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تخوين " 17تشرين":
إذا ُعرف السبب...
ال داعي لمناقشة أفكار أمين عام "حزب
الله" ومواقفه .عنوانُها" :نحن دائما ً على
حق" .متنها" :خائن من يعارضنا" ،أما
ٌ
فعرض سخي" :تعالوا الى تسويةٍ
خاتمتها
بشروطنا!".
كلمة السيد نصرالله في "يوم الشهيد"
نموذجٌ إضافي للفصل ال للوصل ،للتشدّد ال
لم ّد الجسور .وإذا كان محسوما ً عقم التوصل
الى ح ّل وسط معه ألنه "لم يترك للصلح
مطرحاً" ،فذلك ال يعني التغاضي عن سيل
االتهامات واإلهانات التي وجّ هها الى جمهور
ثورة  17تشرين تحديدا ً ونحو  400ألف
ناخب صوّتوا لها عن قناعة كاملة بأهدافها.
لِنفترض ً
برهة نجاحَ الثورة في تجاوز
قمع "الثنائي الشيعي" وقلبَها الطاولة على
المنظومة ع َّلنا نفهم أسباب استهداف نصرالله
لـ  17تشرين وإصراره على تشويهها .أدناه
ّ
سيناريو كان
ليتحقق لوال اإلمعان في إجهاض
"حلم الدولة" ك ّلما سنحت الفرصة:
* التأكيد على استقاللية القضاء بال تمييز،
فـ"كلن يعني كلن" تعني محاسبة
الفاسدين والمجرمين رؤساء ووزراء وسائر
من أساء الى شعب لبنان ومصالحه ...ثالثة
عقو ٍد من االستباحة الممنهجة زاخرة بهؤالء.
* إعفاء قضاة التمييز والمدَّعين العامين
كونهم شهود زور لجرائم ضد مواطنيهم أو
أزالما ً تقاعسوا عن إحقاق الحق وأحجموا
عن االستقالة.
* إطالق يد القاضي بيطار في التحقيقات
ضمن األصول بال ّ
تعسف في استخدام
الحق ،وج ّر الوزراء والنواب الى التحقيق،
والتشديد على أن  4آب ليست حادثا ً عرضيا ً
ً
بل
جريمة ض ّد االنسانية تستوجب منع
االفالت من العقاب.
* إحالة "اللص المركزي" الى المحاكمة
ٍ
وتعيين "حاكم"
معروف بالعلم واألمانة.
* إيفاء الدولة بالتزاماتها المالية الدولية
وفرض الـ"كابيتال كونترول" ووضع
أعضاء مجالس ادارة البنوك قيد التحقيق
وإرغامهم على إعادة األموال التي حوّلوها
أو نهبوها.
* إقرار سلسلة االصالحات المطلوبة وخ ّ
طة
ٍ
تعاف ال تكسر ظهر الفقراء وتضمن حقوق
المودعين ،واالتفاق مع صندوق النقد على
معاودة إطالق االقتصاد.
* إعفاء الضباط والعسكريين الموالين لغير
المؤسسات الشرعية من مهامهم وح ّل
األجهزة الميليشيوية وخصوصا ً شرطة
مجلس النواب.
* رفع الدعم فورا ً عن ك ّل سلعة جرت العادة
على تهريبها خارج الحدود وضبط المعابر
الشرعية وغير الشرعية نهائياً ،وإخضاع
مطار بيروت لسلطة الدولة بال شريكٍ وال
لجان تنسيق.
* تعهّ د لبنان أال يكون منطلقا ً لإلساءة الى
الدول العربية والخليجية واستعادة عالقاته
التاريخية مع بيئته العربية.
* رفض ترسيم الحدود البحرية ً
تلبية لصفقةٍ
ايرانية أميركية ولحاجات المنظومة الحاكمة
ّ
والتمسك بالخط  29وحقوقه ك ّلها بال
تنازل.
* وضع آلية واضحة لتنفيذ ما ورد في اتفاق
الطائف بال استثناء وخصوصا ً البند المتع ّلق
بنزع سالح الميليشيات ،والمباشرة
بحوار
ٍ
فوري مع "حزب الله" إلقرار
جدول زمني
ٍ
يضع سالحه تحت إمرة الشرعية وقرار
الحرب والسلم لدى مجلس الوزراء.
األسباب المذكورة أعاله ك ّلها استوجبت
قمع "انتفاضة المواطنية" في  17تشرين
والتشنيع عليها اليوم .ليست مسألة عمالة وال
ٍ
مؤامرة وال
منظمات دولية أو سفارات .هي
رفض
صارخ لبناء الدولة ولف ّك عرى
قصة ٍ
ٍ
الى
قسري
انتما ٍء
محور ال ينتمي إليه لبنان.
ٍ
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مصير عون بيد عويدات ...فهل يرفع "الحصانة القضائية" عنها؟

بكركي تعلن المجلس النيابي
"مؤسسة فاشلة" :الخالص بالتدويل

عىل املســتوى الخارجــي ال يزال
امللــف اللبناني تحت مجهــر املراقبة
ّ
والرتقب وســط محاوالت يتيمة تقوم
ّ
لجس نبــض إمكانيات
بها باريــس
إحداث فجوة يف جدار التأزم املستحكم
باالستحقاق الرئايس ،بينما اقترصت
محادثات الرئيــس الفرنيس إيمانويل
ماكرون الهاتفية نهار السبت مع ويل
العهد السعودي األمري محمد بن سلمان
عىل مقاربة الوضع يف لبنان من زاوية
مناقشــة تحديات املنطقــة عموماً،
فجرى تجديد التأكيــد عىل "رضورة
انتخاب رئيــس للبنان حتى يتم تنفيذ
برنامج اإلصالحات الهيكلية الرضورية
لنهوض البلد" ،مع اتفاق الجانبني عىل
مواصلة التعــاون "لتلبية االحتياجات
اإلنسانية للشعب اللبناني"20 .

"أنا بيروت"
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عدّاءات وعدّاؤون خالل سباق "بيروت ماراثون" في منطقة واجهة بيروت البحرية أمس (فضل عيتاني)

الكلفة اإلستشفائية تتض ّخم 15%
والتأمينية  12%في 2023
بــاتــريــســيــا جـــــــــالد
بدايــة ســنة  2023الصحيّــة
واإلستشفائية لن تكون كما نهاية 2022
لناحية قيمة التعرفات املســدّدة بالدوالر
النقدي واألقساط التأمينية التي تراجعت

يف العام  .2022فالفاتورة اإلستشفائية ولو
لم يت ّم تقاضيها نقدا ً وبالعملة الخرضاء
مــن رشكات التأمني ،إال انها ستشــهد
قفزات لتصل اىل القيمة التي كانت تسجّ لها
يف العام  2019قبل اندالع األزمات وتهاوي
القطاعات اإلقتصادية كافة.
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في الملحق اإلقتصادي:
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الكلفة الصحية  ٢،١مليار دوالر ثلثا التالمذة في إنقاذ البنوك
للمدارس ...أين المدارس الخاصة يستحق جائزة نوبل!
ترتفع ٪٢٨٢
رغم الفقر
هي؟

هجوم دموي يستهدف "شارع
اإلستقالل" ...وإردوغان يتو ّعد
المباحث الجنائية تعمل على رفع األدلة من المكان المستهدف أمس (أ ف ب)

إسرائيل تقصف مطار الشعيرات
في ريف حمص
تتابع إرسائيل مسلسل اســتهدافها لألرايض السورية ،إذ أفادت
وكالة األنباء السورية الرســمية بمقتل جنديني وإصابة  3آخرين يف
قصف إرسائييل عىل مطار الشعريات العسكري بريف حمص ،مشرية
إىل أن الدفاعات الجوية السورية تصدّت "ألهداف معادية يف سماء ريف
حمص الجنوبي الرشقي" وأســقطت "عددا ً منها" ،من دون أن تحدد
املواقع املستهدفة ،بينما اكتفى التلفزيون السوري ّ
ببث مشاهد تظهر
اإلرسائيلية.
محاوالت تصدي الدفاعات الجوية للصواريخ
20

"الشيوخ" للديمقراطيين
ّ
يتنفس الصعداء
وبايدن
إحتفــل الديمقراطيون أمس بفوزهــم املفاجئ بالغالبية يف
مجلس الشــيوخ األمريكي وســط حالة من الذهول خيّمت عىل
الجمهوريني ،وخصوصا ًأن الحزب الديمقراطي نجح يف تأمني قاعدة
هامة من الدعم السيايس والترشيعي ،ترافق الرئيس جو بايدن حتى
ّ
نهاية واليته الذي قال أمس ّ
املتوقع للديمقراطيّني يف
إن "النجاح غري
انتخابات منتصف الوالية ،قد وضعه يف موقف أقوى إلجراء محادثات
حاسمة مع نظريه الصيني يش جينبينغ".
20

لم يم ّر عرص "شارع اإلستقالل" يف منطقة تقسيم النابض بالحياة واملا ّرة كونه
يش ّكل مقصدا ً أساســيّا ً للكثري من الســياح واملواطنني يف تركيا ،عىل خري ،إذ ه ّزه
انفجا ٌر ضخم ،ما أسفر عن سقوط ستة قتىل وعرشات الجرحى.
وبعد ســاعتني من اإلعتداء ،لفــت الرئيس الرتكي رجب طيــب إردوغان عرب
التلفزيون إىل أن "امرأة قد تكون متورطة" ،من دون أن يضيف أي تفاصيل20 .

ويتمسك بالصدارة
لبنان يستعرض أمام الهند
ّ
لم يتأثر منتخب لبنان لكرة
الســلة بغياب أكثر من ســتة
العبني أساســيني عن صفوفه،
وأسقط ضيفه الهندي املتواضع
بنتيجة كبرية ( )74-103مساء
أمس يف قاعة بيــار الجميل يف
مدينة كميل شمعون الرياضية،
ليتصدّر ترتيب النافذة الخامسة
من التصفيات اآلسيوية املؤهلة
اىل بطولة العالم  2023الصيف
املقبل .بهذا اإلنتصار املدوّي ع ّزز
منتخــب األرز صدارته للنافذة
برصيــد  15نقطــة ،يف حني
فاجأ املنتخــب األردني صاحب
املركــز الرابــع ( 12نقطــة)
نظــره النيوزيلندي ،وألحق به
الخسارة الثانية عىل التوايل أمس
أيضــا ً ( ،75-92ليصبح رصيد
نيوزيلندا  14نقطــة يف مركز
الوصافة أمام الفيليبني الثالثة
( 13نقطة).
20

ألدريدج يقسو على السلة الهندية

2

محـــــليـــــات
العـــدد  - ٩٨٤السنــــة الـرابـعـة

ولـــيـــد شـــقــيــر

وماذا عن الرئيس الذي يخاف «الحزب»؟
ب ّرأ األمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله
حزبه وحلفاءه وخصومه من تهمة السعي للفراغ الرئاسي،
لكن ماذا يعني قوله ّ
إن ضرورة إنهاء هذا الفراغ «ال تعني
أنه من أجل أن نس ّد الفراغ أن نمأله بأيّ كان أو كيفما كان
أو بأي رئيس»؟
وماذا يعني أن يشرح «الحزب» مواصفاته للرئيس
المقبل بأن يكون مثل رئيسي الجمهورية السابقين إميل
لحود وميشال عون ،واعدا ً بطرح مواصفات أخرى في
الحوارات الثنائية أو الثالثية التي دعا إليها نصرالله ،من
أجل االتفاق على اسم الرئيس الجديد ،فال «يناقشني زيد
أو عمر من أول الطريق بسالح المقاومة وفي لبنان هناك
ألف ملف تحتاج إلى معالجة وهو قفز عن كل الملفات»،
غير إطالة أمد الفراغ رغم اعترافه بأن «الوقت داهم»؟
بل هو قال إن هذه الحوارات فيها «أخذ وعطاء وجدل
وتعب وإلى آخره ألن يصلوا إلى الخيار األفضل» .أي أن
تأخذ الحوارات مداها ،بعد مرور أكثر من شهرين ونصف
الشهر على انقضاء مهلة انتخاب الرئيس ومنها أسبوعان
من الفراغ.
إال ّ
أن هذا الخطاب يقفز فوق إلحاح ضرورة انتخاب
الرئيس سريعاً ،ويتب ّرأ من المسؤولية عن تأخره ،ليس
ّ
ألن خصوم «الحزب» يريدون منه أن ينتخب الرئيس
الذي يسمّ ونه ،بل يريدون منه أال يع ّ
طل جلسات االنتخاب
بتهريب النصاب ،وأن يقترع لمن يراه مناسبا ً لخطه
السياسي ويترك للفرقاء اآلخرين أن يقترعوا لمن يرونه
متالئما ً مع تط ّلعاتهم ،وليفز بالمنصب ،مدركين سلفا ً ّ
أن
أي رئيس ،ال يعتبر ّ
أن تسوية ملف السالح ستكون عاجلة
وسريعة .وحتى لو كان الرئيس العتيد صاحب موقف ضد
بقاء سالح «الحزب» خارج إمرة الشرعية ،فاألمر ليس
مطروحا ً على هذا الشكل ،بل ّ
إن أكثر الرافضين لفائض
القوة ،على قناعة تامة ّ
بأن معضلة السالح يجب أن تخضع
لنقاش داخلي حول كيفية معالجته ،في إطار حواري
سياسي وداخل المؤسسات الدستورية ،وفي سياق بحث
جدي في االستراتيجية الدفاعية ،بمواكبة إقليمية ودولية.
أكثر من ذلك ّ
فإن أقصى ما يطمح إليه معارضو
استقاللية سالح «الحزب» عن الدولة اللبنانية ،هو النأي
بلبنان عن حروب وصراعات المنطقة ،وعن تحويله إلى
ساحة إلذكاء هذه الحروب وإدامتها ،كبداية الزمة وال
غنى عنها من أجل أن تأخذ الملفات االقتصادية والمالية
والمعيشية التي ال يمكن ألي مرشح أو رئيس القفز
فوقها ،طريقها إلى المعالجة لوقف االنهيار المتمادي.
فهو الشرط األول والرئيس ّ
لتلقي المساعدة التي يحتاجها
البلد والتي تفوق حكماً ،هبة الـ 600ألف طن من المازوت
اإليراني التي منع األميركيون لبنان من الحصول عليها،
بفعل العقوبات المفروضة على طهران ألسباب تتعلق
بالملف النووي وتدخالتها في المنطقة ،عبر أذرعها،
و»الحزب» منها.
خصوم «الحزب» هم الذين ال يريدون ال الحرب األهلية
وال استدراج أيّ حرب من الخارج على البلد المدمّ ر أصالً،
تلك الحرب التي ال تتوقف قيادة «الحزب» عن التحذير
منها ك ّلما نطق أعزل من السالح ،بحديث عن السالح.
الوجه اآلخر لنظرة ومنطق خطاب «الحزب» حيال
الرئيسين لحود وعون ،على أنّهما لم يطعنا المقاومة
في ظهرها ،هو أنهما رفضا مناقشة تلك االستراتيجية
الدفاعية ،وب ّررا توجيه سالح «الحزب» ألغراض ال عالقة
لها بمقاومة إسرائيل بل بمشروع طهران على الصعيد
اإلقليمي ،وفي أحسن األحوال سكتا عن ذلك ،مع كل ما
تركه هذا السلوك من أضرار تسببت بعزلة البلد.
خصوم «الحزب» يريدون رئيسا ً بالمواصفات نفسها
التي طرحها نصرالله ،لكن بالمقلوب ،مع استبدال الجهة
التي افترض أنّه يفترض أال يخضع لها ،أي «رئيس أوال ً ال
يخاف ،إذا صرخوا عليه» في جهاز األمن التابع «للحزب»،
أو في وسائل اإلعالم التابعة «للحزب» ،التي تتولى بث
طالئع رسائل التهديد كما جرت العادة ،أو من قبل كتلة
«الوفاء للمقاومة» ،فضالً «عن الذين أعلى منهم ليبدأ
بالرجف والخوف ويتنازل» .تقتضي الواقعية التذكير بذلك
رغم وجود تفاصيل أخرى ،حتى ال يقتصر التخويف على
الجهات التي عدّدها السيد حين اتهم بالضغوط« ،السفارة
األميركية أو الخارجية األميركية أو القيادة األميركية
الوسطى» .وفي العبارة األخيرة رسالة إلى قائد الجيش
العماد جوزاف عون.
من دون تبرير تدخل أميركا أو غيرها من المعسكر
الخصم إليران ،وهو تدخل تعايش معه «الحزب» لعقود،
تارة في ظل تصاعد الصراعات بين الغرب وطهران
وتارة أخرى في ظل التسويات والتواطؤ في العراق
وغيره ،والذي دفع لبنان ثمنه ،ال يبدو ّ
أن قيادته اقتنعت
بأن إقحامها البلد في مقتضيات السياسة اإليرانية ساهم
مساهمة رئيسة في بلوغه الحضيض الذي هو فيه.
فمتى يأخذ الحزب إجازة من هذه المهمة ،التي تحمّ لت
مسؤوليتها ،غير آبهة بجمهور أكثري من سائر القوى
السياسية والطائفية ،كانت ثورة  17تشرين أحد تجليات
اعتراضه على سوق البلد إلى «الجحيم»؟
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"حزب الله" وكالم نصرالله:
المقصود فرنجية طالما باسيل غير ّ
مرشح

يبدو األمر وكأنه سباق بين مرشحين خصمين حليفهما واحد

غـــــادة حــــــالوي
خــال اللقاء األخري الذي جمــع فيه رئيس
«تيار املردة» ســليمان فرنجيــة برئيس «التيار
الوطنــي الح ّر» جربان باســيل ،أ ّكد األمني العام
لـ»حزب الله» الســيد حســن نرص الله تأييده
وحزبه لرتشــيح فرنجية وك ّرر أمام ضيفيه ّ
أن
«حزب الله» لم يسبق وأن وعد باإللتزام برتشيح
أي شخصية عىل غرار ما سبق وفعل مع الرئيس
السابق ميشال عون .يعترب «حزب الله» ّ
أن فرتة
الوعود قد و ّلت وأنه لم يعد ملزما ً بتكبيل خياراته
بما من شــأنه أن يع ّ
طل البالد شــهورا ً وسنني.
الظرف لم يعد يحتمل مزيــدا ً من اإلنتظارّ .
لكن
ذلــك ال يمنع ّ
أن «حزب اللــه» طمأن فرنجية اىل
خوض معركة وصوله اىل ســدة الرئاسة األوىل،
ولكن ليس بصيغة الوعد.
وضمنا ً ال يتعاطى «حزب الله» مع باســيل
عىل أنه مرشح للرئاســة .هو لم يعلن ترشيحه
بعد ،بل قال إنه غري مرشــح .حتى ولو لم يتفوّه
فإن «حزب الله» ال ب ّد وأنّه يعترب ّ
بقولها ّ
أن باسيل
كان الرئيــس الفعيل يف عهد عمّ ه ميشــال عون
وكانــت له اليد الطوىل يف الحكــم ،وأبعد من ذلك
فانتخابه رئيســا ً اليوم سيكون بمثابة استمرار
لعهد عون من وجهة نظر الخارج والفريق الذي
طوّق عهده يف الداخل والخارج.
يف حديثه األخري يوم الجمعة املايض حســم

«حزب الله» ،أكدت قائلة «إذا كان باسيل لم يعلن
األمني العام التكهّ نات وأعلن موقف «حزب الله»
ترشــيحه وهو أبلغ أنه ليس مرشحا ً فاملقصود
النهائي من املرشــح الرئايس .حــدّد مواصفات
يف املواصفات التي حدّدها الســيّد ،هو سليمان
تتطابق ومواصفــات اثنني مــن حلفائه ممّ ن
فرنجية حكمــا ً وليس قائد الجيش جوزاف عون
يبادلهمــا الثقة ملواقفهما الثابتــة حياله والتي
ّ
ثان»
سليمان
«بميشــال
يثق
لن
الله»
«حزب
ألن
ال تحتمــل أيّ جدل .جربان باســيل الذي عوقب
ٍ
ّ
التدخــل األمريكي يف
والهجوم الذي شــنّه عىل
ألجل الثبات عىل موقفه من «حزب الله» ورفض
اإلمالءات األمريكية بقطــع العالقة معه ضمانا ً
الجيش له مغزاه وأبعاده» .خالل االجتماع معه،
قال السيّد لباسيل رصاحة «يف عهد الجنرال عون
ملستقبله الســيايس فعوقب ،وسليمان فرنجية
لم تطعن املقاومة يف ظهرها وســليمان فرنجية
الثابت يف تحالفه معه ولم يرتاجع كما كان ثابتا ً يف
مطمنئ يف هذا املجال».
املوقف من سوريا ورئيسها طوال
لكن حجــر العثــرة يف طريق
الحرب .تحدّث الســيّد عن مرشح
تطم ّ
انتخاب فرنجية هو رفض باســيل
نئ له املقاومــة كإميل لحود
ه مع لرتشيحه وهو ما سيسعى «حزب
وميشال عون بينما قطع الطريق ال يتعاطى «حزب الل »
عىل حظــوظ قائد الجيش جوزاف باسيل على أنه مرشح اللــه» اىل حلحلته وسيســتم ّر يف
مســاعيه ،ومصادره املقربة تقول
عون ورفــض باملطلق ترشــيح
أن للرئاسة فهو لم يعلن
ّ
ميشــال معــوّض ،ولفــت إىل ّ
إن اجتماعا ً ثانيا ً يتــم ترتيبه بني
موقع الرئاســة وأهميته يفرضان ترشيحه بعد بل قال إنه الرجلني سيعقد عند توافر الظروف
املناســبة .لكن باســيل ال يفوّت
عدم اختيار أيّ كان رئيســاً ،بما
غير مرشح
فرصــة اال ويؤكد رفضه ترشــيح
يعني عدم انتخاب أي شخصية ال
فرنجية .بعض املقربني ال يستبعد ّ
أن الرجل يريد
تتمتع بمواقف شجاعة وواضحة تجاه القضايا
تقطيع الوقت إىل حني نضوج املســاعي الجارية
املصريية .أما لناحية املفاضلة بني الحليفني فقد
برعاية قطرية لرفع العقوبات عنه .باسيل العائد
سبق وقال السيّد رصاحة أنه يثق باثنني ،جربان
من قطر ،وضعت مصــادر املقربني منه الزيارة
باسيل وســليمان فرنجية ،وإىل أن يعلن باسيل
يف إطار مشــابه للزيارة التي ســبق وقام بها إىل
ترشيحه فيُحدث تغيريا ً يف املعادلة وهذا مستبعد،
ّ
تركيا وكان هدفها يومــذاك التقريب يف وجهات
فإن املستفيد األول من حديث السيد هو فرنجية
النظر مع ســوريا .وتريد إضفاء بع ٍد عىل الزيارة
حكماً ،وفق ما توضح مصادر مطلعة عىل موقف

دعا إلى عقد مؤتمر دولي خاص بلبنان

الراعي :ال لرئيس توافقي

«األمم المتحدة معنيّة في التحرّك لعقد المؤتمر»

ر ّد البطريرك املاروني الكاردينال مار بشارة
بطرس الراعي عىل مواقف رئيس مجلس النواب
نبيه بري من نصــاب انتخاب رئيس الجمهورية
وعىل مواصفات االمني العام لـ»حزب الله» السيد
حسن نرصالله الرئاسية  ،من دون أن يسميهما،
واعترب ّ
أن «من نتائج هذا الواقع أنه كلما وصلنا إىل
استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية  ،يبدأ اخرتاع
البدع والفذلكات للتح ّكم بمسار العملية االنتخابية
ونتائجها عىل حســاب املسار الديمقراطي ،علما ً
أن الدســتور واضح ّ
بنصه وروحه بشــأن موعد
االنتخاب ،ونصاب انعقاد الجلسات ودوراتها األوىل
والتالية ،ونصاب االنتخاب».
وقال« :يتكلمون عن رئيس توافقي .الفكرة
مرحّ ب بها يف املبــدأ ،رشط أن ال تكون ّ
حقا ً يراد
به باطــل ،ورشط أن يتم اختيار رئيس ح ّر يلتزم
بقســمه والدســتور؛ ويكون قــادرا ً عىل وقف
النزاعات وإجراء املصالحات ،وش ّد أوارص الوحدة
الداخلية .الرئيس التوافقي بمفهومنا هو صاحب
موقف صلب من القضايا األساســية ،وصاحب
خيارات ســيادية ال يســاوم عليها أمام األقوياء
واملستقوين ،وال أمام الضعفاء واملستضعفني ،ال

يف الداخل وال يف الخارج .الرئيس التوافقي هو الذي
يحرتم الدستور ويطبّقه ويدافع عنه ،ويظ ّل فوق
ّ
تلتف حوله
االنتماءات الفئويــة والحزبية ،وهي
وتؤيده ويكون مرجعيتهــا وتطمنئ إىل رعايته.
ليس الرئيس التوافقي رئيسا ً ضعيفا ً يدير األزمة،
يداوي الداء بالداء ،ويداري العاملني ض ّد مصلحة
لبنان .وال رئيسا ً يبتعد عن فتح امللفات الشائكة
التي هي الســبب األســاس للواقع الشا ّذ السائد
يف كل البالد .وال رئيس تحــ ّد يفرضه فريقه عىل
اآلخرين تحت ستار التفاوض والحوار والتسويات
واملساومات ،أو يأتون ببديل يتبع سياسة األصيل
ّ
كخف الريشة ويسيطرون
نفسها .فيتالعبون به
عىل صالحياته ومواقفــه ويخرجونه عن ثوابت
لبنان التاريخية ويدفعونه إىل رمي لبنان يف لهيب
املحاور».
وأوضح الراعــي ّ
أن «الرئيس الذي نريده هو
رئيس عىل مقياس لبنان واللبنانيني ،يرفع صوته
يف وجه املخالفني والفاســدين ومتعدّدي الوالءات
ّ
املرتفع عن كل األطراف؛ والذي
انطالقا ً من موقعه
يقول للعابثني بمصري البالدّ :
كفوا إســاءاتكم إىل
وكفوا عن تعذيــب اللبنانينيّ ،
لبنانّ ،
وكفوا عن

محـــــليـــــات
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الحريري يعود
على متن تسوية
 2022الرئاسية؟

يجرى التفاوض حاليا ً بني عدد
من املصــارف والصنــدوق الوطني
للضمان االجتماعي حول اســتبدال
جزء من ودائــع الصنــدوق لديها
بســندات خزينة باللــرة تحملها
املصارف املذكورة ،علما ً ّ
أن الســعر
املعروض يوازي القيمة االسمية لتلك
الســندات فيما قيمتها السوقية هي
 10%من قيمتها االسمية.
رعت هيئة الرشاء العام عقود
تلزيم بني وزارة االشغال وبني اتحاد
بلديات الضاحيــة لتنظيف املجاري
واالنهار ومن ث َ ّم قام االتحاد املذكور
بتجيري العقد اىل أحــد املتعهدين ،ما
حال دون املرور بآليات قانون الرشاء
العام.
لوحظت أمس يف اإلحتفال الذي
أقامــه حــزب «البعــث» يف عكار،
مشاركة العديد من رؤساء البلديات
والفاعليــات التي كانت حتى األمس
القريــب محســوبة عــى «تيــار
املستقبل» ما أثار موجة غضب بعض
قيادات «التيار» يف عكار.
أبعد من القضايا الداخلية يف إشــارة اىل دوره
الذي يتعــدّى لبنان اىل قضايا أكثــر تعقيداً.
ولكن املتعارف عليه ،أن لباسيل دوره يف دخول
القطريني رشكاء اىل جانب «توتال» يف التنقيب
واســتخراج الغاز عىل الحــدود مع إرسائيل،
ورست مــداوالت ّ
أن القطريــن فاعلون عىل
خط األمريكيني بهدف رفع العقوبات عنه ّ
وأن
املســاعي نضجت تقريباً ،ويف اعتقاد املقربني
ّ
أن رفع العقوبات يمنح باسيل رشعية الرتشح
للرئاســة حكماًّ .
لكن املصــادر املطلعة عىل
أجواء «حزب الله» ترى أنّه من املمكن الرهان
عىل رفع العقوبات والوقت ال يســمح بمزيد
من تقطيع الوقت ،وتعترب ّ
أن العقوبات ليست
وحدها العقبة ّ
ألن ثمة عقبات داخلية تعرتض
ترشــيحه منها رفض رئيس مجلس النواب
نبيه بري ترشيحه كما الرئيس سعد الحريري
و»التغيرييني» والحزب التقدمي اإلشرتاكي.
يمكــن اعتبار كالم الســيد بمثابة تأييد
علني لفرنجية وإعالن رسمي عن بداية خوض
معركته والــروع يف ترتيــب األرضية لذلك
داخليا ً وخارجيا ً حيث ينشــط فرنجية ويعقد
لقــاءات عىل جانب مــن األهمية خاصة عىل
املستوى العربي .وهو املسعى ذاته الذي يقوم
به باسيل ،وك ّل تجاه الدول القريبة منه ليبدو
األمر وكأنه ســباق بني مرشــحني خصمني،
حليفهما واحد.

هل يعود؟

الحريري عن املشــهد السيايس .اذ سبق له أن انكفأ بعد
أالن سركيـــــس
مهرجان  13آذار الشهري عام  2011يوم خلع «الجاكيت»
عىل املنرب واختــار املنفى الطوعي وابتعد عن لبنان لكن
ُرســمت خطوط التّماس بني القوى السياســية
تياره بقي حارضا ً بقوة.
املتنازعة ،وأثبتت جوالت اإلنتخاب الرئاســية أن ال قدرة
بعدهــا ،عاد الحريــري عىل متن تســوية 2016
ألي فريق عىل الحسم بال تسوية شاملة تريض األطراف
القاضية بانتخاب العماد ميشال عون رئيسا ً للجمهورية
كافة.
وتربعه عىل عرش الرئاســة الثالثة طوال حكومات عهد
منذ توليه مفتاح الزعامة بعد اغتيال والده الرئيس
الرئيس عون ،لكــن انتفاضة  17ترشين أخرجت رئيس
الشــهيد رفيق الحريــري يف العــام  ،2005يؤخذ عىل
«تيار املســتقبل» من الرساي ومن ثم من كامل الحياة
الرئيس ســعد الحريري بأنه ميّال إىل التسويات ،بينما
السياسية .وبالتايل ّ
يتهمه حلفاؤه ّ
إن مشهد غيابه يف العام  2011يتك ّرر
بأن التســويات التــي حاكها هي كناية
اليوم ولكن هذه امل ّرة كأنّه شــبه اعتزال
عن تنازالت أمــام «حزب الله» وحلفائه،
للعمل السيايس.
الوطني الحر» .فيما يُربر
وتحديدا ً «التيار
ّ
رئيس «تيار املستقبل» سلوكه ّ
ويدور حديث يف الخفايا عن احتمال
بأن هذه
عودة الحريري إىل الحياة السياســية يف
التســويات عقدت بهدف اإلنقاذ من نار
هناك تأكيدات أن
وقت قريب .فالرجل اجتاز بعد إنتخابات
الفتنة وربط النزاع مع الخصوم بانتظار الحريري ال يزال يؤمن
 2022مرحلة مهمة من تثبيت زعامته .اذ،
حدوث تطور إقليمي ما يقلب التوازنات.
لكن الحريــري اإلبن أخرج نفســه من بفكر  14آذار ونهجها من جهة حصدت «قوى التغيري»  3مقاعد
ً
إضافة إىل
يف بريوت كانت لـ»املســتقبل»
املعادلة السياسية بعدما ملس عدم وجود
مقعد يف كل من صيدا والبقاع الغربي والشوف وطرابلس،
رغبة إقليمية يف دعمه ،وهو الذي اســتقال من رئاسة
ً
يف حني ّ
أن هناك ما بات يُعرف بقدامى «املستقبل» وهم
تلبية لرغبات شــعب
الحكومة يف ترشين الثاني 2019
كتلة مطاطة تتح ّرك بني  6إىل  10نواب وهؤالء سيكونون
لبنان املنتفض حسب قوله.
ال شــ ّك ّ
تحت جناح الحريري إن عاد.
أن غياب الرجل عن املشــهد السيايس ترك
فراغا ً من الصعب عىل أي شخصية سنية ملؤه خصوصا ً
ويؤ ّكد قريبون مــن ج ّو الحريري أن الرجل لم ينتهِ
و ّ
سياســيا ً ألنه لم تربز أي زعامة سياســية قادرة عىل
أن زعامة آل الحريري وتيار «املســتقبل» كانت عابرة
للمناطق واملدن الســنية ،وبالتايل ّ
منافسته خالل اإلنتخابات النيابية األخرية ،وحضوره ال
فإن البحث يف املرحلة
يقترص عىل املواقف السياسية فقط ،بل ّ
إن األساس هو
املقبلة يقيض التدقيق يف كيفية عدم ترك الساحة السنية
إعادة كودرة تيار «املستقبل» ومأسسته عىل نحو صلب،
لقدرها ،مع العلم أنّها ليست امل ّرة األوىل التي يبتعد خاللها

ضعيف يتالعبون به
امليض يف مشاريع مكتوب لها السقوط الحتمي آجالً
أو عاجالً ألنها ض ّد منطق التاريخ ،وضد ّمنطق لبنان.
الرئيس الذي نريده هــو الذي يتحدّى كل من يتحدى
اللبنانيني ولبنان ،والذي يقيض عىل املساعي الخفية
والظاهرة إىل تغيري هوية لبنان الوطنية والتاريخية.
مهما كان شــكل لبنان الجديد مركزيا ً أو المركزياً،
فلن نســمح بالقضاء عىل خصوصيته وهويته وعىل
تعدّديته ،وعىل ك ّل ما يمثّــل يف هذا الرشق من وطن
ش ّكل مالذا ً وطنيا ً آمنا ً للمسيحيني كما لسواهم كي
يعيشوا بإخاء ورىض ومساواة ،ورشاكة يف ما بينهم
يف دولة ديمقراطية حضارية».
وتابــع الراعي ...« :وبقدر مــا نحن حارضون
للنضــال والكفاح ملنــع تغيري وجه لبنــان بقيمه
وبخصوصيته ،فإنّا مستعدّون أكثر فأكثر للتفاوض
والحوار حــول تطوير لبنان يف إطار الحداثة والعدالة
والحياد والالمركزية املوســعة ومقرتحات أخرى...
إن الرئيس التوافقي املنشــود ال يمكــن إختياره إال
باإلقرتاعات اليومية املتتالية واملشــاورات بني سائر
الكتل النيابية».
ورأى الراعــي أنّه «أمام فشــل مجلس النواب
الذريع يف إنتخاب رئيس جديــد للجمهورية ،بحيث

كانت الجلســات الخمس يف مثابة مرسحية  -هزلية
أطاحت بكرامة الذين ال يريدون انتخاب رئيس للبالد،
ويعتــرون أنه غري رضوري للدولــة ،ويح ّ
طون من
قيمة الرئيس املسيحي -املاروني ،باإلضافة إىل فشل
كل الحوارات الداخلية أو باألحرى تفشيلها من سنة
 2006حتى مؤتمر إعالن بعبدا ســنة  ،2012ال نجد
ّ
حــاً إال بالدعوة إىل عقد مؤتمــر دويل خاص بلبنان
يعيد تجديد ضمان الوجود اللبناني املستق ّل والكيان
والنظام الديمقراطي وســيطرة الدولة وحدها عىل
أراضيها اســتنادا ً إىل دســتورها أوال ً ثم إىل مجموع
القرارات الدولية الصادرة بشأن لبنان» .وح ّذر من ّ
أن
«أي تأخري يف اعتماد هذا الحل الدستوري والدويل من
شــأنه أن يو ّرط لبنان يف أخطار غري سلمية وال أحد
يستطيع احتواءها يف هذه الظروف».
وأ ّكــد الراعي ّ
أن األمم املتحــدة «معنية مع كل
دولة تعترب نفسها صديقة لبنان أن تتح ّرك لعقد هذا
املؤتمر .ولقد رأينا ّ
أن هــذه الدول حني تريد تحقيق
يشء ّ
تحققه فورا ً مهما كانت العقبات ،ولنا يف رسعة
الوصــول إىل اتفاق لبناني ـ إرسائييل برعاية أمريكية
حول ترسيم الحدود البحرية والطاقة ،خري دليل عىل
قدرة هذه الدول إذا حسمت أمرها».

وإبعاد أصحاب املصالح عنه واحتضان الناس التي آمنت
فعالً بنهج الحريري األب واإلبن.
ومن جهة أخرى ،فان هناك تأكيدات أن الحريري ال
يزال يؤمن بفكر  14آذار ونهجها وكل الكالم عن تخ ّليه
عن هذه املبادئ ال أســاس له من الصحة ،يف حني أنه ال
ّ
يتدخل يف اإلســتحقاق الرئايس حاليــاً ،لكنه يف املقابل
يبارك أي قرار يؤدّي إىل اســتقرار البلد وانتخاب رئيس
جديد للجمهورية وتأليف حكومة فاعلة وإعادة التوازن
إىل الحياة السياسية ويلغي ســيطرة فريق عىل القرار
السيايس.
وال يبدو ّ
أن هناك إشارات خارجية مشجّ عة أو تدعم
عودة الحريري ،فعالقته مع اململكة العربية السعودية لم
تتحسن بالشــكل املطلوب ،مع العلم ّ
أن مدخل أي زعيم
ســني للعودة إىل لعب دور كبري ،يكون من خالل تأمني
ّ
الغطاء السعودي ،وهذا األمر غري متوافر حاليا ً للحريري
أو ألي شخصية سنية أخرى.
ومن جهتها ،ال تبدي واشــنطن هــي األخرى أي
حماســة لعودته ،وهــي تعترب ّ
ّ
يخصه
أن هذا القــرار
شــخصيا ً وغري معنية به ،يف حني ّ
أن اإلدارة الفرنســية
ال تزال غاضبة منه بســبب رغبته بالتكليف بعد إفشال
تســوية والدة حكومة السفري مصطفى اديب عىل رغم
معرفته بعدم قدرته عىل التأليف.
بعد سقوط شعار «كلن يعني كلن» ،ونهضة األحزاب
والتيارات والقوى التقليدية من جديد للعب دورهاّ ،
فإن ال
يشء يمنع عودة تيار «املســتقبل» إىل ممارسة نشاطه.
لكن هذا األمر يتعلق بقرار الحريري ،وحتى الســاعة لم
يصدر أي قرار من هذا النوع.

د :الحل ّ يمر ّ بالمجلس
...وقبالن ير ّ
النيابي حصرًا
ر ّد املفتي الجعفري املمتاز الشيخ أحمد قبالن عىل
دعوة البطريرك املاروني الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي االمم املتحــدة اىل التحرك من اجل عقد مؤتمر
دويل خاص بلبنان.
وقال« :الح ّل الســيادي االنقــاذي يم ّر باملجلس
النيابي حرصا ً ال بأيّ مؤتمر دويل» ،وأضاف« :ألن أزمة
ّ
معقدة جدا ً والعاملــن الدويل واملحيل مختلطان
البلد
بشــدّة والشــلل الداخيل بلغ الذروة أقول :من يصنع
التاريخ أو يضيعه الكتل النيابية وليس أي كيان آخر،
ولبنان اآلن رهني الخيارات السياسية للكتل النيابية،
والبلد طوائف ومذاهب والرشاكة الوطنية والحســم
النيابي رضورة إنقاذية للبنان وتطويب لبنان للخارج
ممنــوع ،واملؤتمر الدويل تذويب للســيادة اللبنانية،
وتجريب املطابــخ الدولية م ّرة أخــرى نحر للبنان،
والحرب األهلية مثــال قريب عىل اللعبة الدولية ،لذلك
الحل الســيادي اإلنقاذي يم ّر باملجلس النيابي حرصا ً
ّ
والتخل عن الســيادة اللبنانية
ال بأي مؤتمــر دويل،
أمر مرفوض بشــدّة ،وأزمة الفراغ الرئايس يجب أن
تنتهي عىل كرايس مجلس النواب ال عرب مطابخ البيع
والــراء الدولية ،والرئيس املطلــوب يجب أن يكون
رئيسا ً توافقيا ً لكل اللبنانيني وبمقاس مصالح لبنان
أوالً ،وميزان الرئيــس الوطني يكمن بقدرته عىل أخذ
قرارات ســيادية باإلنقاذ السيايس والنقدي والنفطي
والكهربائــي والوطني بعيدا ً عــن بصمات الحصار
األمريكي وسوق البيع والرشاء».

وتابع« :أقول للبعض :املــروع الدويل يريد بلدا ً
بال قرار ســيايس ووطنا ً بال مؤسسات ودولة ممزقة
وشعبا ً متناحرا ً والكتل النيابية أمام فرصة النهوض
بلبنان أو دفعه نحو املجهــول ولن نقبل باإلنتقاص
الســيادي أبداً ،والتعويل عىل الخارج نحر للبنان ولن
نقبل بنحر لبنان ،والضغط بالشارع تضييع للحلول،
ومصلحة املسيحيني واملسلمني بالتوافق اآلن قبل الغد
عىل رئيس وطني عرب املجلس النيابي وتنفيذ مرشوع
دولة قوية ورشاكة وطنية ومؤسســات دســتورية
فاعلة بعيدا ً عن املناشري الدولية التي تتعامل مع لبنان
كملعب للصفقات وساحة للتصفيات».
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الحوار وتنقية الذاكرة ...بعد كل ّ المصالحات!

هل من خيار ثالث يكسر جدار الفراغ؟

طونــــي كـــــــرم

على عكس المتداوَل ،فإن مح ِّركات رئاسة الجمهورية
اشتعلت مجدداً ،كل َّ
مرش ٍح من المرشحين الجدِّيين ح َّرك
«مالئكته» في أكثر من عاصمة بهدفيْن :األول رفع منسوب
حظوظه ،والثاني قطع الطريق على مرشحين آخرين.
موفدون إلى المملكة العربية السعودية برتبة «رجال
أعمال» ،موفدون إلى فرنسا ،وفي البلديْن المعنيين
بالرئاسة ،محاوالت لرفع الفيتو عن هذا اإلسم أو ذاك ،وفي
المقابل محاوالت لوضع فيتو على هذا المرشح أو ذاك.
لكنها ،وحتى إشعار آخر ،محاوالت في الوقت الضائع.
فنادراً ،في المحطات الرئاسية في لبنان عُ ِرف فيها اسم
الرئيس قبل أوانه .شذَّ عن هذه القاعدة الرئيس الشهيد
عرف انه سي َ
ُنتخب رئيسا ً قبل الذهاب
رينيه معوَّض الذي ِ
إلى الطائف ،الرئيس الذي خلفه ،الياس الهراوي ،لم يكن
ليصل إلى رئاسة الجمهورية لوال اغتيال معوض .منذ ذلك
التاريخ لم تعد هناك مفاجآت وال «مطبخ» إلعداد الرئيس،
كانت كلمة السر ،ال بل الكلمة العلنية تأتي من دمشق:
الرئيس حافظ االسد هو الذي اختار الرئيس لحود رئيسا ً
للجمهورية قبل أن «ينتخبه» النواب ،والتمديد له جاء بقرار
سوري ،في جلسة شهيرة لمجلس الوزراء نُقِ َلت مباشرة
عبر الشاشات .الرئيس ميشال سليمان لم يش ِّكل انتخابه
مفاجأة ،بل إن ما أوصله إلى قصر بعبدا هو معركة نهر
البارد.
اليوم ،يحاول «حزب الله» استرداد المبادرة من خالل
طرح اسم رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية ،عبر
تنفيذ وع ٍد قطعه له عند اختيار الرئيس ميشال عون،
وكالمه يومها «هيدي عين وهيدي عين» ،وهو سيحاول
إيصال «العين الثانية» إلى رئاسة الجمهوريةّ .
لكن ظروف
وحسابات  ،2022هي غير ظروف وحسابات ،2016
في ذلك العام اختار «حزب الله» العماد عون على قاعدة
«إمّ ا عون وإما استمرار الفراغ» ،كما سماه الرئيس سعد
الحريري بعدما كان اختار الوزير سليمان فرنجية ،والحقا ً
سمَّ ى «اتفاق معراب» العماد عون .ثالثة مكونات كبرى،
«حزب الله» و»تيار المستقبل» و»القوات اللبنانية»،
اختارت عون علناً ،اليوم مكوِّن واحد ،من بين الثالثة،
«حزب الله» ،يختار فرنجية ،فهل يسير في المعركة،
منفرداً؟ أم ينتظر مراكمة التأييد؟
هذه المرة المعركة ليست سهلة على «حزب الله»،
المرشح ميشال معوض يحفر جبل الرئاسة باإلبرة ،لكنه
ال يتراجع ،وليس سهالً أن يصل عدد الذين صوّتوا له
وأيّدوه إلى تسعة وأربعين نائباً ،ولنتذ َّكر الرئيس الشهيد
رينيه معوض ،فعلى رغم ّ
أن انتخابه كان محسوما ً حتى
قبل الذهاب إلى «الطائف» ،فقد نافسه في جلسة اإلنتخاب
في مطار القليعات كل من النائب الدكتور جورج سعاده،
والنائب الياس الهراوي.
ميشال معوض يعرف ّ
أن فيتو «حزب الله «عليه
يستدعي معالجة جدية .سليمان فرنجية يعرف ان عالقته
بالسعودية تستدعي معالجة جدية .المسألة سهلة الفهم
وصعبة المعالجة .لم يعد هناك من ضبابية في المعركة:
«حزب الله» لم تعد لديه القدرة على المناورة بأنّه يريد
رئيسا ً توافقياً ،فاضطر إلى كشف ورقته« :سليمان
فرنجية مرشحنا» ،والمعارضة تقول« :ميشال معوض
مرشحنا».
ليس من السهل سحب سليمان فرنجية ،كما ليس من
السهل سحب ميشال معوض ،إنّها حالة فريدة قد تفضي
إمّ ا إلى استمرار الفراغ ،وإما إلى السير بمرشح ثالث.
اللعبة مفتوحة على مصراعيها ،والفراغ قد يطول ،والشيء
الوحيد الذي يمنع إطالته كثيرا ً هو الضغط االجتماعي الذي
اقترب من االنفجار ،وعندها ال ينفع ال رئيس وال رئاسة.

يجدد البطريــرك املاروني بشــارة الراعي
عند كل اســتحقاق مطالبته بعقد مؤتمر دويل
حول لبنان ،مرفقا ً مطالبته باإلشــارة إىل عجز
القوى السياسيّة أو «النظام» ،عن تأمني انتظام
عمل املؤسسات الدســتورية كتكوين السلطة
التنفيذية ،أو كما الحال اليوم ،مع تخاذل النواب،
رئيس
عن القيام بواجبهم الدستوري وإنتخاب
ٍ
جدي ٍد للجمهورية .وبعــد املطالبة بإعالن حياد
لبنان ،وما رافقها من استنهاض لتوصيفات لهذا
الحياد من «إيجابي وناشط وفاعل» وما سواها
من تفســرات ال تمت بأية صلة ملفهوم الحياد
يف القانون الــدويل ،حمّ ل البطريرك الراعي األمم
املتحدة والدول التي تعترب نفسها صديقة للبنان
مسؤولية التح ّرك من أجل «تجديد ضمان الوجود
اللبناني املســتقل والكيان والنظام الديمقراطي
وســيطرة الدولة وحدها عىل أراضيها إستنادا ً
إىل دســتورها أوال ً ومن ثم إىل مجموع القرارات
الدوليّــة الصادرة بشــأن لبنان» ،بعد «فشــل
الحوارات الداخليّة أو تفشــيلها منذ سنة 2006
حتى «إعالن بعبدا» سنة .2012
ويعود تخوّف البطريرك الراعي اىل انعكاس
التأخري يف اعتماد هذا الحل الدســتوري والدويل
عىل «توريط لبنان يف أخطار غري سلميّة وال أحد
يستطيع احتواءها يف هذه الظروف» ،مع اتجاه
مجلس البطاركة واألساقفة الكاثوليك يف لبنان
قبل أيام ،إىل تعيني «لجنــة حقيقة ومصالحة»
من حكماء دينيني وسياســيني ومدنيني تضع
يف ســ ّلم أولوياتها العمل عــى «تنقية الذاكرة
والضمائر» كرشط إلجراء حــوار رصيح وبنّاء
بني املسيحيني واملسلمني من جهة ،وبني األحزاب
والكتل النيابية من جهة أخرى» ،تمهيدا ً للدعوة
إىل الحوار ،وذلك ،بعد تجاهــل اللبنانيني العمل
عىل تنقية الذاكرة بعد اتفاق «الطائف» ،ما كان

مواقف ُتدين انفجار إسطنبول
أجرى رئيس الحكومــة نجيب ميقاتي إتصــاال بالرئيس
الرتكي رجب طيب اردوغان املتوجه إىل إندونيسيا لحضور «قمة
مجموعة العرشين»ّ ،
معبا ً عن تضامنه معه ومع الشعب الرتكي
بعد االنفجار الذي وقع اليوم يف مدينة اسطنبول .وقال« :إنفجار
اسطنبول عمل اجرامي مُدان ،ولكننا عىل ثقة ان تركيا ستبقى
اقوى من املحن ،بعزم قيادتها وتضامن شعبها».
كذلك دان رئيس الحكومة الســابق ســعد الحريري «بأش ّد
العبارات العمل االرهابي الذي اســتهدف اسطنبول وأسفر عن
وقوع ضحايا ومصابني» .وتقــدّم يف تغريدة «من الرئيس رجب
طيب اردوغان ومن الشعب الرتكي بأخلص التعازي وأسال الله
الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للجرحى».
كما دانــت وزارة الخارجية واملغرتبــن التفجري وتقدمت
«بأح ّر التعازي من حكومة الجمهورية الرتكية الصديقة وأهايل
الضحايا» ،وأملت «الشــفاء العاجل للجرحى واملصابني» .كما
أكدت «عىل تضامنها الكامل مع تركيا يف هذه الظروف األليمة».
كذلك استنكر رئيس «تيار الكرامة» فيصل كرامي االنفجار
االرهابي ،وقال يف تغريدة عىل حســابه عىل «تويرت»« :نستنكر
بشدة االعتداء االرهابي الذي تع ّرضت له مدينة اسطنبول ،ونؤكد
عىل التضامن والتعاطف مع الشعب الرتكي الصديق».

من شــأنه وفق البطاركة ،أن يشكل حدا ً نهائيا ً
ســادت بينهما خالل أكثر من ربــع قرن وذلك
من أجل تنقية الذاكــرة من مناخات الخصومة
للحرب ،ج ّراء عدم استشعار املسؤولني «الحاجة
السياسية التي طبعت تلك العالقة» ،قبل أن تتوج
إىل مراجعات ذاتية نقدية ترقى إىل فحص ضمري
هذه النوايا بـ»تفاهم معراب» الشــهري يف العام
ومحاســبة وتوبة وطلب معــذرة للوصول إىل
2018؟ وهــل املطلوب نكء الجراح يف الســاحة
حوار حقيقي وإىل مصالحة ،باتت اليوم رضورة
الشيعيّة بعد التصفيات التي طالت رموز «حركة
ملحّ ة.»...
أمل» ،قبل أن يتخطى «حزب الله» و»أمل» هذه
املآيس وبــات التعامل معهما كجســم متكامل
بعد  33عامًا على انتهاء الحرب
وموحّ د يعرف بـ»الثنائي الشيعي»!
الدعــوة إىل عقد حوار وطني ومصالحة بني
ويف محاولة ملقاربة هذه اإلشكاليات ،يؤكد
اللبنانيني بعد ما يقارب الـ  33عاما ً عىل انتهاء
العضو الســابق يف املجلس الدستوري ورئيس
الحرب األهليّة ،تفتح الباب للتســاؤل فعالً عن
كريس اليونيســكو لألديان املقارنة والوساطة
هوية األفرقاء املتخاصمــن الواجب العمل عىل
والحوار يف جامعة القديس يوســف الربوفسور
إتمــام املصالحة بينهم ،ومــا إذا كان املطلوب
مرسة لـ «نداء الوطن» رفضه املطلق ألي
أنطوان
بعــد «انتفاضة» رشيحة كبرية مــن اللبنانيني
ّ
حوار وطني وتحويل هــذه الدعوة أو الطرح إىل
يف  17ترشيــن  2019بكافــة أطيافها وفئاتها
رياضة موسميّة يتم العودة إليه من حني إىل آخر،
الطائفية واملذهبية واملناطقية ،العمل عىل إعادة
بعدما أُنجز الحــوار بني اللبنانيني (املتخاصمني
ترسيخ موروثات الحرب األهلية يف ذهنها بعد أن
أو املتقاتلني) وانتهى يف تأكيد مقدمة الدســتور
انتفضت عىل أركانهــا؟ أو العودة إىل ما قبل 14
عىل أن لبنــان وطن نهائي لجميــع أبنائه .ويف
آذار  2005التي ك ّرست الخطاب الوطني العابر
مرسة عند
الوقت نفسه ،توقف
للطوائف واملذاهب عرب تحالفات
ّ
الحاجة إىل حوارات يف السياسات
عابــرة للطوائــف واملذاهــب
واألحزاب؟ وهــل مطلوب فعالً
العامــة ،الرتبوية واإلقتصادية
التشكيك بمصالحة الجبل التي مسرّة« :الحوار الوطني» أنجز واإلجتماعية ،بعيدا ً عن البحث
يف مســببات األحداث السابقة
أقدم عليهــا البطريرك الراحل وانتهى مع التأكيد في
(نبش القبور) .وأشار إىل أن ما
مــار نرصالله بطــرس صفري
مقدمة الدستور على
يحتاجه لبنــان اليوم مؤرخني
يف العــام 2000؟ أو العــودة
نهائيّة الكيان اللبناني
(Historiens
محاســبني
عــن املصالحات التــي رعاها
 )comptablesيعمدون إىل إبراز
البطريرك بشــارة الراعي بني
األكالف واملنافع التي نتجت عن الحرب بعيدا ً عن
«القوات اللبنانية» وتيــار «املردة» وتحديدا ً بني
تضييع الوقت يف البحث عن األسباب واملسببات
سمري جعجع وسليمان فرنجية؟
ٌ
التي يعتمدها املؤرخــون التقليديون يف الغالب،
تكريس لســقوط
وأكثر من ذلك ،هل ا ُملراد
الفتا ً إىل الكلفة العالية جدا ً للحوادث التي شهدها
ورقة «النوايــا» التي صدرت مــن دارة العماد
ً
نســبة إىل النتائج الضئيلة التي حققها،
لبنان
ميشــال عون يف الرابية عقب لقائه رئيس حزب
وهذا ما يؤدي إىل التع ّلم من تلك التجارب واملآيس
«القــوات اللبنانية» يف حزيــران  ،2015والتي
والتوبة ،أي عدم تكرارها.
أشارت بوضوح إىل إجراء «مراجعة للعالقة التي

مســـاحة حـــرّة

الواقعية السياسية والمبدئية الوطنية
د .فــــادي كــرم

(*)

يلتقي املف ّكرون واملح ّللون السياســيون
عىل تعريف السياســة بأنّها علم م ّ
ُعقد يختزن
بممارســته الكثري من النظريــات املتضاربة
واملعــادالت غري الجامــدة املرتبطــة باألداء
الشــخيص وبالقــدرات الفرديــة وبالتفاعل
الشعبي ،مع األخذ باإلعتبار الثقافات املختلفة
للشــعوب واملجتمعات .ويتّفــق املراقبون عىل
ّ
أن هناك جانــب نزاع أساســيا ً يحجز مكانة
واســعة له يف النقاشات السياســية ويتمثّل
بنهجني وهما :املدرسة اإلسرتاتيجية واملدرسة
التكتيكية .ففي حني تُر ّكز االســراتيجيا عىل
الهدف البعيد وعىل ربح الحرب بكاملها وتتجنّب
ٍ
بنشاط
التلهّ ي باملعارك الجانبية ،يعمل التكتيك
دائم لربح املعارك الفرعيــة ومراكمتها ليُدعّ م
بها تموضعه يف الحرب الدائرة وا ُملســتم ّرة ،وقد
ٍ
طرف ما أو
تلتقي اإلســراتيجيا والتكتيــك يف
حزب ما أو قائ ٍد واحد يتمتّع بالقدرة عىل تجنيد
ٍ
التكتيك لصالح اإلسرتاتيجيا ،ولكن ما ال يمكن
ٍّ
ملــف واحد أو قضية واحدة ،الواقعية
جمعه يف
السياســية واملبدئية الفكرية ،إال إذا اســتطاع
املبدئي استخدام الواقعية كذخرية لتخدم هدفه.
يستهزئ الواقعيون املتباهون بعمالنيتهم
عاد ًة باملبدئية الجامدة ويُحمّ لونها املســؤولية
ّ
ويستخف املبدئيون
بعرقلة املبادرات العمالنية،
عاد ًة بقرص نظر الواقعيني ويعتربونهم عوائق
يف مســاراتهم العريضة .ويســمح الواقعيون
لنفســهم بتجاوز الخطوط الحمــر والتح ّرر
من القيود لكســب املغانم الرسيعة واآلنية ،امّ ا
املبدئيون فيعتــرون ذلك تخ ّليا ً عن األســس
واستســاما ً ألنصــاف الحلــول أو لربعها أو
لجميعها أحياناً.
ّ
إن التناقــض بني املمارســتني والنهجني
كبري ج ّداً ،وقد كان السبب األسايس لفرط عقد
ٍ
تحالفــات ،كتجربة  14آذار السياســية ،التي
جمعت يف صفوفها أفرقاء بالقضية وبالشهادة
أيضاً ،ولكن خصمها اإلســراتيجي والعقائدي

اســتطاع بمناوراته الهادفة استغالل الفوارق
يف ما بينها ،فمارس عليها الضغوطات املتف ّرقة
والخطط الخبيثة التــي أدّت لتجزئتها معتمدا ً
عىل النيات الحســنة لبعض الواقعيني من هذه
الجبهة الســيادية التي واجهته لفرتة ليســت
بقليلة .ويعمل حاليــا ً بالتكتيك ذاته من خالل
ترك الجميــع من كافة املحــاور تحت ضغط
الفراغات وصوال ً لفرض رشوطه عليهم.
ّ
إن مواجهــة األزمــة الحاليــة بالواقعية
السياســية ســتؤدّي اىل تفريط النواب الجدد،
ا ُملفرتض أن يكونوا إنقاذيني ،بالثقة الشــعبية،
وتحت شعارات الواقعية والعمالنية سيذهبون
حلــول ال واقعية إنقاذيــة فيها وال مبدئية
اىل
ٍ
وطنية تُشــبههاّ .
إن الواقعية السياسية التي
وضعت أمــام أعينها حتمية الوصول اىل تفاهم
مع «حزب الله» قد ِ
خست مُســبقا ً وضعيتها
الجيدة وتأثريها الفعيل عىل املجريات القادمة،
وقد س ّلمت باكرا ً ْ
لحزب ال يُعري أي أهمّ ية
املقوَد
ٍ
للواقعية ،ويكره بش ّد ٍة مبدئية أخصامه .ويبقى
األمل بالفريق الذي يواجه بمبدئيته مشــاريع
«حــزب اللــه» التخضيعية لكافــة األطراف
اللبنانيــة ،ويُحاول منع إســتدراج الواقعيني
الراغبني بالحلول اىل ساحة وملعب «حزب الله»
الذي يتّبع اســلوب إسقاط الطروحات الواحدة
تلو األخــرى وصوال ً اىل التوافق الذي يُناســب
سالحه ويسمح إلســتمرارية مرشوعه ويُبقي
عىل الحصانة الرسمية ُملخ ّ
ططاته.
املبدئية التي يتميّز بها الفريق األســايس
املواجه لـ»حزب الله» ،وهو «القوات اللبنانية»
وبعــض األفرقــاء اآلخرين األصغــر حجما ً
ّ
وتقض مضاجعه
وتأثــرا ً تُزعج هذا الحــزب
فيهاجمها بقسوة ويتّهمها بافتعال املواجهات
ويُخوّنهــا ويُحاول تفريغ محتــوى أفكارها،
ألنّه يُدرك خطورة استمرارها بمبدئيتها عليه،
ً
خاصة عندما ســينض ّم إليها الواقعيون الذين
سيكتشــفون زو َر مبادراته وفراغ كالمه ،ممّ ا
سيُنتج تعاضدا ً بني الواقعيني واملبدئيني لفرض
واقــع جديد بجلب هذا الحــزب اىل التفاهمات

الوطنية عىل حساب مرشوعه اإللغائي للبنان.
يخــاف التســوويون املختبئــون خلف
الواقعية السياســية من املبدئية ،ويخشون من
تأثريها التدمريي عىل أحالمهم التسووية ،ولذا
يُشــ ّككون بنيات األفرقاء املبدئيني ويتّهمونهم
ٍ
صفقات عالية الســقف وثمينة
بالعمل لعقد
املكاسب مع «حزب الله» .ويطرحون الواقعية
السياســية ألنّها تُريحهم وتُ ّ
خفف الضغوطات
عنهم وتُسهّ ل عليهم الدخول اىل التسويات التي
تحفظ دورهم ومســتقبلهم السيايس ،ولكن
يسهو عن بالهم ّ
أن الواقعية السياسية لها دو ٌر
إيجابي واحــد وجدت ألجله ،وهو فتح املجاالت
ٍ
لتفاهمات وطنية واسعة مبنية عىل
والســبل
الحفاظ عىل الســيادة الوطنية واملصلحة العليا
للدولة والقدرة العالية للمؤسســات الرسمية
للتنفيذ .دور الواقعية السياســية ليس سلبياً،
يف الدول املســتق ّرة حيث ّ
أن ّ
حس املســؤولية
لدى القادة عال جدا ً والشــعور اإلنساني غالب
والتجــ ّرد األخالقي صــاف جــداً ،فالواقعية
السياســية تُصلح لدول تتح ّكم بمؤسســاتها
وقوانينها ودساتريها ،ولكن ال فعالية للواقعية
يف دولةٍ دستورها ال يُطبّق ،ومؤسساتها مشلولة
بفعل وجود الدويلــة ،وحدودها مرشّ عة لكافة
النشــاطات اإلرهابية وللتهريــب املحمي من
عصابات األمر الواقع ،وقوانينها إستنســابية،
فهل للواقعية إمكانية إلخراج لبنان من الواقع
الشاذ ألخذه اىل الدولة العميقة؟
الواقعية هي العامل ا ُملتح ّرك واملبدئية هي
الضمانة ،فحني تسود هذه املعادلة فذلك يعني
أن الواقعيــة أصبحت مُكمِّ لــة للمبدئيةّ ،
ّ
وأن
مســاراتها العملية يت ّم تجيريها لصالح الطرق
الصعبة للمبدئيــة ،لتصــبّ بالنهاية لصالح
الوطن والشعب والقضيةّ .
يحق للبعض ،املنادين
بالواقعية السياسية ،ممارسة واقعيتهم ،ولكن
عليهم إدراك ّ
أن الواقعية قد تنجح وقد تفشــل،
أمّ ا املبدئية فهي التي تُ ّ
كسب الوطن وإن سقط
حاملها شهيد مبدئيته.
(*) عضو تكتّل «الجمهورية القوية»
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سلوم أمام القاضية الخطيب ...هذا األسبوع

مصلحة تسجيل السيارات

جانب من مصالحة الجبل

مرسة ّ
أن املطلوب إدخــال املصالحات يف
ورأى
ّ
قلب املجتمع ويف الذاكرة الجماعية املشــركة لدى
اللبنانيني من خــال كتابة تاريــخ علمي واقعي،
إنطالقا ً مــن «علم النفس التاريخــي» ،ووضع ما
يُنســب إىل احداث يف املــايض يف زمانهــا ومكانها
وظروف زمانها ومكانهــا وعقليات تلك الزمان ،ما
يساهم يف بناء الذاكرة لدى الجيل الجديد ،رغم تطور
املجتمع اللبناني يف اندماج أبنائه بشكل غري مسبوق
يف ما بينهم ،لتــرز أهمية تع ّلــم التاريخ يف تنقية
الذهنيات القديمة وتغيري جذري يف املقاربة العلمية
التي تحاول التكلم عن املســيحيني واملسلمني كأنهم
هم أنفســهم يف العام  1860أو  ،1920يف حني يتكلم
بعض املســلمني يف العام  2022خطاب بيار الجميل

«الجدّ» ،يف مقابل بعض القوى املسيحيّة املستمرة يف
حمل الخطاب الذي ساد أيام «لبنان الصغري» ،وذلك
بهدف استغالله شعبويا ً يف العمل السيايس.
مرسة عىل ّ
ّ
يجسد الح ّل
أن الدســتور
ومع تأكيد
ّ
واإلختبار العمالنــي ملعالجة التحديات التي يمر بها
لبنان بعيدا ً عن الذهاب نحو أيّ صيغة أخرى ،شــدد
عىل ّ
أن مشكلة لبنان الفعليّة تكمن يف وجود دولتني،
األوىل رشعيّة عىل املســتوى الرسمي والثانية تمتلك
سالحها وديبلوماسيتها الخاصة ،ليوضح يف الختام
أن الدعــوة إىل الحوار هي دعوة إىل حوار بني دولتني،
قد يؤدي إىل «تقسي ٍم مستحيل» ،يف حني أن املطلوب
تطبيق الدســتور واإللتزام بتطبيق قرارات الرشعية
الدولية.

خـــاص " -نـــداء الوطــــن"
لم يشهد ملف التحقيقات يف الفساد يف هيئة
إدارة السري واآلليات واملركبات (النافعة) ،خالل
األيام القليلة املاضية ،أي تطور بارز بعدما رفع
وزير الداخلية يف حكومة ترصيف األعمال بسام
مولوي «الغطاء» عــن املديرة العامة لهيئة إدارة
الســر واآلليات واملركبات هدى سلوم من خالل
إعطاء اإلذن بمالحقتها.
ويبدو وفق املعلومــات ّ
أن املحامية العامة
القاضيــة نــازك الخطيــب بصــدد التدقيق
بالتحقيقات املوضوعة أمامها لدراسة امللف من
كل جوانبه قبل اســتدعاء س ّلوم لالستماع إليها،

خصوصا ً ّ
وأن ما يرشــح عن القاضية ييش بأنّها
حريصة عىل عدم اإلقدام عىل أي خطوة قد تكون
بمثابة دعســة ناقصة ،ولهذا تستثمر ك ّل الوقت
املتاح أمامها قبل اتخاذ أي قرار ،وهي التي تدرك
ّ
معقد ومتشعّ ب وال يخلو من التدخالت
أنّه ملف
السياسية.
ولهذا تفيــد املعلومات ّ
أن الصورة قد تصبح
جليّــة أمــام الخطيب خالل هذا األســبوع بعد
اســتكمال بعض املعطيات ،لتســتدعي سلوّم
للمثول أمامها يف سياق احرتام األصول القانونية
البعيدة عــن الكيدية أو االعتبارات السياســية.
ويفرتض أن تســتدعي ســ ّلوم ،وفق املعطيات،
خالل هذا األسبوع.

التلقيح ضدّ الـ"كوليرا" بقاعًا :النازحون جاهزون
واللبنانيون غير مكترثين
زحلـــة ـ لوســـي بارسخيـــــان
ملن تســاءل عن طبيعة املهمّ ة التي ظهرت فيها
شــابات وشــبّان يف بعض أحياء مدينة زحلة وقرى
قضائها يرتدون ســرات حمر تحمل اســم جمعية
 ،MEDAIRمزوّديــن بعلب صغرية بيــض مع أوراق
واقالم ملــلء اللوائح التي بني أيديهم ،اليكم التفســر
التايل :هؤالء هم من الفِ َرق التــي تتعاون معها وزارة
الصحة يف تنفيذ حملة التلقيــح ضد وباء الـ»كولريا»
التي بدأت عمليا ً منذ يوم الســبت املايض ،مستهدفة
فئتي اللبنانيني واملقيمني عــى األرايض اللبنانية ،عرب
ْ
تلقيحهم فمويا ً يف أماكن تواجدهم ،سواء يف املخيمات
أو يف شــوارع بلداتهم ،أو حتى من خالل طرق أبواب
منازلهــم ،تحقيقا ً للهدف القصــر األمد الذي حدّدته
الوزارة لوقف املسار التصاعدي للوباء ،عرب إستهداف
املناطق األكثر إكتظاظا ً وتنوّعا ً بني لبنانيني ونازحني،
أو التي تعاني خلــاً يف مصادر مياهها ،وظهرت فيها
سابقا ً حاالت «كولريا».
بدأت الحملة منذ صباح الســبت ،وتو ّلت جمعية
 MEDAIRيف زحلة الجزء األكرب منها يف منطقة البقاع
اىل جانب «مؤسسة عامل» ،حيث بلغ عدد الفرق التي
نرشتهــا  MEDAIRيف املواقع املســتهدفة  85فريقا ً
إنطلقوا من أمام مركزها يف حافالت نقل حملت عبارة
 CHOLE VAXللقــاح الـ»كولريا» .فتوجّ ه قســ ٌم إىل
مخيمات النازحني مبارشة ،وقســم آخر إىل مجتمعات
اللبنانيني ،بعدما حملت علبة كل فريق ع ّرف عن نفسه
ّ
يتوقع أن
بأنه مك ّلف من وزارة الصحــة 150 ،لقاحاً،
يزوّد بــه يف كل يوم من أيام الحملة ،ليعملوا عىل إقناع
الناس بتناوله.
يف املجتمعــات اللبنانية املســتهدفة ،ح ّ
طت فرق
التلقيح وكأنها ســقطت من فضاء آخر .وسط غياب
املعلومات الكافية حول طبيعة مهمّ تها وآلية التطعيم
القائمــة عىل التواصــل املبارش مع النــاس ،وأهمّ ية
اللقاح ومفاعيله الجانبية ،ســادت الريبة ،خصوصا ً
ّ
ّ
تبــن من خالل جولة ميدانية ،لم يعلم
أن البعض كما
بوصول الـ»كولريا» اىل لبنان ،ويعتقد ّ
ّ
تحصنه من
بأن
«كورونا» كان آخر اللقاحــات التي عليه تناولها .ص ّد
كثريون الفرق بعدما تفاجأوا بســؤالها عن رغبتهم يف
تناول اللقاح ،األمر الذي بدا صعبا ً إتخاذ القرار بشأنه

فــورا ً ومن دون تفكري مســبق ،وبالتايل ظهر تقصري
حتى من جانب بعض الســلطات املحلية والتنســيق
بينها وبني وزارة الصحــة يف إطالع الناس عىل طبيعة
هذه الحملة.
هذا األمر أبدى وزير الصحة فراس األبيض تفهّ ما
له ،مشريا ً اىل «أن موضوع اللقاح قائم بشكل عام عىل
الثقة ونحن يف لبنان لألســف بسبب أداء الدولة التي ال
تقدّم خدمات للمواطنني ،نجد أن ال ثقة من قبل املواطن
بها» .ومن هنا ،شدّد عىل أهمية التعاون مع السلطات
املحلية والجهات الداعمة للمجتمعات .بالنسبة ملعظم
اللبنانيني الذين طرحت عليهم فكرة اللقاح ،بدا اإلعتقاد
الســائد ّ
بأن هذه الحملة ستســتهدف بشكل خاص
مخيمات الالجئني السوريني .فعىل رغم كل التطمينات
التــي أطلقهــا األبيض ســابقا ً ّ
بأن أعــداد املصابني
بالـ»كولريا» ال زالت محدودة يف منطقة البقاع قياســا ً
اىل منطقة عكار مثالً ،فإنّه مــن الواضح يف املقابل ّ
أن
الوباء يملك يف مخيمات النازحني من مقوّمات اإلنتشار
ّ
التفش وبرسعة قياسية .ومن هنا ّ
فإن
ما يساعده عىل
درجة اإلســتعداد لتلقي اللقاح يف هذه املخيمات كانت
أفضل بكثري من املجتمعات اللبنانية.

من حملة التلقيح خالل زيارة األبيض ألحد المخيمات

جولة على المخيّمات

يف جولة عىل مخيّمات النازحني السوريني لرصد
احدى فرق التلقيح التي انطلق عملها من سعدنايل،
إستقبلنا ســكان املخيم  071بالشكوى من املجارير
اآلسنة ورائحتها التي إجتاحت خيمهم منذ أكثر من
 15يوماً ،ج ّراء عطل طرأ عىل خط الج ّر األسايس الذي
ترتبط به إمدادات الترصيــف املوصولة اىل خيمهم،
ما تســبّب باختناق وضيق تنفس لعدد من املقيمني
وبينهم أطفال ونســاء .وبدت املفارقة كبرية ،بني أن
يتم إســتهدافهم بحملة للتلقيح تقيهم من إصابات
الـ»كولريا» ،وبني مــا يتع ّرضون له من تهميش من
جمعيات تعنى بتأمني نظافــة املخيمات والبلديات
وال تتجــاوب مع مطلبهم بفتح «الريغار» ...علما ً ّ
أن
هذا الواقع ليس إستثناء يف أيّ من مخيّمات الالجئني
الســوريني ،وإن كانت مخاطره تتفاوت بني مخيم
وآخر ،تبعا ً لدرجة الوعي املوجودة فيه.
وظهر أحد النماذج من خالل زيارة أخرى ملخيّم
ثان ،كانت حملــة التلقيح قد بدأت فيه بسالســة،
وأكدت شاويشة املخيم فيه أنه شمل كل املقيمني فيه
من كبار وصغار ،وهي كانت شاركت مع الجمعيات

والهيئات املانحة يف دورات إرشادية ،وعملت عىل نقل
املعرفــة التي ّ
تلقتها اىل املقيمني يف املخيم ،ما جعلهم
مستعدّين ّ
لتلقي اللقاح من دون نقاش ،و»أمّ ن نسبة
تلقيح مئة باملئة يف املخيم» ،وفقا ً للشاويشة.
إال ّ
أن الجهات الرســمية اللبنانية كما الجهات
ّ
مللــف الالجئني عىل معرفة تامّ ة ّ
بأن مخاطر
الداعمة
إنتشــار الـ»كولريا» يف التجمّ عات السكنية للنازحني
متأتّية بشــكل أســايس من ســوء بنيتها التحتية،
ويبدو ّ
أن ليس هنــاك أفق لتحســينها مرحلياً ،ما
يضع القيّمني عىل حملة التلقيح يف سباق مع الوباء
ملج ّرد إمتصــاص تداعياته ،األمر الــذي أ ّكده أيضا ً
وزير الصحة خــال مواكبته حملة التلقيح يف يومها
الثاني ،شارحا ً ّ
أن «األرقام التي تتابعها الوزارة تظهر
بأن إنتشــار الوباء ال يزال مســتم ّراً ،ولكن نجد ّ
ّ
أن
وترية املرىض يف املستشــفيات ترتاجع ،وكذلك وترية
الوفيات».

تطويق الوباء

ّ
بــأن الــوزارة تم ّكنت من
هذا األمــر يعكس
إمتصاص الحاالت الشديدة العدوى عرب املستشفيات
التي ت ّم تجهيزها ،بالتــوازي مع اإلجراءات الوقائية
املتّخذة ،إن كان عىل مســتوى إســتخدام الكلورين
باملياه ،حيث أك ّد وزير الصحة يف لقاء مع رئيس بلدية
زحلة أسعد زغيب عىل توزيعها مجّ انا ً عىل الصهاريج،
أو من خالل وقف مصادر املياه غري املوثوقة .وكشف
أيضا ً عن  8مختــرات لفحص املياه يت ّم تجهيزها يف
املستشــفيات الحكومية ،منها من بدأ عمله ،وهذه
الفحوصات ســتكون مجّ انية للبلديــات واملدارس
واملستشــفيات بدعم من منظمــة الصحة العاملية.
وأوضح يف املقابل «أننا لم نصــل اىل الوقاية وتأمني
املياه السليمة والرصف الصحّ ي اىل املكان الذي نريده،
ونحتاج اىل جهود أكرب ،وبالتايل موضوع اللقاح يؤمّ ن
الوقت حتى نستكمل اإلجراءات املتوسطة والطويلة
األمد».
ختاماً ،أبدى األبيض رضــاه عن األرقام التي ت ّم
التوصل اليها يف اليوم األول إلنطالق الحملة ،كاشــفا ً
أن عدد ّ
ّ
امللقحني يف اليوم األول بلغ  26600شــخص
بني لبناني وسوري من أصل  30ألفا ً جرى التحضري
إلستهدافهم.
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ّ
وموظفو إفتاء صيدا يرفعون الصوتَ :ح ِّسنوا أوضاعنا
مشايخ
صيــــداـ محمـــد دهشـــة
لم ترتك األزمة املعيشــية
واإلقتصاديــة الخانقة يف لبنان
قطاعا ً ّإل وفتكت به وحارصته
بتداعياتهــا الســلبية وكادت
تقيض عليه ،مع الغالء وارتفاع
األســعار ،لتصــل إىل قطاعات
ومؤسسات كان يسود اإلعتقاد
أنها بمنأى عنها .وآخر فصول
اإلحتجاج ،قيام عدد من مشايخ
وموظفــي دار اإلفتاء واألوقاف
واملحاكم الرشعية الســنّية يف
صيدا بتنظيم وقفــة إحتجاج
أمــام مبنــى «دار اإلفتاء» يف
املدينــة ،للمطالبة بتحســن
أوضاعهــم وزيــادة رواتبهم
التــي يتقاضونهــا لتمكينهم
من الصمود ومواجهة اإلنهيار
ودفع بــدل النقل لكل املوظفني
واملد ّرسني بما يتناسب مع غالء
املعيشة.
وذكرت مصــادر صيداوية
لـ»نداء الوطــن» ّ
أن اإلحتجاج
إكتىس أهمية خاصة ألســباب
كثــرة ،أوّلها :كونــه جاء عىل
أبــواب التحضــرات الجارية
النتخابات املفتــن يف مناطق:
طرابلــس وعــكار وحاصبيا

ومرجعيــون وزحلة وراشــيا
وبعلبك الهرمل ،صباح األحد 18
كانون األوّل .2022
وثانيهــا ،اســتثناء صيدا
ومنطقتها مــن االنتخاب كون
املفتي الشيخ ســليم سوسان
يحظى بإجماع ســيايس للبقاء
يف منصبــه وقد أُبلــغ املوقف
الصيداوي إىل مفتي الجمهورية
الشيخ عبد اللطيف دريان ،وفق
معلومات «نــداء الوطن» خالل
اإلجتماع به ومن خالل اإلتصال
به مرة جديدة.
ثالثها :حِ ــرص املعتصمني
أنفسهم ومن بينهم معتصمات،
عىل التمييز بني اإلحتجاج لجهة
ّ
املحقة بحقوقهم وبني
املطالبة
التأكيد عــى أنه ليس موجّ ها ً إىل
املفتي سوسان الذي هو نفسه
من املترضّ رين إذ ّ
إن راتبه الذي
يعتــر األعىل بــن املوظفني ال
يتجــاوز مليوني لرية ،إىل جانب
مليون لــرة إضافيــة ،أي ما
مجموعه ثالثة ماليني لرية.
وأوضحت املصــادر ّ
أن هذا
التمييز لم يلغ املساعي التي بذلها
املفتي سوسان لثني املشاركني
عن تنفيذ وقفتهم اإلحتجاجية
توازيا ً مع مســاعيه مع اإلدارة

جانب من اإلعتصام

العامة لإلفتــاء واألوقاف ونقل
مطالبهــم لتحســن ظروفهم
ورواتبهــمّ ،إل أنّهم أرصّ وا عىل
تنفيذها ورفع الصوت عاليا ً أمام
الرأي العام ألنّه لم يعد بإمكانهم
اإلستمرار يف ظل رواتب محتسبة
عىل أساس سعر الرصف 1500
لرية للــدوالر الواحــد وبعدما
ّ
وتلقوا وعــودا ً ومنذ أن
صربوا
كانت قيمة الــدوالر  1500لرية
ولــم تعــدل الرواتــب وبعدما
أق ّروا زيادة مليــون لرية وليس
لجميع املوظفني .وقال الشــيخ

مســـاحة حـــرّة

من ُي َطمئِن اللبناني؟
الدكتــــور شـــربل عــــازار

(*)

ٌ
رئيــس للجمهوريّة
«املطلوب
يُ َ
ط ِ
مــن املقاومــة وال يبيعها وال
يطعنهــا يف الظهر ،نريــده رجالً
شــجاعا ً ال يُباع وال يُشــرى وال
يخــاف ،عىل غــرار الرئيس العماد
ميشــال عون» .هذا هــو املوقف
النهائي لـ»حــزب الله» الذي أعلنه
أمينه العام الســيّد حسن نرصالله.
لكن هل سأ َل «حزب الله» َ
نفسه عن
مُراد اللبنانيّني من الرئيس ا ُملق ِبل؟
فنحن أيضاً ،الشــعب املقهور
املنهــوب املنكــوب نريد رئيســا ً
للجمهوريّــة يُ َ
ط ِ
مئ َشــعبَه ،وال
يَطعن َشعبَه يف الظهر ،نريده أيضا ً
رجالً شــجاعاً ،ال يُباع وال يُشرتى
وال يَخاف ّإل عىل شــعبه وال يخاف
ّإل من َربِّه .وقد شدّد السيّد نرصالله
عىل ّ
«أن االنتخابات الرئاسيّة سترتك
أثرها عىل مدى السنوات الست وما
بعدها».
ّ
ست ســنوات دام عهد ميشال
عون ،منها ثالث سنوات بالتمام ،بني
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تاريخ نهاية العهد ،كانت فيها السلطة
ً
كاملة بني أيدي ميشــال عون وتيّاره
«الحــ ّر» و»حزب اللــه» وحلفائهم
وأتباعهم ،ومــن دون أيّ وجود أليّ
ٍ
صوت معارض داخــل الحكومة ،ال
«قوات» وال «كتائب» وال «مستقبل»
وال مســتق ّلني وال «تغيرييّني» ،فماذا
داع لِتعداد
حــ ّل باملواطن؟ هل مــن ٍ
اإلنجازات؟ عفوا ً الكوارث؟
«حــزب الله» وكأنّــه لم ينتبه
لـ»جهنّم» التي وصلنا إليها يف عهده
وعهد الرئيس السابق ميشال عون،
ربّمــا ّ
ألن ما َله وروا ِتبَه وســاحَ ه
َ
ومدارســه ودواءَه
وأك َلــه ورشبَه
َ
و»قرضه الحَ َسن»
واستشــفاءَه
وك ّل ما هو حَ َسن له يأتِيه من إيران،
كما يتباهــى هو بذلك وعىل رؤوس
األشــهاد .أصبحنا و»حــزبُ الله»
كأنّنا نعيــش يف كوكبني م َ
ُنف ِصلني.
هو يف كوكبه يَعيش من الصواريخ

وا ُمل َس ّ
ــرات والرصاعات والحروب،
ونحن ،باقــي النــاس ،نَبحَ ُ
ث عن
مُدخراتنــا وتعويضاتنا وعن الخبز
واملــاء والكهرباء والــدواء والعلم
ّ
والفن واملوسيقى
والثقافة واملعرفة،
والتطــور واالنفتــاح واالزدهــار
واالستقرار واالبداع ،وعن سويرسا
الرشق ود ّرة الرشقني ولبنان الحلم.
نعود ملوقف الســيّد نرصالله:
«نريد رئيســا ً يُ َ
ط ِ
مئ املقاومة وال
يطعنها يف الظهر» .فنســأله :هل
إقفــال املعابر غــر الرشعيّة هو
طعن يف الظهــر؟ هل ضبط املرافق
الرشعيّة من املطار واملرافئ وصوال ً
اىل الحــدود الربّية ومنــع التهريب
والته ّرب الرضيبي منها هو طعن يف
الظهر؟ هل إقفال مصانع املخدرات
واملمنوعات ومكافحــة تصديرها
اىل معظــم أنحاء العالم هو طعن يف
الظهر؟ هل إقفال الوسائل اإلعالميّة
التي ّ
تبث من لبنــان والتي تعادي
الدول الخليجيّة ممّ ا يؤذي عالقاتنا
الخارجيّة هــو طعن يف الظهر؟ هل
مكافحة جرائــم اإلتجار باملخدرات
وخطف األفراد ورسقة الســيارات
هو طعــن يف الظهر؟ هــل تطبيق
القوانني عىل جميــع اللبنانيّني ويف
ك ّل املناطق فيكونون سواســي ًّة يف
الخضوع لألحكام ويف دفع الرضائب
والرســوم وفواتري املاء والكهرباء
والهاتــف وغريهــا هــو طعن يف
الظهر؟ هل اإلرصار عىل الوصول اىل
كامل الحقيقة يف تفجري مرفأ بريوت
وعدم عرقلــة التحقيق هو طعن يف
الظهر؟ وهل وهل...
ِبعِ لم التجربة والتاريخ واملنطق
والديمقراطيّة والسياســة والتجارة
واإلدارة ال يجــوز استنســاخ عهود
فاشلة كارثيّة والتبجّ ح بها واإلكمال
بأمثالهاّ ،إل إذا كان ذلك مفروضا ً من
إحتــال أو هيمنة أو فائض قوة .لن
تَتَ َك َّرر تجربة ميشــال عون تحت أيّ
تهويل أو وعيد .فعقارب الساعة لن
تعود اىل الوراء.
(*) عضو «الجبهة السياديّة من
أجل لبنان»

حســن حبيل باسم املعتصمني:
«نحن نطالــب بتعديل الرواتب
وبــدل النقــل لــكل املوظفني
واملد ّرســن بما يتناســب مع
غالء املعيشــة .إحياء العقارات
الوقفيــة املهملة عمــدا ً والتي
تنعش ميزانية األوقاف وتنعش
حتــى أهل صيدا إن احتســبها
القائمون عــى األوقاف كما لو
كانت ملكهم الشخيص .تحويل
املكاتب الشــاغرة منذ ســنني
طويلة يف البلوك األول إىل شــقق
صغــرة وتأجريهــا ،وإعطاء

جزء منهــا للقائمــن باملهام
الدينية يف املســاجد القريبة وال
يملكون بيتــاً .إلغاء أســلوب
التكليف الطويل لســنني طويلة
ألنه مخالف للقانون الذي ّ
نص
عــى أن التكليف ألســبوع أو
أسبوعني ...بينما هناك مكلفون
منذ أكثر من عرش سنني (راتب
املكلــف ال يتجــاوز مئتي ألف
لــرة) .اإلكتفاء بفتــح الدائرة
وحضــور املوظفــن اإلداريني
يومني يف األسبوع أسوة بمعظم
الدوائر الرسمية ّ
ألن الراتب بعد

الزيادة قد يكفي بنزينا ً لسيارة
املوظف فقــط» .وأوضح إمام
مســجد «التوبــة» يف العاقبية
– الزهراني الشــيخ أحمد عيل
عبيد لـ»نــداء الوطن» ّ
أن راتبه
الشــهري «ما زال  230ألف لرية
لبنانية منذ العام .»2000
وطالــب إمــام مســجد
«الغفران» يف ســروب الشيخ
حسام العيالني بإعطاء املشايخ
بونات بنزين شــهريا ً أســوة
بغريهــم وتعديــل وتصحيح
الرواتب.

عودة :لجلسة مفتوحة حتى انتخاب رئيس
لفت مرتوبوليت بــروت وتوابعها
للــروم األرثوذكس املطران الياس عودة،
يف عظته خالل قداس األحد يف كاتدرائية
القديس جاورجيوس يف وســط بريوت
إىل أنّــه «منذ قديم األزمنــة ،م ّر ح ّكام
كثريون عــى هــذه األرض ،منهم من
ع ّ
ظمهــم التاريخ ألعمالهــم الصالحة،
ّ
تعسفهم
ومنهم من ال يذكر التاريخ إال
وظلمهم بسبب عشــقهم العروش أكثر
من محبّتهم للمواطنني».
واعتــر ّ
أن «الســؤال املطروح عىل
مسؤويل بالدنا :كيف تريدون أن يذكركم
تاريخ وطنكم؟ وماذا سترتكون لألجيال
القادمة؟ أبلدا ً بنيتموه بالج ّد والســهر
والتعــب والتضحية ،أم بلدا ً كان مفخرة
أبنائه واملنطقة ،وقد أضعتموه بســبب
مصالحكــم ونزاعاتكــم وأنانياتكــم
وحقدكم؟» .وأ ّكد ّ
أن «عىل املســؤول أن
يكون بحسب قلب الله ،والقديس يوحنا
ينصح املسؤولني قائالً( :يجب أال يضع
أحد هدفا ً لحياته كيف سيتســ ّلق منرب
السلطة ،وكيف ســيتمتّع باملنصب ،بل
كيف ســيصبح با ّرا ً وإنسانا ً حكيماً)»،
وقال« :مــ ّرات كثرية تجذبنا الســلطة
إىل أعمال مخالفة لنامــوس الله .إذا ما
استلمنا منصبا ً رئاسياً ،فنحن نحتاج إىل
شــجاعة نفس كبرية لكي نمارس إدارة
صالحة ،وال نعمى بالكربياء الذي يو ّلده
املجد».
وأردف« :عىل مسؤولينا ،خصوصا ً

النواب الذين شــاؤوا بإرادتهم ،واختيار
الشــعب ،خدمة الوطــن ،أن يصغوا إىل
ما يقوله القديــس يوحنا الذهبي الفم:
(إذا طرد القبطان من قيادة ســفينة ما
تبتلعهــا األمواج ،أو القائــد من قيادة
جيش ما فســيهزمه األعداء ،أو الح ّكام
من دولة ما فســتصبح غابة .كما هي
الدعامات الخشــبية لثبات البيت ،كذلك
هم الح ّكام لحســن سري مجتمع ودولة
منظمة)».
وقال عــودة« :يف ظ ّل الشــغور يف
ّ
الخفة
كريس رئاســة الدولة ،ال تساهم
السياســية واملصالح الضيّقة يف إنقاذ
الســفينة من الغرق املحتّم .إن جلسة
تعقد مرة يف األسبوع وال توحي بالجدّية،
ثم ينــرف النــواب وكأنّهــم أتمّ وا
ّ
يستخفون
واجباتهم ،تشــعرنا وكأنّهم
بعقولنا وبمســؤوليتهم» .سائالً« :ماذا
يمنعهم من عقد جلسة مفتوحة يتواىل
فيها اإلقرتاع تلو اإلقرتاع ،حتى انتخاب
رئيس؟ أليس هذا ما يجب أن يحصل؟ إال
إذا كان التعطيل مقصودا ً واملماطلة أمرا ً
واقعــا ً يفرضونه بانتظار غاية نجهلها،
وهذا يــيء إىل ســمعتهم ،ومكانتهم،
ومكانة لبنان».
وإذ اعتــر ّ
«أن االنتخابــات ،عىل
أنواعها ،أمر طبيعــي وروتيني يف الدول
الديمقراطية وعِوض تضييع الشــهور
والســنني بانتظار إتمام هــذا الواجب
الديمقراطــي ،ينرصفون إىل أمور هامة

ّ
«خفة سياسية ومصالح ضيّقة»

أخرى كسعادة املواطنني والتغري املناخي
والبيئة واإلنماء والتطور وما شــابه»،
أ ّكد ّ
أن «وجود رئيس يطمنئ الشــعب،
ويعمل من أجل إنقــاذ الدولة وإصالح
إداراتها ،بالتناغم مع حكومة متجانسة
تحمــل رؤية واضحــة ،وبرنامج عمل،
هــو رضورة» ،الفتــا ً اىل ّ
أن «ما ينقص
الشعب هو الشــعور باألمان الناتج عن
تكامل السلطات وتناغم عملها من أجل
املصلحة العامة» .وذ ّكــر بقول الذهبي
الفم( :عندما يكون الحاكم ســليماً ،وال
لوم فيــه ،وباراً ،ومحبّــا ً للبرش ،عندئذ
يصبح قويا ً ّ
حقا ً وســيحبّه الشعب .ال
يشء يميّــز الحاكم بقــدر املحبة التي
يظهرها تجاهه الشــعب الذي يحكمه.
إذاً ،أنتم أيها الحــ ّكام احكموا بنزاهة،
وبّر الله وخوفه ،طالبــن دوما ً منفعة
الشعب)».

رعد :نتحرّك من أجل وصول من نريد
أكد رئيــس كتلة «الوفــاء للمقاومة» النائب
محمد رعد «أننا يف مواجهة االســتحقاق الرئايس
نعرف من نريد ونتح ّرك من أجل أن يأتي إىل الرئاسة
من نريد» ،معتربا ً ّ
أن «الشغور الرئايس يصنعه عدم
التفاهم عىل الرئيس الالئق بشعبنا املقاوم ،وعندما
يحصل هذا التفاهم ،يكون هناك رئيس للجمهورية،
ونحن مســتعجلون عىل ذلك أكثر من كل اآلخرين،
واملســألة ليســت بارتفاع الصوت ،وإنما بجدّية
الفعل» .وقال« :إننا يف موضــع الحكومة ،حاولنا
جهدنا حتى كدنــا نبذل ماء وجهنــا من أجل أن
تتش ّكل حكومة تدير شؤون البالد قبل انتهاء والية
الرئيس ،ولكن لم تفلــح كل الجهود التي بذلناها،

ّ
ألن هناك متعنّتني يريدون أن تبقى البالد يف شغور،
خوفا ً من أن ال يعود أحد يف ّكر بملء مقعد رئاســة
الجمهورية» .وأضــاف« :البعض يف لبنان يتعنّتون
اليوم بالتعنّت نفسه الذي واجهناه لتعطيل تشكيل
الحكومة ،ألنّهم يريدون رئيسا ً يأتي به اآلخرون من
خارج البالد ليصبح رئيســا ً للبالد ،وهذا لن يكون
بك ّل بساطة مهما طال الزمن».
أضاف« :مــن أراد أن يق ّرر مصريه بنفســه،
فعليه أن يتحمّ ل أعباء كل هذا الهدف ،الذي يكمن يف
إنقاذ املجتمع والوطن واملنطقة ،وعليه ،فال يمكن
أن تبنى دولة سيّدة ح ّرة مستقلة إذا كانت ّ
تعب عن
مصالح الخارج بعيدا ً من مصالح أبناء الوطن».

محـــــليـــــات
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نقابة خبراء المحاسبة :دور محوري...
تهمشه دعوى بحق وزير المال!
ّ
في حمأة الكوارث المالية التي تضرب البلد،
ترتفع أصوات مستغربة غياب أو تغييب أي دور
فاعل لنقابة خبراء المحاسبة المجازين في
رحلة تحديد المسؤوليات والبحث عن حلول.
فالنقابة التي ّ
ينظم عملها القانون  364الصادر
في العام  1994رهينة «مقاطعة شرسة» ،كما
يعتبر كثيرون ،من ِق َبل السلطة السياسية منذ
سنة  .2014وهو ما منعها من المشاركة
في أي عمل استشاري يبدأ على صعيد
وضع القوانين وال ينتهي في سياق التدقيق
الجنائي ،حيث استعيض عنها بشركات أجنبية
في مخالفة صريحة وواضحة لألصول ونص
القانون .فإلى متى الحصار؟

على مكاتب وخبراء المحاسبة التدقيق في حسابات المصارف

النقابة منذ العام  ،2014يف حني أضحت
كـــاريـــن عـــبـــد الـــنـــور
اإلنجازات مــ ّذاك «يف خرب كان» .نتوجّ ه
يجمع كثــرون عــى ّ
أن النقابة
إىل النقيب الحايل ،عفيف رشارة ،الفائز
شــهدت مرحلة ازدهار بــن العامني
بمنصبه يف حزيران املايض ،لنسمع منه
ّ
أكثر« .منذ  2014لم تُع َ
تــول الدكتور أمني
 2012و 2014إبان
ط النقابة فرصة
صالح رئاسة مجلســها .فكيف يصف
مقابَلــة رئيس مجلــس النواب ورشح
بدايــة تلــك املرحلة؟ «تو ّليت رئاســة
واقع الحال ،كما لم يُسمح لها باملشاركة
مجلــس النقابــة بني نيســان 2012
يف اللجان النيابية ،مــا أدّى إىل تهميش
ونيسان  2014وكان الرصاع حينها بني
دورها بالكامل» .ملاذا؟ «بسبب الدعوى
القوى السياسية داخل
التــي أقامهــا مجلس
النقابة عىل أشدّه ،ما
النقابة عىل وزير املالية
عــام  2014احتجاجا ً
أدّى إىل ما شهدناه من
توتّر آنــذاك .صحيح
عىل تعيــن أعضاء من
بري استقبل المجلس
أننــي انتُخبت من قِ بَل
النقابة يف املجلس األعىل
الحالي ووعد بإشراك
قوى سياســية أيضاً،
للمحاســبة مــن قِ بَل
النقابة في مناقشة
لكن الربنامج والسلوك
الوزير مبارشة من دون
ً
النقابي شــ ّكال أولوية القوانين
استعادة للدور استشارة املجلس ،خالفا ً
لديّ » .صالح الذي عمل المناط بها حسب القانون ملا كان متّفقــا ً عليه»،
عىل إســقاط التنازع
كما يجيب.
السيايس وتوحيد املهنة والقيام بعملية
نعــود إىل صالح الــذي يلفت إىل أن
تطوير وتحديث للنقابة ،نجح يف تحقيق
وزارة املالية «تعترب نفســها ســلطة
إنجازات عــدّة بلغــت  ،28كما يقول.
وصاية عىل النقابــة ،فهي من يريد أن
ومنها :استحداث هيكلية إدارية ونظام
يقــ ّرر وعلينا التنفيذ .مــن هنا اعتربنا
عمل مايل وداخيل جديد؛ إنشــاء معهد
محاولة إنشاء املجلس األعىل للمحاسبة
التدريب العلمــي والتقني؛ إنجاز برامج
مخالفة لقانــون النقابة .فكيف يمكن
ّ
للتدريب ودورات للمتد ّرجني واألعضاء؛
يتــول هذا املجلس اقــراح القواعد
أن
ّ
متوقفة
إعادة االمتحانات التــي كانت
واملعايري املحاســبية يف حــن أن هذه
نتيجــة الخالفــات الســابقة؛ افتتاح
املهمة هي من ضمن صالحيات النقابة
مكتبــة تحتــوي عىل كتب مــن كافة
بحسب القانون؟».
االختصاصات وبجميع اللغات؛ تأسيس
عىل أي حال ،ثمة من يعتقد أن قرار
مكتبة للجنة االمتحانات بمعايري دولية؛
ف ّك الحصار عن النقابة قد اتّخذ .فقد قام
تنظيم حســابات النقابة وغريها .أما
رئيس مجلس النواب باستقبال املجلس
اإلنجاز الوحيد الــذي لم يتمكن صالح
الحايل حديثا ً واعدا ً بــإرشاك النقابة يف
من تحقيقــه ،كما يضيف ،فهو «تعديل
مناقشة القوانني استعادة للدور املناط
بها حســب القانون .كما سيشهد يوم
مرشوع القانــون« ،إذ حاولت التوحيد
غد (الثالثاء) لقاء مع وزير العدل ،يليه
بني مهنتي املحاســبة والتدقيق ضمن
آخر مع وزير الرتبية يوم الخميس املقبل
قانون واحد ما رفضه كثريون بطريقة
ثم مع وزيري الداخلية واالقتصاد ،وذلك
غري مربّرة».
بهدف م ّد خيوط التعاون مع املؤسسات
كافة إلعادة نهضة النقابة وإحياء دور
«فيتو» الوزير؟
خبري املحاسبة بالشكل الذي يتالءم مع
أربعة مجالــس مختلفة توالت عىل
موقعه ،عىل ح ّد قول رشارة.

لتفعيل الدور

صالح الــذي يؤ ّكد انتفاء
اإلنجــازات الكبــرة التي
يمكن نسبها إىل املجالس
التي توالت عىل النقابة
بعــد العــام ،2014
أشــار إىل إنجازين
أساســيني كان ال
بــ ّد مــن الحفاظ
عليهمــا :املعهــد
التدريبي واملكتبة.
فمعهــد التدريــب
لم يُفعَّ ــل ولم يُعمَ ل
بــه حتــى تاريخه
كما جــرى االكتفاء
بالــدورات التدريبية ،يف
حني ّ
أن التدريب املستمر

رشط أســايس لحماية املهنة والحفاظ
عىل كرامتها وتقدّمهــا وازدهارها .أمّ ا
املكتبة التي بلغت كلفتها حواىل  40ألف
دوالر ،فقد ت ّم إغالقهــا بحجة الصيانة
والرتميم والتحسينات .وإذ ّملح إىل تجاوز
األنظمــة املالية يف الكثــر من األحيان،
تســاءل« :هل نحن اليوم أمام محاولة
إللغاء النظام املايل الذي وضعناه للنقابة
واستبداله بنظام جديد؟».
بدوره ،يشدّد رشارة عىل ّ
أن املكتبة
هي من ضمن أولوياته .فمنذ شــهرين
ّ
املوضبة وأعيد تنظيمها
ت ّم سحب الكتب
ّ
مخصصة،
وصيانتها وحفظها يف خزائن
ليعاد افتتاحها« .األمــر لم يحصل عن
سوء نيةّ ،
ألن املجالس السابقة اضط ّرت
ّ
املخصــص للمكتبة
الســتخدام املكان
للجنة االمتحانــات .ك ّل ما قمنا به هو
تأمــن مكان خاص كي تكــون الكتب
بترصّ ف الزمالء» ،بحسب قوله.
أمّ ا بالنسبة ملعهد التدريب ،فاعترب
أن تكاوينــه لم تكتمل ســابقا ً
رشارة ّ
كما ّ
أن فكرته لم تنضــج هي األخرى،
ّ
لكن الدورات التدريبيــة تواصلت حتى
جائحة كورونا« .فكــرة معهد التدريب
بحاجة إىل نقاش .وقــد أجرينا الثالثاء
املايض اجتماعا ً مع مدير املعهد الوطني
لإلدارة ملناقشــة صياغــة إطالق معهد
تدريب وطني عربــي عاملي يخوّلنا منح
راق».
الشهادات بمستوى ٍ
يف مــا يختص بالنظام املــايل ،يق ّر
رشارة ّ
أن األنظمــة والقوانــن تحتاج
ملواكبة التطــوّر ،مردفا ً ّ
أن «النظام املايل
الذي أُع ّد عــام  2004تــ ّم تعديله عام
 .2012واليوم ،بعد مرور أكثر من عرشة
أعوام ،ال بــ ّد من تعديــل جديد يراعي
التطوّر وتغيــر آلية العمل والتشــدّد
بالرقابة الداخلية والخارجية».

التدقيق مستبعد

نســأل عن التدقيق الجنائي وكيف
ّ
أن اســتبعاد النقابة عن سياقاته يُعترب
مخالفــة للقانــون ،فــرى صالح ّ
أن
للنقابــة دورا ً فاعالً يف الح ّد من عمليات
الفســاد ومنع الته ّرب الرضيبي ،لكن
هذا مــا ال تريــده كربيــات الرشكات
املاليــة واملصارف .فاســتبعاد النقابة
عن التدقيق الجنائــي وتكليف رشكات
أجنبية بذلك يُعدّ ،بحسب رأيه ،مخالفة
لنص القانون رقم  364الذي يفيد أنّه ال
صالحية ألحد عىل التوقيع عىل حسابات
املؤسسات االقتصادية ما لم يكن اسمه
مدرجا ً ضمن جــدول النقابــة العام.
مخالفة أخرى يتط ّرق إليها صالح تتمثّل
باالتفاق بالرتايض مع الرشكة األجنبية
 وليس من خالل استدراج عروض  -مايتناقض مع قانون املحاسبة العمومية.
ف ِل َم غاب الطعن بهــذا التلزيم و َلم تقف
النقابة الحالية بوجه السلطة إزاء ذلك؟
عن هذا يــرح رشارة« :كنّا أمام
خيار إقامة دعوى عىل وزير املاليةّ ،
لكن

ثمة غش أو رسقة ،معرتفا ً يف الوقت عينه
بأنّه كان يجب التشدّد أكثر لكن القوانني
لم تُجز ذلــك .وأ ّكد أن النقابة «لن ترحم
أي زميل ساهم أو شارك أو كان عىل علم
ولم يتح ّرك تجاه أي عملية فساد» .وإذ
لفت إىل ّ
أن «املجلس التأديبي ال يرحم»،
ذهب إىل ح ّد تحميل املســؤولية الكربى
للجنة الرقابة عىل املصارف ،نواب حاكم
مرصف لبنان األربعة ،مفوّض الحكومة
لدى املــرف املركزي
وحاكم املركزي نفسه.

تجربة النقابة السابقة يف دعوى املجلس
األعىل للمحاســبة ،من جهــة ،والجوّ
الســيايس العام الــذي كان يظهر جليا ً
اتجاه كافة القوى السياسية إىل رشكات
أجنبية ّ
توقــع معها االتفاقيات ملصلحة
أطراف معيّنة ،مــن جهة أخرى ،منعانا
من امليضّ ُقدما ً بالدعوى رغم أنّها كانت
جاهزة ،مكتفني باالعــراض اإلعالمي
ال القانوني» .ويستغنم رشارة الفرصة
للــرد عىل شــائعات
طالته قبيل انتخابه عن
حصوله عىل دعم بعض
النهوض الموعود
الجهــات السياســية
صالح :هناك تخوّف
مــن نافــل القول
رشط االبتعاد عن ملف حقيقي من نقابة خبراء
ّ
أن خــراء املحاســبة
التدقيق الجنائي ،قائالً:
«أوّالً ،بعكس النقابات المحاسبة في حال سمح
تأثّروا أســوة بغريهم
لها بممارسة دورها
بشكل مبارش بتداعيات
الســابقة ،لــم آت من
خلفية حزبيــة .ثانياً ،الفعلي ال إبداء الرأي فقط األزمة املالية ،ال ســيّما
بعد حجز املصارف عىل
كيف يل أن أبيع شــقة
أموال النقابة وتقاعس املؤسســات عن
ال أملكها؟ فالنقابة مســتبعدة باألصل
ّ
التغيات
الدفع بشــكل منتظم نتيجــة
عن ملف التدقيق الجنائي .ما حصل هو
معركة انتخابية ُ
التي طرأت عىل ســعر الرصف .ويشري
شــنّت بني املرشحني
رشارة يف هذا الســياق إىل قيام مجلس
وحســب وال أســاس لذلك الكالم من
النقابة الجديد بوضع خطط ملســاعدة
الصحة».
الخرباء والنهوض بالنقابة ،من ضمنها
التشــدّد بتنظيم املهنة ومراقبة الزمالء
من المسؤول؟
يف كيفية تأدية دورهم بشــكل صحيح
يف وقت تقدّمت فيه نقابة املحامني
وااللتزام بالقوانني .أضف إىل ذلك السعي
يف بريوت وبعض نقابــات املهن الح ّرة
بدعوى ّ
لتوسيع رشيحة العمل واستحداث لجنة
توقــف عن الدفــع ض ّد بعض
تحقيق تتثبّت من أداء الخرباء املشكوك
املصــارف ،برز غيــاب نقابــة خرباء
بســلوكهم ،كما تشكيل حواىل  25لجنة
املحاســبة عن ذلك املشهد .وهنا تتباين
تُعنــى بكافة املواضيع تــ ّم إرشاك أكثر
اآلراء .فقد اعترب صالح أن القرار خاطئ
مــن  200خبــر فيها ســعيا ً لتحقيق
ويد ّل عىل ضعف النقابة املعنوي واملهني
اإلنجازات ورفع مســتوى املهنة كي ال
وعدم اســتقالليتها« :يف حني يجب عىل
تبقى القوانني تُ
ّ
ســن كي ال تُطبَّق ،مع
مكاتب وخــراء املحاســبة التدقيق يف
أن عدد الخرباء املمارســن حاليا ً
العلم ّ
حســابات املصارف ،ها هــي النقابة
يبلغ  ،1730إضافة إىل حواىل  300خبري
تخضع لسلطة األخرية ولبعض املصالح
غري ممارس و 520متد ّرجاً .من ناحيته،
الشــخصية بمجــ ّرد رفضهــا االدعاء
يرى صالح أن هناك تخوّفا ً حقيقيا ً من
عليها» .أمّ ا بالنســبة لرشارة ،فالدعوى
نقابة خرباء املحاســبة يف حال ُ
ســمح
مرفوضــة ألنّها ال توصل إىل نتيجة ال بل
لها بممارســة دورها الفعــي ال إبداء
هي تســاعد املصارف عىل تذويب أموال
الــرأي فقط .فاألخرية يجــب أن تحتل
املودعني وإعالن إفالسها وهذا ما تريده.
فالح ّل من وجهة نظره يكمن يف «تعاضد
موقع الريادة يف مجال تقديم املشــاريع
املهــن الحــرة ووضع
املاليــة واالقتصاديــة
ٍ
تعــاف تلزم فيها
خطة
والنقدية اإلنقاذية ويف
اكتشاف مكامن الفساد
الحكومــة املنكفئة عن
عط واإلضــاءة عىل الته ّرب
معالجة األزمة».
شرارة :منذ  2014لم ُت َ
تحديد
صعيــد
عىل
الرضيبــي وغريهــا.
النقابة فرصة مقا َبلة
ّ
املســؤوليات ،يقــول
ويتحقق ذلك عرب قيام
رئيس مجلس النواب
صالح «إننــا أمام أزمة
مجلس أعىل للمحاسبة
والمشاركة في اللجان
نقديــة ماليــة يتحمّ ل
يكون أكثــر من نصف
جــزءا ً منهــا خــراء
أعضائه مــن النقابة،
النيابية ما أ ّدى إلى
ّ
يرأسه وزير املالية – ال
املحاســبة ومدققــو تهميش دورها بالكامل
الحسابات الذين مارسوا
مديــر عام الــوزارة -
عملية التدقيق يف املصارف واملؤسسات
وتتمثّل فيــه النقابة ،جمعية املصارف،
املاليــة واملرصف املركــزي» .وهو كالم
املــرف املركــزي ،ديوان املحاســبة
ّ
ووزارة املاليــة .كل ذلك يأتي ،كما ينهي
التوقف عنــده ،فما هو نطاق
ال ب ّد من
صالح ،بالتوازي مع وجود مجلس أعىل
املســؤولية تلك؟ يجيــب رشارة أن دور
ّ
للرضائب يضطلع بدور استشــاري قبل
املدقق هــو إبداء الرأي يف البيانات املالية
إقرار أي قانون رضيبي.
التي تعدّها املؤسسة وال عالقة له إن كان
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جاد للميسورين ...والفقير "إلو الله"
الس ّ
«التجــار يســتغ ّلون حاجــة الناس
النبطيــــة ـ رمــــال جـــــوني
للســجّ اد الذي ال مفــ ّر منه يف فصل
الشتاء ،ويرفعون األسعار».
«يا ســجّ اد مني يشرتيك»؟ أسعاره
غــر أن هناك من لجــأ اىل «رتي»
نار هذه األيام ،وســعر مرت الســجادة
السجاد القديم وترقيعه ،ألنّه ال قدرة له
 12دوالرا ً بعدمــا كان قبل األزمة حواىل
عىل رشاء الجديد ،وهذه الظاهرة تنترش
 4دوالرات ونصــف ،فالتجّ ار يحاولون
بكثــرة ،بحيث يرتكز عمل معظم بائعي
االستفادة من موســم السجّ اد لتحقيق
السجاد عىل «رتي السجاد».
أربــاح خيالية ،ولو عىل حســاب «دىف
تحمــل يرسا ســجّ ادتها القديمة
الناس».
وتأتــي بها اىل أبو عــي فحص .وهي
عىل رغم تراجع ســوق الســجاد
ّ
بســبب األزمةّ ،إل أنّه يشــهد ارتفاعا ً
فضلت ترقيع السجادة عىل استبدالها
بأخرى جديدة« ،فالقلــة تدفع بنا إىل
كبريا ً يف األســعار ،ويعيد معظم بائعي
تصليح السجاد ،سابقا ً كانت السجادة
السجاد السبب إىل أســعار النفط اوالً،
بـــ 100دوالر ،اليوم الدعســة بـ20
واحرتاق «معمل قبــان» الذي كان يم ّد
دوالراً ،مع األســف الوطني أغىل من
السوق بالســجّ اد الوطني ثانياً ،و»هو
املستورد».
ســبب اضايف الرتفاع االسعار» ،عىل ح ّد
يق ّر محمد فحص،
ما يقول أبو يوســف،
وهــو تاجر ســجّ اد،
بائع سجّ اد يف منطقة
برتاجــع حركــة البيع
النبطية.
ولجوء الناس للتصليح،
وابــو يوســف البرد سيكون سمة هذا
اضافــة إىل البحث عن
معــروف بأســعاره
العام ألنّ متر السجاد
الرخيــص ولــو كانت
الشــعبية ،غــر أنّه
ّ
"بيبكي"
جودتها قليلة ،وبحسبه
لحق بموجــة الغالء،
ّ
ّ
فـ»إن معظم الســجّ اد تركي يف السوق
يخفض يف املــر نصف دوالر بحجّ ة
وال
وأسعاره نار ،ويقترص البيع عىل الطبقة
«منخرس» ،رغــم أن معظم الســجاد
امليسورة .أما الفقري فإلو الله» عىل ح ّد
املتوفر يف معرضه هو من بضاعة العام
ما يقول ،عازيا ً السبب إىل ارتباط سعر
املايض.
الســجاد بعاملني :النفط نظرا ً لدخول
تدخــل فــداء اىل املحــل لرشاء
مواد نفطيــة يف صناعته والدوالر ،وبني
سجّ ادة ،سابقا ً كانت تكتفي بواحدة،
االثنني طارت الســجّ ادة من بيوت كثر
غري أنّها اليوم بات عليها رشاء سجادة
ّ
هذه األيام.
لتتنقل عليهــا ابنتها ،غري انها
ثانية
تق ّلب صبحية السجّ اد ،تبحث عن
لم تتم ّكن من الرشاء بســبب السعر،
واحــدة «ع قد الحــال» ،فقد تزوّجت
فـ»أصغر ســجادة بـــ 170دوالرا»
حديثا ً وتريد فرش بيتها بالســجّ اد،
وهذا يفوق امكانياتها ،بحرقة تقول
تظن انها قــادرة عىل ذلكّ ،
ّ
وأن
كانت
«اذا راتبــي  30دوالرا ً كيف ادفع ثمن
االســعار ســتكون مقبولة ،قصدت
ســجادة  170دوالراً؟» وأكثــر تقول

رتي الس ّ
جاد سيّد الموسم

محال ً شــعبيا ً عىل اعتبار ّ
أن األسعار
هناك تراعي ظــروف الناس ،غري أنّها
تفاجأت ّ
بأن الســجاد الشــعبي لم
يعد شــعبيا ً ولحق بموجة الغالء التي
حرمتها وحرمت كثــرا ً مثلها «نعمة
الدىف» يف ع ّز الربد وهو ما دفعها للقول

«حتى الــدىف ممنوع علينا ...ال يكفي
حرماننا أبســط األمــور ،حتى نعمة
الدىف حرمت علينا األمر الذي سيضعنا
رهينة األمراض والدواء وقد بات شبه
مفقود».
حتّى الســجّ اد لم يسلم من األزمة

بل لحق بالدوالر ،والدفع بالدوالر ايضاً،
وبني نار األسعار وبرد الطقس يبدو ّ
أن
الربد سيكون سمة هذا العام ّ
ألن السجّ اد
بات للعائالت الفقرية من الكماليات ولن
تنال منه ّال اإلعالنات بابتســامة املرت،
ويف الواقع «املرت بب ّكي».

معاناة الصيادين ال تنتهي :كراتين "الفلّين" تحاصر مراكبهم

أبقار شاردة ...تسرح وتمرح
في طرابلس

صيـــدا ـ محمــــد دهشـــة

طــــرابلس  -مـــــايز عبيــد

معاناة صيادي األســماك يف صيدا ال
تنتهي ،تتك ّرر بــن حني وآخر ،كحكايتهم
مع البحر ومخاطــره ،ومن فصولها انّهم
تفاجــأوا بكميــات كبرية من األوســاخ
وخاصة منها كراتني «الف ّلني» البيضاء التي
توّضب فيها األســماك املربدة ،تطفو عىل
ســطح مياه امليناء بالقرب من املراكب يف
مشهد مقزز ،قبل أن يتبني أن بعض الباعة
الناشطني عىل خط بيع األسماك املربدة ،قد
ألقوها عىل الرصيف املحاذي للميناء.
وقد أثــار إلقاء هــذه الكراتني ضجّ ة
بني الصياديــن والناشــطني البيئيني ملا
تمثّله مهنة الصيد مــن مصدر رزق ملئات
الصيداويــن ،وتح ّركت القــوى األمنية
وســ ّ
طرت محــراً ،وجالت قــوة من
مخابــرات الجيش اللبنانــي ومن مفرزة
الشــواطئ يف قوى األمن الداخيل ،يف املكان
للتحقيق وكشف الفاعلني.
ورجّ ح نقيــب الصيادين يف صيدا نزيه
ســنبل لـ»نداء الوطــن» ،أن يكون بعض
الباعة الذين يعرضون أســماكهم املربّدة
بالقرب مــن امليناء قد فعلــوا ذلك ،حيث
يضعونها يف كراتني مــن «الف ّلني» ،بينما
صيادو األســماك ينقلون غ ّلتهم من البحر
عرب صناديق خشــبية ،معتربا ً أنّه «ترصّ ف
فردي وغري مسؤول ويجب أن ينتهي فوراً»،
داعيا ً القوى األمنية اىل القيام بواجبها.
وقال ســنبلّ :
«إن معاناة الصيادين ال
تنتهي ،يف السابق عانوا من جبل النفايات
الذي كان يلفظ أوساخه يف البحر فتتم ّزق
الشــباك وتتلف املحــ ّركات ،ثم من نفوق
كمّ يات من األســماك الصغرية التي كانت
تطفو قرب مراكبهم بســبب تلوث امليناء
بمياه الرصف الصحّ ي ج ّراء إنقطاع التيار
ّ
وتوقــف محطة التكرير وصبّ
الكهربائي
مجاري مياه الرصف الصحي غري املعالجة
مبارشة يف امليناء».
ويف شــباط املايض ،حاولــت القوى

تحت ُّل األبقا ُر الشــاردة شوارع منطقة «أبي ســمراء» يف طرابلس ويف
أحيائها الرئيسية؛ يف مشه ٍد يتكرر يوميا ً من دون أي تح ّركٍ فعيل من املعنيني،
األمر الذي يثري حفيظة أهايل املنطقة من هذه الظاهرة ،التي ال يستسيغونها
ال هم وال كل من يزور املنطقة أو يقصدها.
هذه األبقــار ويف معرض قيام أصحابها بســوقها إىل املرعى صباحا ً يف
أرايض أبي ســمراء ،تض ُّل طريقها وترتك األرايض وترسح وتمرح يف الطرقات
ّ
ّ
فتتنقل عىل
وكأن أصحابها ينسونها
الرئيســية مســبّبة حاالت من الذعر،
الطرقات بحريتها الكاملة وتعيق حركة الســر والسيارات وتتسبب بعض
األحيان بحوادث يف أكثر من محلة.
قطعان البقر اآلتية من قلــب املدينة وضواحيها ،وهي يف طريقها أيضا ً
تأكل كل ما يقع أمامها ،من أشجار وأزهار مزروعة يف الوسطيات واملستديرات
وترمي برازها وأوساخها عىل الطرقات ،يف مشه ٍد يعتربه أبناء املدينة مستف ّزا ً
للمنظر العــام .غري أن الطامَة الكربى تحصل عندمــا تنبش هذه القطعان
مســتوعبات النفايات املنترشة عىل الطرقات فتأكل منها ما يحلو لها وترتك
ّ
وكأن هــذه املدينة ال يكفيها ما فيها من فوىض
الباقي مرميا ً عىل الطريق،
وأزمات حتى يكتمل املشهد بفوىض األبقار.
وللظاهرة أيضا ً صداها الســيّئ يف نفوس الطالب والطالبات خصوصا ً
أن منطقة أبي ســمراء الطرابلسية تعترب مركزا ً أساسيا ً لعدد من الجامعات
واملعاهد واملــدارس .عىل طريق جامعة «املنار» مثالً تــرح هذه األبقار يف
أوقات دوام التعليم الرسمي ،فتثري الذعر يف نفوس الطالب والطالبات وتسبب
الفوىض بني ســائقي الباصات والسيارات .ويروي محمد ،الطالب يف جامعة
الجنان يف أبي ســمراء ما حصل معه يوم الخميــس املايض عندما كان يه ّم
للوصول إىل الجامعة ،وإذ ببقرة تهاجم سيارته وتصطدم بواجهتها األمامية
وتحدث أرضارا ً عدة.
ّ
التدخل الرسيع إليجاد ح ّل يريح
الطرابلسيون يناشدون البلدية لرضورة
الناس من هذه املعاناة اليومية ،غري أن البلدية تتخبّط بخالفاتها ومشــاكلها
الداخلية وال تعرف كيف تعالجها لكي تتفرغ ملشاكل الناس.

كراتين «الفلّين» في ميناء الصيادين

الصياديــن ،بعدما ت ّم تهديــم القديمة يف
األمنيــة إزالــة عرشات بســطات بائعي
بداية حزيران املايض .ويؤكد ســنبل ّ
«أن
األسماك املربّدة قرب امليناء ولكنها ُقوبلت
بناء سوق السمك الجديد سيكون متطورا ً
ري ،بعدما رفض الباعة القرار
ٍ
بإعرتاض كب ٍ
وحديثا ً بهدف دعم الصيادين يف صيدا من
واعتربوا أنه يقطع أرزاقهم يف ظل أسوأ أزمة
خالل بنــاء غرف لهم مــع توفري معدّات
إقتصادية يمــ ّر بها لبنان ،وأقفلوا الطريق
للصيد ،عىل أن تســتغرق
البحري بوجه الســيارات
والشــاحنات إحتجاجــا ً
مدّة التنفيذ خمسة أشهر
فقــط ،وقد جــرى نقل
وانتهى القرار برتكهم رشط
نقيب الصيادين لـ"نداء
سوق الســمك« ،املرية»
البقاء قرب الرصيف وليس
ّ
موقت ،إىل
يف طرف الطريق واملحافظة الوطن" :تصرّف فردي وغير حاليا ً وبشكل
عــى النظافــة .ويحرص مسؤول ويجب أن ينتهي رصيف مينــاء الصيادين
بعد إنشــاء هنغــار مع
الباعــة عــى الفصل بني
خيمة لبيع الســمك الطازج كاملعتاد ريثما
األسماك الطازجة التي تُباع عادة يف «املرية»،
يعاد بناء السوق األسايس».
سوق البيع بالجملة ،وباملزاد العلني ،وبني
وحتى اليــوم ،ال يزال نحو  240صيّادا ً
األسماك املربّدة التي تُباع عىل طول الطريق
يعملون عىل أكثر من  140مركبا ً يف امليناء،
البحــري من امليناء حتى ســينيق جنوباً،
يكســبون لقمة عيشــهم ويساهمون يف
وباتت تالقي رواجا ً بسبب األزمة املعيشية
الوقت نفســه بالحفاظ عىل جزء أسايس
ورخص أسعارها قياســا ً عىل الطازجة،
ّ
يتمســكون باملهنة
من إرث املدينــة ،إذ
بينما ينتظر صيادو األسماك بفارغ الصرب
ويمنعون إندثارها رغم التحّ ديات الكثرية
اإلنتهاء من بناء «املــرة» الجديدة املموّلة
التي تواجههــم ،ومرتوكون ملصريهم من
من الحكومــة الربيطانية ،وبالرشاكة مع
دون دعم ملســاعدتهم للتغلب عىل صعوبة
برنامج األمم املتحــدة اإلنمائي عرب الدولة
الحياة وأزماتها.
اللبنانية بالتنسيق مع بلدية صيدا ونقابة

األبقار على الطريق العام

مـــــدارات
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فرصة بايدن مع الصين
بدأ شي جين بينغ واليته الثالثة كرئيس للصين ،لكنه يواجه تحديات اقتصادية واسعة النطاق .هو يتخبّط لتحديد
طريقة وتوقيت تخفيف سياسات «صفر إصابات» الصارمة لمكافحة أزمة كورونا ،وهي المقاربة التي أثارت استياء
المواطنين الصينيين وأضعفت ثقة المستثمرين.
خوف كل طرف من استغالل الطرف اآلخر
جــــيــــســــيــــكـــا تـــشـــيـــن ويـــس
لهذا النوع من التسويات .لكن قد تسمح
ّ
املنســقة واملتبادلة لواشــنطن
التدابري
وبكــن بالعودة من حافــة الرصاع ،من
دون التضحية بالجهوزيــة الدفاعية أو
أنظمة الردع .حتى أن الدفاع التايواني قد
يستفيد من أي خطوات متبادلة ومتكافئة
تتصاعد الضغوط عــى البلد أيضا ً
لتخفيف وتــرة العمليات العســكرية
بالقرب من تايوان ،عىل أن تشــمل تدابري
بســبب ضعف النموّ وتعثر الطموحات
لكبح ّ
توسع املناورات الصينية عرب الخط
املرتبطة بتحديث الصني ،إذ تزداد صعوبة
األوسط ملضيق تايوان يف الفرتة األخرية.
تحقيقها بعد القــرار األمريكي الجديد
يجب أن ترتافــق الجهود الرامية إىل
الذي يمنــع تصدير أشــباه املوصالت
إخماد االضطرابات مع محاوالت متجددة
املتقدّمــة إىل الصني .يواجــه بايدن من
إلطالق نقاشــات حول املسائل التي ته ّم
جهته بيئة سياسية محلية شائكة ،مع
أنه ّ
األمريكيني والصينيني معاً ،عىل أن يحصل
حقــق نتائج أفضل مــن املتوقع يف
االنتخابات األمريكيــة النصفية .تزامنا ً
الحوار بطريقة ثنائية ومتعددة األطراف.
تســمح هذه الخطوات أيضــا ً بطمأنة
مع ارتفاع مســتوى التضخم واحتمال
الحلفاء والرشكاء حــول رغبة الواليات
خسارة سيطرته عىل مجلس النواب ،هو
املتحدة يف إقامة عالقة بنّاءة مع الصني،
يواجه اآلن احتمال تقوية املعسكر الذي
من دون أن تنذر قيود التصدير األمريكية
يعارض إدارته وسياساته.
املســتجدة بتحوّل جذري يف السياســة
لكــن يُفــرض أال تشــ ّكل هذه
األمريكية بهدف احتواء الصني وعزلها.
التحديــات املحلية مصــدر إلهاء عن
ال يــزال األمريكيــون ورشكاؤهم
القيمة االســراتيجية للقاء الذي يجمع
قادرين عىل التوصل إىل تســوية مؤقتة
بايــدن ويش جــن بينغ عــى هامش
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مع بكني عرب جعل أي مكافآت وعقوبات
اجتماع مجموعــة العرشين ،وهو أول
العاملي ،وإفساد حياة  24مليون شخص
من املتوقــع أن يشــ ّكك كل طرف
ستســتفيد الواليات املتحــدة والصني
تتوقف عىل التحــركات الصينية .لكن
لقاء مبارش بــن الزعيمَ ني منذ انتخاب
يف تايوان ،ونســف الحرية الديمقراطية
بالتطمينــات واملبادرات الدبلوماســية
من انفراج العالقات لفرتة .ومن خالل
يجب أن يفهم القادة الصينيون يف الوقت
بايدن يف العام  .2020ورغم املشــاكل
التي اكتسبوها بأصعب الطرق.
التي يطلقها الطــرف اآلخر ،لكن يجب
تعديل مسار املنافســة وإبعادها عن
نفسه أنهم قد يحصلون عىل مكافآت إذا
السياســية التي تطرحها االضطرابات
ربما ي ِ
ّ
ُجمع الحزبــان الديمقراطي
أن يستعد بايدن ويش جني بينغ الختبار
أجواء العدائية والرصاعات ،سيكســب
غيوا ترصفاتهم .يف هذا السياق ،يقول
املحليــة التي يواجههــا ك ّل رئيس ،قد
ّ
والجمهوري يف واشــنطن عىل التعامل
االقرتاح القائل إن الحكومتَني تستطيعان
متوسعة
الطرفان مساحة سياســية
املسؤول السابق يف مجلس األمن القومي
تشــ ّكل هذه الظــروف حوافز إضافية
برصامة مــع الصــن ،لكــن توضح
إطالق مجموعة من النقاشات يف املجاالت
وموارد إضافية لطرح رؤية مستقبلية
األمريكي ،مايك غرين« :املقاربة األمريكية
إلعادة االســتقرار إىل سلسلة التح ّركات
َ
اســتطالعات الــرأي أن األمريكيــن ال
الطرفني معا ً واستكشــاف
التي تهــ ّم
شــاملة وقادرة عىل قيــاس النجاح
الراهنــة دفعت الحلفــاء والرشكاء إىل
والتفاعــات املتالحقــة ،وإقرار قواعد
يوافقون عىل املجازفــة بحياة عرشات
رشوط التعايــش املحتملــة ،بما يف ذلك
انطالقا ً من اإلنجازات اإليجابية.
التساؤل حول املرحلة األخرية من اللعبة
جديدة ومنصفــة ،وطرح رؤية إيجابية
آالف الجنود للدفاع عــن تايوان .ورغم
طرح رؤيــة إيجابية قــد يوافق عليها
يجب أن يوضح بايدن ،يف بايل وأماكن
األمريكية وتأثريها عــى العالقات مع
لتنظيــم املنافســة القائمــة .خالل
تفــاوت املواقــف يف هذا
الفريقان عن الحوكمة العاملية .يجب أن
أخرى يف األسابيع املقبلة،
الصني .إذا لم يتخ َّل هؤالء
االجتماع املرتقب وبعده،
امللف ،يرتاجع احتمال أن
ترتافق هذه املقاربــة مع خطوات بارزة
أن الواليــات املتحــدة
عن محاولة تحديد مسار
سيحصل الزعيمان عىل
يتفاقم الوضــع نظرا ً إىل
إلثبات حُ ســن النوايا ،علما ً أنها تتطلب
مســتعدة للتعــاون مع
الصني ،يُفرتض أال توقف
فرصــة قيّمــة لضبط
تصاعد الدعوات اإليجابية
بعض الوقت لتحقيق نتائج ملموســة.
الصــن عــر منتديات
الواليات املتحدة مساعيها
العالقــات الثنائيــة
إلحداث تغيري يف السياسة
لكن ســيكون الخيار البديل أسوأ بكثري
متعــدّدة األطــراف ،مثل
يف هذا املجال».
بطريقة تفيد البلدَين.
استطالع
وفق
األمريكية.
يقيض
فهو
أجمع،
والعالم
َيــن
د
البل
عىل
العرشيــن،
مجموعــة
من املســــــتبعد أن
ال
األول،
يف املقــام
ال أحد يعرف اليوم
لم يعد اندالع الحرب
ٍ
بترسيع األزمة أو إطالق رصاع محتمل يف
ملعالجــة التحديــات
شارك فيه خرباء أمريكيون إذا كان الوقت يصب تعطــي أي جهود متجددة
إذا
اليــوم
أحــد يعرف
بسبب تايوان احتما ً
ال
ّ
ومسؤولون ســابقون يف
ظ ّل غياب أي قنوات فاعلة للتواصل.
العامليــة ،منها العجز عن
الســتئناف التواصــل
كان الوقــت يصــبّ يف
مستبعدًا لكنّه ليس
لم يعد اندالع الحرب بســبب تايوان
تســديد الديون وانعدام
الحكومــة حــول تعامل في مصلحة واشنطن الدبلومايس ثمارها رسيعاً،
مصلحة واشــنطن أو
أو بكين نظرًا إلى
بكني ،نظرا ً إىل مستوى حتميًا بأي ّ شكل ال سيّما األمــن الغذائــي ،تزامنا ً
الصني مع تايوان ،يف شهر
احتماال ً مســتبعداً ،لكنه ليس حتميا ً بأيّ
نظرا ً إىل عمق انعدام الثقة
أيلول املايضّ ،
ّ
توقع 77%
شكل ،ال سيّما إذا تح ّركت الواليات املتحدة
التوصــل إىل تفاهم
التحدّيات السياســية إذا تحركت أميركا لتحسين مــع
بني املعســك َرين وصعوبة
مستوى التحدّيات
َ
لتحسني مصداقية التهديدات والتطمينات
متبادل مع يش جني بينغ
منهم أن تســارع الصني السياسية واالقتصادية فتح قنــوات تواصل قادرة
طرف
واالقتصادية عىل
مصداقية التهديدات
إىل غزو تايــوان إذا أعلنت
املرشوطة التي حافظت عىل السالم طوال
حــول أنــواع التحركات
عــى تجــاوز التبــادالت
املحيط الهادئ .بعبارة
َ
على
طرفي المحيط
الجزيرة استقاللها.
عقود .يغفل بعض املع ّلقني يف تحليالتهم
أخرى ،يملــك الطرفان والتطمينات المشروطة املقبولــة واملرفوضة .قد
املرتبطة بمواضيع النقاش.
الهادئ
فيما تبــذل الواليات
عن اســتفادة الواليــات املتحدة والصني
أسبابا ً وجيهة ملحاولة التي حافظت على السالم تزيــد صعوبــة الجهود
لكــن يبقــى التواصــل
املتحــدة وتايــوان جهودا ً
وتايوان والعالم أجمع من تجنّب الحرب.
التــي يبذلها الرئيســان
الدبلومايس رفيع املستوى
اسرتجاع االستقرار عىل
حثيثــة لتصعيب غــزو الجزيرة ،يقيض
وحتى لو اقترص هذا الرصاع عىل استعمال
إلقرار تســوية مؤقتة بســبب التحركات
رضوريــا ً لتمكني املســؤولني عن وضع
املــدى القريب ،حتى لو كانا يســعيان
األمريكيــة األخرية ملنع الصــن من ّ
أفضل رهان اسرتاتيجي باللعب عىل عامل
أســلحة تقليدية ولم يلجــأ إىل التصعيد
تلقي
السياســات من تحديد رشوط التعايش
إىل زيادة قدرتهما عىل املنافســة خالل
أشباه موصالت متقدّمة ،تزامنا ً مع ّ
الوقت .ال يعنــي ذلك الرتاجع أو الرضوخ
النووي ،يســهل أن يرتافق مع خســائر
توسع
واملنافســة ،وتحقيق التوقعات املنتظرة،
الســنوات املقبلة .طاملا ال يتطلب هذا
َ
للمطالب الصينية بكل بساطة .ال يمكن
برشية غري مســبوقة منذ حــرب فيتنام
تح ّركات الكونغرس وبيانات بايدن األخرية
وتخفيض مخاطــر الحرب ،وفتح املجال
الطرفني
الهدف تقديم تنازالت كربى من
َ
تقديم أي تنازالت أحادية الجانب نظرا ً إىل
أو كوريــا ويتزامن مع تدمــر االقتصاد
حول تايوان.
أمام التعاون لتحقيق املصالح املشرتكة.
الفريقني للطرف اآلخر،
أو رضوخ أحد

سفينة حربية صينيّة في مضيق تايوان | أيلول ٢٠٢٢

يجب أن يســتفيد بايدن من اجتماعــه النادر مع نظريه
الصينــي ملعالجة أي ســوء تفاهم أنتجتــه تعليقاته حول
تايوان يف شــهر أيلول املايض ،مع أنه أكد أن الواليات املتحدة
«ال تُشجّ ع» عىل اســتقالل تايوان .يُفرتض أن يوضح بايدن،
كما فعل يف الجمعية العامة لألمم املتحدة ،أن واشنطن تتابع
معارضة أي تعديالت أحادية الجانــب لتغيري الوضع القائم،
وســتتحرك ملعارضــة أي خطوات أحادية إلقرار اســتقالل
بشكل دائم ،ولن تعرتف
تايوان رســميا ً أو فصلها عن الصني
ٍ
دبلوماســيا ً بالجزيرة .تبقى مصداقية التطمينات األمريكية
للحفاظ عىل الوضع الراهن أساســية لنجــاح جهود الردع
األمريكية .كذلك ،يجب أن يوضح بايدن الرشوط التي تسمح
للواليات املتحدة بزيــادة القيود والعقوبــات عىل الصني أو
تخفيفها ،فيؤكد بذلك دقة السياســات األمريكية وحرصها
عىل تحديد وجهة السياسات والترصفات الصينية بدل إطالق
جهود غري مرشوطة الحتواء الصني.
من خالل تحضري األجواء التي تســم ح للمســؤولني من

َ
الطرفــن بإعادة فتح قنــوات التواصل وتوســيعها ،قد يبدأ
االجتماع املرتقب بتحسني مسار هذه العالقة الثنائية ،فيش ّكل
أول مــؤرش عىل بدء مرحلة مفصلية قد تُمهّ د إلبطاء املســار
املؤدي إىل تفاقم الرصاع ،وإال قد تتحوّل املنافســة األمريكية
الصينية إىل غاية بحد ذاتها ،فيضطر القادة يف بكني وواشنطن
لتبنّي مواقف متطرفة لــردع بعضهم البعض ،ولفت األنظار،
وحشــد املوارد ملعالجة تحديات عاملية مثــل التغري املناخي
واألوبئة .يف ما يخــص الرعاية االجتماعية ،والحرية ،وازدهار
الشــعوب يف البلدين ويف العالم ككل ،يجب أن يكثّف القادة يف
بكني وواشــنطن استثماراتهم يف االســراتيجيات ومقاييس
النجــاح التــي يُحدّدها املســتقبل الذي يطمحــون إليه ،ال
املســتقبل الذي يخشونه .لكن من دون تكثيف الجهود لضبط
العالقات األمريكية الصينية ،قد تقوّي الظروف الراهنة أرشس
الشــخصيات يف املعســك َرين مقابل تهميش أصوات وأحكام
الفريق املستع ّد ملتابعة املنافســة من دون االتكال عىل القدر
نفسه من لعبة «ال غالب وال مغلوب».
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 السنــــة الـرابـعـة- ٩٨٤ العـــدد

من المؤتمر الصحافي

 فتح برامجه املوســيقية الكاملة2007
،للجمهور اللبناني مــن دون أي مقابل
ّ
منصة للمواهب اللبنانية والجوقات
وكان
.»واألوركسرتات الناشئة
باملواهب
 «إيمانا ً منّــا:وأضاف
ِ
الشابّة سيكون «بريوت ترنّم» مساحة
ّ
خلقة للموسيقى اللبنانية وللمؤلفني
اللبنانيني عرب أمســية خاصة تحية
للموســيقى اللبنانية يقدّمها عازف
الكمان ماريو الراعي وعازف البيانو
 باالضافــة اىل ورش،جــورج دكاش
عمل متعددة تســهم يف تربية الجيل
.»ًالناشئ موسيقيا

قبل الجائحــة وبعدها حملنا رســالتنا
 وتشاركنا وجمهورنا وداعمينا،الصادقة
.»؛ تقول أبي سمرا...صناعة األمل
ُ
بريوت
 تعــو ُد، «هكــذا:وتكمل
كك ِّل عا ٍم محجّ ا ً وهيكال ً لصالة النداء
ٍ
ٍ
وآالت
،بأصوات تبتهل
وترنيم الجمال
ترسل أنغامَ ها شــموعا ً تيضء بداية
املوســم الخامس عرش من مهرجان
.»«بريوت ترنّم
املدير الفنــي للمهرجان األب توفيق
ّ
«بغض
:معتوق ألقــى كلمة قال فيهــا
 هذا هو،النظر عن األوضــاع االقتصادية
املهرجان الوحيد بلبنان الذي منذ ســنة

١٠

جــــــورج بــــــوعــــــبــــــدو
عُ قد نهار الســبت الفائــت بنادي
اليخوت يف بريوت مؤتمر صحايف ملناسبة
إطالق النســخة الخامســة عرشة من
،Beirut Chants »سلسلة «بريوت ترنّم
بحضور نخبة من الســفراء والفاعليات
.وسيايس رفيع املستوى
إعالمي
وحشد
ّ
ّ
إفتتــح املؤتمــر بكلمة ملؤسســة
املهرجان ميشــلني أبي سمرا التي أعادت
التأكيد عىل بقاء «بريوت ترنّم» عابرا ً لكل
 «قبل األزمة.ًالعهود حارضا ً كما كان دوما
، وبعده، قبل تدمري بريوت،املالية وبعدها

 أوركسترا من الشباب األقل حظًا..."السيستيما" في لبنان
مختلفة عــى مدى ثالثة أشــهر حيث تتم دعــوة املدارس
واملنظمات غري الحكومية وخاصة املنظمات املعنية بحقوق
اإلنســان واملساواة بني الجنســن؛ ومنظمات حماية البيئة
 «هدفنا األسمى هو توحيد املجتمعات.للمشاركة يف املرشوع
وتثقيف شــبابنا حول التأثري اإليجابي للموسيقى وخاصة
ّ املوسيقى الكالسيكية التي تتخ
طى كل االختالفات االجتماعية
.واالقتصادية والدينية والعرقية والثقافية» يؤكد عازوري

عروض مع مهرجان «بريوت ترنّم» واملشاركة يف مناسبات
 يف1975  انطلق «السيســتيما» عــام.ثقافيــة مختلفة
فنزويال بفضل جهود املايســرو «خوسيه أنطونيو أبرو»؛
 يعتمــد الربنامج عىل.ونفذ املرشوع يف عــرات البلدان
 ويعترب صناعة املوسيقى محفزا ً للتنمية،التعلم الجماعي
.االجتماعية وتوحيد املجتمعات
ينطلق مرشوع «السيســتيما» يف لبنــان بثالث مناطق

كشــف املدير املايل لـ «بريوت ترنّم» ريشارد عازوري
عن مرشوع مبتكر جديد من تمويل الســفارة األمريكية يف
 السيستيما» الهادف اىل تنفيذ- لبنان بعنوان «بريوت ترنم
.برنامج العمل املوسيقي االجتماعي األشهر عامليا ً يف لبنان
هدف املرشوع إنشاء أوركسرتا سيمفونية مكوّنة من
 عاما ً يتحدّرون15 و8 مئة شاب وشابة ترتاوح أعمارهم بني
من أحياء مهمّ شة ويت ّم تدريبهم عىل يد موسيقيني لتقديم

عازوري

بـــــرنـــــامـــــج الـــــمـــــهـــــرجـــــان
Thursday 1 Opening Night
W.A.Mozart- Piano Concerto n.23.
KV488
J.S.Bach- Magnificat in D- BWV 243
Chantal Balestri, Piano
Caterina di Tonno, Soprano
Mira Akiki, Soprano
Charles Eid, Tenor
Cesar Naassy, Bass-Baritone
Antonine University Choir & NDU
Choir
Members of the Lebanese
Philharmonic Orchestra
Toufic Maatouk, Conductor
St. Joseph Church |Monot|20:00
In collaboration with the Swiss
Embassy
Friday 2
AUB Music Club
Jawad Hamadani, Piano
Antonius Chedidi, Violin
Khalil Chahine, Orgue
Maya Maalouf, Violin
Mustafa Sahili, Cello
Rita Asdikian, Violin
Wiam Haddad
Assembly Hall- AUB| 20:00
Saturday 3
Giuseppe Gibboni, Violin
First Prize Paganini competition
2021
Carlotta Dalia, Guitar
St. Maron Church Gemmayzeh
20:00
In Collaboration with Italian
Embassy
Sunday 4
Opening Beirutetna
Abeer Nehme
Beirut Souks|Downtown| 20:00

Monday 5
Opera meets Oriental
Bechara Moufarrej
Beirut Souks | Downtown | 20:00
Tuesday 6
St. Stephanos the Melode Choir
Fr. Romanos Osta, Conductor
St. Elie Greek Catholic Cathedral
20:00
		
Wednesday 7
Raffi Mandalian Jazz Quintet
Raffi Mandalian, Guitar
Thomas Hornig, Saxophone
Rami Abou Khalil, Keyboards
Carlos Abou Chabke, Bass
Abdo Sawma, Drums
Beirut Souks|Downtown| 20:00
Thursday 8
Philokalia Choir
Sr. Marana Saad, Conductor
St. George Maronite Cathedral 20:00

Sunday 11
Let us Rejoice with the Virgin
Mary, for the Lord is Born
ّلنفرح مع العذراء مريم بميالد الرب
St. Romanos the Melodist Choir
of Beirut
Fr. Romanos Joubran, Conductor
St.George Orthodox
Cathedral|18:00
ّ »ملك
«السالم أتى
Ghada Shbeir
Elie Hardan, Piano
Paul Abou Gharib, Violin
Maria Makhoul, Qanoun
Maroun Abou Samra, Percussion
St. Elie Church| Kantari| 20:00

Friday 16
ه ّليل بريوت
Jahida Wehbe
Vartan Agopian, Conductor
Beirut Souks| Downtown| 20:00

Monday 12
Raquel Paulin, soprano
Marián Lapšanský, Piano
St. Joseph Church | Monot | 20:00
In collaboration with Brazilian and
Slovakian Embassy

Sunday 18
Matteo El Khodr, Countertenor
Beirut Souks| Downtown| 20:00

Friday 9
Notre-Dame University Choir
Khalil Rahme, Conductor
St. George Maronite Cathedral|
20:00

Tuesday 13
Les Sonates Libanaises
Mario Rahi, Violon
Georges Daccache, Piano
St. Maron Church | Gemmayzeh
20:00

Saturday 10
La Chanterie de Beyrouth Children Choir
Noha Hatem, Conductor
Isabelle, Keyboard
Notre Dame Des Dons| Achrafieh|
17:00

Wednesday 14
Yekwon Sunwoo, Piano
Gold Medal at the Cliburn
competition 2017 Piano
Assembly Hall| AUB| 20:00
In collaboration with the Korean
Embassy

Marián Lapšanský, Piano
Assembly Hall | AUB | 20:00
In collaboration with the Slovekia
Embassy

Thursday 15
Benedict Kloeckner, Cello
First prize Opus Klassik 2021
St. Joseph Church| Monot| 20:00

Saturday 17
NDU Children Choir
Khalil Rahmé, conductor
St. Elias and St. Gregory the
Illuminator Armenian Catholic
Cathedral| 17:00
Jaroslav Svcený,Violin
St. Maron Church Gemmayzeh | 20:00
In collaboration with the Czeck
Embassy

Monday 19
Fayha National Choir
Maestro Barkev Taslakian, Conductor
St. Maron Church | Gemmayzeh
20:00
		
Tuesday 20
Jonathan Fournel, Piano
First Prize queen Elisabeth competition
Assembly Hall-AUB| 20:00

In collaboration with the French
Embassy
Wednesday 21
Ayman Jarjour, Guitar Flamenco
St. Maron Church| 20:00
Thursday 22
Closing Beirut Chants
Mira Akiki
Louisa El khoury
Charles Eid
Cesar Naassy
St.Maron Church | Gemmayzeh
20:00
Friday 23
Closing Beirutetna
Guy Manoukian
Beirut Souks | Downtown
20:00
Sunday 25
Louna
Beirut Souks | Downtown
20:00
Monday 26
Sunkissed Child
Yasmina
Beirut Souks| Downtown| 20:00
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NETFLIX CORNER

اإلثـنـيـن  ١٤تشرين الثاني 2022

MOVIES

OUR RATING

...Monica, O My Darling

محاوالت الرتكاب جريمة
قتل مثالية

جـــــــــــــــــــــــــاد حـــــــــــــــــــــــــداد
فيلــم ( Monica, O My Darlingمونيــكا
يا عزيزتــي) مقتبس من كتــاب Burutasu no
( Shinzouقلب بروتوس) للروائي الياباني كيغو
هيغاشينو املعروف بقصص الغموض .تتمحور
القصة األصليــة حول جريمة قتــل وموظفني
برش يف رشكة روبوتات .بطل العمل هو املهندس
الالمع «جايانت» (راجكومار راو) ،وهو الصهر
املســتقبيل ملدير الرشكة التنفيذي .يكتشف هذا
الرجل أن حبيبته الرسية ،وهي ســكرترية وقحة
اســمها «مونيكا ماشــادو» (هومــا قرييش)،
تخونه مع زمي َلني آخ َرين له :ابن املدير التنفيذي
ِ
واملحاسب املتزوج
«نيشيكانت» (اسكندر خري)،
«أرفيند» (باكس) .حني تستغل «مونيكا» حملها
البتزازهم ،يتعاون الحلفاء الثالثة غري املتوقعني
للتخلص منها .لكن عندما تتعثر خطتهم الرتكاب
منحى قاتماً،
«جريمة قتل مثالية» ،يتخذ الفيلم
ً
فيعرض سلسلة من جرائم القتل الغريبة ،ويظهر
قاتل مجهول ورشطية غريبــة األطوار (راديكا
أبتي) ،ويصبح الجميع مُشتبها ً فيهم من دون أن
يتّضح املذنب الحقيقي.
يف مرحلة معينة ،ينشغل «جايانت» برحلته
الخاصة لجني املال لدرجة أال يالحظ حقيقة ما
يحصل من حوله أو يشتبه باملحيطني به .يتعامل
الســيناريو مع الوهم الذي يعيشــه كأول خط
رسدي يف القصة .تُبغضه الشــخصيات الثانوية
يف حياته ،أي تلك التي يُهمّ شــها هذا النوع من
ً
نتيجــة لذلك ،يقنع «جايانت» نفســه
األفالم.
بأنه يوشــك عىل تكرار تجربة أشهر األشخاص
الذين تحولوا من فقراء إىل أغنياء .هو يشعر بأن
هفواته مربرة ،وتتّضح هــذه النزعة لديه حني
يكاد يعرتف بالعالقة التي يقيمها عرب استعمال
طفولته الحزينة كمقدّمــة لالعرتاف .يف الوقت
نفسه ،هو يعترب انحداره من بلدة صغرية وصمة
عــار يف حياتــه ،ويحمل تعامله مع شــقيقته
«شــالو» (زين ماري خان) معالــم االزدراء يف
أفضل األحوال .هــو ال يفكر للحظة باحتمال أن
تعيش أخته قصة موازية ملا يعيشه بنفسه.
لكن يخالف الفيلم بعض القواعد الشائعة يف
هذا النوع من األعمال ،فيعرض تحوالت مختلفة
ويطرح ســؤاال ً جريئاً :ماذا عــن القصص التي
يخطفها أبطــال العمل األنانيون؟ يبــدأ الفيلم
أصال ً بحادثــة ال صلة لها بالقصة األساســية
داخل مخترب للروبوتات .قد نظــن للوهلة األوىل

أننا نشــاهد الحبكة الرئيســية إىل أن تم ّر ستة
أشهر فجأ ًة ،فيصبح املشهد األول مج ّرد تفصيل
بسيط من رحلة «جايانت» الصاخبة .هو يرسق
األضواء من الجميع ،وترتكز بقية فصول الفيلم
عىل إبطال مفعول املشــهد األول وتس ّلط الضوء
عىل إمكانيــة إخفاء األحداث يف وضــح النهار.
(ثمة إطالالت خاصة لعدد مــن الفهود وأفاعي
الكوبــرا أيضاً ،وكأن القاتل يتفاخر باســتعمال
أدوات جريمة من الزمــن املايض ملواجهة رشكة
الروبوتات الفاســدة) .حتــى أن القاتل يظهر يف
الفصل الثاني من الفيلم وينهي اللغز الكبري قبل
ٍ
وقت طويل من بلوغ األحداث ذروتها ،لكن ال مفر
من أن نشــعر باالرتباك ألن وجــوده ال يؤثر عىل
مسار األحداث املشــوّقة بالشكل املتوقع .ترتكز
معظم األفالم التي تدخل يف هذه الخانة عىل عملية
البحث عن القاتل ،لكن تنكشف هوية القاتل هذه
املرة انطالقا ً من محاوالت تقديم فيلم متكامل.
إنهــا حيلة حذقة ألنها تمنح الشــخصيات
الثانوية ســياقا ً واضحاً ،علمــا ً أن هذا الطاقم
التمثييل يتألف يف معظمه من ممثلني «مهمّ شني»
يف حياتهم الحقيقية .يشــارك مثال ً اسكندر خري
الذي أهدر موهبتــه يف أفالم بوليــوود ،مع أنه
ممثل هزيل أثبت قدرته عــى أداء أدوار متنوعة
منذ سنوات .كذلك ،لم يتمكن سوكانت جويل من
تجاوز صورته كشــاب مجنون يف أفالم املخرج
ديباكار بانريجي .ويقدّم املمثل فيصل رشــيد،
«الصحفي اآلخر» يف فيلم ( Scam 1992االحتيال
 ،)1992شخصية مسلمة معزولة يف هذه القصة،
ما يعني أنه الضحية يف الرشكة .تشــارك أكانشا
رانجان كابــور يف العمل أيضاً ،وهي معروفة من
فيلم ( Guiltyمذنــب) يف العام  2020مع أنها لم

تكن نجمة العمل .أخرياً ،يربز اسم شيفا رينداني
املعروف بأدواره املسانِدة والوحشية والكوميدية
يف بوليــوود ،أبرزها شــخصية «الكابتن زاتاك»
األسطورية يف فيلم  Humمن العام  .1991تعكس
نظــرة «جايانت» إىل هذه الشــخصيات حقيقة
قطاع ســينمائي يُغفل عن
وجودهم الهاميش يف
ٍ
مواهبهم حتى اآلن ،وهي تشــر يف الوقت نفسه
إىل مكانة موقــع التصوير الهامشــية (مدينة
«بونا» الهندية) يف أعمال سينمائية نادرا ً ما تدور
أحداثها خارج املدن الكربى.
يُذ ّكرنا شيفا رينداني باملمثل عدي إيراني الذي
اشتهر يف فرتة التسعينات وقدّم شخصية «فيكي
مالهوتــرا» الحقيقية يف فيلــم  .Baazigarقدّم
إيراني عرب شخصية «فيكي» دور صديق الطفولة
ال َد ِبــق الذي يرفض البطل الرشير (شــاروخان)
االعرتاف به بعــد رسقة قصته والــزواج بدافع
االغتناء .يف تلك الفرتة ،بقيت شخصيته يف خلفية
شــخص مغدور ومدمن عىل
القصة ،فقدّم دور
ٍ
الكحول من مدينة «بانفيل» .لكن أصبحت والية
«ماهاراشرتا» املؤلفة يف معظمها من أبناء الطبقة
الوسطى مكانا ً مختلفا ً اليوم.
ال يمكن تجســيد وضع هؤالء املمثلني بطريقة
أفضل مما فعل الفيلم .عىل غرار أفالم التشويق التي
تحمل توقيع املخرج رسيــرام راغافان ،يوحي هذا
العمل بأن قصص الجرائم القاتمة تبقى متجذرة يف
اللغة الثقافية الشائعة يف الرسد القصيص أكثر مما
ترتبط بمحتوى القصة بحد ذاتها .ال يتعلق العامل
األسايس يف هذه الحالة بالتشويق املرافق الكتشاف
هوية القاتل ،بل بالصدمة التي يعيشها املشاهدون
حني يدركــون أن جميع الشــخصيات قادرة عىل
ارتكاب الجريمة.

شـــــــربـــــــل داغـــــــر
ماذا يجري في المتاحف؟
ماذا يجري في المتحف؟ ماذا يجري في
المتاحف؟ هذا السؤال يمكن أن نطرحه في اي
بلد من دون تردد .األخبار تتوالى ،في اي مكان،
عن قيام متاحف ،حيث ما كنا نتوقع لها قياما ً أو
وجوداً .وما كان اقرب إلى السر ،إلى العتمة ،بات
مطلوبا ً ومعلنا ً وجهاراً.
هذا ما ننتبه اليه في عدد المتاحف :في باريس
وحدها ما يزيد على مئة وستين متحفاً .دراسة
عربية في العام  2016أظهرت وجود أكثر من
الف متحف في العالم العربي .وهو تنا ٍم فظيع
ال يلبي بالضرورة العناية المالية والرمزية
المتفاقمة بالفن في العالم ،إذ إن فحص لوائح
المتاحف ،هنا وهناك ،يُظهر أن عددا ً كبيرا من
هذه المتاحف (بما فيها في العالم العربي) ال
يلبي فقط احتياجات الفن والفنانين ،بل يلبي
غيرها ،مما يتعدى الفن .فدَور المتاحف في
حفظ الفن ،في تثبيت «خلوده» ،فضالً عن
«تخليد» كبار فنانيه ،انتقل إلى سياسات حفظ
متحفي يمكن أن تصيب ما نريد حفظه ،مثل
تاريخ مستشفى او طعام وغير ذلك.
بل يمكن القول إن هذا التوسع بات يغير فكرة
المتحف القديمة ،إذ إن الرغبة ،لدى حكومات أو
مؤسسات ،باتت تطلب «الحفظ» فقط ،الذي بات
يعني الدعاية المرجوة ،المستدامة.
أال أن فكرة توسع المتحف ،وتبديل غرضه
االول ،انتقلت أيضا إلى تبديل «واحديته».
هذا ما ننتبه اليه في كون المتحف بات أقرب
إلى «ماركة تجارية» يمكن نقلها خارج جدرانه
األولى .هذا ما عرفه متحف اللوفر ،المتحف
األكبر في العالم ،والذي يرقى قيامه إلى أكثر من
مئتي سنة  :جرى بناء «فروع» له في مناطق
فرنسية مختلفة ،وهذا ما بلغ ابو ظبي أيضا في
السنوات األخيرة.
كما يمكن التحقق أيضا من أن وظيفة
«الحفظ» اتسعت ،إذ ال يتورع غير متحف في
العالم عن أن يستقبل بين جدرانه معارض
لفنانين معاصرين ،وليس لكبار الفنانين القدامى
(كما كان عليه األمر في السابق).
هذه التغيرات ليست بغريبة عن عالم اليوم،
إذ باتت للمتحف نوافذ وبوابات تفضي إلى
خارجه ،ولم يعد ذلك المبنى المعتم (كما تصفه
كتابات قديمة).
هذا ما يرمز إليه البناء الزجاجي الذي بات
يعلو متحف اللوفر ،ويشكل مدخله الجديد منذ
مطالع هذه األلفية.
كما أن المتاحف باتت معنية بتصيد جماهير
السياح المتعاظمة في مدن العالم ،وبإدراج
زيارة المتحف في عداد فقرات جولة السايح في
هذا البلد أو ذاك.
إال أن مؤشرات التغيير هذه (وهناك غيرها)
ابطلت ،أو عدلت قيم الفن ومعاييره .بات
«الخلود» شأنا ميسراً ،متاحاً ،خاضعا ً لمراهنات
ومضاربات واستثمارات يتحكم بها الرأسمال قبل
اي عامل آخر.
هذا ما قد يفسره البعض بالحرية المتعاظمة
والمطلوبة ضمن ما يسمى بالنزعة «المعاصرة»،
التي تقلب المعايير والقيم المعهودة للفن.
إال أنه يعني ،قبل ذلك ،وفي حاصل العملية
الجارية ،التوحش الرأسمالي الشديد ،وعلى
مستوى العالم.

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 ً و تالقي 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 ،امنح نفسك قسطا ً
من الراحة.
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جــــــــــائــــــــــزة

أليسا كنعان تفوز بـ "الطبيب المتفوق"
فازت ابنة صيدا الربوفسورة الدكتورة أليسا كنعان،
كريمــة عضو املجلس البلدي الدكتــور عبدالله كنعان،
بلقب «الطبيب املتفوق واملميز للعام  »2022يف الواليات
املتحدة األمريكية .وجاء قرار منحها هذا اللقب بإجماع
اللجنة الرسمية العليا لتصنيف األطباء ،وبعد االطالع عىل

غـــــــــيـــــــــاب

باسمه وباســم املجلس البلدي ،كنعان بلقبها املرشّ ف
ّ
ّ
اســتحقته
التخصيص الذي
وتفوّقها يف مجالها الطبي
عن جدارة .إشــار ًة إىل أن الدكتورة كنعان هي رئيســة
قسم أمراض وجراحة األنف واألذن والحنجرة يف أمريكا
وأختصاصية برسطان الغدد النخامية.

امللف الطبي (األبحاث والتقنيات الجراحية وتطويرها)،
واالطالع عىل ملف العالقات الوظيفية مع الزمالء األطباء
واملرىض ،حيث ت ّم منحها شــهادة تهنئة رسمية باللقب
من اللجنة ،والذي يحمله فقط  7%من اطباء أمريكا.
وهنأ رئيس بلدية صيدا املهندس محمد الســعودي،

رحيل نجم "حكاية ميزو" سامي فهمي
سوسو»« ،الشك يا حبيبي»« ،لســت شيطانا ً وال مالكاً»،
«اعتداء» ،ومسلسالت« :عىل هامش السرية»« ،برج الحظ»،
«األيام»« ،محمد رسول الله»« ،زينب والعرش» ،وملع نجمه
يف «حكاية ميزو» حيث قدّم شخصية «سلطان» الشهرية.
وشهد العام  1983آخر أعماله من خالل مسلسيل
«عــش املجانني» مــع محمد عوض وســهري البابيل،
و»الصياد والحب» مع سمري غانم وأحمد بدير وإسعاد

غيّب املوت املمثل املرصي ســامي فهمي بعد مسرية
طويلة يف الفن والتمثيل .بدايته كانت من خالل املشاركة يف
مرسحية «القاهرة يف ألف عام»  ،1969ومنها إىل السينما
حيث شــارك يف فيلم «زائر الفجر» العام  ،1973ثم انتقل
اىل التلفزيون من خالل مسلسل «فرصة العمر» حيث قدّم
دور «شاكر فضله» مع الفنان محمد صبحي العام .1976
وشارك الراحل يف أعمال أخرى منها أفالم« :ميعاد مع

يونس ،قبل أن يهاجر إىل أمريكا ألجل دراسة اإلخراج ،ثم
قرر االستقرار هناك ملدة  30عاما ً وتفرغ إلدارة األعمال،
وعاد إىل القاهرة يف العام  2018يف أول زيارة بعد الهجرة،
وحاول العودة للحياة الفنية وشارك ببطولة فيلم «ورقة
جمعية» العام  .2019وكان آخر تكريم لفهمي من قبل
الفنان الكبري محمد صبحي يف احتفالية « 50سنة فن»
التي ك ّرم فيها كل الفنانني الذين شاركوه أعماله.

تيفاني ترامب ومايكل بولس في زفاف أسطوري ّ
احتفلــت تيفانــي ترامب ،ابنــة الرئيس
األمريكــي الســابق دونالد ترامــب ،بزواجها
من امللياردير اللبنانــي األصل مايكل بولس يف
احتفال ضخ ٍم يحاكي قصــص الخيال .حيث
ٍ
احتفل الزوجــان بزفافهمــا يف «بالم بيتش»
بوالية فلوريدا ،بمنتجــع «ماراالغو» الخاص
بعائلة ترامب ،بعد مرور العاصفة االســتوائية
«نيكول» وقبل  3أيــام من إعالن دونالد ترامب
ّ
ترشحه لالنتخابات الرئاسية لعام .2024

وقالت والدة العروس مارال مابلز« :نركز عىل
هذا االتحاد املقدس ونرحّ ب باألصدقاء والعائلة
املحبوبني ،وال نر ّكز عىل السياســة» .وتابعت:
«اختــارت العائلة هذا املكان ألنــه يُعترب منزل
طفولة تيفاني واملكان الذي أتت فيه إىل العالم».
ومزج االحتفال الطابعَ ني األمريكي واللبناني،
وتأ ّلقت العروس بفستان ساحر من توقيع إييل
صعب .وبدا املكان خيالياً ،حيث تم تزيينه بأعدا ٍد
ضخمةٍ من الزهور امللوّنة .أما كعكة الزفاف فقد

بلغ ارتفاعها  7أقــدام .واختارت العروس أقرب
ً
وصيفة لها.
صديقاتها منذ الطفولة لتكون
إال ّ
أن ترامــب األب كان يف حالة مزاجية
ســيئة بعد نتائج االنتخابات النصفية ،غري
أن ذلك لم يمنعه من دعــم ابنته بهذا اليوم
ومرافقتها يف املم ّر ومشــاركتها رقصة األب
وابنته .يُذكر أن إيفانكا ســاعدت أختها غري
الشقيقة يف التحضري لليوم الكبري وقدّمت لها
الدعم الكامل.

إليسا تتصدّر الترند

شيرين وحسام ...من الزواج إلى اإلنجاب
تناقل بعــض املواقع اإلخباريــة وصفحات
مواقع التواصــل االجتماعي ،أخبارا ً عن اتفاق بني
شريين عبد الوهاب وحسام حبيب بعد عودتهما إىل
بعضهما البعــض ،عىل عدم تأجيل اإلنجاب و»ترك
األمر إلرادة الله والقســمة والنصيب» .وجاء ذلك
االتفاق بعد عودة الحياة الزوجية بينهما من جديد
عقب األزمات املتتالية التــي حدثت وأدّت لحدوث
الطالق ،والتي كان عدم اإلنجاب سببا ً رئيسيا ً فيها.

تتصدّر الفنانة إليسا الرتند عىل موقع «تويرت» باملركز األول يف قائمة
األكثر تفاعالً بعد نجاح حفلتها التــي أحيتها عىل مرسح «األوليمبيا»
وبحضور كامل العدد.
بالعاصمة الفرنسية باريس للمرة الرابعة،
ٍ
ً
مرتدية
وقــد تألقت النجمــة بإطاللةٍ خطفت فيها األنظــار
فســتانا ً بدت فيه كاألمريات باللون األسود .وقدّمت إليسا مفاجأ ًة
للحضور حيث أدّت ديو غنائيا ً مع ســليمان باللغة الفرنسية وهي
أغنية الفنانة الراحلة داليدا  Maladeوسط تفاعل وترحيب رهيب
من الحارضين.

أليك بالدوين يُقاضي طاقم Rust
تقدم املمثل األمريكي أليك بالدوين بشكوى ضد عدد
من أفــراد طاقم فيلم  Rustالذي شــهد تصويره حادثة
مقتل املصورة الســينمائية هالينا هاتشينز عام 2021
خالل اســتخدام املمثل مسدسا ً لم يكن يعلم أنه محشو،
يف مأسا ٍة صدمت هوليوود .وبحسب وثيقة قضائية ،رفع
املمثل البالغ  64عاما ً دعوى ضد املســؤولة عن األسلحة
يف الفيلم هانا غوترييز ريد ،ومساعد املخرج ديفيد هولز،
واملســؤولة عن األكسسوارات سارة زاكري ،باإلضافة إىل
مساعد املسؤولة عن األسلحة سيث كيني.
وجاء يف نص الدعــوى املرفوعة أمام محكمة يف لوس

أنجليس« :حدثت هذه املأساة بســبب ذخرية حية ُ
سلمت
خالل التصوير وت ّم حشو الســاح بها ،هانا غوترييز ريد
لم تتحقق من السالح بعناية لكنها رغم ذلك قالت إنه آمن
لالســتخدام قبل تمريره إىل أليك بالدوين» .كما يتهم املمثل
ســارة زاكري بإخفاء معلومات عن «سلوك غري مسؤول»
ملسؤولة األسلحة «خارج موقع التصوير ما يشكل خطراً».
وتأتي دعوى بالدوين بعد دعــاوى قضائية رفعتها
املرشفة عىل ســيناريو الفيلم مامي ميتشل ضد عدد كبري
من أفــراد الطاقم ،بما يف ذلك املمثل نفســه الذي تتهمه
بعدم اتباع إجراءات الســامة .وتقول ميتشل إنها «عانت

من ضائقة نفســية كبرية ،إذ كانت تقف بالقرب من أليك
عندما انطلقــت الرصاصة» .ويف ترشيــن األول املايض،
ّ
توصل املمثل إىل تســوية مع عائلة هالينا هاتشينز من
قاض،
دون تحديد قيمتهــا .يف حالة املصادقة من جانب ٍ
فإن ذلك ســيضع حدا ً لإلجــراءات القانونية التي بدأتها
عائلة الضحية ضد بالدوين الذي تتهمته باعتماد «سلوك
خطري» .وال يزال التحقيق يف نيو مكسيكو جاريا ً ويمكن
أن يؤدي إىل توجيه اتهامات جنائية محتملة.
ومن املقرر اســتئناف إنتاج الفيلم يف كانون الثاني
( .2023أ ف ب)

AGENDA
معرض ""One Year Of Bonheur

املكان - Art District :الجميزة
الزمان :من  15ترشين الثاني حتى  3كانون األول
 5:00مسا ًء
لالستعالم81680069 :

Momentum

املكان - Atelier Karine Hochar :األرشفية
الزمان :من  17حتى  25ترشين الثاني 4:00 -
بعد الظهر
لالستعالم03411211 :

Flower Power

املكانRebirth Beirut Space :
الزمان :من  18حتى  30ترشين الثاني
 6:00مسا ًء
لالستعالم01200935 :

Erik Truffaz performs French
Touch

املكان - Music Hall :بريوت
الزمان 23 :ترشين الثاني  8:00 -مسا ًء
لالستعالم01999666 :
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 2.1مليار دوالر لدعم
التعليم الرسمي...
أين ذهبت؟!

إنقاذ البنوك...
يستحق جائزة
نوبل لإلقتصاد!

14+

١٧+

تاريخ السياسات
اإلقتصادية التي ال
جدوى منها

١٨+

مرشحة لإلرتفاع أكثر في الفترة المقبلة

الكلفة الصحية ارتفعت  282%في سنة

بـــاتــريــســيــا جــــالد
ح ّلقت الكلفــة الصحيّة يف  9اشــهر
(كانــون الثاني-ايلــول  )2022بنســبة
 282,56%عىل اســاس ســنوي ،كما ّ
بي
تقرير صادر عن إدارة اإلحصاء املركزي الذي
يصدر عن مجلس الوزراء.
وهذه الزيادة جــاءت كنتيجة مبارشة
لتحقيق اللرية اللبنانيــة مزيدا ً من اإلنهيار
بني العامــن  2021و  ،2022وارتفاع كلفة
الشحن من الخارج بعد بدء الحرب الروسية
األوكرانية ،وبالتايل زيادة أسعار املستلزمات
الطبّية التي يت ّم تقاضيها بالدوالر األمريكي
واألدوية غري املدعومة.

زيادة الكلفة اإلستشفائية
ّ
املتوقع أن تسجّ ل التكلفة الصحيّة
ومن
عىل املواطن مزيدا ً من اإلرتفاعات خالل العام
املقبل اذا ّ
حقق سعر رصف الدوالر مزيدا ً من
املكاسب أمام اللرية اللبنانية ،وزادت أسعار
ّ
وتحققت زيادة الكلفة اإلستشفائية
الوقود،
بالدوالر املرتقبة يف بدايــة العام  ،2023ما
ســيزيد األكالف عىل املواطن الــذي يتكبّد
عبء تسديد فارق تغطية الجهات الضامنة
(ضمان ،وتعاونية )...التي ّ
توسعت رقعتها،
ومعها كلفة أقســاط التغطيــة التأمينية
بالدوالر للمؤمّ ــن لدى رشكة تأمني خاصة،
ّ
املتوقع ان تزيد بدورهــا تدريجيا ً لتصل اىل
املستويات التي كانت تبلغها قبل اندالع أكرب
أزمة مالية واقتصادية ونقدية بتاريخ لبنان.

التغطية باتت هزيلة
إن نسبة الزيادة تلك يف الكلفة الصحيّة،
أصابت وزارة الصحّ ة وموظفي القطاع العام
والجهات الضامنة لهم .فالتغطية التي كانت
ّ
متوفرة للمستفيدين من الضمان والتعاونية
ووزارة الصحّ ة بنســبة تــراوح بني  90و
 ،95%باتت تشــ ّكل بعد انفجار الوضع يف
البالد يف العام  2019نسبة  5و  .10%ورغم
التعديالت التي طــرأت عىل قيمة التعرفات
اإلستشــفائية التي تســدّد مــن الجهات
الضامنة وزيادتهــا مرتني ونصف للضمان
وبني  4أو  6مرات لجهات ضامنة اخرى مثل
التعاونية والبلديات(.مع عدم وجود تغطية
شاملة لألدوية) ،إال أن ذلك لم يحل دون بقاء
الكلفة الصحّ ية مرتفعة جدا ً وتفوق قدرات
املواطنني الرشائية شبه املنعدمة.

تفاوت تعرفات المستشفى
وحول زيــادة تلك الكلفــة يوضح
عضو مجلس الضمان التحكيمي يف وزارة
اإلقتصاد والتجارة ومدير قسم اإلستشفاء
يف رشكة املرشق لـ»التأمني» سعيد حديفة
لـ»نداء الوطن» ان تسعرية تكلفة الغرفة
يف املستشفى ملريض الضمان كانت بقيمة
 90ألــف لــرة أي  60دوالرا ً وفق ســعر
رصف  1515لــرة ،ت ّم خفضها يف مرحلة
اإلنهيــار اىل نحــو  40دوالرا ً أي ما يعادل
 1,600مليــون لرية (وفق ســعر رصف
السوق الســوداء أي  40ألف لرية) .ومع
رفع الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي
تعرفته مرتني ونصف لتصبح التســعرية
بقيمة  270ألــف لرية ،إال أن الفارق يبقى
كبريا ً وهو بقيمــة  1,330مليون لرية ،ما
يعني أن الضمان بات يش ّكل نسبة  7%من
الفاتورة اإلستشفائية فقط ،وكذلك األمر
بالنسبة اىل التعاونية ووزارة الصحّ ة التي
باتت نسبة رعايتهما الصحية ترتاوح بني
 7و 10%يف أحسن األحوال.
أما يف حال ت ّم رفع قيمة تلك التسعرية
كما هو مرتقب ،وحدّدتها املستشفيات بـ50
دوالرا ً بدال ً من  40دوالراً ،فستكون الفروقات
هائلة عىل املواطن.

بين األسباب تدهور الليرة أكثر والتضخم العالمي وارتفاع كلفة الشحن
 %99من المستلزمات الطبّية لم تعد مدعومة ودعم الدواء  50%من قيمته
تغطيات الجهات الرسمية الضامنة لم تعد تتجاوز  10% - 7من الفاتورة

هل سيتحول اإلستشفاء إلى الميسور فقط؟

كلفة المحروقات من الفاتورة
وحول ما يحكى عن مســاهمة كلفة
املحروقات يف رفع الفاتورة اإلستشــفائية
بالدوالر النقدي كما تقول املستشــفيات اىل
ما كانت عليه سابقاً ،قال حديفة «صحيح
أن سعر طن املازوت تضاعف من  600دوالر
اىل  1200دوالر وبالتايل تفاقمت الكلفة عىل
املستشفيات ،ولكن نسبة كلفة املحروقات
من الفاتــورة اإلستشــفائية ضئيلة وقد
ترفعها بنســبة نحو  ،5%لذا ال يش ّكل ذلك
عذرا ً لرفع الفاتورة اإلستشفائية اىل ما كانت
عليه سابقاً.

ضرورة توحيد التعرفات
ولفــت حديفــة اىل رضورة «تفعيل
املجلس األعــى للصحة لتوحيــد التعرفة
اإلستشفائية التي تسدّدها الجهات الضامنة
عــن موظفي القطــاع العام بــدال ً من أن
تكون تســعرية الضمــان  90ألف لرية ،ويف

سليمان هارون

سلمى عاصي

البلدية  75ألف لرية عىل سبيل املثال ،والجيش
 60ألف لرية .تلك التعرفات والتي تســدّدها
الدولة يجب أن تكون تسعريتها موحّ دة مع
رضورة اإللتــزام بالرشوط نفســها ،وهذا
اإلجــراء نحتاجه اليوم أكثــر من أي وقت
مىض .فنتفادى بذلك رشاء مســتلزم طبّي
كالـ  Brocheعىل سبيل املثال املوجود يف الـ
 protèseبقيمة  500ألف لرية من الجيش ،و
مليون لرية من الضمان و 650ألف لرية من
الدرك».

نقابة المستشفيات
وبالنســبة اىل القطاع اإلستشــفائي

انخفاض استيراد الدواء 50%
أما قطاع األدوية ،ففاتورته ليســت ضخمة نسبة اىل مجمل الكلفة اإلستشفائية ،اذ يجب من حيث املبدأ أال يش ّكل أكثر من
نســبة  20%من كلفة الفاتورة .واعترب رئيس نقابة مســتوردي األدوية يف لبنان كريم جبارة خالل حديثه اىل «نداء الوطن» أنه
«قبل بدء األزمة يف البالد كانت نسبة  30%من األدوية املستوردة تنفق يف املستشفيات و  70%خارجها .وبالتايل ،فإن سوق الدواء
يف لبنان كان يمثّل نســبة ترتاوح بني  80و  90مليون دوالر شهريا ً وفق سعر اإلسترياد .اليوم انخفض اىل النصف وبات يمثّل بني
 45و  50مليون دوالر شهرياً ،منها  25مليون دوالر شهريا ً مدعومة أي ان نصف قيمة األدوية التي تدخل لبنان هي مدعومة من
املرصف املركزي عرب وزارة الصحة ،والنصف اآلخر رفع الدعم عنه كليا ً واصبح وفق سعر رصف دوالر السوق السوداء».
واشار اىل ان «األدوية التي لم يرفع عنها الدعم تعترب األخطر عىل صحة اإلنسان مثل أدوية األمراض الرسطانية واملستعصية،
بغض النظر عما اذا ت ّم تناول الدواء يف املستشــفى أو يف املنزل» .من هنا ،فمعظم أدوية األمراض املســتعصية ال تزال مدعومة
وبعض ادوية األمراض املزمنة ،أما األدوية غري املدعومة والتي تبلغ قيمتها بني  20و  25مليون دوالر ،فقســم منها أدوية تسمّ ى
( OTCأوجاع رأس معدة رشــح )...وجزء هي أدوية األمراض املزمنة التي كانت «رخيصــة» وت ّم رفع الدعم عنها تدريجياً .تلك
األدوية األخرية تواجه منافســة بســبب وجود بدائل عنها وماركات عدة ونحو  7أدوية جينرييك .واملفارقة أنه يمكن للمريض
بالتعاون مع الطبيب والصيديل إيجاد الدواء الجيد بسعر يناسب إمكانياته املادية يف األدوية غري املدعومة ،بينما بالنسبة اىل أدوية
األمراض املستعصية فال يوجد بدائل عنها ألنها أدوية حديثة تتمتّع بحماية براءة اإلخرتاع عاملياً».
يف الخالصة انخفض ســوق الدواء اىل النصف ،نصف النص ال يزال مدعوما ً والنصف الثاني للنص أصبح باإلجمال يحتســب
وفق سعر رصف دوالر السوق السوداء.

سعيد حديفة

اوضح رئيس نقابة أصحاب املستشــفيات
ســليمان هارون لـ»نداء الوطن» أن ارتفاع
التكلفة الصحيّة ،وبالتايل اإلستشفائية عىل
املواطن ،سببها رفع الدعم عن املستلزمات
الطبيّة ما عدا تلك املســتعملة لغسيل الكىل
وجزء مســتخدم لقســطلة رشايني القلب
والـ»روسورات» ،ورفع الدعم عن جزء من
األدوية،وارتفاع سعر رصف الدوالر» .مشريا ً
اىل أن «املســتلزمات الطبية تفاقم سعرها
حتى بالدوالر من املصدر ،فاملســتلزم الذي
كان سعره عىل سبيل املثال  10دوالرات بات
ّ
تضخم األسعار يف
بقيمة  12دوالرا ً بســبب
الخارج».

المستلزمات الطبّية
وللمســتلزمات الطبّية ّ
حصة كبرية
من زيادة الفاتورة اإلستشــفائية ،اذ ت ّم
رفع الدعم عنها مــا عدا تلك التي تتعلق
بأمــراض القلب وغســيل الكىل .وحول
زيادة أســعارها عدّدت رئيســة نقابة
مستوردي املســتلزمات الطبية سلمى
عايص لـ»نداء الوطن» أســباب ارتفاع
فاتورتها والتي تسعّ ر بالدوالر كما ييل:
«املســتلزم الــذي كان بقيمة 100
دوالر أي  150الف لرية لبنانية بات اليوم
يعادل  4ماليني لرية .والتغطية التي كانت
توفرها الجهــات الضامنة مثل الضمان
اإلجتماعي أو تعاونية املوظفني أو وزارة
متوفــرة ،وإن ّ
ّ
توفرت فهي
الصحة غري
وفق سعر الـ 1515لرية لبنانية ما يش ّكل
نسبة ضئيلة من سعرها».
من هنا بات املريــض الذي يحتاج
اىل مســتلزم طبّي ملزم بتسديد سعره
بالدوالر النقدي او ما يعادله وفق ســعر
رصف دوالر السوق السوداء .أما رشكات

كريم جبارة

التأمــن التي تتقاىض الــدوالر النقدي
من املؤمّ نني لديها فباتت تســدّد 100%
التغطية اإلستشــفائية بما فيها قيمة
املستلزمات.
يف وضعنا الراهن لــم تعد التغطية
ّ
متوفرة مــن الجهات الضامنة
الصحيّة
بنسبة  100%سوى للجيش واملضمونني
لدى رشكات التأمــن الخاصة .وما عدا
ذلك ،يرتتــب عىل املريض أن يغطي كلفة
املســتلزم الطبّي بالدوالر ،ويسدّد أتعاب
الطبيب التي ال تذكر حصة تغطيتها من
الجهة الضامنة ألنها تحتسب وفق سعر
رصف متدن جدا ً إن لم يكن وفق السعر
الرسمي.
ووزارة الصحّ ة القيّمة عىل تســعري
وإدارة قطاع الدواء واملستلزمات الطبيّة،
استنادا ً اىل عايص «كانت تلزم الرشكات
املستوردة بتســعرية محدّدة للفرتة التي
سبقت بدء الحرب الروسية عىل أوكرانيا
وارتفاع اسعار املحروقات ومعها تفاقم
كلفة الشــحن عاملياً .عىل ســبيل املثال
شــحنة اإلبر كانت تك ّلف من الصني اىل
لبنان  3000دوالر ،اليوم باتت تك ّلف 18
ألف دوالر .والتسعرية يف وزارة الصحّ ة ت ّم
تحديدها عىل أساس كلفة شحن 3000
دوالر ،لذلك هناك رشكات تلتزم حســب
تح ّرك تكلفة الشحن .فإذا ّ
تغيت يزيدون
التكلفة نســبة اىل ارتفاعها عاملياً ،وهذا
األمر كان له األثر الكبري يف زيادة أسعار
املســتلزمات التي لم تعد مشمولة بدعم
مــرف لبنان بنســبة  99%منها عىل
أســاس ســعر الـ 1515لرية لبنانية ما
عدا غســيل الكىل وبطاريات وصمامات
وروســورات القلب التي تتــ ّم تغطيتها
بنسبة  50%عىل أساس الـ 1515لرية و
 50%بالدوالر النقدي».
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العـــدد  - ٩٨٤السنــــة الـرابـعـة

اإلثـنـيـن  ١٤تشرين الثاني 2022

 1.8مليار دوالر من البنك الدولي و 224مليونًا من جهات
دولية أخرى

يتع ّ
ذر الحصول على معلومات عن التقارير المالية وكيفية صرف
األموال

خصصت إلنشاءات وترميم وتجهيز المدارس
مبالغ طائلة ّ
الحكومية

موارد للتعلّم والتعليم والتدريب والنقل والتشغيل ورواتب
وإستشاريين

قروض وهبات بين  2016و2021

 2.1مليار دوالر لدعم التعليم الرسمي ...أين ذهبت؟!

لقيــت التلميــذة ماغــي محمود
مرصعها وجرحت زميلتها شذى درويش
يف مدرستها يوم االربعاء  2ترشين الثاني
 /نوفمرب بعد ســقوط سقف ّ
صفها يف
ثانوية القبة الرسمية الثانية يف طرابلس.
وأكــد تقرير صــادر عــن مركز
الدراسات اللبنانية أن مقتل ماغي محمود
جاء نتيجة إهمال مرتاكم من قبل وزارة
الرتبية لجهة قبول وتشغيل الثانوية دون
التدقيق يف تطابقها مع معايري السالمة
العامة واألمان بعد الرتميم .ويف ما ييل ما
جاء يف نص التقرير:
***
يدفع هذا الحادث اىل فرض الســؤال
اذا ما كان السبب هو سوء إدارة من قبل
الوزارة او عائد لضعــف املوارد املالية يف
خضم االزمة االقتصادية التي يشــهدها
لبنان.
فقد تلقت الوزارة خالل الســنوات
األخــرة هبات وقــروض خصص جزء
منها لرتميم املدارس.
يف عام  2021انتهى العمل بمرشوع
Reaching All Children with
 Education 2الذي خــص لبنان بنحو
 2.1مليار دوالر منذ عــام  ،2016منها
 1.8مليار دوالر مــن البنك الدويل و224
مليون دوالر من جهات دولية أخرى وذلك
لتمويل الركائز األربع التالية:

• اإلنشــاءات والرتميــم والتجهيز
للمدارس الحكومية
• موارد التع ّلم والتعليم والتدريب
• النقل
• مصارفــات التشــغيل من رواتب
واستشاريني
وقد لحــظ تمويــل البنــك الدويل
والجهــات املانحة األخــرى يف مرشوع
 RACE2لغــرض الرتميم واإلنشــاءات
واالصالحات الكربى والتوسعة ما قيمته
 270مليــون دوالر منهــا  200مليون
من البنك الــدويل و  70مليونا ً من IDA
(قرض) .REACH TF-LSCT
وتوقع البنك الــدويل أن تنفق وزارة
الرتبية والتعليــم العايل نحو  155مليون
دوالر من اموال املرشوع لبناء وتوســعة
وترميم وإصالح املباني املدرسية يف 665
مدرسة .ولتعزيز قدرة استيعاب املدارس
لنحو  45ألف مقعد إضايف .أما باقي املبلغ
فيرصف بناء عىل الحاجة.
من املفرتض أن تكــون هذه املبالغ
أنفقت بالكامل مع انتهاء مدة املرشوع
عــام  ،2021وأن تكون املــدارس قد ت ّم
ترميمها وهي مطابقة ملعايري الوزارة.

ال معلومات عن تنفيذ المشاريع!

ولكــن مــع انتهاء املــروع عام
 2021ال تتوفــر أي تقاريــر حول مدى

تحقيق وتنفيذ املــروع الهدافه .كما
ويتعذر الحصــول عــى أي معلومات
عن التقارير املاليــة للمرشوع وكيفية
رصف األموال .ومــا توفر من معلومات
سابقة حول منجزات املرشوع من نسب
التحاق الطالب الســوريني عىل صفحة
خاصة باملرشوع لم يعد متوفرا ً باختفاء
الصفحة .كما وال تتوفر تقارير من قبل
املمولني لالطالع عىل منجزات املشــاريع
وتقاريرها املالية.
وبحسب العقد املربم بني البنك الدويل
ووزارة الرتبيــة والتعليــم العايل ،يعود

اإلرشاف والرقابة املالية واملحاسبة لوزارة
الرتبيــة ،وتقوم وحدة التعليم الشــامل
يف الــوزارة بالتدقيق يف العقــود إداريا ً
ومراقبتها باإلضافة للتدقيق يف الجدولة
الزمنية والتسعري ملراقبة نوعية األعمال
وقبول العروض وتشغيل املباني التي تم
تجديدها ومطابقتها للمواصفات.
وكانت أولويــة ترميم ابنية املدراس
موضع هبــة من قبــل  USAIDوالذي
خصص مبلغ  75مليون دوالر عام 2010
لتقييم وضع املباني املدرسية وترميمها
ضمن مرشوع دراســتي .D-RASATI

قياس النمو االقتصادي وحده ال يكفي

ما مؤشر التنمية البشرية؟ وما فائدته؟
أنشئ مؤرش التنمية البرشية للتأكيد عىل أن
األفراد وقدراتهم يجــب أن تكون املعيار النهائي
لتقييم تطور البلد ،وليس النمو االقتصادي وحده.
ومؤرش التنمية البرشية مقياس موجز ملتوســط
اإلنجاز يف األبعــاد الرئيســية للتنمية البرشية،
وهي :حياة طويلة وصحية ،والقدرة عىل الوصول
إىل مصادر املعرفة ،ومســتوى معييش الئق .وهو
املتوســط الهنديس للمؤرشات القياسية لك ٍّل من
األبعاد الثالثة.
يُقيَّم البعد الصحي عرب حســاب متوســط
العمر املتوقع عند الوالدة ،ويقاس البعد التعليمي
عرب حساب متوسط ســنوات الدراسة للبالغني
الذين يبلغون من العمر  25عاما ً فأكثر وسنوات

الدراســة املتوقعــة لألطفال يف ســن االلتحاق
باملدرســة .ويُقاس مستوى املعيشة عرب حساب
الدخل القومي اإلجمــايل للفرد ،وتُجمَ ع الدرجات
الخاصة بأبعاد التنمية البرشية الثالثة يف مؤرش
مركب باستخدام املتوسط الهنديس.
ويُستخدَم مؤرش التنمية البرشية لإلشارة إىل
أن زيادة الدخل القومي اإلجمايل لبلد ما ال تعكس
بالرضورة تحسن الظروف املعيشية للسكان.
ويمكن استخدام املؤرش للتشكيك يف خيارات
السياســة الوطنية ،والتساؤل بشأن كيف يمكن
لبلدين لهما نفس املســتوى من نصيب الفرد من
الدخل القومي اإلجمــايل أن ينتهي بهما املطاف
بنتائج تنمية برشية مختلفة.

ويمكن لهــذه التناقضــات أن تثري النقاش
حول أولويات سياسة الحكومة.
ويســلط املؤرش الضوء فقط عىل جزء مما
تســتلزمه التنمية البرشية ،فهو ال يعكس أوجه
عدم املساواة ،والفقر ،واألمن البرشي ،والتمكني
وما إىل ذلك.
ويقدم مكتب تقرير التنمية البرشية مؤرشات
مركبــة أخرى أوســع نطاقا ً لبعــض القضايا
الرئيســية للتنميــة البرشية ،وعدم املســاواة،
والتفاوت بني الجنسني ،والفقر .وتتطلب التنمية
البرشية تحليــل املــؤرشات واملعلومات األخرى
الــواردة يف امللحــق اإلحصائي لتقريــر التنمية
البرشية( .أرقام)

واســتنادا ً اىل املسح الشــامل للمباني
املدرسية الرسمية عام  ،2011والذي تم
تحديثه عام  2014ضمــن قرض البنك
الدويل لدعم التطويــر املدريس ،فإنه من
أصل  1275مدرسة رسمية956( 75% ،
مدرسة) منها بحاجة إىل ترميم .و25%
منها ( 239مدرسة) بحاجة إىل إصالحات
أساسية ،و 40مدرسة تم تصنيفها غري
آمنة أي آيلة للسقوط.
كما ورد يف مســح صالحية املباني
املدرســية الرســمية ملرشوع دراستي
أيضا ً أن نحو  30%( 55%وضعها سيئ
جدا ً و 25%وضعها ســيئ) ،من مدارس
محافظة الشــمال (منهــا  40من أصل
 96مدرســة يف طرابلس فيها تصدعات
وتشــققات ووضعها العام سيئ جداً)
وهي من بني األكثــر حاجة للتدخل من
اجل تحقيــق املعايري الدنيا للســامة
والصحة وغريه.
من الرضوري أن تنرش وزارة الرتبية
والتعليــم العايل قائمــة كاملة ومحدثة
باملدارس املعرضة لخطر االنهيار أو التي
تعاني مــن أرضار هيكلية ،من أجل منع
وقوع املزيد من املآيس والتأكد من توفري
بيئة آمنة للتعليم .كما انه من امللحّ أيضا ً
أن ينرش املموّلون ووزارة الرتبية والتعليم
العايل تقارير مالية مفصلة توضح كيف
ت ّم إنفــاق املبالغ الكبــرة التي تلقتها
الوزارة يف السنوات املاضية.
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شمس الدين :الكثير من ُ
األسر تحرم نفسها العديد من األمور
الحياتية ...لتعليم أبنائها

نعمة :مؤسسات عامة مستمرة بالتقديمات والمنح لمساعدة
موظفيها على تعليم أبنائهم

متوسط األقساط تراجع من  2600دوالر قبل األزمة إلى
نحو  700دوالر فقط حاليًا

ما يُعرف بالخطة الخمسية عبارة عن «"شحادة مصاري من أجل
توزيعها كمغانم ومنافع"

ال ثقة بالتعليم الرسمي

ثلثا التالمذه في المدارس الخاصة ...رغم الفقر!
محيرٌ هو الواقع اللبناني ومتناقض أحيانًا .ففي ظل التدني الهائل في المستوى المعيشي،
ومعاناة  80%من السكان من الفقر متعدّد األبعاد ،بلغت نسبة التالمذه في المدارس الخاصة
للعام الدارسي  2023 – 2022حوالى  67%من االجمالي .وخالفًا لكل التوقعات ،لم يشهد التعليم
الرسمي المجاني موجات نزوح كثيفة ،بل على العكس ،فإن المدارس الخاصة استعادت خالل هذا
العام الدراسي أعدادًا كبيرة من الطالب ،كانت قد فقدتهم خالل العام الدارسي الماضي.
خـــالــد أبــو شــقــرا
يشري تقرير اإلسكوا إىل أن نسبة الفقر
متعدد األبعاد يف لبنان ارتفعت من  42%يف
عام  2019إىل  82%من مجموع السكان يف
العــام  .2021ومن أصل مليون و 210آالف
أرسة يف لبنــان ،هناك  400ألف أرسة تعاني
من الفقــر املدقع ،و 600ألــف تعاني من
الفقر متعدد االبعاد .واملعدل األخري محسوب
عىل أســاس ســتة أبعاد هــي :التعليم،
الصحة ،الخدمات العامة ،املسكن ،االصول
واملمتلكات ،العمل والدخل .وتصنف االرسة
بأنها تعيــش يف فقر متعدد االبعاد إذا كانت
محرومة من بعد واحد أو أكثر .أما إذا كانت
محرومة من بعدين أو أكثر فتصنف يف خانة
الفقر املدقع .وبحسب دراسة اإلسكوا ،فإن
التعليم يساهم بـ 14%يف القيمة االجمالية
لدليــل الفقر املتعدد االبعــاد للعام .2021
ويبلغ الفقر املتعدد األبعاد ،بحسب اإلسكوا،
 63%يف صفوف الطالب الجامعيني و87%
بني الطالب ذوي أدنى مستويات التحصيل
العلمي.

اإلستثمار في التعليم

دولرة األقساط ليست عائقًا
من الالفت استعادة التعليم الخاص هذا
العام ما كان قد فقده يف العام املايض ،وذلك
عىل الرغم من دولرة جميع املدارس الخاصة
نسبة من أقساطها .حيث ارتفعت األقساط
يف املتوســط من حدود  4ماليني لرية ،كانت
تشكل  2600دوالر قبل العام  ،2019إىل حدود
 28مليون لرية ،تشكل اليوم حواىل  700دوالر،
بحسب سعر الرصف يف السوق السوداء.
إىل جانــب االســتثمار يف التعليم عند
أكثرية األرس اللبنانية ،فان هناك مجموعة
من العوامل حالــت دون تراجع الطلب عىل
املدارس الخاصة .فـ»املدرســة الرسمية ال
توحي بالثقة» ،يقول شــمس الدين .و»ما
عزز هذه الصورة عنــد اللبنانيني هو قيام
أســاتذة التعليم الرســمي ،وال سيما قبل
االزمة ،بوضع أبنائهم يف املدارس الخاصة.
ومن العوامل التي شــجعت أيضا ً عىل
عدم ترك املــدارس الخاصة ،هــو تراجع
االقســاط املقيّمة بالدوالر بنسبة الثلثني أو
حتى أكثر عما كانت عليه سابقاً .فمتوسط
األقساط يف املدارس الخاصة يرتاوح بني 28
و 30مليون لرية .يسدد يف املجمل مناصفة
بني اللرية والدوالر .يف حني أن املعدل الوسطي
لألقســاط ما قبل االزمة كان بحدود 2600
دوالر أمريكي« .هذا الرتاجع ساعد العديد من
اللبنانيني ،وال سيما منهم من يملك مصدر
دخل آخر عىل البقاء يف املدرســة الخاصة»،
بحسب شمس الدين.

أمام هذه املعطيات ،يظهر جليا ً بحسب
الباحث يف الدولية للمعلومات محمد شمس
الدين أن «الكثري مــن األرس اللبنانية تحرم
نفســها من العديد من األمــور الحياتية،
حتى املهمــة منها ،مثل املــأكل واملرشب
والكهرباء ...وغريها ،لكي توفر تعليما ً الئقا ً
ألبنائها ،بمعنى أنها «تســتثمر يف التعليم».
وهذا ما يفرس برأيه ،إىل جانب مجموعة من
العوامل االخرى ،وجــود  67%من التالميذ
يف مختلف مراحل التعليم ما قبل الجامعي
يف املدارس الخاصــة ،مقابل  33%فقط يف
التعليم الرسمي.

بمقاربــة علمية ايضاً ،يــرى الباحث
الرتبوي نعمــة نعمة أن ما بني  30إىل 40%
من التالمــذة الذين يلتحقــون باملدارس

محمد شمس الدين

نعمة نعمة

مساعدات للموظفين

ال مفر ّ من إصالح القطاع
إن استطاعت أغلبية األرس هذا العام تأمني أقساط أبنائها يف املدارس الخاصة
باالقتطاع من نفقاتها ،فهي ستعجز عن االستمرار يف السنوات القادمة .فمن جهة
ستزداد الضغوط املعيشــية يف ظل انهيار القيمة الرشائية للرواتب واالجور ،ومن
جهة أخرى سرتتفع االقساط املقومة بالدوالر حتى تعود تدريجيا ً إىل سابق عهدها
قبل االزمة .وعىل هذا املنوال فان إصالح قطاع التعليم الرســمي سيكون رضوريا ً
للمحافظة عىل مستوى مقبول عند الطبقات املقهورة.

الخاصة هم أوالد موظفني يف القطاع العام،
سواء كانوا يف اإلدارات العامة أو املؤسسات
واملصالح املســتقلة .ويصنّف ذووهم من
الطبقات الوســطى إىل املتوســطة الغنية.
وعليه تشــكل هذه الفئة نسبة كبرية من
تالمذة املدرســة الخاصة تصــل إىل مقدار
النصف .وهي تســتفيد من االنفاق العام
الكبري .حيث بلــغ مثالً مقدار اســتفادة
موظفي الضمــان االجتماعــي من املنح
التعليمية يف العام املــايض  19مليون لرية
للمنحة الواحدة .واألمر نفسه ينسحب عىل
«الريجي» ...وغريها الكثري من املؤسسات
العامة التــي ســاهمت التقديمات واملنح
التعليمية التــي تعطيها ملوظفيها عىل عدم
نقل أبنائهم إىل املدرسة الرسمية.
أما التالمذة الذين نزحوا إىل املدرســة
الرســمية يف العام الدرايس 2022 – 2021
فكانوا بشــكل عام أبنــاء موظفي اإلدارة
العامــة ممن ينتمــون إىل الفئــة الرابعة
والخامســة ،والقطاعات العسكرية .حيث
أن املنح التي يتقاضونهــا ال تكفيهم عىل
االســتمرار يف التعليم الخاص ،باســتثناء،
طبعاً ،األرس التي تســتفيد من التحويالت
الخارجيــة أو مصادر دخل أخــرى .إال أن
املفارقــة هي عودة جزء غــر قليل منهم
إىل املــدارس الخاصة ،ألن وضــع املدارس
الرســمية كان متعثرا ً جدا ً يف العام املايض.
حيث لم تتجاوز أيام التعليم الفعلية  60يوما ً
من أصل  180يوماً .وتم ّلك الخوف االهايل من
عدم تلقي أبنائهم للتعليم املطلوب ،ففضلوا
التضحيــة بالكثري من األمــور الحياتية يف
ســبيل تلقي أوالدهم العلم السليم ،ريثما
تنجيل هذه الفرتة.

فائض في المدارس والمعلمين:
أستاذ لكل  8تالميذ
عىل الرغم مــن العدد الكبري للمدارس
الرســمية ،وانخفاض نسبة اإلشغال فيها
إىل  310تالميــذ لكل مدرســة ،فان خطة
الرتبية الخمســية التي أطلقــت يف العام
 2016نصــت عىل إعمار املزيد من املدارس
الرسمية .وهي مدارس ستضاف إىل أخرى
كثرية شاغرة وال ســيما تلك التي شيدها
مجلس االنماء واإلعمار يف جنوب لبنان .أما
بالنسبة لالساتذة فيظهر أن هناك أستاذا ً
واحدا ً لكل  8تالميذ ،وهذا الرقم أيضا ً كبري
ومتضخم لعدد االساتذة .وهاتان املسألتان
إذا ما أضيفتا اىل فقدان املدارس الرســمية
ألبســط مقومات االســتمرار من كهرباء
ومياه وأوراق ومحابر وقرطاسية وصيانة
ومازوت للتدفئة ...فان قطاع التعليم برمته
أصبح يتطلب إعادة هيكلة من أساســه.
فـ»هذا النمط من إدارة ملف الرتبية لم يعد
مقبوال» ،يقول نعمــة ،و»قد فاقمت أزمة
كورونا املتدحرجة منذ ســنوات يف قطاع
التعليم ،وأظهرت بشــكل واضح الثغرات
الكامنة يف النظام».

غياب الخطط
يف الوقت الذي يظهر فيه أن الكثري من

تعليم األبناء أولوية

تضخيم كلفة التلميذ
يكلف كل تلميذ بحســب أرقام وزارة الرتبيــة  2800دوالر يف العام الدرايس .يف
حني تقدر التكلفة الفعلية بحسب «مركز الدراسات اللبنانية» بـ  2000دوالر فقط.
وبحسب نعمة نعمة فان الجهات الرســمية تضخم االرقام السباب مختلفة ،أهمها
اإليحاء بان التعليم الرسمي مكلف اكثر من الخاص .وبالتايل هناك رضورة لخصخصة
التعليم .أما السبب الثاني فيتعلق بالحصول عىل قدر ممكن من املساعدات.
األرس لن تعود قادرة يف املســتقبل القريب
عىل تســجيل أوالدها يف املدرسة الخاصة،
ال توجد أي خطة فعليــة لتطوير التعليم
الرســمي .فمن الناحية النظرية هناك ما
يعرف بالخطة الخمســية التي هي عبارة
عن «شــحادة مصاري من أجل توزيعها
كمغانم ومنافع» ،بــرأي نعمة« .يف حني
يغيب أي تفكري جــدي .ولعل املثال االبرز
هو منــح  270مليون دوالر لوزارة الرتبية
بني عامي  2021 - 2016من أجل الرتميم
واإلنشاءات والتوسعة من ضمن مرشوع
 .race 2وقــد ترافــق هــذا املرشوع مع
مرشوع آخر لتطوير املدارس الرســمية
وزيادة تجهيزاتها Reaching all children
 with education 2املقــدرة قيمته بـ 2.1
مليار دوالر .وكان قد ســبقهما مرشوع
 D-RASATIلغايــة العــام  2010املمول
مــن  .USAIDفأين هــذه االموال .وكيف
رصفت؟ وملاذا يموت طالب يف لبنان جراء
تداعي سقوف املدارس عليهم كما حصل
ملاغي محمود؟»( .راجع الدراسة الصادرة
عن مركز الدراسات اللبنانية يوم االربعاء 2
ترشين الثاني).

تضخيم االرقام
وبحســب نعمة يظهر أن «هناك لعبة
ما يف اإلنفاق وتضخيم األرقام .وهي تُظهر

القطــاع التعليمي ،وال ســيما يف املدارس
الرسمية ،ســليما ً يف الشكل ،فيما يختزن
العديــد من املشــاكل الجوهرية والكبرية
واملعقدة والخطــرة يف املضمون .إذ يغيب
الوضوح عن الخطط ،والشفافية والحوكمة
الرشيدة ونرش ما تم إنجازه» .و»عىل سبيل
الذكر ال الحرص ال توجد متابعة لتعليم 200
ألف طالب ســوري تتقاىض عليهم الدولة
عرشات ماليني الدوالرات سنويا ً من الجهات
املانحة .والدليل عدم وصول إال ما نســبته
 1%منهم إىل املرحلــة الثانوية .كما تغيب
متابعة أوضاع املــدارس والروضات التي
جرى افتتاحها والتأكد ما إذا كانت ال تزال
تحافظ عىل مستوى الخدمات التي تقدمها،
كما يــوم افتتاحها يف حضــور املمولني
والجهات املانحة .واألهم :هل من حل ألزمة
املعلمني وخصوصا ً املتعاقدين منهم الذين
يشكلون العمود الفقري للتعليم .فاملعلمون
املتعاقدون يشــكلون نحو ضعف من هم
يف املــاك ،وهم يعانون مــن تراجع البدل
عىل الساعة ،وتأخر تقايض مستحقاتهم
ألشــهر تكون قد فقدت قيمتها الرشائية،
وغياب التأمينات والضمانات» .واملشكلة
بحسب نعمة أنه «ال توجد مغريات لالستاذ
املتعاقد لالستمرار ،ومن يبقى هو معدوم
الحال الذي ال توجــد أمامه فرصة أفضل.
وهــذا أمر غري طبيعــي وال يبرش بالخري
للمستقبل».

باألرقام ...وتفاصيلها
باألرقام ،فإن أعداد التالميذ يف مراحل الروضات والتعليم االســايس والثانوي
يبلغ حواىل  1.050.000تلميذ ،يتوزعون عىل الشكل التايل:
حواىل  703.500تلميذ يف املدارس الخاصة 120.000 ،منهم يف املدارس الخاصة
املجانية ،و 346.500تلميذ يف املدارس الرسمية.
وتظهــر االرقام أن «هناك  2796مدرســة بني خاصة ورســمية تضم نحو
 1.050.000طالب .أي أن هناك مدرسة تقريبا لكل  376طالباً .وهذه النسبة تعترب
من األعىل يف العالم .وتنقســم املدارس بني الرســمي والخاص عىل الشكل التايل:
 1275مدرسة رســمية تضم ما يقارب  346ألف تلميذ يشكلون  33%من مجمل
عدد التالمذة و 41458أستاذاً .يف املقابل يوجد  1190مدرسة خاصة تضم  583ألف
طالب و 45000استاذ .و 331مدرسة خاصة مجانية تضم  120ألف تلميذ و6450
أستاذاً .نستطيع أن نستنتج أن هناك مدرسة رسمية واحدة لكل  310تالميذ ،فيما
هناك مدرسة خاصة لكل  441تلميذاً.
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هي أقرب للمساعدات واإلسعاف الموضعي منها إلى التنمية اإلقتصادية

 500جمعية "« NGOsتدرّ»"  500مليون دوالر سنويًا

بــاسـمــة عــطــوي

بالرغم من أن منظمات املجتمع املدني يف لبنان،
أو ما يُعرف بـ NGOsقد نشأت منذ ما قبل اإلستقالل،
تحت اسم الجمعيات األهلية غري الحكومية ،وعملت
يف مجاالت إجتماعية وإنســانية وتربوية متعددة،
إال أن دورها االقتصادي بدأ يلفت االنظار .ال ســيما
منذ إندالع االزمة الســورية يف العام  2011وما تبعه
من نشاط للجهات املانحة ،ال سيما الواليات املتحدة
االمريكيــة ،ودول االتحاد االوروبــي التي تخصص
 0.7%من ناتجها القومي ،كمساعدات للدول النامية
(الوكالة االمريكية للتنمية  USAIDتخصص سنويا
 35مليار دوالر لربنامج مســاعداتها حول العالم).
ثم إزداد تبلور هذا الــدور مع االنهيار االقتصادي يف
العام  ،2019بعد انتفاضة  17ترشين وازداد زخمها
بعد إنفجــار مرفأ بريوت وما تســبب به من دمار
ألحياء واســعة من العاصمــة .إذ عمدت املنظمات
الدولية والعربية وبعض الدول األجنبية إىل مساعدة
املترضرين عرب هــذه الجمعيات األهلية ،لعدم ثقتها
بمؤسســات الدولة .وتزايد عــدد جمعيات املجتمع
املدني بعد هذا التاريخ مع التمويل لها.

اإلجمالي  6000والعامل منها 3306

بلغــة االرقام ،وبحســب مصــدر متابع لهذه
الجمعيات لـ»نــداء الوطن» ،هنــاك  500جمعية
ناشــطة يف لبنان ،عــى الصعد الرتبويــة والبيئية
والصحيــة والتنمية االقتصادية ،وتُدخل اىل لبنان ما
يزيد عن نصف مليار دوالر سنوياً .علما ً أن سجالت
وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية تتضمن أســماء
ما يزيد عىل  6000جمعية أهلية( ،بما فيهم أسماء
االحزاب والنــوادي الرياضية) ،أو غــر حكومية،
منها  3306جمعيات تعمل يف شــكل فعيل وتتمتع
بمرشوعية .بينمــا العدد الباقي متخ ِّلف عن االلتزام
باملعايري التنظيمية ،التي يفرضها قانون الجمعيات
الصادر عام  1909واملراسيم التطبيقية الالحقة له.
هذه االرقام الالفتة لعــدد الجمعيات ،والتمويل
الذي يُقال أنه يصلها بشــكل ســخي وكبري ،يجعل
البحث عن مدى مســاهمتها يف الدورة االقتصادية
(املتعثرة يف لبنان) مرشوعــاً .خصوصا ً أننا نعيش
إنهيــارا ً إقتصاديا ً غري مســبوق ،ومظاهر البؤس
ظاهرة يف كل املجتمعات املحلية ،من شــمال لبنان
إىل جنوبه .مع العلم أن العديد من االحزاب والجهات
السياســية النافذة أسســت جمعيــات لها طابع
إقتصادي لدعــم جمهورها ،وتتلقــى التمويل من
العديد مــن الجهات املانحة االوروبيــة واالمريكية
وغريها .يف حني أن هنــاك جمعيات للمجتمع املدني
أسسها لبنانيون مدنيون ،وسجلوا حراكا ً إقتصاديا ً
يف أكثر من منطقة.

مركز بيروت للتنمية
وحقوق االنسان:
طابع بيئي
املركز هــو واحد من
هــذه الجمعيات ،ويرشح
رئيس املركز أحمد شمس
الديــن لـ»نــداء الوطن»
أحمد شمس الدين
أن «إهتمامهــم ينصب عىل
تأسيس مشــاريع إقتصادية لها طابع بيئي ،بهدف
خلق مصادر تمويل ذاتية لهذه املشــاريع ،من دون
االعتماد عىل الهبات والتمويل من الخارج .وتساهم يف
الوقت عينه يف حل مشكلة إجتماعية للمجتمع املحيل
املستهدف ،وتكون كمورد مايل للجمعية» .ولفت إىل
أن «املركز ،وبناء عىل هذه الرؤية االقتصادية ،أنشــأ
مرشوع تجميــع االطارات التالفة يف منطقة البقاع،
وبالتعاون مع معمل يقوم بتدويــر هذه الدواليب،
ويشرتي الحديد املوجود فيها».
يضيف« :املرشوع الثاني يتعلق بالدعم الزراعي
للمجتمعات املحلية ،من خالل دعم املزارعني يف بلدة
املغريية (الشــوف) ،بالتعاون مــع جمعية أخرى،
وبدعم من مجموعة بســمة الدولية ،وبتمويل من
الوكالة الرتكية للتنمية .ويســتهدف املرشوع ذوي
الدخل املحدود وصغار املزارعني والنحّ الني ،من خالل
توزيع دجاج بلدي إلنتاج البيض ،وقفران نحل لـ50
نحاال ً مع العدة الالزمة لها».
من املشــاريع االخرى التي أنشأها املركز ،هو
مرشوع تمكني إقتصادي للنساء (ما فوق  18عاماً)،
الذي اقام  12دورة مهنية ( خياطة  /تطريز /مونة/
تعليم حياكة النول) ،وأشغال يدوية ،وهذا املرشوع
بتمويــل من الوكالة االمريكيــة للتنمية .ويف املجال
الصناعي دور املركز إجراء دراسات قانونية لتطوير

القوانني الصناعية التي تعتمدهــا الدولة اللبنانية.
ويرشح شــمس الدين أن «الصناعات التدويرية هي
صناعات صديقة للبيئة ،ويجب خلق ســند قانوني
لعملهــا ،وال يجب أن تُعامــل كالصناعات الضارة
بالبيئة .لذلك نقــوم بإعداد هذه التعديالت بالتعاون
مــع الوزارة وغــرف الصناعة والتجــارة وجمعية
الصناعيني ،بما يسهل عمل الصناعيني الصغار».
ويلفــت إىل ان «كل النشــاطات التي نقوم بها
وتعنى بالبيئة وإعادة التدوير ،هي باملشــاركة مع
الحركة البيئيــة اللبنانية ،والتي تهتم باملشــاريع
البيئية املنتجــة إقتصاديا ً وإحتماعياً ،وتخلق فرص
عمل وتخفف النفايــات املوجودة يف املناطق .والعدد
نحو  60جمعية عىل صعيد لبنان كله» ،مشــرا ً إىل
أن «هذا التعاون يثمر مشــاريع مشرتكة يف املناطق
العشــوائية( ،التعمري عــن الحلــوة ،والعاملون
باملئــات ،)...حيث ت ّم ترميم املبانــي وخلق حركة
إقتصادية يف املناطق املســتهدفة من خالل تشغيل
أبنائها ،يف عمليات الرتميم وحمالت نظافة مدفوعة
وترميم يف شوارع صيدا القديمة».
ويوضح أن «هناك مشــاريع أخــرى بالتعاون
مع ،undpلتنظيف الغابــات واملحميات يف املناطق،
(تشــحيل الغابــات) تحصل بالتعــاون مع وزارة
الزراعة ،ومراكز االحراج يف املناطق .ويتم تشــغيل
لبنانيني وسوريني ،وتراعي فيها معيار الجندر(حصة
الســيدات من العمل) ،وهذه املشاريع تؤمن وظائف
آلالف االشخاص ،لفرتات معينة (كل موسم  10آالف
شخص عىل مستوى كل لبنان)».
يؤكد شــمس الدين أن هذه الجمعيات تحقق
أرباحاً ،الفتــا ً إىل أنهم «يجنون مــا يكفي لتغطية
املصاريف التشــغيلية ،وبما يؤمن اإلســتمرارية.
وهناك جمعيات تحقق أرباحا ً كبرية ،وخصوصا ً التي
تهتم بإنجاز الدراسات».
ويختــم« :مــن يضــع معايري تكلفــة هذه
الدراســات ،هي الجهات املانحة وليست الجمعيات.
ولذلك املســؤولية تقع عىل هذه الجهات وليس عىل
أعضاء الجمعية ،كمــا أن هذه الجمعيات تخصص
نحو  50%من تربعاتها لإلستشــارات والدراسات،
والقسم الباقي للمساعدات اإلنسانية واالغاثية».

البيت اللبناني للبيئة:
فرز ،تدوير ...وتنظيف
هو واحد من جمعيات
املجتمــع املدنــي ،التي
تقوم بنشاط إقتصادي يف
منطقة الشوف .ويوضح
رئيسه الشــيخ نظام بو
نظام بوخزام
خزام لـ»نــداء الوطن» أن
«الجمعية تهتم بالبيئة واملواطنــة ،والتوعية حول
امللفات البيئية .وال ســيما ما يتعلق بالنفايات ،أي
فرزها وتصديرها إىل معامل إعادة التدوير يف منطقة
الشــوف» ،الفتا ً إىل أنه «لــدى الجمعية موظفون
يقومــون بجــوالت عــى البلديات ،واملؤسســات
واملواطنني (وفقا لخريطة) ،لجمع النفايات القابلة
للتدوير .ولدينــا مركز إلســتقبال املواطنني الذين
يفرزون النفايات الصلبة القابلة للتدوير ،فنشرتيها

منهم مقابل بدل مايل ،وهــذا يؤمن دورة إقتصادية
للمجتمع املحيل».
يضيف« :تتعاون الجمعية مع  43بلدية لتدوير
النفايات .والتمويل من االتحاد االوروبي و
 USAIDو  .MERCY CORPSوتوظيــف اليد
العاملة يف املنطقة يتم بعد مشاريع نقدمها للجهات
املانحة ،وبعد املوافقة عليها (مثل تنظيف شــاطئ
الجية مثالً) ،نقوم بتوظيف يد عاملة محلية وسورية
بمعدل أربع لبنانيني مقابل سوري واحد غري مسجل
كالجئ» .مشــرا ً إىل أن»أهايل املنطقــة يطالبوننا
بالقيام بمشاريع وحمالت طلبا ً للعمل ،وقبل جائحة
كورونا كنا ننظم  3حمالت ســنوياً ،وبعدها تراجع
عدد املشاريع التي نحصل عىل تمويل لها».
ويختــم« :بعد دخول البــاد يف الفراغ الرئايس،
أبلغتنــا الجهات املانحة أنها ســتتوقف عن تمويل
املشاريع إىل حني عودة الحياة السياسية إىل طبيعتها،
ربما تخوفا ً من حصول خضات توقف هذه املشاريع.
علما ً بأن منطقة الشوف ليست أولية عند املنظمات
الدولية ،بل تركز عىل مناطق الفقر يف عكار والبقاع».

جمعية «سيدر
للعناية» :مزرعة...
مشتل ومحمية

عفت ادريس

يف بــروت تتحــدث
رئيسة «ســيدر للعناية»
عفت إدريــس ،لـ»نداء
الوطن» ،عن نشــاطات

الجمعيــة االقتصادية ،وآخرها إنشــاء مزرعة
للدجاج يف البقــاع ،حيث كان يتــم توزيع 350
بيضة يومياً ،بمواصفات ممتازة لألرس املحتاجة
يف بريوت ،ونبيع  150بيضــة لتغطية التكاليف.
هذه املزرعة كان من املفــروض أن تتطور ،لكن
بعد املشــكلة التي لحقت بالعلف(التهريب) ،ت ّم
إيقاف نشاط هذه املزرعة ولدينا النية إلكماله».
تضيــف« :حاليا ً نعمل عىل إعــادة العمل يف
مشــتل تابع لبلدية بريوت ونقوم بصيانته ،من
أجل إنتاج الشــتول والســماد العضوي ،تمهيدا ً
لبيعه وتوزيع جزء منها عىل املساحات الخرضاء
يف بــروت .كما أننــا نعمل عىل إعــداد مرشوع
لزراعة الفطر».
من نشــاط الجمعية أيضا ً تحويل شــاطئ
الرملة البيضــاء ،إىل محمية بحرية بالتنســيق
مــع وزارة االشــغال والنقل .حيــث تم توظيف
 60شــخصاً ،كانوا من دون عمــل خالل فصل
الصيف ،وتنوعت أعمالهم بني الخدمات والصيانة
واملراقبــة ،وكنا نعتمد عىل الكافيترييا لتســديد
أجورهــم ،وحاليــا ً لدينا  15موظفــا ً يف فصل
الشتاء».
وتختم« :نحــاول االســتمرار بالرغم من
االوضاع االقتصادية ،وأن ال يكون التمويل الذي
نحصل عليه ،هو االساس لإلستمرار بل املردود
املادي لهــذه املشــاريع .إذ إن تمويلنا يتم عن
طريق اصدقــاء لبنانيني للجمعية ،من النادر ان
نلجأ اىل جهات دولية ،وغالبا ً ما تكون مساعدات
عينية».

بدارو :تجارب جيدة ...ال ترقى لتشكيل قاطرة إقتصادية مستدامة
يرشح االقتصادي املخرضم روي
بدارو لـ»نــداء الوطــن» أن «فكرة
املســاعدات التي تقدمهــا الهيئات
الدوليــة للمجتمع املدنــي يف بلد من
البلــدان ،بدأتهــا الواليــات املتحدة
االمريكية بعــد الحرب العاملية الثانية
(خطة مارشــال ملســاعدة أوروبا)،
بسبب الدمار الهائل الذي لحق بالدول
االوروبيــة جراء الحرب ،وال ســيما
أملانيا وفرنسا وبريطانيا» .وأشار إىل
أن «الرئيــس االمريكي الراحل رونالد
ريغني جدّد هذا الدعــم ،بعد زيارته
لإلتحــاد الســوفياتي يف ثمانيانات
القرن املايض ،وأسس  3مؤسسسات
ممولة مــن الكونغــرس االمريكي،
مهمتها املســاعدة يف تطوير االنظمة
وترسيخ فكرة الديمقراطية واالسواق
الحرة».
يضيف »:بعدها تولت هذه املهمة

منظمــة  ،USAIDوتبعتها منظمات
اوروبية (تابعة لدولها) .كان هدفها
مســاعدة البلــدان يف طــور النمو،
بنســبة معينة من دخلهــا القومي
( ،)0.7%وهــذا ما ســمح بتمويل
مجموعات لديها مؤسســات تعتني
بتطوير بلدانها» .واعتــر بدارو أن
«االثر االقتصادي لهذا الدعم ،هو نقل
الخربات من هذه الجهات اىل جمعيات
املجتمع املدنــي ،وكيفيــة مقاربة
مشــاكل الفقــر ،وتطويــر قدرات
املجتمــع املحيل ملواجهتــه .وهناك
جمعيات تعنى بالدعــم االقتصادي
املبارش ،وإعمــار بلدان كما حصل يف
العراق واليمن (قبل الحرب)».
ويــرى أن «املســاعدات التــي
تقــدم لجمعيات املجتمــع املدني يف
لبنان ،تســاعد عىل تطوير االقتصاد
املحيل لبعض القــرى واملناطق وهذا

أمــر إيجابــي .لكن االهــم هو ان
تعمــل الحكومات عــى تفعيل هذه
املساعدات ،واالســتفادة منها .وهذا
أمر ال يحصل ،ليس فقط يف لبنان بل
يف العديد مــن البلدان ،إذ ال يتم تثمري
املساعدات الخارجية ،لتكون قاطرة
ملشاريع إقتصادية مستدامة».
يضيف« :هــذه املســاعدات ال
يمكــن أن تفرمل االنهيــار الحاصل
يف لبنــان ،لكنهــا يمكــن ان تكون
الضمادة التي توقــف نزف الجروح.
أي أن فعاليتها وأثرهــا االقتصادي
موضعــي .فالتمويــل ليــس كبريا ً
ونصفه يعود للجمعية التي تتعاطى
بتقديم املشــاريع» ،معتــرا ً أن «ما
يفرمل االنهيــار االقتصادي الحاصل
هو ان يأخذ املســؤولون يف البلد بعني
االعتبار النصائح واالرشادات الدولية
للخروج من املأزق االقتصادي ،وهذا

روي بدارو

ما ال يحصل يف البلــدان التي ينخرها
الفساد».
ويختم« :هناك مؤسسات يف لبنان
تقوم بجهد كبري يجب تقديره ،ويمكن
أن يكونــوا مثاال ً يحتــذى ألي تجربة
مماثلة يمكن أن تبدأ الحقاً».
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منع انهيار «"ليمان براذرذ»" كان يمكن أن يجعل أزمة  2008أقل حدّة
حماية صغار المودعين وجعل البنك المركزي مقرضًا في المالذ األخير
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اإلثـنـيـن  ١٤تشرين الثاني 2022

نقاش دائم محتدم حول "أخالقية »" دعم البنوك مقابل منع اإلنهيارات
ضرورة وضع قواعد تنظيمية ومنع مرور األحداث من دون محاسبة

كيف يمكن النهيارها أن يشكل شرارة النهيار النظام المالي؟

إنقاذ البنوك ...يستحق جائزة نوبل لإلقتصاد!
فاز ثالثة مــن الخــراء االقتصاديني املخرضمني
بينهم رئيس مجلس االحتياطي االتحادي (البنك املركزي
األمريكي) األسبق «بن برنانكي» بجائزة نوبل يف االقتصاد
هذا العام ،وذلك لدورهم يف وضع أســاس للكيفية التي
تمكنت بها القــوى العاملية من التعامــل مع األزمات
العاملية مثل جائحة كوفيد -19والركود الكبري يف .2008
وكان االقتصاديــون األمريكيون نــروا أبحاثا ً يف
 1983و ،1984قالت األكاديمية امللكية السويدية للعلوم
إنها ساهمت يف تشــكيل ركائز فهمنا الحديث ألسباب
الحاجــة إىل البنوك والدور الذي تضطلع به يف نشــاط
االقتصاد ونقاط الضعف الرئيســية لديها ،وكيف يمكن
النهيارها أن يشكل رشارة النهيار النظام املايل.
وأضافت أن هذه االكتشــافات ّ
حســنت الكيفية
التي يتعامل بها املجتمع مع األزمــة املالية .وقالت إن
األكاديميني الثالثة أظهروا لصناع السياسات أهمية منع
البنوك من االنهيار.

الكساد الكبير كان درسًا لمعالجة أزمتي
 2008وتداعيات كورونا
مؤلفات «برنانكي» إىل جانــب كل من «دوغالس
دايمونــد» و»فيليب ديبفيغ» الفائزيــن معه بالجائزة
تتمحور حول الكيفية التي يمكن أن يســاهم بها وضع
القواعد التنظيمية للقطاع املرصيف ودعم البنوك املتعثرة
باملال العام يف تفادي أزمة اقتصادية أعمق مثل الكساد
الكبري يف الثالثينات.
وقالت األكاديمية الســويدية إن اإلجــراءات التي
اتخذتها البنوك املركزية والهيئــات التنظيمية املالية يف
أنحاء العالم يف مواجهة أزمتني رئيسيتني أخريتني ،الركود
الكبري واالنهيــار االقتصادي الناجم عن جائحة فريوس
كورونا ،كانت مدفوعة إىل حد كبري بأبحاث الفائزين.
وحصل «برنانكي» الذي قاد البنك املركزي األمريكي
خالل األزمة املالية العاملية يف  2008عىل الجائزة ألبحاثه
حول الكســاد الكبري ،وأظهرت أعماله أن تعرض البنوك
لسحب كبري للودائع بســبب شكوك املودعني يف تعثرها
كان سببا ً حاسما ً يف اشتداد حدة األزمة وترسيخها.

موجة انتقادات لدعم المصارف
لكن المجتمع ككل استفاد
وقدمت الحكومات يف أنحاء العالم مساعدات مالية
للبنوك يف عامي  2008و 2009مما أثار موجة انتقادات
إذ عانى املستهلكون العاديون من فقدانهم منازلهم حتى
مع دعم البنوك ماليا ً وهي املتهم الرئييس يف األزمة.
لكن املجتمع ككل استفاد ،وتشــر األبحاث التي
قدمهــا الفائزون إىل أن عمليات الدعم املايل حتى إذا كان
البعض ينظر إليها بنظرة شــك مــن الناحية األخالقية
فإنها منعت وقوع املزيد من املتاعب.
وقال «دايموند» األســتاذ يف جامعة شيكاغو «عىل
الرغم من أن عمليــات اإلنقاذ املايل هــذه انطوت عىل
مشــكالت ،إال أنها يمكن أن تكــون مفيدة للمجتمع».
مجادال ً بأن منع انهيار بنك االســتثمار «ليمان براذرز»
كان من شــأنه أن يجعل األزمة أقل حدة .وأضاف «ربما
كان من األفضل أال ينهار بنك ليمان براذرز بشــكل غري
متوقع ...إذا كانوا عثروا عىل وسيلة أعتقد أن العالم كان
سيواجه أزمة أقل حدة».
وقال «جرينوت دوبلهوفر» ،األستاذ يف قسم االقتصاد
بكلية االقتصــاد النرويجية (إن أتش أتش)  ،إن األبحاث
توضح كيف يمكن للنظام املــايل أن يضخم الصدمات،
وكيف أنه مــن املهم العمل عىل تحقيق االســتقرار يف
االقتصاد مع ضمان استقرار النظام املايل.

إنهيار المصارف بسبب هجمات سحب الودائع
وقال «جون هاســلر» أســتاذ االقتصــاد وعضو
لجنة جائزة نوبل لالقتصاد إن آراء «برنانكي» أصبحت
الحكمة التقليدية ،مضيفا أن الناس كانوا يرون البنوك
تنهار لكنهم كانوا يعتقدون أن ذلك أحد تداعيات األزمة
وليس أحد أســبابها ،وما فعلــه «برنانكي» هو إظهار
أن البنــوك قامت بدور رئيــي يف تحويل فرتات الركود
الصغرية نسبيا ً إىل كساد يف الثالثينات ،وكانت تلك أسوأ
أزمة اقتصادية يشهدها العالم منذ ذلك الحني» .وأضاف

أنه يمكن بسهولة أن يتحول سحب الكثري من املودعني
لودائعهم من البنوك بفعل الذعر إىل أزمة ذاتية مما يؤدي
النهيار البنك وتعريض القطاع املايل بأكمله للخطر.
ويقول «ديبفيغ» ودايموند إن البنوك تساهم يف حل
نزاع متأصل بــن من يملكون أمواال ً فائضة يف أي وقت،
وبني أولئك الذين يحتاجون إىل املزيد من السيولة أكثر مما
لديهم .ويرغب املدخرون يف الوصول الفوري إىل أموالهم يف
حالة وجود مصاريف غري متوقعة ،بينما يريد املقرتضون
ضمان أنهم لن يجربوا عىل سداد قروضهم يف موعد مبكر
عن أجل االستحقاق .وتقوم البنوك بدور الوسيط إذ تقوم
بجمع املدخرات من عدة أفراد ،مما يســمح لها بتلبية
طلبات املدخرين لسهولة الوصول إىل ودائعهم مع تقديم
قروض طويلة األجل للرشكات وغريها.

الوظيفة األساسية للبنوك تجعلها
عرضة للشائعات عن اإلنهيار المحتمل
يف الوقت ذاته أوضحا أن الوظيفة األساسية للبنوك
تجعلها عرضة للشائعات عن االنهيار املحتمل .وإذا نما
قلق املدخرين من أن البنك عىل وشك االنهيار ،فإن عمليات
السحب قد تتضخم لتصبح عملية مزعزعة لالستقرار،
خاصة مع إقبال الكثري من املودعني عىل سحب أموالهم
من البنوك .ويمكن تجنــب هذه النتيجة كما هي الحال
يف الواليات املتحدة من خالل جعل الحكومة تقدم تأمينا ً
عىل الودائع يحمي املدخرين من هذه الخسائر ومن خالل
جعل البنك املركزي يعمل كمقرض املالذ األخري.
وقال «دايمونــد» و»ديبفيغ» إن البنوك التي تتلقى
ودائع قصرية األجل وتقرض هذه الســيولة ألجل طويل
هي الوسيلة األكثر فعالية لعمل القطاع املايل .لكن مثل
هذا الرتتيب قد يجعل البنوك عرضة لخطر قيام املودعني
بســحب األموال بشكل كبري لدى شــعورهم بالخطر،
ويمكن تقليص املخاطر يف هذه الحالة من خالل عمليات
املراقبة حني تعمل البنوك كوسيط بني املدخر واملقرتض.
وقالت األكاديمية إن هذا يوزع املخاطر ويضمن الكفاءة،
ألن البنوك مجهزة بشكل أكرب لتقييم الجدارة االئتمانية
ومراقبة استخدام األموال.

اإلرتفاع السريع للفائدة يمكن أن
يتسبب في عدم استقرار السوق
وحول األوضاع الحالية ،قال «دايموند» إن االرتفاع
الرسيع ألســعار الفائدة حول العالم يمكن أن يتسبب
يف عدم اســتقرار السوق ،مشريا ً إىل االضطرابات األخرية
التي شهدتها اململكة املتحدة .لكنه أشار إىل أنه يعتقد أن
النظام أكثر متانة مما كان عليه بسبب الدروس الصعبة
املستقاة من انهيار عام .2008
وقــال دايموند إن «الذكريات األخــرة لتلك األزمة
والتحسينات يف السياسات التنظيمية حول العالم جعلت
النظام أقل عرضة للخطر بكثري».

برنانكي ...ودوره في برامج التيسير
الكمي وشراء األصول
«برنانكي» الذي توىل مسؤولية قيادة البنك املركزي
األمريكي يف الفرتة من  2006إىل  2014لعب دورا ً رئيسيا ً

برنانكي ...المنقذ؟

يف إدارة تداعيات األزمة املالية العاملية .وحني توىل منصبه،
كان البنك املركزي يقوم بــدور رائد من خالل برنامجه
للتيسري الكمي ،ويشــري أصوال للمساهمة يف تحفيز
النمو االقتصادي.
كما قــام البنك خالل والية «برنانكي» بتحســن
التواصل مع الجمهــور العام حول تفكري البنك املركزي
ونواياه املستقبلية .وأصبحت هذه املناهج جزءا ً قياسيا ً
من نهج البنك املركزي لتحقيق االستقرار يف السوق ودعم
االقتصاد.
ومع ذلك فإن فشــل البنك املركزي ووزارة الخزانة
األمريكية يف إنقاذ بنك «ليمان براذرز» من االنهيار موضع
جدل ،ويُنظر إىل االنهيار الداخيل للبنك االســتثماري يف
سبتمرب  2008عىل أنه نقطة تحول كبري يف األزمة وكان
بمثابة الرشارة الرئيســية ألكرب اضطراب مايل يف العالم
منذ الثالثينات.
ويقــوم «برنانكــي» حاليا بالتدريــس يف معهد
بروكينغز وهو مؤسســة بحثية رفيعة املستوى .وقال
«برنانكي» يف ذلك الحني إنه ال توجد وسيلة قانونية إلنقاذ
بنك ليمان ،لذا فإن الخيار التايل الوحيد كان تركه ينهار
واستخدام املوارد املالية للحكومة ملنع حدوث إخفاقات
واسعة النطاق يف النظام .جزء من هذه االستجابة تمثل
يف أسعار الفائدة شديدة االنخفاض وقيام البنك املركزي
برشاء أصول ضخمة.
وقال «دايموند» إن هناك الكثري من التساؤالت حول
«الطرق القانونية التي كان يمكن بها للجهات التنظيمية
األمريكية من خاللها حل مشكلة ليمان براذرز ،والبعض
يقول إنه كان من املستحيل عليهم القيام بذلك».

إنهيار البنوك يتسبب بركود
ثم في موجات كساد شديدة
والجائزة التي حصل عليهــا «برنانكي» كانت عن
مؤلفات له صادرة يف عام  ،1983رشح فيها نظرته بأن
انهيار البنوك عامل رئييس يف تحول الركود االقتصادي إىل
أشد موجات الكساد حدة يف القرن العرشين.
وأوضح «برنانكي» أن انهيــار البنوك ،بدال من أن
يكون نتيجة للرتاجع االقتصادي ،كان مســؤوال ً عن أن
يصبــح الرتاجع أكثر عمقا ً وأطول زمنــاً .وحني تنهار

البنوك ،تختفي معلومات مهمة بشــأن املقرتضني ،مما
يجعل مــن الصعب عىل املؤسســات الجديدة أن توجه
املدخرات إىل االستثمارات املنتجة.
ويقول «برنانكي» إنه «من عــام  2006إىل ،2014
كنت منخرطا يف أزمة مالية عاملية حيث تسببت املشكالت
يف القطاع املايل يف أزمات هائلــة يف االقتصاد الحقيقي،
ســواء يف الواليات املتحدة أو يف أنحاء العالم .التفكري يف
هذه القضايا جعلني عازما ً عىل القيام بكل ما يف وسعي
مع زمالئي ملحاولة منع النظام املايل من االنهيار ،ألنني
كنت أؤمن بشــدة أنه إذا حدث ذلك فسيؤدي إىل انهيار
بقية االقتصاد».
و»برنانكي» أكاديمي يف األصل ،وكان قىض معظم
حياته املهنية يف دراســة الكساد الكبري والبنوك املركزية
يف جامعة برينستون وكلية ستانفورد للدراسات العليا يف
إدارة األعمال .وقد ارتقى إىل طليعة صانعي السياســات
يف الوقت الذي كانت الواليات املتحدة تدخل فيه يف مرحلة
تبدو شبيهة باألحداث التي كان «برنانكي» يدرسها من
كتب التاريخ.

فائدة صفرية وقروض للبنوك
وبرامج لشراء السندات
ينسب املؤرخون اآلن الفضل إىل «برنانكي» يف تجنب
كارثة اقتصادية من خالل ابتكار سياسات نقدية جديدة
صارمــة ،خالل وبعد األزمة املاليــة التي بدأت يف 2017
واستمرت عامني ،تمثلت يف معدالت فائدة شديدة التدني
قرب الصفر وقروض للبنوك وبرامج لرشاء الســندات
أثارت الجــدل وراكمت أصوال ً تصل قيمتهــا إىل أربعة
تريليونات دوالر ،وهو رقم قيايس يف ذلك الوقت من أجل
تحفيز النمو.
وكان شعار «برنانكي» أثناء األزمة أننا سنفعل كل
ما يتطلبه األمر ملنع االنهيــار االقتصادي وقد قام بذلك
بالفعل .إذ بدأ التعايف بعد عامني تقريبا ً من انتشار الذعر
يف األسواق وشهد االقتصاد األمريكي يف ما بعد أطول نمو
يف تاريخه.
لكن التعايف البطيء وعمليــات إنقاذ املصارف من
خالل إغداق األموال عليها لم يحظ بشــعبية مما جعل
«برنانكــي» عرضة لالنتقاد وعــى األخص من جانب
الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه.
باإلضافــة إىل عملــه عــى األزمات املاليــة ،دعا
«برنانكي» البنوك املركزية منذ فرتة طويلة إىل تبني هدف
رسمي للتضخم .ويرى «برنانكي» أن األهداف يمكن أن
تشكل ضمانة ضد االنكماش .نما هذا االهتمام يف أعقاب
األزمة املالية العاملية عندما ظل التضخم عالقا عند أقل
من  2%مما أبقى أســعار الفائــدة بالقرب من الصفر
وحرم البنك املركزي من قدرته عىل تعزيز االقتصاد.
وردا عىل ذلك ،صقل «برنانكي» مصطلح «التيسري
الكمي» ،أو رشاء السندات عىل نطاق واسع .ويف ،2012
أقنع االحتياطي الفيدرايل بتبني هدف رســمي للتضخم
عنــد  .2%ويف  ،2017اقرتح «برنانكــي» هدفا ً موقتا ً
«ملستوى السعر» والذي بموجبه يهدف املركزي ،بعد فرتة
يقل فيها التضخم عن  ،2%لتضخم فوق  2%لفرتة من
الزمن.
(املصادر :أرقام  -رويرتز -واشنطن بوست  -وول
سرتيت جورنال  -يس إن إن بيزنس)
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العـــدد  - ٩٨٤السنــــة الـرابـعـة

اإلستجابة لحل ّ المشاكل
اإلقتصادية تم ّهد غالبًا لظهور
مشاكل أخرى

اإلثـنـيـن  ١٤تشرين الثاني 2022

ال تصدق إل ّ عينيك فالكثير
من المناقشة النظرية ال صلة
لها بالموضوع

تتلطخ دائمًا سمعة صنّاع
ّ
السياسة النقدية الذين يتخذون
قراراتهم على أسس سياسية

قراءة في كتاب

تاريخ السياسات اإلقتصادية التي ال جدوى منها

نرش موقع «بروجكت سانديكيت»
مقــاال ً كتبه جيه .برادفــورد ديلونغ،
أســتاذ علــوم االقتصــاد بجامعــة
كاليفورنيا يف بريكيل ،وباحث مشــارك
لدى املكتب الوطني للبحوث االقتصادية
االمريكية ،أشــار فيــه يف املقدمة اىل
أن أهم درس اســتُخلص من الســتني
عاما ً املاضية يف ما يتعلق بالسياســة
االقتصاديــة األمريكية ،وفقا ً لكتاب A
Monetary and Fiscal History of the
 2021-United States, 1961لكاتبه،
«أالن إس بالينــدر» ،النائب الســابق
لرئيس مجلس االحتياطــي الفيدرايل
األمريكي ،الذي يشــغل حاليا ً منصب
خبري اقتصادي بجامعة برينســتون،
هو أننا لم نســتخلص أي درس مهم.
وقال يف باقي املقالة املستعرضة للكتاب
املذكور ما ييل:
***
لم يكن هناك أي تطور خطي ولم
يحرز الكثــر من «التقدم» يف ما يتعلق
بكيفيــة إدارة االقتصــادات الحديثة
لصالــح اســتقرار االقتصــاد الكيل.
وبدال ً من ذلك ،يتحــدث «باليندر» عن
«العديد مــن العوامل التــي ال حدود
لها من حيث الزمــان واملكان[ ...مع]
موضوعات معينة ...تزداد وتتضاءل...
النطاق النقــدي مقابل النطاق املايل...
املجال الفكري ...عالم صنع السياسة
العملية ...الصعــود والهبوط املتكرر
للكينزية.»...

عالج الطوارئ
إن مجرى األحداث تحدده يف النهاية
حاالت الطــوارئ .إذ تظهر املشــاكل
ثم تُحل أو ال تُحــل .ويف كلتا الحالتني،
تمهد االســتجابة للمشــاكل الطريق
لظهور مشــكلة جديدة ومختلفة ،ألن
اإلجــراءات املتخذة يف املــايض القريب
تركــت االقتصاد أكثر عرضة للخطر يف
بعض النواحي .ولكن يف النهاية ،يشعر
املرء أن بعض املشاكل كانت متشابهة
تماما ً مع بعضها البعض ،وأن صانعي
السياســة االقتصادية ال يتوقفون عن
لعب لعبة « Whac-A-Moleواكا مول»
ويعتمدون سياسات ال جدوى منها.

مثال التض ّخم
خذ عىل ســبيل املثال مسألة ما إذا
كانت توقعات التضخــم ثابتة جيدا ً أم
ال .هل من املتوقع أن ينحرس التضخم،
أم أنه يميل إىل أن يكــون عايل الثبات،
حيث يصبح كل تحول يف املعدل راسخا ً
عىل الدوام يف املستقبل املحتمل؟ عندما
التحق «باليندر» «بقســم الدراســات
العليا يف خريف عــام  »...1967أكدت
األدلــة التجريبية عمليــا ً بأنه [كان
من املتوقع أن ينحــر] ...تصادمت
النظرية والتطبيق بحدة .وعندما طرح
«غروشو ماركس» سؤاله الذي ال يُنىس:
«من ســتصدّق ،أنا أم عينيك؟» ،أتذكر
أن املشــهد يف معهد «ماساتشوستس
للتكنولوجيــا» كان يقــول« :صــدّق
عينيك».

صدّق عينيك
أن تصدق عينيك هو عني الصواب.
إذ أشــار «باليندر» يف كتابه إىل ما قاله
الخبــر االقتصــادي« ،طوماس جي

ســارجنت» يف بحث جميل مكون من
خمــس صفحات لم يُقــدّر آنذاك حق
قدره ،ومفاده أن الكثري من املناقشــة
النظرية ال صلة لها باملوضوع.
واآلن ،تحدث نفس املشــكلة من
جديد .هل تظل توقعات التضخم ثابتة
أم ال؟ هــل اإلجابة هي نفســها كما
كانت يف سبعينيات القرن العرشين؟ قد
يكون األمر كذلك ،أو قد ال يكون كذلك.
وهذه واحدة من تلك اللحظات النادرة
التي يسعدني فيها بصورة غري عادية
أال أكون عضــوا ً يف مجلس االحتياطي
الفيدرايل .إذ لم يصبح عبء املسؤولية
ثقيال ً فحســب ،بل إن درجــة جهلنا
أصبحت أكرب بكثري من املعتاد.

إقرأ «باليندر»
وعىل نطاق أوسع ،استمتعنا كثريا ً
بقــراءة كتاب «بالينــدر» .إذ يتيح لنا
الركوب بجانب صانعي السياســة يف
الواليات املتحدة أثناء رحلتهم الشــاقة
للغاية نحو تحقيق اســتقرار األسعار،
والتوظيــف الكامل ،واملرونــة املالية،
واالســتثمار القــوي .إن كل حلقــة
مــن حلقــات «»Wheel of Fortuna
مدهشــة ،وأعتقد أنها وُصفت وصفا ً
كامال ً تقريباً .اقرأ واســتوعب ما كتبه
«باليندر» ،وســتكون مؤهــا ً لتقديم
نفسك كرجل دولة محرتم شهد الكثري
من سياسات االقتصاد الكيل عن كثب،
وتسرتعي نصائحه االهتمام.

النظرية ليست مفيدة
ولكن هل اســتُخلصت أي دروس
شــاملة تتجاوز الدور الذي اضطلعت
به «فورتونــا»؟ إن إحدى النقاط التي
أود أن أشــر إليهــا هو أنــه رغم أن
التاريــخ (إذا تم التعامل معه بالصورة
الصحيحة) يمكن أن يكون مفيدا ً للغاية
يف مساعدتنا عىل فهم املواقف الحالية،
إال أن النظريــة (عىل األقــل النظرية
العرصية حالياً) ليست كذلك .ويذكرنا
«باليندر» أن النظرية النقدية «اكتسبت

مكانة بــارزة انطالقا ً مــن مزيج من
بعض األعمال األكاديمية املتنازع عليها
بشدة ،وتألق «ميلتون فريدمان» الفريد
ومهارته يف النقــاش ،وربما األهم من
ذلك ارتفاع معدالت التضخم».

السياستان النقدية والمالية
ُ
«صنفــت
ويف هــذه الحالــة،
«الكينزية» بصورة غري عادلة مع غريها
مــن النظريات عىل أنهــا «تضخمية»
بطبيعتهــا ،وحلت محلهــا النظرية
النقديــة» ،مما أدى إىل «تأثري كبري عىل
صياغة السياســة يف الواليات املتحدة،
واململكة املتحــدة ،وأملانيــا ،وأماكن
أخرى» .وال يخطنئ أحد :كان تأثري النقد
عىل السياسة خبيثاً .إذ كتب «باليندر»
ما ييل« :لم يكن الجدل الســيايس ،كما
ادعى «فريدمان» وآخرون ،بشأن ما إذا

كانت السياسة النقدية مهمة أم ال» .بل
كان األمر يتعلق بما إذا كانت السياسة
املاليــة التي ال تتكيف مع السياســة
النقدية مهمة أم ال .واتضح الحقاً ،أنها
كانت كذلك».

تأثير السياسة
ثم يعيــد «باليندر» النظر يف لحظة
االقتصــاد الكالســيكي الجديد ،الذي
استمرت ادعاءاته بشأن «عدم فعالية
السياسة» يف السيطرة عىل «مساحات
شاســعة مــن األوســاط األكاديمية
يف ســبعينيات وثمانينيــات القــرن
العرشين» .ولحســن الحــظ ،تجاهل
محافظو البنوك املركزية إىل حد كبري-
وعن حق -هذه املدرســة الفكرية :بعد
الفــرة التي توىل فيها «بــول فولكر»
منصب رئيــس مجلــس االحتياطي

الفيدرايل ،من كان بإمكانه إنكار تأثري
السياسة عىل االقتصاد الحقيقي؟
كذلك ،يطرح «باليندر» أسئلة حول
مــا إذا كان العمود الفقــري النظري
الحايل ،ما يســمى بنمــاذج «»DSGE
الكينزية الجديدة ،مفيد يف مســاعدة
صانعــي السياســات عــى فهم تلك
الجوانب مــن العالم التي تهمهم أكثر.
وهنا ،أعتقد أنه محق تماما ً يف أن يكون
متشككاً.

درسان آخران
وهناك درســان آخــران جديران
بالذكر .أوالً ،يجــب أن يعتمد صانعو
السياســة النقدية الذيــن يتخذون
قراراتهم عىل أســس سياســية عىل
ســمعتهم التي دائما ً ما تُلطخ .إذ لم
تنجُ ســمعة رئيس بنــك االحتياطي
الفيــدرايل «آرثــر برينز» مــن قلقه
املفرط بشأن إعادة انتخاب «ريتشارد
نيكسون» يف عام  .1972كذلك ،يجادل
«باليندر» بــأن «أالن غرينســبان»،
ّ
«شوه سمعته الطيبة من خالل تأييده
لسياســة التخفيضات الرضيبية التي
ســنّها «جورج دبليو بــوش» ،مما
أدى إىل تحقيــق أهداف سياســية يف
الكونغرس يف عام  ،2001عىل حساب
البالد.
أخرياً ،يع ّد اســتخدام السياســة
املالية اســتخداما ً صحيحــا ً من أجل
إدارة الطلب ودعــم النمو أمرا ً معقدا ً
بصورة ال تصــدق .إذ تنتقل القواعد
األساسية املناســبة من عقد إىل آخر،
وبطرق يستحيل عىل النظام السيايس
فهمها يف الوقت الفعيل .وهذه مشكلة
كبرية .ففي عام  ،1936اعتقد «جون
ماينارد كينز» أن اســتقرار االقتصاد
الكيل يتطلب كال ً من السياســة املالية
والنقديــة ،وأن اإلدارة التكنوقراطية
يمكن تحقيقها ،وأن مثل هذه اإلدارة
يمكن أن تحل مشكلتني كبريتني هما
البطالة وتوزيع الدخــل .ولكن ،كما
يوضــح كتاب «بالينــدر» بال هوادة،
فنحــن بعيدون كل البعــد عن صنع
سياسة بدون عيوب اليوم.

إعـــــالنــــات رســــميـــــة ١٩
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إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية – مديرية املالية العامة – مديرية الواردات – دائرة رضيبة الدخل  -املكلفني الواردة أسماؤهم يف الجدول
املرفق للحضور اىل مركز الدائرة الكائن يف بريوت – شارع بشارة الخوري – مبنى فيعاني – الطابق االول لتبلغ الربيد املذكور
تجاه إسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يوما ً من تاريخ نرش هذا االعالم ،واال يعترب التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء
مهلة املراجعة املشار إليها أعاله ،علما ً أنه سيتم نرش هذا االعالم عىل موقع االلكرتوني http://www.finance.gov.lb
اسم املكلف

رقم املكلف

885
املروجون واملستشارون الدوليون الرشق االوسط(اوف شور)
2425
رشكة ولينفست ش.م.ل قابضة
3090
فود انفست ش.م.ل
3387
رشكة اديب هولدنغ ش.م.ل
5906
رشكة مدنت انرتناسيونال (اوف شور) ش.م.ل
6044
الرشكة الدولية للبناء والتنمية ش.م.ل هولدنغ
6097
رشكة تجارة وتصدير القطن ش.م.ل (اوف شور)
60951
رشكة اكس كاتيدار (هولدنغ) ش.م.ل
92124
رشكة ميغ الدولية ش.م.ل (هولدنغ)
94837
RED SHOE HOLDINGS S.A.L
100128
سرتيت برنت ميدل ايست ش.م.ل
142031
اورينت اوف شور
187661
االملانية العربية لالستثمارات والتنمية (قابضة) ش.م.ل
188471
اليف انرتبرايز (هولدنغ) ش.م.ل
189116
الرشكة القابضة املتحدة للصناعة ش.م.ل (هولدنغ)
190411
مناش ش.م.لMANASH S.A.L
192334
ترادكو اوفري سيز ش.م.ل (اوف شور)
192336
ماركيتنغ اندرسفيسس انرتبرايزس ش.م.ل اوف شور
192476
لينتل ش.م.ل اوف شور
195275
ليننفرا ش.م.ل (أوف شور)
195808
رشكة افاق لبنان ش.م.ل
198588
الورد ترايدنغ ش.م.ل(.أوف شور)
203750
أ .يس.نتوورك ش.م.ل اوف شور
204174
COMSULT S.A.L-OFF SHORE
204699
رشكة ميديست تراينغل ش.م.ل (اوف شور)
205180
رشكة اسود غروب ش.م.ل (هولدنغ)
205354
ICSPS DEVELOPMENT OFFSHORE SAL
222924
سوبريم اليغنس انرتناسيونال ش.م.ل اوف شور
224222
هادبروك الرشق االوسط هولدنغ ش.م.ل
228165
البورا انرتناشيونال ش.م.ل اوف شور
228484
اندسرتيال منجامنت
228485
جنرال كونسلتنتس
228785
امريامار شيبينغ اند لوجيستيك ش.م.ل اوف شور
238483
رشكة انرتناشيونال باور انجينريينغ كونسلتنيس اوف شور
240487
بارا ليمتد اوف شور ش.م.ل
252056
هرييتج انفستمنت كوربوريشن ش.م.ل(.اوف شور)
260803
رشكة ميدل ايست بايبنغ ش.م.ل اوف شور
263427
ستالك اوف شور ش.م.ل
312090
رشكة ميدبيف اوف شور ش.م.ل
485095
رشكة فردان للفنادق ش.م.ل
581666
اتالنتيك ريسبونس ش.م.ل اوف شور
593596
واي زي سبا كونسالتنت غروب ش.م.ل ( اوف شور )
669824
بارتنرز انرتناشونال (اوف شور) ش.م.ل
673465
رشكة برازيل تروبيكال ش.م.ل ( اوف شور )
755490
رشكة غولف انفستمنت غروب ( هولدنغ) ش.م.ل
784895
رشكة ج ف ي س العقارية هولدنغ ش.م.ل
851460
رشكة صنني زينة هولدنغ ش.م.ل
951654
COMMODITY TRADER -S.A.L offshore
981309
بيزنس انفستمنت غروب هولدنغ ش.م.ل
1018794
ديميرتيوس فاروكسيس اوف شور ش.م.ل
1095573
رشكة مصاعد للرشق االوسط (اوف شور) ش م ل
ليبانيز انرتناشونال كونسالتينغ كومباني ش.م.ل اوف شور 1107003
ميدل ايست برفورمانس اوف شور ش.م.ل
1110708
1121262
وايز كوم انرتناشونال ش.م.ل اوف شور
1139242
رشكة كفيار لبنان هولدنغ ش.م.ل
1208260
فالش الين للخدمات البحرية ش.م.ل اوف شور
1218931
 GLOBAL LOGISTICS COMPANY SALاوف شور
1223977
تري ستار هولدنغ ش.م.ل هولدنغ
1238090
شوقي خليل سليمان
1270084
رشكة اي .بي .او ش.م.ل هولدنغ
1299691
أورا ميديا اوف شور ش.م.ل
1325265
املجموعة الدولية للحفر ش.م.ل (اوف شور)
الرشكة اللبنانية العربية للتطوير واالنماء (اوف شور) ش.م.ل 1357546
1428111
آراب ميديا ديسرتيبيوشن ش.م.ت (اوف شور)
1434507
دانتون والث مانجمنت ش.م.ل (اوف شور)
1475845
الخرض لالستثمارات ش.م.ل اوف شور
1491205
ايمبلنت كومباني ش.م.ل (اوف شور)
1529484
مجموعة س.ا.س .ش.م.ل(رشكة قابضة)
1543404
كار اسكورت رسفيسز ش.م.ل اوف شور
1562357
انديغو سكاي اوف شور ش.م.ل
1614517
اليت سنو ماونتن هولدنغ ش.م.ل
1651455
رشكة برومبت ديفيلوبمنت (هولدنغ)ش.م.ل
1693034
imperial metals sal off shore
1707334
رشكة غلوبال اندسرتيال كونسلتنتس ش.م.ل .اوف شور
1715753
رشكة تطوير القرية الكندية اربيل ش.م.ل اوف شور
1728643
حريم ش.م.ل اوف شور
ELEVATION
FACADES
& ENGINEERING
1731902
MANAGEMENT SAL OFF SHORE
1752183
غامبز انرتتيمنت غروب ش.م.ل اوف شور
1753016
الرحمة ش.م.ل هولدينغ
1755314
رشكة م.س.ي.و .دوت كوم اوف شور ش.م.ل
1766424
الرشكة الدولية لالعمار والتعهدات ايس ش.م.ل اوف شور
1766517
DOUBLE U 5 SAL OFFSHORE
1773194
رشكة الدهان غروب ش.م.ل اوف شور
1786316
S.A.R.S.A.L OFF SHORE
1793562
يونيفرستيز عراق يونيف عراق ش.م.ل رشكه قابضه
1797609
رشكة تورينو ليمتد ش.م.ل اوف شور
1799441
جذور للحلول التقنية ش.م.ل اوف شور
1812205
رشكة سيمبكس لالستثمار والتجارة اوف شور ش.م.ل
رشكة املوارد العلمية للتجهيزات املخربية اوف شور ش.م.ل 1812811
1822002
رشكة ت س ب اكسرتيم ش.م.ل اوف شور
1831065
رشكة ب ف هولدينغز ش.م.ل هولدينغ
1858572
انرت هولدنغ ش م ل
1881644
ترانس تيليفوني غايتواي تي تي جي اوف شور ش م ل
1887867
رشكة ذي فينيشيان هولدنغ ش م ل
1902966
رشكة كوديف انرتناسيونال ش م ل اوف شور

رقم الربيد املضمون
RR210299806LB
RR210299783LB
RR210299939LB
RR217160571LB
RR210299103LB
RR217160713LB
RR210541315LB
RR210541173LB
RR210544550LB
RR210544909LB
RR217160435LB
RR217160449LB
RR210544546LB
RR210544890LB
RR210299491LB
RR210544603LB
RR217160829LB
RR210545087LB
RR217160585LB
RR210541160LB
RR210543982LB
RR210541329LB
RR210299823LB
RR210299810LB
RR217160188LB
RR210545475LB
RR210544784LB
RR217160364LB
RR210544625LB
RR217160421LB
RR217160355LB
RR210299845LB
RR210545515LB
RR210299620LB
RR217160333LB
RR217160510LB
RR210299987LB
RR217160523LB
RR217160055LB
RR210543979LB
RR210545201LB
RR217160231LB
RR210545158LB
RR210545229LB
RR210299655LB
RR217160259LB
RR217160792LB
RR210299647LB
RR217160381LB
RR210299633LB
RR210299871LB
RR210541187LB
RR210299868LB
RR210299196LB
RR210544988LB
RR210544461LB
RR210541200LB
RR217160894LB
RR210544002LB
RR210299505LB
RR210541350LB
RR210299854LB
RR210299182LB
RR217160069LB
RR210299165LB
RR210544594LB
RR210299125LB
RR210299960LB
RR210544912LB
RR210545127LB
RR210541655LB
RR210544033LB
RR210541465LB
RR210543642LB
RR210299474LB
RR210542559LB

تاريخ
الزيارة تاريخ اللصق
الثانية
6/13/22 5/26/22
6/13/22 5/26/22
6/13/22 5/26/22
6/21/22 5/27/22
6/13/22 5/26/22
6/13/22 5/27/22
6/13/22 5/26/22
6/13/22 5/26/22
6/13/22 5/27/22
6/13/22 5/27/22
6/13/22 5/27/22
6/13/22 5/26/22
6/13/22 5/27/22
6/13/22 5/27/22
6/13/22 5/26/22
6/13/22 5/27/22
6/13/22 5/26/22
6/13/22 5/26/22
6/13/22 5/27/22
6/13/22 5/26/22
6/13/22 5/27/22
6/13/22 5/27/22
6/13/22 5/26/22
6/13/22 5/26/22
6/13/22 5/27/22
6/13/22 5/27/22
6/15/22 5/27/22
6/13/22 5/27/22
6/13/22 5/27/22
6/13/22 5/27/22
6/13/22 5/27/22
6/13/22 5/26/22
6/13/22 5/26/22
6/13/22 5/26/22
6/13/22 5/27/22
6/14/22 5/26/22
6/13/22 5/26/22
6/13/22 5/26/22
6/13/22 5/27/22
6/13/22 5/27/22
6/13/22 5/26/22
6/13/22 5/27/22
6/13/22 5/26/22
6/13/22 5/27/22
6/13/22 5/26/22
6/13/22 5/26/22
6/13/22 5/26/22
6/13/22 5/26/22
6/13/22 5/26/22
6/13/22 5/26/22
6/13/22 5/26/22
6/13/22 5/26/22
6/14/22 5/27/22
6/13/22 5/26/22
6/13/22 5/27/22
6/14/22 5/27/22
6/13/22 5/27/22
6/13/22 5/27/22
6/13/22 5/27/22
6/13/22 5/26/22
6/13/22 5/26/22
6/13/22 5/26/22
6/15/22 5/26/22
6/13/22 5/27/22
6/13/22 5/26/22
6/13/22 5/27/22
6/15/22 5/26/22
6/13/22 5/26/22
6/13/22 5/27/22
6/13/22 5/27/22
6/13/22 5/26/22
6/13/22 5/27/22
6/13/22 5/26/22
6/13/22 5/26/22
6/13/22 5/26/22
6/13/22 5/27/22

5/26/22 RR210543245LB

6/13/22

5/27/22
5/26/22
5/26/22
5/26/22
5/26/22
5/26/22
5/26/22
5/26/22
5/26/22
5/26/22
5/26/22
5/26/22
5/26/22
5/26/22
5/27/22
5/26/22
5/26/22
5/26/22

6/13/22
6/13/22
6/13/22
6/13/22
6/13/22
6/13/22
6/13/22
6/13/22
6/13/22
6/15/22
6/13/22
6/15/22
6/15/22
6/13/22
6/13/22
6/13/22
6/13/22
6/14/22

RR217160126LB
RR210541955LB
RR210542514LB
RR210544299LB
RR210541672LB
RR210541712LB
RR217160130LB
RR210541505LB
RR210545382LB
RR210543280LB
RR210299735LB
RR210542148LB
RR210541615LB
RR210542341LB
RR217160735LB
RR210543072LB
RR210542545LB
RR210542491LB

اإلثــنــيــن  ١٤تشرين الثاني 2022

1926986
الرشكة العربية املتحدة ش م ل اوف شور
1937984
ترانس كونتننتس انفست ش م ل اوف شور
1957809
رشكة سري جيكل سنرتز هولدنغ ش م ل
1958286
رشكة ج.م.ر ش.م.ل
رشكة نوريس انفست اند ترايدينغ ان اي تي ش م ل اوف شور 1960893
1967784
ألكمي ش.م.ل (اوف شور)
2000903
ميدل ايست فرنشيزنغ اند كيرتنغ ش.م.ل هولدنغ
2009319
باروتز بوب سان لوران ش م ل اوف شور
2009324
كوستا ازورا ش م ل اوف شور
2019918
رشكة ستيب ترايدينغ كومباني ش.م.ل  -اوف شور
2020341
رشكة غلوب امبكس كومباني ش م ل اوف شور
2027196
االيد ادفيزرز غروب (اوف شور) ش.م.ل
2035898
اي يس دبليو اوف شور
2047763
ترانس اورو ميدل ايست ترايدرز ش.م.ل اوف شور
2059886
العربية الروسية اوف شور ش م ل
2092442
رشكة تريستار هولدنغ ش م ل
2106465
رشكة روم انفسرتايد ش م ل اوف شور
2117856
ستاغ اينرجي الرشق االوسط -اوف شور ش.م.ل
2137262
برايفت ويلث (هولدنغ)ش.م.ل
2151829
االمارة للتطوير ش.م.ل اوف شور
2188970
برايم هلث هولدنغ ش.م.ل
2191129
كي.بي.ام.جي مانجمنت سريفيس ش.م.ل اوف شور
2228182
رشكة ناسكوم ش م ل
2243644
رشكة سوشل نتورك ش م ل اوف شور
2273250
رشكة مينيسو انرتناشونال ليمتد ش م ل اوف شور
2371654
دار العرب هولدنغ ش م ل
2373726
كومباني سبسهارين دي كومرس ش م ل او شور
2380228
رشكة غلوبل شس ش م ل هولدنغ
2419155
MACES INTERNATIONAL SAL
2422846
سنتورين غروب اوف شور ش م ل
2427096
ام.تي.غروب ش.م.ل (قابضة)
2460937
هاردوير اند سابليز ترايدنغ ش م ل اوف شور
2470528
رشكة كويركوس ش م ل اوف شور
2494393
اي ام زد غروب هولدنغ ش م ل
2503624
غالديوس انفستمنتز هولدنغ ش م ل
2521891
بي ناين اوف شور ش م ل
2543916
كنستار ش.م.ل
2546578
رشكة ب.بي.ت (اوف شور) ش.م.ل
2547885
ترافيك  360ش.م.ل هولدنغ
2559471
بي ان جي-ارت انفستمنت ش.م.ل اوف شور
2597432
اوفشور ترايدنج ش.م.ل اوف شور
2647802
ب.ج.ه هولدنغ ش.م.ل
2647810
ب.ج.ه.فور فرانشايزنغ اند اليسنسنغ هولدنغ ش.م.ل
2672247
رشكة وين وين ش م ل اوف شور
TAYLOR
DEJONGH
MIDDLE EAST AFRICA
2691119
ش.م..ل اوف شور
2702136
ج ز ا غروب هولدنغ ش.م.ل
2712841
R.A.T SAL HOLDING
2713863
نور انرتناشونال ش.م.ل اوف شور
2717099
اي تو تكنولوجي غلوبل ش.م.ل اوف شور
2740089
رسفيتيوم ش.م.ل اوف شور
2752038
غلوبال موبيليتي كونسولتينغ اوف شور ش م ل
2752710
اقتصادنا لالستثمارات العقارية ش.م.ل اوف شور
رشكة و ت س انرجي ترايدنغ وكونسالتنغ (اوف شور) ش م ل 2756866
2760275
ايدس للرشق االوسط ش.م.ل اوف شور
2804966
Caffe Gianni Holding s.a.l
2809201
رشكة محرز للتجارة العامة ش.م.م
2811401
 3m+1ش م ل اوف شور
2863086
الكريم انرتبرايز اوف شور ش.م.ل
2895660
بلو الين اوف شور ش.م.ل
2925373
OCEAN SERVICE TRADING CO offshore sarl
2930921
رشكة بلينك لوجيستيكس كارغو ش م ل اوف شور
2988393
Energo Stroy Engineering sal offshore
2988773
بورا ش.م.ل .اوف شور BORA S.A.L OFFSHORE
2992014
تيل انرتناشيونال ش.م.ل .اوف شور
الزاردو ش.م.ل .هولدنغ 2997753 LAZZARDO S.A.L HOLDING
3012576
 Tyrian Purple Picturesش م ل اوف شور
3019212
سكوير هولدنغ كومباني ش.م.ل.
سكاي والكر ش.م.ل .هولدنغ
3078057
SKY WALKER S.A.L HOLDING
3101782
مات انرتناشونال ش.م.ل .هولدنغ
3109118
بي كاي انرتناشونال ش.م.ل .اوف شور
3127956
ار ام يس آي هولدينغ كومباني ليمتد
3162221
منري مصباح دمشقية

5/26/22
5/26/22
5/26/22
5/26/22
5/26/22
5/27/22
5/26/22
5/26/22
5/26/22
5/26/22
5/26/22
5/26/22
5/26/22
5/26/22
5/26/22
5/26/22
5/26/22
5/27/22
5/26/22
5/27/22
5/26/22
5/26/22
5/26/22
5/26/22
5/27/22
5/26/22
5/27/22
5/26/22
5/27/22
5/27/22
5/26/22
5/26/22
5/27/22
5/27/22
5/27/22
5/26/22
5/26/22
5/26/22
5/26/22
5/26/22
5/27/22
5/26/22
5/26/22
5/26/22

6/13/22
6/13/22
6/13/22
6/13/22
6/13/22
6/13/22
6/13/22
6/13/22
6/13/22
6/13/22
6/13/22
6/14/22
6/13/22
6/13/22
6/13/22
6/13/22
6/13/22
6/13/22
6/13/22
6/13/22
6/13/22
6/13/22
6/13/22
6/13/22
6/13/22
6/13/22
6/15/22
6/13/22
6/14/22
6/13/22
6/13/22
6/13/22
6/13/22
6/13/22
6/13/22
6/13/22
6/13/22
6/13/22
6/13/22
6/13/22
6/13/22
6/13/22
6/13/22
6/13/22

RR210543130LB
RR210541765LB
RR210541788LB
RR210541434LB
RR210543069LB
RR210544634LB
RR210543165LB
RR210542236LB
RR210541730LB
RR210542015LB
RR210543112LB
RR210542117LB
RR210543656LB
RR210542165LB
RR210542094LB
RR210543510LB
RR210543055LB
RR210544648LB
RR210542179LB
RR210544149LB
RR210542457LB
RR210542338LB
RR210545379LB
RR210541641LB
RR210299275LB
RR210543537LB
RR210542443LB
RR210544081LB
RR210543126LB
RR210543554LB
RR210543262LB
RR210542426LB
RR210543015LB
RR210544529LB
RR210541598LB
RR210541638LB
RR210542085LB
RR210545175LB
RR217160483LB
RR210543259LB
RR210544095LB
RR210541709LB
RR210541893LB
RR210542222LB

5/26/22 RR210541726LB

6/14/22

5/26/22
5/27/22
5/26/22
5/26/22
5/27/22
5/27/22
5/27/22
5/27/22
5/26/22
5/26/22
5/27/22
5/26/22
5/26/22
5/27/22
5/27/22
5/26/22
5/27/22
5/26/22
5/27/22
5/27/22
5/27/22
5/26/22

6/13/22
6/13/22
6/13/22
6/14/22
6/14/22
6/13/22
6/13/22
6/13/22
6/13/22
6/13/22
6/13/22
6/14/22
6/13/22
6/13/22
6/14/22
6/13/22
6/13/22
6/13/22
6/13/22
6/14/22
6/13/22
6/13/22

5/27/22 RR210544064LB

6/13/22

5/26/22
5/26/22
5/27/22
5/27/22

6/14/22
6/13/22
6/13/22
6/13/22

RR210543378LB
RR217160347LB
RR210299885LB
RR210541774LB
RR210543506LB
RR217160497LB
RR210542488LB
RR210545396LB
RR210543041LB
RR210544308LB
RR210543996LB
RR210542125LB
RR210542505LB
RR210542205LB
RR210542029LB
RR210541139LB
RR210299911LB
RR210542134LB
RR217160948LB
RR210543404LB
RR210541805LB
RR210542412LB
RR210542845LB
RR210541425LB
RR210545277LB
RR210546051LB

تبدأ مدة االعرتاض املحددة بشهرين من اليوم التايل لتاريخ التبليغ

عن مدير الواردات باالنابة
فيكتوريا مقديس الياس
التكليف 522

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية – مديرية املالية العامة – مديرية الواردات – دائرة تحصيل بريوت – املكلفني الواردة أسماؤهم يف الجدول
املرفق للحضور اىل مركز الدائرة الكائن يف بريوت – شارع بشارة الخوري – مبنى فيعاني – الطابق الثاني ،لتبلغ الربيد املذكور
تجاه إسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يوما ً من تاريخ نرش هذا اإلعالم ،وإال يعترب التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة
املراجعة املشار إليها أعاله ،علما ً انه سيتم نرش هذا اإلعالم عىل املوقع اإللكرتوني لوزارة املاليةhttp://www.finance.gov.lb .
اسم املكلف
ميتس انريجي ش.م.ل
رشكة شديد وايوب ورشكاهم ش.م.م
الرشكة الدولية للنرش والتوزيع ش.م.ل
هالة نزيه رعد
نيدز هولدنغ ش.م.ل
ك اند ب لالنظمة ش.م.م
سوسن بنت عبد الله بن سامي البكري
سليم رضا شغري
احمد محمود صالح
سليم بيار حرفوش
محمد احمد ياسني
وسم غروب ش .م .م
رشكة ترادنرت ش.م.م
رشكة االنوار ملواد البناء ش م م

رقم املكلف
1472320
7894
289621
296887
10413
1532076
311350
32908
320542
321952
52816
52898
53033
12414

رقم الربيد املضمون
RT000176166LB
RT000176551LB
RT000177051LB
RT000177381LB
RT000177577LB
RT000177593LB
RT000177667LB
RT000177687LB
RT000177709LB
RT000177711LB
RT000177929LB
RT000177930LB
RT000177933LB
RT000176169LB

تبدأ مدة االعرتاض املحددة بشهرين من اليوم التايل لتاريخ التبليغ

تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق
4/8/22
3/16/22
4/11/22
3/15/22
3/29/22
3/11/22
3/29/22
3/14/22
3/30/22
3/14/22
3/30/22
3/16/22
3/29/22
3/17/22
3/29/22
3/14/22
3/30/22
3/17/22
3/30/22
3/11/22
3/29/22
3/17/22
3/29/22
3/11/22
3/29/22
3/11/22
4/19/22
3/28/22

عن مدير الواردات باالنابة
فيكتوريا مقديس الياس
التكليف 522

٢٠

تــتــــــــمــات
العـــدد  - ٩٨٤السنــــة الـرابـعـة

بكركي تعلن المجلس النيابي "مؤسسة فاشلة"...

ويف وقت الشــغور الضائع ،يواصل «حزب الله» الحفر تحت كريس الرئاسة
األوىل إلعادة إغراقها يف البؤرة الجهنمية نفسها التي خ ّلفها عهده السابق ،فارضا ً
مواصفات «ميشــال عون وإميل لحود» لوصول أي مرشح رئايس إىل قرص بعبدا
«وعندما يحصل التفاهم عىل الرئيس الالئق بشــعبنا املقاوم يكون هناك رئيس
للجمهورية» حسبما أكد النائب محمد رعد أمس يف معرض اإلشارة إىل ّ
أن «حزب
الله» يعرف من يريد و»يتحرك من أجل أن يأتي إىل الرئاســة من يريد» .وأمام هذا
االمتهان الفاضح للدستور واألطر االنتخابية الديمقراطية الراعية لعملية انتخاب
رئيــس الجمهورية ،رفعت بكركي الصوت والتحدي يف مواجهة القوى التعطيلية
فأعلنت املجلس النيابي مؤسسة فاشلة ،لتشدد يف مقابل عجز املجلس عن انتخاب
رئيس للجمهورية عىل ّ
أن خالص لبنان لن يكون إال بتدويل الحلول الالزمة ألزمته.
وبهذا املعنى ،شدد البطريرك املاروني بشارة الراعي خالل قداس األحد أمس
عىل أنه «أمام فشــل مجلس النواب الذريــع يف إنتخاب رئيس جديد للجمهورية،
بحيث كانت الجلسات الخمس يف مثابة مرسحية  -هزلية أطاحت بكرامة الذين ال
يريدون انتخاب رئيس للبالد ويعتربون أنه غري رضوري للدولة ويح ّ
طون من قيمة
الرئيس املســيحي  -املاروني ،ال نجد حالً إال بالدعوة إىل عقد مؤتمر دويل خاص
بلبنان يعيد تجديد ضمان الوجود اللبناني املستقل والكيان والنظام الديمقراطي
وســيطرة الدولة وحدها عىل أراضيها استنادا ً إىل دســتورها أوال ً ثم إىل مجموع
القرارات الدولية الصادرة بشــأن لبنان» ،محذرا ً من ّ
أن «أي تأخري يف اعتماد هذا
الحل الدســتوري والدويل من شــأنه أن يو ّرط لبنان يف أخطار غري سلمية ال أحد
يستطيع احتواءها يف هذه الظروف» ،بالتوازي مع تأكيد الراعي عىل رضورة تحرك
األمم املتحدة مع الدول الصديقة للبنان لعقد هذا املؤتمر« ...ورأينا أن هذه الدول
حني تريد تحقيق يشء تحققه فورا ً مهما كانت العقبات ،ولنا يف رسعة الوصول
إىل اتفاق لبناني  /إرسائييل برعاية أمريكية حول ترسيم الحدود البحرية والطاقة،
خري دليل عىل قدرة هذه الدول إذا حسمت أمرها».
ورسعان ما ر ّد الثنائي الشيعي عىل طرح البطريرك املاروني محذرا ً عىل لسان
املفتي الجعفري املمتاز الشــيخ أحمد قبالن من «نحر لبنان» يف حال التعويل عىل
الخارج لحل أزمته ،وأضاف يف بيان« :أقول للبعض ّ
إن املرشوع الدويل يريد بلدا ً بال
قرار ســيايس ووطنا ً بال مؤسسات ودولة ممزقة وشعبا ً متناحرا ً ونحن لن نقبل
باإلنتقاص السيادي أبداً» ،معتربا ً ّ
أن «الحل السيادي االنقاذي يم ّر باملجلس النيابي
حرصا ً ال بأي مؤتمر دويل».
قضائياً ،من املفــرض أن تمثل النائبة العامة االســتئنافيّة يف جبل لبنان
القاضية غادة عون عند الساعة العارشة والنصف من قبل ظهر اليوم أمام النّائب
العام التّمييزي القايض غســان عويدات ،بعدما اســتدعاها األسبوع الفائت إىل
جلسة لالســتماع إليها عىل خلفيّة ّ
الشكوى ا ّلتي تقدّم بها رئيس مجلس النّواب
نبيه بري ،باسمه واسم عقيلته رندة ،بجرائم القدح والذم ،بعدما نرشت عون عرب
ً
الئحة تورد من خاللها أسماء مسؤولني لبنانيني ،من بينهم
صفحتها عىل «تويرت»
بري وعقيلته ،قالت ّ
إن لديهم حسابات مجمّ دة يف املصارف السويرسيّة.
وفيما لم يُعرف حتى ليل أمس ما إذا كانت عون ستمثل أمام عويدات ،سألت
«نداء الوطن» املدعي العام التمييزي السابق القايض حاتم مايض عن السيناريوات
املطروحة أمــام القايض عويدات يف حال مثلت القاضية عــون أمامه أم تغيّبت
بمعذرة طبية ،فأكد أوال ً ّ
أن القاضية عون ،شــأنها شــأن سائر القضاة ،تتمتع
بحصانة وال أحد يرفعها عنها سوى مدعي عام التمييز ،واذا فعل يستطيع عندها
أن يتخذ اإلجراء الذي يراه مناسباً.
وقــال مايض« :ال ندري ماذا ســيقرر القايض عويدات بعد أن يســتمع اىل
القاضية عون ،فإذا شاء أحالها إىل التفتيش القضائي ،إذ ال موجب لرفع الحصانة
عنها ،وعندها يقــرر التفتيش القضائي بعد أن يحقق معهــا ،إمّ ا تربئتها وإمّ ا
إحالتهــا إىل املجلس التأديبي الذي يحاكمها .أمّ ا إذا قــ ّرر املدعي العام التمييزي
مالحقتها جزائياً ،فمجرد أن يدّعي عليها يكون االدعاء بح ّد ذاته ين ّم عن إرادة لديه
برفع الحصانة عنها» ،الفتا ً إىل ّ
أن «اجراءات التحقيق واملالحقة تتم باالستناد إىل
املواد  344وما يليها من قانون أصول املحاكمات الجزائية» ،وموضحا ً ّ
أن «توقيف
القاضية عون ال يكون يف الســجن بل يف مكان خاص يحدده مدعي عام التمييز،
ولكن يمكن االستعاضة عن التوقيف بإخضاعها لتدابري وقائية لتقييد حريتها يف
ّ
التنقل والسفر» ،من دون أن يغفل اإلشارة إىل أنّه يف حال تغيّبت القاضية عون عن
جلسة االستماع إليها «لســبب طبي أو ألي سبب مرشوع آخر» فيمكن للمدعي
العام تأجيل جلسة االستماع إىل موعد الحق.

الكلفة اإلستشفائية تتض ّخم ...15%

فالطبيب عىل سبيل املثال سريفع «كشــفيته» بالدوالر النقدي اىل ما كانت
ّ
متوسط كلفة زيارة الطبيب املتفاوتة حاليا ً وتصل لدى أشهر
عليه سابقا ً فإذا كان
األطباء اىل  40أو  50دوالرا ً فســرتفع اىل  75دوالرا ً العام املقبل وصوال ً اىل التعرفة
التي كان يعتمدها األطباء ســابقاً .وعلمت «نداء الوطن» من مصادر مطلعة أن
نقابة األطباء أرســلت كتابا اىل رشكات التأمني أعلمتهم فيه أنها «ســرفع أجر
الطبيب اىل التعرفة التي كانت معتمدة يف العام .»2019
ّ
املتوقع أن ترتفع
وهكذا ستنســحب تلك الزيادة عىل فاتورة املستشــفيات
بنســبة ترتاوح بني  10و  15%يف بداية العام الجاري ،األمر الذي سيالمس بدوره
أقســاط بوالص تأمني الرشكات الخاصة التي ستزيد بنسبة نحو  10%أو 12%
بعد أن تراجعت قيمة الدوالر التأميني بنســبة «تراوحت بني  30%و 45%العام
املايض وقت تحوّلــت البوالص اىل «فريش» دوالر» ،كمــا اوضح رئيس جمعية
رشكات الضمان يف لبنان اييل نسناس لـ»نداء الوطن».
ولفت نسناس اىل أن «هذا التدبري يأتي التزاما ً باإلتفاق القائم بني املستشفيات
ورشكات التأمني عىل رفع قيمة الفاتورة اإلستشــفائية واألقســاط التأمينية
بالــدوالر النقدي تدريجيا ً لفرتة عامني ،وصــوال ً اىل األرقام التي كان معموال ً بها
ّ
التضخم بنسبة 10%
يف العام  ،»2019عازيا ً أســباب تلك الزيادة أيضا ً اىل «تفاقم
الناجم عن القفزات التي ّ
حققتها أســعار املحروقات عامليا ً ومحليا ً واملستلزمات
الطبّية واألدوية».
وحول سبب التوافق عىل رفع التعرفة اإلستشفائية والتأمينية وزيارة الطبيب
يف ظ ّل ارتفاع قيمة الدوالر عن الفرتة التي كانت عليه يف العام  ،2019يف ظ ّل شــحّ
معروض العملة الخرضاء وتقايض املوظفني رواتبهــم باللرية اللبنانية املنهارة
مقابل حصولهم عىل أوراق معدودة من العملة الخرضاء عىل شــكل  ،bonusقال
نســناس إن «ذلك التصحيح سيح ّد من هجرة الكفاءات واألطباء علما ً أن غالبية
الرشكات الخاصة باتت ّ
توفر التأمني الطبي واإلستشفائي للموظفني ،عدا عن أن
من كان يشــري بوليصة الـّ ،first Class
خفض درجة طبابته اىل الثانية للتمكن
من تسديد قسط البوليصة وضمان التغطية اإلستشفائية له ولعائلته» ،ألن األهم
بالنسبة اىل املواطن اليوم بات تم ّكنه من الدخول اىل املستشفى يف الحاالت الطارئة
ّ
وتلقي العالج أو إجراء عمليــة جراحية ،بغض النظر عما إذا كان يحظى بدرجة
أوىل من الخدمات أم ال.
إذاً ،من كان سعيد الح ّ
ظ من اللبنانيني ويتقاىض راتبه بكامل قيمته بالدوالر
ّ
التضخم لالستشفاء من األمراض التي تهدد
النقدي يستطيع أن يجاري نســبة
صحّ ته وحياته ،أما تعيس الحظ فما عليه ســوى تدبــر أموره بالحد األدنى من
مقومات العيش الكريم وليس أمامه ســوى أن يبقى تحت رحمة وزارة الصحة
والجهات الضامنة  -غري الضامنة لإلستشفاء والطبابة.

اإلثــنــيــن  ١٤تشرين الثاني 2022

هجوم دموي يستهدف "شارع اإلستقالل"...

واعترب أن اإلنفجار «اعتداء شــنيع» ،متعهّ دا ً بـ»كشف هوية مرتكبي هذا
الهجوم الدنيء .ليتأكد شعبنا أننا سنعاقب املنفذين».
وأشار إىل ّ
أن «محاوالت محارصة تركيا واألمة الرتكية باإلرهاب لن تتمكن من
تحقيق هدفها ال اليوم وال غداً».
من جهّ ته ،أعلن نائب الرئيس الرتكي فؤاد أوقطاي ،أن امرأة قد تكون نفذت
اإلســتهداف الذي خ ّلف ستة قتىل و 81مصاباً ،جروح اثنني منهم بالغة ،بحسب
آخر حصيلة.
ورصّ ح أوقطاي للصحافيني «نعترب أنه اعتداء إرهابي نتج من قيام مهاجم
قد يكون امرأة بتفجري قنبلة وفق املعلومات األولية».
وقال حاكم املدينــة ،عيل يريل كايا ،عرب «تويــر» إن «اإلنفجار وقع حواىل
الســاعة الرابعة والثلث بالتوقيت املحيل ( 1:20بتوقيت غرينتش) يف أحد شوارع
التسوّق يف منطقة ميدان تقسيم.
وأخلت الرشطة الرتكية منطقة تقسيم تحسبا ً النفجار آخر .وقال مستخدمو
مواقع التواصل االجتماعي إن املتاجر أغلقت والشارع مقفل .كما تحدثت وسائل
إعالم تركية عن انتشار أمني كثيف يف منطقة تقسيم.
من جهّ ته ،فتح املدّعي العام يف إســطنبول تحقيقا ً يف االنفجار مرجحا ً أنه
عملية إرهابية.
وقد تعرضت تركيا لسلسلة من التفجريات القاتلة بني عامي  2015و2017
من قبل تنظيم «داعش» والجماعات الكردية املحظورة.
واستُهدف شارع االستقالل تحديدا ً يف سلسلة من الهجمات اإلرهابية عامَي
 2015و .2016وتبنّى «داعش» هذه الهجمات التي أســفرت عن مقتل نحو 500
شخص وإصابة أكثر من َ
ألفي شخص بجروح.

إسرائيل تقصف مطار الشعيرات في ريف حمص

من جهّ ته ،رصد «املرصد الســوري لحقوق اإلنسان» ،انفجارات يف منطقة
مطار الشــعريات العســكري بريف حمص ،نتيجة اســتهداف أربعة صواريخ
إرسائيلية مواقع يف املنطقة ،حيث تتواجد عنارص «حزب الله» وميليشيات موالية
إليران ،وسط محاولة الدفاعات الجوية التابعة للنظام التصدي للصواريخ.
وســبق إلرسائيل أن اســتهدفت يف  8ترشين الثاني  2021مطار الشعريات
ومحيطهّ ،
وتنفذ بني الحني واآلخر قصفا ً عىل مواقع عدة يف سوريا ،طال آخرها يف
 27ترشين األول نقاطا ً يف محيط دمشق ،ما تسبّب حينها ،وفق املرصد السوري،
بمقتل أربعة مقاتلني موالني إليران.
وبحسب املرصد ،فإن إرسائيل استهدفت  29مرة األرايض السورية منذ مطلع
العام  ،2022سواء عرب رضبات صاروخية أو جوية ،وأسفرت عن إصابة وتدمري
مبان ومســتودعات لألســلحة والذخائر ومق ّرات ومراكز
نحو  81هدفا ً ما بني
ٍ
وآليات.

ّ
يتنفس الصعداء
"الشيوخ" للديمقراطيين وبايدن

وبعد أيام عىل إنتخابات منتصف الوالية التي خيبت آمال الجمهوريني ،أعلِن فوز
السناتور الديمقراطية كاثرين كورتيز ماستو يف والية نيفادا عىل آدم الكسالت املرشح
املدعوم من الرئيس السابق دونالد ترامب .وبإعادة انتخابها ،يرتفع عدد الديمقراطيّني
ا ُملنتخبني يف مجلس الشــيوخ إىل  50من أصل  ،100ما يسمح لحزب بايدن بالسيطرة
عىل هذا املجلس ،باعتبار ّ
أن الصوت ا ُملرجِّ ح يعود إىل نائبة الرئيس كاماال هاريس.
وال يزال بإمكان الديمقراطيني الفوز بمقعد يف والية جورجيا ،حيث ستُن ّ
ظم جولة
ثانية يف  6كانون األول.
يف الغضون ،اعتربت رئيســة مجلس النواب األمريكــي نانيس بيلويس أمس أن
للديمقراطيني «فرصة للفوز» بغالبية مقاعــد املجلس بعد نجاحهم يف الحفاظ عىل
غالبيتهم يف مجلس الشيوخ.
وقالت يف ترصيح لشــبكة «يس إن إن»« ،ما زلنا نعتقد أن لدينا فرصة للفوز»،
معتربة أن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ هي يف ذاتها «مدعاة لالحتفال».
وتساءلت بيلويس« :من كان يظن قبل شهرين أن هذه املوجة الحمراء «ستتحول
إىل قطرة صغرية».
وتابعــت« :ال يزال هناك الكثري من األصوات التي لم تحتســب» ،وأردفت« :أرى
طريق املستقبل أكثر إرشاقا ً مما كان متوقعاً».
وعمّ ا إذا كانت ستسعى للبقاء يف املنصب إذا فاز الديمقراطيون بغالبية املقاعد،
أشارت إىل ّ
أن
«قراري سيعتمد مرة أخرى عىل رغبات عائلتي ورغبات حزبي ،لكن لن يت ّم النظر
يف أي منها كثريا ً حتى نرى نتيجة اإلنتخابات النهائية».
يف املقابل ،ال تزال حظوظ الجمهوريني أعىل للفوز بغالبية مقاعد مجلس النواب،
ولم يحسم بعد مصري نحو  20من أصل  435مقعدا ً يف املجلس.
لكن الديمقراطيني ضيقوا الفجوة ،فحتى إن فاز الجمهوريون فإن ذلك سيكون
ّ
بهامش أضيق بكثري مما كان
متوقعاً ،وقد يكون الفارق مقعدا ً واحدا ً بني الحزبني يف
مجلس النواب.
وقد أعلن الجمهوريون خططا ً إلجراء تحقيقات متعددة حول أداء إدارة بايدن يف
حال فوزهم ،تشمل املعامالت التجارية لنجل الرئيس هانرت بايدن وطريقة التعامل مع
جائحة كوفيد -19واالنسحاب الفوضوي للقوات األمريكية من أفغانستان.
وتتجه األنظار إىل العام  ،2024مع ّ
ترقب إعالن ترامب الثلثاء ّ
ترشــحه املحتمل
لالنتخابات الرئاسية.
ويف ظ ّل هذه االنتكاســات املتتالية التي مُني بها ّ
مرشحو ترامب ،أطلق الرئيس
الســابق ترصيحات عن «التزوير االنتخابي» رافضا ً االعرتاف بحكم صناديق االقرتاع،
كما فعل منذ هزيمته يف االنتخابات الرئاسية يف العام .2020
ومع تتويج حاكم فلوريدا رون ديســانتيس الذي أُعيد انتخابه ،الفائز األكرب يف
موسم االنتخابات ،ع ّزز اإلنتصار مكانته كمنافس محتمل للرئيس السابق يف ترشيح
الحزب الجمهوري.
وبعد حسم نتيجة مجلس الشيوخ ،دعا السناتور الجمهوري عن والية ميسوري
جوش هاويل الحزب الجمهوري إىل «بناء يشء جديد» ،وغ ّرد عىل تويرت قائالً« :الحزب
القديم مات .حان وقت دفنه».
ويف النتائج السياسية لإلنتخابات ،سيحظى الديمقراطيون بميزة إضافية يف إقرار
عدد محدود من مشاريع القوانني املثرية للجدل التي يُسمح بإجازتها بأغلبية بسيطة
من األصوات بدال ً من الســتني صوتا ً الالزمة ملعظم القوانني ،كما ســيع ّزز استمرار
سيطرة الديمقراطيني عىل مجلس الشيوخ ،قدرة بايدن عىل تأكيد مرشحيه القضائيني
وتعييناته اإلدارية.

ويتمسك بالصدارة
لبنان يستعرض أمام الهند
ّ

وكعادته يف مبارياته األخرية ،بدأ املنتخب اللبناني اللقاء بشــكل بطيء قبل أن
يفرض إيقاعه تدريجيا ً إبتدا ًء من الربع الثاني ،يف حني لجأ العبوه اىل اإلســتعراض يف
الربعني الثالث والرابع بعدما اتّسع الفارق ملصلحتهم اىل أكثر من  20نقطة .وكان عيل
حيدر أفضل مســجّ ل يف صفوف أصحاب األرض برصيد  27نقطة و 8ريباوندز ،فيما
بــرز جان مارك ج ّروج بصورة الفتة محــرزا ً  18نقطة من بينها أربع رميات ثالثية.
كذلك ســجّ ل ك ّل من جوناثان ألدريدج وجاد خليل  15نقطة ،مع  5ريباوندز لألول و9
تمريرات حاسمة للثاني.

زيلنسكي 400 :جريمة حرب روسية في خيرسون
رغم احتفال ســكان خريســون يف جنوب
أوكرانيا بتحرير املدينة اإلســراتيجية من قبضة
الروس الذين تركوا خلفهم «بنية تحتية مدمرة»
ومارســوا انتهاكات لحقوق اإلنســان ،كشف
الرئيس األوكراني ،فولوديمري زيلنســكي ،أمس،
أن التحقيقات يف خريســون كشفت عن «ارتكاب
الروس  400جريمة حرب».
وأضاف أن «القتال يف منطقة دونيتسك رشق

البالد ما زال محتدما ً مع عدم تراجع حدّة الهجمات
الروســية» ،يف حني انكبّت الرشطــة األوكرانية
عىل إزالة األلغام من خريســون غداة استعادتها،
بينما اعتربت كييف أن الغرب يســر نحو تحقيق
«انتصار مشرتك» بعد استعادة خريسون.
من جانبه ،أشــار وزير الخارجية األوكراني
دميــرو كوليبا خــال لقائه وزيــر الخارجية
األمريكي أنتوني بلينكن أمــس األول يف كمبوديا،

إىل ّ
أن «قلة من الناس آمنوا بأن أوكرانيا ستنجو،
فقط بعملنا معا ً يمكننا أن ننترص ونخرج روسيا
من أوكرانيا».
وبــدوره ،رأى وزير الدفــاع الربيطاني بن
واالس أن اإلنسحاب الرويس من خريسون يش ّكل
«خسارة اسرتاتيجية جديدة» ملوسكو ،مذ ّكرا ً أيضا ً
ّ
بأن «روسيا فشلت يف السيطرة عىل أهداف رئيسية
حددتها غري خريسون».

تـــســـــالــــــي
الكلمات المتقاطعة
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متصل.
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 - 8أوضحها  -حاجة باألجنبية.
 - 9صفا الشراب  -خيط سريع
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 – 1مدينة في الجزائر  -مداد.
 - 2دولة آسيوية.
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ّ
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 صات الضفدع. - 4متشابهان  -إفساد وتقبيح
مالمح الوجه.
 - 5إتالف  -حرف هجاء.
 - 6من األلقاب  -أرشد.
 - 7مصباح  -ابتلي بـ.
 - 8ارجع  -بلدة لبنانية في قضاءي
الكورة وبعلبك.
 - 9رقد  -عقل باألجنبية.

سودوكو

6

2 9
4
1
5

5
1

7
4 3
6 1

9

5 9
4 1
6
9
8
6

8

8

9
3
1 5

حلول العدد السابق
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 اد  -ار  - 4 -رت  -مص  -لق  -الساقي  - 5 -صنين  -ابهام  -وت 6 - بيزنسون  -بيانات  - 7 -رسا  -العبرات  -تاب  - 8 -يبوح  -عب  -ألهب لو  - 9 -يلمه  -دله  -مراحل  - 10 -فرو  -ماليين  -يلمس  - 11 -حزني السمين  -اوس  - 12 -احل  -تبديل  - 13 -حس  -كي  -هاند  -مي 14 - بيروت  -دوام  -اسم  - 15 -لحد  -التبس  -النية.عموديا  – 1 :عبير صبري  -فحيح  - 2 -بريتني سبيرز  -سبح  - 3 -دهر
 يزاولونه  -يد  - 4 -ام  -منن  -حم  -كر  - 5 -لصوص  -سا  -هم  -ايوا - - 6الك  -اولع  -الح  -تل  - 7 -طالل بن عبدالله  - 8 -يحلقه  -ليس  -ادب
  - 9ابراهيم طنوس  - 10 -را  -اميال  -ني  -دا  - 11 -شالل  -اتهم  -نت ما  - 12 -يكدسون  -بري  -بم  - 13 -دو  -ات  -االديان  - 14 -ياقوتالحموي  -سي  - 15 -متريت  -بولس سالمة.
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المربعات الذهبية

ظباء ( )22ــ لواحظ ( )19ــ هلوف ()11
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العـــدد  - ٩٨٤الســـنة الـرابـعـة

اإلثـنـيـن  ١٤تشرين الثاني 2022

قادة العالم في إندونيسيا للمشاركة في ّ
قمة «"العشرين"»

بايدن :سأسعى لتحديد «"الخطوط الحمر"» مع الصين
اإلســراتيجية الشــاملة» ،يف ظل ســعي
فيما يتوافد قــادة العالم إىل جزيرة بايل
واشنطن ملواجهة نفوذ الصني يف املنطقة.
اإلندونيسية للمشــاركة يف قمّ ة «العرشين»،
إىل ذلك ،ذكر مسؤولون يف البيت األبيض
أشــار الرئيس األمريكي جو بايــدن إىل أنّه
ّ
ّ
ســيحض الصني عىل اســتخدام
أن «بايدن
سيســعى إىل تحديد «الخطــوط الحمر» يف
نفوذها لكبح جماح كوريا الشــمالية التي
العالقات مع بكني خالل محادثات سيجريها
أجرت عــددا ً قياســيّا ً من تجــارب إطالق
مــع نظــره الصينــي «يش جينبينغ» عىل
الصواريــخ ،بينمــا يتحــدث مراقبون عن
هامــش قمة مجموعــة العرشين يف جزيرة
ّ
اســتعداد بيونغ يانغ إلجــراء تجربة نووية
متوقعا ً أن تكون املحادثات
بايل االندونيسية،
ستكون السابعة يف تاريخها».
«رصيحة».
ويف املحادثــات التي أجراهــا الرئيس
كالم بايدن جاء خــال قمة رابطة دول
األمريكي مــع اليابان وكوريــا الجنوبية يف
جنوب رشق آســيا (آســيان) يف العاصمة
بنوم بنه ،تعهّ دت واشنطن
الكمبوديــة بنوم بنــه التي
وطوكيو وسيول بر ّد «قوي
اختتمت أعمالها أمس .وقال:
وحازم» من املجتمع الدويل
«أعرف يش ،وهــو يعرفني»،
الرئيس الروسي
عىل أي اختبار نووي سابع
مضيفــا ً أنه «لدينــا القليل
ج ّدا ً من ســوء الفهم .علينا فالديمير بوتين من أبرز قد تجريــه بيونــغ يانغ.
وأثارت سلســلة التجارب
فقط تحديد ما هي الخطوط
القمة
الغائبين عن
ّ
الصاروخية األخــرة التي
الحُ مر».
أجرتها كوريا الشمالية مخاوف من أن تجري
وشدّد عىل رضورة احرتام حرية املالحة
الدولة املنعزلة اختبارا ً نوويا ً سابعا ً قريباً.
والتحليــق يف بحــري رشق وجنوب الصني،
وأدان بايــدن ورئيس الــوزراء الياباني
ورضورة حل كل النزاعات سلمياً.
كما أعلــن بايدن أن الواليــات املتحدة
فوميو كيشــيدا والرئيس الكوري الجنوبي
والدول األعضاء يف رابطة «آســيان» سرتفع
يون ســوك-يول يف بيان مشــرك اإلختبار
العالقات الدبلوماسية إىل مستوى «الرشاكة
الكوري الشــمايل األخري الذي تخلله إطالق

بايدن لحظة وصوله إلى مطار راي الدولي في بالي (أ ف ب)

صاروخ بالستي عابر للقارات.
وتســتضيف إندونيسيا الثلثاء يف جزيرة
بايل رؤســاء دول مجموعــة العرشين ،مع
انتشار أمني غري مسبوق يف «جزيرة اآللهة»
املع ّرضة دائما ً ملخاطر كوارث طبيعية.
وســيناقش  17رئيس دولــة وحكومة

حلوال ً لسلســلة مــن األزمــات الدولية ،يف
الجزيرة الهندوسية.
ومن أبرز الغائبني عــن القمة ،الرئيس
الــرويس فالديمــر بوتني الــذي أعلن عدم
مشــاركته ،عىل أن يمثّله وزيــر الخارجية
الرويس سريغي الفروف.

طهران"« :تلفيق"» إتهامات للمتظاهرين
...وأحكام بـ»"اإلعدام"»
يف الغضون ،أصــدر القضاء اإليرانــي أمس ،حكما ً
باإلعدام بحق شــخص عىل خلفية ضلوعــه يف «أعمال
شغب».
وصدر «حكم بإعدام شــخص قــام بإحراق مركز
حكومي ،كانت وجّ هت إليــه تهم االخالل بالنظام العام،
التجمع والتآمر بهدف ارتكاب جريمة ضد األمن الوطني،
الحرابة واالفساد يف األرض».
وأضــاف املوقع أن خمســة متّهمــن آخرين نالوا
أحكاما ً بالســجن ما بني خمسة وعرشة أعوام ،إلدانتهم
بـ»التجمــع والتآمــر بهدف ارتكاب جرائــم ض ّد األمن
الوطني» و»االخالل بالنظام واملمتلكات العامة» .وأكد أن
ك ّل األحكام صادرة عن محكمة البداية وقابلة لالستئناف.
ورغم التهويل والتهديــد وحمالت القمع واإلعتقال،
تجدّدت التجمعات يف مدن إيرانية عدّة ،يف مطلع األسبوع
التاسع عىل اندالع االحتجاجات.

من االحتجاجات األخيرة في إيران (أرشيف)

ودعا ناشــطون إيرانيــون ،إىل تظاهرات واســعة
الثلثاء ،يف ذكرى مرور ثالثة أعوام عىل حملة قمع دامية
الحتجاجات عىل ارتفاع أسعار الوقود عام .2019
وراج أمــس ،إشــعار من ناشــطني مجهولني عىل
«تويرت» جاء فيه« :لنجتمع يف  15ترشين ،ولنحت ّل إحدى
الطرق الرسيعة يف طهران .الشوارع لنا».
ووجّ ه ناشطون شــباب مجهولون دعوات مشابهة
يف مدن عىل غرار األحواز وبابل وأصفهان ومشهد وتربيز
وغريها ،قائلني« :ســنبدأ يف املدارس الثانوية والجامعات
واألسواق وننتقل إىل التجمعات يف األحياء ،ث ّم إىل الساحات
الرئيسية يف املدن».

نتنياهو يُكلّف رسميًا بتشكيل الحكومة اإلسرائيلية

هرتسوغ مصافحًا نتنياهو بعد مراسم التكليف أمس (أ ف ب)

تشكيل «حكومة مستقرة وفاعلة ،حكومة
مسؤولة وملتزمة».
وأمام نتنياهو  28يوما ً لتجميع فريقه
الوزاري ويمكن أن يحصــل عىل  14يوما ً

تظاهرات "«صحية"»
في مدريد
تجمّ ع مئتا ألف متظاهر على
األقل في مدريد أمس ،للدفاع
عن نظام الصحّ ة العامة في
العاصمة اإلسبانية واإلعتراض
على مشروع إلصالح هذا
القطاع.
وتحت شعار «مدريد تتّحد لدعم
نظام الصحّ ة العامة ض ّد خطة
القضاء عليه» ،تجمعت حشود
في أربع نقاط في العاصمة
وسارت نحو مبنى البلدية.
و ُكتب على الفتة خضراء كبيرة
«نظام رعاية صحيّة للجميع،
يجب أال تعتمد صحتك على
محفظتك» ،فيما هتف اآلالف:
«نظام رعاية صحيّة عام!».
وتستهدف التظاهرة ،التي
نُ ّ
ظمت بدعوة من الجمعيات
المحلية والبلديات ،السياسات
الصحية لرئيسة منطقة مدريد
إيزابيل دياز أيوسو ،إحدى
الشخصيات الرئيسية في الحزب
الشعبي.

لقي ستة أشخاص مصرعهم
في تصادم طائرتين من الحرب
العالمية الثانية خالل عرض
جوي في مدينة داالس في والية
تكساس األميركية ،حسبما أعلن
قاض نقالً عن طبيب شرعي.
ٍ
وكانت إدارة الطيران الفدرالية
أعلنت قبل ذلك في بيان عن
حادث اصطدام بين طائرتين
أمس األول في داالس .ولفتت
إلى إن «اإلصطدام وقع في الجو
بين قاذفة من طراز «بوينغ بي
 17فالينغ فورتريس» ومقاتلة
من نوع «بيل بي -63كينغ
كوبرا».

الكونغو :المعارك
تتجدّد مع المتمرّدين
التوتسي

أكد العمل بحزم ضدّ إيران و"»النووي"»
بعدما تصدّر اإلنتخابــات الترشيعية
اإلرسائيلية مع حلفائه يف اليمني املتط ّرف
واملتشددينُ ،ك ِّلف بنيامني نتنياهو رسميا ً
أمس ،بتشكيل الحكومة يف انتصار لرئيس
الوزراء األسبق الذي كان قد تعهّ د استعادة
املنصب.
وي ّ
ُتوقع أن يشــ ّكل نتنياهو حكومة
ستكون األكثر يمينية يف تاريخ إرسائيل ،ما
يثري مخاوف كبرية داخليا ً وخارجيّاً.
ولفــت الرئيس اإلرسائييل إســحاق
هرتســوغ خالل تســليمه التكليف إىل أن
« 64عضوا ً من الكنيســت أوصوا بتكليف
نتنياهو بتشــكيل الحكومــة القادمة»،
مؤ ّكدا ً أن إرسائيل تحتاج إىل حكومة قوية
ومســتقرة ،متمنيا ً لنتنياهــو التوفيق يف
الحكومة القادمة.
بدوره ،قــال نتنياهو إنه «ســيخدم
الجميع ،من انتخبــوه ومن لم ينتخبوه».
وفور تســ ّلمه كتاب التكليف شــدّد عىل
أنه «ســيعمل بحزم ضد إيران ومحاولتها
الحصول عىل الســاح النــووي» ،متعهدا ً

أخبار سريعة

 6قتلى باصطدام
طائرتين في تكساس

جون ير ّ
المحت ّ
دون :الشوارع لنا

وجّ هت الســلطات اإليرانية اإلتهام بقضايا ّ
ملفقة
تصل بعضها لحكم اإلعدام لنحــو  800متظاهر بحجة
ضلوعهم يف «أعمال شــغب وقعت أخرياً» يف محافظات
هرمزكان وأصفهان ومركزي ،وفق موقع ميزان أونالين
التابع للسلطة القضائية.
وبحســب أرقام القضاء اإليراني تم توجيه االتهام
إىل أكثر من  2200شــخص ،نصفهم يف طهران ،منذ بدء
االحتجاجات قبل شهرين.
وتشــر من ّ
ظمات تعنى بالدفاع عن حقوق اإلنسان
خارج إيران إىل أن حصيلة التوقيفات تخ ّ
طت  15ألفاً ،ما
تنفيه السلطات اإليرانية.
ونقل موقع «ميزان» عــن املدعي العام يف محافظة
هرمــزكان إعالنه األحد توجيه االتّهام إىل  164شــخصا ً
«متّهمني (بالضلوع) يف أعمال الشغب األخرية ضد األمن»
يف هذه املحافظة.

٢١

إضافية إذا لزم األمر .وتأتي عودة نتنياهو
إىل السلطة عىل الرغم من توجيه اإلتهام له
يف قضايا فساد ال يزال يُحاكم فيها.
يف هذا السياق ،شــدّد هرتسوغ عىل

رضورة «عــدم نســيان» أو «التقليل من
شــأن» هذه االتهامات التي ينفي نتنياهو
صحّ تها ،وذ ّكر بأن املحكمة العليا سبق أن
ســمحت لنائب وُجّ ه إليه اإلتهام ،بتشكيل
حكومة.
وتصدّر نتنياهو نتائج اإلنتخابات التي
أظهرت حصول حزب «الليكود» برئاســته
عــى  32مقعــداً ،فيما حصــل الحزبان
املتدينان املتشــدّدان «يهــودوت هتوراه»
لليهــود الغربيــن (األشــكيناز) وحزب
«شــاس» لليهود الرشقيني (الســفرديم)
عىل  18مقعداً ،وتحالــف اليمني املتطرف
«الصهيونية الدينيّة» عىل  14مقعداً.
ووصف نتنياهو «خطابــات» الذين
«يهوّلون بكوارث ويخيفون الشعب» بأنها
«خاطئة».
ويتط ّلع حــزب «شــاس» اليهودي
برئاســة أرييه درعي الذي حصل عىل 11
مقعدا ً إىل تويل حقيبــة الداخلية أو املالية.
وأدين درعي بالتهــرب الرضيبي يف 2021
وكان قد ُ
سجن يف السابق بتهمة الفساد.

إندلعت معارك جديدة بين
الجيش الكونغولي ومتم ّردي
حركة التم ّرد «ام  »23أمس ،على
بعد حوالى عشرين كيلومترا ً
شمال مدينة غوما االستراتيجية
في شرق جمهورية الكونغو
الديموقراطية.
وأشار ضابط في الجيش
الكونغولي إلى ّ
أن «قواتنا تشتبك
مع «حركة ام  »23في موارو
لكننا تمكنّا من ص ّد العدو من
جانب جيكيري».
وأكد مصدر أمني ّ
أن القوات
الحكومية ما زالت تسيطر على
بلدة كيبومبا.
وتقدم المتمردون التوتسي
الذين عادوا إلى حمل السالح في
نهاية  ،2021بضعة كيلومترات
السبت باتجاه غوما عاصمة
مقاطعة شمال كيفو التي يبلغ
عدد سكانها أكثر من مليون
نسمة.
واتهمت المجموعة المتم ّردة في
بيان السبت الجيش الكونغولي
بتنفيذ «عمليات قصف وحشية»
في مناطق مكت ّ
ظة بالسكان.
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 12ألف عدّاء وعدّاءة شاركوا بسباق ماراثون بيروت الدولي

سيطرة إثيوبية عند الرجال والسيدات
وزعيتر ونجيم يحلّن أ ّو َلين لبنانيًا
ّ
عداء
نظمت جمعية "بيروت ماراثون" صباح أمس سباق "بيروت ماراثون" بمشاركة 12000
ً
وعداءة يمثلون  60دولة عربية وأجنبية حول العالم ،إنطالقًا ووصو ً
ال من منطقة واجهة
بيروت البحرية ،وذلك تحت شعار" :أنا بيروت" .وكان في إستقبال المشاركين عند نقطة
ّ
االنطالق رئيسة الجمعية السيدة مي الخليل ونائب الرئيس العميد المتقاعد
حسان رستم،
ّ
وفريق العمل الذي قارب عدده  400شاب وشابة ،إضافة الى أكثر من 1500
متطوع
ّ
ومتطوعة إلنجاح هذا الحدث.
ّ
غصت خيمة الشخصيات الرسمية بالوافدين الذين تقدّمهم محافظ
بــروت القايض مروان عبود ،ضيفة الســباق عضــو اللجنة األوملبية
الدولية العــداءة األوملبية املغربية نوال املتــو ّكل ،رئيس اللجنة األوملبية
اللبنانية بيار جلخ ،قائد قوات "اليونيفيل" الجنرال أرولدو الزارو ،رئيس
االتحاد اللبناني أللعاب القوى روالن سعادة ،قائد املركز العايل للرياضة
العســكرية العقيد مخايل مــوىس وفاعليات رياضية ودبلوماســية

وعســكرية وأمنية وإدارية وتربوية .ويف القراءة الفنية للنتائج ،لم يت ّم
تحطيم رقم سباق املاراثون ملسافة ( 195,42كلم) عند الرجال وهو :41
 10:2ساعة املسجّ ل باســم ك ّل من اإلثيوبي دومينيك روتو عام 2017
واملغربي محمد العربي عام  ،2018وكذلك الرقم املســجّ ل عند السيدات
باســم البحرينية يونيس شومبا يف العام  ،2017وهو  2 :28 :38ساعة،
وهنا النتائج التي سجّ لت يف كافة الفئات:

 - 2الكينية تشــايال كيبالغات -
 2 :37 :27س.
 - 3اإلثيوبيــة ليليس بريو :14 -
 2 :44س.

 - 3داوود مصطفى (تشامب ران)
السيدات:
 - 1شريين نجيم (إنرت ليبانون)
 - 2كاتيا راشد (األرز)
 - 3ندى رزق (إنرت ليبانون)

 - 3خالد عياش (الجيش اللبناني)
السيدات:
 - 1نرسين نجيم (إنرت ليبانون)
 - 2ميسا شريازي (إنرت ليبانون)
 - 3ألني مرعب (إنرت ليبانون)

سباق نصف الماراثون
( 1,21كلم):

سباق نصف الماراثون
( 21 ,1كلم) مختلط:

سباق الماراثون
( 42 ,195كلم) لألجانب:

الرجال:
 - 1اإلثيوبي ميتكو ديكيبا :21 -
 2 :14ساعة
 - 2اإلثيوبي موليتا فيالتي :28 -
 2 :21س.
 - 3الكيني بنجامني  2 :30 :35 -س.
السيدات:
 - 1اإلثيوبية مولوغو أمبي :57 -
 2 :28س.

سباق الماراثون (42 ,195
كلم) للبنانيين واللبنانيات:

الرجال:
 - 1صالح زعيرت (يال نركض)
 - 2بــال عواضــة (الجيش
اللبناني)

مشاركة أجنبية الفتة في الماراتون

الرجال:
 - 1نادر جابر (يال نركض)
 - 2محمد قدوح (الجيش اللبناني)

الرجال:
 - 1نادر جابر (يال نركض)
 - 2رفينغ رشيد (العراق)

تتويج إحدى فئات اإلحتياجات الخاصة

لحظة إنطالق سباق الماراتون

 - 3محمد قدوح (الجيش اللبناني)
السيدات:
 - 1نرسين نجيم (إنرت ليبانون)
 - 2ميسا شريازي (إنرت ليبانون)
 - 3كاليــغ فان دين هيمي (إنرت
ليبانون)

سباق نصف الماراثون
( 21 ,1كلم)
فئة اإلحتياجات الخاصة:
الرجال:

الكرايس املتحركة:
 - 1يوسف عيل
املكفوفون:
 - 1سهيل النشاش
 - 2محمد مصلح
 - 3حسني مهنا
هاند سايكل:
 - 1أحمد الغول
 - 2أحمد شبيل
 - 3آالن أسمر
السيدات:

اإلثيوبي ديكيبا مجتازًا خط النهاية

سقوط سيتي وفوز أرسنال ونابولي وسان جرمان
حقق برنتفــورد مفاجأة من العيــار الثقيل
بعودته ظافرا ً من ملعب مانشســر سيتي حامل
اللقب  1-2يف املرحلة السادســة عرشة من بطولة
انكلرتا لكرة القدم ،فاستغل أرسنال الهدية بفوزه
الثمــن عىل مضيفــه ولفرهامبتــون  - 2صفر
وابتعاده  5نقاط يف الصدارة.
ويدين أرســنال بفــوزه إىل النروجي مارتن
أوديغارد ،الذي سجل الهدفني يف الدقيقتني  55و.87
ورفع ارسنال رصيده إىل  37نقطة يف مقابل 34
لسيتي ،الذي ســقط عىل يد برنتفورد .وهي ثاني
نتيجة كبرية لربنتفورد هذا املوســم بعد ان الحق
خسارة قاسية بضيفه مانشسرت يونايتد 4-صفر
يف املرحلة الثانية.
وكان نجم اللقاء هداف برنتفورد ايفان توني
الذي لم يخــره مدرب انكلرتا غاريث ســاوثغيت
يف التشكيلة الرسمية املشــاركة يف مونديال قطر
عىل رغم تألقه الالفت هذا املوســم ،بتسجيله هديف
املباراة ،لريفع رصيده اىل  9اهداف هذا املوسم.
وتابع نيوكاســل الثالث نتائجه الرائعة وحقق
فوزه الخامس عىل التوايل وكان عىل تشليس بهدف
وحيد ســجله جو ويلوك ( .)67وتابــع ليفربول
صحوته بفوزه عىل ساوثمبتون .1-3
ســجل لليفربول الربازييل روبرتــو فريمينو
( )6واألوروغوايانــي دارويــن نونييز ( 21و،)42
ولساوثمبتون االسكتلندي تيش أدامز (.)9
وفاز توتنهام عىل ليــدز  ،3-4ونوتنغهام عىل
كريستال باالس  - 1صفر ،وبورنموث عىل إيفرتون

 - 3صفر ،وليســر عىل وســت هــام  - 2صفر،
وأستون فيال عىل برايتون .1-2

ايطاليا

واصــل نابويل التغريد وحيــدا ً يف الصدارة
معــززا ً موقعه قبــل التوقف املوقت بســبب
مونديال قطر  ،2022عندما تغلب عىل ضيفه

أودينيزي  2-3يف املرحلة الخامسة عرشة من
الدوري اإليطايل.
ســجل لنابويل النيجريي فيكتور أوســيمهن
( ،)15البولوني بيوتر جيلينسكي ( )31واملقدوني
الشــمايل إليف إملاس ( ،)58وألودينيزي املقدوني
الشــمايل إيليا نيستوروفسكي ( )79واألملاني الزار
ساماردجيتش (.)82

ويبقى نابويل الفريــق الوحيد الذي لم يخرس
أي مباراة حتى اآلن يف الدوري ،يف مســعاه إىل لقبه
الثالث يف تاريخه واألول منذ موسم .1990-1989
وفاز إنرت ميالن عىل أتاالنتا  .2-3سجل للفائز
البوســني إدين دجيكو ( 36و )56واالرجنتيني
خوســيه-لويس بالومينو ( 61خطأ يف مرماه)،
وللخــارس النيجــري أديموال لوكمــان ()25
وبالومينو (.)77
وفــاز مونتزا عــى ســالرينيتانا  - 3صفر،
وســبيتزيا عىل هيالس فريونــا  ،1-2وليتيش عىل
سمبدوريا  - 2صفر ،وبولونيا عىل ساسوولو - 3
صفر ،وتعادل روما مع تورينو .1-1

فرنسا

ج ً
سانشيز مسدّدًا ومس ّ
ال هدف سان جرمان الرابع (أ ف ب)

عزز باريس ســان جرمــان صدارته للدوري
الفرنــي بفوزه بخماســية نظيفــة عىل ضيفه
أوكسري يف املرحلة الخامسة عرشة.
وتناوب عىل تســجيل االهداف كيليان مبابي
( ،)11االســباني كارلوس ســولر ( ،)51املغربي
أرشف حكيمــي ( )57والبديــان الربتغايل ريناتو
سانشيز ( )81والشاب هوغو إيكيتيكيه (.)84
وغاب عن ســان جرمان الربازييل ماركينيوس
بســبب مشــكلة عضلية والعب الوسط االسباني
فابيان رويس الصابة يف قدمه.
وفاز لنس عىل كلريمون  ،1-2وليل عىل أنجيه
 - 1صفر ،وتعادل مونبلييه مع ريمس  ،1-1ونانت
مع أوكسري ( .2-2أ ف ب)
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السلّة األميركيّة:
إنتصارات لنتس وداالس وبوسطن

املكفوفات:
 - 1زهراء قاعون (الهادي)
هاند سايكل
 - 1ريتا سعادة

سباق  10كلم:

الرجال:
 - 1زيد السيد (يال نركض)
 - 2بيرت خوري (إنرت ليبانون)
 - 3عمــر أبــو حمــد (الجيش
اللبناني)
السيدات:
 - 1جوان مكاري (يال نركض)

 - 2لواء زعرور (إنرت ليبانون)
 - 3كاريــن رشيــم (فريق
كارينا)

سباق  10كلم (مختلط):

الرجال:
 - 1زيد السيد (يال نركض)
 - 2محمد محال (العراق)
 - 3بيرت خوري (إنرت ليبانون)
السيدات:
 - 1بريوني ستيم
 - 2جوان مكاري
 - 3لواء زعرور

تولت وحدات من الجيش اللبناني أمن السباق ،ووحدات قوى األمن
الداخيل مهمة إقفال الطرقات لســامة املواطنني وتنظيم حركة
السري.
كما شــاركت فرقة موســيقى الجيش اللبنانــي التي عزفت
النشــيد الوطني ومقطوعات وطنية وحماسيّة ،كذلك تواجدت
عنارص من الصليب األحمر لتوفري الجانب الصحّ ي للمشــاركني
واملشاركات يف السباق.

إصابة دراغوفسكي
تحرمه المونديال
تع ّرض الحارس البولونــي بارتلوميي دراغوفســكي ،الذي تم
اختياره ضمن تشــكيلة منتخب بالده ملونديال قطــر املقرر بني 20
الجاري و 18كانون األول املقبل ،إلصابة خطرية يف كاحله األيمن خالل
مباراة فريقه سبيتسيا مع هيالس فريونا امس يف الدوري اإليطايل.
وخرج دراغوفســكي من امللعب عىل حمالة يف الدقائق األخرية
من الشــوط األول ،ويبدو أن اإلصابة ســتحرمه من التواجد مع
منتخبــه يف املونديال القطري ،حيث كان مــن املفرتض لعب دور
البديل للحارس األسايس فويتشيخ شتشيزني.
وتعرض دراغوفسكي ( 25عاماً) لإلصابة القوية خالل تدخله
خارج منطقة الجزاء عىل مهاجم فريونا كيفن الزانيا.
وكانت اإلصابة قاسية لدرجة أن جميع الالعبني تهافتوا لطلب
تدخل الطاقم الطبي .وتبدأ بولونيا مشوارها يف مونديال قطر يف 22
الجاري بمواجهة املكسيك ،ضمن منافسات املجموعة الثالثة التي
تضم ايضا ً األرجنتني والسعودية( .أ ف ب)
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قدّم بروكلني نتس بقيادة نجمه كيفن دورانت
أدا ًء دفاعيا ً مميزا ً أمام املضيف لوس أنجليس كليربز
ليحقــق الفوز  ،95-110هــو الرابع يف آخر خمس
مباريات منذ ايقاف كايري إيرفينغ ،ضمن منافسات
الدوري االمريكي للمحرتفني يف كرة الس ّلة.
أوقــف نتس العبــه إرفينغ خمــس مباريات
عىل األقل ،بســبب فيديو بثه عــى مواقع التواصل
االجتماعي أدين عىل نطاق واســع باعتباره معاديا ً
للسامية .وســجل دورانت  27نقطة و 6متابعات،
وأصبح أول العب يبدأ موســما ً بـ 13مباراة متتالية
يسجل خاللها  25نقطة عىل األقل منذ مايكل جوردان
( 16مباراة) يف مستهل موسم .1989-1988
وفــاز داالس مافريكس عــى بورتالند ترايل
باليزرز  112-117بفضــل الـ"تريبل دابل" الثالث
هذا املوسم لنجمه السلوفيني لوكا دونسيتش ،الذي
سجل  42نقطة و 13متابعة و 10تمريرات حاسمة.
وهذه الـ"تريبل دابل" الرقم  49يف مســرته
والرابعة التي يسجل فيها  40نقطة عىل األقل.
يف املقابــل ،كان داميان ليالرد أفضل مســجل يف
صفوف الخارس برصيد  29نقطة و 12تمريرة حاسمة.
يف ديرتويت ،سجل جايسون تايتوم  43نقطة
و 10متابعات ليتغلب بوســطن سلتيكس الغائب
عنه هدافه املصــاب جايلني براون وآل هورفورد،
عىل ديرتويت بيستونز .108-117
وســجل الكامريوني جويل إمبييد  42نقطة
و 10متابعات ،ليقود فيالدلفيا سفنتي سيكرسز

باول مسج ً
ال لكليبرز أمام دورانت (أ ف ب)

للفوزعىل اتالنتا هوكس  ،109-121وليثأر بالتايل
لهزيمته الخميس يف أتالنتا.
يف ميامي ،أفسد هيت الظهور األول يف املوسم
لالميلو بول مع تشــارلوت هورنتس بفوزه عليه
.115-132
وغاب بول أفضل العب مبتدئ املوسم املايض
( 21عاماً) ،عن أول  13مباراة بســبب إصابة يف
الكاحل( .أ ف ب)

"ماسترز" الرجال :فوز رود إفتتاحًا
حقق النروجي كاســر رود ،املصنف رابعا ً عاملياً،
بداية جيدة ملشــاركته الثانية عىل التــوايل يف بطولة
"املاسرتز" الختامية يف كرة املرضب ،املقامة يف تورينو
االيطالية ،بفوزه عىل الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم
السادس  6-7و 4-6ضمن املجموعة الخرضاء.
ويمهّ د هذا الفوز الذي حســمه يف ساعة و51
دقيقة ،الطريق أمام وصيف بطولتي روالن غاروس
الفرنسية وفالشــينغ ميدوز االمريكية لهذا املوسم،
يف تكرار ســيناريو العام املايض حني وصل اىل نصف
النهائي يف أوّل مشاركة له قبل انتهاء املغامرة عىل يد
الرويس دانييل مدفيديف.
ويف مجموعة أوىل اتسمت بالتوتر وكثرة األخطاء،
عجز أي من الالعبني عن الحصول عىل فرصة واحدة
لكرس إرسال منافسه ،ما اضطرهما لخوض شوط
فاصل حسمه النروجي يف مصلحته.
وحصــل رود ( 23عاماً) عــى فرصته األوىل يف
اللقاء لكرس إرسال أوجيه-ألياسيم يف الشوط السابع
للمجموعة الثانية ،واستثمرها عىل أفضل وجه ليتقدم
 3-4ثم  3-5عىل إرساله قبل حسمها .4-6
وعىل رغم ارســاالته الساحقة التي بلغت  14يف
اللقــاء ،ارتكب أوجيه-ألياســيم ( 22عاماً) الكثري

رود في مباراته وأوجيه-ألياسيم (أ ف ب)

من األخطاء املبارشة التي بلغ عددها  ،26ما ساهم
اىل حد كبري يف خســارته أول مباراة له عىل اإلطالق
يف البطولة التي تجمع ســنويا ً أفضل ثمانية العبني
خالل املوسم.
وتضم هــذه املجموعة اإلســباني رافايل نادال
الثاني عامليا ً واألمريكي تايلور فريتز التاسع( .أ ف ب)

أخبار سريعة
ليدرز والمريميين اليوم

تعود عجلة بطولة لبنان لكرة
السلة للدرجة األولى الى الدوران
اليوم بعد استراحة فرضها خوض
لبنان المواجهتَين اآلسيويتَين أمام
نيوزيلندا والهند ،فتُقام مباراة
واحدة ضمن المرحلة الخامسة بين
فريقي ليدرز الذي يحت ّل المركز
العاشر والمريميين ديك المحدي
الثامن على ملعب مدرسة اللويزة
في ذوق مصبح الساعة (،)16.45
وتختتم غدا ً الثلثاء بمباراة واحدة
أيضا ً يستقبل فيها هومنتمن
صاحب المركز األخير على ملعبه
في سنتر مزهر في أنطلياس
ضيفه هوبس التاسع الساعة
( .)19.30وكانت المباراتان تأجلتا
بسبب مشاركة ناديَي هومنتمن
وليدرز مؤخرا ً في دورة ودّية في
العاصمة السورية دمشق لفترة
أسبوع تقريباً.

ْ
حسم على الرواتب

تفاجأ العبو فريق بيروتي بعد
عودتهم الى التمارين من إجازة
قصيرة مُنحت لهم اثر توقف
الدوريّ  ،بتبليغهم من قبل أحد
إداريي النادي بحسم قسم من
رواتبهم ومستحقاتهم المالية
الشهرية بسبب األداء المتواضع
الذي قدّموه هذا الموسم حتى اليوم،
وذلك على رغم الميزانية الجيدة
التي ّ
خصصها النادي للفريق .وقد
أثار هذا اإلجراء إستيا ًء عارما ً لدى
الالعبين الذين طالبوا بقبض رواتبهم
كاملة ،لك ّن الجهاز الفني وعدهم بأنه
في حال ُّ
تحسن المستوى الفني في
المباريات المقبلة فستعيد اإلدارة
إليهم المبلغ المحسوم.

سيّدات "الطائرة"
إلى األردن

نويفيل يفوز برالي اليابان الختامي
فاز سائق هيونداي البلجيكي تيريي نويفيل
برايل اليابان الختامي لبطولة العالم للراليات ،بعد
أن تسبب ثقب يف االطار يف خروج أقرب مطارديه
الربيطانــي إلفني إيفانز ،بينما حــل بطل العالم
الفنلندي كايل روفانبريا يف املركز الثاني عرش.
ثوان خلف نويفيل
بدأ إيفانز االحد متخلفا ً بأربع ٍ
الذي أنهى السبت يف الصدارة ،وق ّلص الفارق اىل 0.6
ثانية فقط بعد أداء قوي يف املرحلة االفتتاحية.
لكــن اصطداما ً يف املرحلــة الصباحية أجرب
إيفانز عىل تغيري اإلطار والخروج من املنافســة
ليبتعــد نويفيل يف الصــدارة .وكان روفانبريا قد
تُــوّ ج باللقب بعد فوزه يف رايل نيوزيلندا الشــهر
املايض ،لكن نويفيل حقق الفوز بســباقه الثاني
هذا املوســم ،وانتزع املركز الثالث خلف روفانبريا
واإلستوني أوت تاناك يف ترتيب بطولة العالم.
وأنهى نويفيل السباق بفارق  1.11.1دقيقة
عن تانــاك الثاني الذي كان يقود آخر ســباق له
مع هيونداي ،فيما حل صاحب االرض تاكاموتو
كاتســوتا ثالثا ً بعد أن عاد الرايل اىل اليابان للمرة
االوىل منذ العام .2010

نويفيل (إلى اليمين) وملّحه بعد فوزهما (أ ف ب)

وأصبح روفانبريا أصغر بطل عالم عندما انتزع
اللقب يف أوائل ترشيــن االول املايض ،بعد يوم واحد
من عيد ميــاده الثاني والعرشيــن .وأنهى الثقب
فرص الفنلندي يف تحقيق فوزه السابع هذا املوسم
الذي أنهاه برصيد  255نقطة بفارق  50عن تاناك.
وقال" :إنه ألمر جيد أن أنهي املوسم .لقد كنت
أنتظر ذلك منذ فــرة طويلة .يتطلب األمر الكثري
مــن القوة والكفاح من أجل اللقب وأنا مســتعد
لقضاء العطلة اآلن"( .أ ف ب)

غادرت أمس بعثة منتخب لبنان
للسيّدات في الكرة الطائرة الى
األردن للمشاركة ببطولة غرب آسيا
األولى التي ستقام بين  15و23
الشهر الجاري ،وضمّ ت المهندس
علي خليفة (رئيساً) ،إيلي موسى
(إدارياً) ،جوني اللقيس وإيلي النار
(مد ّربَين) ،جويل القوبا وميريال
سعد (حكمَين مرشحَ ين دوليين)،
والالعبات ميرا عدرا (قائدة
المنتخب) ،سارة عكاري ،آيا ماريا
مطر ،ليا شبيب ،ميرنا شيخو،
ياسمين تامر ،ريم العلي ،أندريا أبي
صعب ،مارييال جريدي ،إيما صفا،
كارين مكرزل وسيلين بشعالني.
ويرافق البعثة الحكم الدولي حنا
الزيلع بصفته عضوا ً في لجنة
ّ
االحتكام
الخاصة بالبطولة.
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عمـــــاد موســـــى
i.moussa@nidaalwatan.com

أحل ُِف بالله العظيم
«أحل ُ
ِف بالله العظيم ،وبحزبه
وبقديسيه أن أحترم دستور األمة
المقاومة،
اللبنانية العربية الممانِعة
ِ
وقوانينها ،وأحافظ على استقالل سورية
واليمن وفلسطين ولبنان والعراق
وسالمة أراضيها».
وأحلف بالله ِ
نفسه ،أن استلهم من
مسيرة األسطورة الحية ،جنرال البر
«المكاوم» الجنرال إميل
والبحر ،الرئيس
ِ
جميل لحود ،دام ظ ّله ما يعينني على
حكم البالد والعباد.
وأحل ُ
ِف ،بكل ما أوتيت من عزم وقوة
ومن إيمان ساطع ومجد المع وشوق
والع ،أن أتابع المسار الذي رسمه «بي
الك ّل» في األعوام الستة الماضية ،كرئيس
ذي صالحيات خارقة وحارقة ّ
«مسين»
المسيحيين وإخوانهم في الدين .آمين.
الجنرال األول انتهى عهده بقديسين
متّهمين ،ثم مدانين بجريمة العصر.
والجنرال الثاني ختم عهده وليّا ً صالحا ً
في جمهورية غير صالحة للعيش.
وأحل ُ
ِف على الكتب السماوية
المعتمدة في منهاج التربية الوطنية،
أن أكون رئيسا ً ال يُباع وال يُشترى وأن
أكون على مسافة واحدة من اليورو
والتومان ،وأن أعتمد ،في فترة حكمي،
التسمية الجديدة للواليات المتحدة
األميركية« :دولة الطاعون واللعنة
والوباء» وأن أوقف مساعدات الوكالة
اللبنانية للشعب األميركي.
وأحل ُ
ِف هنا تحت قبة البرلمان ،وأمام
رئيس مصلحة تشخيص النظام اللبناني،
أمام «اإلستيذ» نبيه وبهائه ،أحلِف
بالصوت العالي ،كرئيس منتخب من
النواب األكارم ،وكممثل للخط الوفاقي،
ٍ
صاف مئة في المئة
وكماروني عروبي
ومن دون مواد حافظة أحلف« :اليوم
وغدا ً وبعد مئة سنة نحن مع المقاومة
وهذا خيارنا وال يمكننا اال ان ننتصر».
أحل ُ
ِف وأتعهّ د وألتزم أن يبقى لبنان
عزيزا ً ولذيذاً ،ملتزما ً قضية تحرير
فلسطين وإزالة دولة إسرائيل على أيدي
مجاهدينا حصراً ،مجاهدي المقاومة
اإلسالمية في لبنان.
أحل ُ
ِف بالله العظيم أن أكون السند
والعضد والوفي لمن ع ّ
طل نصاب مجلس
النواب ألشهر ،كي يأتي بي رئيسا ً
باسم الخط ،في ثاني أكبر عملية إبتزاز
ديمقراطي في العصر الحديث.
أحلف بالله العظيم ّأل أكون رئيسا ً
يطعن بالبطن أو بالظهر أو بالخصر أو
بالصد ،وأال أحمل خنجرا ً أو سكينا ً أو
براغ وأن أكون «شبّيك لبيك» طوال
مفك ٍ
فترة واليتي.
أحل ُ
ِف أن أحافظ على القرار الوطني
الحر« .قراراتنا وطنية لكن قطع الغيار
من الخارج» كتب الماغوط في مؤلفه
«سأخون وطني» ،والمنادون اليوم
برئيس ال ينحني إلرادة خارجية أو
لوصاية قطع غيارهم من الخارج ،وهم
وكالء الخارج المعتمدون.
أحل ُ
ِف بالله العظيم أن قسم الرئيس
على الدستور بات بال معنى إلى أن
يثبت العكس.
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ملك الـ "زولو" يدافع عن نساء جنوب أفريقيا
تظاهر مئات األشــخاص ،معظمهم
رجال ،بمن فيهم ملك الـ»زولو» ،احتجاجا ً
عىل العنف ضد النســاء يف مدينة ديربان
الســاحلية جنوب أفريقيا ،بعد سلســلة
هجمات ه ّزت البالد .وسار الحشد مسافة
كيلومرتات قليلة من حديقة يف وسط املدينة
إىل ملعب للكريكيت .وحمل البعض الفتات
ُكتــب عليها« :توقفوا عن قتل النســاء»،
أو «أمّ ــة من دون عنف قائــم عىل النوع
االجتماعي أمر ممكن ،وهو يبدأ بي».
قاد امللك ميسوزولو ،زعيم النظام
امللكي التقليــدي األكثر نفوذا ً يف جنوب
أفريقيا ،جزءا ً من املســرة التي تهدف
إىل لفت انتباه السكان الذكور إىل العنف

تصدر عن:
الشـــركة الحـــرة لإلعـــالم ش.م.ل.

القائم عىل النــوع االجتماعي .وقال:
«كمواطنني ،نحــن مذنبون يف تهمتَني،
أوال ً من خالل االرتكاب وأيضا ً عرب ّ
غض

زرع جزيرات البنكرياس...
أمل واعد لمرضى السكري
بعد سنوات من التجارب أظهرت عمليات زرع ملا يُعرف بجزيرات البنكرياس،
ســمحت بها أخريا ً الســلطات الصحية يف العالم ،قدرة عىل «تغيري حياة» مرىض
الســكري من النوع األول .وتقوم هذه التقنية عىل إجراء عملية زرع يف البنكرياس
ملا يُعرف بجزيرات «النغرهانس» ،وهي خاليا منه مسؤولة عن إفراز اإلنسولني ،إثر
سحبها من بنكرياس شخص واهب غري مصاب بالسكري ويف حالة موت رسيري.
وحصلــت أوىل التجارب الرسيرية عــى هذا العالج ســنة  1999يف كندا ،ثم
أوروبا ،واســتمرت لنحو عقدين .وعام  ،2020يف فرنســا ،أعطت الهيئة الصحية
العليا موافقتها عىل اعتماد هذه املمارسة مع بعض املرىض الذين يظهرون «عدم
اســتقرار مزمناً» .وكان املركز االستشفائي اإلقليمي بمدينة ليل شمال فرنسا ،يف
كانون األول  ،2021أول مؤسسة فرنسية تُجري عملية زرع من هذا النوع يف إطار
عملياتها الروتينية ،قبل أن يحذو حذوها املستشفى بسرتاسبورغ.
وتقر أستاذة علم السكري لورانس كيســلر بأن هذه التقنية الجديدة تشكل
للمرىض خطوة كبرية إىل األمام( .أ ف ب)

سجّ لت
هــــــــــــــل
أطول مسافة
تعـــــــــــلم
ٍ
لدجاجة
طريان
 13ثانية فقط.

يــوميـــة ســيـــادية مســـتقلــة

اإلثـنـيـن  ١٤تشرين الثاني 2022

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

الطرف عما يحصــل» ،مضيفاً« :أولئك
منا الذين ال يفعلون شيئا ً للقضاء عىل
هذه اآلفة مذنبون مثل املعتدين».

وشهدت جنوب أفريقيا أخريا ً سلسلة
جرائــم مروعة ،بما يف ذلــك االغتصاب
الجماعي لثماني نساء يف تموز املنرصم
والعثور عىل ست جثث بعضها قد يكون
لعامالت جنس ،يف مبنى يف جوهانسربغ
الشــهر املايض .وقبل أيــام ،دين رج ٌل
بارتكاب  90جريمــة اغتصاب ،بعضها
طال أطفاال ً ال تتجاوز أعمارهم التاسعة.
وبحســب أرقام الرشطة ،ارتفع عدد
حاالت االغتصاب واالعتداء الجنيس بنســبة
 13%بــن عامَــي  2018-2017و-2021
 .2022وارتفعت جرائم قتل النســاء بنسبة
ً
مقارنة
 52%يف األشهر الثالثة األوىل من العام
بالفرتة نفسها من العام املايض( .أ ف ب)

"رمزية الميل" بنسخة رقمية
بدأ املرمّ مون يف مدينة فلورنســا
اإليطالية مرشوعا ً ثقافيا ً ضخما ً مدته
ستة أشــهر لتنظيف وكشف النقاب
رقميا ً عن لوحةٍ زيتيةٍ
ّ
تجســد امرأة
شبه عارية خاضعة للرقابة منذ فرتة
طويلة رسمتها أرتيميسا جنتلسكي،
والتي تُع ّد واحدة من أبرز النســاء يف
تاريخ الفن اإليطايل .والقت جنتلسكي
رواجــا ً متجددا ً يف عــر حملة «أنا
أيضاً»  ،Me Tooالتي تســتنكر وتدين
االعتداء والتحرش الجنيس.
وتصوّر لوحتهــا« ،رمزية امليل»
 ،Allegory of Inclinationأنثى عارية
بالحجم الطبيعــي ،يُعتقد أنها صورة
ذاتية لها ،وقد ُغ ّ
طيت بستائر وأغطية
دائرية بعد حــواىل  70عاما ً من قيام
جنتلسكي برسمها عام  .1616يُشار
إىل أن طول اللوحة يبلغ  152سنتيمرتا ً
أما عرضها فيالمس الـ.61
ولن يتمكن املرمّ مــون من إزالة
الستائر بســبب خطر إتالف اللوحة
املوجودة تحتها .لكنهم ســيقومون
بدال ً من ذلك بعمل نســخة رقمية من
النسخة األصلية ،والتي ستُعرض أمام
الجمهور ابتدا ًء من شهر أيلول املقبل.
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