطنه إينيا باســتيانيني .وأكمــل كوارتارارو عقد
منصة التتويج بحلوله ثالثا ً عىل مسافة  2.7ثانيتني.
وبدأ بانيايا السباق يف املركز التاسع ،لكن انطالقته
كانت قوية ليتقدّم إىل املركز الثاني مع نهاية اللفة األوىل،
خلف اإلسباني خورخي مارتن الذي كان يف الصدارة .ولم
تستمر صدارة مارتن طويالً ،إذ انزلقت دراجته يف اللفة
السابعة وانسحب من السباق ،وهذا ما أتاح لبانيايا تصدّر
السباق أمام باستيانيني يف املركز الثاني وكوارتارارو يف
املركز الثالث .ومع بقاء  25نقطة فقط يف سباق فالنسيا،
عىل كوارتارارو أن يفوز بآخر سباقات العام  ،2022آمالً
يف أن ينهي بانيايا سباقه يف املركز الخامس عرش أو أقل
ليحافظ الفرنيس عىل لقبه ببطولة العالم.

بانيايا خالل السباق (أ ف ب)

تــرتــيــب بــطــولــة الــعــالــم
 - 1اإليطايل فرانشيسكو بانيايا  258نقطة
 - 2الفرنيس فابيو كوارتارارو 235
 - 3اإلسباني أليكس إسبارغارو 212
 - 4اإليطايل إينيا باستيانيني 211
 - 5األسرتايل جاك ميلر ( 189أ ف ب)

أصبح منتخب لبنان على بُعد
خطوة واحدة من التتويج بلقب
بطولة غرب آسيا للشابات بكرة
القدم إثر تصدّره الدور األول
بالعالمة الكاملة بثالثة إنتصارات،
بعدما تغلب على نظيره السوري
( )0-2أمس على ملعب جونية
البلدي َ
بهدفين لك ّل من صوفي
فياض ( )14وزهراء ّ
عساف
( .)87ورفع منتخب لبنان رصيده
إلى  12نقطة بعدما سبق له الفوز
على األردن وعلى منتخب لبنان
للناشئات تحت الـ 16عاماً .وتقام
المباراة النهائية بين منتخبَي
لبنان وسوريا عند الثانية من بعد
ظهر غد الثالثاء على الملعب عينه،
ويسبقها لقاء ناشئات لبنان مع
األردن على المركز الثالث.
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عمـــــاد موســـــى
i.moussa@nidaalwatan.com

ّ
لقحوا أطفالكم
ال يزال صراخ ليلى عالقا ً في ذاكرتي
السمعية .صراخ هستيري .ليلى كانت
في صفي« .غراند جاردن» الفرع
األدبي .طفلة مكتنزة .شقراء .عينان
بلون زيت الزيتون .كل األشرفية سمعت
صراخ ليلى في مناسبة أليمة تعود
إلى زمن سحيق :حملة تطعيم .يومها
طلب الممرض ،المرسل إلى مدرستي
الكريهة ،مساعدة من إحدى المد ّرسات
للسيطرة على ليلى التي تلقت الطعم
غصباً...عن فخذها.
ُ
تطوّعت في ذاك اليوم البعيد لكفكفة
دموعها الهاطلة من عينين اختلط
فيهما اللون األحمر بالزيتي .وظللت
ألعوام ،ك ّلما نظرت إلى الندبة األشبه
بعشرة قروش على فخذي األيمن يذهب
ُ
تفكيري إلى ليلى،
وعلمت الحقاً ،من
مصادر م ّ
طلعة ،أن المراهقة الشقراء،
وقد زاد وزنها عن المعدل التراكمي لمن
ّ
هن في سنّها ،حُ رمت من ارتداء تنانير
الـ «ميني جوب» والـ»هوت شورت»
المسببة لتسارع دقات القلب عند
الذكور من سن الثالثة عشرة إلى سن
الثالثة والتسعين.
كم سمعت في طفولتي تحذيرات
من «شلل األطفال» و»الشاهوق» و»أبو
كعيب» و»جدرة المي» و»الكوليرا» ولم
أكترث .وكم سمعت جارتنا ،في جوالت
تعنيف زوجها «السبقجي» ،تختم
الحفل األسبوعي بـ»حمى تطرقك».
حمى األقرب إلى الحماة .لم أهتم أيضا ً
للحمى المالطية لكن ما بث الرعب
في قلبي ،بعدما أتممت «طعوماتي»
ذاك الصوت اإلذاعي الصادح ّ
«لقحوا
أطفالكم ال ينفع الندم» .وفي هذا
الزمن الرديء ،بات طعم شلل األطفال
«أولد فاشن» بوجود لقاحات ضد الـ
«كوفيد  »19و«الكوليرا» التي طرقت
بابنا من جديد.
صيف العام  1978وفي فجر يوم
من «حرب المائة يوم» المجيدة التي
ُ
لمحت
أشعلت األشرفية وش ّلعتها،
من نافذة مفتوحة على زاروب هادئ
يؤدي إلى مقابر مار متر ،شابا ً يحمل
عبوة دهان موجهة صوب األسفلت.
ما إن غادر حتّى هرعت إلى المكان
وقرأت ّ
ُ
لثوان،
الذي وقف فيه
«لقحوا
ٍ
أطفالكم ضد البعث السوري» .إستبعد
األخ المناضل القيادة القطرية لحزب
البعث العراقي .الحملة واضحة ضد
آل األسد .في ساعات ذاك النهار الحار
إتضح لي أن الشعار مأل شوارع
األشرفية .في المقابل لم أُخبر عن
شعار مضاد في شوارع الغربية
ّ
كـ»لقحوا أطفالكم ضد اإلنعزالية».
أمراض كثيرة تضرب شرائح من
اللبنانيين اليوم ،وتصيب دماغ النساء
والرجال والشبيبة الناهضة بفايروس
خطير :الخبل السياسي .وقد يتحوّل
الخب ُل إلى وباء مع ٍد مع بداية تشرين
الثاني .ما يهمني في المسألة أن تكون
ليلى ،ذات العينين الزيتيتين ،بمنأى عن
الفايروس .ألف مرة طعم بالفخذ وال
تشوّه واحد بالعقل.

هــــــــــــــل
تعـــــــــــلم

يرضب الربق
األرض أكثر
من  6000م ّرة
ك ّل دقيقة.

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

العالم يشهد نقصًا حادًا بالهيليوم
يشهد العالم نقصا ً حادا ً وخطريا ً بالهيليوم السائل،
وهو أبرد عنرص عىل وجه األرض يُســتعمل للحفاظ عىل
عمل املغناطيس يف أجهزة التصوير بالرنني املغناطييس.
وبدونه ،سيفقد األطباء أداة طبية مهمة .من الغريب أن
ّ
األخف من الهــواء والذي يمنح البالونات القدرة
العنرص
عىل الطفو ،يدعم أيضا ً آالت التشخيص الطبية الحيوية.
وال يمكن أن يعمل التصويــر بالرنني املغناطييس بدون
حواىل  2000لرت من الهيليوم الســائل الشديد الربودة ما
يحافظ عىل مغناطيســه باردا ً بدرجة كافية للعمل .لكن
الهيليوم ،وهو عنرص غري متجدد يوجد يف أعماق القرشة
األرضية ،بدأ ينفذ ،ما يرتك املستشفيات تتساءل عن كيفية
التخطيط ملستقبل تحكمه إمدادات هيليوم خفيفة.

حتى يومنا هــذا ،كانت الواليــات املتحدة تعتمد
عىل روسيا لتغطية الشح بالهيليومّ .
لكن حريقا ً شبّ
يف املنشآت الروســية يف كانون الثاني املنرصم أدّى إىل
تعطيل الجــدول الزمني لإلمداد .وعــى الرغم من أن
املنشأة يمكن أن تســتأنف عملياتها يف أي يوم ،إال أن
الحرب يف أوكرانيا أوقفت التجارة بني البلدَين.
أربعة من خمســة موردي هيليوم رئيســيني يف
الواليات املتحدة يقومون اآلن برتشــيد العنرص ،حيث
يعطون األولوية ملؤسســات الرعاية الصحية وتقليل
مخصصات الهيليوم للعمالء األقل أهمية.
ولم تقم املستشــفيات بإلغــاء التصوير بالرنني
املغناطييس للمرىض أو إيقاف تشــغيل األجهزة حتى

اآلن ،مع العلم أن التكاليف ارتفعت بنسبة  .30%ولكن
بدون نهايةٍ
وحلول تلوح يف األفق لنقص الهيليوم ،يظل
ٍ
مستقبل التصوير بالرنني املغناطييس غري آمن.

وشوم الوجه لدى اإلسكيمو وسيلة عالج
يف الشمال الكندي ،تستعيد نساء من شعوب اإلسكيمو
(اإلنويت) فن الوشــم عىل الوجوه الذي تُنســب إليه مزايا
«عالجية» ،بعد منع هذه املمارسة لعقود.
وش ّكل هذا الوشم التقليدي الذي ي ّ
ُدق خصوصا ً عىل الذقن
ً
وســيلة لنقل املعلومات
أو الجبهــة أو الصدر ،لفرتة طويلة
حول حياة املرأة أو اهتماماتها أو وضعها يف مجتمعها .وكان
بعض النسوة يَدق الوشم عىل األصابع أو اليدين تكريما ً إللهة
البحر لدى قبائل اإلسكيموِ ،
«ســيدنا» ،فيما كانت أخريات
ّ
أنهن أمهات .لكن
يضعن الوشــم عىل الفخذَين لإلشــارة إىل
ً
معارضة مــن الكنائس األنغليكانية
هذه املمارســة واجهت
والكاثوليكية ،ما تسبب بضياع التقليد تدريجياً.
لكن قبل بضع ســنوات ،بدأت فنانة مــن الـ»إنويت»

مرشوعا ً إلحياء هذه املمارسة بعد أن علمت أن آخر إمرأة من
أصحاب هذا الوشــم كانت عىل فراش املوت .وتزور هوفاك
جونســتون املجتمعات الشــمالية لتعليم تقنيات مختلفة
وتمكني النساء من جميع األعمار من الحصول عىل الوشم.
وســاهمت شــخصيات عامة أيضا ً يف إعادة اكتشاف هذا
الفن ،ففي عام  ،2019يف سن الخامسة والعرشين ،أصبحت
موميالك كاكاك أول نائبة يف التاريخ الكندي تضع الوشــم
التقليدي عىل وجهها .ثم يف عام  ،2021نرشت شــينا نوفا،
وهي مغنية ومؤثرة ،مقاطع فيديو لجلسة الوشم الخاصة
بها ،حصدت أكثر من  40مليون مشاهدة عىل «تيك توك».
ً
وســيلة لعالج
ويشــكل هذا الفن بالنســبة لكثريين
الصدمة( .أ ف ب)

درّاجات أفغانيات يتسابقن دعمًا لنساء بالدهن
تســتعد راكبة الدراجات األفغانية
معصومة عيل زاده للحظة حلوة وم ّرة
يف آن ،فللمرة األوىل منذ خمس ســنوات
تشارك يف سباق دراجات هوائية نسائي
أفغاني ،ولكن ليس يف كابول .وتشارك
الشــابة البالغــة  26عامــا ً يف جنوب
غربي سويرسا مع عرشات من راكبات
الدراجات األفغانيات اللواتي يعشــن يف
بلدان مختلفة .وتقول« :الرياضة ماتت
بالنســبة للمرأة األفغانيــة منذ عودة
حركة طالبان إىل السلطة العام املايض
وفرضها قيودا ً عىل حريات النساء».
منعت طالبان النساء من ممارسة
الرياضــة ومــن عديد مــن الوظائف

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

الحكومية ،وحظــرت تعليم الفتيات يف
املدارس الثانوية .لكــن عيل زاده التي
تعيش يف فرنسا منذ خمس سنوات ،لم
تستسلم وال تزال تمثل بلدها.
وتعتقــد زاده التــي انضمــت إىل
مفوضية الرياضيــن باللجنة األوملبية
الدولية أن «العالم صــار صامتاً» إزاء
قمع املــرأة األفغانية .وتضيف« :جرى
التخيل عن النســاء يف أفغانستان .كل
من يقولــون إنهم يدافعون عن حقوق
اإلنســان والنســاء لم يفعلوا شيئاً».
وتأمــل أن ســباق األحــد واالهتمام
اإلعالمي الذي سيلقاه «سيدق ناقوس
الخطر» من أجل «إيقاظ العالم».

وتشارك  49راكبة دراجات من كندا
وفرنســا وأملانيا وإيطاليا وسنغافورة
وســويرسا يف الســباق الذي يمتد 57
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كيلومــرا ً يف مدينة إيغل الســويرسية
الواقعــة يف كانتــون فــود حيث مقر
«اإلتحاد الدويل للدراجات»( .أ ف ب)
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