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الجيش السويدي في
"حال تأهب" استعدادًا
لإلنضمام إلى الناتو

ميقاتي يفضح "التيار الوطني"" :ما خلّوني"!
طي صفحــة االنتخابات النيابية
غداة ّ
عىل روزنامة االســتحقاقات الدســتورية
املرتقبــة عىل الســاحة اللبنانيــة ،تتواىل
البيانات الدولية املرحّ بة باحرتام مبدأ تداول
السلطة والتزام إجراء العملية االنتخابية يف
موعدها ،لتتجه األنظار تاليا ً إىل االستحقاقني
الحكومي والرئايس وسط تعاظم الهواجس
من أن يعود أركان السلطة إىل لعبة التعطيل
والتسويف ،سوا ًء يف عملية التكليف والتأليف
أو يف انتخــاب رئيس جديــد للجمهورية،
األمر الذي من شــأنه أن يعيق مسار اإلنقاذ
واســتنهاض االقتصاد يف لبنان لحسابات
سياسية وشــخصية عىل حساب مصالح
البلد وأبنائه.
ومن هذا املنطلــق ،كان الرتكيز جلياً،
يف جوهر املواقــف الصادرة خــال األيام
والســاعات األخرية عىل املستويني العربي
والــدويل عقب إنجاز االســتحقاق النيابي،
عىل رضورة تشــكيل "حكومة قادرة عىل
إنقاذ االقتصاد وإعادة الثقة بلبنان رسيعاً"
كما جــاء يف بيــان الخارجيــة األمريكية
أمس ،بالتزامن مع تشــديد مجموعة الدعم
الدولية عىل وجوب ترسيع تأليف "حكومة
يمكنها تنفيــذ اإلصالحات ومواصلة العمل
مع صندوق النقــد الدويل" .وكذلك حرضت
"األوضاع يف لبنان بعد االنتخابات الترشيعية"
خالل االتصــال الهاتفي الــذي جرى بني
الرئيس الفرنيس إيمانويــل ماكرون وويل
العهد الســعودي محمد بن سلمان ،فجددا
التأكيد عىل "الحاجــة إىل تنفيذ اإلصالحات
الهيكليــة الالزمــة للتعايف التــي يتوقعها
اللبنانيون واملجتمع الدويل".
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خالل االعتصام للمطالبة بدعم أدوية مرضى السرطان عند الطريق المؤدي إلى قصر بعبدا أمس (فضل عيتاني)

عويدات يفتح شركة مكتّف وغادة عون تستنجد بعون

نقابات المهن والمصارف
في "عين العاصفة" ...إنما في "مرك َبين"!
تعمّ دت "جمعية املصــارف" تضليل الرأي العام
يف بيانها املنشــور عقب لقائها نقابات املهن الحرة،
محاولة إحداث رشخ بني النقابــات ومن تمثله .وال
ســيما رشيحة املودعني التي أولت ثقتها للنقابات.
فبيان "الجمعية" الذي أوحى بأن النقابات يف "قارب

واحد" مع املصارف" ،تجذف" يف مواجهة الفريق الذي
رصف األموال (الدولة) ،وتعمل إلرجاع حقوق املودعني
من خالل صندوق العائدات النفطية املستقبلية ،فيه
الكثري من عدم الصحة ،إن لم نقل "البلف" ،بحســب
املحامي كريــم ضاهر "مع العلم أن تغطية املصارف
فســاد الدولة تعترب "دينا ً بغيضاً" تقع مســؤولية
تحمله عىل الدائن ،أي املرصف هنا".
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دونباس تحت نيران كثيفة" ...إنّه الجحيم"!

سقوط "آزوفستال" بيد اإلحتالل الروسي
الريــاضــية ٢٢
العهد ُيت ّو ُج بط ً
ال
من دون خسارة

ماذا يمنع "حزب الله"
من استخدام سالحه
مجددًا اليوم؟

الحكومة "تهرب إلى األمام" ...وعون "يرشرش" األموال "لعيون صهر الجنرال"

خـــالـــد أبـــو شـــقـــرا

العـــالـــم ١٩

 24صــفحــة

 2000ليرة

٩+

بعــد مقاومــة رشســة
اســتم ّرت ألســابيع طويلــة
وعصيبة ،وبينمــا نفدت تقريبا ً
ك ّل الذخائــر واألطعمة واألدوية
من املقاومني وتسجيل إصابات
كثرية يف صفوفهم ،أعلنت كتيبة
"آزوف" األوكرانيــة أن القيادة
العســكرية العليــا أعطت أمرا ً
بإنقاذ حياة الجنــود والتوقف
عن الدفاع عن مدينة ماريوبول،
فيمــا تباهى الجيــش الرويس
الحقــا ً بأنّه "حــ ّرر بالكامل"
مجمّ ع "آزوفستال" الصناعي يف
املدينة اإلســراتيجية ،وذلك بعد
استسالم آخر الجنود األوكرانيني
الذين كانوا داخله.
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٣+

ماكرون وبن سلمان يُناقشان
الملفات الساخنة
تباحث الرئيس الفرنيس إيمانويل ماكرون وويل العهد الســعودي األمري
محمد بن ســلمان خالل اتصال هاتفي بينهما أمــس ،يف العالقات الثنائيّة
وامللفات الساخنة ذات االهتمام املشرتك ،خصوصا ً الوضع يف املنطقة وتداعيات
الحرب الروســية عىل أوكرانيا عىل أسواق الطاقة العاملية .وأوضحت الرئاسة
الفرنسية أن ماكرون ومحمد بن سلمان ناقشا األزمات اإلقليمية ُ
وسبل تهدئة
التوترات يف املنطقة ،كما بحثا تعزيز الرشاكة بني فرنســا والسعودية .وشدّد
ماكرون عىل رضورة مواصلة الجهود للح ّد من التوترات يف املنطقة يف ســياق
متابعة نتائج مؤتمر بغداد الذي ض ّم العام املايض ك ّل الالعبني اإلقليميني.
وجدّد ويل العهد الســعودي والرئيس الفرنيس إبداء حرصهما عىل تعزيز
التعاون والرشاكة بني البل َديْن .كما جاء يف بيان قرص "اإلليزيه" أن بن سلمان
هنّأ ماكرون عىل إعادة انتخابه رئيسا ً لفرنسا.
وتر ّكز الحديث أيضا ً عىل الحرب الروسية ض ّد أوكرانيا وآثارها املزعزعة
لإلستقرار عىل الصعيد العاملي ،بحيث نوقشت خصوصا ً االختالالت التي نتجت
عن الحرب يف أســواق الطاقة ،واإلجراءات املمكنة لضمان اإلمدادات للجميع
واحتواء االرتفاع يف األسعار العاملية.

ضربات إسرائيلية على سوريا

جندي أوكراني يسير خلف حافلة متف ّ
حمة في شرق البالد أمس (أ ف ب)

شنّت إرسائيل رضبات جديدة استهدفت مواقع عسكرية يف محيط
دمشق ،حيث تحدّثت وسائل إعالم النظام السوري عن تصدّي الدفاعات
الجوّية "ألهداف معادية يف ســماء ريف دمشق الجنوبي" ،مشري ًة إىل
إســقاط عدد من الصواريخ ،فيما أفادت أنباء إعالمية عن استهداف
الرضبــة اإلرسائيلية مســتودعات تابعة لـ"حزب الله" يف الكســوة
وجمرايا .وخالل األعوام املاضية ،شنّت إرسائيل مئات الرضبات الجوّية
يف سوريا طالت مواقع للجيش السوري وأهدافا ً إيرانيّة وأخرى لـ"حزب
الله" .ونادرا ً ما تؤ ّكد الدولة العربية تنفيذ رضبات يف سوريا ،لكنّها تُك ّرر
أنّها ستواصل تصدّيها ملا تصفها بـ"محاوالت إيران لرتسيخ وجودها
العسكري يف سوريا وإرسال صواريخ دقيقة إىل حزب الله".
وتُكثّــف إرسائيل يف اآلونة األخرية اســتهداف مواقع لـ"الحرس
الثوري" اإليراني وأخرى مرتبطة بميليشيات موالية لطهران.
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كرم تف ّوق على أقرب منافسيه بـ 5531صوتًا تفضيليًا

خفــايـــا

«"التسونامي»" القواتي يطيح "«زوبعة" الحزب
القومي في الكورة
منافسيه بـ 5531صوتا ً تفضيلياً.
أالن ســركــيــس
ومن جهــة ثانية ،فإن املرشــحَ ني
الفائزين بلعبة الحواصل هما أديب عبد
عادت الكورة ســيادية مثلما كانت
املسيح عىل الئحة «شمال املواجهة» ونال
يف انتخابــات  2005و 2009و2012
 1815صوتاً ،ومرشــح «التيار» جورج
الفرعيــة ،يف وقت تبقى األرقام هي التي
عطالله وحصل عــى  2698صوتا ً (10
تتحدّث عن نفسها.
باملئة) ،وبالتايل فــإن الفائ َزين لم يناال
كان متوقعا ً أن يح ّل مرشح «القوات»
مجتمعَ ني نصف أصوات كرم.
فادي كرم أول ،حتى أل ّد خصومه إعرتفوا
وإذا نظرنا إىل املرشح «القومي» سليم
بهذا الواقع ،لكــن كل التقديرات كانت
ســعادة الذي لم يحالفه الحظ هذه امل ّرة
تشــر إىل أن كرم سيحافظ عىل رقمه أو
ونال  2836صوتا ً ( 10.5باملئة) يتبني أن
يرتاجع قليالً ،لكن هذا الرتاجع يبقيه يف
ثالثة مرشحني لقوى شغلت
الصدارة.
 3مقاعــد يف الكورة الدورة
لكن صناديق اإلقرتاع
أفرزت واقعا ً جديدا ً مغايرا ً
املاضيــة ،أي «القومــي»
تماما ً لكل التوقعات ،فأتى حصل كرم على  9226و»املردة» و»التيار الوطني
ً
الح ّر» ،قــد نالوا مجتمعني
«التســونامي» قاسيا عىل صوتًا أي ما نسبته
رقم فــادي كــرم وحده.
القوى الحليفــة لـ»حزب
 34.3بالمئة من
ويف مقارنــة أخــرى ،فإن
الله» ،من الحزب «السوري
القومي اإلجتماعي» إىل تيار إجمالي ناخبي القضاء األصــوات التفضيلية التي
نالها كرم هي  9226صوتاً،
«املردة» إىل «التيار الوطني
يف حني أن املستق ّلني حصدوا  6600صوت،
الح ّر» عىل رغم احتفاظ األخري بمقعده.
ّ
ومرشــحي «املــردة» و»القومي» 6531
يتوقع أحــد أن يحصد فادي كرم
لم
صوتاً ،و»التيار» واملرشح «القومي» اآلخر
هذا الرقــم ،فحصل عىل  9226صوتا ً أي
وليد العازار  4279صوتاً.
ما نسبته  34.3باملئة من إجمايل ناخبي
ويظهر من مجمل هــذه األرقام أن
القضاء ،وهذا الرقم إستثنائي ،يف حني أن
هناك» تســونامي قواتياً» بقيادة فادي
املرشح الثاني الذي ح ّل بعده هو مرشح
«املردة» فادي غصــن ونال  3695صوتا ً
كرم م ّر يف الكــورة ،ونتج عنه «تقزيم»
( 13باملئة) ،أي إن كرم تفوّق عىل أقرب
جميــع القوى السياســية املنافســة،

الحظت مصادر سياســية
أن معظــم النــواب الجــدد
التغيرييني الذين انتقدوا قانون
اإلنتخابات املعمول به ما كانوا
لينجحوا لو تم اعتماد أي قانون
آخر من القوانني التي يطرحها
بعضهم.

عادت الكورة إلى الحضن السيادي

وهنا فــإن األرقام هي التي تتك ّلم وليس
العواطف.
ومن جهة أخرى ،فقد سقط الحزب
«القومي السوري» يف املنطقة التي كان
يعتربها عقــر داره ومركز قوته ،وظهر
ّ
«الهش» سواء مع جناح العازار
بمظهر
أو ســليم ســعادة الذي لــم تنفعه كل
خطاباته يف مجلس النواب ،ألن األساس
كان عند الناخب «عــى ماذا تصوّت» يف
املجلــس وليس «بمــاذا تنطق من كالم
وشعارات» وقد ساهم اإلنقسام الحزبي

بني قيادة أسعد حردان الداعمة لسعادة
وبني قيادة الروشــة الداعمة للعازار يف
هذه الخسارة.
وســقط «املردة» أيضــا ً يف امتحان
الكورة ،ولم يعد قادرا ً عىل القول إنه تيار
عابر للمناطــق ،ألن املنطقة التي تمثّل
معربا ً لزغرتا لــم يتمثّل فيها ،يف حني أن
كل الكالم السابق من أن املجتمع املدني
سيأكل من صحن كرم و»القوات» أثبت
عدم صحته بدليل أن كرم تقدّم عن دورة
 2018بنحــو  1400صوت ،حاصالً عىل

اإلشتباك النيابي على خلفية انتخاب رئيس للمجلس
يُنذر بتعطيل طويل األمد
غـــادة حـــالوي
كان مأمــوال ً أن تهدأ النفوس
ّ
يخف
بعد االنتخابــات النيابية وأن
التشــنّج الذي غلب عــى مواقف
الجميع قبيل العمليــة االنتخابية،
ليتبني أن األوضاع متجهة نحو مزيد
مــن التأزم الســيايس املرتافق مع
تفاقم األزمة االقتصادية واملعيشية.
أوىل املفارقات أداء النواب التغيريين
املنتخبني حديثا ً يف الربملان ممن لم
يغادروا الشاشات منذ إعالن فوزهم
مع فائض مواقف فيها من التحدي
املتشــنج ما يكفي .يريد هؤالء أن
يقلبــوا الطاولة عىل مــن حولها.
وكأن التغيري يحصل بالشكل الذي
يتصوّرونــه أو كأن لبنــان ليس
بلدا ً طائفيــا ً محكومــا ً بالتوافق
بني أبنائه .حتى الســاعة ال تخلو
إطــاالت غالبيتهم من ســقطات
تشري إىل جهلهم أســس الدستور
والعــرف الــذي صار أقــوى من
الدســتور وكيف أن هذا البلد ومنذ
نشأته ووفق ما تؤكده كتب التاريخ
كان قائما ً عىل التسويات .اإلرصار
عىل التحدي مــن قبل نواب التغيري
يؤرش إىل رزوح البلــد تحت وطأة
ازمة لن يكون من الســهل الخروج
منها .من زالت ألسنتهم وإطالالتهم
يقدم هؤالء خدمة للســلطة النهم
يربعــون أمامها ويظهرون أســوأ
ما فيهم بغــرض التحدي وكأننا يف
حلبة مصارعة او يف ساحة تصفية
حسابات عىل حساب البلد وأهله.
أفــرزت نتائــج االنتخابــات
النيابيــة ثــاث قوى سياســية
لهــا أحجامها ،الثنائي الشــيعي
وحلفــاؤه ،قدامى قــوى  14آذار
يف الربملــان والحــزب التقدمــي

قــال متابعــون ملجريات
العمليــات اإلنتخابية إن رئيس
«التيار الوطنــي الحر» النائب
جربان باســيل خــاض حرب
تصفيات داخل تياره اســتباقا ً
ملرحلة ما بعــد خروج الرئيس
ميشــال عون من قرص بعبدا،
وذلك من خــال تعليمات منح
الصــوت التفضييل ألســماء
مرشحة محددة.

االشــراكي ،والنــواب التغيرييون
الجدد أو ما يعرف بقوى الثورة.
من خالل االســتحقاق االول
اي انتخاب رئيــس ملجلس النواب
سيدخل البلد يف ازمة مستعصية قد
ال نبلغ بعدها مرحلة تسمية رئيس
مكلف للحكومة وتشكيل حكومة.
باالمــس كانت الحلــول منعدمة
امام عملية انتخاب رئيس مجلس
النواب .املرشح املحتمل واحد وهو
بري مرشحًا وحيدًا لرئاسة المجلس
الرئيس نبيه بري لكن غالبية الكتل
ترصّ عىل عدم انتخابه واســتبدال
ترشيح اييل الفرزيل يف البقاع الغربي
آخر بــه رغم عدم وجود مرشــح
ودعمه عىل حســاب مرشح التيار
وغريها مــن االتهامــات املتبادلة
بديل حتى الســاعة مــا قد يحوّل
بــن الفريقني عىل خلفيــة نتائج
املســألة اىل تحدٍّ .ذلــك انه من غري
ّ
االنتخابات.
يتخل الثنائي الشــيعي
املمكن ان
فكيف ســيكون الحل إذا؟ ال
عن مرشحه والخضوع لرغبة الكتل
يشء إال التعطيل والتعطيل املتبادل.
املتبقية واســتبدال آخر برتشــيح
ذلك ان عــدم انتخاب
بري .االنكســار
رئيس مجلــس نواب
أو الرتاجــع هنا
أو ترشح اي شخصية
يعني تســجيل رئيس الحكومة نجيب
مــن خــارج الثنائي
تراجــع للثنائي
وتقــدم لقوى ميقاتي أبلغ المحيطين يف مواجهــة مرشــح
الثورة والقوات به أن ال حكومة قريبًا ما الثنائي سيدخل البلد يف
والكتائــب التي يعني أن الفراغ محتمل املحظور وسيعيد طرح
أزمة النظام ككل .فهل
ترفض التصويت
حتى نهاية العهد
البلد يف وارد الدخول يف
لربي .يف املقابل
مثل هذه االزمة؟
لن يقبــل بري انتخابــه بأصوات
مساع بدأت تبذل يف سبيل
هناك
هزيلــة أو تأييد كتلة مســيحية
ٍ
تذليل العقد وتمرير االســتحقاق
ضعيفة فما العمل إذا؟
مــن دون افتعال أزمــة ،من خالل
املخرج الوحيد يكمن بيد التيار
الوطني الحر الــذي يؤمّ ن مخرجا ً
التواصل مع بعض النواب املنتخبني
حديثا ً لضمان تصويتهم لربي ،لكن
لألزمة بتصويته أو بإعطاء الحرية
ذلك يبقى ناقصا ً ما لم يح َ
ظ بتأييد
ملن يشاء يف كتلته ان يصوت لربي،
كتلة من الكتل املســيحية املمثلة يف
لكن التيار ال يزال يلملم خســارته
يف جزيــن بســبب إرصار بري عىل
الربملان وبينها كتلة التيار الوطني
دعم ابراهيــم عازار رغم ما أوصت
الحــر والتي لــم يدخل رئيســها
به اســتطالعات الرأي من ضعفه
باملساعي بعد ولم تفاتحه أي جهة
وخســارته املتوقعة ،وإرصاره عىل
باألمر وما الذي يريده يف املقابل.

باملقابل يختلــف النواب الجدد
حول إمكانية ترشــيح شــخصية
مقابل بــري من خــارج الثنائي،
ويتحمّ س ملثل هذا الطرح النائبان
املنتخبــان مــارك ضــو ووضاح
الصادق فيما يحــاذره آخرون .ال
ســيناريو واضحا ً بعد والكل يعوّل
عىل عامل الوقــت بينما تبدأ مهلة
الخمسة عرش يوما ً ابتداء من مساء
اليــوم .أخطر من أزمــة انتخاب
رئيس مجلــس النواب مــا أبلغه
رئيــس الحكومة نجيــب ميقاتي
للمحيطني بــه أن ال حكومة قريبا ً
وانه بعد أســبوعني سيطلب عقد
مجلس وزراء بحجــة أن ترصيف
األعمال باملعنــى الضيق ال ينطبق
عىل معالجــة األزمات املتوقعة من
كهرباء وأدويــة وقمح وهذا معناه
أن ال حكومة حتى نهاية العهد.
يف وقت يستبعد مصدر سيايس
واســع االطالع ان يكون البلد أمام
حلول مرتقبة إزاء املعارك السياسية
املرتقبــة ،متوقعــا ً ان نكون امام
«بلوك» عىل كل املستويات من اليوم
وإىل حني بلورة تســوية سياسية
إقليميــة عــى مســتوى العالقة
الســعودية االيرانيــة او االيرانية
االمريكية.

يقــرح البعــض أن تتم
إزالة الحواجز اإلســمنتية التي
تزنر محيط مجلس النواب عىل
أســاس أنه لم يعد هناك خطر
من الثوار الذيــن بات ممثلون
عنهم داخل املجلس.
أكثر من ثلث أصوات القضاء.
عادت الكورة إىل الحضن الســيادي،
وقال القضاء ذو الصبغة األرثوذكســية
كلمتــه يف صناديــق اإلقــراع الغيا ً كل
الصورة التي حاول البعض رسمها عن أن
األرثوذكس بأغلبيتهم مع أحزاب ال تؤمن
بنهائية لبنان مثــل «القومي» و»البعث»
ً
إضافة إىل شخصيات ممانعة.

دعت لالسراع بتشكيل حكومة يمكنها
تنفيذ اإلصالحات الحيوية

مجموعة الدعم :ندعم
استقالل لبنان السياسي
واإللتزام بموعد انتخاب الرئيس
رحبت مجموعة الدعــم الدولية من أجل لبنان يف بيان،
بـ»إجراء االنتخابــات النيابية يف موعدها» ،مبدية تقديرها
«للمهنيــة والتفاني والجدية التــي أبداها موظفو الخدمة
املدنية اللبنانيون يف تسيري العملية االنتخابية» ،مشيدة بدور
«قوات األمن يف حفظ النظام العام أثناء ســر االنتخابات».
ورأت أن «مشــاركة اللبنانيني يف الداخــل والخارج يف هذه
االنتخابات كانــت أمرا ً مشــجعاً ،باعتبارها مثلت فرصة
ليس فقط كي تسمع أصواتهم بل أيضا ً لصياغة تطلعاتهم
املستحقة».
وأعلنت أنها «تتطلع إىل تدشــن عمــل الربملان الجديد
وتحثه عىل االســتفادة من طاقة األمل التي بثها اللبنانيون
من خالل صناديق االقرتاع» ،مؤكدة أنه «حان الوقت للميض
قدما ً بجرأة عــى صعيد إقرار الترشيعــات الالزمة لتأمني
االستقرار االقتصادي ،وتعزيز الحوكمة ،وتنفيذ اإلصالحات
التي يحتاجها لبنان وشعبه بشكل عاجل للوقوف عىل قدميه
مجدداً».
ودعت مجموعة الدعم الدولية «جميع األطراف املعنية
إىل التحرك رسيعا ً لتشكيل حكومة يمكنها تنفيذ اإلصالحات
الحيوية التي طــال انتظارها ،ومواصلة العمل مع صندوق
النقد الدويل ،بما يف ذلك من خالل تنفيذ اإلجراءات املســبقة
التي التزم بها لبنان يف االتفاق املربم عىل مستوى املوظفني
يف  7نيســان ،وذلك من أجل إرســاء أســس متينة للتعايف
االجتماعي واالقتصادي املستدام للبنان» .وأشارت مجموعة
الدعــم إىل أن «عدد النســاء املمثالت يف الحياة السياســية
اللبنانية ال يزال منخفضاً ،مما يحرم البلد من مساهمتهن يف
إرساء الحكم الرشيد والسالم واألمن» ،الفتة يف الوقت عينه،
اىل أنها «نظرا ً للمشاركة الحماسية للمرأة يف هذه االنتخابات،
تحث عىل اتخاذ كل خطوة ممكنة لضمان أن تلعب املرأة دورا ً
كامالً يف الحياة السياسية اللبنانية».
وإذ شــددت عىل أنها «تتطلــع إىل العمل مع الحكومة
الجديدة فيما تتابع التزاماتهــا الدولية ،بما يف ذلك بموجب
قرار مجلس األمــن الدويل  )2006( 1701والقرارات األخرى
ذات الصلة» ،أعادت «تأكيد دعمها لسيادة لبنان واستقراره
واستقالله الســيايس ،فمن املهم االلتزام باملهل الدستورية
املتعلقة باالستحقاقات االنتخابية املقبلة خالل العام الحايل».
واخريا ً أكدت مجموعة الدعم الدولية عىل «اســتمرارها
بالوقوف إىل جانب لبنان وشعبه».
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طوني فرنسيس

حكومة السطو المقونن على ودائع الناس المنهوبة

إقرار أغلى فاتورة اتصاالت على الكرة األرضية
راكمت حكومــة «معا ً لالنقاذ»
كل القرارات غري الشعبية التي تطال
املواطــن املعدوم يف معيشــته حتى
آخر جلسة لها امس قبل الدخول يف
ترصيف االعمال ،وعمدت اىل تهريب
كل هذه القرارات عىل قاعدة «يا رايح
كثّر املصايب» لتســتحق عن جدارة
لقب حكومــة «معــا ً لالجهاز عىل
املواطن».
ويمكن القول ان بإمكان لبنان
ان يطلــب الدخول يف موســوعة
«غينيس» عن اغىل فاتورة اتصاالت
يف العالم عىل االطالق ،كما ان خطة
التعايف تضمنت يف بنودها ســطوا ً
مقوننا ً عــى ودائع الناس املنهوبة
والضائعــة مــن خالل تقســيط
الودائع عىل ســنوات طوال ،ربما
سينتظر جيل آخر او اكثر للحصول
عليها.
لم يعرتض احد عــى «مجزرة
االتصاالت» باستثناء وزير االشغال
العامة عيل حميــة ،اما املعرتضون
عىل خطة التعايف فهم وزراء الثنائي
الشيعي باستثناء وزير املالية يوسف
خليــل ،كما اعرتض وزيــر الرتبية
والتعليم العايل عباس الحلبي.
يف خــال الجلســة حصل لغط
بعدما غــادر رئيــس الجمهورية
ليرتأســها رئيــس الحكومة ،وكان
الظــن ان عون ال يريــد ان يجلس
طويــاً وهو الخــارج لتــوه من
املستشــفى بعدما اجرى فحوصات
شــاملة ،ليتبــن الحقا ً ان ســبب
الخروج هو لقاء الوفد العســكري
االمريكي ،حيث عاد ليرتأس الجلسة
بعد انتهاء اللقاء.
وعقد مجلس الوزراء جلســته
االخرية قبــل دخــول الحكومة يف
مرحلة ترصيف االعمال ،برئاســة
رئيس الجمهوريــة وحضور رئيس

اعتصام لمرضى السرطان عند مفترق قصر بعبدا بالتزامن مع جلسة مجلس
الوزراء (فضل عيتاني)

مجلس الوزراء والوزراء الذين غاب
منهــم وزير الخارجيــة واملغرتبني
املوجود خارج لبنان.

عون

يف مســتهل الجلســة ،تحدث
رئيس الجمهورية فأشــار اىل أنها
الجلسة االخرية للحكومة بعد اجراء
االنتخابات النيابية وبدء والية مجلس
النواب الجديــد ،الفتــا ً اىل أن هذه
االنتخابــات تمّ ت يف ظروف مقبولة،
عىل رغم بعض االحداث التي سجلت
فيها ،ومن مسؤولية وزارة الداخلية
والبلديات نرش النتائــج بالتفصيل
ضمــن املهلة املحددة لالفســاح يف
املجال امام الراغبني يف تقديم الطعون
امام املجلس الدســتوري .ثم تحدث
عن عمــل الحكومة خالل االشــهر
املاضية ،فأشاد بالتفاهم الذي ساد
بني الوزراء وما قاموا به من اعمال
يف الفرتة القصرية من عمرها ،شاكرا ً
لرئيس الحكومة والوزراء جهودهم
يف هذا االتجاه.

ميقاتي

ثم تحــدث ميقاتــي فقال ان
الحكومة عملت كفريق عمل واحد،
مســجالً ارتياحه اىل عمــل الوزراء
وتعاونهــم .ثم نــوّه بالجهود التي
بذلت الجراء االنتخابات النيابية من
الوزارات واالدارات العامة واالجهزة
االمنية واالدارية املعنية.
بعد ذلك بــارش مجلس الوزراء
دراســة جدول االعمال ،فقدم وزير
الداخلية تقييمــا ً للعملية االنتخابية
ثم س ّلم الوزراء تقارير عما تحقق يف
وزاراتهم منذ تشكيل الحكومة.

المقررات

ودرس مجلــس الــوزراء بنود
جدول االعمــال ،واتخــذ القرارات
املناسبة بشأنها وأبرزها:
 عرض نائــب رئيس مجلسالــوزراء اســراتيجية النهــوض
يف القطــاع املــايل ومذكرة بشــأن
السياســات االقتصاديــة واملالية،
وأق ّرت باعرتاض الوزراء عيل حمية،

عويدات يفتح شركة مكتّف وغادة عون
تفقد صوابها وتستنجد بعون
رغم قرار النائبة العامة اإلســتئنافية يف جبل
لبنان القاضية غادة عــون ومحاوالتها الدؤوبة
لعرقلة تنفيذ قــرارات قضائية ،ليس آخرها قرار
قايض األمور املســتعجلة يف املتــن رالف كركبي
ّ
بفض األختام عن أبواب رشكة مكتف للصريفة يف
عوكر ،من خالل اعادتها وضع الشمع العتبارها
انــه «ال يحق لقاض مدني أن يكــر قرار نيابة
عامة اســتئنافية» ،فتحت رشكة مكتف ابوابها
مجــددا ً امس بعدما أزالت فرقــة من أمن الدولة
االختام عنها ،بناء عىل قرار املدعي العام التمييزي
القايض غســان عويدات .وقد رافــق محام من
مكتب وكيل الرشكة مارك حبقة الفرقة.
وعلمت»نداء الوطن» ان خطوة عويدات تأتي
كون الرشكة لم تعد مــرح جريمة لكي تبقى
عليها االختام ،علما ً ان قرار عون بوضع االختام
ليس مبنيا ً عىل كون املكان مرسح جريمة بل اتى
كتدبري احرتازي ،والتدبري االحرتازي من صالحية
قايض التحقيق او املحكمــة وليس من صالحية
النيابة العامة.

غادة عون

خطــوة عويــدات أفقــدت القاضية عون
صوابها ،فســارعت اىل تدويــن تغريدتني قالت
يف اوالها 5« :مليــار دوالر تبييض اموال بدعوى
مكتف  sgbl-ما بتســتاهل نطالب فيهن لنعرف
وين راحــوا ونرجعهم النهم اموال غري مرشوعة.
5مليار  $مــا بيحرزوا حتى نوضــع اختام عىل
املؤسســة .يف حدا يخربني كيــف منرجع اموال
املودعني ...بالوعود الفارغــة ،مهزلة .يا ناس يا
مودعني ما حدا همّ و يحميكن ويرجع اموالكن».
ويف تغريــدة ثانيــة ،كتبت عــون« :ما حدا

غادة عون في شركة مكتّف بعد اقتحامها

ّ
بيحقلو يختــر القضاء يف شــخصه ويكرس
القوانني .انا اناشــد هنا فخامــة الرئيس حامي
الدستور والسلطات الدستورية .يف دعوى مكتف
امللف موجود عند قايض التحقيق االول .وال يحق
ملدعي عام التمييز ان يحل شخصه محل القايض
املذكور ويتخــذ القرار عنه .هــذا خطري .وغري
قانوني».
وكتبت يف ثالثة« :ال يمكــن القبول بالظلم.
كقــاض ال يمكن ان اقبل ذلــك واال برتك وبقعد
ٍ
ببيتي».
اال ان اوســاطا ً قانونية ودســتورية عليمة
اكدت لـ»نداء الوطن» ان من يرتكب املخالفات هي
القاضية عون بحد ذاتها ،إذ انها خالفت القانون،
وتعسفت باستعماله يف اماكن وتمادت يف ّ
ّ
تعسفها
يف اماكن اخــرى ،أضف اىل انهــا بتدبريها خربت
بيوت املوظفني وعائالتهم قبل ان تقول يف النهاية
ان امللف مــن صالحية قايض التحقيــق االول».
هذه األوســاط قالت أيضا إن ال قدرة ألي مرجعية
قضائية عىل كرس قرار الرئيس عويدات.

3

مصطفى بريم ،عباس الحاج حسن،
ومحمــد املرتىض ،وتحفــظ الوزير
عباس الحلبي.
 عــرض وزارة االتصــاالتموضــوع تخفيض حــواىل 42,65
مليــون دوالر أمريكــي فريش من
تكلفة تشغيل شبكتي الخليوي.
 تكليف وزير االشــغال العامةوالنقــل التعاقد مــع رشكة SGS
لتقديم خدمــة فنية متعلقة بتفعيل
عمل املاســحة الضوئيــة يف مرفأ
بريوت بغية تعزيز أمن الشحنات.
 طلــب وزارة الصحة املوافقةعىل الطلب من مرصف لبنان ســداد
مبلغ وقدره  35مليون دوالر امريكي
شهريا ً لألشهر األربعة القادمة لزوم
رشاء ادوية االمراض املســتعصية
واملزمنة والرسطانية ،ومستلزمات
طبية وحليب ومــواد أولية لصناعة
الدواء.
 أما بالنسبة اىل بند رفع الدوالرالجمركي ،فقد تم سحبه من التداول
من قبل وزير املال.
 تمــت املوافقة عــى عرضوزيــر االتصاالت بتعديــل التعرفة
والرسوم عىل النحو الوارد يف كتابي
الــوزارة رقــم  /1/1245و تاريخ
 2022/4/14ورقــم  / 1 / 1548و
تاريخ  ( 2022/4/12ال سيما خيار
التخفيض بنســبة  )66،67%وذلك
اعتبارا من  2022/7/1مع التشديد
عىل مــا ورد يف اقرتاح الوزير لناحية
اقرتان التعديل برزم وعروض خاصة
بذوي الدخــل املحدود ،عىل أن يصار
اىل تشكيل لجنة وزارية تضم وزراء
املالية ،االتصاالت ،العــدل ،الطاقة
وامليــاه إلعادة صياغة املرســوم يف
ضــوء رأي مجلس شــورى الدولة
ومداوالت مجلس الوزراء ومالحظات
السادة الوزراء.

النواب الذين يعرفهم الجميع
وكتل "«لويا جيرغا"» المنسية
التغيير يشق طريقه من دون شك وفوز
الشبان والشابات المنتمين والمنتميات الى
روحية انتفاضة النقمة في  17تشرين 2019
إشارة عميقة الى المغزى والداللة على صحة
هذا االنطباع.
الفائزون والفائزات لم يأت ترشيحهم من
قرار إتخذه شخص إعتاد اختيار «ممثليه»
ٍ
الى مجلس نيابي قبل ان يتم «االستفتاء»
على تسميتهم .اعتاد اللبنانيون هذا النمط من
االنتخاب طوال العقود الثالثة الماضية ،وهو
نمط قديم متجذر في صلب الحياة السياسية
اللبنانية .كان الحلم األجنبي يتولى التسمية قبل
أن تنتقل صالحيته هذه الى وريثه المعيّن ،وفي
السنوات األخيرة لم يعد سرا ً وال غريبا ً القول
إن نحو خمسة أو سبعة أشخاص يختصرون
الحياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية
والمالية والقضائية ،ليعود شخص واحد
فيحتكر باسم هؤالء الحياة الوطنية في مجملها.
قليلون تمكنوا خالل العقود الماضية
من خرق هذا االحتكار في التمثيل ،وكادوا
ينقرضون بفعل قانون االنتخاب الذي وضع
سلطة االختيار نهائيا ً في يد القيادات الطائفية
وأمين عام نظامها التمثيلي ،غير أن تجربة
اإلنتفاضة وممهداتها في الجامعات والنقابات
والحمالت االعتراضية المدنية ،جعلت تغيير
العادات ممكنا ً وخرق الجدران حتمياً.
النواب الفائزون باسم مناخات تشرين
خرقوا نظام الـ»لويا جيرغا» األفغاني ،خاضوا
معاركهم من تحت الى فوق ،فحملهم الناس
الى مجلس النواب .لم يعيِّنهم أحد ممثالً له
ليكونوا مجرد أعضاء في كتلة ينسى الجمهور
أسماءهم في اليوم التالي .اآلن يردد اللبنانيون
اسماء «التغييريين» فردا ً فرداً ،لكنهم يعجزون
بالتأكيد عن تسمية ثلث أعضاء الكتل الوازنة
التي جيء بها من فوق في معارك تفتقر
للمضمون وللمعنى.
ربما هنا يكمن البعد األصلي للتغيير
الحاصل ،وترجمته ال بد وأن تتم في ممارسات
ً
سهلة
األيام المقبلة ،وسط ردود لن نتوقعها
ممن تب ّلدوا في قيادة بلد اعتبروه من دون
سكان.

"عبر رحالت مدنية إلى دمشق وبإدارة نجل صفي الدين صهر سليماني»"

إسرائيل :هكذا يتم نقل األسلحة اإليرانية
االستراتيجية إلى «"حزب الله"»
يف ســياق املواجهات املستمرة
والحرب «البــاردة» بني إرسائيل من
جهــة و»حزب اللــه» وخلفه ايران
من جهــة ثانية ،رســمت إرسائيل
أمس ،بلسان املتحدث باسم جيشها
افيخاي ادرعي ،ســيناريو ملســار
نقل األســلحة من إيران إىل «حزب
الله» ،عرب رحالت مدنية إىل دمشــق
ثم إىل لبنــان ،متّهمــة نجل رئيس
املجلــس التنفيذي يف «حــزب الله»
السيد هاشــم صفي الدين ،املدعو
رضا صفي الديــن واملتأهل من ابنة
القائد الســابق لفيلق القدس التابع
لـ»الحرس الثــوري اإليراني» اللواء
قاسم سليماني ،بتنفيذه .كذلك اتهم
ادرعي ،يف سلسلة تغريدات له أمس،
السيد هاشم صفي الدين باستغالل
«منصبــه الرفيع والبنــى التحتية
للدولة اللبنانية ،ملســاعدة نجله عىل
نقل األسلحة االسرتاتيجية من إيران
إىل «حزب الله».
وقــال« :يف إطــار منصبــه،
يقوم هاشــم صفي الدين بمتابعة
نشــاطات حزب الله مع الســكان
ّ
الشيعة ،والتّواصل مع الشخصيّات
البارزة يف لبنان ،وإدارة آليّات اإلعالم

واالتّصاالت .ونجلــه ،رضا ،متزوّج
من ابنة القائد ّ
السابق لفيلق القدس
قاســم ســليماني ،ويقوم بزيارة
إيــران عدّة مــ ّرات شــهرياً ،حيث
تعيش زوجته» .وأشــار أدرعي إىل
ّ
أن «الرحــات الجويّة التي يقوم بها
رضا صفي الدين إليران ،تحمل أبعادا ً
ً
خفية ،حيث يســتغ ّل إقامته هناك
لتنسيق عمليّات نقل أسلحة متقدّمة
ً
إىل حزب الله ،مســتخدما ً
شبكة من
البنى التحتيّة واملوارد والنشــطاء،
تعود إىل املجلس التّنفيذي الذي يرأسه
والــده ،وبدعم جهــات عىل عالقة

بالحرس الثوري اإليراني».
ولفــت إىل أنّه «لضمان الحفاظ
عىل الرسيّة ،يت ّم نقل األســلحة عىل
متن رحالت مدنيّة من إيران إىل مطار
دمشق الدويل ،بما يع ّرض املدنيّني إىل
خطر محدق» ،مشدّدا ً عىل ّ
أن «حزب
اللــه اإلرهابي يســتغ ّل دولة لبنان
ومواطنيها ،ألغراض إرهابيّة تخدم
املصلحة اإليرانية» .وأعلن ّ
أن «جيش
الدّفاع سيواصل مراقبة ك ّل محاوالت
حزب الله الهادفة إىل تهديد أمن دولة
إرسائيل ،وســيعمل وفــق الحاجة
لحماية أمن الدّولة ومواطنيها».

٤

محـــــليـــــات
العـــدد  - 840السنــــة الثــالثــة

ســنـــاء الــجـــاك

ّ
الدس
ملوك
لم يتأخر «حزب الله» في الشروع
باستراتيجيته المالئمة للتعامل مع نتائج
االنتخابات النيابية.
الخطوات األولى بدأت تلوح تباشيرها مع
كالسيكية اشتهر بها .فهو سارع إلى التهديد
بالحرب األهلية وتخوين «الخصوم» إن هم
واصلوا ثورتهم داخل المجلس على تركيبة
األحزاب وتقاسمها السلطة.
ومن ثم أتحفنا األمين العام للحزب حسن
نصرالله بخطاب هادئ ،ولكن مع تحديد
للمحرمات ،وأولها ،ولعل أوحدها ،اتركوا
الحديث عن السالح جانباً ،وال تقربوه ،واال
تكونوا رجسا ً من عمل الشيطان ويجب
تجنبكم .ويا شاطرين اسمعوا الكلمة،
وافرحوا بلقب سعادتكم وال تتجاوزوا
خطوطنا الحمر...
وهذه االستراتيجية ليست جديدة .فيها
الكثير مما كان يعتمده الحزب منذ العام
.2005
وأهم ما فيها ّ
دس السم في الدسم .وهذا
ما يجب أن ّ
يتيقظ له «نواب التغيير» ،ألنهم
سيواجهون ملوك ّ
الدس.
ومن يتابع يكتشف كيف يعمل
ّ
الدس مع التشويش على شروع «نواب
التغيير» بالتنسيق وتوحيد المواقف حيال
االستحقاقات التي تنتظرهم.
وما سيبرز في المراحل الالحقة تباعا ً لن
يخرج عن هذا السياق الذي تنتهجه ماكينات
التلفيق والتفريق بغية حرق صورة هؤالء
النواب المتمردين وسمعتهم ،في حين تنشط
عملية معاقبة الشعب اللبناني على خط آخر.
فالحزب الحاكم بأمره ،لن توقفه نتائج
انتخابات تعكس إرادة اللبنانيين ،وهي لم
توقفه سابقاً ،وذلك كونه ال يعرف التسامح
عندما يتعلق األمر بأي تفصيل يهدد
مصادرته السيادة.
لذا ،كان ال بد من التحرك من دون إضاعة
وقت لقهر المواطنين وإعادتهم إلى الحظيرة،
فشهد سعر صرف الدوالر ارتفاعا ً ال مبرر
له اال التالعب غير القانوني ،وبرزت أزمة
الخبز ،وأزمة االتصاالت وراء الباب ،وعادت
الطوابير أمام محطات الوقود مع ارتفاع
جنوني في أسعارها ،هذا عدا التهديد بالعتمة
الشاملة ،والتبشير بالفوضى األمنية وصوال ً
إلى حمل لواء الحرب األهلية ،إذا ما حاول
«نواب التغيير» ان يَتِّحِ دوا ويَتَحدّوا مشاريع
انتهاك الدستور القوانين ،سواء لجهة تشكيل
الحكومة او انتخابات رئيس الجمهورية،
او فرض قوانين على قياس السلطة وعلى
حساب الشعب.
فالمطلوب وفق االستراتيجية زيادة النقمة
وإظهار عجز «نواب التغيير» حتى قبل أن
يدخلوا رحاب البرلمان ،وعليهم أن يتوقعوا أن
كل استحقاق سوف يتحول إلى كابوس.
ولن تنفع مهادنة الحزب لجهة عدم
التطرق إلى خطوطه الحمر ،ان لجهة السالح
غير الشرعي او الوالء إليران على حساب
السيادة اللبنانية بانتظار انجاز اإلصالح.
فهذه المهادنة لم تنفع بعد اغتيال الرئيس
رفيق الحريري .وهي بالتأكيد لن تنفع اليوم.
ولن تنفع محاولة محاربة الفساد
والحرص على عدم انتهاك الدستور في
الندوة البرلمانية او عند تشكيل الحكومة ،وما
سوف يرافقها من تعطيل في إطار تناتش
الحصص وإرساء مفاتيح النفوذ للتحكم
بالسلطة التنفيذية ،ألن هذا الفساد هو ما
يحمي استمرار مصادرة السيادة ورهن البلد
للمحور اإليراني.
سيكون على «نواب التغيير» أن يتعلموا
الكثير وان يشعروا بالصدمة واالعياء
واإلحباط وهم بمواجهة ملوك الدس..
سيكون عليهم أيضا ً أن يعجلوا في
استيعاب الدروس وان يشكلوا جبهة متماسكة
ومتينة ،ويتحصنوا بمشاركة فعلية وفعالة
مع الشعب الذي اعطاهم أصواته ليترجم
من خالل هذه األصوات إرادته ورفضه لكل
مكونات المنظومة ولكل ارتكاباتها ،من
دون مراعاة او أولويات يجيد ملوك الدس
استخدامها لتفشيلهم وترويضهم ،إذا ما
استطاعوا إلى ذلك سبيالً...
ال تسمحوا لهم بذلك...

الـسـبـت  ٢١أيـــــــار 2022

بيروت والمتن وكسروان وطرابلس وعكار ...إلى الطعن

هل يقلب المجلس الدستوري نتائج اإلنتخابات؟
طـــونـــي كــــرم
بني رفض الهزيمــة واإلرتكاز عىل
أدلة صحيحة ومقنعة ،تتوجه األنظار إىل
املجلس الدستوري خالل األسابيع املقبلة
مع تسجيل اإلعرتاض عىل النتائج النهائية
لإلنتخابات يف العديد مــن الدوائر منها:
بريوت الثانيــة ،املتن ،كرسوان ،طرابلس
وعكار ،ومع تخطــي املخالفات يف دائرة
بعلبــك الهرمل حدود الطعــن وصوال ً إىل
الشــكاوى الجزائية التي تستعد «القوات
اللبنانيــة» إىل تقديمها بعد املمارســات
الرتهيبيّة واإلعتداءات التي طالت الحملة
اإلنتخابية للنائب انطوان حبيش يف العديد
من القرى البقاعيّة.
وإن كان الطعن وإعادة النظر بنتائج
اإلنتخابات يشكل ضمانة لنزاهتها ،فإنه
يضع املجلس الدســتوري وأعضاءه أمام
تح ٍّد جديد إلثبات استقالليتهم وقدرتهم
ّ
البــت يف الطعون التي ســتقدّم إىل
عىل
رئاسة املجلس يف مهلة أقصاها  30يوما ً
من تاريخ إعالن النتائج .املشــرع الذي
حرص حق الطعن باملرشح الخارس رشط
أن يكــون من الدائــرة االنتخابية عينها
ومرشحا ً عن املقعد النيابي نفسه (أي عن
مقعد الطائفة نفسها يف حال وجود أكثر
من مقعد واحد لطائفة ما يف الدائرة) ،فتح
الباب أمام العديد من اإلجتهادات حول هذا
املوضوع.
وهذا مــا ينطبق عىل دائــرة املتن
مع إعالن املرشــح (الخارس األول) جاد
غصن توجهه إىل الطعن يف النتائج بسبب
املخالفات التي حصلت ،والتي حالت دون
اجتياز الئحته العتبــة اإلنتخابية بفارق
 88صوتا ً وضمان فوزه باملقعد املاروني.
وبفضل القانون اإلنتخابــي املعمول به
لجهة احتساب النتائج ،فإن قبول الطعن
ّ
والبت إيجابا ً به يشــكل خطرا ً عىل هوية
العديد من النواب املنتخبني يتعدى املقعد
العائد لطائفة «املرشــح الطاعن» ليطال
وفق النتائج املرتقبة ،خسارة الئحة «معا ً

انتخابات بشوائب كثيرة

أقوى» الحاصل الثاني ومعه مقعد النائب
املنتخب اغوب بقرادونيان ،لصالح املرشح
األرمني عىل الئحة «متن الحريّة» املدعومة
من «القوات اللبنانيــة» آرا بارداقجيان،
الذي ســيحل مكان النائب املنتخب رازي
الحاج .ال تقترص اإلعرتاضات عند املتن،
لتسجل «القوات اللبنانية» ريبتها مع تزايد
الحديث عن التالعب يف نتائج اإلنتخابات يف
كرسوان جبيل مع إعالن النائب شــوقي
دكاش يف بيان «وصول صناديق من لون
طائفي معني يف وقــت متأخر ترافق مع
اعــان فوز النائب فريــد الخازن بعد أن
كان التنافس محصورا ً باملرشحني شادي
فياض وجوزفني زغيب».
وإن كانت «القوات» التي سجّ لت عدة
مخالفات ون ّ
ظمت كتب اعرتاض تحديدا ً يف
بعلبك الهرمل وكرسوان ،تدرس املقتىض
القانوني الذي يمكن العمل عىل أساسه،
فإن الخــارسة األوىل يف كرسوان جوزفني
زغيب تتحرض للطعن بنتائج اإلنتخابات،
مشــرة يف حديث لـ «نداء الوطن» إىل أن
الطعن مرتكز عىل أدلة أبرزها إعالن نتائج
مغايرة لتلك التي عرضت عىل الشاشــات
أثناء الفرز ،وأدت إىل إعــان فوز النائب
فريد الخازن.
شــماالً ،أكد املرشــح عــن املقعد
الســني يف طرابلس فيصــل كرامي انه
سيتخذ كل اإلجراءات واملسالك القانونية
الالزمة انطالقا ً من احتكامه إىل القوانني
بعد أن أثبتت األرقام والوقائع املســتندة

إىل أدلــة مادية واضحة تعــ ّرض النتائج
لعمليــة تزويــر مُحكمــة ،موضحا ً يف
بيان أن «العمليــة الديمقراطية يف لبنان
هي أبعد مــا تكون عــن الديمقراطية
الحقيقية والشفافة وأن حجم املخالفات
واالرتكابات جسيم جداً».
ترافــق ذلك مع إعالن املرشــح عن
املقعد العلوي عىل الئحة «عكار أوال» حيدر
عيىس احتجاجه عــى نتائج االنتخابات
النيابيــة ورغبته يف الطعــن بها ،معتربا ً
انه «تم استبدايل باملرشــح احمد رستم
عىل الئحة «االعتدال الوطني» بفارق 67
صوتا ً فيما لم تحسب مئات االصوات يل».
وتوقف عيىس عند «اللغط الذي جرى قبل
الربع الســاعة االخري من اعالن النتيجة
يف هيئة القلم حــول الحواصل وكيف تم
اخراج الجميع مــن داخل القاعة بوجود
عنارص أمنية ملثمة» ،وتساءل مستغربا ً
«كيف ارتفع حاصل املرشح املنافس من
 7آالف صوت أىل  12الفاً ،يف أقل من دقيقة
عىل حسابه وحساب الالئحة التي ينتمي
إليها؟» .ويف الســياق ،لم تســلم بريوت
والدائرة الثانية تحديدا ً من التشــكيك يف
النتائج ،فقد أعلن النائب فؤاد مخزومي
أن «تأخري صدور نتائج انتخابات بريوت
الثانية  36ســاعة ،والتزويــر والتالعب
بنتائج الئحتنا لتطيري مقعدين مضمونني
لصالحنا وفــق أرقام كافــة املاكينات
االنتخابية ،سيدفعنا للطعن بالنتيجة».
وللوقوف عند املســار الذي تسلكه

الطعون ،أوضح النائب الســابق املحامي
غسان مخيرب لـ»نداء الوطن» أن إجتهاد
املجلس الدســتوري اللبناني والفرنيس،
يأخذ بأســباب الطعن واملخالفات التي
يمكن أن تؤدي إىل تغيري النتائج ما يضعه
أمام خيار من اثنني :إما إبطال اإلنتخابات
برمتها بســبب املخالفة التي شــابتها،
وبالتايل تلتزم اإلدارة بالدعوة إىل انتخابات
جديدة ،أو يعمد إىل إبطال نيابة بالنسبة إىل
مرشح ّ
معي وإعالن نيابة املرشح الخارس
األول .وأشــار إىل أن املجلس سبق أن نظر
يف العديد من الطعــون وأبطل الصناديق
واألصوات التي شابتها مخالفات وصوال ً
إىل إبطال نيابة مرشــح منتخب وإعالن
مرشح آخر .وإن كانت الطعون أمام
فوز
ٍ
املجلس الدستوري ال تقف عند احتساب
األصوات والصناديق ،لتشــمل الحمالت
اإلنتخابية التي من شــأنها أن تشــكل
خرقا ً لقانون اإلنتخابات ،رأى ان إجتهاد
املجلس الدستوري غالبا ً ما يكون خجوال ً
بما يتعلــق بالنتائج املرتتبة عىل مخالفة
األصول املتعلقة بالحمــات اإلنتخابية،
واملرتبطة بتجاوز أصول ورشوط اإلعالم
واملساواة يف معاملة املرشحني بالتساوي
يف اإلعالم وتخطــي اللوائح للســقوف
اإلنتخابية.
وإىل جانب املخالفات التي ســجلتها
املاكينات اإلنتخابيّة ،بــرز التقرير األويل
لـ»الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية
االنتخابات  »LADEالــذي أكد أن عملية
االقرتاع التي حصلت يــوم األحد  15أيار
اعرتتها شــوائب بالجملــة ومخالفات
فاضحــة وترهيب وضغوط مارســتها
جهات سياســية عدة؛ لتشكل املخالفات
التي تــم رصدها وتوثيقهــا طيلة اليوم
االنتخابي الطويل عامالً مخيّبا ً لآلمال ،ال
بل يف ّرغ جوهر العملية الديمقراطية من
معناها .وهذا ما يشــكل عامالً مساعدا ً
يرتكز عليه املجلس الدســتوري ّ
للبت يف
الطعون الناظر بها والتي من شأنها إعادة
الـ «سعادة» ملستحقيها.

 3تحديات تواجة قوى صيدا السياسية...
داخليًا ووطنيًا ومع القوى اللبنانية
باقي القوى السياســية وابرزها العمة الحريري ،ما
صــيــدا  -مــحــمــد دهــشــة
يردم هوة الخالفات الســابقة ويؤسس ربما ملرحلة
جديدة مع االحتضان الشــعبي املتقاطع بينهم للمرة
إنقشــع غبار املعركة االنتخابيــة يف دائرة صيدا
االوىل ،وستش ّكل االســتحقاقات املقبلة ومنها البلدية
– جزين ،غري ان هول النتائج ما زالت تشــكل صدمة
وجمعية «املقاصد الخريية االســامية» وســواهما
كبرية لبعض القوى السياســية عىل وقع مفاجآتها
االختبار االبرز ،خاصة مع بروز دور ونجم بعض رموز
املدوية يف خسارتها بخالف ما كانت تتوقع ،فانرصفت
الحراك االحتجاجي ومنهم هانية الزعرتي التي جمعت
اىل تقييم املرحلة او وصل ما انقطع نتيجتها ،يف محاولة
نحو  3100صوت تفضييل يف ظاهرة الفتة.
لعدم خسارة املزيد من رصيدها.
والتحدي الثاني عىل مستوى عالقاتها مع القوى
عىل املســتوى الصيداوي الشعبي ،ال يخفي ابناء
السياســية املحيطة ،حيث يقول املراقبون انه اذا كان
املدينة ارتياحهم الكبري اىل فوز النائبني الدكتور اسامة
من املمكن ان يعيد الثنائي الشــيعي تصحيح عالقاته
ســعد والدكتور عبــد الرحمن البــزري ،ويفاخرون
مع صيــدا وقواها عىل خلفية طي صفحة االنتخابات
بانتخابهما باملــزاج الصيداوي الــرف وبالحفاظ
وقطع الطريق عىل تشــنج واحتقــان ،فان مصادر
عىل قرار املدينة املســتقل ،خاصة مــع ما جرى يوم
صيداوية تؤكــد لـ»نداء الوطــن» ان «التيار الوطني
االقرتاع لجهة تصويت كتلة من ناخبي «املســتقبل»
الحــر» هــو الخارس االبــرز ليس
ورفع نســبة االقرتاع وتاليا ً الحاصل،
داخليا فقط وانما مع القوى االخرى
ما يفتــح االبواب عــى مرصاعيها
بعدما كشــفت نتائــج االنتخابات
امام تعــاون مســتمر بينهما من
جهة ،واطالق مبادرة اىل التعاون مع نائبا صيدا يدخالن على
تراجعا كبريا يف شــعبيته وانفصاله
خط معالجة مشكلة
عن الواقع وعن حســن العالقة مع
القوى السياسية االخرى ويف مقدمها
الجوار ،ما يرتب مسؤولية مضاعفة
النائبــة بهية الحريــري يف ما يتعلق
النفايات بعد تراكمها
عىل نائبي «القــوات» الدكتور غادة
بمشاريع املدينة وتطويرها وانمائها
ايوب بوفاضل واملهندس ســعيد االسمر ،ناهيك عن
والحفاظ عىل وحدتها وكلمتها من جهة أخرى ،ومع
النائب املنتخب الدكتور رشبل مسعد لردم الهوة ،وهذا
البلدية ورئيسها محمد السعودي يف معالجة مشاكلها
االمر فيه تحد كبري وصعــب ويحتاج اىل جهود جبارة
الخدماتية واملعيشية.
ومتواصلة كي تؤتي ثمارها.
ويرى املراقبون ان املدينة تعيش اليوم سلســلة
التحدي الثالث عىل املستوى الوطني لجهة حفظ
تحديات ،اولها :عىل مســتوى املدينــة فان صيدا هي
دور صيــدا الوطني بعيدا ً مــن االنتخابات ونتائجها،
املنترصة بمكوناتها السياســية والعائلية بعدما اعلن
والحفاظ عــى ثوابتها يف العيش املشــرك والوحدة
سعد والبزري طي صفحة االنتخابات بكل تداعياتها،
الوطنية والتالقــي واالنفتاح وتمســكها باملقاومة
فيما هنأهما املرشــحون اآلخرون بالفوز ،كما فعلت

تراكم النفايات في صيدا

وممارسة دورها الرائد كونها عاصمة الجنوب وليس
بوابته فقط ،ناهيك عن دور ســعد والبزري يف تشكيل
كتلة مســتقلة او االنضمام اىل تكتل اوسع يساهم يف
تكريس دورها عىل صعيد الترشيع واملراقبة واملحاسبة.

مشكلة النفايات

ويف أول تحــد جديد ،انشــغل ســعد والبزري يف
معالجة مشــكلة تراكم النفايات يف االحياء الشعبية
والشوارع بعد اســتمرار ارضاب عمال معمل معالجة
النفايات الصلبة يف سينيق للمطالبة بدفع مستحقاتهم
املالية وتحســن ظروف عيشهم ،فالتقى سعد رئيس
البلدية محمد السعودي بينما اجرى البزري اتصاال ً به،
وتم التوصل اىل حــل موقت يقيض برفع النفايات من
املدينة فورا ً ووضعها يف بــورة جانب املعمل ،بانتظار
عودة العمال عن ارضابهم وفتــح املعمل ابوابه امام
الشاحنات مجدداً.
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مجلس  ...2022أزمة نظام أم كيان؟

أنطوان نجم :انتخاب رئيس سيادي كجوزف عون يُحرّر نظامنا
سعيد مالك :أكثرية الثلثين في القضايا المصيرية بحاجة إلى توافق
الــشــمـــاعـــي
د .مــيـــشـــال
ّ
ال يمكن بعد اليوم القفز فوق الشــكل السيايس
الجديــد الذي أفرزتــه انتخابــات  .2022لقد باتت
تركيبة هذا املجلس واضحــة؛ بحيث يمكن توزيعه
عىل ثالث مجموعات سياسيّة:
 1املجموعة الســياديّة التي تض ّم يف طليعتهاحزب القــوّات اللبنانيّة ،وحــزب الوطنيني األحرار
وك ّل الشــخصيّات التي تحمل الخطاب السيادي يف
مرشوعها السيايس.
 2املجموعة الثورويّة التي تض ّم كوكبة من ثوّار 17ترشين وناشــطي املجتمع املدني الذين يحملون
مشــاريعهم االقتصاديّة ورؤاهــم اإلجتماعيّة وقد
ال يعترب بعضهم املرشوع الســيادي – السيايس من
أولويّاته.
 3املجموعــة املنظوماتيّة التــي تض ّم دويتوالحكــم املؤ ّلف مــن املنظومة الفاســدة التي يدير
شــؤونها أفضل إدارة فريق التيــار الوطني الح ّر؛
طيها من ّ
وتحميهــا وتغ ّ
ظمة «حزب الله» املســ ّلحة
بطريقة غري رشعيّة ،وتســمح لهذه املنظومة بأن
تبت ّزها باالســتقواء بقوّة ســاحها هذا ،لتغرف ما
تســتطيعه ممّ ا ّ
تبقى من خريات هــذه الدّولة التي
كانت يف يوم مــن األيّام عىل ح ّد قول فخامة الرئيس
الراحل الياس الهراوي «بقرة حلوباً».
أمام هذا الواقع اإلنقسامي يمكن طرح نظريّة
«الديمقراطيّــة التعطيليّة» التي عــى ما يبدو أنّها
ســتكون ســيّدة املرحلة اآلتية .وهذا ما سيؤدّي إىل
عمليّة ابتزاز قد يمارســها األطراف الثالثة بعضهم
عىل بعض ليسجّ لوا نقاطا ً يف ما بينهم .لكن ما يجب
أن يتنبّه له هؤالء هو طبيعة املعركة التي تُ َخ ُ
اض يف
لبنان ،وهي من طبيعــة كِيانيّة حول وجه ووجهة
لبنان ،إمّ ا أن تكون هويّتنا لبنانيّة وإمّ ا ال تكون .هذا
هو سقف املواجهة .من هنا ،سنكون أمام أزمة نظام
قد تعيقه من جديد الدّيمقراطيّة التعطيليّة التي نجح

سعيد مالك

أنطوان نجم

مرتبط باإلتّفاق بــن األفرقاء الثالثة .وبالنســبة
الفريق املنظوماتي بممارستها طيلة تو ّليه حكومات
للقضايا التي تحتاج لغالبيّة عاديّة أيّ فريقني ممكن
الوحدة الوطنيّة.
ّ
يتحقق .أمّ ا بالنســبة
أن يتّفقا عىل موضوع ما قد
ويف حديث لـ»نداء الوطن» مع الخبري الدستوري
إىل القضايــا املصرييّة الكبرية التــي هي بحاجة إىل
الدكتور سعيد مالك حول طبيعة تفكيك هذه املعضلة
ثلثي مجلس النواب فهذا األمر بحاجة إىل توافق من
دستوريّا ً أشار مالك أنه «بالعودة إىل أحكام الدّستور
الفرقاء الثالثة بســبب وجود ّ
يتبي ّ
ّ
حق فيتو معطى ألي
أن هنالك اســتحقاقات عديدة تقع عىل عاتق
فريق من هؤالء».
مجلس النوّاب ،فهنالك استحقاقات يمكن إنجازها
ويف الســياق عينه قال املف ّكر
بغالبيّة عاديّــة ،وعندها يمكن ألي
أنطوان نجم ّ
«إن املستقبل غري ثابت
فريق مــن الثالثــة املذكورين أن
بل هــو يتطوّر بحســب الحاجة؛
يكون «بيضة القبّان» ،مثالً انتخاب
إمّ ا أن تكون هو ّيتنا
وبحسب تطوّر األمور» .وبالنسبة
رئيس مجلس النواب ونائبه» .وتابع
إىل املرحلــة الراهنة اآلن نصح نجم
مالك« :هنالك اســتحقاقات ليس
لبنانيّة وإمّ ا ال تكون...
الفريق السيادي الذي تقوده القوّات
باالســتطاعة واإلمــكان إال تأمني هذا هو سقف المواجهة
اللبنانيّة بالحــرص جيّدًا عىل عدم
الثلثني كانتخاب رئيس الجمهوريّة
عمالً بأحــكام املادّة  49من الدســتور .عندها لك ّل
االندســاس بينهم أليّ حصان قد يكــون طرواديّ
ّ
الهوى .وأشار نجم إىل رضورة «تثمري هذا االنتصار
حــق الفيتو عىل
فريق من هــؤالء األفرقاء الثالثة
وليس اســتغالله ،وثماره بالتأكيــد تكون بتقوية
إنجاز هذا االســتحقاق ما لم يكن مؤاتيًا مع خيارته
وتنظيم هذا الفريق ،عىل أن يكونوا صوتا ً واحداً ،ليس
واألسماء التي يحدّدها أو يوافق عليها».
بالرضورة يف التفاصيل بل باملوقف األسايس .لنراقب
أمّ ا عىل الصعيد الدستوري فلفت الدّكتور مالك
اىل ّ
مع الوقت كيف سيحدث هذا التطوّر يف النّظام».
أن« :هنــاك غالبيّات يجب أن تؤ َّمن ،وهذا التأمني

وأ ّكد نجم أنّه «مقتنع بعد عهد الرئيس عون إن
استطعنا انتخاب رئيس ليس عميالً أليّ نظام ،عندها
يمكننــا أن نطور نظامنا وتحريــره من الخلل الذي
ّ
ورشح نجم إمكانيّة
دخل إليه وسهّ ل اســتغالله».
انتخاب قائد الجيش العماد جوزف عون للرئاسة يف
املرحلة املقبلة .وعند ســؤالنا عن طبيعة هذا الخلل
ّ
خاصة كان يسري
أجاب نجم« :ك ّل مَن يملك مصلحة
من ضمن الخط الذي يسمح له به «حزب الله» ،ولو
عىل حساب الوطن ،رشط أن يساعده يف التخ ّلص من
هذا النظام» .وطرح إشكاليّة قد تتّضح اإلجابة عليها
يف القليــل القادم من األيّام مفادها »:ل َم ال يمكننا أن
نقسم مجلس  2022بني فريقني فقط ال ثالثة :فريق
سياديّ تغيرييّ بامتياز وفريق يحافظ عىل الوضعيّة
التي كانت سائدة؟».
ويف اإلطار العام األوســع ،لفت نجم إىل ّ
أن « ك ّل
يشء مرتبط بأجواء الرشق األوسط ،فهذا ما عشناه
يف الخمسينات ولم يتبدّل اليوم .إن استطاع الرئيس
األمريكي املقبل السيطرة عىل إيران ،عندها ال خوف
مبارشا ً من حــزب الله .فبهذه األجواء يصبح ممكنا ً
ّ
يتخل الســياديّون عن
التفــاوض معــه ،رشط أال
سالحهم الفكري والزمني ،واأله ّم من دون مساومات
ّ
ألن لغة «حــزب الله» اآلن بدأت تلني .لذلك ال اجتماع
وال لني مع «حزب الله» .يجــب تثبيت لبنانية لبنان
املندمج يف الحياة العربيّة أوالً».
وأشار نجم إىل ّ
أن «فكرة لبنان الكبري هي فكرة
أوحي بها للبطريرك حويّك من الربّ » .وذ ّكر بما قاله
له املف ّكر الدكتور شــارل مالكّ :
«إن الشعب اليهودي
سيدخل إىل الدين املسيحي عرب موارنة لبنان» .ورأى
نجم ّ
أن «األمور تســر نحو تحقيق لبنان الســيادة
والكرامة وحلم البشري .فمشهد طرابلس التي أعطت
القوّات اللبنانيّــة نائبا ً له رمزيّــة كيانيّة وطنيّة»
تجعله متفائالً باملستقبل .وهو الذي رفض أن يرحل
عن لبنان برغم استطاعته ذلك ،وختم حديثه « :نحن
خلقنا هنا وسنبقى هنا».

طرابلس تراقب أداء نوابها الجدد وتنتظر تسمية رئيس الحكومة

ريفي وكبارة ومطر وفنج يُصلّون معًا في مسجد السالم
طــرابــلــس  -مــايــز عــبــيــد
إنتهــت اإلنتخابــات النيابيــة
ووضعت املعركــة أوزارها ،وبدأ الرأي
العام الطرابليس مراقبــة أداء النواب
الجدد وتعــداد إنجازاتهم وإخفاقاتهم
من اليــوم األول لوصولهم .صفحات
هؤالء النــواب أصبحت هدفــا ً للعديد
من الناشــطني لرياجعــوا أفكار نواب
منطقتهــم الجدد ومنشــوراتهم منذ
ســنوات إىل يــوم وصولهــم للندوة
الربملانية.
نواب طرابلــس الســنّة األربعة
كريم كبارة ،أرشف ريفي ،إيهاب مطر
ورامي فنــج أثاروا موجــة من ردود
الفعل اإليجابية يف الساحة الطرابلسية
أمس ،خالل تأديتهم معا ً صالة الجمعة
يف مسجد السالم يف املدينة .الرأي العام
الطرابلــي تمنّى من خــال اجتماع
نــواب املدينة عــى صــاة الجمعة،
أن يكــون هذا األمر فاتحــة من أجل
الوحدة الشاملة لتحقيق أهداف املدينة
ومشاريعها واستعادة دورها.
وكان النائــب كريــم كبــارة قد
اســتبق األمر بزيارة قبل أيام إىل دارة
النائب رامــي فنج وضعــت يف إطار
التنسيق والتشــاور للمرحلة املقبلة.
إجتماع نواب طرابلس الســنّة األربعة
أمــس يــؤرش إىل إمكانية التنســيق
بينهم يف العديد مــن القضايا يف األيام
املقبلة ،وهو أمر لم يعتد عليه الشارع
الطرابليس يف السابق.

النائب الســني الخامــس ممثل
جمعية املشــاريع الخريية اإلسالمية
(األحباش) طه ناجــي يغيب عن لقاء
نواب املدينــة بطبيعة الحال .شــغل
طه ناجي األوســاط الفايســبوكية
والناشطني بالحديث عنه .أبرز ما ذُكر
يف هذا املجال عنه عىل وسائل التواصل
اإلجتماعــي« :النائب الــذي ليس له
مكان ...النائب الذي لــم يبدّل صورة
ّ
ترشــح لها حتى
انتخابه يف كل دورة
اليوم».
كل ذلــك يف ّ
كفــة والفيديو الذي
ظهر فيه النائب العلوي فراس الس ّلوم
وهو يرقص عىل أنغــام أغنية للرئيس
الســوري بشار األســد يف ّ
كفة أخرى.
الفيديو أثار موجة من اإلعرتاض داخل
املدينة ،بعدما كان الســلوم قد ّ
ترشح
عىل أساس تغيريي وعىل الئحة مسماة
«التغيــر الحقيقي» برئاســة إيهاب
يستثن رئيس
مطر .إنتقاد الســ ّلوم لم
ِ
الالئحــة النائب املنتخــب إيهاب مطر
الذي تع ّرض لحملة واسعة عىل وسائل
التواصــل اإلجتماعي بســبب مواقف
السلوم وترصّ فاته األخرية واحتفاالته
يف جبل محسن بعد فوزه .هذه الحملة
دفعت بمطــر إىل إصدار بيان أعلن فيه
أنــه «لم يكــن عىل علم بأن الســلوم
يخفي هذا االنتماء وكان عليه أن يبقى
عىل التزامــه معنــا بالالئحة برفض
الســاح غري الرشعــي والحفاظ عىل
عروبة لبنان واتفاق الطائف ال ســيما
أن دمــاء شــهداء مســجدي التقوى

النواب األربعة بعد أدائهم صالة الجمعة

والسالم ال تزال تنتظر تسليم املجرمني
إىل العدالة».
أوســاط مق ّربة من النائب إيهاب
مطر وصفت لـ»نداء الوطن» ما حصل
بخصوص الحملة عليه بعد نرش فيديو
السلوم بأنها «حملة من بعض الوجوه
الصفراء لوضــع العيص يف عجلة العمل
بعدما أدركوا أن مطر نائب جديد يحمل
فكرا ً تغيرييا ً والكثري من الرؤى واألفكار
التي ستخدم مدينة طرابلس وأهلها».
مــواز ،ال تــزال األرقام
عىل خط
ٍ
الهزيلة التــي حصلــت عليها الئحة

«للناس» املدعومــة من الرئيس نجيب
ميقاتي مدار حديث أهايل املدينة .فعىل
عكس مــا كان إعالم تيار العزم يوحي
بأن الالئحة تقف عىل أرض صلبة ،أثبتت
النتائج أن أرض الالئحة كانت «وحالً».
إذ لم تحقــق أي حاصل ،باســتثناء
كريم كبارة الحليــف ،وغري املنتمي إىل
العــزم .وكان حاصلــه مضمونا ً ألنه
يســتند إىل تاريخ والده يف املدينةّ .
لكن
النائب الســابق عيل درويش  -املرشح
العلوي الــذي ر ّكز عليــه ميقاتي ،لم
يســتطع الوصــول إىل العتبة وهو ما

ّ
يفس الرتاجع الشــعبي الكبري مليقاتي
يف املدينة ،بعدما نال مرشــحوه أرقاما ً
متدنيّة جداً ،كأليســار يسن التي نالت
 270صوتــا ً ووهيب ططر  166صوتاً.
أحد الناشطني شــماال ً ع ّلق عىل أرقام
الئحــة ميقاتي جميعهــا وكتب»:بعد
األرقام الصادمــة لالئحته من الواضح
أن ميقاتــي لم يعد بمقــدوره اإلتيان
بمختار يف حي طرابليس».
فهل أصبح ريفي بعد اإلنتخابات
األكثــر أهليــة لــرؤس الحكومة
العتيدة؟
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هو البرلمان االستثنائي األول في تاريخ االنتخابات
اللبنانية .في الدورات السابقة كان التنافس يحصل
بين مرشحين متشابهين ببرامجهم الفارغة وحمالتهم
االستعراضية .في الدورة الحالية فرضت الثورة على المعركة
االنتخابية موضوع الدولة وإعادة تشكيل السلطة مادة
أساسية على بساط البحث وعلى جدول عمل البرلمان.
برلمان  2022يطرح تحديات وأسئلة من طراز جديد عن
محتوى الديمقراطية وعن تجسيداتها وتجلياتها وممارستها،
وعلى رأس تلك التحديات ما يتعلق باآلليات التي فرضها
نظام الوصاية منذ أول انتخابات بعد الطائف وفرض
بموجبها نبيه بري رئيسا ً يحاكي الشعار البعثي ،األسد إلى
األبد.
ثالثون عاما ً تحولت فيها رئاسة البرلمان إلى مادة للتندر.
تبدلت خاللها أحوال الدول وتناوب رؤساء كثيرون على حكم
بالدهم ،وتشكلت حكومات وسقطت أخرى ،وتناوبت أجيال
كثيرة من االبتكارات العلمية والرقمية ووسائل التواصل،
وظلت رئاسة برلماننا هي هي من غير تبديل وال تعديل ،ال
تعنيها الحكمة القائلة ،لو دامت لغيرك ما آلت إليك.
األمر ال يتعلق باسم نبيه بري بل بما غدا بعضا ً من
التقاليد االستبدادية القادمة إلينا من األحزاب التوتاليتارية،
وبالتحديد من تحويل االنتخابات إلى استفتاءات على مرشح
واحد .هذا ما كان يحصل في دول المعسكر االشتراكي وفي
الجمهوريات العربية الوراثية التي اهتزت العروش فيها بفعل
الربيع العربي ،وظلت رئاسة برلماننا في منأى عن هبوب
رياح التغيير .بفعل تلك التقاليد صار انتهاك الدستور أمرا ً
سهالً ومباحا ً كشرب كوب من الماء.
نظام الوصاية جعل رئاسة البرلمان مدخالً أساسيا ً النتهاك
الدستور فكانت بدعة الترويكا والرؤساء الثالثة وما ترتب
على ذلك من خلط «عبّاس بدبّاس» وتداخل السلطات وإزالة
كل الفواصل بين التشريعية والتنفيذية والقضائية ،حتى
باتت األجهزة اإلدارية للدولة مادة للتحاصص بين الرئاسات
أوال ً ويترك للقوى النافذة األخرى الفتات ،حتى بلغ السيل
الزبى فحلت صور رئيس البرلمان في مكاتب الموظفين
بديالً من صور رئيس الجمهورية ،ودخل المتحاصصون في
سباق على إفراغ اإلدارة من الكفاءات وتعطيل أجهزة الرقابة
وتحويلها إلى مكاتب حزبية تسود فيها القيم الميليشيوية
بدل القانون.
انتهى عهد الوصاية بخروج الجيش السوري وبات حكام
لبنان من غير غطاء فانكشفت األخطاء والخطايا وال سيما في
عمل البرلمان .أقفلت أبواب المجلس النيابي وتعطلت أعماله
وتحول التشريع إلى هرطقات وحلت بدع وفتاوى واجتهادات
وتفسيرات أفرغت المصطلحات الدستورية من معانيها.
حماية مقر المجلس النيابي تسببت بتخريب االستثمارات
وبتهجيرها وبتحويل وسط العاصمة إلى قفر وخراب،
وتحولت شرطة المجلس إلى ميليشيا ،فأطلقت النار على
المتظاهرين ،وشكلت رديفا ً «شرعياً» للمعتدين على خيم
الثورة من راكبي الموتوسيكالت وحاملي العصي من الجيران.
المجلس النيابي المنتخب هو الذي سيتكفل بالحكم
على هذه األخطاء والخطايا وبالمحاسبة عليها .هو الذي
سيعيد األمور إلى نصابها والبرلمان إلى دوره الطبيعي في
المحاسبة والمراقبة والتشريع ،وسيقفل «دكان» الشرطة
المسؤولة عن فقء عيون الثوار ،وسينقل البرلمان من ملتقى
هايد بارك إلى ورشة للتشريع ،ومن منصة للخطابات
المليء بعضها بلغة البذاءة إلى محل للحوار والنقاش
الراقي ،ومن مسرح للتمثيل على الناس إلى ورشة عمل
وخلية نابضة بالبرامج ومشاريع القوانين ،ومن جلسات
تنتهي بالتهريج وتهريب الحقائق عن النواب وعن الناس
إلى إطار للبحث عن حلول لألزمة وعن خطط للتطوير
والتحديث واللحاق بحضارة العصر.
أما الرئاسة «إلى األبد» فأمامها مسؤولية من نوع آخر.
لقد تحدّد بالعنوان العريض هدف الثورة المتمثل بإحداث
نقلة في النظام السياسي اللبناني تتقلص فيه مظاهر
االستبداد الموروثة من اإلقطاع السياسي والمكتسبة من
نظام الوصاية وتتعزز فيه قيم الديمقراطية واحترام
الدستور ،وال سيما منها الفصل بين السلطات وتداول
السلطة .وبات التجديد للرئيس في ظل هذا البرلمان منافيا ً
للمعايير التي وضعتها الثورة.
في خطابه األول كرئيس للبرلمان ظهر على صورة رجل
دولة من الطراز الرفيع ،لكن الصورة تشوهت في اليوم
التالي حين لم يقدم استقالته من رئاسة حركة أمل ،وفي
آخر تصريح له البارحة بدا حريصا ً على إعادة بناء الدولة لو
لم يختتمه بانتهاك سيادتها حين طالب بإبقاء السالح غير
الشرعي خارج سلطتها وخارج البحث.
بين ذاك الخطاب وهذا التصريح خاض مواجهاته ضد
احتكار االقطاع السياسي للتمثيل الشعبي ،ولم يسلم «اإلقطاع
الثقافي» من تصويبه ،لكنه حوّل البرلمان إلى أقطاعية نيابية
على امتداد ثالثين عاماً .فهل يكون الرئيس نبيه بري غداً ،في
أول اجتماع لهذا البرلمان كرئيس للسن ،على مستوى التحدي
ويبادر إلى اتخاذ قرار تاريخي بالتنحي؟
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أزمة الخبز قد ُتف ّ
جر األوضاع ونواب المنطقة يتقبّلون التهاني

صراع على الرغيف بين النازحين السوريين والمقيمين
النبطيــــة ـ رمــــال جــــوني
ما كاد قرار عودة االفران اىل صناعة الخبز
يدخل حيزالتنفيذ ،حتى برز رصاع آخر ينتظر
املواطن ،هذه املرة من خصمه «اللدود» النازح
الســوري وقد بدأ ينافسه يف رغيفه الذي ُو ِّزع
امس بالقطارة ،وبدأ السباق بينهما من يصل
اىل رغيــف الخبــز اوالً .رصاع الخبز الذي برز
يف كفرجوز حيث ســيطر النازحون عىل خبز
املحلة ،كاد يشعل ازمة ،سيما وان املواطن لم
يجد رغيفه بسهولة نظرا ً النه وزع بالقطارة
وبالــكاد حصلت كل دكانة عــى  10ربطات،
وهي كمية ال تسد حاجة العائالت التي ترى أن
ازمة الرغيف من اخطر االزمات عىل االطالق،
من مشاهد الطوابير
وقد تشــعل ثورة ،فيما لو شــهدت شد حبال
جديدة...
مليــون لرية ،او االقفــال ،وكالهما اقىس من
يــدرك الجميع ان الوجود الســوري بات
اآلخر.
خطرا ً عــى كافة املســتويات ،وجاءت ازمة
كل ذلك يحصل ونــواب النبطية غائبون
الخبز لتكشف حجم املخاطر املحدقة التي قد
عن السمع ،أقفلوا هواتفهم عن سماع ازمات
تشــعل فتيال ً يف اي لحظة ،وهو ما دفع وكيل
النــاس ،بعدما ســحبوا اصواتهم يف صناديق
اصحــاب املطاحن يف الجنوب
االقرتاع ،لــم يتدخل أحد منهم
عيل رمــال للتأكيد «ان النازح
لحل ازمــة رغيــف الجنوب،
يقاســم اللبنانــي يف رغيفه
اســتمروا يف تقبــل التهاني
املهدد باالنقطاع مجددا ً يف اي نواب النبطية غائبون عن بفوزهم ،فيما يتخبط املواطن
لحظة ،والحل بعودته اىل بالده ،السمع وأقفلوا هواتفهم بأزماته التي انفجرت وتفاقمت
فبعودتهــم يخف الضغط عن
بمجرد اقفال صناديق االقرتاع،
الرغيف ،كان االجدى بالدولة عن سماع أزمات الناس
ما حدا بكثريين للســؤال «اين
اعادتهــم اىل بالدهم بدال ً من بعدما سحبوا أصواتهم
نــواب النبطية مــن ازماتنا
اعدام فئة كبرية من املعدومني
الحالية؟ مــا هو تعليقهم عىل
في صناديق االقتراع...
يف هذا الوطن».
وأصحاب األفران يهدِّدون ما آلت اليه االحوال»؟
ج ّرت االنتخابات الويالت
صحيح ان وزير االقتصاد
عىل املواطــن ،فقد كان متوقعــا ً كل يشء اال
سحب فتيل االزمة من الشارع ،بتأمني الطحني
املس برغيف الفقــراء ومهن املعرتين ،فقرابة
املدعوم للمطاحن التي تغذي الجنوب بالطحني،
 4200عائلة مهددة بالبطالة جراء قرار وزارة
ما اعاد دوران االفــران وانتاج الخبز ،غري ان
االقتصاد وقف مدهم بالطحني املدعوم ،فباتوا
قراره جاء عىل حســاب قطاع افران املناقيش
امــام خيارين :إما رشاء طــن الطحني بـ20
والباتيرسي وقد هددوا بالتصعيد ،ومصادرة اي

شاحنة طحني مدعوم يف الشارع وبإفراغها يف
خزانات بالستيك ستجهز يف كل املناطق اعتبارا ً
من اليوم .ولفــت رمال اىل «أننا قد نكون امام
تكرار سيناريو مصادرة صهاريج املازوت ،لكن
املشهد ســيكون اقوى النه لغة الجوع وقطع
االرزاق تكون« ،عليي وعىل أعدائي» ،بإستثناء
الشاحنات التي تنقل طحينا ً اىل مخابز الجيش
اللبناني ونحن نعرفها جيداً».
ويتجه اصحاب تلك االفران للتصعيد نهار
الثلثاء املقبل مع نفاد كميات الطحني املوجودة
لديهــم مؤكدين أن تحركهم قد يشــعل ثورة
حقيقية ،ثورة العمال والفقراء والسائقني؟
إذاً ،لم تنته فصول ازمة الطحني والرغيف
واملنقوشة بعد ،فهي تخضع لسياسة الرتقيع
والتلزيق قبل رفــع الدعم نهائيا ً ويرى كثر ان
رفع دعم طحني املناقيش سيســتتبع رسيعا ً
بقــرار رفع الدعــم عن الطحــن نهائياً ،ما
يعني ان ســيناريو تجويــع الناس دخل حيز
التنفيذ وخطوتــه االوىل بدأت مع اعدام قطاع
املناقيش .فهل يشعلون الثورة كما يهددون؟
ام يخضعون لالبتزاز السيايس؟

عشيرة القاتل تسلّمه لألجهزة األمنية ودعوات إلى ضبط النفس

قتيل وجريحان في بعلبك بسبب فرض تصليح
سيارة بالقوة
بعلبــــك " -نـــداء الوطـــن"
إنتهــت اإلنتخابــات النيابيــة وانرصفت
األحزاب والقوى السياســية إىل ترصيف النتائج
يف ميزان الربح والخســارة ومجموع األصوات
التفضيلية ،وعاد النــاس إىل مربعهم األول بحثا ً
أمن
عن ربطة الخبز واملحروقات ،وإســتجداء ٍ
متفلت يقطف أرواح األبرياء.
ضاقت املشاريع االنتخابية للندوة الربملانية
التي بدأت منتصف الشــهر الحايل لنواب بعلبك
الهرمــل وتحديدا ً القوى الكــرى ،وغاب الهم
األســايس الذي ينشده األهايل هنا ويطالبون به
منذ سنوات من دون أن يلقى آذانا ً صاغية ،وهو
األمن وضبط السالح املتفلت بني أيدي العابثني
بحيــاة املواطنني ،حتى أصبحــت دماء الناس
تراق عىل قارعة الطريق من دون أي محرمات،
وبات الجميع مرشوع شهيد ،بينما تقف القوى
املســيطرة وقوف املتفرج عىل عذابات الناس
وقلــة حيلتهــم يف حماية أنفســهم ،وتوضع
العراقيل أمام القوى األمنيــة والجيش للقيام
بواجباتهم تحت حجج ومســميات مختلفة،
فيمــا تراجع دور العشــائر والعائالت وفقدت
القيم والعــادات عىل حســاب الفلتان وحكم
املزرعة ورشيعة الغاب.
يفتتح البقاعي نهاره حامالً دمه عىل كفه،
فاذا لم يسقط برصاص طائش ،يسقط بالقتل
العمد اثر اشكال فردي الغلبة فيه لحامل السالح،
الذي يستقوي عىل املواطنني بفعل سن ٍد سيايس
حزبي أو أمني أو عشــائري وعائيل .ومع منطق
الغلبة الســائد تعود منــاداة املواطنني اىل األمن
الذاتي لحماية أنفسهم وممتلكاتهم التي تنتهك
أمام أعينهم من دون أي رادع ،وال يزالون يمنّون

الجيش ينتشر في مكان وقوع الحادثة

النفس بفــرض الدولة هيبتها والدخول اىل كافة
املناطق املحرمة وبســط ســلطتها وسيطرتها
وحماية مواطنيها ،الذين يناشدونها منذ سنوات
أن تحفظ لهم أمنهم وكراماتهم وتحميهم.
عنــد مدخل حــي الرشاونة قــرب مطعم
السندباد ،سقط وضاح الرفاعي شهيداً ،الشاب
األربعيني البعلبكي الذي تشــهد له مدينته وكل
من عرفه بحسن سريته وأخالقه ورجولته ،رب
األرسة الذي يقصد محله صباح كل يوم ليكسب
قوته بعرق جبينه ،وهــو العارف بأجواء املدينة
وحالها وأمنها املتفلــت ،واملطالب دائما ً بالدولة
ووقوفها اىل جانب أهلها .ســقط وضاح بفعل
السالح املتفلت واملنترش بني أيدي املواطنني الذين
إن لم تحسم الدولة أمرها وتحميهم سيضطرون
لحماية أنفســهم ،فيصبحون مطلوبني للعدالة
بفعل الدفاع عن النفس وحمل الســاح واطالق
الرصاص.
ســال دم وضاح عرشات األمتار حتى وصل
اىل مستشفى الططري القريب من مكان الحادثة
محموال ً عىل األيدي ،غري أن القضاء والقدر حاال
دون أن يكمل مسريته .سقط وضاح اثر اشكال
فردي سببه فرض تصليح سيار ٍة بالقوة يف محل
صديقه محمــد بيان ،حيث قصده شــبان من

المغدور وضاح الرفاعي

عائلة آل جعفر إلجراء تصليحة ال يجريها ،وعند
رفضه غــادروا قبل ان يعودوا بعد دقائق الطالق
النار عىل املحال ،ما أدى اىل سقوط وضاح واصابة
شــقيقه بقدميه ورفيقهما محمد بيان اصابة
حرجة نقلــوا عىل اثرها جميعا ً اىل مستشــفى
الططري ما لبث ان فــارق وضاح الحياة ،فيما
نقل الجريحان اىل مستشفى دار األمل الجامعي
للمعالجة ،حيث اســتقرت حالة شقيق وضاح
الرفاعي فيما ال تــزال حالة بيان حرجة وطلبت
له أكثر من ثالثني وحدة دم.
وعىل األثر ،ســاد الخوف والتوتر يف ســوق
بعلبك وأقفلت جميع املحال التجارية ،فيما عمد
محتجون اىل اقفال بعض الطرقات بمستوعبات
النفايات داخل السوق احتجاجاً ،ورضب الجيش
اللبناني طوقا ً أمنيا ً يف مكان الحادثة وبدأ تنفيذ
مداهمات طالت منازل مطلقي النار من دون أن
يجدهم.
ويف خطو ٍة الفتة ،تداعت عشرية آل جعفر اىل
اجتماع يف منزل الشيخ ياسني جعفر الذي وضع
نفسه بترصف ذوي القتيل داعيا ً اىل ضبط النفس
واللجوء اىل القانون وحكمــة العقالء .ويف وقت
الحق سلمت العشرية القاتل اىل القوى األمنية يف
بادرة حسن نية ورفعا ً للغطاء عن املرتكب.

محـــــليـــــات
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مســـاحة حـــرّة

قراءة في اإلنتخابات النيابية في لبنان
السفيــر د .هشـــام حمــــدان
تم ّكن اللبنانيون ،خالل شهر أيار الجاري،
من إجــراء اإلنتخابــات النيابيــة يف موعدها،
ّ
لكن هذا األمر ال
وبمســار جيّد بشــكل عام.
يعني ّ
أن لبنان مارس فعال ً املفهوم الديمقراطي
للعمل اإلنتخابي .وبعيدا ً من غوغائية املشــاعر
السائدة ،سأســعى إىل تقديم قراءة موضوعية
لهــذه اإلنتخابات ،قبــل أن أنتقــل إىل قراءة
ّ
توقعاتي للمرحلة املقبلة.
أوالً :نقد النّموذج الدّيمقراطي لإلنتخابات
األخرية.
شــك ّ
ّ
أن تنظيم اإلنتخابات ،واملشــاركة
ال
الح ّرة للناس فيها ،يش ّكل عالمة إيجابية ،ليس
ملصلحة السلطة ،بل ملصلحة النظام والدستور،
يف لبنان .أمكن للســلطة تنظيم اإلنتخاباتّ ،
ألن
قوى اإلحتالل املقنّع للبــاد لم تكن قادرة عىل
مواجهة اإلرادة الخارجية بهــذا ّ
الصدد ،والتي
ّ
عــر عنها مــراراً ،قادة الــدول الغربية .وهذا
ّ
مؤش عىل تأثــر العامل الخارجي،
بح ّد ذاته،
يف صناعــة القرارات الوطنيــة يف لبنان .كنّا قد
مساع
اســتمعنا مرارا ً إىل تعليقات وأنباء ،عن
ٍ
جارية ملنع إجــراء اإلنتخابات ،أو تأجيلهاّ .
لكن
ذلك لم يحصل ،بســبب هذا املوقف الغربي كما
أرشت.
حصلــت اإلنتخابــات .ويمكــن التّنويه
بمشاركة املغرتبني .فقد كانت نسبة مشاركتهم
ّ
لكن نسبة املشاركة اإلجماليّة
أعىل من السابق.
يف هــذه اإلنتخابــات ،كانت أدنى مــن الدورة
املاضية يف عــام  .2018فالعديد من اللبنانيني،
قاطعــوا اإلنتخابــات ،بســبب عــدم ثقتهم
باألحــزاب ،أو بجماعة الثورة ،وشــعورهم ّ
أن
اإلنتخابات ســتمنح مرشوعيّة لقوى الدويلة،
لإلستمرار يف القضاء عىل الدولة.
ّ
لكــن قانون
حصلــت اإلنتخابــات فعالً،
اإلنتخــاب لم يكن ديمقراطيّــاً .فمن جهة ،لم
يستكمل تطبيق اتّفاق ال ّ
طائف وإقامة مجلس
للشــيوخ ،أو إقامــة اللجنة الوطنيــة إللغاء
الطائفيّة السياســية ،أو إقامــة مجلس نيابي
خــارج القيد الطائفــي .ما شــهدناه يف هذه
اإلنتخابــات ،مقلق جداً .فقــد زادت الطائفية
السياســية لتتحول عصبيّة دينيّــة .وهذا بح ّد
ذاته ،تدمري واقعي أليّ ح ّل مقبل للحالة يف لبنان.
فإذا كان لبنان ال يستطيع الخروج من مأزقه يف
ظ ّل الدويلة ،فهو لن يستطيع أيضا ً الخروج من
مأزقه يف ظ ّل تعاظم اإلنقسام ال ّ
طائفي يف البالد.

التعصب الطائفي املغ ّ
ّ
ّ
ّ
لكن الغرور األعمى،
الحزب ،أن يستفيدوا منها.
بتعصب حزبي ،سمة
طى
بل والعصبيّة ،تلغي املنطق ،وتعاديه.
لبنانية نقدّمها إىل العالــم ،بعد الحرب الباردة،
أمّ ا بالنسبة لألطراف الخارجية ،فباإلضافة
كنموذج عن التحوّل من األحزاب اإليديولوجيّة.
إىل أنّها أرادت لجــم تمدّد «حزب الله» ودويلته،
لطاملا كان اســتغالل العصبية الدينية الوسيلة
كما أرشنا آنفاً ،فقــد كان واضحا ً أيضاً ،أنّها ال
لتدمــر الوحدة الوطنية يف أي بلد ،وتدمري إرادة
تســعى ،وال تدفع القوى ّ
التح ّرر واإلســتقالل فيه .كم نحن بحاجة ألن
السيادية املحلية ،ألن
نستفيق إىل ّ
ّ
أن الح ّرية والدّيمقراطيّة الصحيحة،
وخاصة يف ما يتع ّلق
تذهب بعيدا ً يف طموحاتها،
بحاجة إىل عقل حر.
بتطبيق القرارات الدولية وال سيما القرار 1701
لكــن ك ّل ّ
ّ
التتيبات
حصلت اإلنتخابــات،
(الذي يشــمل القرارين  1559و .)1680فهي
ك ّررت أكثر مــن م ّرةّ ،
التي كان يجــب حمايتها ،لتفعيــل انتخابات
أن ما تريــده هو إقامة
ديمقراطية ،فشــلت .الشــفافية كانت شبه
حالة من اإلنفــراج الداخيل ،يســمح بتحقيق
مفقودة ،ورشاء ال ّذمم كان واســعا ً جداً ،وأداء
ما تعتقد أنّــه إصالحات رضورية الســتعادة
قوى األمــن كان ضعيفاً .ويمكن القول أنّه لوال
التوازن اإلقتصادي يف البالد ،وال يخرج عن دائرة
اإلنضباط ال ّذاتي لدى قســم كبري من املواطنني،
مكافحة الفساد.
وعىل ضوء مــا ّ
ّ
وخاصة الذين يواجهون ســاح الدويلة ،لكان
تبي ملاكينة حــزب إيران،
فقد كان من الرضوري الرتكيز أوّ ال ً عىل حماية
حصل ما ال تحمد عقباه.
البيئة الشــيعيّة .ثــ ّم دعم الحلفــاء ،ووفقا ً
ألولويّات إيــران والحزب .لم يعــد هاما ً دعم
ثانياً :قراءة يف خلفيات املعركة اإلنتخابيّة
كان واضحــا ّ
حلفاء النّظام ّ
السوري .فالنّظام
أن خيــار
السوري يحترض ويف نهايته .أمّ ا
الدويلــة ،بتوســيع رقعــة
اآلخــرون فهم الذيــن يمكن أن
ســيطرتها املبــارشة لتصــل
خيار الدويلة ...بتوسيع
يســتم ّروا بتغطية دور الحزب،
إىل الجبــل ،وبريوت الســنّية،
والبقاع ،والجنوب ،والشــمال ،رقعة سيطرتها المباشرة إقليميّــا ً ودوليّــاً .لذلــك كانت
قد انعكس ســلبا ً عليها .فهذا لتصل إلى الجبل وبيروت األولويّة لحماية «التّيار الوطني
ّ
واملرشــحني
التوجّ ه أخرجها عــن الحدود السنّية والبقاع والجنوب الح ّر» ،و»املردة»،
الســنّة الذين يمكــن أن يكونوا
املســموح لها بهــا ،ودفعت
والشمال ...قد انعكس
حصان طروادة يف البيئة السنيّة،
القــوى املحليــة والخارجية
سلبًا عليها
بعد غياب الحصان السابق ،سعد
الحليفــة معهــا ،إىل مواجهة
ّ
الحريري.
والســعي إىل
هــذا التخطيط
ّ
واملرشحني
عكسه .فاختلفت شعارات األحزاب،
ثالثاً :قراءة رسيعة لإلحتماالت القادمة.
املســتق ّلني ،لتُجمــع ،وألوّل م ّرة ،عىل شــعار
ذهبت اآلن ّ
السكرة ،وجاءت الفكرة.
السيادة يف وجه الدويلة.
يمكن القولّ ،
ثمّ ة حاجة وال ّ
شك ،للرتيّث قليالً ،قبل قراءة
إن هذا األمر ،شــ ّكل مفاجأة،
ما قــد ينتظرنا يف املســتقبل القريب .لكن من
ليس فقط لحزب إيــران وحلفائه ،بل أيضاً ،إىل
املمكن قراءة بعض مالمح تلك املرحلة إســتنادا ً
كثري مــن اللبنانيّني الذيــن قاطعوا اإلنتخابات
لهذا ّ
إىل ر ّد الفعل الذي حصل عىل األرض من جماعة
الســبب ألنهم لم يعتقدوا بفائدتها ،ما لم
حزب إيران وحلفائه.
تتوجّ ه إىل سبب املشكلة ،وهو وجود الدويلة إىل
أوالً :الحظنا ردود الســيّد وئام وهاب .فهو
جانب الدولة ،وهيمنتها عليها.
ً
بداية إىل التّهديد بتعميق األزمة اإلقتصادية
ذهب
هــذا يدفعني إىل مراجعــة موقف الحزب،
واإلجتماعية يف البالد ،ثــم ذهب يف اليوم التايل،
واألطراف الخارجية .فالحزب غفل عن حقيقة
أن دوره يف مصــر الحالة القائمــة يف ّ
ّ
إىل إشــهار والئه إىل «آخر نفــس» للمقاومة.
الشق
األوســط ،قد تق ّلص كثريا ،بعد حرب أوكرانيا.
أعطى الســيّد وهاب يف هــذا الترصيح املقلق،
لم ينتبه الحــزب إىل ّ
أن الواليات املتّحدة لم تعد
بعدا ً طائفيّا ً مقيتا ً ومقلقا ً لترصيح رئيس كتلة
مســتعجلة إىل عقد اإلتّفاق النّووي مع إيران.
«الوفــاء للمقاومة» يف املجلس النيابي الســيّد
محمد رعد .والســيد ّ
ّ
وخاصة بعد لقــاء النّقب األخري،
وهــي اآلن،
وهاب ،كما هو معروف،
ُ
كتبت قراءة
ستكون أكثر تشدّدا ً مع إيران .لقد
لديه لواء من املد ّربني عســكريّاً ،تحت شــعار
بهذا ّ
الصدد كان من املمكن ألرباب التحليل عند
أنصــار املقاومة .لقد ســارعنا إىل تحذيره من

تحويل نفســه عدوّا داخل عتبة البيت الدرزي،
وتمنّينا عليه بإخــاص أن يلعب دور املعارضة
البنّاءة لخصومه.
وبالفعل ،شــ ّكلت تهديــدات الحاج محمد
رعد ،عامال ً مقلقا ً لجميع املراقبني .لكنّي أعتقد
ّ
أن هــذه التّهديدات لم تكــن موجّ هة إىل القوى
املحليّة بقدر ما هي موجّ هة إىل القوى الخارجية،
اإلقليميــة والدولية .فحزب إيــران يعلم جيّدا ً
حاجة الغــرب لتعاونه معهم يف لبنان .يمكن أن
يكون دوره يف ســوريا ،قد تق ّلصّ ،
لكن دوره يف
لبنان ما زال هامّ اً .الغــرب ال يحتمل حاليّا ً أيّة
حرب يف املنطقة ،فهو مشغول بأحداث أوكرانيا،
وال يريد حربا ً يف لبنان ،ستفتح الباب حتما ً عىل
حرب إقليمية بمواجهــة إيران .وبالفعل لفتني
فعــا ً رسعة ترصيح أمني عــام األمم املتّحدة،
ودعوته إىل حكومة جامعة للبنانيني.
فماذا يعني ذلك؟
يعني ذلك ّ
أن الغرب ســيجد يف اإلنتخابات
التي جرت ،سببا ً يختبئ خلفه ،ليدفع قدماً ،من
جديد ،بلعبة املحاصصة .ويعني وبك ّل بساطة،
ّ
أن الغرب ال يضع يف حســبانه حتّى اآلن ،تفعيل
قراراته بشأن ّ
السيادة يف لبنان.
ك ّل الذي يريده هو املظهر اإلصالحي ،بل ووفقا ً
ملا يق ّرره هــو ،لهذا املظهر اإلصالحي .هذا املظهر
اإلصالحي ،بحســب املفهوم الغربي ،يعني زيادة
مديونيّة البالد .اإلصالح يف لبنــان ّ
حق للبنانيّني،
ويجــب أن يحصل بعد دراســة اإلخصائيني لك ّل
مفاصله ،وليس بناء لقرار السياسيّني.
هذا الواقع يعني إســتمرار القدرة الغربيّة
عىل ممارســة الضغــوط عىل أهل الســلطة
للقبول بالخط  23لرتســيم الحــدود البحرية
للميــاه اإلقليمية بني لبنــان وإرسائيل .الغرب
غري مهتــم فعال ً بمصلحة لبنــان ّ
الضعيف .بل
يسعى إىل تســليم الغاز والنفط اللبناني مجّ انا ً
إىل الدولة العربيّة .كما ّ
أن هذا الواقع يعني ،عدم
إستقطاب اإلســتثمارات ،وزيادة األزمة املالية،
ممّ ا قــد يدفع نحو تســييل ال ّذهب ،وربما بيع
العقارات العائدة للدولة.
ال أســتطيع ّإل أن أقول حذار .فهذه الدّعوة
تخالف تمنيات اللبنانيّــن الذين يريدون الدّفع
قدما ً بالســيادة .األيّام القليلة املقبلة ،ستظهر
التّوجــه املقبل .الدكتور جعجــع كان واضحا ً
تلفزيونيّ ،
أن انتخــاب رئيس املجلس
يف لقــاء
ّ
النيابي ســيت ّم وفقا ً للدســتور ،وليس ألحكام
املحاصصة .هذا اإلســتحقاق ســيظهر فعال ً
النيات املوجودة لدى السياديّني .فلننتظرّ ...
وأن
الغد لناظره قريب.

أكثريتان وميثاقيتان
مجيـــد مطـــر

(*)

أفضــت االنتخابــات النيابية التــي جرت يف  15أيــار اىل انتاج
«أكثريتــن نيابيتني» ،لــكل منهما هوية وبرنامــج واضح ،ونقاط
االختالف بينهما تفوق نقاط االتفــاق .فالنواب الجدد الذين هم من
خارج حلف املمانعة ،وجميعهم ال يقرون لـ»حزب الله» بالكثري مما
يفعله ويقوله ،يمثلون حيثية وازنة ستعرب عن مواقفها املعلنة داخل
املجلس باعتبار االنتخابات وســيلة ديمقراطيــة لنقل الخالفات اىل
داخل قبة الربملان وجدرانه .وهي يف معرض السعي لتحقيق وعودها
االنتخابية ،ســتحرج املمانعني كثريا ً يف اللعبــة الديمقراطية ،هذا اذا
قبلوا بها!!.
ومما ال يختلف عليه عاقالن ان النتائج املهمة التي نحن بصددها
قد تشــكلت بفعل روافد كثــرة ،أولها االجماع الشــعبي ضد العهد
وسياســاته التي أمّ ن لها «حــزب الله» الغطاء من خــال التهديد،
والتشكيك بحالة االعرتاض بجميع تنويعاته السياسية .فلقد فشلت
األغلبية الســابقة يف طرح برامج سياسية واقتصادية ،وجميعها قد
خضعت للحزب القائد الذي لم يعط الشــأن الداخيل االهتمام الكايف،
مكتفني فقط بــرداد املقولة الهذيانية ذاتهــا :ان لبنان يرزح تحت
حصار عربي ودويل ،للتهرب من اإلقرار بعجزهم وفشلهم.
ومن يحســن القرءاة ،يســتنتج من ترصيح النائب محمد رعد
املقولة الالعقالنية التي تشــر اىل ان «من ليس معنا فهو ضدنا» .مع
ان «حزب الله» يمثل قوة ال يســتهان بها وحضورا ً وتأثريا ً لم يشهد
لهما لبنان يف تاريخه الحديث مثيــاً ،فقد واجه نوابه النتيجة بكالم
قاس ومتوتر ،يعرب عن نظرية املؤامرة خري تعبري .ولغته تلك غري قابلة
ٍ
لالستمرار ،خصوصا ً بعد ان قال الشعب اللبناني كلمته يف االنتخابات،
التــي تمت يف ظل حكومة مقربة منه ،ومــن حلفائه ،بحيث فرضت
نتائجها واقعا ً سياسيا ً مغايرا ً عما خربه اللبنانييون طيلة عقود .فال

يمكن القبول البتة بتحويل النتيجة التي اقرها التصويت الشعبي ،اىل
رصاعات مجتمعية بني أبناء الوطن الواحد.
فال يعقل يف بلد يحرتم نفســه القبول ،بتهديد نواب ،قد اصبحوا
ممثلني لألمة ،بحرب أهلية ،فيما لو أرادوا الحكم وإنتاج سياســات
عامة ال تميــز بني مواطن وآخر .فواحد من أهــم روافد ذلك التغيري
يتمثل يف رفض التســليم لـ»حزب الله» بحرصيــة تحديد مضمون
الوطنية اللبنانية ،وكأنه قاض يحكم يف محكمة عرفية.
ال مبالغة يف القول إننا بتنا امام مرحلة تاريخية غري مســبوقة،
واذا كان لبنان محكومــا ًبالتوازنات الســابقة ،فإن اول رشط من
رشوط املمارسة الديمقراطية املستندة اىل نتيجة التصويت هو إعادة
صياغة تلك التوازنات وعدم التسليم بتحويل املكسب الديمقراطي اىل
نتيجة صفرية بفعل فائض القوة ،والعمل عىل إبراز تصور ســيايس
واضح املعالم ،يساهم ،من خالل التمسك بالديمقراطية التعددية ،يف
تعريف املواطنة ،وعالقة املجتمع بالدولة ،والطوائف ،عىل قاعدة حياد
الدولة بينهم ،وتكريس سيادة القانون.
ومن دواعــي الشــفافية واملصداقية ،عىل األكثريــة التغيريية
الجديدة ان تــرز كفاعل جدي ورصني وعقالنــي ،وهي التي تضم
تحالفا ً عابرا ً للطوائف والطبقــات ،وان تبدأ وبأرسع وقت ممكن يف
بلورة خطة عملها ،وفق أولويات سياسية واجتماعية ،وفتح األبواب
امام التنســيق مع أصحاب املصلحة يف حل االزمة املعيشية الخانقة
والســعي اىل تحقيق العدالة االجتماعية املنشــودة ،وتوسيع هامش
الحرية للبنانيني جميعا ً وعىل كامل األرايض اللبنانية ،وإعادة االعتبار
لعالقات لبنان العربيــة والدولية ،وذلك وفق قراءة واقعية إلمكانيات
الدولة املتاحة.
وما حققتــه ايضا ً هذه االنتخابات ،إخــراج «امليثاقية الدرزية»
مــن يد العهد وحلفائه ،بعد خســارة كل املرشــحني الدروز املوالني
لالغلبية الســابقة ويف مقدمهم النائب السابق طالل ارسالن ،فلم يعد

بمقدورهم فرض ارادتهم عىل املمثلــن املنتخبني للطائفة الدرزية،
بخــاف الواقع ،وال حاجة بنا للتذكري كيف تم تعطيل الحكومات عىل
خلفية امتالك «امليثاقية».
يمكن القول بهذا املعنى ان االنتخابات قد افرزت ميثاقيتني واحدة
«درزية» يمثلها وليد جنبالط وأخرى «شــيعية» يمثلها «حزب الله»
وحركة امل ،واذا اردنا بناء املواقف السياسية عىل معطياتها الواقعية،
ســتتحكم هاتان امليثاقيتان بمجمل التطــورات املقبلة يف ما يتعلق
بتكوين السلطات ،ان لناحية انتخاب رئيس مجلس النواب ،وتشكيل
الحكومة وتسمية رئيسها ،والحقا انتخاب رئيس الجمهورية.
وعىل امتداد ســنوات فقد تم اســتعمال فكرة امليثاقية كسالح
تعطييل او تســهييل بحسب الرضورة ،وكل التســويات السابقة قد
اعطت امليثاقية يف العرف تفوقا ً عىل الدســتور ،حيث ال حسم يف فهم
مقولة« :النائب يمثل األمة» ،وال يف مبدأ «ال رشعية ألي سلطة تناقض
ميثاق العيش املشرتك» بالرغم من وضوح النص.
والعنوان العريض الذي ســيحتل النقاش هو «امليثاقية» .فنحن
مقبلون عىل استحقاقات كربى ،وكل ملمح قوة سيتم استخدامه من
دون تردد ،وستكرس تلك العبارة سالحا ً لكل من يملكه.
وليــد جنبالط عاد مجــددا ً بيضة القبان ،حيث يميل ،ســتميل
االكثرية ،وسيكون بمقدوره املشــاركة الفاعلة يف صياغة التوازنات
السياســية والتأثري فيها .ويف ما يتعلق بالقــوى التغيريية الجديدة،
عليها ان تعي ان الشارع يشء وتعقيدات املؤسسات يشء آخر ،وعليهم
ّال يقعوا يف فــخ النقاش املبتذل وغري الواقعي ،من بناء تحالفات ولو
اخذت طابع رضورات املرحلة.
اما «حزب الله» ،فهل سيتعامل مع هذه النتائج بواقعية ،بحيث
يستعمل عقله قبل عضالته؟
فليتوكل املتوكلون.
وعىل الله
ِ
(*) كاتب لبناني

٨

محـــــليـــــات
العـــدد  - 840السنــــة الثــالثــة

الـسـبـت  ٢١أيـــــــار 2022

مصير عشرة آالف مصاب بإعاقة على محك فقدان العالج والعناية

«"سيزوبيل »" وأخواتها ...الجمعيات تتساقط تباعًا و 7أقفلت
األزمة اإلقتصادية والمالية تهدد قطاعات كثيرة ومؤسسات بدأت تترنح تحت األعباء الكبيرة التي تتحملها .ثمة مؤسسات ال يمكن
تركها لتموت رويدًا رويدًا ألن موتها يعني نهاية مأسوية لعدد كبير من األفراد المرتبطين بها .مصابون بإعاقات ال يمكن أن ُيتركوا
لمصيرهم ويواجهوا قدرهم لوحدهم .مؤسسة «"سيزوبيل"» واحدة من هذه المؤسسات التي تعاني ومعها يعاني نحو عشرة
آالف مصاب بإعاقة يحتاجون إلى مساعدة دائمة وإلى متابعة وعالج ال يمكن أن ينتظر تحويالت مالية أو قرارات حكومية
ووزارية عالقة في وزارة الشؤون اإلجتماعية أو في مصرف لبنان أو في المصارف .المؤسسات التي ولدت لتساعد هي اليوم
تنازع وتحتاج إلى عملية إنقاذ .وهذه صرخة وجع من قلوب مقهورة.

أساسا ً عىل« :الربنامج الطبي العالجي» ،من
كــاريــن عــبــد الــنــور
أدوية وفحوصات وإجراء عمليات ،إضافة
إىل العالجات النفســية ،النفسية  -الحركية
«نتوجه إىل كافة املرشحني يف اإلنتخابات
والســمعية  -البرصيةِ .زد عىل ذلك برنامج
النيابية أن يدرجوا الصعوبات التي تواجهها
الجمعيــات العاملــة يف مجــال اإلعاقــة
«املتابعة االجتماعية للعائلة» لتمكني األخرية
واملتعاقدة مع وزارة الشــؤون االجتماعية
من املحافظة عىل لحمتهــا والعناية ببقية
ضمن أولويــات مشــاريعهم االنتخابية،
أفرادها ،كما توعيتها عىل حالة الولد املصاب
وأن يتعهدوا باالســتجابة لحاجات قضية
وكيفية تطــوّر مراحل العــاج .ثم هناك
«املتابعة الرتبويــة املتخصصة» و»املتابعة
اإلعاقــة يف املجتمع اللبناني ،وقد أبرم لبنان
التشــغيلية» التي يتقن املصاب من خاللها
االتفاقية الدولية حول حقوق األشــخاص
املهنة التي يختارها .أما «املتابعة الوجودية»،
ذوي اإلعاقة» .بهــذه العبارات دوّت رصخة
االتحاد الوطني لشؤون اإلعاقة يف الرابع من
فهي جــزء ال يتجزأ من العالج كونها تجيب
الشهر الحايل ،ملقيا ً الضوء يف حمأة املوسم
عىل أسئلة كثرية يطرحها املصاب ،أبرزها « ِل َم
أنا؟» ،إذ هي تسمح له بإكمال حياته متحدّيا ً
االنتخابــي عىل معانــاة ذوي االحتياجات
الخاصة وأرسهــم ممّ ن
الظــروف برجــاء وفرح
يندرجون يف عداد الرشائح
وكرامة .لـ»سيزوبيل» فرع
املهددة.
أســايس يف عــن الريحانة
ً ُتعنى «"سيزوبيل"» بحوالى
يُعنى بجميــع الخدمات،
والحــال كذلك ،حظا
 1400طفل وشاب
وفرع آخــر يف الدورة حيث
ســعيدا ً ملن فاز ،بعد جهد
وشابة منذ الوالدة
تتوفر كافة أنواع العالجات
وعناء ،مع األمل بأن تكون
لديهم التفاتة نحو مأساة وحتى عمر الـ 55من دون ويت ّم فيه استقبال العائالت
لتشخيص املرض وتفسري
هؤالء ضمــن اهتمامات
أي تمييز أو تفرقة
مراحــل تطــوّره وكيفية
املنتخبني وأولوياتهم.
معالجته .أما يف جزين ،فقد ّ
أسست الجمعية
نذهب مبارشة إىل «ســيزوبيل» .وهي
يف العــام  2006أول مركــز دمج مدريس يف
واحدة من أكثر الجمعيات التي تعاني ،بالرغم
لبنان بالتعاون مع وزارة الرتبية ،إضافة إىل
من برامج الدعم وشبكة األمان االجتماعي
خلق مشاغل يف كفرحونة لتعليم املهن ملن ال
والبطاقة التمويلية .فهــي ،كغريها ،ترزح
يستطيع إكمال دراسته .فريق العمل يتألف
تحت أعباء مالية ضخمة بعد احتجاز أموالها
من حواىل  50طبيبا ً من اختصاصات مختلفة
يف املصارف ،وتدنّي البدالت املسدّدة من قِ بَل
يقدّمون خدمات شبه مجانية .ذلك إىل جانب
وزارة الشؤون االجتماعية لتوفري الخدمات
 225موظفا ً آمنوا بالرســالة والتزموا بها،
التأهيلية والرتبوية .أما األش ّد رضاوة ،فهو
من معالج نفــي ،ونفيس  -حركي ونطق،
عدم تس ّلم تلك الجمعيات مستحقاتها املالية
ّ
وتنفيس ناهيك باملربّي املختص
إىل فيزيائي
منذ آذار  .2020جولة أفــق عىل واقع حال
واملدراء املسؤولني عن األقسام.
«سيزوبيل» كفيلة بتلمّ س املشهد املأسوي
الذي يخترص معاناة عــرات ،إن لم يكن،
ال مستحقات وال سلف غالء
مئات الجمعيات األخرى .كما أن الغياب شبه
واألموال محجوزة
التام للدولة بمعظم أجهزتها كفيل بإطالق
ّ
للحديــث أكثر عن معانــاة الجمعية،
صفارة اإلنذار حول مصري آالف األشخاص
تواصلت «نداء الوطن» مع رئيستها ،السيدة
العالقني يف دوامة مجهولــة النهاية ،ما لم
فاديا صايف ،التي لفتت إىل أن صدى الرصخة
يتدارك املعنيّون برسعــةٍ خطورة املوقف.
األخرية يعود إىل ما قبــل العام  2019حني
فماذا يف التفاصيل؟
توقفت وزارة الشؤون االجتماعية عن دفع
املستحقات املتوجبة للجمعيات .فما عالقة
«سيزوبيل» ...رسالة وخدمة
«سيزوبيل» ،التي ّ
الوزارة باملؤسســة؟ تجيب صــايف« :هناك
تأسست عام 1967
نوعان من العقود ،إمّ ــا أن تُ َّ
وقع مع األهل
لخدمة األشــخاص املصابــن بإعاقة عىل
مبارشة أو من خالل بطاقــة إعاقة تصدر
مختلــف أنواعها ،من جســدية إىل حركية
ّ
تتكفل
عن وزارة الشــؤون االجتماعية التي
فذهنية ،تُعنى بحوايل  1400طفل وشــاب
بتسديد املستحقات» .مع اإلشارة إىل أن عدد
وشــابة منذ الوالدة وحتى عمر الـ 55من
دون أي تمييز أو تفرقة .برنامجان ّ
األشخاص الذين يُعا َلجون عىل نفقة الوزارة
يلخصان
ّ
يش ّكل ثلثي العدد اإلجمايل للمصابني.
التدخل الشــامل»
عمل الجمعية« :برنامج
«ســيزوبيل» وصلت يف حينه إىل حافة
الذي يرتكــز عىل عالج األشــخاص داخل
اإلغالق لوال محبة الناس وثقتهم برسالتها،
املركز ويضم حواىل  400مصاب؛ و»برنامج
والتي تُرجمت مساعدات وهِ بات من الداخل
الخدمات الخارجية» ،حيث تقوم مجموعة
والخــارج لتأمني االســتمرارية .وإليصال
من االختصاصيــن واملعالجــن بمتابعة
الصوت ،توحّ دت مع جمعيات أخرى ضمن
األشــخاص ،وتخطى عددهم عتبة األلف،
«االتحاد الوطني لشؤون اإلعاقة» يف محاولة
حيث يتواجدون .العالجات ،بدورها ،ترتكز

مصابون بإعاقات جسدية

أطفال يريدون أن يتعلّموا

بحاجة إلى عناية دائمة

منهــا ّ
لحث املعنيني عىل التحــ ّرك .النتيجة
كانت أن بارشت الوزارة بتحويل املستحقات،
واســتم ّر الوضع عىل ما هو عليه حتى آذار
 2020حيث عُ ّلقت عمليات الدفع مجددا ً وال
تزال ،رغم الوعود املتكررة باإلفراج عن املبالغ
املتوجبة.
معضلة أخرى يبدو أن ليس ثمة حلول
لهــا يف األفق القريب .فقــد فرض مرصف
لبنان – أسوة بما يتع ّرض له املودعون عامة
 قيــودا ً عىل الحواالت الصــادرة من وزارةالشــؤون االجتماعية ،واضعا ً رشوطا ً عىل
عمليات الســحب .مع العلم أن األموال تلك
ّ
مخصصة لتأمني العالجات والدواء والرتبية
املختصة« :يســمحون لنا بسحب مبلغ 8
ماليني لرية شهريا ً يف حني أن رواتب موظفينا
تبلغ  400مليون لرية .وعود قد ما بدّك بس
التطبيق غايب» ،تقول صايف.
أزمة سلفة الغالء ،التي لم تخضع ألي
تعديل من قِ بَل الحكومات املتعاقبة منذ العام
 ،2012تقف هي األخرى عائقا ً أمام مقاومة
الجمعيات لـ»هســترييا» ارتفاع األسعار.
«نطالب الحكومة بســلفة غالء معيشة ألن
املبالغ لم تعد تكفينــا لتغطية املصاريف،
كما طلبنا تشكيل لجنة أسعار لدرس مؤرش
الغــاء وتحديدها بناء عليــه ،لكن ما من
مجيب» ،والكالم دائما ً لصايف.

الوضع يزداد سوءًا

يف ظ ّل قصور التجاوب الرسمي ،تبقى
ّ
املتبقي للمواجهة.
املبادرات الفرديــة األمل
يف هذا الســياق ترشح صايف أنه ،من ضمن
سياســة «عرص النفقات» ،ت ّم تقليص أيام
الحضور إىل يومــن ،وثالثة عن بعد ،بهدف
ّ
التنقل التي ارتفعت إىل
الحد من مصاريــف
 65ألــف لرية يوميا ً وقد تبلــغ الـ 100ألف
قريباً« .باحتســاب هذا الفــارق عىل 225
موظفاً ،نتك ّلم عن مبلغ كبري ال قدرة لنا عىل
تحمّ له بعد اآلن .علمــا ً أن املتابعة عن بعد
ليست صحيّة بدورها للمصاب ،فهو بحاجة
لعالجات وفحوصات يومية ال ســيما وأن
 70%من إعاقات مصابينا تُصنَّف متوسطة

ال تتركوهم لوحدهم

الدكتور موسى
شرف الدين

فاديا صافي
رئيسة "«سيزوبيل"»

 19ألف لرية عــام  2012وذلك وفقا ً ملؤرش
الغالء» ،بحسب قوله .ورغم أن العقد ّ
نص
عىل اجتماع لجنة مؤرش الغالء يف آذار من كل
عام لتحديد املؤرش العام الجديد وتاليا ً بدل
الخدمة عىل أساسه ،إال أن اللجنة لم تجتمع
م ّذاك .وقد رفع االتحاد الصوت وقام بجوالت
مكثّفة عىل جهات متعددة من وزارات العمل
والشــؤون االجتماعية والصحة ورئاستي
الجمهورية ومجلس الــوزراء ،إال أن الوعود
بقيت شفهية.

نداء أخير ومصير مجهول
وشديدة» .املعوّقات ال تقترص عىل هذا الحدّ.
الطامة األكرب ،يتابع رشف الدين ،هي
فقد تقدّم أكثر من  48شــخصا ً من فريق
يف عدم االنتظام يف دفع املستحقات الفصلية،
العمــل املختص باســتقاالتهم ،إما بداعي
إذ يُفرتض تســديدها كل ثالثة أشهر ،وذلك
السفر تعبريا ً عن سخطهم من أوضاع البالد،
بســبب تركيبة الدولة اإلدارية وتعقيداتها.
أو التحاقا ً بمنظمــات دولية وبلدان عربية
والدليل يتمثّل يف أن آخر تحويل مستحقات
حيث يتقاضــون رواتبهم بالــدوالر« .من
الصعب أن نخرس جهازا ً ملتزما ً متخصصا ً
كان يف الفصل األول مــن العام  2020وعىل
تســعرية  19ألف لرية ،يف حــن أن التكلفة
بكامله بعد تعليمهم وتدريبهم ،لنعود ونربّي
من جديدِّ ،»...
اليومية لصاحب اإلعاقــة أصبحت بحدود
تعقب صايف بحرسة.
 350ألف لرية.
للبنانيي االغرتاب مساهماتهم ،بالطبع،
رشف الدين شدّد عىل كالم صايف حيال
إال أن الوضع يزداد سوءا ً يوما ً بعد يوم .سؤال
أثر تجميد املصارف ألمــوال الجمعيات ،ما
صعب خوفا ً من جــواب أصعب :ماذا لو لم
حال دون تم ّكنها من دفع
تتجاوب الجهات املعنية؟
بدل أتعــاب املوظفني ،ال
«ســيكون مصري حواىل
ســيما يف األشــهر الستة
 10آالف مصــاب مــن
«ســيزوبيل» وجمعيات يسمحون لنا بسحب مبلغ األخرية ،إذ هي تبلغ كمعدّل
أخرى عــى املحك ،كما  8ماليين ليرة شهريًا في وسطي بني  60و 70مليون
لــرة شــهريا ً للجمعية
ســيعود أكثر من ألفي حين أن رواتب موظفينا
الواحدة .وأضــاف« :قمنا
ملتــزم أدراجهــم إىل
تبلغ  400مليون ليرة
بتح ّرك كبري أمام مرصف
بيوتهم ،ولن يكون هناك
لبنان وطلبوا منا جداول بأسماء املؤسسات
أمل يف إنقاذ حاالت تدهور نفسية وجسدية
وعقلية جماعية ،يف ظــل ّ
وأرقام الحسابات وأســماء املصارف التي
توقف العالجات
نتعامــل معها ،كما املعدّل الشــهري العام
وتفاقم املضاعفات».
للمصاريف لكل جمعيــة ،و ُرفع الجدول إىل
الحاكم وأخذنا وعدا ً منه بإصدارتعميم يطال
االتحاد يرفع الصوت ...ولكن
املصارف وأرقام الحسابات املذكورة لإلفراج
املشقات واملكابدة لم تطل «سيزوبيل»
عن املبالغ الشهرية املطلوبة .حصل ذلك منذ
وحســب .فمنذ نحو عقــد ،اجتمعت 102
قرابة أسبوعني لكن ال تجاوب».
مؤسســة وجمعيــة أخرى ضمــن تكتّل
يف اجتمــاع الرابع من الشــهر الحايل،
للجمعيات واملنظمات واملراكز املتعاقدة مع
أطلق أعضاء الهيئــة اإلدارية لالتحاد النداء
وزارة الشــؤون االجتماعية مــع بدء أزمة
األخري وقد وصلت األمور إىل شفري الهاوية،
انخفاض البــدل اليومي للرعاية الصحية يف
مطالبني :أوالً ،إلزام الحكومة مرصف لبنان
مؤسسات الرعاية الخدماتية واالجتماعية
برصف كامل الحــواالت املرصفية رغم أنها
واإلنعاشــية واإليوائية واإلغاثية ألصحاب
باتت ال تشــكل سوى ســدس املصاريف
اإلعاقة واملهمّ شــن من أيتام وأرامل وكبار
الشهرية .ثانياً ،إقرار الحكومة سلفة غالء
ّ
ســن وأحداث وغريهم .وتم إنشاء اتحاد ال
معيشــة توازي ما أق ّرتــه يف موازنة العام
هيكلية نظامية له حتى اآلن ،تُديره مجموعة
 .2022ثالثاً ،العمل عىل تحويل املستحقات
من  10مــدراء ومســؤولني .للمزيد ،كان
املتأخرة وإال ســتُضطر الجمعيات للتوقف
لـ»نداء الوطن» حديث مــع رئيس االتحاد
عن العمل قرسا ً وترشيد من كان عىل الدولة
الوطني لإلعاقة العقلية  -وعدد جمعياته 38
واجب رعايتهم ،وهم الفئات األكثر تهميشا ً
 وعضو الهيئة التنفيذية والناطق الرسمييف املجتمع.
باســم االتحاد الوطني لشــؤون اإلعاقة،
الجمعيات تتســاقط تباعاً .سبع منها
الدكتور مــوىس رشف الدين .وقد أوضح أن
أقفلت أبوابها حتى الســاعة وأخرى تتّجه
الهدف األسايس لالتحاد هو التوجه إىل وزارة
إىل اإلقفــال .حواىل  700شــخص من ذوي
الشؤون االجتماعية ووزارة املالية ومجلس
اإلعاقات املتف ّرقة عادوا إىل منازلهم وحُ رموا
الوزراء لتعديل بدالت الخدمــات الرعائية،
من العالج ...والحبل عىل الج ّرار.
«وقــد تمكنّا من رفع البــدل من  4آالف إىل

تحـــت المجـــهر

nidaalwatan.com
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هل نتائج  2005ستتكرّر في 2022

ماذا يمنع "حزب الله" من استخدام سالحه مجددًا اليوم؟
تهاوت أسماء «"سورية الهوى »"
في الخامس عشر من أيار
 .2022لكن ،من يستعد
إنتخابات حزيران  2005يعرف
تمامًا أن التاريخ يعيد حقًا
نفسه .فيومها اندحرت
«"فلول سوريا »" من تحت قبة
البرلمان لكنها ما لبثت ان
عادت ،رويدًا ورويدًا ،وأحكمت
نفوذها .فهل سيكون انتصار
 2022مجرد نشوة عابرة؟

حين قتلت المساومات ثورة األرز الجميلة

نــوال نــصـــر

سحب الغطاء

اللبنانيون يجيدون فن املعاقبة .لكنهم،
هناك من يتعلم من األخطاء والتجارب
بغالبيتهم ،لكثرة ما حــدث من م ّد وجزر،
وهناك مــن يظل يُخطئ ويجــ ّرب ويعود
فقدوا لــذة اإلنتصار .فايز قــزي ،الكاتب
ويتعثر .يف  ،2005يف عــ ّز ثورة األرز ،قالوا:
والسيايس اللبناني ،ال يزال بعد صدور نتائج
الحاسم
ستكون اإلنتخابات النيابية املفصل
اإلنتخابات ،واندحار أســماء من نســيج
حصلت
املنشود.
يف إرســاء دعائم التغيري
الوصاية وبروز أســماء سيادية وتغيريية،
ً
وعدنا
واليوم
حصل.
اإلنتخابات وحصل ما
واثقا بأننا مستمرون يف حالة احتالل ويقول
املرة؟
هذه
سيصيبون
من جديد بذلك .فهل
«اإلحتالل الذي نعيشه اآلن أقىس .اإلحتالل
املعارضة
ّنات
و
مك
إلتقت
يف زمان ما ،
السوري كان رحمة أمام اإلحتالل الفاريس
أنهم
عىل
ســوريا»
«رجاالت
عىل النظر اىل
اإليراني الذي هو غزو عاملي» .ويســتطرد
عىل
معها
التعامل
يجب
برواســب
أشــبه
بالقول« :أتوقع أن يكــون «حزب الله» قد
اىل
تتجه
أنهــا
أســاس
ســاهم ،من خالل ضوء
الرتاجــع واإلضمحالل.
أخرض ،بســحب الغطاء
ويومها راهنــوا عىل أن
عن وزناته املتمثلة بهؤالء.
عقابًا
إنتخبنا
قزي:
فايز
ذلك يحتــاج اىل دورتني
ال يهــم اإليرانــي وأدواته
إنتخابيتني (دورة 2005
لألفضل
ًا
ر
اختيا
ال
للمحتل
اليوم الحفاظ عىل أسماء
و )2009إلقتالع كل من والالمساومة تحدّد النتائج «سورية الهوى» نارصته
قال :شــكرا ً سوريا .م ّر
دائما ألنه لــم يعد بحاجة
اشتداد
ومع
حصل
الوقت رسيعا ً وحصل ما
إليها ،خصوصا أن السوري يتجه للتحالف
مع
،2018
يف
البالد
سطوة «حزب الله» عىل
مع األمريكيني ويعــود اىل الحظرية العربية
حلفاء
عاد
عون،
ميشــال
مجيء الرئيس
التي ينفر منها اإليراني».
بعد
النيابي
املجلــس
اىل
الســوري
النظام
هــل هذا يعني أن «حزب الله» أشــبه
ً
من
السوري
الجيش
طرد
عىل
ا
عام
13
نحو
بغراندايزر وال تسقط شــعرة من رؤوس
السيد
الله»
«حزب
عام
أمني
ووصف
لبنان.
اللبنانيني إال بأمره وبـ»قبة باط» منه؟
حســن نرصالله ذلك «باإلنتصار السيايس
نظرية قزي ال يوافق عليها ســيادي
واملعنوي الكبري لخيار املقاومة» .فعاد جميل
شــارك يف اإلنتخابات ويقــول« :حزب الله
الســيد وعبد الرحيم مــراد وألبري منصور
بحاجــة اىل كل حليف .إنــه حريص عىل
والياس الفرزيل وبرز فيصل كرامي وجهاد
التمــدد يف كل الطوائــف والنتائــج التي
الصمد وطالل ارسالن ...وعادت األيام ،من
تمخضت عنها اإلنتخابات أنهت أيّ حضور
اىل
جديد ،لتميش رسيعا ً يف حركة م ّد وجزر،
له يف البيئة الدرزية من خالل ســقوط كل
لتسقط
أن بلغنا يوم  15أيار  ،2022فعادت
من طالل إرســان ووئام وهاب .كان من
اللبناني
الربملان
أسماء وتتدحرج خارج قبة
مصلحته طبعا أن يربح الرجالن ليشــكال
ً
ً
كرامي
وفيصل
الفرزيل
من جديد وبينها :إييل
إمتدادا مستمرا له داخل طائفتهما .النتائج
أضعفت حزب الله يف البيئة املسيحية أيضا ً
وطالل أرســان وأســعد حردان  ...فهل
سنبقى يف دائرة التجاذب والش ّد نفسها؟ هل
التي فقد فيها حليفه املســيحي الذي كان
عابر
التغيري الجديد واضح ممكن ومتاح أم
يُصوّر نفسه األقوى الذي ال يُهزم».
عارض ومتعثر؟
يعود فايز قزي ليُكرر أن «اســتمرار
وجودنا تحت نري اإلحتالل جعل اللبنانيني
ينتخبون إنتقاما ً من املحتل ال انتقاء
لألفضل» ويقول «أنا إنتخبت الئحة
وليــد جنبالط ،كي يصــل مروان
حمــاده ال وئام وهاب ،مع يقيني
ان ســقوط وهاب ال يهز الجيش
كيف
اإليراني والسالح اإليراني وحزب
سيترجم

االنتصار؟

أحداث  7أيار في الذاكرة

في المواجهة

إيران يف لبنان».
حصلت اإلنتخابات وفــاز من اختاره
قزي وكثريون مثله قصاصا ً للمحت ّل .فهل
شــعر بنشــوة الفوز؟ أال يخىش أن تتكرر
واقعــة  2005فتتبعثــر نتائــج األصوات
السيادية والتغيريية يف منتصف الطريق؟
يقول قزي «أعرتف أنني تفاجأت بقوّة
ُ
اعتربت يف البداية انهم غري
التغيرييني الذين
ُ
أعطيت صوتي
قادرين عىل الوصــول ،لهذا
اىل مــن اعتربتهم قادرين عــى الوصول.
إستخدمت عقيل التقليدي كي أحمي مروان
حمادة من وئام وهاب .وهنا أقول أن علينا
ان ال نســمح لحزب الله باإلستئثار مجددا
بالنتائج وهو ما سيُحاول فعله مع حلفائه
من خالل التحدث عن إنتصــارات وهمية
لهم والقضاء عىل ما أحرزناه بوسائل سبق
واستخدمها يف  .»2005ويستطرد بالقول:
«نحن اليــوم يف غرفة عمليات .لبنان يموت
ويحتــاج اىل كل نقطة دم لذا من الرضوري
جدا ً اآلن إنشــاء حلــف او مجلس او تكتل
للسياديني ،يض ّم الجميع ،وهو ما لم نفعله
يف  .2005لــم نتوحد حينها ولم نؤســس
لجبهة سيادية متماســكة .أمر آخر أسأنا
الترصف معه وهو ما تحدثــت عنه مرارا ً
وتكرارا ً مع فارس سعيد ،ومضمونه أننا لم
نعرف كيف نستثمر بخزان الشيعة الرشفاء
واملناضلني .لم نعــرف كيف نقف اىل جانب
محمد عبد الحميد بيضون ولم نعرف كيف
نتعاون مع القديرة منى فياض».
وما هو ملفت هــو الكالم الصادر عن
سوريني أحرار بعيد صدور نتائج انتخابات
لبنــان  .2022أحد هؤالء وهــو إقتصادي
يعيش يف اوروبــا قال« :أعتقــد ان نجاح
القوات اللبنانية وأحرار لبنان سيكون رافعة
لشعوب املنطقة ،وطاملا وثقنا ان ثورة األرز
يف لبنان هي التي أسســت لثــورات الربيع
العربي».

إنتفاضة على اإلنتفاضة

ألهمــت ثــورة األرز يف  2005العالم.
وعادت ثــورة  17ترشين ورفعت رصخات
الثوار .لكن ،نعود لنســأل :كم تشبه ثورة
صناديق اإلقرتاع يف أيار  2022ثورة حزيران
اإلنتخابية يف 2005؟ ما حصل بحسب أحد
الســياديني يف  2005أن «حزب الله» نجح

السياســية من املعادلة ،مــا أدى اىل بروز
شخصيات ســنية تأبى اإلستمرار يف الفراغ
القاتل .خروج ســعد الحريري من اللعبة
السياســية أدى اىل استفاقة سنية ورفض
لتمــدد نفــوذ  8آذار واىل انتخابات تحاكي
أزمات الناس .وهذا ما أربــك «حزب الله»
الذي حاول ان يُشــكل رافعة اىل من يبقون
البلد ،من حلفائه ،يف حال ترنح وفراغ .لكن،
ما حصل أن املعركة دخلت اىل عقر داره هذه
نصرالله
قزي
املرة من خالل أصوات إعرتاضية داخل بيئته.
حينها يف القيــام بإنتفاضة عىل اإلنتفاضة
لذا من الرضوري إســتكمال هذا اإلنتصار
معتمدا ً ثالث وسائل:
من خالل جمع القوى التي تشــبه بعضها
أوالً ،واجــه انتفاضتنــا بالنار والقتل
وتالقيها حول اســراتيجيات واحدة .وهو
ما سيحاول «حزب الله» قمعه .نعود لنكرر
مستخدما ً سالحه لذلك يمكننا إعطاء ترنح
ســؤالنا ،ما الذي يمنع أن يستخدم «حزب
تلك اإلنتفاضة أسبابا ً تخفيفية.
الله» اليوم نفس الســاح الذي استخدمه
ثانياً ،أي انتفاضة ال يمكنها ان ترتجم
بعيد ثورة  2005واإلنتصار الذي حققته؟
هدفها بشــكل رسيع يدخلها امللل .وهذا ما
يومها ،بعيد احداث الســابع من ايار
حصل مع إنتفاضة ثــورة األرز ،مثلها مثل
 ،2008اســتخدم الحزب سالحه فاضطر
الحرب التي تبدأ باندفاعة ثم تخمد إذا طالت،
كثريون اىل الذهاب اىل الدوحة والتوقيع عىل
نتيجة عدم قدرتها عىل تحقيق أهدافها.
الهدنة خوفا ً من الدم .القوات اللبنانية يومها
ثالثاً ،أدى خفوت إندفاعة ثورة األرز اىل
رفضت ان توقع ولو حذت كل القوى األخرى
دخولها يف نمطية املساومات كي ال تضطر
حذو القوات ملا حدث الحقــا ً كل ما حدث.
اىل مواجهة القتل بالقتل والدخول يف الحرب.
األمر اآلخر هو أن «حــزب الله» اليوم بات
فتنازل الثوار يومها بعيد الســابع من ايار
عارفا ً بأن ما فعله حينها شــكل عبئا ً عليه
وســاوموا مع اتفاقية الدوحة ،ما أدى اىل
كما ان الوضع اليوم تغري ولبنان بات تحت
اصطدام الثورة بحائط مســدود والتقوقع.
مجهــر دول العالم والناس يف بيئته هم أول
وانتهت  14آذار يف  .2018واستطاعت قوى
من سيواجهونه إذا اعتمد لغته نفسها.
املمانعة التسلل مجدداً .ما دام األمر كذلك،
فماذا يمنع أن تســتخدم تلك القوى نفس
هذا الكالم يلتقي حــول بعضه فايز
قزي الذي يقول «إن الوضع اليوم متأزم جدا ً
منهجيتها بعيد ثورة 2005؟
عامــان أساســيان
وعىل القوى السيادية ان
تعرف كيــف تبتعد عن
يمنعانها اليوم من ذلك:
أوالً ،البلــد مــا عاد
اي مســاومات جديدة
وجوب اإلبتعاد عن أي
ألنهــا املدخــل القاتل
اليوم قادرا ً عىل املساومة،
فالناس يشــعرون بقهر مساومات جديدة ألنها
واملنحــى اإلنحــداري
عظيم ،والواقع جد مأزوم .المدخل القاتل والمنحى الرسيــع اىل النهايــة.
وعندها سنخرس لبنان
ثانياً ،ثــورة اليوم لها
اإلنحداري إلى النهاية
والشيعة األحرار أيضاً».
طابع إجتماعــي والناس
يف هذا اإلطار يتوقع قزي ّأل تشكل حكومة
م ّلوا الفراغ الذي أقحموا فيه يف ظ ِّل ســلطة
جديــدة قريبا ً و ّأل يســلم ميشــال عون
عاجزة ،وهو ما أســقط اليــوم من جديد
السلطة متحججا بالفراغ وكل ذلك بإيعاز
اييل الفرزيل وطالل ارسالن وفيصل كرامي
من حزب الله» ويقول «لهذا أدعو اليوم اىل
وغريهــم وقطع الطريق عــى وئام وهاب
بروز حكماء ،مثل حكماء صهيون ،يعملون
وآخريــن  .أتت اإلنتخابــات اليوم يف وقت
عىل تدريب الشــباب عىل كيفية الصمود يف
مصريي وهــو ما جعل «القــوات» تتقدم
وجه كل املحــاوالت لتكرار أحداث  2005يف
والتيار يرتاجع ،ناهيكم عن خروج الحريرية
 .2022وهو ما قد يســهل إمكانية خروج
البالد من القعر الذي هي فيه .كما أدعو اىل
إلغاء تسمية الثنائي الشيعي واإلستعاضة
عنه بتحالف إيران -بري ،فحزب الله ليس
شــيعيا ً بل هو حركة صفويــة ايرانية يف
لبنان ،واىل وجوب عدم اقرتاف السياديني اي
«فاول» (خطأ) مجددا ألنه سيالحقهم حتى
النهاية».
يف كل حــال ،الفــوز الــذي حققــه
السياديون اليوم فرمل اندفاعة «حزب الله»
الذي كان ينوي الدعــوة اىل تطبيق وثيقته
التأسيسية يف  1985واىل طرح نظام الحكم
اإلسالمي واإلستفتاء عىل لبنان دائرة واحدة.
نحن ،بحسب قزي« ،قبعنا ذيل األفعى وبقي
الرأس».
يبقى ان فايز قزي اليــوم ،مثله مثل
كثريين ،خرج من وعاء التشاؤم لكنه ينتظر
حذراً .فهل تعلم السياديون من أخطائهم؟
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المتجمالت أو الكبيرات سنًا وموهبة...
الصغيرات
ّ
ّ
أيهن بطلة المسلسالت؟
ّ
تجوزت؟" و"بعد هالكبرة ،جبة حمرا"
"حرام حلوة ،ليش بعد ما
و"العمر أكبر مجرم" ...هذه المفاهيم البالية ال تزال متواجدة في
مجتمعاتنا الشرقية .وكأن الحب والجمال لدى المرأة تحديدًا ،مرتبط
دائمًا بعمر الشباب ،فكلما زاد السن ،نقص الجمال وقلّت فرص
الوقوع في الحب والزواج واختيار مهن محددة .فهل مهنة التمثيل
واحدة من المهن التي ال تزال تتأثر سلبًا بالتقدم بالعمر في عالم
الفن؟ وهل المحافظة على الجمال والشباب يعني المحافظة على
الشهرة واألضواء وأدوار بطولة؟ هل لهذا السبب تلجأ ممثالت كثيرات

الى تقنيات التجميل ،رغبة في ابعاد "تهمة" التقدّم في العمر،
وكأن السنوات جريمة ال تغتفر ،عقوبتها السجن المؤبد في أدوار
هامشية وثانوية ومحدودة المساحة؟ وهل تعلم الممثالت أن
المخاطرة كبيرة وتقنيات التجميل سالح ذو حدّين ،ألنها تشل ّ التعابير
ّ
وتجمد المالمح التي تعتبر أهم أدوات الممثل .وهل لهذا السبب
ترفض ممثالت كثيرات إزالة تجاعيدهن ومحو عالمات الزمن عن وجه
عاش واختبر وضحك وبكى وتأثر؟ أي ثنائية هي األهم بالنسبة الى
الممثلة ،الجمال والشباب أو الشكل الطبيعي والموهبة؟

فرانسيس مكدورماند

ميريل ستريب

يسرا

ليلى علوي

إلهام شاهين

جـــــوزفـــــيـــــن حـــــبـــــشـــــي
يف هوليوود ،ورغم انتشــار ثنائية
"الجمال والشــباب" كرشط أســايس
للنجاح ،إال أن أهــ ّم املمثالت وأكثرهن
هن من تخ ّ
شهرةّ ،
طني سن الخمسني.
ممثالت بعضهن جميــات ،وبعضهن
ال يتمتعن بمفهــوم الجمال التقليدي
(مثل فرانســيس مكدورماند) ،تكتب
لهن تحديدا ً األدوار الصعبة واملختلفة.
ممثالت مثــل مرييل ســريب امللقبة
بامللكة وســوزان ســاراندون وجوليا
روبرتس وســاندرا بولوك وشــارون
ســتون اللواتي ال يبالغن ابدا ً بتقنيات
التجميــل .حتى يف هوليــوود الرشق،
تخ ّ
طي بعض املمثالت عتبة الخمسني،
ال يؤثر ســلبا ً عــى نجوميتهن (يرسا
وليىل علوي والهام شاهني) .ملاذا هذه
املمثالت االيقونات ال يزلن يرتبعن عىل
عرش الشــهرة والنجومية واالنتشار
العاملي والعربي؟ النهن ببساطة يرتبّعن
عىل قلب الجمهور الذي رافق بداياتهن
وانبهــر بجمالهــن وشــبابهن اوالً،
ولكنه ملــس موهبتهن الكبرية وادائهن
املقنع ،فازداد الحب مع ازدياد سنوات
أعمارهن وخرباتهن.

طيب ،ماذا عن املمثالت يف لبنان؟ وهل
املوهبة والشــكل الطبيعي يتفوقان عىل
الجمال والشــباب؟ وملاذا ال تمنح األدوار
الرئيســية واملســاحات الكبرية ملمثالت
كبــرات قيمة وســناً؟ وهــل املنتجون
يجــرون الكتّاب عىل حــر البطوالت
بالنجوم الشباب والقصص الرومنسية؟
ال ،الكتّاب وخصوصــا ً الكاتبات يف لبنان
قدموا املرأة يف أدوار تكرس الصورة النمطية
لها .منــى طايع قدّمت يف مسلســات
عديدة ،نسا ًء قويات وثائرات عىل التقاليد
والظلم يف مجتمــع ذكوري ،وتجرأت عىل
القــول إن الحب يحمينا مــن التقدم يف
العمر ،بينما التقــدم يف العمر ال يحمينا
من الحب ،وذلك عندما قدّمت بطلتني من
بطالت مسلسلها "عرص الحريم" تخطتا
عمر الشباب ،ولكنهما تعيشان قصة حب
كبرية .االوىل هيام أبو شــديد بدور ارملة
وأم لشــاب ســيجعلها جدة ،ورغم ذلك
هي مغرمة برجل وستسعى لالرتباط به.
والثانية وداد جبــور يف دور امرأة حُ رمت
من حبيبها الكثر مــن  30عاماً ،ولكنها
ســتتحدى التقاليد التي منعتها سابقاً،
وستعود اليه.
بدورها كلوديا مارشليان من الكاتبات
اللواتي منحن املرأة بعد ســن الخمسني،

أدوارا ً نافرة تظهر قدرتها .تؤكد مارشليان
أن الدور النســائي املهم ال يمكن حرصه
بدور الحب والعشــق فقط ،فهي سبق ان
قدمت يف السينما والتلفزيون ،نسا ًء لديهن
قضايــا عديدة من صميــم واقعنا :املرأة
املعنّفة ،وا ُملغتصبــة ،واملناضلة من أجل
حقها يف أوالدها وتعليمهم ،واملصممة عىل
االحتفاظ بجنينها رغم انها عزباء ،واالرملة
والعانس ،والطيبة والرشيــرة والجميلة
والقبيحة ،والشابة والناضجة وغريها من
املالمح النســائية املتنوعة عىل مدى اكثر
من  44مسلسالً و 6أفالم .وترى كلوديا أن
البطولة املطلقة لم تعد عىل املوضة اليوم
 ،فحتى املسلســات التي تُنتج وتُســوّق
عىل اســم نجم لديه انتشار عربي ،تمتلئ
بشــخصيات عديدة ،لكل منها مساحتها
وقضيتها .اما مقولة "الشباب والتجميل
ضمان الســتمرارية املمثالت" ،فتخالفها
بشدة ،وترصّ عىل أن األداء هو األساس .يف
الحياة لدينا نساء لم يتزوجن ولم ينجبن،
واخريات أمهات وجــدات ،هناك الفقرية
واملريضة واملسجونة ،فهل يعقل أن تؤدي
هذه األدوار نساء شابات و"تجميليات"؟
ّ
تتمسك باملصداقية،
وال تخفي كلوديا أنها
لذلــك ال يمكنها أن تقــرح الداء بعض
األدوار التــي تكتبها ،ممثــات يبالغن أو

رندة كعدي

كلوديا مارشليان

نادين جابر

بالغن باللجوء اىل تقنيات التجميل .وتشدد
عىل أن موهبة املمثلة هي األســاس ،واذا
ســنحت لها الفرصة الظهارها ،ستحقق
النجاح واالنتشار ،وتصبح نجمة مطلوبة
باالســم حتى ولو تخطت سن الخمسني.
مثــل من؟ تقال شــمعون قدمتها يف دور
ماما عليا يف مسلسل "روبي" ،واستطاعت
ّ
"تكس"
بموهبتها ومالمحها الطبيعية أن
الدنيا ،وتصبح بعــده نجمة عربية تُطلب
باالســم ،وتقدّم لهــا أدوار بطولة كما يف
"عروس بريوت" .أخريا ً ترى مارشــليان
أن زمن املنصات اليوم يفتح املجال واسعا ً
اما مسلســات قصرية ،وهذا من شــأنه
أن يقلب املعادلة ويســاعد يف تقديم قصة
محددة ،قد يكون البطل فيها امراة تخطت
سن الثمانني.
الكاتبــة ناديــن جابــر تتفق مع
مارشــليان بخصــوص املنصــات التي
يمكن من خاللهــا تقديم قصة محددة يف
سلسلة قصرية ،يكون أبطالها شخصيات
لنجمي
مختلفة عــن الصــورة النمطية
ّ
املسلسل الطويل .نادين جابر التي حققت
يف الســنوات االخرية نجاحا ً كاســحا ً من
خالل كتابتها مسلســات مثــل 2020
و"صالون زهــرة" ،و "للموت" ،هي من
اشــد املتحمســات لكرس نمطية اسناد
دور البطولة للشــباب فقط .ورغم أنها ال
تنكر أن لعبة التلفزيون والتسويق تفرض
أحيانا ً وجود أسماء معيّنة لها جماهريتها
وانتشــارها ،إال إنها ترصّ عــى تطعيم
مسلسالتها بشخصيات ناضجة يف العمر،
وتهتم برســم مالمحها بعناية ،وبمنحها
"كاراكتريا" قادرا ً عىل ترك بصمته ،حتى
ولو لم يكن دور بطولة يف املفهوم التقليدي
للكلمة .هذا االهتمام الزائد اثبت حتى اآلن
أن مســاحة الدور ليست هي املهمة ،وأن
شــخصيات نادين جابــر الناضجة كلها
بطلــة ،وإن كانت تؤدي دورا ً مســانداً.
كيف يمكننا أن ننىس شــخصية رسمية
التي جســدتها كارمن لبّس يف مسلســل
 ،2020وهو الدور الــذي ظهرت فيه من
دون ماكيــاج وتجميل ألن الشــخصية
تتطلب ذلك؟ وكيف ال ننبهر بليليان نمري
بشــخصية صاحبة عصابــة األطفال،
وبنــوال كامل التــي اذهلتنــا بإرهاقها

وتجاعيدها وشــعرها املنكوش وطيبتها
املتناهية يف " 5ونص" لتعود وتبهرنا اكثر
بقســوتها وبهرجتها وشــعرها األشقر
وماكياجهــا القــوي وهي تجســد دور
الباترونة املحنّكة العجوز يف "للموت"2؟
وكيف يعقل أال نذوب حبــا ً امام الكهلني
حنان وعبدالله اللذين جعالنا نغرم بقصة
حبهمــا وهما يقفان عــى حافة خريف
العمر يف "للموت"؟ وكيف يعقل اال نرفع
القبعــة للرائعة رندة كعدي عندما رسقت
كل األضواء وتربّعت عىل عرش النجومية،
لحظة تناولها حبة هلوسة جعلتها تتحرر
من خجلها ،فتجن وترقص وتغني وتُغري
وتتلوى يف مشــهد سيجعل مرييل سرتيب
تتمنى أن تحصل عــى لقب "رندة كعدي
هوليوود" .رندة كعدي التي ال تزال بعيدة
جدا ً عن تقنيات التجميل ،تفتخر أن اداءها
الطبيعي ودراســتها االكاديمية للتمثيل
هما "بوتوكســها" و"فيلرهــا" اللذان
يصنعان شــباب موهبتها .هي ليســت
متحمّ ســة للخضوع لتقنيــات التجميل
التي تجمّ د برأيها أهم يشء تمتلكه املمثلة:
اإلحساس الطبيعي .صحيح انها اشتهرت
بــدور االم الطيبة مذ كانت يف عز صباها،
اال أن كعــدي التي تفاخــر بأمومتها ،ال
تخفي غصتها من وضعها يف اطار االم يف
معظم األحيان .صحيح انها تتفنن يف رسم
شخصية االم بمساعدة ابنتها تمارا حاوي
يف كل مرة بأسلوب مختلف مع تركيز عىل
التفاصيل ،اال انها ال تنكر حلمها ورغبتها
بتجسيد أدوار أخرى ،تستفز املمثلة واملرأة
يف داخلهــا .أدوار كالدور الــذي بهرني
وع ّرفنــي اىل قدراتها االســتثنائية ،يوم
شاهدتها للمرة األوىل عىل خشبة املرسح،
وهي تؤدي شــخصية العانس املسكونة
بالرغبة الجارفــة يف مرسحية "القفص"
للمخرجة لينا ابيض.
وبعد كل ما تقــدّم ،اال يجب كرس
القفص الذي يسجن ممثالتنا اللبنانيات
خلــف قضبان الخوف مــن العمر؟ اال
يجب مطالبة كتّاب الدراما باالكثار من
كتابة أدوار لتجاعيد حفرت عمرا ً مليئا ً
بالخــرة واإلبداع عــى وجوه ممثالت
قاومن موجة االستســهال الســائدة،
وعشقن الفن الحقيقي؟
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رحلة مع المحققين في عالم الجريمة

جـــــــــــاد حــــــــــداد
أطلقت شــبكة "نتفلكس" سلسلة Criminal
(مجرم) لرسد مجموعة قصــص من أربع وجهات
نظر مختلفة .تُر ّكز النســخة الربيطانية عىل ضباط
يســتجوبون عددا ً من املشــتبه بهم لحل الجرائم،
وهــي من بطولة مواهب بارزة مثــل ديفيد تينانت
وهايــي أتويل .تعــرض كل حلقة قصــة مختلفة
وتشــمل مجموعة كبرية من الشخصيات .يستطيع
املشــاهدون أن يقتنعوا بــراءة املتّهمني أو يتأكدوا
من ذنبهم استنادا ً إىل ترصفاتهم خالل االستجواب،
ومعنى لغة جســدهم ،والكلمات التي يستعملونها
لوصــف الضحايا وتفاصيل أخــرى ،واملواقف التي
تجعلهم يعرتفون بالحقيقة.
تبدأ النســخة الربيطانية مــع قضية مريعة
ومشــتبه به ال يمكن التأكد من براءته مع مرور
الوقت .ســنتع ّرف عىل الدكتور "إدغار فالون" يف
غرفة االســتجواب ،حيث يكتفي يف البداية بقول
عبارة "ال تعليــق" .يواجهه رجال الرشطة بجميع
املعلومــات التي يملكونها ضــده ،لكنهم يجدون
صعوبــة يف انتزاع كلمة مفيدة مــن فمه .عىل مر
نصف حلقة تقريباً ،يرفــض "فالون" التفوه بأي
كلمة بنا ًء عىل توصيات محاميه .حتى أنه يحافظ
عىل هدوئه طوال فرتة استجوابه ،فال ترتجف يداه
أو قدماه من التوتر ،وال تكشــف عيناه شيئا ً عن
عواطفــه الحقيقية ،بل يبدو وجهه أشــبه بقناع
جامد يخفــي وراءه جميــع أرساره .انطالقا ً من
التفاصيل التي يعرضها رجال الرشطة عن القضية،
من الواضح أنهم اكتشــفوا جميع الخيوط الخفية
ٍ
العرتاف من "فالون" .لكنه
وما عادوا يحتاجون إال
يرفض التجاوب معهم.
حني يتّضح للجميع أن هذه املقاربة غري نافعة،

ترســل رئيســة املحققني "ناتايل هوبس" رشطيا ً
آخر لتغيري الوضع .ثمة تاريخ شخيص مشرتك بني
الرشطي البديل واملتّهــم ،ويُقابَل هذا القرار ببعض
االمتعاض لكن رسعان ما يتّضح أنه الحل املناسب.
يُســتبدَل "هوغو" بالرشطي "أوتاغري" الذي يتمتع
بمظهر مخيف .يقول هذا األخــر للمتّهم إن هيئة
املحلفني لن تتعاطف مع مظهره الصلب .تظهر نظرة
مختلفة يف عينَي "فالون" يف تلــك اللحظة بالذات،
ّ
ويتغي سلوكه .رسعان ما
فيمســك بقل ٍم إىل جانبه
يبدأ بالتكلم.
هل قتل "فالــون" ابنة زوجته؟ هو القاتل فعالً
لكنه كان يغتصبها أيضا ً طــوال الوقت .ربما قتلها
خالل نوبة غضب لكنه كان يعــرف ما يفعله ،فقد
تالعب بمرسح الجريمة إللقاء اللوم عىل املد ّرب الذي
كانت الفتاة تواعــده .لو لم يالحظ املحقق "هوغو"
الضمادة عىل جســم الضحية ،كان "فالون" لينجو
بفعلتــه بســهولة ويتابع خداع الجميــع نظرا ً إىل
مهاراته التمثيلية الفائقة.
يثبت "إدغار فالــون" أنه قاتل بارد األعصاب
ويجيد التالعب باآلخرين خالل االستجواب ،لكننا
سنقابل يف الحلقتَني الالحقتني أشخاصا ً اضطروا
التخــاذ قرار صعــب لحماية أحبائهــم .حافظ
"فالون" عىل هدوئه خالل نصف االستجواب ،لكن
ستتغري األجواء بالكامل حني تظهر "ستاييس" وال
تكف عن الكالم .تبدو هذه الشخصية قوية بعض
اليشء وال ترتدد يف اإلجابة عىل األسئلة .لن تحتاج
ٍ
وقت طويل لجعلها تعرتف
املحققة "هوبــس" إىل
بالحقيقة .تســيطر املتّهمة عىل الوضع يف بداية
االستجواب لكنها تبدأ بقضم أظافرها وهز ساقيها
حني يتلو رجال الرشطة التفاصيل أمامها ،فيزداد
توترها بكل وضــوح .هكذا يعرف املحققون أنهم
يســرون يف االتجاه الصحيح ورسعان ما تعطي
جهودهم ثمارها .لكن تالحظ "هوبس" الحقا ً أن
القصة ال تقترص عىل هــذه التفاصيل الظاهرية،
فتستجوب "ســتاييس" مجددا ً
ّ
ويتبي أنها بريئة.
كانت شقيقتها مسؤولة عن تسميم الضحية لكن
قررت "ستاييس" لوم نفسها لحمايتها.
يف قضية أخرى ،ســنتعرف عىل "جاي" الذي
لم يكن يعلم ما سيتورط به حني بدأ عمال ً جديداً.
خالل االستجواب ،يقرر املتّهم عدم االستعانة بأي
محام .يعنــي ذلك أن أحدا ً ال يســتطيع دفعه إىل
التكلم أو أنه بريء.

ّ
تتحضر لموسم السياحة الصيفي
جبيل
السياحة ّ
مع بداية موســم ّ
الصيفي،
بدأت بلديّة جبيــل  -بيبلوس بالتّحضري
الســتقبال رواد ّ
الســهر ،ويف هذا اإلطار
اجتمع رئيس البلديّة وســام زعرور مع
وفد مــن أصحاب ومســتثمري املقاهي
طة تن ّ
الليلية ،لوضع خ ّ
ظــم هذا القطاع
وتحدّد ســبل التعاون التام بني أصحاب
املقاهي من جهة وبينهم وبني البلديّة من
جهة أخرى ،وخصوصا ً أن اإلقبال كبري يف
مدينة عامليّة سياحيّة.
ّ
وأ ّكد زعرور ّ
تتحض ملوسم
أن "البلديّة
مزدهر وتســتقبل خالل األشــهر املقبلة
احتفاالت ومهرجانات ونشاطات ثقافيّة
وفنيّة ورياضيّة وغريها تجذب النّاس من

الفئات واألعمــار ّ
كافة ،األمر الذي يتط ّلب
تنظيما ً والتزاما ً وتعاونا ً من قِ بل ك ّل أركان
املجتمــع الجبييل ،ألجــل املصلحة العامّ ة
ومصلحة جبيل".
وأ ّكــد أصحــاب املقاهــي التزامهم
بالقرارات املتّخذة ،وتحديد أسعار مقبولة
تتناسب مع األوضاع اإلقتصاديّة ال ّراهنة،
ّ
والســماح ملن
وعــدم تقديــم النرجيلة،
ّ
ســن  18ســنة فقط بالدخول
هم فوق
إىل املقاهــي ،واحرتام تباعد املســافة بني
الطاوالت ومم ّرات املشاة ،إضافة إىل إطفاء
املوسيقى يف الوقت املحدّد ،واملحافظة عىل
النّظافة وفرز النفايات ،وذلك للحفاظ عىل
سالمة املواطنني وعىل سمعة املدينة.

يف التفصيل ،كان "جاي" يقود شــاحنة مليئة
مكان ما عند
بمهاجرين غري رشعيني ثــم تركها يف
ٍ
انكشاف أمره .يريد املحققون اآلن أن يعرفوا مكان
الشاحنة وظروف هؤالء املهاجرين .يف النهايةّ ،
يتبي
أن "جاي" ليس شــخصا ً ســيئاً .هو لم يكن يعرف
محتوى الشــاحنة ،ما يعني أنه ليــس متورطا ً يف
التهريب غري الرشعي .لكنه لم يكشف موقع املركبة
ألنه يرفض اإلفصاح عن األشــخاص الذين تعامل
معهم خوفا ً عىل سالمة عائلته.
تبقى املناورات الذكية التي يقوم بها املحققون
املعيار الثابت الوحيد يف جميع القضايا .هم يدخلون
إىل غرفة االســتجواب بعد االســتعداد ملا ينتظرهم
عىل أكمل وجه ،مــا يعني أنهم يعرفون األوراق التي
تفيدهم ويخفون املعلومــات الرسية عند الحاجة.
سنشــاهدهم وهــم يرتجلون يف جميــع القضايا

ويحاولون حل التفاصيــل التي تزداد تعقيدا ً أحياناً.
هم مضطرون لالتكال عىل حدسهم بقدر تدريباتهم
وخربتهم ويجب أن يتوخوا أعــى درجات الحذر يف
كالمهم وترصفاتهم أمام املتّهمني.
يقدّم املسلســل إذا ً قصصا ً مشوّقة تشارك
فيهــا مجموعة قويــة من الشــخصيات .لكن
تنحرص األحــداث داخل غرفتَني ،لذا يســهل أن
نشــعر باالختناق ونرغب يف انتهــاء التحقيق يف
أرسع وقــت .لن يزداد الوضع ســهولة نظرا ً إىل
التوتــر الذي يطغــى عىل األجــواء العامة .يبدأ
املسلســل بقوة ثــم يضعف قليال ً مــع اقرتاب
النهاية ،لكنه يحافظ عىل تماســكه رغم جميع
ً
دفعة
تق ّلباته .قد ال يتمكن املشاهدون من إنهائه
واحدة بســبب أجوائه الخانقة ،لكنه يبقى عمال ً
ممتعا ً ويستحق املشاهدة.

ً
وزيرة للثقافة في فرنسا
ريما عبد الملك
ّ
عي الرئيــس الفرنيس إيمانويل ماكرون أمس ،الديبلوماســية
املخرضمة كاثرين كولونا ،السفرية الفرنسية الحالية يف لندن ،رئيسة
للديبلوماسية الفرنســية ،وسيباستيان ليكورنو وزيرا ً للدفاع .ومن
األعضاء اآلخرين يف الحكومة ،بقيادة رئيسة الوزراء الجديدة إليزابيت
ّ
عــن وزيرا ً للرتبية الوطنية،
بورن ،مؤرخ األقليات باب ندياي الذي
واللبنانية الفرنسية ريما عبد امللك وزيرة للثقافة.
وعبد امللك مستشــارة الثقافة والتواصل لرئيس الجمهورية منذ
كانــون األول  .2019وكان عىل هذه الفرنســية اللبنانية البالغة 43
عامــا ً إدارة األزمة الصحية التــي أرضت بالفنانني خصوصاً .وهي
متخصصة باألداء الحي ،وكانت أيضا ً مستشارة ثقافية لرئيس بلدية
باريس السابق برتران ديالنو ،ولديها خربة كبرية يف العمل االنساني.

ريهانا تضع مولودها األول
وضعت النجمة ريهانــا مولودا ً
هو األول لها من مغني الراب إيساب
روكي ،بعد حمل نسفت خالله املغنية
قواعد املوضــة الخاصــة بمالبس
النساء الحوامل.
وأشــارت املعلومات إىل أن مغنية
" "Diamondsو" "Umbrellaالتــي
اقتحمــت أيضا ً عالــم املوضة بنجاح،
وضعــت طفلهــا يف  13أيــار يف لوس
أنجليس .وتغيّبت النجمــة البالغة 34

عاما ً عن حفلة "ميت غاال  "2022التي
أقامها متحــف مرتوبوليتان للفنون يف
نيويــورك يف  2ايار ،وهو حدث يحرص
مشاهري املوضة والفنون األدائية عموما ً
عىل املشــاركة فيه .وأكــدت مصادر
والدة الطفــل نقالً عــن مصدر مقرب
من الزوجني الذي أوضــح أن الوالدين
يف املنزل مع طفلهما ّ
وأن ريهانا بخري.
وأضــاف" :إنهما متحمســان جدا ً ألن
يكونا والدَين"( .أ ف ب)
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وقـفـة من بـاريـس

دع
جدار الحياة ُ
الم َت َص ِّ
عــيــســى مــخــلــوف
حياة بعض الروايات كحياة
البرش تنطوي عىل حكايات كثرية،
وهذه حال رواية "حرب" للكاتب
الفرنــي ْلوي فردينان ســيلني
( ،)1961-1894وقــد صــدرت
حديثا ًعن دار "غاليمار" يف باريس.
هذه الرواية هــي الجزء األوّل من
ثالثيّة تُ َ
نش تباعاً ،وقد وُجدت بني
املخطوطــات التي فقدها الكاتب
وتتضمّ ن ألوف الصفحات ،وهي
معروضة اليوم يف غالريي الدار يف
حي "السان جريمان" ،مع صور
ّ
فوتوغرافيّة ورسائل.
ما ّ
قصة هذه املخطوطات؟
يف السابع عرش من شهر حزيران
 ،1944ومــع اقــراب تحرير
فرنسا من االحتالل ،شعر سيلني
بأنّه مهدّد بســبب املواقف التي
اتّخذها خالل تلك الفرتة ،فغادر
ْ
بــاده برفقة زوجته لُ ِ
ــيت
وس
تاركا ً يف ّ
شقته الباريسيّة كتبه
واملخطوطات التي ضاعت وعُ ثر
ّ
مؤخراً ،وتكشــف فصوال ً
عليها
األدبي
جديدة مــن املــروع
ّ
لصاحب "رحلة إىل أقىص الليل".
يف الكتاب الذي صدر منذ أيّام،
وهو ،يف لغتــه وتط ّلعاته وبنيته
الفنّيّة ،أقــرب ما يكون إىل تحفته
األدبية التــي أتينا اآلن عىل ذكرها
وأطلقت شــهرته يف العالم ،ينهل

ســيلني من تجربتــه يف الجبهة
وإصابتــه بجروح أثنــاء الحرب
العامليّة األوىل .وهــو ،هنا ،كما يف
معظــم كتبه ،ينقلنــا إىل مرسح
الوحشــيّة حيث تُخاض حروب
البرش .يفتح عينيه لريى ما حوله
حي،
ويجد نفســه حيّــاً .نصف ّ
ونصف ميت .لكنّه كان كآلة تُ َسجِّ ل
ما يرى وما يسمع ،وهو ممدّد بني
جثث الرفــاق واألحصنة النافقة،
وسط األنقاض والحرائق ،وأصوات
املدافع اآلتية من بعيد ،من دون أن
تكون له القدرة عىل التفكري .وهذا
ما يشري إليه يف الصفحة " :27لم
أكن أعرف بماذا أف ّكر دائماً .لم أكن
يف حالة تسمح يل بأن أف ّكر مليّاً".
نقرأ يف مــكان آخــر" :أصابتني
الحرب يف رأيس ،وهي محبوســة
يف رأيس" .يف هــذه الحالة ،تصبح
الكتابة هي املسافة الالزمة لرؤية
الحرب يف ّ
أدق تفاصيلها ومالمحها،
يف عبثيّتها ووحشيّتها ،تماما ً كما
عاشها وخربها سيلني الذي ،حني
أُصيب وشــعر بالعطش ،أخذ دما ً
بقبضــة يده .دمــه ودم اآلخرين
من حولــه .ويفاجئنا يف الصفحة
التالية" :تع ّل ُ
مت املوسيقى ،والنوم
والتســامح ،وتع ّل ُ
مت أيضاً ،كما
ترون ،األدبَ الجميل الذي أصوغه
بأجزاء صغرية من األهوال املقتلعة
من ضجيج ال ينتهي أبداً".
فكرة الحرب ليست جديدة
يف األدب الفرنــي ،وقد حرضت

قبل الحربــن العامليّتني .رواية
"ســاالمبو" التاريخيّــة التي
تحمل توقيــع الكاتب الفرنيس
غوســتاف فلوبري ليست رواية
قرطاجة وحســب ،بــل رواية
الحروب التي تل ِّ
طخ تاريخ البرش
بالدماء ،زمنا ً بعــد آخر ،وجيالً
بعد جيل .قال كاتبها" :يوما ً ما،
سيتذابح ماليني البرش يف جَ لسة
واحدة!" .مع ذلــك ،ظ ّل فلوبري
يلتفت إىل ديانات وشعوب لم يعد
لها وجود .وظــ ّل مؤمنا ً بوصول
نجمة جديدة مليــاد جديد .أمّ ا
ْلوي فردينان سيلني فيكتب عن
الحرب بقلم مُلتهب ،ويذ ّكرنا ،من
فرط اقرتابه مــن املوت العنيف،
بعبارات للشــاعر أرتور رامبو
أبرزها ما ورد يف قصيدته "فصل
يف الجحيــم"" :أدفــن املوتى يف
بطني" .ألم يتحدّث سيلني أيضا ً
عــن "أكل املوتى" ،يف الصفحات
األخرية من كتابه الصادر حديثاً؟
الكلمات هنا ترصخ ،تزأر ،تعوي.
نرى الدماء تنساب بني حروفها
يترسب من ُ
شــقوق
مثل مــاء
ّ
جدار ُمتَ َ
صدِّع .وهي صورة لجدار
الحيــاة ا ُملتَ َ
صــدِّع ،الحياة التي
يقول عنها سيلني إنها "احتضار
ال نهاية لــه" ،ويضيف" :املوت
حقيقة هــذا العالــم .أنت بني
خيارين :تموت أو تكذب...؟".
ســيلني ال يوثّق األحداث من
خالل روايتــه ،وال يُجَ مِّل الواقع

غالف الرواية

باألدب .حتّى اللقطات التي تصوّر
الجنس يف الكتــاب تبدو جزءا ً من
الحي
وقائع الحرب وحَ ْفرا ً يف اللحم
ّ
املجــ َّرد .جهوزيّة اللحــم لل َّ
طعن
الذي ما بعده طعن! وهذا ما يجعل
الكاتب عىل ّ
ضفة أخــرى تبعده
عن املبدعني الذين تفنّنوا يف رســم
الحروب ،وقدّموا من خالل أعمالهم
مشــاهد باهرة جعلتنا ،لشــدّة
جمالها ،ننــى ،للحظات ،رعبَ
اآلدمي .من هؤالء يخطر يف
القتل
ّ
بايل اآلن السينمائي الياباني أكريا
كوروساوا يف فيلمه "كاجيموشا،

سيلين إبّان الحرب العالميّة األولى

حارب" ،كما تحرض لوحات
ِظ ُّل ا ُمل ِ
الفنّان اإليطايل باولو أُوتشي ّلو التي
تطالعنا يف متحــف "اللوفر" ويف
متاحف عامليّة أخرى.
ُرضعَ ُ
الحــرب م ِ
ــة العالم،
وم ِ
ُرضعة التاريــخ والحضارات
املختلفــة .لكــن ،حــن تخرج
الحرب من الواقع ،وتتحوّل عمالً
َمي
روائيّاً ،ينقشع فيها البُعد العَ د ّ
بصورة جليّة .منذ التوراة واملالحم
اإلغريقيّة حتى اليوم ،تكشــف
الكتابة عــن الحرب الوج َه ا ُملظلِم
للنفس البرشيّة ،والداف َع ا َمل َريضّ

إىل قتل اآلخر ومَعْ ســه مَعســا ً
كذُبابة .يقول أينشتاين الذي ف ّكر
طويالً يف املوضوع" :ال أعرف كيف
ســتكون الحرب العامليّة الثالثة،
لكنّني أعلــم أنه لن ّ
يتبقى الكثري
من الناس ملشاهدة الحرب العامليّة
الرابعة" .الحرب الجديدة املندلعة
يف أوكرانيا قد تســتبق النهايات
التي استرشفها أينشتاين يف حال
اللجوء إىل الســاح النوويّ الذي
تُلوِّح به اليوم قــوى املوت ،تلك
القوى التي وضعنــا بني أيديها
الغليظة مصائ َر حياتنا وموتنا.

قـــصـــيـــدة

عيونك الخضر...
هـــــــــالـــــــــة نـــــــــهـــــــــرا
عيونك ُ
ُ
بحريات لبنان
الخرض
Lake Zellو
وأنا أركن د ّراجتي عىل ضفافها..
ٌ
وياقوت وزم ّرد وتورمالني
عيونك الخرض زيتو ٌن
وال أعرف مَ ن أنت؛
ُ
ْ
اليمامة ضمّ ْ
َ
ت جناحَ يها عىل ندى متح ّلب
أطبقت جفنيك كأنّما
إن
والعشبُ ناغى بعد الهديل الصهيل!
هل تس ّد نظر ٌة َ
رمق منهومَ ني
والوشوشات عُ بَاب ال َكوَلة*
وامتثا ُل القصب لصدى عري اآلهات املستحمّ ة
يف نار البأبأة والتأتأة
وتلعثُم سالم األيدي..
ال نعلم أسباب الطريق بني جب َلني
أعارت طحالبُ البحر لونَها للسماء السابعة حني رنو َ
ْ
وال كيف
ْت إيل َّ
أو كيف صار املاء مزمنا ً يف دهشت َك
ِ
وكيف
تهافتت األقما ُر عىل لغتي

املفض ُ
َّ
ُ
البياض
وفوّ َر
ض نبض َك وخاليا َك عىل أرشعتي
أنا ُ
ابنة َّ
السم ِد واألرجوان
أُ ّ
براحتي ليَرشبَ َك ضو ٌء مخميل ُّ التكوّر..
مس ُد جبهتَك
َّ
هل تُ ّ
قش ناصيتُ َك فجراً؟
يا عم ُر كم غ ّربْتَنا عنّا؛
ٍ
واحات عىل حبال األغاني يف األودية
ع َّل ْقنا
ّ
تأبَّ ْ
طنا وطنا ً مؤجّ ــا ً مثل موعدٍ
تأخر كثريا ً فاســتوعَ دَنا
اعتمار مناماتِنا!
أنت الغريبُ وما أقربك
ٌ
رمّ
ان صنوبريُّ الهوى
من
همهمة
وسها ُم صمتك
ٍ
وحدي أقرأ ُ هبوب التشهّ ي يف غمغمتك
غِ بْ لحظتني بعد حتى تَ ْشق َّر حب ُ
ّات الدوايل يف حرويف
ني يف نُسغ َ
ويثو َر الياسم ُ
كتف َّي
َك ِبْنا كثريا ً حتى أشتى ربيعُ نا
ْ
فأق ِب ْل ذات يو ٍم ُ
بشهُ ب َك
واطبَ ْع نجومك عىل أصابعي ُ
دغي..
وص َّ
(*ال َك َو َلة :آلة موسيقية).

إصـــــــــدارات

التسويق الرياضي والرعاية بين الواقع والطموح
لخليل بن سعيد الفالحي | عن الدار العربية للعلوم ناشرون
أصبحت الرياضــة تمثل قيمة اقتصادية وســلعة
رائجة ،وتحوّلت من وســيلة للتسلية أو الرتفيه فقط إىل
وســيلة اقتصادية مهمة تجذب قطاعــات األموال من
خالل حقوق البث التلفزيونــي والرشكات الراعية وعدد
املشاهدين واألحداث العاملية الكربى وغريها ،وبهذا املعنى
أصبحت الرياضــة عملية اقتصادية وبات النمو يف مجال
التســويق الريايض كبريا ً جداً ،حيث تتســابق الرشكات

التجاريــة إىل التنافس حول رعاية األحــداث الرياضية،
وقد حققت هذه الرشكات برعايتها لألحداث العاملية مثل
كأس العالم أرباحا ً خيالية ،خاصة بعدما دخلت القنوات
الفضائية طرفا ً مهما ً يف موضوع الرعاية لرغبة الرشكات
يف اإلعالن عن منتجاتها ،ألن األرقام الفلكية ملشــاهدي
األحــداث الرياضية أصبحــت مغرية وجذابــة ،وبذلك
تكاملت املصالح املشرتكة ،وأصبحت هناك عالقة حميمة

بني الرشكات التجارية املتخصصة يف التســويق الريايض
والقنوات الفضائية املنترشة يف أنحاء العالم.
يستعرض هذا الكتاب مفاهيم التسويق والتسويق
الريايض والرعاية ،ويعرض بعض االقرتاحات والربامج
التي تسهم يف تطوير الرياضة يف سلطنة عمان بشكل
خاص والوطن العربي بشكل عام ،كما ييضء عىل واقع
التسويق الريايض يف عاملنا اليوم.

lic
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العـــدد  - 840السنــــة الثــالثــة

13 Bookaho

الـسـبـت  ٢١أيـــــــار 2022

قاسم فولكلوري مشترك بين الغرب والصين...
ً
مترجمة
الحكايات الصينية
تحمل القصص الخيالية نفحة من الغرابة لدرجة أن تبدو أشبه بابتكارات فردية وراسخة في مكان وزمان
محدّ َدين .تتعدد الحكايات الشهيرة ،منها القصة الفرنسية الكالسيكية ( Sleeping Beautyالجميلة النائمة)،
والحكاية البريطانية ( Jack the Giant Killerجاك القاتل العمالق) ،والقصة األلمانية ( Snow Whiteبيضاء
رجمت مجموعة الفتة من الحكايات الصينية التي ُكتِبت منذ مئة سنة تقريبًا ،وهي توضح أن
الثلج) .لكن تُ ِ
قصة ( Little Red Riding Hoodذات القبعة الحمراء) ليست فرنسية أو ألمانية ،بل إنها تتمحور حول طفلة
عالمية تظهر بأقنعة مختلفة حين تشق طريقها في الغابة ،وتبقى في جميع الحاالت الفتاة البريئة التي
يستهدفها وحش متعطش لقتل الصغار .بعد نشر حكاية ( The Dragon Daughterابنة التنين) وقصص
خيالية أخرى بقلم لين الن ،حصل تح ّول جذري في طريقة فهم سجل الحكايات في العالم الناطق باللغة
اإلنكليزية .تشمل هذه المجموعة  42قصة خياليةُ ،معظمها ُيتر َجم إلى اإلنكليزية للمرة األولى ،وتم اختيارها
من بين أكثر من ألف قصة ُنشرت تحت االسم المستعار "لين الن" الذي استعمله لي ساو فينغ للمرة األولى
في العام  :1924إنه الكاتب الذي استعان بزمال ٍء له لجمع حكايات من جميع أنحاء الصين.
عىل الفضائل بكل وضوح وتســتعمل
ألــــــكــــــســــــنــــــدر كــــــولــــــي
العقــاب كاســراتيجية لتطهري عالم
الرش .وعىل غــرار الحكايات األوروبية
بشــكلها املثايل ،تدعم هــذه القصص
شــكالً من الجمال الســاطع وتعرض
مظاهر مرسحيــة ومنمّ قة من العنف.
يف النهايــة ،تبقى الجوانــب الجمالية
بدأت الحكايات الصينية تتســلل إىل
الغرب خالل القرن املايض ،لكنها لم َ
للقصة الخيالية أساســية وشــائكة
تلق
بقدر جوانبهــا األخالقية ،فهي تمنحنا
اهتماما ً كبريا ً مــن الباحثني .لذا يحاول
مواضيع للنقاش.
علمــاء من أمثال جوين شــانغ ،مُحرر
لكــن إىل أي حد ترتبــط الحبكات
ُرتجمها ،تغيري هذا الوضع.
املجموعة وم ِ
الواردة يف هذه القصص بتقاليد السكان
يظن شــانغ أن لني الن يستحق شهرة
األصليني أو تكون مستخلصة من تقاليد
أكرب لســببَني .كان هذا األخري يشــجّ ع
أخرى؟ يكتب شــانغ ،وهو أســتاذ يف
املســاهمني معه عىل تسجيل القصص
الدراسات الصينية يف جامعة "ويالميت"،
املأخوذة مــن تقاليد شــفهية أصيلة،
أن عددا ً كبريا ً مــن الحكايات يجمع بني
لكنه رحّ ب أيضا ً بإضفاء ملســة أوروبية
الفولكلور األوروبي والتقاليد الشــفهية
عــى الحكايــات .كانــت النتيجة غري
رسوم من حكايات ( The Golden Frogالضفدع الذهبي) ،و ( The Three Wishesاألمنيات الثالث) ،و ( Stories of Birdsقصص الطيور)،
الصينية .لكننا نواجه مشكلة شائكة وال
مسبوقة عىل مستوى الجمع بني حبكات
و ( The Weird Storyالقصة الغريبة) ( ،)1931-1929بقلم لين الن ،من مجموعة كتب تعرضها مكتبة بكين العادية (مطبعة جامعة برينستون)
نعرف الجهة التي اســتوحت من غريها
بطرق
مســتوحاة من ثقافات مختلفة
ٍ
حياة ســعيدة دائمة .حتى أنها تُذ ّكرنا إىل
تقــدّم حكايــات أخــرى قصص
املعروفة يف الغرب بأســلوب مختلف ،لكن
أوالً ،إذ يستحيل أن نُحدد مصدر النسخة
مربكة وممتعة يف آن لتقديمها إىل القارئ
انتقــام بأقىس النســخ املمكنة .اعترب
تبقى الخالفات بني األشــقاء والرصاعات
أي حد كانت الحــدود بني الرشق والغرب
األصلية من أي حكاية استنادا ً إىل تقاليد
الغربي .يُط َلب من النسخة الصينية من
الناقــد األملاني الهولنــدي أندريه جولز
بني األهايل واألبناء مــن أبرز العوامل التي
قابلة لالخرتاق منذ فرتة طويلة.
رسد القصص الشفهية منذ الحقبة التي
"سندريال" مثالً غربلة الحنطة السوداء
هذا الشــكل من الحكايات نوعا ً ساذجا ً
تؤجج الحبــكات املطروحــة ،وال ننىس
مثلما ندعم جميعا ً التنوع واالختالف
تسبق عرص الطباعة والثقافة البرصية.
والقمح وفول مونج ،ويُســتعمَ ل الكعك
مــن األخالقيات كونه
مظاهر الفقر واملجاعة وخســارة األهل.
يف هذا العرص ،لطاملا سادت
يف رســــــــالة
املطبوخ عــى البخار بدل
يتكل عىل حس العدالة
يف حكايــة ( The Toad Sonابن العلجوم)
نزعة قديمــة إىل إيجاد ما
إىل أحد املســـاهمني،
العصيدة ،وتكون املزامري
الفطري ويكشــف لنا
مثالً ،تتــوق امرأة إىل إنجــاب طفل حتى
سمّ اه عالِم األنثروبولوجيا
يؤكد املحـــرر األصيل
مصنوعة من الخيزران.
حقيقــة العالم الذي
لو كان يشــبه الضفدع ،ثم تَلِد ما تتمناه
الفرنــي ،كلــود ليفي
ملجلدات لــن الن عىل
بدل التفكــر باإلرث
نريده ،بجميع ترتيباته
تحديداً ،كما يحصــل يف بعض الحكايات
الثقايف الــذي تركه علماء عدد كبير من الحكايات ســراوس" ،التناغم غري
رضورة أن تكـــــون
بدأت الحكايات الصينية
َ
ً
املعقـــدة
االجتماعية
ني،
شــقيق
قصة
ا
أيض
تــرز
األوروبية.
اللغــة واآلثار مــن القرن يجمع بين الفولكلور املتوقع" يف أنظمة قناعاتنا
الحكايــات "أمينة"
تتسلّل إلى الغرب خالل
وإجراءاتــه القضائية
قاس وبخيــل والثاني لطيف وكريم،
الجماعيــة حول العالم .يف
للعالــم الــذي ينتمي
األول ٍ
التاســع عــر ،حــان
األوروبي والتقاليد
القرن الماضي لكنها لم تلق
املطوّلة .يف العالم الذي
وتُذ ّكرنا هــذه الحكايــة بقصة مرصية
منتصف القرن العرشين،
راو .يبدو أن
الوقــت الستكشــاف ما
َ إليــه كل ٍ
الشفهية الصينية
قديمة .كذلك ،ســنقرأ قصصا ً عن فتيان
شــجّ عنا ليفي سرتاوس
تقدّمــه حكايات لني اهتمامًا كبيرًا من الباحثين "التلميع" و"التنقيح"
يجعل الحكايــات الخيالية
الن ،تتجرأ زوجة حدّاد
مثل "عالء الدين"من قصة The Thousand
عــى التفكــر بالرؤيــة
كانا ممنوعَ ــن ،وقد
"شبكة ذهبية من التقاليد
ّ
استُ ِ
مصدومة عىل طعن شخص مستبد حتى
( and One Nightsألف ليلة وليلة) ،فيخرس
العاملية التي حملها الشــعراء امللحميون
التدخل يف التحرير
عملت سياسة عدم
الشــفهية" ،كما قال يومــا ً ويليام ويلز
املــوت .ثم يطوف شــبح حاكم األرض
اإلبن والده ويصبح كســوال ً ويرفض إعالة
واملتجولــون و ُرواة آخــرون من خالل
بأعىل درجات الرصامــة .بعبارة أخرى،
نيويــل ،مؤســس "جمعيــة الفولكلور
بحثا ً عن االنتقــام .ينجح هذا "األصلع
نفسه ويثري بذلك اســتياء والدته .عىل مر
تحويل املفاهيم الثنائية املج ّردة إىل العبني
قد تكون تلــك القصص أقرب إىل حقائق
األمريكي" .وبدل تقسيم الدول عىل طول
الصغري" يف ابتكار تعويذة لقتل الزوجة
هذه الحكايات كلها ،ســنتع ّرف أيضا ً عىل
برشيــن مؤثرين يتصارعــون يف عوالم
الرسد الشــفهي من الحكايات الغربية
الخطوط الوطنيــة ،تثبت الحكايات مدى
التي أنتجت نسخا ً م ّ
التي تُخطط لقتله.
املوائد التي تصبح جاهزة من تلقاء نفسها،
رمزية تشبه بعضها يف مختلف الثقافات.
ُخففة عند توجيهها
ترابط الناس عرب القصص التي نتقاسمها
تربع هذه القصص يف أكثر ما تتقنه
واملحاوالت الســحرية ،واملهام املستحيلة.
يف مجموعــة كتب لــن الن ،تُط َرح
إىل أوالد الطبقــة الوســطى مع ظهور
جميعا ً حــول معنى العائلــة ،ومغادرة
الحكايات الخيالية ،فهي تس ّلط الضوء
إنها أفكار مألوفة.
املشاكل املنزلية التي تش ّكل محور الحكايات
ثقافة الطباعة.
املنزل ،ومواجهــة األرشار ،وكيفية عيش

صورة من كتاب لين الن( The Three Brothers ،اإلخوة الثالثة) ،من العام  ،1929وهو
مأخوذ من مجموعة تعرضها مكتبة بكين العادية( .مطبعة جامعة برينستون)

يطرح ملحق ملجموعة الكتــب نقاطا ً مهمة حول طريقة
جمــع القصص ،مع أنه ال يقدّم معلومــات كافية عن املبادئ
التي وجّ هت شــبكة لني الن خالل العرشينات .سنتع ّرف مثالً
عــى "أم مريضة" تروي قصة بعنــوان The Garden Snake
(أفعى الحديقة) ون ّ
طلع عىل كيفية تسجيلها بنربتها الخاصة:
تجعلنا هذه الحكاية نتساءل إذا كان ُرواة هذه القصص نسا ًء
يف معظمهم ،عىل غرار النزعة الشائعة يف التقليد األوروبي.
لكن هــل تُ ّ
عب تلك الحكايات فعالً عــن أصوات العاملني يف
املنازل ،أي املرأة التي تروي القصص لألوالد أو لنســا ٍء أخريات
أثناء قيامها باألعمال املنزلية املتكررة؟ إذا كانت جميع املتغريات
املحلية يف أي قصة جزءا ً من "أسطورة" عاملية ،كما يقول ليفي
سرتاوس ،تزداد أهمية اكتشــاف خبايا هذه الحكايات والتعبري
عن أصوات النساء وخصائص الفولكلور املشرتك.
لكن رغم جميــع الحقائق التي تبقــى خفية حتى اآلن،
تُذ ّكرنا حكايات لني الن بأن األجواء املنزلية مؤثرة ولها أهمية

كربى ،عىل غرار القصص األوروبية املشــابهة .تحمل الحياة
العائلية تأثريا ً كبريا ً ألنها قادرة عىل إنتاج الشائعات والقصص
والثرثــرة ومجموعة مــن أدوات التعبري لتســهيل معالجة
الصدمات والشــفاء منها .لو كانت جميع العائالت الســعيدة
متشــابهة ،كما كتب ليو تولستوي ،أو كانت العائالت الحزينة
تعيسة عىل طريقتها الخاصة ،يعني ذلك أن الحكايات الخيالية
تضفي نفحة من الواقع املرير عىل تلك التعاسة.
ومثلمــا تحمل هــذه الحكايات جوانــب غريبة بفضل
تقلباتها ومنعطفاتها الفردية التــي تُضاف إىل القصة حني
يرسد ُرواة جــدد أي حكاية قديمة ويضفــون عليها أجوا ًء
محددة ،من الواضــح أن هذا النوع مــن القصص يحمل يف
جوهره عوامل يسهل أن ترتك أثرها فينا ،سواء كانت القصة
تتمحور حول تجاوز املخاطر املرتتبة عن الرصاعات العائلية
بحثا ً عن الرومانســية أو استعمال الدهاء الشخيص لالنقالب
عىل األقوياء واألثرياء.
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غـــــــــــيـــــــــــاب

رحيل الفنان المصري سمير صبري
تويف أمس الفنان املرصي سمري صربي بعد رصاع مع مرض القلب
عن عمر ناهز  85عاما ً تاركا ً خلفه إرثا ً فنيا ً كبرياً ،فقدم خالل مشواره
الفنــي أكثر من  130فيلماً ،وهو يعد أحد القالئل ممن برعوا يف تقديم
كل اشــكال الفنون من تمثيل وغناء واستعراض ،إضافة إىل موهبته
يف التقديم اإلذاعي والتلفزيوني وإسهامه بمجال اإلنتاج السينمائي.
ولــد الراحل يف  27كانون الثاني  1936بمدينة اإلســكندرية ثم
انتقل إىل القاهرة للعيش مع والده عند انفصال والديه ،وسكن بنفس
العمارة التي كان يســكنها املطرب عبد الحليــم حافظ حيث التقيا
هناك للمرة األوىل.

...والشاعر العراقي الكبير
مظفر النّواب

وظهر صربي ألول مرة ككومبــارس صامت يف "حكاية حب"،
من ث ّم يف فيلم "اللص والكالب" ،بعدها قدم أدوارا ً صغرية وثانوية يف
أفالم سينمائية منها "زقاق املدق" و"هارب من األيام" حتى جاءته
الفرصة ليقدم أدوارا ً مهمة يف السينما ،وكان يجيد تقديم الكوميديا،
مثل دوره الشــهري يف فيلم "شباب مجنون جداً" أمام سعاد حسني،
ودوره مع عادل إمام يف فيلم "البحث عن فضيحة".
وعىل الرغم من انشــغاله بالتمثيل واإلنتاج أيضاً ،ظل محافظا ً
عىل وجوده اإلعالمي .وكان الراحل يتمتع بشــعبية كبرية كواحد من
أهم مقدمي الربامج ،فقدم برنامج "ما يطلبه املســتمعون" باللغة
اإلنكليزية ،ويف التلفزيون قدم برنامج "كان زمان" ،و"النادي الدويل"
و"هذا املساء" .وخالل هذه الفرتة ،اســتطاع أن يجري لقاءات مع
املوســيقار محمد عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ وأم كلثوم وسعاد
حســني ووردة الجزائريــة ،وكان أول إعالمي يجــري حوارات مع
السلطان قابوس بن سعيد حاكم سلطنة عُ مان.
وقدم بعض االســتعراضات واألغنيات ،يف أفــام "حكايتي مع
الزمان" مع وردة ،و"حب وكربياء" مع نجالء فتحي ،و"نص ساعة
جواز" أمام شــادية ،و"أهال يا كابتن" مع نيليل .كما قدمه املخرج
حســن اإلمام بطالً يف الفيلم الرتاجيدي "وبالوالدين إحساناً" ،وتميز
بأدائه يف فيلم "التوت والنبوت" ،و"بنت من البنات".
وكان آخر ظهور لصربي عىل الشاشــة عرب مسلسل "فالنتينو"
مع عادل إمام خالل موســم رمضان  .2020كما شــارك يف األعوام
القليلة املاضية يف أفالم عدة مــن آخرها " 2طلعت حرب" و"ديدو"
و"املشخصاتي الجزء الثاني".

خطف املــوت أمــس أيضا ً
الشــاعر العراقي الكبري مظفر
النّواب يف مستشــفى الشــارقة
التعليمــي باإلمــارات العربية
املتحدة عــن عمر ناهز  88عاماً،
بعد رصاع مع املرض.
ويعترب الراحل أحد أبرز شعراء
العراق الذيــن بدأوا مســرتهم
الشعرية يف خمسينيات وستينيات
القــرن املــايض ،ورغم شــهرة
قصائده السياســية داخل العراق
وخارجه إال أن شــعره العاطفي
والغزيل ،وال سيما باللهجة العامية
العراقيــة ،ال يقل جمــاال ً ورونقا ً
وسحراً .ومن أشهر قصائده:
"القدس عروس عروبتكم"،
و"تريــات ليليــة"" ،الرحالت
القصية"" ،املســلخ الدويل وباب
األبجديــة ،بحــار البحارين"،
"قراءة يف دفرت املطر"" ،االتهام"،

"بيان ســيايس"" ،رسالة حربية
عاشــقة"" ،اللــون الرمادي"،
"يف الحانــة القديمــة"" ،جرس
املباهــج القديمــة"" ،ندامى"،
"اللون الرمادي"" ،الريل وحمد"،
"أفضحهم" و"زرازير الرباري".

إيطاليا تسعى إلدراج األوبرا على قائمة التراث العالمي
غزت أعمال األوبرا اإليطالية مسارح العالم أجمعّ ،
لكن هذا الفن نشأ
وتطور يف إيطاليا التي تســعى حاليا ً إلدراجه عىل قائمة اليونسكو للرتاث
غري املادي .ويذ ّكر الفرنيس ســتيفان ليسنر الذي يدير منذ  2020مرسح
ســان كارلو يف نابويل ،أقدم دار لألوبرا يف العالم وتأسست سنة  ،1737بأن
"األوبرا رأت النور يف إيطاليا".
وبعد تجارب عدة يف املرسح املوســيقي يف القرن السادس عرش ،رأت
األوبرا النور أخريا ً بحدود عام  1600يف فلورنسا ،حيث تم تأسيس أكاديمية
تروّ ج ألســلوب إبداعي يجمع بني النصوص املغناة واملوســيقى .كما أن
أول مؤلف أوبرايل بارز كان إيطاليــاً ،وهو كالوديو مونتيفريدي (- 1567
 .)1643وهذه لم تكن إال البداية.
هذه الروحية تتجســد أيضا ً يف الهندســة املعمارية لدار أوبرا ســان
كارلو ،قلب نابويل النابض ،بكراسيها املخملية الحمراء وأنوارها وديكورها
الذهبي وقاعاتها املزخرفة باملرايا.
ومن حجرته يف دار ســان كارلو ،يقطــع الباريتون اإليطايل غابرييله

فيفاني تمريناته الصوتية قبل تقديم عرض ألوبرا "توســكا" لبوتشيني
ليدافــع عن أحقية بالده يف هذا الفن .ويقول" :مــن دون أي نيّة بالتقليل
من أهمية املؤلفني الفرنسيني أو األملان أظن أن الغناء اإليطايل يملك عنرصا ً
إضافيا ً هو اإلحســاس يف التعبري عن املشاعر" .وبعد بضع دقائق ،يتدافع
الجمهور لدخول القاعة قبل أخذ مقاعدهم بانتظار انطالق العرض .وبني
الحشد يف القاعة ،تجذب متفرجة أنيقة بلباس كيمونو انتباه الحارضين:
إنها ســوميكو اليابانية املقيمة يف نيويورك والتي أتت خصيصا ً إىل نابويل
لحضور العرض .ويثري ترشيح األوبرا اإليطالية لدخول اليونسكو حماستها
إذ تقولّ :
"إن املشــاعر التي ينقلها لنا هؤالء املؤلفون ال تعرف أي حاجز
وتتخطى التاريخ والحدود".
ويقول وزيــر الثقافة داريو فرانشيســكيني" :إن إيطاليا ترمي من
خالل هذا الرتشيح الذي تقدمت به نهاية آذار وستدرسه اليونسكو نهاية
العــام الحايل ،إىل انتزاع اعرتاف بأحد أشــكال التعبري الثقايف األكثر أصالة
وتميزا ً لديها"( .أ ف ب)

في رحلة تجريبية غير مأهولة

ASTRONOMY

بعد ســنوات من التأخــر واإلخفاقات املتتالية ،أقلعت كبســولة الفضاء
"ســتارالينر" من صنع رشكة بوينغ من فلوريدا يف رحلة تجريبية غري مأهولة
باتجاه محطة الفضاء الدولية ،عىل أمل أن تصبح بوينغ يف املســتقبل الرشكة
الثانية التي تنقل روادا ً من وكالة الفضاء األمريكية (ناسا) بعد "سبايس اكس".
وانطلقت الكبسولة عىل متن صاروخ "أطلس  "5من صنع الكونسورسيوم
" "United Launch Allianceويُتوقع أن تلتحم يف محطة الفضاء الدولية بعد
 24ساعة تقريباً.
وقال مسؤولون يف "ناسا"ّ :
"إن الكبسولة وُضعت عىل املسار الصحيح لكن
اثنني من أصل  12محركا ً للدفع يت ّم استخدامها عادة للمناورة ،لم يعمال .إال أن
املسؤولني أكدوا أن هذه املشكلة يجب أال تؤثر عىل املهمة".
وأوضح املســؤول عن برنامج الفضاء املأهول لــدى بوينغ مارك نابي أن
"الفرق تعمل لفهم ملاذا كانت لدينا هذه العيوب" .وأضاف" :لدينا مركبة آمنة

ونحن يف طريقنا إىل محطة الفضاء الدوليــة" .ويُفرتض أن تثبت هذه الرحلة
التجريبيــة غري املأهولة أن الكبســولة آمنة لتتمكن يف ما بعــد من نقل رواد
فضاء .وسبق أن أُجريت هذه التجربة نفسها عام  2019إال أنها باءت بالفشل
واضطرت الكبســولة للعودة إىل األرض قبل املوعــد املحدد قبل بلوغها محطة
الفضاء الدولية.
ويف آب ،2021أُلغيت تجربة جديدة يف اللحظة األخرية قبل اإلقالع بســبب
مشكلة يف الصمامات اكتُشفت يف عمليات التحقق األخرية.
يف هذا الوقت ،نجحت "سبايس اكس" ،رغم أنها جديدة يف قطاع الصناعات
الفضائية مقارنة بـ"بوينغ" ،يف تجاربها وبدأت نقل رواد فضاء من "ناســا" يف
رحالت منتظمة .يف املجمل ،نقلت رشكة امللياردير إيلون ماسك  18رائد فضاء يف
مركبتها " ،"Crew Dragonإضافة إىل أربعة ركاب أثناء مهمة سياحة فضائية.
(أ ف ب)

حظــــــك اليـــــوم

الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

إنتبه لوضعك املعنوي
والصحي فقد تقع ضحية
اإلحباط أو املرض.

تتس ّلط عليك األضواء وتخضع
لعدة تجارب مهمة فال تضعف
ُ
وقم بواجباتك عىل أكمل وجه.

ع ِّزز العالقات اإلجتماعية
والعائلية فالفرتة تساعد عىل
الروابط رغم شدتها.

ال يناسبك إطالة الخالف
والزعل ،سارع اىل تقريب
وجهات النظر والتسامح.

باستطاعتك إدارة املفاوضات
بشكل جيد ولبق .قد تناقش
موضوع إرث أو مال.

عالج كل التطورات
بموضوعية وأعصاب باردة.
تترسع يف اتخاذ القرارات.
ال
ّ

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 تسمح للواجبات بالتزامن
وال بالرتاكم .كن أكثر تنظيما ً
وأحسن إدارة عملك ومنزلك.

تجنب إثارة العداوات وإهمال
وضعك الصحي .خذ قسطا ً من
الراحة واهدأ.

تصبح األجواء أكثر مرونة .قد
تظهر لقاءات طارئة مع اإلخوة.

فرتة مناسبة لإلعتذار أو
للقيام بخطوة تتط ّلب جُ رأة
وحماسة منك.

ال تبخل عىل العائلة بالعطف
واللطف ،فهم سعداء
بوجودك قربهم.

ال تكرتث النتقادات الغري بل
اعمل وفق ما يمليه عليك
عقلك وحدسك.
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FUTURE OF MEDECINE

علماء يستأصلون سرطان الكبد بموجات صوتية
أثبتت تجــارب علميــة عىل جــرذان مصابة
برسطان الكبد فاعلية عــاج مدهش وغري غازي.
استخدم العلماء موجات فوق صوتية مُر ّكزة لتدمري
حتى  75%من كتلة الــورم يف الكبد .كذلك ،يبدو أن
هذا العــاج يدفع مناعة الجــرذان إىل إنهاء املهمة
والقضاء عىل األجزاء املتبقية من الورم.
يف  80%مــن الحــاالت ،قىض العــاج عىل
الرسطان ولم تربز أي مؤرشات عىل انتشــار أورام
نقيلية يف مناطق أخرى أو تجدّد املرض خالل ثالثة
أشهر من املراقبة.
تحمل هذه التقنية اســم "تفتيت األنســجة"
( ،)Histotripsyوهي تخضع راهنا ً لتجارب عىل برش
مصابني برسطان الكبد.
يقول مهنــدس الطب الحيوي ،تيجاســوي
ورليــكار ،من جامعــة "ميشــيغان"" :تفتيت
األنســجة خيار واعد ألنه يتجــاوز قيود تقنيات
االجتثاث املســتعملة راهنا ً ويســمح باستئصال
أورام الكبد بطريقة آمنة وفاعلة وغري غازية .نأمل
يف أن تُشــجّ عنا املعلومات التــي نجمعها من هذه
الدراســة عىل إجراء أبحاث أولية وتجارب عيادية
حول تقنية تفتيت األنســجة مســتقبالً ،تمهيدا ً
لبلوغ مرحلة تســمح لنا باســتخدام هذا العالج
الستهداف رسطان الكبد".
تطــورت تقنيــة تفتيت األنســجة يف جامعة
"ميشيغان" ،ويبدو أنها أداة واعدة للمصابني بواحد
من أخطر أشكال الرسطان :يبقى معدل نجاة مرىض
رسطــان الكبد خالل فرتة خمس ســنوات أقل من
 18%يف الواليات املتحدة اليوم.
تســتخدم التقنية الجديدة مُحوّل طاقة يعمل
باملوجات فوق الصوتيــة ،لكنه ال يتعمق يف الهياكل
الداخلية لتصوير املنطقة املســتهدفة بل يهدف إىل
كبح األورام الرسطانية بطريقة ملموسة.
يرتكز هذا العالج عىل تقنية التجويف باملوجات
فوق الصوتية ،بما يشبه املقاربة املستعملة لتفتيت
الخاليا الدهنية بطريقة غــر غازية خالل عالجات
إنقاص الوزن .تســتهدف املوجات فــوق الصوتية
املنطقــة التي تحتــاج إىل عالج ،وتنتــج الذبذبات

آلة تصدر موجات فوق صوتية ُم ّ
ركزة لتفتيت األنسجة السرطانيّة

فقاعات ضئيلة يف النسيج املستهدف .وعندما تتالىش
الفقاعات أو تنفجر ،يتمزق النسيج ويقيض عىل ذلك
الجزء من الورم.
ال يمكن استهداف الورم كله يف معظم الحاالت،
وتؤثر وضعية الكتل وحجمها ومرحلة تطور املرض
عىل خيار استخدام تقنية تفتيت األنسجة الستهداف
كامل الورم.
لكن حتى العالج الجزئي أدى إىل انحســار الورم
كله لــدى  81%من الجــرذان التي ّ
تلقــت العالج.
يف املقابــل ،تطــوّر الورم لدى جميــع القوارض يف
املجموعة املرجعية.
تقول مهندسة الطب الحيوي ،تشن شو ،من
جامعة "ميشيغان"" :يبث مُحوّل الطاقة نبضات
عالية الســعة من املوجات فوق الصوتية بوحدة
امليكرو ثانية .تُســمّ ى هــذه العملية "التجويف
الصوتي" ،وهي تُر ّ
كز عىل الورم لتفكيكه .وحتى

لو لم نســتهدف الورم كله ،يمكننــا أن نق ّلص
حجمه ون ُ ّ
خفــض احتمال انتشــاره إىل مناطق
أخرى مستقبالً".
كانت دراســات ســابقة حول تقنية تفتيت
األنســجة قد أثبتت فاعلية هــذا العالج لتقليص
حجم األورام .لكن يكشف البحث الجديد أنه يزيد
فرص النجاة بعد العالج أيضاً.
يكتب الباحثــون يف تقريرهــم" :تثبت هذه
الدراسة قدرة تفتيت األنسجة عىل استئصال األورام
بطريقة غري غازية ومنع تطــور الكتل املوضعية
وانتشارها يف مناطق أخرى .وحتى االجتثاث الجزئي
سمح بتقليص حجم الورم املوضعي لدى  9جرذان
من أصل  ،11ولم يتجدد الورم أو ينترش يف الجســم

لتحقيق هــدف العالج يف هذه الدراســةُ ،ز ِرع
رسطان الكبد لدى  22جرذا ً مخربياً .استُ ِ
عمل نصف
القوارض كمجموعة مرجعية ،وعولج النصف اآلخر
عرب تقنية تفتيت األنســجة التي استهدفت بني 50
و 75%من حجم الورم.
كذلك ،عولجت ثالثــة جرذان أخرى بدرجة أقل،
واستهدف تفتيت األنسجة يف هذه الحالة  25%فقط
من حجم الورم.
بعد العــاج ،نفقت الجرذان عــن طريق املوت
الرحيم وتم ترشيحها لتحديد نســبة نجاح العالج.
بحث العلماء عــن مؤرشات عىل تطــور املرض أو
انتشار أورام نقيلية أو أي آثار مناعية.
كان مسار املرض يف املجموعة املرجعية سيئاً،
فقد ُرصدت مؤرشات عىل تطور املرض وانتشــار
األورام النقيلية لدى الجــرذان األحد عرش .خالل
فرتة ثالثة أسابيع ،بلغت األورام أقىص حجم تسمح
به الربوتوكوالت األخالقية ونفقت الحيوانات عرب
املوت الرحيم.
لكن حققت الجرذان التــي ّ
تلقت العالج نتائج
أفضل بكثري .لم يســتمر العالج بال تعقيدات أو آثار
جانبية فحســب ،بل انحــرت األورام لدى معظم
الجرذان ( 9من أصــل  ،)11ولم يظهر الورم مجددا ً
يف هذه املجموعة خالل بقية مدة الدراسة ،أي حواىل
 10أسابيع.
بحلول نهاية الدراســة ،أي بعد مرور  12أسبوعاً،
كما توضــح نتائج التصويــر بالرنني املغناطييس
وتحليالت األنسجة .تثبت هذه املالحظات أن تقنية
تفتيت األنســجة قد ال تزيد خطر انتشــار األورام
ً
مقارنة باملجموعة املرجعية.
الخبيثة بعد االجتثاث
ستتابع الدراسات املســتقبلية استكشاف فاعلية
تفتيت األنســجة وأمانه وآثاره البيولوجية تمهيدا ً
الستعماله عىل نطاق عيادي أوسع".
نُشـــــرت استنتاجـــــات الدراســـة يف
مجلة "الرسطان".

HEALTH MATTERS

الحزن المط ّول ...أفضل الحلول لتجاوزه
في زمن كورونا ،اجتاحت مشاعر الحزن عددًا كبيرًا من الناس .إنه جزء من األسباب التي دفعت
"الرابطة األميركية للطب النفسي" حديثًا إلضافة اضطراب الحزن المط ّول إلى قائمتها الرسمية
لالضطرابات النفسية.
شخص مق ّرب منك يف
قد يظهر اضطراب الحزن املطوّل بعد وفاة
ٍ
آخر  12شهراً .يف هذه الحالة ،قد تشعر بشوق كبري إىل الشخص املتوىف
أو تشــغلك أفكار مفرطة حوله .غالبا ً ما تظهر هذه املشاعر يف معظم
فرتات يومك ،كل يوم تقريباً ،طوال شهر عىل األقل.
لكن ال يتعلق هذا االضطراب دوما ً بوفاة أحد األقارب ،بل إنه قد ينشأ
بعد أحداث صادمة مثل الكوارث الطبيعية وحوادث إطالق النار الجماعي.
يقول ديفيد روزمارين ،مدير برنامج الصحة الروحية والنفسية يف
مستشفى "ماكلني" التابع لجامعة "هارفارد"" :الحزن والحِ داد جزء
متوقــع من الحياة ،لكن قد تربز الحاجة إىل تلقي املســاعدة من أهل
االختصاص حني تستمر املشكلة ألسابيع أو أشهر طويلة".

مؤشرات المشكلة

بطــرق مختلفة ،إذ
قد يصيب اضطراب الحــزن املطوّل الناس
ٍ
تتفاوت نوعية األعراض وحدّتها بني شخص وآخر .يف ما ييل مجموعة
من املؤرشات األكثر شيوعاً:
• إضطراب الهوية (الشعور بأن جزءا ً منا مات).
• شعور غامر بالذهول وعدم تصديق موت الشخص املق ّرب منا.
• تجنّب اإلشارات التي تُذ ّكرنا بالشخص امليت.
• ألم عاطفي شديد (غضب ،مرارة ،حزن) بسبب فكرة املوت.
• العجز عن امليض قدما ً بســبب صعوبة التواصل مــع األصدقاء أو
تحقيق املصالح الشخصية أو التخطيط للمستقبل.
• خدر عاطفي.
• الشعور بأن الحياة أصبحت بال معنى.
• الشعور بوحدة شديدة أو االبتعاد عن اآلخرين.
مع مرور الوقت قــد يؤدي اضطراب الحزن املطــول ،ما لم تتم
معالجته ،إىل إغراق الجســم بكميات كبرية مــن هرمون الكورتيزول
املرتبط بالضغط النفيس .وقد يُمهّ د فائض الكورتيزول الرتفاع ضغط

الدم وزيادة مستوى سكر الدم والكولسرتول .حتى أن اضطراب الحزن
املطوّل قد ّ
يغي العادات الصحية بطريقة غري مبارشة.
يوضح روزمارين" :قد تصبح مثالً أقل ميالً إىل ممارسة الرياضة
والخضوع للفحوصات الطبية الروتينية .كذلك ،يميل البعض إىل اإلدمان
عىل الكحول أو املخدرات .وما لم تُعا َلج الحالة بالشــكل املناسب ،قد
تظهر مشاكل أكثر خطورة يف املرحلة الالحقة ،منها االكتئاب املزمن".

عبّر عن مشاعرك!

قد يكون الرجــل أقل عرضة من املرأة إىل رصد مؤرشات اضطراب
الحزن املطوّل أو معالجتها .يتعلق السبب عىل األرجح باختالف طريقة
التعامل مع الحزن بني الجنسني.
يقول روزماريــن" :قد يصعب عىل الرجــل أن يكون صادقا ً مع
نفســه ويتقبّل عجزه عن التعامل مع الخســارة ،لكن يجب أن يفهم
أنه يملك الحق بالشــعور بالضيق واالنزعاج .قد يجد الرجل صعوبة
يف التعبري عن مشــاعره ،لكنها أفضل طريقــة لتجاوز مرحلة الحزن
والحداد .يمكن اسرتجاع مشاعر الراحة عرب إطالق العنان للعواطف.
حني يصاب الناس باضطراب الحزن املطــول ،ال يمكنهم أن يتوقعوا
ّ
تحسن وضعهم من دون إيجاد شخص للتكلم معه".
قد يســتفيد الناس من التعبري عن مشاعرهم أمام صديق مق ّرب
أو شخص موثوق به ،لكن ال يشعر الجميع بالراحة يف هذه املواقف .يف
معظم الحاالت ،يقيض أفضل حل باللجوء إىل العالج النفيس الذي يشمل
جلسات عالجية مع طبيب نفيس أو مستشار أو عامل اجتماعي .يبقى
العالج النفيس خيارا ً آمنا ً الستكشــاف املشــاعر من دون الخوف من
أحكام اآلخرين أو الشعور باإلحراج.
من خالل التعاون مع معالــج محرتف ،يمكنك أن تغوص يف أعماق
الحزن الذي تشعر به وتكتشف أفضل طريقة للشفاء .يف حاالت كثرية ،ال
يحتاج الفرد إىل عالج طويل األمد ،بل يكفي أن يخضع لجلسات معدودة.

عىل صعيد آخر ،قد تُ ّ
حضك هذه الجلســات للتعامل مع األحداث
الصادمة املقبلة .يرتفع احتمال أن يواجه الناس ظروفا ً قد تعيد إحياء
اضطراب الحزن املطول ،لكنهم يســتطيعون التعامل مع الوضع هذه
املرة بفضل العالج النفيس.

التعامل مع الحزن مختلف بين الرجال والنساء

تختلف مظاهر الحداد بني الرجال والنساء .تكشف األبحاث أن الرجل
يعاني بصمت يف فرتة الحداد أكثر مــن املرأة .غالبا ً ما يبحث عن مصادر
إلهاء مثل العمل ،لكنه قد يصبح أكثر ميــاً إىل اإلدمان وأخذ املجازفات.
كذلــك ،يكون الرجل أكثر ميالً إىل االنتحار بعد وفاة زوجته .قد يرتبط هذا
السلوك بالفكرة القائلة إن االعرتاف بمشاعر الحزن أو التعبري عنها شكل
من الضعف .لكن يستطيع الرجل أن يتجاوز حزنه قبل أن تتفاقم املشكلة
من خالل التخيل عن هذه العقلية واالعرتاف بحاجته إىل املساعدة.

١٦
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الـسـبـت  ٢١أيـــــــار 2022

سبب غير متداول لتعثّر الغزو الروسي
كان ُيفترض أن تصبح القوة الجوية من أبرز أسباب التفوق الروسي على أوكرانيا .تنشر القوات الجوية الروسية
حوالى  4آالف طائرة مقاتلة وتملك خبرة واسعة بعد قصف مناطق عدة في سوريا وجورجيا والشيشان،
وكان متوقعًا أن تلعب دورًا محوريًا في الغزو األخير ،فتسمح للجيش الروسي بالتوغل في عمق أوكرانيا
واالستيالء على كييف وتدمير الجيش األوكراني .لكن بعد مرور أكثر من شه َرين على بدء الحرب ،ال تزال
القوات الجوية التابعة لفالديمير بوتين تحارب للسيطرة على المجال الجوي .قد يكون فشل القوات الجوية
الروسية العامل األهم في الصراع العسكري حتى اآلن ،لكن ال يتطرق إليه الكثيرون .أثبتت القوات األوكرانية
قوة مفاجئة في الحرب الجوية ،وتكيّفت مع الظروف المستجدة في ظل استمرار القتال .لكن قد يتفوق
أي طرف في المعركة الجوية خالل المرحلة المقبلة ويتغيّر بذلك مسار الصراع بطريقة جذرية.
فــيــلــيــبــســس بــايــســون أوبــرايــن،
إدوارد ســتــريــنــغــر

قد تكون القوة الجوية حاســمة
يف أي حرب ،لكن يصعب اســتعمالها
بالشكل املناســب دوماً .تتكل القوات
الجوية عــى مجموعة تقنيات تحتاج
إىل طاقــم عايل التدريــب لتهيئة بيئة
عسكرية جوية مناسبة يف أرسع وقت.
تتعدد العوامل املطلوبة ،منها محطات
رادارات محمولــة جــواً ،ومقاتلون
لحماية املجــال الجوي وحراســته،
وطائرات إلعادة التــزود بالوقود عند
الحاجــة ولخوض حــرب إلكرتونية
وكبح دفاعــات العــدو ،ومجموعة
من جامعي املعلومات االســتخبارية
والطائرات الهجوميــة لتحديد مواقع
العدو وتدمريها .تشمل هذه العمليات
املختلطــة مئــات الطائــرات وآالف
األشــخاص ،ويتطلب التنســيق بني
جميع املشــاركني وقتــا ً طويالً .لكن
عند إتقــان مختلف املهارات املطلوبة،
تسمح هذه العمليات املتداخلة للجيش
بالسيطرة عىل املجال الجوي وتسهيل
عمل القوات الربية أو البحرية.
ذوي الرتب املنخفضة واملتوسطة ،لذا
من ســوء حــظ الــروس ،كان
تعجز عن اتخاذ قرارات مبتكرة ومرنة
تحديث القــوات الجوية الروســية
كتلك التي تتكل عليها القوات الجوية
مج ّرد استعراض ،مع أن هذه الخطوة
التابعة لحلف الناتو.
تهدف يف األســاس إىل تمكني ســاح
تعني هذه املعطيات
الجو من تنفيذ عمليات
كلها أن القوات الجوية
مشــركة وحديثــة.
الروســية كانت تعجز
أهدر الروس الكثري من
عــن إدارة حملة معقدة
األموال والجهود بسبب
وشاملة حني بدأ الغزو.
الفســاد وقلة الكفاءة.
أحدثت املعدات الجديدة لم تدرك روسيا يومًا
بدل السعي إىل السيطرة
واملبهرجة ضجة كبرية ،أهمية استعمال القوة عــى املجــال الجوي،
قدّمــت هــذه القوات
بما يف ذلــك الطائرات
الجوية إال بهدف
الهجوميــة الشــهرية تقديم الدعم للقوات دعما ً جويــا ً للوحدات
امليدانية أو قصفت املدن
"سو ،"-34لكن تتعامل
الميدانية
األوكرانيــة ،فطبّقــت
القوات الجوية الروسية
بذلــك تكتيكات تقليدية
حتى اآلن مع شــوائب
ّ
تفضل
تستعملها القوى القارية التي
كربى يف عملياتها اللوجستية وتفتقر
االتكال عــى القوات الربيــة .يمكن
إىل تدريبات واقعيــة ومنتظمة .فوق
تحقيق النتائج املنشــودة عرب الرتكيز
كل يشء ،ال تثــق الكليبتوقراطيــة
عىل القوات امليدانية إذا كان عدد الجنود
الروسية االســتبدادية بالضباط من
عىل صعيد آخر ،أثبــت األوكرانيون أنهم أكثر
براعة من الروس يف اســتعمال قوتهــم الجوية
بطرق مبتكرة .اندهــش العالم بإغراق
املحدودة
ٍ
طراد "موســكفا" الذي يش ّكل جزءا ً من "أسطول
البحر األســود" الرويس ،ويبــدو أن هذه العملية
تحققــت بفضل مقاربة مزدوجــة وذكية .يزعم
املســؤولون األوكرانيون أنهم استخدموا مركبات
جوية بال طيــار إللهاء املعدات املضادة للطريان يف
طراد "موســكفا" ،ثم أطلقوا صواريخ "نبتون"
املحلية واملضادة للســفن قبل أن يتمكن الطاقم
الرويس املرتبك من الرد.
يثبت هذا االســتعمال املبتكر للقوة الجوية أن
األوكرانيني يفهمــون طبيعة العمليات الجوية
أكثــر من عــدد كبري من
دول الناتــو التي ال تقدّر
أهمية تفوّقهــا الجوي.
لقد حقــق األوكرانيون

غــر محدود وإذا كان البلد مســتعدا ً
لخسارتهم .لكن ال تزال روسيا متع ّلقة
بنجاحاتها امليدانية التاريخية لدرجة
أال تدرك أهمية القوة الجوية.
يف هــذا الســياق ،يقــول ديفيد
ديبتوال ،جنرال متقاعد يف ســاح الجو
األمريكي" :لم تدرك روسيا يوما ً أهمية
استعمال القوة الجوية إال بهدف تقديم
ً
نتيجة لذلك ،لم
الدعم للقوات امليدانية.
تبتكر روســيا أو تدير أي حملة جوية
اسرتاتيجية يف جميع حروبها".
تتابع الطائرات الروسية تنفيذ مهامها
املبارشة ،ويستعمل جزء كبري منها طائرة
واحدة مــن دون تلقي دعــم متبادل من
عمليات جوية مشرتكة كتلك التي تنفذها
قــوات الناتو الجويــة املتقدمــة .ي ّ
طلع
الطيارون عىل املواقع املستهدفة ،فيح ّلقون
رسيعا ً ملهاجمتها ويتكلون يف حاالت كثرية
عىل ذخائــر غري مُوجّ هــة ملحاولة رضب
الهدف ،ثم ينســحبون ويحاولون تجنّب

هدفا ً بالــغ الصعوبة حني واجهوا عــدوا ً أكثر قوة
وثرا ًء منهم يف املجال الجوي بأقل كلفة ممكنة .يجب
أن يتعلم الغرب دروسا ً كثرية من نجاحات أوكرانيا.
يقول ديبتوال" :لقــد تفوّقنا يف املجال الجوي لدرجة
أال نفكر مجددا ً بكيفية استخدام القوة الجوية حني
نكون الطرف األكثر ضعفا ً يف الرصاع .تطرح تجربة
أوكرانيا علينا أســئلة مثرية لالهتمام ويجب أن
نأخذها عــى محمل الجد لفهم ما يســتطيع
الخصم الذكي فعله للتغلب علينا".
قد تكشف األســابيع املقبلة إىل أي
حــد يســتطيع الروس

األوكرانيون ،عىل عكس أعدائهم ،مفهوما ً
متماسكا ً للعمليات الجوية ،وهو يسمح
لهم بإعاقة املسار الذي يُسهّ ل عىل روسيا
فرض هيمنتها الجوية.
إكتســب األوكرانيون مجموعة من
القدرات الجوية واملضادة للطريان إلعاقة
مسار القوة الجوية الروسية املتفوّقة من
حيث الحجم .بدأ األوكرانيون باستعمال
صواريخ أرض – جو رخيصة ومحمولة
باليد ،فنجحوا يف حــر القوة الجوية
الروســية يف بعض املناطــق الرشقية
والجنوبيــة وأضعفــوا بذلــك هامش
املناورات الروســية .حتــى أن الروس
أصبحــوا أكثــر ضعفا ً بعد اســتخدام
أنظمــة صاروخية أكثر قــوة من نوع
"إس  "300 -مــن ســلوفاكيا .نظرا ً إىل
التهديدات التــي تطرحها هذه األنظمة،
تضطر الطائرات الروسية الفردية ،التي
تفتقر عموما ً إىل الدعم من وحدة القيادة
والتحكم وتعجز عن إعادة التزود بالوقود
وخوض حرب إلكرتونيــة ،للتحليق عىل
مســتوى منخفض لحماية نفسها من
الهجوم .هذه العملية تجعلها أكثر عرضة
لصواريــخ أرض  -جو املحمولة باليد .ال
تســتطيع أوكرانيا أن تستهدف جميع
الطائرات الروســية ،لكنها اســتعملت
القــدرات التي تملكها بــذكاء ،فجعلت
الطيارين الروس يقلقون من استهدافهم
الرضبات القادرة عىل إســقاط طائراتهم.
يف أي مكان وأجربتهم عىل اتخاذ موقف
يرتاجع إذا ً هامش املنــاورة يف تحركاتهم،
دفاعي وأضعفت قوتهم.
فيلتزمــون برغبة قادتهــم يف إتمام مهام
كانت قــدرة أوكرانيا عــى التحكم
محــددة .هم يتلقــون أوامــر دقيقة ثم
بمجالهــا الجوي كفيلــة بحماية قواتها
ينفذونهــا يف جميــع
العسكرية ،حتى أنها
الظروف .وحتى قدرات
تمكنت مــن إطالق
االستخبارات واملراقبة
عمليــات هجومية
واالســتطالع الروسية
يف بعــض الحاالت.
التي يشيد بها الكثريون
يف املراحــل األوىل من
كان تحديث القوات الجوية
تبدو ضعيفة عىل نحو
الحــرب ،اســتعمل
مفاجئ .نادرا ً ما تثبت الروسية مجرّد استعراض مع أن األوكرانيون الطائرات
ّ
املســرة الرتكيـــة
القوات الروسية قدرتها هذه الخطوة تهدف في األساس
عــى تحديــد األهداف إلى تمكين سالح الجو من تنفيذ "بريقــدار" ملهاجمة
األوكرانيــة املحتملة أو
بعـــــض األهداف
عمليات مشتركة وحديثة
اســتعمال إمكاناتها
املهمــــة .كذلــك،
الجويــة ملهاجمتهــا
استخدم األوكرانيون
ّ
برسعة كافية وإحداث فرق حقيقي.
املسية لرصـــد صواريخ
الطائـــــرات
لكن يتعلق أهم ســبب وراء فشــل
روسية أرض – جو وتدمريها ،فأصبحت
القوات الجوية الروسية وحذر الطيارين
القــوات الروســية الربية أكثــر عرضة
الروس بــأداء املعارضة األوكرانية .طوّر
للهجوم من الجو.

التع ّلم من أخطائهم واالستفادة من تفوّقهم
العددي الهائل يف املجال الجوي .يف املقابل ،من
ّ
املنتظر أن
تتوسع القدرات الجوية الهجومية
التــي تملكها أوكرانيــا قريباً.
قد تســمح أحدث الطائرات
ّ
املســرة لديها بتحســن

اســتهداف املدفعيات طويلة املــدى .يف 30
نيسان ،بدت نريان املدفعيات األوكرانية قريبة
من اســتهداف الجنرال فالريي غرياسيموف،
رئيس هيئة األركان العامة الروســية ،حني
كان يزور جبهة القتــال .يتابع األوكرانيون
تلقي أنظمــة أكثر تقدما ً مع مــرور األيام،
ّ
مســرة جديدة من
بما يف ذلك طائرات
نوع "ســويتش بليد" و"فينيكس
غوســت" ،وهي قادرة عىل التحليق
فوق مواقع العــدو لفرتة معينة قبل
استخدامها لتدمري املركبات.
طاملا يســتمر الرصاع يف املجال الجوي
فوق ســاحة املعركة ،سيتمكن األوكرانيون من
تحسني طريقة استعمالهم للقوة الجوية وتوسيع
نطاقها .قد ال يفوزون يف الحرب بطريقة مبارشة،
لكن ســبق وأحدثوا ثورة كربى يف طريقة خوض
الحروب املقبلة.

اقــــتصــــاد

nidaalwatan.com
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ال حياة له بعيدًا عن إعادة إنعاش القطاع المصرفي

قطاع بيع السيارات الجديدة والمستعملة ينهار
كسائر القطاعات في لبنان ،يتعرض قطاع السيارات لضربة قوية جراء االزمة
الخانقة .ومما فاقم المشكلة ارتباط هذا القطاع بشكل مباشر بالمصارف
التي من شأنها تأمين السيولة وتسهيل عمليات البيع والشراء .فأصحاب
المعارض فقدوا ثقتهم بالقطاع ،أما المواطن فال تخطر على باله فكرة
"شراء سيارة" في هذه االوضاع .وإن خطرت ،فمن أين له أن يدفع ثمنها؟
جويـــل الفغـــــالي
يعترب قطــاع الســيارات يف لبنــان واحدا ً من
القطاعات الحيوية التي تشــكل ركيزة أساســية
لإلقتصاد ،هذا القطاع الــذي كان يُدخل عىل خزينة
الدولة الرســوم والرضائب ،نراه اليوم ينهار ويغادر
البلد .فتغــرت أولويات املواطــن اللبناني ولم يعد
بمقدوره تأمني الكماليات التي اعتاد عليها ،وأصبح
همه الوحيد تأمني االساســيات كالطعام والرشب
والدواء واملســكن .وهو إما باع سيارته لعدم قدرته
عىل تحمل كلفتها ،من صيانة وتأمني قطاع الغيار،
وتعبئتها بالوقود الذي تكوي أســعاره الجيوب ،إما
تركهــا مركونة تحت املنزل وال يســتعملها إال عند
الرضورة .وهذا أوقف غالبيــة املواطنني عن إجراء
املراجعة الدورية واملنظمة لســياراتهم ،لم يعودوا
يقصدون ورشــات التصليح و"امليكانيكي" إال عند
تعطل الســيارة نهائياً .لقد فقد الكثري من املواطنني
وسيلة أساسية للرتفيه ولتيســر أمورهم اليومية
دون وجود أي بديل آخر ،خاصــة بعد انهيار قطاع
النقل العام املتعثر أساساً.

مقارنة باألرقام

"يف ظل األجور املتدنية وتدهور القطاع املرصيف
ووقف القروض املرصفيــة واحتجاز أموال املودعني
من جهة ،ورشكات الســيارات وأصحاب املعارض
مــن جهة أخــرى ،تراجعت حركة بيع الســيارات
املســتعملة بنســبة  85باملئة" ،يقول رئيس نقابة
مستوردي السيارات املســتعملة يف لبنان إييل قزي،

و"كذلك تراجعت عمليات شحن السيارات .وأصبحت
عمليات البيع تتم بالــدوالر النقدي حرصاً .كل هذه
العوامل أدت اىل إغالق حواىل  60باملئة من املعارض يف
لبنان" .ويشري قزي اىل تراجع ملحوظ يف عدد شحن
السيارات املستعملة ،التي وصل عددها يف عام 2020
اىل  7950سيارة مقارنة بـ 27835سيارة عام 2019
و  43930سيارة لعام ."2018

حضارة جديدة للبالد

ّ
تغي آخر أصاب نوعيات السيارات املستعملة يف
أسعار
ارتفاع
بعد
وخاصة
املالية
األزمة
بسبب
لبنان
تراجع مبيع السيارات الجديدة في السنة من  2000سيارة إلى  200سيارة فقط
املحروقات ،حيث باتت الفخمة منها نراها فقط عىل
غالف املجالت .وزاد الطلب عىل الســيارات الصغرية
مثل ســوريا وكوبا ،حيث تسود فيه ظاهرة تقادم
عن حال سوق السيارات الجديدة
لإلســتعمال اليومي ،أما سيارات ذات محركات الـ6
السيارات وعدم القدرة عىل صيانتها أو رشاء الطراز
ويقول مدير املبيعات يف رشكة "هيونداي" جان
و 8ســيلندر فرتاجع بيعها بشكل كبري .ويؤكد قزي
األحــدث" .ويعترب العظم أنه ال حيــاة لهذا القطاع
العظم" :إن قطاع الســيارات الجديدة تراجع بشكل
أن "هناك تراجعا ً واضحا ً يف استرياد وبيع السيارات
إال من خالل طريقة واحدة وهــي" :إعادة إنعاش
كبــر ،فمن جهة تراجعت نســبة املبيع بحواىل 90
الكبــرة التي بدأ املواطن يســعى
القطاع املرصيف".
باملئة بعد انهيــار القطاع املرصيف.
عىل ما يبدو فان االنهيار يف لبنان يستفحل يوما ً
لإلستغناء عنها واستبدالها بسيارة
حيث كان مبيع السيارات الجديدة
تلو اآلخر ،بعدما ّ
أصغر وأوفر ،ونحــن نتماىش مع
فقروا الشعب وأذ ّلوه وحرموه من
يف الســنة الواحدة يقدر بـ 2000
طلب الســوق ولكن بيع هذا النوع
الحصول عىل أدنى حقوقه اليومية .فاقتناء سيارة
السيارات
بيع
حركة
ســيارة ،أما اليوم فبالكاد يتخطى
هي تفصيــل صغري أمام الدواء والغذاء واملســكن
من الســيارات ال يؤمن ربحا ً كبرياً ،المستعملة تراجعت بنسبة الـ  200ســيارة .ومن جهة اخرى
لذلك هنــاك الكثري مــن أصحاب
والكهربــاء واملاء .ولكن ملاذا عىل الشــعب اللبناني
وبعــد إلغاء الــوكاالت الحرصية،
 85بالمئة
املعــارض أقفلــوا أبوابهــم .أما
أن يعيش مذلــوالً؟ وملاذا عليه تغيــر نمط حياته
تراجــع طلــب معــارض أيجار
الصامدون لغايــة اآلن فتخلوا عن
وسلوكيات استهالكه؟ بسبب حكامه؟ يسأل قزي،
السيارات وال سيما السياحية منها
اهتمام
رضورة
اىل
أمالكهم وباعوها" .ويشري قزي
"فعندما تقرر الدولة أن ترفع الدعم عن املحروقات،
اىل  30و 40ســيارة بعدما كان طلبها يفوق الـ150
املتعلقة
القطاعات
الدولة بهذا القطاع ألن جميــع
وعندما تصبح تكلفة صيانة الســيارة تفوق الراتب
سيارة .وتشــر هذه االرقام ،بحســب العظم ،اىل
سوق
وانعاش
البعض،
بالسيارات مرتبطة ببعضها
الشهري للمواطن ،عليها أن تؤمن البديل ملواطنيها.
تقادم الســيارات يف لبنان ما يهدد سالمة السائق،
القطاعات".
باقي
ينقذ
استرياد السيارات املستعملة
وهذا ما لم ولن يتوفر يف القريب".
"فلقد أصبــح لبنان مع فئة الدول الفقرية املجاورة

الطحين المدعوم للخبز العربي فقط!
أصــدر وزيــر الصناعــة جورج
بوشكيان قرارا ً ألزم فيه املصانع املنتجة
سلعا ً مصنعة من مادة الطحني استعمال
الطحني غري املدعوم.
وجاء يف القرار" :املــادة األوىل :عىل
جميع املصانع باســتثناء أفران الخبز
عىل أنواعه ،املنتجة سلعا ً تستعمل مادة
الطحــن يف إنتاجها التزام اســتعمال
الطحني غري املدعوم ،أو يف حال استعمال
الطحني املدعوم دفع فرق السعر لصالح
مرصف لبنان.
املادة الثانيــة :عىل جميع املطاحن

العاملة يف لبنان ،التزام إما عدم تســليم
الطحني املدعوم اىل املصانع املعنية باملادة
األوىل أعاله أو إلزام هــذه املصانع بدفع
فرق السعر اىل مرصف لبنان.
املادة الثالثة :تتوىل الوحدات املختصة
يف وزارة الصناعــة تنفيذ هــذا القرار
بالتعاون والتنسيق مع الوحدات املختصة
يف وزارة االقتصــاد والتجارة ال ســيما
مديرية حماية املستهلك.
املــادة الرابعة :تتعــرض املصانع
واملطاحن املعنيّة بهذا القرار لإلجراءات
املنصوص عليها قانونا ً يف حال املخالفة".

 50حافلة للنقل العام تصل اإلثنين
تصل إىل مرفأ بــروت  -رصيف رقم  14-13باخرة  CMA-CGMيف التاســعة
الهبة
والنصــف صباح االثنني املقبل وعىل متنها خمســون حافلة كدفعــة أوىل من ِ
املقدَمة من الدولة الفرنسية ،وهي خطوة أوىل يف مسار تحقيق خطة النقل العام وذلك
برعاية وزير االشغال العامة والنقل عيل حميه وسفرية فرنسا آن غريو وحضورهما.

أسواق وعمالت

اليـــــورو
$ 1.0551
هرفينا األوكرانية
$ 0.0339

الين الياباني
$ 0.0078

إرتفعت أسعار
السلع سنويًا
في نيسان

إنخفض سعر صفيحة البنزين
 95أوكتان  3000لرية لبنانية ،و98
أوكتان  2000لــرة ،كما انخفض
سعر املازوت  2000لرية والغاز 200
لرية .وأصبحت األسعار عىل الشكل
اآلتي:

 صفيحــة البنزيــن  95أوكتــان: 556000لرية.
 صفيحــة البنزيــن  98اوكتــان: 567000لرية.
 املازوت 678000 :لرية. -الغاز 406000 :لرية.

املنصة .علما ً أنه عىل املصارف ومؤسسات
الرصافة اإلستمرار بتسجيل كافة عمليات
البيع والرشاء عىل منصة " "Sayrafaوفقا ً
للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص.

االسترليني
$ 1.2485

%206

البنزين  95أوكتان ينخفض  3000ليرة

الدوالر  31550ليرة و"صيرفة"  23900ليرة
سجّ ل ســعر رصف الدوالر يف السوق
الســوداء أمس إرتفاعــا ً اىل  31500لرية
لبنانية للــراء و 31550لرية لبنانية لبيع
الدوالر الواحد اي بارتفاع بقيمة نحو 750
لرية لبنانية عن إقفال أمــس األول .وعىل
صعيد ّ
منصــة "صريفة" بلغ حجم التداول
عليها ليــوم أمــس  41,000,000بمعدل
 23900لرية لبنانية للدوالر الواحد بارتفاع
بقيمة  200لرية عن إقفال أمس األول ،وذلك
وفقا ً ألســعار رصف العمليات التي نُفذت
من قبل املصارف ومؤسسات الرصافة عىل

رقم اليوم

بيـتـكـوين
$ 29086
الذهب
$ 1841

CMC crypto
$ 648.31
الفـضـة
$ 21.74

الروبل
$ 0.0162
بــرنــت
$ 112.49

أعلنــت إدارة االحصــاء املركزي يف
رئاسة مجلس الوزراء ،يف بيان أمس ،أن
مؤرش اســعار االستهالك يف لبنان لشهر
نيســان  ،2022ســجل ارتفاعا ً بنسبة
 7,10%بالنسبة لشهر آذار  .2022كما
ســجل هذا الرقم عىل صعيد املحافظات
ارتفاعا ً كما ييل:
 يف محافظة بريوت بنسبة .5,76% يف محافظة جبل لبنان بنسبة 6,31% يف محافظة الشمال بنسبة 9,98% يف محافظة البقاع بنسبة7,41% يف محافظة الجنوب بنسبة 6,69% يف محافظة النبطية بنسبة7,37%وأشــارت اىل ان مــؤرش اســعار
االستهالك يف لبنان لشهر نيسان 2022
سجّ ل ارتفاعا ً بنسبة  206,24%مقارنة
مع شهر نيسان  .2021كما بلغ تضخم
اسعار االســتهالك خالل االشهر االربعة
االوىل من السنة .18,54%

اليوان الصيني
$ 0.1494

الليرة التركية
$ 0.0629

خام WTI
$ 112.73

طن القمح
$ 444.10
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إقتـــصـــــاد
العـــدد  - ٨٤٠السنــــة الثــالثــة

الــســبــت  ٢١أيـــــــار 2022

خطة الحكومة :تلغي التزامات لـ"المركزي" وتح ّول ودائع الى أسهم
أق ّر مجلس الوزراء أمس يف الجلســة
األخرية التــي عقدها قبل الدخول يف مرحلة
ترصيــف األعمــال جملة مــن املواضيع
امللحّ ة ،وأبرزها خطة الحكومة اإلصالحية
اإلقتصادية.
وتتضمن الخطة التــي حصلت "نداء
الوطن" عليها الربنامــج اإلقتصادي الذي
وتعزيــز النموَ ،
وخلق الوظائف ال ســيما
للشباب اللبناني ،ومن ثم تخفيض معدالت
الفقر ،وتحســن مســتوى املعيشــة ...
وســينصب الرتكيز عىل تعزيز اإلنتاجية يف
كافة القطاعات االقتصادية ،مع التشــديد
عىل اقتصاد املعرفة.
واعتــرت الخطة يف السياســة املالية
العامة واستدامة الدين ،أن استعادة املالءة
املالية تعــد أولوية مُلحــة لتعزيز الثقة يف
الدولة وتقديم الخدمات الحيوية العامة.
"فعىل املدى القصــر ،تنصب جهودنا
يف مــا يتعلق باملالية العامــة عىل معالجة
الوضع الطارئ والناتج عن األزمة املتشعبة،
واحتواء مكامن الخلل.
وعــى املدي ْ
َــن املتوســط والطويل،
تستهدف اســراتيجيتنا املالية وضع الدين
عىل مســار تراجعي  ،واإللتزام بإصالحات
واســعة النطاق إلدارة املالية العامة .عىل
وجه الخصوص ،وتتنــاول خطتنا ما ييل:
اعتماد قانون حديــث إلدارة املالية العامة
(قانون نظام املوازنــة) يتفق مع املعايري
الدولية للممارسات ا ُملثىل ليحل محل قانون
املحاسبة العمومية القديم لعام .1963
كما شددت عىل رضورة إنشاء حساب
الخزينة املوحد وتحسني املمارسات املعتمدة

يف إدارة الســيولة .ســيتم توحيد جميع
حسابات الحكومة املركزية يف إطار حساب
الخزينة املوحد (الحســاب  .)36سيسهل
قانون الرسية املرصفية ا ُملعدل هذه العملية،
وسنقوم أيضا ً بتعديل القانون  89/49الذي
يسمح حاليا ً للمؤسسات العامة والبلديات
بفتح حسابات باسمها داخل مرصف لبنان.
وتطرقت اىل أهميــة تكثيف الجهود لتعزيز
الحوكمة ،ونظام مكافحة غســل األموال/
تمويل اإلرهاب ومراقبة الفساد.
ويف مــا يتعلق باملؤسســات اململوكة
للدولة وقطاع الكهربــاء .تلتزم الحكومة
بإجراء إصالحات شاملة بقطاع املؤسسات
اململوكة للدولــة ونضع ضمــن أولويتنا
تحديث اإلطار القانونــي وتقليل التكاليف
املالية بشــكل ملحوظ .وبشــكل متزامن:
نعتزم زيادة وتنويع مصادر الطاقة .تحسني
األداء املايل والشــفافية املالية بمؤسســة
كهرباء لبنان .تقليل خسائر النقل والتوزيع.
الخسائر الفنية وغري الفنية ثبتت عند حواىل
 40%من الكهرباء املولــدة يف عام .2021
ونعتــزم تقليل هذه الخســائر إىل  % 20يف
العام  2026من خالل خطة شاملة".
وتضمن الخطة تعزيز الحوكمة ونظام
مكافحة غســل األموال/تمويــل اإلرهاب
ومراقبة الفســاد .ولتحقيــق هذا الغرض
يتطلب إجراء دراسة تشخيصية.
كما تشــمل خطتنا التدابري الخاصة
اآلتية:
رفع مستوى الشــفافية واملراقبة يف
املؤسســات اململوكة للدولة ،تعزيز اإلطار
القانوني للمؤسســات اململوكــة للدولة

وترتيبات امللكي .2024
وأضافت أنها ستقوم بتطبيق إصالحات
شاملة للمعاشات التقاعدية من أجل تعزيز
التغطية واإلنصاف ووضع نظام التقاعد عىل
أسس أكثر اســتدامة .ودعمًا لهذا الربنامج
وقدرتنا عىل تحمل الديون طويلة األجل ،فقد
حصلنا عىل تمويل طويل األجل من رشكائنا
الدوليني .كما ســتضع برنامــج املراقبة.
ُ
سياقب ســر عمل تنفيذ السياسات التي
تندرج تحت هذا الربنامج من خالل معايري
أداء كمية ربع سنوية وأهداف إرشادية.

استراتيجة النهوض
بالقطاع المالي

وبالنســبة اىل اســراتيجية النهوض
بالقطاع املايل ،رأت الخطة أن إجمايل خسائر
القطاع املرصيف يقدّر حاليا ً ما يزيد عن 70
مليار دوالر أمريكي .وتطبيق إســراتيجيّة
النهوض بالقطاع املرصيف بالوقت ا ُملناسب
باالســتناد اىل املبادئ التاليــة :ح ّل الرتابط
بني ميزانيات املصــارف التجارية  -الديون
الســيادية  -ميزانية مرصف لبنان ،إعادة
َرسملة مرصف لبنان وتحسني عملية إعداد
تقاريــره املاليّة إلعادة بنــاء الثقة ،إعادة
هيكلة ورســملة املصارف التجارية القابلة
لالســتمرار ،وذلك من خالل جلب رأس املال
جديد بعد استيعاب الخسائر القائمة.

مبادىء النهوض بالقطاع المالي

وشــددت عىل أن املبادئ اإلسرتاتيجيّة
للنهــوض بالقطــاع املــايل ( )FSRSهي
الشفافيّة ا ُملطلقة .احرتام تراتبية الحقوق/

املطالب عند إســتيعاب الخسائر ،أوالً ،عن
طريق إلغاء رأسمال حاميل األسهم وسندات
الديون الثانويّة وودائع األطراف ذات الصلة.
حماية صغار املودعني اىل اقىص حد ممكن
يف كل مرصف قابل لإلســتمرار وذلك تبعا ً
للتقييم الرقابي .ولهذه الغاية ،سيت ّم وضع
ادنى لحماية مُوحّ ــدة ،تنطبق عىل جميع
ودائع املودع الواحد يف أيّ من املصارف التي
تعترب قابلة لالستمرار .ولن تستفيد من هذه
الحماية اي زيادات طرأت عىل رصيد املودع
بعد تاريخ  31آذار  .2022ح ّل املصارف التي
تُعترب غري قابلة لالستمرار بما يتماىش مع
القانون الطارئ إلعادة هيكلة املصارف الذي
ســيُق ّره مجلس النواب والذي من املرجح
أن يــؤدي اىل أن يحصــل املودعون يف هذه
املصارف عىل مبالغ من ودائعهم دون الحد
األدنى الذي ت ّم ذكره أعاله.
كما سيتّم إلغاء تعدديّة أسعار الرصف
الرســميّة بحيث يكون هناك سعر رصف
رسمي واحد فقط ،يت ّم تحديده عىل منصة
صريفة .وســيتوجب وضع مجموعة من
االفرتاضات حــول طريقة إعــادة هيكلة
سندات اليوروبوند.
وستعيد تكوين رأسمال مرصف لبنان.
فرأس املال السلبي املرتاكم يف مرصف لبنان
يزيد عن  60مليــار دوالر أمريكي ،والقيمة
الحقيقية بحاجة اىل املزيد من التدقيق.
وأضافت الخطة :نعمل حاليا ً عىل إجراء
ّ
خاص مليزانية مرصف لبنان ،سيت ّم
تدقيق
عىل مرحلتني ،تنتهي املرحلة األوىل املتعلقة
بالتدقيق يف صايف احتياطيات النقد االجنبي
يف نهاية شــهر أيار عىل أن تنتهي املرحلة

الثانية (التدقيق بالكامل) يف نهاية شــهر
تموز .2022وحرصا ً منا عىل الشــفافية،
نلتزم بإكمال ونرش امللخص التنفيذي لهذا
التدقيق.
وبنا ًء عىل نتائج هذا التدقيق الخاص،
ً
بداية ،جزءا ً كبريا ً مــن التزامات
ســنلغي
مرصف لبنــان بالعمــات األجنبية تجاه
املصارف وذلك لتخفيض العجز يف رأسمال
مرصف لبنــان واغالق صــايف مركز النقد
االجنبي املفتوح للمرصف (Net Open FX
.)position
وترتكز إســراتيجيّتنا عــى املراحل
التالية:
شــددت الخطــة عىل تحديــد حجم
إحتياجات إعــادة رســملة املصارف كل
عىل حــدة وتحليل بنيــة الودائع وهيكلية
الودائع ألكرب 14مرصفــا ً (ما يمثّل % 83
من األصول) ســتجريه لجنة الرقابة عىل
املصارف بمُساعدة رشكات دولية مرموقة،
تشمل مشاركة مراقبة من الخارج .سوف
ينجز هذا التقييم بحلول نهاية أيلول .2022
ولفتت اىل إعادة رسملة داخلية كاملة
للمصارف .وهــذا يعني ضمناً ،يف ما يتعلق
بالودائع التي تتخطى الح ّد األدنى ا ُملستفيد
من الحماية ،إما تحويلها اىل أسهم (Bail-
( )inمن خالل حذف جزء منها أو التحويل إىل
أسهم) و/أو تحويل ودائع العمالت األجنبية
اىل اللرية اللبنانية بأسعار رصف ليست تبعا ً
ّ
وضخ رأس مال
لسعر رصف سوق القطع.
جديد يف املصارف القابلة لالستمرار.
الخطة اإلقتصادية منشورة كاملة عىل
املوقع اإللكرتوني للجريدة .

إعـــــالنــــات رســــميـــــة
إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ رضائب متوجبة –
تدعــو وزارة املالية – مديرية املالية العامة –
املصلحة املالية االقليمية يف محافظة جبل لبنان
– دائرة التحصيل – املكلفني ،الواردة أسماؤهم
يف الجدول أدناه ،املجهويل مركز العمل أو محل
اإلقامة حاليا ً للحضور شخصيا ً أو من ينوب
عنهم قانونا ً خالل مهلة ثالثني يوما ً من تاريخ
 2022/05/21اىل مركــز الدائرة الكائن يف
بعبدا – شــارع سوق بعبدا – مبنى الحلو –
الطابق األول لتبلغ بريدهم خالل مهلة ثالثني
يوما ً من تاريخ نرش هــذا االعالم ،واال يعترب
التبليغ حاصــاً بصورة صحيحة بعد انتهاء
مهلة املراجعة املشار إليها أعاله ،علما ً انه سيتم
نرش هذا اإلعالم عىل املوقع اإللكرتوني.
رقم املكلف
43200
53330
56946
67299
70819
71381
72366
73311
74679
78051
82018
83233
84049
89443
95011
109097
110273
113929
954833
147479
148122
175121
192890
199968
202526
213591
225670
240656
248191
255168
1385484
280578
302638
309349
314133
192099
382081
387359
401063
509655
520669
538019
539335

اسم املكلف
وليد جرجي العازار
فيصل سلطان وهاب
محمد عيل الشيخ محمد فيومي
نبيل فارس الصليبي
بهيج تامر اسماعيل
جربايل الياس متى
فؤاد شاهني الريس
فهد حمد عبد العزيز النافع
مصلحة سكك الحديد والنقل
املشرتك(فرع سكك الحديد)
يوسف فؤاد بحصيل
طارق هشام الصبان
خري الله نجيب خري الله
نظري طانيوس الفغايل
جريس شحادي الطويل
يارس خالد حموي
الرشكة العقارية لتنمية البيدر ش.م.ل
يوسف محمد عواظه
انطوان الياس جبور
امال فايز نارص الدين
نسيب ملحم الريس
ملحم نجيب السوقي
هاشم حسني فراشة
محمد كامل حسني الرفاعي
عامر اسماعيل كريديل
جوليات جرجي بجاني
سمري حسن سعد
انور ابراهيم البنا
كامل امني مرعي
صالح عيل حسني
محمد سعيد عبد الخالق
مليحة جاسم بو شهري
قاسم حمد زيتوني
فادي اديب الجوهري
عفيف حليم رسي الدين
محمد يوسف حرب
عبد العزيز حسن عيتاني
رانيا سعيد حيدر
ميرسة انيس ابي خليل
خالد محمد البطل
محمد سعد الدين طبش
نوال عبد الله املبارك الصباح
محمد سعيد نصار
حكمت فايز مطر

541524
545220
568901
588694
589140
606551
632322
632603
635860
643812
644564
649710
653007
653078
653198
659827
667036
671944
673538
675239
676646
679115
682048
682384
686550
696660
697157
709330
711276
712165
732907
734147
738810
782968
790662
791827
799467
836392
843444
852740
855638
875409
912576
915676
939091
941978
943003
944381
947314
947838
949225
951876
953882
954100
954415
955947
956993
991010
991889
993344
994065
997700

جاد حبيب حاتم
عمار يحيى زكريا كنعان
عادل امني الجردي
عدنان ابراهيم خزعل
احسان نجيب عيتاني
فوزية رباح الفحام
رشكة سبأ السياحية
مؤيد ابراهيم الجمل
عبد الحليم اسعد الجردي
نضال عيل االحمدية
عادل حبيب درويش
ودعة زينة رفيق غندور
شكيب اديب الجوهري
عيل خليل الراشد
جميل خطار البنا
عانه مصطفى املرصي
سليم الشيخ محمد عبد الخالق
دينا محمد نارص
عصام احمد كركي
غالب هاني ابي مصلح
غسان نايف حمزة
حسني عمر عيتاني
عادل خطار كرامه
شمس الدين محي الدين نارص الدين
الطائفة الشيعية االسالمية
محي الدين كامل سليمان
راشد خليل صفي الدين
هيام اسعد سعيد
محمود احمد لطوف
انيس اسعد عثمان
محمد نارص محمد الساير
عبد الرحمن بن امني بن حسن جاوه
امني سلمان الجردي
خالدة عزات عبد الخالق
جرجي نقوال الخوري
محمود سليمان بحري
محمد عبد الله فارس
وهاب داود رافع
سامي سعيد مسعود
فرنسوا عبده الطبيب
عادل امني ابو فخر
اندره انيس صابر
عيل نرصالله جابر
عبد املجيد حسني صفا
جميل سلمان البنا
سليمان عيل الفقيه
فريحة احمد سوبرة
سليم امني بو رافع
سالم نسيب مرشفية
جالل عبد الرزاق الحميص
شوقي توفيق متى
رامز ابراهيم الريشاني
صونيا ناظم الريشاني
نجيب ملحم السوقي
توفيق رشيد الحلبي
رفيق فريد تلحوق
مهيبا حمد التيماني
ندى عجاج العرييض
سليم حسن الصيفي
سمري احمد بلوط
غالية سليمان شيا
حكمت خليل الصندقيل

1018566
1029488
1043133
1057702
1079971
1084836
1130226
1146652
1153641
1166518
1198725
1199443
1220178
1222128
1226179
1230102
1232870
1232873
1233720
1233985
1234028
1235126
1244523
1252315
1256686
1284313
1342282
1352957
1359868
1378917
1389162
1396403
1429346
1439540
1451784
1454507
1498838
1503957
1505151
1509551
1510940
1521198
1544361
1547972
11791
1574229
1578958
1580148
1580155
1580156
1587389
1677691
1679022
1688378
1744025
1765180
1765181
1796273
1801621
1801628
1801640
1821167

سعاد سليمان نارص الدين
جوزفني جاك مخلوف
سمري حمدي عمار
سميح توفيق يحي
سعاد عيل العاشق
مصطفى عزيز عثمان
فراس شفيق نجار
رشكة الصفاة العقارية (لبنان) ش.م.م
تمام وليد ابو شقرا
محمود احمد املكاري
سليم سعيد نصار
عادله مساعد عبد الله الساير
عيل مصطفى العريبي
ادمون رسكيس كعدي
كريم انطوان جبور
سامي فريد خداج
غسان نجيب السوقي
هيام فؤاد السوقي
كايد ملحم غرز الدين
مخايل شفيق نصار
فهد نعمان غصن
محبة شفيق نصار
رهام جمعه ابو خالد
صالح توفيق اسماعيل
عبد العزيز حمد صالح املطوع
مصطفى احمد مروة
ناصيف احمد درويش
عفاف حسن نارص الدين
صباح محمد عيل صباح
خالد حسني الكريم خزعل
عباس حمزه فقيه
عبد العزيز حسني ضاوي
فهد محمد خالد محمد الخاطر
محمد حاتم حاتم صعب
خديجة نعمان اسعد
رشكة Beton Plus SAL
رغيد بكر اردحجي
ايوب شفيق يحيى
زاهر راؤوف غريزي
رشكة ايليت واحد ش.م.م
عيل محمد هادي هليط الخيارين
جهاد مصطفى حمادي
حسن احمد حمود
عصام امني حيدر
سو.ي.مي .لبنان ش.م.ل
مصباح ابراهيم اللهيب
احمد محمود الكوسا
حنان عيل نعمه
عبد الكريم محمد الساحيل
جميل طعمه رسالن
سعيد محمد الغريب
اكرم عادل ابو فخر
احمد نعيم حماده
طانيوس زياده زياده
عيل نجيب خرض
صابر محمود الدنف
فاضل محمود الدنف
رنده عبد اللطيف عبود
سليمان بن عبد القادر بن عبد املهيدب
ملا زياد الزعيم
احمد سليمان عبد القادر املهيدب
عبد الرحمن بن عبد العزيز بن فهد السعيد

1824615
1835068
1863884
1865241
1905298
1905313
1927192
1969352
2021201
2024576
2036491
2038316
2087909
2087921
2103639
2132197
2145206
2159044
2186621
2201770
2205412
2222671
2233401
2257559
2297637
2330142
2330369
2331275
2333338
2333547
2333552
2335577
2336335
2336887
2337574
2337722
2338093
2340095
2340415
2363014
2366755
2382825
2404144
2404149
2421145
2446482
2446520
2459450
2551421
2575752
2595191
2640186
2724295
2774066
3047173
100007680
100027267

لطيفة شاهني مراد
شاكر محمود احمد محمد مدوه
عبدالله حسن ابو فخر
عماد خليل غريزي
رىل عيل خليل
سريان عيل خليل
عيل ديب حميه
حسيب هاني ابو فخر
صفاء وهيب الصايغ
نجال يوسف نوفل
سميح امني تلحوق
نجاح محمد حميد رشيف
ندي بنت فتحي بن شفيق حوارني
قيس وحيد رمضان محمد عثمان عناني
محمود عيل حويجي
مجيد محمد العرييض
جهاد وهيب الجوهري
موريس شفيق نصار
أحمد عفيف أحمد
نهى انيس ابي خليل
عيل عبد الفتاح الرجبي
امني فايز مالعب
عبدالله ابن عيل الفهد العمارى
ايمان حسن الصايغ
انطوان انيس ابي خليل
ظريفه شاهني مراد
فادية عارف زحالن
لور شفيق نصار
نوفل امني ابو ذياب
نجال كنعان طنوس الفغايل
زلفا كنعان طنوس الفغايل
سلوى سليمان حسب الله مندييل
فطوم اسعد حماده
جانيت سلوم خري الله
انيس يوسف اسماعيل
حارث محمد بن صالح حارث
منى عبد الرقيب عبد الله الهاليل
نوره سلمان حمد ال خليفة
صالح هاني الغريب
صادق محمد سليمان البسام
اكرم نعيم شميط
مكرم سهيل الصايغ
شريين امني بو فخر الدين
رمزي رفيق بو فخر الدين
غاده ابراهيم كريديل
ايلياس مرتي نجم نعمة
محمد عبد الله هاشم هاشم
ياسمينه محمد عبد الله هاشم
منريه بنت محمد بن سليمان العنربي
ماري انيس ابي خليل
فؤاد توفيق متى
مي سليم الغاوي
مصطفى احمد شيت
سعاد عيىس االخرس
نديم توفيق متى
عصام الدنف
محمد الريس

رئيس املصلحة املالية اإلقليمية
يف محافظة جبل لبنان بالتكليف
خليل حرفوش
التكليف 277

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ رضائب متوجبة –
تدعــو وزارة املالية – مديرية املالية العامة –
املصلحة املالية االقليمية يف محافظة جبل لبنان
– دائرة التحصيل – املكلفني ،الواردة أسماؤهم
يف الجدول أدناه ،املجهويل مركز العمل أو محل
اإلقامة حاليا ً للحضور شخصيا ً أو من ينوب
عنهم قانونا ً خالل مهلة ثالثني يوما ً من تاريخ
 2022/05/21اىل مركــز الدائرة الكائن يف
بعبدا – شــارع سوق بعبدا – مبنى الحلو –
الطابق األول لتبلغ بريدهم خالل مهلة ثالثني
يوما ً من تاريخ نرش هــذا االعالم ،واال يعترب
التبليغ حاصــاً بصورة صحيحة بعد انتهاء
مهلة املراجعة املشار إليها أعاله ،علما ً انه سيتم
نرش هذا اإلعالم عىل املوقع اإللكرتوني.
رقم املكلف
9126
208859
300246
1237327
2156397
2644593
2684919
2979572
3047313
3155670
3235373
74897
1564490
2013158
2125970
2222263
2536694
2750396
3003181
3088052

اسم املكلف
معامل رخام هرب ورشكاهم ش.م.ل
ماريا بينو ش.م.م
سارية (امني عبد الغني طربيه)
سيلكو -سيلفا سوغمون حداد
جمعية االصغاء L'ECOUTE -
جي واي كي ورشكاه ش.م.م
فيت اوت اكسربتس ش.م.ل
ربيع يعقوب الغريب
كابس اند ماغز ش.م.ل.
CUPS AND MUGS S.A.L
سكر بوينت ش.م.م.
لوز loz
اوروستوب
وسام احمد زيتون
ناجي رفول رفول
ROYAL FLASH CLUB
رشكة بيبلوس تيم ش م م
مطعم ابو طوني ش.م.م.
سامي نجيب رضوان
سلوتس غروب ش.م.م.
كريستيان بري الرتك

رئيس املصلحة املالية اإلقليمية
يف محافظة جبل لبنان بالتكليف
خليل حرفوش
التكليف 277

مـــطــــلــــوب
رشكة كمال غالييني بحاجة لعمال حمالني
لبنانيني لدوام كامل .كافــة التقديمات
القانونية مؤمنة .هاتف 01628888
رشكة ليبانت بحاجــة لعمال تنظيفات
لبنانيني لدوام كامل .كافــة التقديمات
القانونية مؤمنة .هاتف 01788585

العـــــالــــم

nidaalwatan.com
العـــدد  - 840السنــــة الثالثــــة
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الـسـبـت  ٢١أيــــار 2022

الجيش السويدي في "حال تأهب" استعدادًا لإلنضمام إلى الناتو
الكتيبــة تســارعت بعدما أظهــر الرئيس الرويس
مع الحــرب الجاريــة يف أوكرانيا والرتشــيح
فالديمري بوتني بوضوح «استعداده الستخدام القوة
التاريخي لإلنضمام إىل «حلف شمال األطليس» ،يلزم
ّ
العسكرية لتحقيق أهدافه السياسية» ،مشريا ً إىل أن
التأهــب» حرصا ً عىل ردع
الجيش الســويدي «حال
«الخ ّ
أي تح ّرك عســكري قد تقوم به روسيا ،حيث باتت
طة الحالية تقيض بالتم ّكن من زيادة العديد إىل
ّ
وحساسة للغاية.
األوضاع جدّية
 4آالف عنرص يف زمن الحرب».
وتمّ ت تعبئة قوات االحتياط وتكثيف التدريبات
ورأى املسؤول العســكري أنه إن كانت «كتيبة
خالل األسابيع املاضية يف جزيرة غوتالند ،التي تحت ّل
صغرية» تكفي «عىل األرجــح» للتصدّي ألي تهديد،
ّ
موقعا ً إسرتاتيجيّا ً يف وسط بحر البلطيق ،مع اقرتاب
فإن انضمام السويد إىل «األطليس» سريدع أي بلد عن
تقديم طلب اإلنضمام رسميّاً.
مهاجمة الجزيرة ،الفتا ً إىل أن « 32بلدا ً أقوى من بلد
واحد».
ومع عودة التوتر مع موســكو ،استعاد املنتجع
والحظ الســكان املقيمون قــرب مق ّر الكتيبة،
الذي يقصده سكان ستوكهولم لقضاء عطلة ،صفته
التغيري يف مســتوى النشاط .وروى
اإلســراتيجية .ومع تبدّل الظروف
ّ
محل
روبرت هول ،وهــو مندوب
تبدّلــت ذهنية املجنّدين الشــبان.
عن «الخرض» ،أحد األحزاب الثمانية
وأوضح أكســيل بيســروم ،الذي
يؤدّي خدمته العسكرية يف الكتيبة عاشت السويد فترة الحرب يف الســويد التي ال تــزال تُعارض
الحلف األطليس« :نســمع رشقات
 P18املك ّلفــة حراســة الجزيــرة
الباردة في "رهبة من
وانفجــارات ودوي مدفعية وهدير
متحدّثــا ً لوكالــة «فرانس برس»:
الروسي"
دبّابات أيضاً».
«نقول ألنفســنا ...اآلن بات األمر
وتقع «قرية سودربني البيئية»
جدّياً ،لســت هنــا يف دورة مخيّم
التي أنشــأها مقابل املنطقة العســكرية ،وتظهر
صيفي لعام».
الفتة عريضة ملوّنة دبّابة نمت فيها نبتات ،وفوقها
ويقوم قائد الفريق الشــاب ورفاقه بتمويه 3
شــعار «اصنعوا حدائق وليس الحرب» .وأشار هول
آليّــات مد ّرعة بعناية مســتخدمني أغصان أجمات
املتحدّر من كاليفورنيــا إىل أن الجزيرة تبدّلت كثريا ً
جمعوها من الجــوار .وقال العســكري املولود يف
منذ وصوله إليها.
فيســبي مركز غوتالند« :نعمل بأفضــل ما يُمكننا
ويف هذا الصدد ،قال« :استقرينا هنا عام 1995
طوال الوقت ،ألنّنا نقول ألنفســنا ...قد يُصبح ذلك
وكان ال يزال هناك جدل كبري حول ســقوط ســتار
واقعاً ،قد نضط ّر إىل استخدامه».
الحديد وبأن غوتالند ســتكون مركز تالق محايدا ً يف
وقال قائــد الكتيبة ماغنــوس فريكفال« :إن
ســيطرتم عىل غوتالنــد ،فأنتم تُســيطرون عمليّا ً
وسط البلطيق» ،أمّ ا اآلن فقد «عدنا إىل ما قبل ،1989
بحر مقســوم حتّى لو أن خط التماس لم يعد يتبع
عىل التح ّركات الجوّيــة والبحرية يف بحر البلطيق».
الرتسيم ذاته».
وبعدمــا أوقفت مهام كتيبة غوتالنــد العام 2005
وأُعيد تفعيلها رســميّا ً العام  ،2018تســجّ ل نموا ً
وعاشت الســويد فرتة الحرب الباردة يف «رهبة
متواصالً وباتت تض ّم حواىل  800جندي.
الرويس» ،وبقي هذا الشعور متج ّذرا ً يف بلد لطاملا
من
ّ
وأوضح الكولونيل فريكفــال أن عملية تعزيز
تنازع مع موســكو الســيطرة عىل فنلندا وسواحل

بايدن يبدأ جولة آسيو ّية
يُخيّم عليها "شبح النووي"

بايدن متحدثًا وإلى جانبه يون في بيونغتايك أمس (أ ف ب)

وصــل الرئيس األمريكي جو بايدن إىل كوريا الجنوبية أمس ،يف مســته ّل أوّل
جولة آســيوية له منذ توليه منصبه يُخيّم عليها «شــبح النووي» ،إذ يخىش من
تجربة نووية قد تُجريها كوريا الشمالية يف املناسبة.
ومن قاعدة «أوســان» الجوّيــة التي هبطت طائرته فيهــا ،توجّ ه بايدن إىل
مصنع ألشــباه املوصالت تابع لرشكة «سامسونغ» الكورية الجنوبية العمالقة يف
بيونغتايك يف جنوب سيول مع الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول ،الذي ّ
تول
املنصب يف أيار.
ويف أوّل ترصيح له بعد وصوله ،رأى بايــدن أن التحالف بني الواليات املتحدة
وكوريا الجنوبية «أحد أعمدة السالم واالستقرار واالزدهار» يف العالم ،مشدّدا ً عىل
رضورة أن تعمــل كوريا الجنوبية والواليات املتحدة من أجل «الحفاظ عىل مرونة
سالسل إمدادنا وموثوقيّتها وسالمتها».
من جانبه ،أشــار يون إىل أن ســيول توفر حواىل  70يف املئة من إنتاج العالم
من أشباه املوصالت .كما اعترب أن زيارة بايدن يُمكن أن تُساعد البل َديْن يف تشكيل
«تحالف اقتصادي وأمني جديد يعتمد عــى التكنولوجيا املتقدّمة والتعاون يف ما
يتع ّلق بسالسل اإلمداد».
ولم يكن اختيار مصنع «سامســونغ» ليكون أوّل مح ّ
طة يف رحلته اعتباطيّاً،
فالتزوّد بأشباه املوصالت األساسية يف صناعة معظم األجهزة الحديثة من الهواتف
إىل السيارات واألسلحة عالية التقنية ،والتي باتت سلعة اسرتاتيجية ،يشهد نقصا ً
ضمن التباطؤ العام لسالسل اإلمداد العاملية الذي يُهدّد بتقويض التعايف االقتصادي
من وباء «كوفيد» .وتتوقع واشــنطن وسيول أن تســتأنف بيونغ يانغ التجارب
النووية عىل الفور ،بعد أن أجرت  6تجارب بني عامَ ْي  2006و.2017
وبعد سيول ،يتوجه الرئيس األمريكي األحد إىل طوكيو ،حيث يُشارك يف القمة
اإلقليمية للتحالف الرباعي (كواد) الذي يض ّم أســراليا والهند واليابان والواليات
املتحدة ،فيما أوضح مستشار األمن القومي األمريكي جيك سوليفان من عىل متن
طائرة «إير فورس وان» ّ
أن الواليات املتحدة تُريد «تأكيد صورة ما يُمكن أن يكون
عليه العالم إذا اجتمعت الديموقراطيات واملجتمعات املنفتحة إلمالء قواعد العمل
(وفق) ّ
حس القيادة» األمريكي .وتابع« :نعترب أن هذه الرســالة ستصل إىل بكني.
لكنّها ليست رسالة سلبية وليست موجهة إىل دولة واحدة».

خالل التدريبات العسكرية في جزيرة غوتالند الثلثاء الماضي (أ ف ب)

بحر البلطيق .ومع حلول الســام بعد تف ّكك االتحاد
السوفياتي ،عمدت الدولة اإلسكندينافية إىل اقتطاع
مبالغ طائلة من نفقاتها العسكرية.
وشــ ّكل ض ّم موســكو شــبه جزيرة القرم
األوكرانية العام  2014إنذارا ً أوّل حمل عىل معاودة
االســتثمار يف الجيــش وإعادة فــرض الخدمة
العســكرية العــام  2017ونرش قــوات مجدّدا ً يف
غوتالندّ .
لكن غزو أوكرانيا هو الذي دفع السويد إىل
تقديم ترشيحها إىل «األطليس» هذا األسبوع ،ولو أن
تركيا تُهدّد بعرقلة انضمامها.
وبذلــك تخرج الســويد عن تقليــد طويل من
سياسة عدم االنحياز ،مدفوعا ً بارتفاع حاد يف تأييد

الرأي العام لـ»حلف شمال األطليس» وتصميم فنلندا
املجاورة عــى االنضمام إليه .وما ســاهم يف دفع
السويد إىل اتخاذ هذه الخطوة برامج بثها التلفزيون
الرويس أخريا ً وطرحت فرضيات حول السيطرة عىل
غوتالند واالنطالق منها الحقا ً الجتياح دول البلطيق.
توازيــاً ،كشــف الرئيس الرتكــي رجب طيب
أردوغان أنه ســيتحدّث عرب الهاتف اليوم مع األمني
العام للناتو ينس ســتولتنربغ ،وقال« :تحدّثت اليوم
(أمس) مع رئيــس الوزراء الهولندي (مارك روتيه).
وطلب أيضا ً مســؤولو اململكة املتحدة وفنلندا إجراء
حديث (مق ّرر) غدا ً (اليوم) .والحقاً ،سنتحدّث أيضا ً
مع األمني العام للناتو ستولتنربغ».

ي خارجية ودفاع جدي َد ْين
ماكرون يُعيّن وزي َر ْ
عىل أمل إحــداث زخــم إيجابي
يُتيح له الحفاظ عــى غالبية برملانية
يف اإلنتخابــات الترشيعيــة الشــهر
املقبلّ ،
عي الرئيس الفرنيس إيمانويل
ماكرون أمس وزي َريْ خارجية ودفاع
جدي َديْــن يف الحكومة التي ترأســها
إليزابيت بورن.
واختار ماكرون ســفرية فرنسا
يف لندن كاتريــن كولونا لتكون وزيرة
ّ
للخارجية ،ما يجعلها ثاني إمرأة
تتول
هذا املنصب املرمــوق .وتخلف كولونا
جان إيف لودريان الــذي ّ
تول الوزارة
منذ العام  2017وكان يُع ّد أحد أعمدة
إدارة ماكرون.
ويأتــي التغيــر يف الخارجية مع
اقــراب نهاية الرئاســة الفرنســية
ملجلس االتحاد األوروبــي ،الذي بدأت
وحدته بالرتاجع مع اخفاقه حتّى اآلن
يف اعتماد حزمة عقوبات سادسة عىل
روســيا .ويف خض ّم النزاع بني موسكو
وكييــف ،تعهدت كولونا بــأن تتح ّرك
بفعالية يف امللــف يف حني عمل الرئيس
ماكرون عىل إبقاء قناة ديبلوماســية
مفتوحة مع الكرملني.
كما أعلن قرص «اإلليزيه» تكليف
الوزير الســابق ألقاليم ما وراء البحار
سيباســتيان ليكورنو حقيبة الدفاع

خلفا ً لفلورانس باريل .وجاءت املفاجأة
األكرب يف وزارة التعليم ،حيث ســيح ّل
األكاديمي الشهري باب ندياي ،الخبري
يف التاريــخ االســتعماري والعالقات
العرقية ،خلفا ً لليميني جان ميشــيل
بالنكيه ،بينمــا وصفت زعيمة اليمني
املتط ّرف ماريــن لوبــن تعيينه بأنه
«الخطوة األخرية يف تفكيك بلدنا وقيمه
ومستقبله».
ومن األعضاء الجدد يف الحكومة،
اللبنانية  -الفرنســية ريما عبد امللك
التي عُ يّنت وزيــرة للثقافة .وعبد امللك
مستشــارة الثقافة والتواصل لرئيس
الجمهورية منــذ كانون األوّل .2019
وكان عىل عبد امللــك البالغة  43عاما ً
إدارة األزمــة الصحيــة التي أرضّ ت
خصوصــا ً بالفنانني .وكانــت أيضا ً
مستشارة ثقافية لرئيس بلدية باريس
الســابق برتران ديالنو ،ولديها خربة
كبرية يف العمل اإلنساني.
وكما هــي الحال مــع حكومات
ماكرون الســابقة ،تتــو ّزع مقاعد
مجلس الوزراء بالتساوي بني الرجال
والنساء ،فيما واصل الرئيس الفرنيس
عادتــه يف اجتذاب وجــوه من أحزاب
ّ
فعــن النائــب البارز عن
املعارضة،
حزب «الجمهوريني» داميان أباد وزيرا ً

ّ
املـحل واملعوّقني.
للتضامـن والحـكم
ويف املقابل ،أبقــى ماكرون وزير
االقتصاد برونو لومري ووزير الداخلية
جريار دارمانان يف منصبَيْهما .واتهمت
شــخصيات معارضة ماكرون بتأجيل
تسمية حكومة جديدة عمداً ،بعد نحو
 4أســابيع من انتصاره اإلنتخابي يف
مواجهة لوبن.
وحظيت املســألة بتغطية إعالمية
محمومة يف األيــام األخرية ،طغت عىل
حملة اإلنتخابات الربملانية وأنشــطة
ومواقــف أحــزاب املعارضــة .وقال
النائب اليميني جوليان أوبري من حزب
«الجمهوريني» لراديو «فرانس انفو»:
«لدى الفرنسيني مخاوف كثرية يف شأن
املســتقبل ،وكلفة الكهربــاء والوقود
واملسكن والطعام آخذة يف االرتفاع».
ومن املتوقــع أن يواجــه حزب
ماكرون الوســطي أكرب تحــ ّد له يف
انتخابات الشهر املقبل من اليسار الذي
شــ ّكل جبهة جديدة يف اآلونة األخرية.
ويتط ّلع الرئيس الفرنيس للحفاظ عىل
غالبية برملانية من أجل امليض قدما ً يف
أجندته اإلصالحية املحلية التي تشمل
تغيريات يف نظــام الرعاية االجتماعية
واملعاشــات التقاعديــة ،فضــا ً عن
خفض الرضائب.

األمين العام لقصر "اإلليزيه" أليكسي كولر خالل إعالنه أسماء تشكيلة حكومة بورن أمس (أ ف ب)

٢٠

الـــعـــــالـــــم
العـــدد  - ٨٤٠السنــــة الثــالثــة

الــســبــت  ٢١أيـــــــار 2022

وضع إنساني وأمني ّ صعب في بوركينا فاسو
رأى خرباء من املجموعــة االقتصاديّة لدول غرب أفريقيا
(إيكواس) ّ
أن الوضع اإلنساني واألمني يبقى صعبا ً يف بوركينا
فاسو ،التي شــهدت انقالبا ً عسكريّا ً يف مطلع العام ،وتتع ّرض
لهجمات دموية متك ّررة من تنظيمات إسالمية متط ّرفة.
وقــال جان كلود كايس بــرو ،الذي يــرأس بعثة الخرباء
مع وزيرة الخارجية الغانيّة شــريل أيوركور بوتشواي مساء
الخميس« :أرشنا يف تقرير مشــرك إىل ّ
اإلنســاني
أن الوضع
ّ
واألمني يبقى صعباً» ،مشــدّدا ً عىل أنّــه «من الرضوري اتخاذ
ّ
تدابري إزاء هذا الوضع» ،فيما ســيقدّم التقرير إىل رؤساء دول
وحكومات املجموعة االقتصاديّة لدول غرب أفريقيا.
وقيّمــت البعثة عىل مدى  3أيّام الوضــع األمني وتم ّكنت
من زيارة «بعض املواقع» ،بحسب كايس برو ،يف حني أوضحت
وزيرة خارجية بوركينا فاســو أوليفيا روامبا ّ
أن هذه الزيارات
شملت منطقتَ ْي كايا وبارسالوغو ،بؤرتَ ْي األزمة يف شمال البالد،

معترب ًة ّ
أن عمل البعثة يُش ّكل «خطوة مهمّ ة» يف إطار استكمال
املشاورات بني بالدها و»إيكواس» ومتابعة العمليّة اإلنتقاليّة.
وذكرت روامبــا ّ
رئيس البعثة جــدّدا رغبتهما بالعمل عىل
أن
َ ْ
«إنجاح املهمّ ة».
ويف  24كانون الثانيّ ،
نفــذ اللفتنانت كولونيل بول هنري
ســانداوغو داميبا انقالبا ً أطاح الرئيــس املنتخب روك مارك
كريستيان كابوري ،متّهما ً إيّاه بعدم بذل جهود جدّية للتصدّي
لعنف املتط ّرفني .وهو يرتأس املجلس العســكري الذي يحكم
البالد حاليّاً ،وأكد أن إيجاد حل لألزمة األمنية أولوية بالنســبة
إليه .وحدّد املجلس العســكري فرتة انتقاليّة من  3سنوات قبل
إجراء انتخاباتّ ،إل ّ
أن «إيكواس» تسعى إلجرائها قبل ذلك.
ويف هذا الصــدد ،طالبت «إيكواس» يف نهاية شــهر آذار
بوركينا فاسو بتقديم جدول زمني مقبول النتقال السلطة قبل
 25نيســانّ ،
لكن واغادوغو طالبت بمهلــة إضافيّة .إزاء ذلك،

أخبار سريعة
دمشق ُتندّد
بمشروع تركي

ناشــدت الحكومة املنبثقة من اإلنقالب العسكريّ «إيكواس»
إرسال بعثة «عسكريّة وسياسيّة وإنســانيّة» لتقييم الوضع
قبل اإلعالن عن قرارها يف شأن الجدول الزمني .وتشهد بوركينا
فاســو منذ العام  2015هجمات جهادية تُ ّ
نفذها مجموعات
َي «القاعدة» و»الدولة اإلسالمية»،
مس ّلحة بعضها تابع لتنظيم ْ
خ ّلفت أكثر من  2000قتيل و 1.8مليون نازح.

تـتـمـــات
ميقاتي يفضح "التيار الوطني"" :ما خلّوني"!

غري ّ
أن حسابات «حقل الســلطة» لم تبد مطابقة لحسابات «البيدر اإلصالحي» أمام
املجتمع الدويل يف ظل مكاشــفة رئيس مجلس الوزراء نجيــب ميقاتي الرأي العام الداخيل
والخارجي بحقيقــة العرقلة التي واجهها من جانب «التيــار الوطني الحر» وحالت دون
تنفيذ مشاريع إصالحية ال ســيما يف قطاع الكهرباء ،حتى بدا ميقاتي يف «جردة الحساب»
التي قدمها قبيل دخول حكومته مرحلة ترصيف األعمال كمن يقتبس الشــعار العوني «ما
خ ّلوني» حني فضــح تعطيل وزير الطاقة املتعمد لعرض تزويــد رشكتي «جنرال الكرتيك
وسيمنس» معميل دير عمار والزهراني بألف ميغاوات طاقة عىل الغاز «مع التزام الرشكتني
بتأمني مادة الغاز بسعر مقبول جداً».
وإذ أوضــح ّ
أن العروض التي تلقاها لبنان يف هذا اإلطار كانت كفيلة عىل املدى الطويل
«بتزويد لبنان بمولدات إنتاج الكهرباء بمعدل  24ســاعة وبصورة دائمة» ،كشــف رئيس
الحكومة ّ
أن وزير «التيار الوطني» وليد فياض و»بعد تكليف مكتب استشــاري وضع دفرت
الرشوط بأرسع وقت إلجراء عملية التلزيم عاد فسحب املوضوع من مجلس الوزراء (أمس
األول) من دون إعطاء أي تربير» ،كما سحب فياض أيضا ً «امللف املتعلق بتغويز الغاز ملعمل
الزهراني وفق مناقصة دولية تشــارك فيها رشكات عاملية» ،علمــا ً ّ
أن «هذا العرض كان
سيساعد لبنان يف املســتقبل» ،ليختم ميقاتي كالمه بالتأكيد عىل أنه لن يكون «شاهد زور
إزاء محاوالت رهن البلد مجددا ً بمصالح شخصية ،أو التعاطي مع امللفات الحيوية بمنطق
الشــخصانية الذي كلف الخزينة أعباء باهظة» ،معربا ً عن أسفه الستمرار محاوالت دفع
البلد إىل االنتحار ّ
«ألن هناك من يريد مصلحته قبل أي أمر آخر».
أما عىل مســتوى قرارات الجلســة األخرية ملجلس الوزراء يف قــر بعبدا ،فرأت فيها
مصادر اقتصادية «هروبا ً إىل األمام ،ال ســيما تحت وطأة اإلمعان يف سياسة زيادة األعباء
املالية عىل كاهل املواطنني من دون اإلقدام عىل خطوات إصالحية ملموســة تخرج البلد من
دوامة االنهيار» ،بحيث أق ّر مجلس الوزراء زيادة تعرفة االتصاالت واالنرتنت ابتدا ًء من شهر
تموز لتصبح بالتايل «أغىل فاتورة اتصاالت يف العالم سيتكبدها أفقر شعب يف العالم» عىل حد
توصيف الوزير جورج كالس لدى خروجه من جلسة بعبدا.
وتزامناً ،انتقدت املصادر إقدام رئيس الجمهورية ميشــال عون عىل «ررششة» األموال
ً
من الخزينة العامة يف نهاية عهده،
مستغربة «استعجاله يف دفع أتعاب استشارية مستحقة
عىل الدولة بينما الدولة نفســها توقفت عن ســداد ديونها للخارج واللبنانيون أصبحوا يف
ً
الداخل يتقاتلون عىل ربطة خبز»،
طارحة عالمات اســتفهام حول «الجهات املستفيدة من
جزء من ســلفة الخزينة» التي أق ّر عون رصفها أمس بقيمة  90مليار لرية ،أي نحو ثالثة
ماليني دوالر وفق سعر الرصف يف السوق السوداء.
وما لــم تجاهر به املصادر ،وضعــه مراقبون يف خانة «رصف األمــوال لعيون صهر
الجنرال» ،ليذهب بعض املواطنني إىل ح ّد التعليق عىل التغريدة الرئاســية التي أعلنت توقيع
رئيس الجمهورية عىل رصف سلفة الخزينة باعتبارها مخصصة لتسديد «أتعاب سمارسة
جربان».
والحقاً ،ســارع رئيس «التيار الوطني» جربان باسيل نفسه إىل االستثمار الشعبوي يف
التوقيع الرئايس مدوّنا ً عىل صفحته عىل «تويرت»« :للبرتون مكملني ..واليوم توقيع مرسوم
 60مليون دوالر للرصف الصحي لوسط قضاء البرتون من الصندوق الكويتي .واليوم كمان
قرار مجلس الوزرا بتحويل مستشفى البرتون ملستشفى حكومي...وبعد يف كتري».

نقابات المهن والمصارف في "عين العاصفة"...

ويوضح ضاهر الذي يرأس لجنة حماية حقوق املودعني يف نقابة املحامني يف بريوتّ ،
أن
«املوقف لم يكن للحظة تربئة املصارف من مسؤوليتها يف إلزامية إعادة الودائع التي إئتمنت
عليها ،إنما الهدف من اللقاء هو أن تحارب الجمعية الدولة ومرصفها املركزي برأس حربة
النقابــات؛ أو أقله هكذا ّ
توهمت .وذلك ملعرفتها العميقة بأن املواجهة املفتوحة مع مرصف
لبنان تؤذيها .فما تخشاه املصارف هو إقصاء املركزي لها ،وتصفيتها من خالل املادة 208
من قانون النقد والتسليف ،أو فضحها بالوثائق والحقائق يف حال الدخول بدعوى مخاصمة
معه».
ليس بعيدا ً عن ســياق تمويه الحقائــق باجتزائها ،نقل بيــان جمعية املصارف عن
لســان النقابات «رضورة الدفع نحو إقرار قانون اإلثراء غري املرشوع للمعارضني سياسيا ً
وموظفي الدولة (القانون نافذ وهو بحاجة إىل التطبيق) ،ومتابعة التحويالت التي خرجت
من لبنان بعد الثورة و»هذا متوافق عليه» يقول ضاهر ،إنما تغاىض البيان عن املطالبة بـ:
 مالحقة املرصفيني الذين أداروا مؤسساتهم عىل قواعد غري سليمة ،ومسيئي استعمالاملعلومات املميزة ،ووصوال ً حتى االحتيال واإلفالس االحتيايل.
 مالحقة االموال التي جرى تحصيلها يف السنوات األخرية بفوائد فاحشة. إعادة النظر يف موضوع األدوات املالية ،التي سوّقت بطرق غري سليمة ما ألحق خسائرفادحة بأصحابها.
عىل الرغم ممّ ا سببته سياســاتها من املآيس ،فإن املصارف ال تزال تستخدم التضليل
للوصول إىل أهدافها الخاصة .وقد حاولــت من خالل خطب ود النقابات ثنيها عن املطالبة
بتطبيق القانونني  91/110و  67/2إلعادة تنظيم القطاع املرصيف وهيكلة املصارف إىل حني
سن قانون خاص؛ ذلك أن «خطورة هذين القانونني ال تقترص عىل حجز أموال وأصول مدراء
وأعضــاء مجلس إدارات املصارف والتحقيق معهم واســتبدالهم بلجنة جديدة يتمثل فيها
الدائنون ،إنما رفع الرسية وكشف كل خيوط اللعبة التي تسببت باالنهيار وفضح املشاركني
من مرصفيني ورجال أعمال وسياسيني» ،برأي ضاهر «وهذا ما لن نسمح بتمريره».
جمعية املصارف لم تتوان عن إظهار أن ما يهم النقابات هو إيجاد حلول تم ّكن النقابات
من استعمال أموال صناديقها املودعة لدى املصارف ،إلحداث رشخ بينها وبني املودعني .مع

العلم أن جل اهتمام النقابات كان وال يزال الدفاع عن كل املودعني ومنهم رشيحة  120ألف
منتسب إليها.

سقوط "آزوفستال" بيد اإلحتالل الروسي

وقال املتحدّث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف« :منذ  16أيّار ،استسلم
 2439نازيّا ً من (كتيبة) «آزوف» وجنود أوكرانيون محارصون يف املصنع ...واليوم (أمس)
استسلمت املجموعة األخرية املؤ ّلفة من  531مقاتالً» ،مؤكدا ً أن «املنشآت
الرسية للمرشوع
ّ
التي كان يختبئ فيها املســ ّلحون من «آزوف» ...أصبحت تحت الســيطرة التامة للقوات
املس ّلحة الروســية» ،ومشــرا ً إىل أن الرئيس الرويس فالديمري بوتني تب ّلغ من وزير الدفاع
سريغي شويغو «إنتهاء عملية التحرير الكامل ملجمع «آزوفستال» ومدينة ماريوبول».
كما كشــف كوناشينكوف أن قائد كتيبة «آزوف» يف املكان استسلم ونُقِ َل من املصنع يف
آلية مد ّرعة خاصة «لتجنّب أي صدام بينه وبني ســكان معادين له» .ويف وقت سابق ،أشار
قائد كتيبة «آزوف» دينيس بروكوبينكو الذي ظهرت ضمادة كبرية عىل ذراعه اليمنى يف ما
بدت اليرسى متو ّرمة ،يف فيديو عــر «تلغرام» من مكان يبدو أنه ملجأ تحت األرض ،إىل أن
«العملية مستم ّرة» إلجالء جثث عسكريني ،معربا ً عن أمله يف أن «تتم ّكن العائالت وأوكرانيا
بأكملها قريبا ً من دفن مقاتليها برشف .املجد ألوكرانيا!».
وسبق أن نرشت موسكو صورا ً تُظهر مجموعات رجال يرتدون زيّا ً قتاليّاً ،بعضهم عىل
عكازات وبعضهم مضمّ د ،يخرجون من املصنع ،بعد معركة طويلة أصبحت رمزا ً للمقاومة
األوكرانية ض ّد الغزو الرويس .وبحسب كييف ،دُمّ ر  90يف املئة من هذه املدينة ُ
وقتِل أكثر من
 20ألف شخص فيها .وكتيبة «آزوف» هي وحدة نخبة ّ
أسسها قوميون أوكرانيون وشاركت
يف الدفاع عن مجمّ ع «آزوفستال» إىل جانب وحدة من مشاة البحرية.
وبعد فشــلها يف الســيطرة عىل كييف وخاركوف ،ر ّكزت روسيا جهودها العسكرية يف
رشق البالد وجنوبها .وتســعى موسكو خصوصا ً إىل الســيطرة بشكل كامل عىل دونباس،
التي كانت تخضع جزئيّا ً لســيطرة انفصاليني موالني لروســيا منذ  .2014وقال املتحدّث
باسم وزارة الدفاع األوكرانية أولكسندر موتوزيانك خالل إفادة صحافية يف كييف ّ
إن «قوات
االحتالل الروســية تُطلق نريانا ً كثيفة عىل طول خط املواجهة بأكمله» ،مضيفا ً أن الوضع
«أظهر دالئل عىل التدهور».
وكان الرئيس األوكراني فولوديمري زيلينســكي قد قال قبل ســاعات «إنّه الجحيم» يف
دونباس «وهذه ليست مبالغة» ،مشريا ً كذلك إىل أن صاروخا ً روسيّا ً أصاب البيت الثقايف الذي
أُعيد بناؤه أخريا ً يف مدينة لوزوفا يف رشق البالد ،ما أدّى إىل إصابة  8أشــخاص بينهم طفلة
تبلغ  11عاماً ،يف وقت كشــف فيه وزير الدفاع الرويس أن احتالل منطقة لوغانســك التي
تُشــ ّكل مع دونيتسك إقليم دونباس« ،شارف عىل اإلنتهاء» ،الفتا ً أيضا ً إىل أن بالده ستُنشئ
ّ
 12قاعدة عسكرية جديدة غرب روسيا ،ر ّدا ً عىل تعزيز الناتو قواته
وتوسعه املنتظر يف فنلندا
والسويد.
توازياً ،تعهّ دت «مجموعة السبع» تقديم  19.8مليار دوالر لدعم ميزانية أوكرانيا ،بينها
 9.5مليارات دوالر كتعهّ دات جديدة ،بهدف مســاعدة كييف يف س ّد عجزها املايل ومواصلة
تقديم الخدمات األساسية للشــعب األوكراني ،وفق ما جاء يف إعالن صدر يف ختام اجتماع
لوزراء مال الدول األعضــاء يف املجموعة يف أملانيا ،بينما ّ
حض بوتني حكومته خالل اجتماع
ملجلس األمن الرويس عىل تحقيق «الســيادة التكنولوجية» ،قائالً ّ
إن روسيا تع ّرضت للعديد
من الهجمات اإللكرتونية منذ أن أرسلت قواتها إىل أوكرانيا.
ويف غضون ذلك ،ســتُقطع إمدادات الغاز الطبيعي الرويس عن فنلندا اعتبارا ً من صباح
اليوم ،بحســب ما أعلنت رشكتا «غازوم» الفنلندية الحكومية و»غازبروم» الروسية ،بعد
أن رفضت هلســنكي أن تُســدّد بالروبل فاتورة تموينها باملــادة ،يف حني أعلنت مجموعة
«روسنفت» النفطية الروسية العمالقة أن املستشار األملاني األسبق غريهارد رشودر املق ّرب
من بوتني سينســحب من مجلــس إدارة املجموعة ،وذلك بعدما ق ّرر البوندســتاغ األملاني
تجريده من امتيازات رســمية يتمتّع بها ،بينها تشــغيل مكتبه ،فضالً عن توجيه الربملان
األوروبي دعوة إىل فرض عقوبات عليه.

دبّابة أوكرانية متأهبة على خطوط التماس في شرق البالد أمس (أف ب)

رفضت وزارة الخارجية السورية
تصريحات الرئيس التركي رجب
طيب أردوغان في شأن عودة
مليون الجئ سوري إلى «مناطق
آمنة» على الحدود بين البل َديْن،
معتبر ًة أن إنشاء هذه المنطقة
«تكشف األالعيب العدوانية التي
يرسمها هذا النظام ض ّد سوريا
ووحدة أرضها وشعبها» .ورأت
أن «إنشاء مثل هذه المنطقة
ال يهدف إطالقا ً إلى حماية
المناطق الحدودية بين سوريا
وتركيا ،بل الهدف األساسي هو
استعماري وإنشاء بؤرة متفجّ رة
تُسمّ ى بالمنطقة اآلمنة المزعومة
وتُساعد بشكل أساسي على تنفيذ
المخ ّ
ططات اإلرهابية الموجّ هة ض ّد
الشعب السوري» .تزامناً ،عارضت
روسيا خالل اجتماع لمجلس األمن
تجديد تفويض األمم المتحدة في
تموز إليصال المساعدات اإلنسانية
إلى شمال غرب سوريا من دون
موافقة دمشق ،معتبر ًة أن هذه
اآللية «تنتهك سيادة سوريا ووحدة
أراضيها».

"العفو الدوليّة":
لإلفراج عن صحافيين
في صنعاء
طالبت «منظمة العفو الدولية»
الحقوقية أمس المتم ّردين
الحوثيين المدعومين من طهران
في العاصمة اليمنية صنعاء بإلغاء
أحكام إعدام بحق  4صحافيين
واإلفراج عنهم قبل جلسة
استئناف الحكم المق ّررة غدا ً
األحد .وكانت المحكمة الجزائية
ّ
المتخصصة في صنعاء قد حكمت
على الصحافيين اليمنيين أكرم
الوليدي وعبد الخالق عمران
وحارث حامد وتوفيق المنصوري
باإلعدام على خلفية تُهم مرتبطة
ّ
بالتجسس ،في محاكمة اعتبرتها
المنظمة «جائرة» .وقالت المنظمة
في بيان« :يجب على سلطات
األمر الواقع الحوثية إلغاء أحكام
اإلعدام هذه واإلفراج عن هؤالء
الصحافيين على الفور» ،معتبر ًة
أن «هذه تجربة كانت مريعة منذ
البداية».

السودان :اإلفراج
عن قياد َّييْن شيوع َّييْن
أفرجت السلطات السودانية
أمس عن قياديَّيْن من الحزب
الشيوعي المناهض لإلنقالب،
بعد يوم من اعتقالهما ،بحسب
الحزب .وأوقفت السلطات
خالل احتجاجات في العاصمة
الخرطوم الخميس السكرتير
السياسي للحزب الشيوعي محمد
مختار الخطيب وعضو اللجنة
المركزية والمكتب السياسي
للحزب صالح محمود .وذكر
الحزب أنهما أوقفا بعد لقائهما
زعيم المتم ّردين عبد الواحد نور،
الذي رفض التوقيع على إتفاق
سالم تاريخي عام  2020مع
الحكومة السودانية .وتعهّ د رئيس
مجلس السيادة وقائد الجيش
الفريق أوّل عبد الفتاح البرهان
اإلفراج عن معتقلين سياسيين
لتمهيد الطريق إلجراء حوار بين
الفصائل السودانية ،فيما تسعى
األمم المتحدة إلى جانب االتحاد
األفريقي ،لتسهيل المحادثات بين
األطراف السودانيين لح ّل األزمة.

تســـــالي ٢١

nidaalwatan.com
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أفقي ًا
 – 1شاعر لبناني راحل من مؤلفاته “زورق
الغياب”  -ألهب النار.
 - 2روائية وشاعرة إنكليزية راحلة من مؤلفاتها
“ - ”Jane Eyreنوتة موسيقية.
 - 3يشتم ويلعن  -ابتعاد وانفصال  -عالم إنكليزي
راحل.
فع الحديث إلى
 - 4يجري في العروق  -جذب َ -ر َ
قائله  -خاصتي.
شيد  -بنك.
 - 5عاصمة دولة آسيوية  -مادح ُم ِ
 - 6خاصتنا  -األهل  -مدينة في إيران.
 - 7ينفقه (المال)  -ندم وتحسر  -انبرم الحبل.
بتكر على غير مثال سابق  -عالمات ودالئل
ُ - 8م ِ
 نهر إيطالي. - 9للمساحة  -أفسد  -عاصفة بحرية  -بحث
عن األخبار.
 - 10أمسيات  -لعبة رياضية  -أخفقنا في
اإلمتحان.
 - 11فرق عظيمة من الجيش  -تهذيب  -على
باألجنبية.
 - 12نعم باألجنبية  -يحمله كل إنسان  -جفاف.
العنكبوت -
 - 13حبل الدابة ُ -ج ْحر العقرب أو
ِ
ركل برجله.
 - 14ممثل مصري راحل  -نهر في فرنسا.
 - 15شاعر لبناني راحل ل ّقب بـ “الشاعر المدني”.

أكمل تعبئة المربعات رقم في كل مربع باستخدام االرقام من  1الى ،9
كل خط أفقي وعمودي يحتوي على  8أرقام مختلفة غير متشابهة .الرقم
المد ّون فوق المربعات وفي أسفلها وعلى جانبيها هو حاصل مجموع
 4أرقام موجودة داخل  4مربعات .وضعنا أرقاما ً في مكانها الصحيح
لمساعدتك.
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تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3x3كل مربع
منها مقسم الى  9خانات صغيرة .هدف هذه اللعبة ملء الخانات
باألرقام الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من
مرة واحدة في كل مربع كبير وفي كل خط أفقي وعمودي.
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 – 1شاعر لبناني راحل ل ّقب بـ “الشاعر
القروي”.
 - 2ممثلة مصرية  -يقود السيارة.
 - 3حاجة  -وا ِفد وقا ِدم  -للتذمر  -لم يتذكر.
 - 4تاه  -احترم  -نشاط قوة تأثير  -فلقة الثوم
أو الليمون ونحوهما.
أك َث َر َح ّظا ً  -للتوجع والشكوى  -أذاع الخبر.
ْ -5
 - 6مكيال للسوائل  -سئم وضجر  -اسم سورة
من سور القرآن الكريم  -طاف بالليل يحرس
الناس ويكشف عن اللصوص ونحوهم.
 - 7مناقشات ومداوالت  -نقيض تحت  -طرقات
ودروب.
 - 8شريان  -قناع تجعله المرأة على وجهها
ليستره  -ماركة أجهزة كهربائية.
 - 9للتمني  -شاعر عباسي  -وشى.
 - 10مدينة في إنكلترا  -حرف عطف  -خ ّرب.
ُ - 11مغ ٍو كثير الفتن  -ظاهر  -إله  -قول أو
فعل يستبشر به.
 - 12يسد الحفرة بالتراب  -من األزهار  -يكشط
وينزع الجلد عن اللّحم.
 - 13طعام ال طعم له وال فائدة فيه  -شتم -
وهكذا باألجنبية.
 - 14ممثل مصري راحل  -ح ّراس الكروم.
 - 15ممثل أميركية نالت جائزة أوسكار أفضل
ممثلة لعام  2012عن فيلم “Silver Linings
 - ”Playbookشحم.

المربعات الذهبية

األرقام األربعة
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عمودي ًا
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الكلمات المبعثرة داخل المربعات هي أجوبة التحديدات المدونة بجانب اللعبة ،أعد جمعها بشكل صحيح لتحصل على
األجوبة المناسبة لهذه التحديدات وكتابتها مكان النقاط .عليك وضع أرقام هذه التحديدات داخل الدوائر الصغيرة
لألجوبة الصحيحة ،إجمع هذه االرقام لتحصل على المجموع المسجل عند اخر كل خط افقي وعمودي.
 - 1حا ّدو الفهم ،سريعو التصرف.
 - 2عوا ٍل ومرتفعات.
 - 3الحدوث في نفس الوقت.
 - 4كان ذا وفاء ومروءة أكثر من غيره.
َ - 5س ّب.
 - 6إدارة اآللة أو العمل.
 - 7أهداف ُيسعى إلى تحقيقها.
 - 8تتابع وانتظام.
 - 9مضايقة وإثارة الفتن.
 - 10أسلحة من الحديد ونحوه ،ذات نصال
طويلة حادة ُيض َرب بها باليد.
 - 11رافض و ُمقاوم.
 - 12ممتع وج ّذاب.
 - 13جعل الشيء نصفين.
 - 14قصص صغيرة.
 - 15كثير الضيوف لكرمه.
كتابي.
 - 16ضد
ّ
 - 17إلزام وفرض.
 - 18أمكنة بيع وشراء البضائع.
 - 19آالت للصيد.
 - 20مشاركون في تجارة أو عمل.
 - 21أوعية من جلد ونحوه يوضع فيها الزاد.
 - 22مكان لعصر البذور ونحوها.
 - 23تاريخ حياة إنسان ،صحيفة أعماله.
 - 24ما ينفق من مال.
 - 25أشكال وسمات الشيء الخارجية.
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داخل الدوائر األربع الفارغة
(رقم في كل دائرة) شرط أن ال 24
تكون هناك أي أرقام متشابهة
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الريــــاضـــية

العـــدد  - 840السنــــة الثالثــــة

الـسـبـت  ٢١أيــــار 2022

كـــرة مضــرب

ّ
ويؤكد جهوز ّيته
نادال ُيعاود تدريباته

بطولة "روالن غاروس" تنطلق غدًا
و"الماتادور" مع ديوكوفيتش وألكاراز
بدا اإلسباني رافايل نادال غير قلق من اإلصابة المزمنة التي يعاني منها في قدمه ،مؤكدًا أنه جاهز بدنيًا لمحاولة الفوز
بلقبه الرابع عشر في بطولة فرنسا المفتوحة ،ثانية البطوالت األربع الكبرى في كرة المضرب على مالعب روالن غاروس.
تأثر اإلسباني البالغ من العمر
 35عاما ً بتجــدد اآلالم يف قدمه،
خــال مشــاركته يف دورة روما
االيطالية األلف نقطة للماســرز
األســبوع املايض ،ما ســاهم يف
خروجه من الــدور الثالث عىل يد
الكندي دينيس شابوفالوف.
لكنه تمــرن األربعاء املايض
أمام آالف املشجعني الذين حرضوا
اىل مالعب روالن غاروس ملشاهدة
النجوم يستعدون لثانية البطوالت

صعد ألكاراز بسرعة الصاروخ
هذا العام
الكــرى واملقــرر انطالقها غداً،
ولم يظهــر أي تأثر بهذه اإلصابة
املزمنة.
ولدى سؤاله عمّ ا إذا تعاىف من
اإلصابة ،أجاب اإلسباني" :ال يشء
للتعايف منه .ما حصل يف روما هو

يشء اختربته مــرات عدة خالل
تمارينــي .عانيت بعدها ليومني،
لكني أفضل اآلن ولهذا السبب أنا
هنا".
وبدأ نادال املوسم بشكل رائع
من خالل تحقيقــه  20انتصارا ً
متتاليا ً يف سلسلة تخللها احرازه
لقب بطولة أســراليا املفتوحة
للمــرة الثانية يف مســرته ،ما
خوله االنفراد بالرقــم القيايس
لعدد األلقــاب الكربى ( )21الذي

كان يتقاســمه مع السويرسي
روجيه فيديرير والرصبي نوفاك
ديوكوفيتش.
لكنه غاب عن املالعب لستة
أســابيع بعد تعرضه إلصابة يف
الضلع خالل مشواره نحو نهائي
دورة إنديان ويلز االمريكية األلف
نقطة للماسرتز ،حيث خرس أمام
األمريكي تايلور فريتز الذي وضع
حدا ً لسلسلة انتصارات اإلسباني
وألحق به الهزيمة األوىل منذ بداية
املوسم.

اآلالم موجودة دائمًا

وتذمّ ر نادال من تجدد األوجاع
يف قدمه خالل مشاركته يف دورة
روما ،لكنه بــدا واثقا ً من قدرته
عىل التعامل مع األمــر بالقول:
"اآلالم موجودة دائما ً ولن تختفي
اآلن .األمر يتعلق بما إذا كان األلم
قويا ً بما يكفي للسماح يل باللعب
بفرص حقيقية للفوز أم ال".
وتابــع" :إنــه يشء أعيش
معــه كل يــوم ،لذا فهــو ليس
جديدا ً بالنسبة يل وليس مفاجأة
كبرية .لذلك أنــا هنا فقط أللعب
كرة املرضب وألحــاول تحقيق
أفضل نتيجة ممكنة هنا يف روالن
غــاروس .وإذا كنت ال أؤمن بأن
الفوز يمكــن أن يحدث ،فلم أكن
ألتواجد هنا عىل األرجح".

نادال وحلم اللقب الـ14

جـــــورج الهــــــــاني
g.elhani@nidaalwatan.com

أين األندية الرياضية من المال اإلنتخابي؟
أما وقد طويت صفحة االنتخابات النيابية وما رافقها
سخي لألموال على الناخبين من دون حسيب أو
من توزيع
ّ
رقيب ،يبقى السؤال الذي يعني أهل الوسط الرياضي :ماذا
اإلنتخابي الطائل والتي هي
استفادت األندية من هذا المال
ّ
ّ
بأمس الحاجة الى ك ّل جرعة دعم من أيّ نوع كان ،من
اليوم
أجل اإلستمرار في رسالتها الرياضية والوصول الى األهداف
المرسومة والمنشودة؟
ّ
المرشحين الذين بدا بعضهم مثل "حاتم الطائي"
ليت
وقفوا الى جانب أنديتهم في مدنهم وبلداتهم وقراهم وقدّموا
لها العون في ظ ّل الظروف الصعبة التي تواجهها بدل تبذير
أموالهم يمينا ً ويساراً ،فتكون مبادرتهم تلك فعل إيمان
بعنصر الشباب وأهمّ يته ودوره في بناء المستقبل الزاهر
لبناني شريف مخلص لوطنه
المشرق الذي يحلم به ك ّل
ّ
وأرضه.
ّ
إن اإلتحادات واألندية الرياضية في مختلف المناطق
اللبنانية تعاني اليوم من شحّ األموال في صناديقها ج ّراء
إبتعاد المعلنين ورجال األعمال الميسورين عنها ،فال تجد
وسيلة للصمود في وجه األيام ال ُم ّرة إال م ّد اليد مُكرهة ع ّلها
تج ُد من يعطف عليها ولو ك ّلفها ذلك غالياً ،من خالل تحوّل
جز ٍء من قرار هذه األندية الى جيب من تحنّن عليها وصادر
اإلنتخابي ،حتى لو كان مخالفا ً لتوجّ هات رؤساء
صوتها
ّ
وإدارات األندية السياسية والرياضية.
ّ
إن ترك اإلتحادات واألندية الرياضية لمصيرها األسود في
هذه الفترة العصيبة جريمة موصوفة ّ
بحق جيل كامل من
الشباب اللبناني اليائس والمُحبط ،والذي ال يجد مالذا ً يُنسيه
همومه ومشاكله الكثيرة إال اللجوء الى المالعب الفسيحة
والنظيفة التي تبعده عن اآلفات والعادات السيئة التي تُلحق
األذى به وتؤدّي الى خراب المجتمعات واألوطان.

غاب نادال عن المالعب 6
أسابيع
وأضــاف" :يف الرياضة ،ما
يبدو يوما ً ما مستحيالً ،تراه فجأة
ممكنــا ً أو ممكنــا ً تماماً .يجب
أن أتقبــل املوقف وأبــذل الجهد
الــازم للحصول عــى خيارات
للمنافسة".
وأوقعت القرعــة نادال عىل
نفس مســار ديوكوفيتش حامل
اللقب ومواطنــه النجم كارلوس
الكاراز .وقد يتواجــه نادال مع
ديوكوفيتش يف ربع النهائي ،فيما
يواجه احتمال لقــاء ألكاراز يف
نصف النهائي.
وتوّ ج الــكاراز بلقبه الثاني
يف دورات األلف نقطة للماســرز
يف مدريد بفوزه عىل نادال يف ربع
النهائــي وديوكوفيتش يف نصف
النهائي ،قبــل أن يطيح األملاني
ألكسندر زفرييف الثالث عامليا ً يف
املباراة النهائية.
وتطــرق نــادال اىل إمكانية
مواجهة ديوكوفيتــش وألكاراز
قبل النهائــي قائالً" :يف ما يتعلق
بكــرة املرضب ،بالطبــع األمور
صعبة عندما تنظر اىل األسماء يف
النصف األول مــن القرعة .لكننا

صورة ّ
مركبة ُتظهر من اليسار نادال وديوكوف

يف إحدى البطــوالت الكربى ،وال
تعرف أبدا ً ما يمكن أن يحدث".
وحُ ِر َم نادال العام املايض من
لقبه الرابع عرش يف روالن غاروس
بخروجه من نصف النهائي عىل
يد ديوكوفيتش ،إال أن ذلك ال يقلل
من مكانته التاريخية يف البطولة
الفرنســية التي حقق فيها 105
انتصــارات يف مقابل ثالث هزائم
فقط منذ مشــاركته األوىل التي
توّ ج خاللها بلقبه األول يف العام
.2005
ويدخل اإلســباني البطولة
املفضلة لديه مــن دون أي لقب
عىل املالعب الرتابية هذا املوسم،
ما جعله يشــدد عــى أنه ليس
املرشــح األوفر حظا ً لنيل لقبه
الرابع عرش.
وقال بخصوص ترشــيحه
لنيل اللقب" :كال ،أعني بالتأكيد
كال .ألن النتائج تقول إني لســت
كذلك ،لكنه يشء لم يؤثر عيل ّ أبداً.
ربما ألني لم اعتــر نفيس يوما ً
بأني األوفر حظا ً حتى عندما كنت
األوفر حظاً".
واستطرد" :هناك العبون يف
حالة أفضل مني ،وال شك يف ذلك.
لكن يف أسرتاليا وضعت نفيس يف
وضع يســمح يل بفرصة الفوز،
وال يختلف األمر هنــا .أنا أثق يف
خياراتي ،ويف عميل اليومي".

دردشـــة

شحاده لـ"نداء الوطن" :الحكمة استحق ّ
البقاء في األولى
فــــادي سمعــــان
أكد مدير فريق الحكمة لكرة القدم وليد
شــحاده لصحيفتنا ّ
ان فريقه قدّم املطلوب
منه هذا املوسم وتمكن من البقاء يف الدرجة
األوىل بعدمــا تغلب عىل الصفــاء يف املباراة
ّ
الحساســة ،حيث لم تُحسم نتيجتها
األخرية
إال يف الدقائــق القاتلة .وقال" :خاض العبونا
اللقاء بروح قتالية عالية ومعنويات مرتفعة،
وكذلك األمر بالنسبة اىل الصفاء ،لكن الح ّ
ظ
إبتسم لنا يف نهاية املطاف".
وعن الصعوبات التي إعرتضت "األخرض"
مع بداية املوســم وأسباب تراجع مستواه يف
الدوريّ  ،أجــاب" :الصعوبات التي مررنا بها
كثرية ،أهمّ ها توقف الدوريّ م ّرات عدة بسبب
إســتحقاقات املنتخب الوطني يف تصفيات
كأس العالم ،إضافــة اىل الوضعَ ني الصحّ ي
واالقتصاديّ  ،وكل هذه الظروف أثرت ســلبا ً
َ
عامل اللياقة البدنية والفنية لالعبينا ،ما
عىل
أفقدهم الرتكيز يف بعض املباريات".
وتابع شــحاده" :كذلــك إفتقدنا عددا ً
من الالعبني األساســيني ،ويف مقدّمهم أحمد
يونــس وجاك اغوب نجاريــان اللذان غادرا
لبنان الرتباطهما بعمل خارج البالد ،كما ّ
ان
حيدر عواضه لم يخض سوى مباراتني إثنتَني

إلحرتافه يف العراق ،من دون أن ننىس االصابة
البليغة لحسني عواضة حرمته من املشاركة
مع الفريق".
أضاف" :قبل إنطالق مباريات ُ
سداسية
األواخر ،عم َل الجهاز الفني عىل ســ ّد بعض
الثغرات التي عانينا منها يف الدوريّ املنتظم،
خصوصا ً يف خط الهجوم ،حيث إســتقدمنا
السنغايل بوكنتا سار الذي تم ّكن من التأقلم
رسيعا ً مع زمالئــه الجدد ،فنجح بشــكل
الفت يف التســجيل ويف صناعــة األهداف ،إذ
حققنا خمســة إنتصارات وتعادلني مقابل
ثالث هزائم ،فأحرزنا  17نقطة كانت كافية
لتثبيت أقدامنا والبقاء يف الدرجة األوىل".
وأمل شــحاده يف عودة الالعب األجنبي
مع بداية املوســم املقبل بمعــدّل العبَني أو
حتى ثالثة يف صفوف ك ّل فريق من أجل رفع
املستوى الفني العامّ ،
ألن االندية تعوّل عليهم
لســ ّد الثغرات ونقاط الضعــف يف مختلف
املراكز ،متمنيا ً عىل االتحــاد اللبناني للعبة
إعــادة إعتماد نظام الــدوريّ من مرحلتني
ذهابــا ً وإياباًّ ،
ألن السداســية أرضّ ت بعدد
كبري مــن األندية ،وغاب الحافز عند البعض،
فباتت تُقام بعــض املباريات كتأدية واجب،
كما أطالب االتحاد بالغاء قانون تحديد عدد
الالعبني املخرضمني عىل أرض امللعب".

وليد شحاده

وعن هويــة فريق الحكمة للموســم
الجديد ،رأى شــحاده أنه من املبكر الحديث
عن هــذا املوضوع قبل إجتماع اللجنة الفنية
مع إدارة النادي لرسم خريطة املوسم املقبل.
وواصل" :بالطبع ســينض ّم العبون جدد من
أصحاب الخــرة ،إضافة اىل تثبيت أقدام عددٍ
من العبي الشــباب القادمني من أكاديمية
النــادي من أمثال ميشــال فغــايل ،الياس
بستاني وجربان عمّ ار وغريهم ممّ ن شاركوا
هذا املوســم لفرتات قصرية مع الفريق األول
واثبتوا جدارتهم يف الدفاع عن ألوان الحكمة".
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العهد يُتوَّ ج بط ً
ال من دون خسارة

فيتش وألكاراز

قرعة "ظالمة"!

عــى صعيد آخــر ،وضعت
قرعــة بطولة فرنســا املفتوحة
"روالن غاروس" ،كالً من الرصبي
نوفاك ديوكوفيتش ،اإلســباني
رافايل نــادال ومواطنه الظاهرة
الشاب كارلوس ألكاراز يف املسار
نفسه من املنافسات التي تنطلق
غداً.
ويعد هؤالء الثالثة املرشحني
األبرز للفــوز بلقب البطولة التي
أقيمــت قرعتهــا يف العاصمــة
الفرنسية باريس.
وقــد يواجــه ديوكوفيتش،
املصنّف أول عامليا ّ وحامل اللقب،
نادال الفائز ثالث عرشة مرة (رقم
قيايس) بالبطولة يف ربع النهائي.
ومن املحتمل أن يلتقي الفائز
بينهما مع ألكاراز البالغ  19عاما ً
والذي بات عىل مشــارف املراكز
الخمســة األوىل مــن التصنيف
العاملي ،يف نصف النهائي.
وكان ألــكاراز صعد برسعة
الصاروخ هذا العام وبات سادسا ً
عىل الئحــة التصنيــف العاملي
لرابطة الالعبني املحرتفني ،بفضل
تتويجه بأربعة ألقاب ،من بينها
ثالثة عىل املالعب الرتابية.

تالعب في التصفيات

من جهة ثانية ،أثارت نتيجة

مباراة ضمــن التصفيات املؤهلة
إىل بطولة روالن غاروس ،الشكوك
بعد تسجيل نســبة مرتفعة من
املراهنــات عليها ،وفــق ما أكد
مصدر مقرب مــن امللف ،مؤكدا ً
معلومــات نرشتهــا صحيفــة
"ليكيــب" الرياضيــة الخميس
املايض.
ويتع ّلق األمر بمباراة برنابي
زاباتا مرياليس ودودي ساال التي
انتهت بفوز األول  3-6و6-صفر.
وســجلت خــال املجموعة
الثانية تحديدا ً مراهنات مرتفعة
جــدا ً يف ثالث دول هــي قربص،
أوكرانيا وأرمينيا.
وحتى اآلن لــم يتم فتح أي
تحقيق قضائي يف هذه القضية.
وكانت وحدة النزاهة يف كرة
املرضب أوقفــت األربعاء بصورة
موقتة ،العبني فرنسيني هما ميك
ليسكور وجول أوكاال اللذين سبق
أن ألقــي القبض عليهما يف العام
 2019لشــكوك حيال تالعبهما
بنتائج مباريات.
وألقــي القبض عىل الالعبني
يف إطار تحقيــق قضائي يتعلق
بشــبكة واســعة مــن التالعب
باملباريات مقرهــا بلجيكا ،وقد
اعرتف ليسكور بالتهمة املوجهة
إليه.
(أ ف ب)

توّ ج فريق العهد رســميا ً
بعد ظهر أمــس بلقب بطولة
لبنان لكرة القدم للم ّرة الثامنة
يف تاريخه ،بعد تغلبه عىل الربج
( )0-2بفضــل هدفني ملحمد
نارص ( )62وأحمد زريق ()85
عىل ملعب بلدية جونية .وبعد
إطالق حكــم املبــاراة الدويل ّ
محمد درويش صافرة النهاية
صعد قائد الفريق هيثم فاعور
وزمــاؤه والجهــاز الفني اىل
ّ
منصة التتويج ،حيث تســلموا
كأس الدوريّ من رئيس إتحاد
اللعبة هاشــم حيدر وســط
إحتفاالت ملشــجّ عيه عىل أرض
امللعب ويف املد ّرجات.
إشــارة اىل ّ
أن سج ّل بطل
لبنان الذي حصد  53نقطة هذا
املوسم قد خال من أيّ خسارة،
محققا ً  16إنتصــارا ً مقابل 5
تعادالت ،وســجّ ل  46هدفا ً يف
حني تلقت شباكه  6أهداف.

حيدر ُيسلّم كأس البطولة إلى فاعور

شباب الساحل  -التضامن
صور

ويف مبــاراة أخــرى جرت
عىل ملعــب صور البلــدي ،فاز
شــباب الســاحل عىل التضامن
صور بســهولة ( .)1-4ســجل
للفائز حســن خليفه "هاتريك"

يف الدقائــق ( )33و( )46و(،)60
وحســن حمود ( ،)80وللخارس
كريم منصــور ( .)75وتقام عند
الرابعة من بعد ظهر اليوم املباراة
األخرية يف ُ
سداســية األوائل عىل
ملعب جونيــة البلدي بني فريقي
شباب الربج واألنصار.

الحكمة يص ّعد بعد قرار مركز
التحكيم الرياضي
أعلنت اللجنة اإلدارية لنادي
الحكمة بريوت أنه بعدما تقدّمت
بطلب تحكيم أمام مركز التحكيم
الريــايض الوطني قائم عىل مبدأ
املساواة واللجوء إىل املؤسسات،
وذلك اثر األحــداث التي حصلت
يف مبــاراة الريــايض والحكمة،
ُ
صدمت بما ورد يف القرار الصادر
عن املح ّكم بيــارو خويري من
خالل إســتماعه إىل أطراف دون
غريها يف القضيــة ،وإعالنه ّ
ان
طلب تعليق البطولة غري قانوني
وغري مــرّر ،معتــرا ً ّ
ان القرار

الفني لحكم املباراة نهائي ،علما ً
ان ما حــدث يف املباراة ليس فنيا ً
ّ
إنضباطي،
عىل اإلطالق ،بــل هو
ّ
والدليل ّ
ان مواد نظــام االتحاد
التي تتحدث عن إجتياح الجمهور
للملعب وتعطيل املباراة ال تشري
إىل الح ّكام يف مضمونها أبداً.
وأشــار بيان الحكمة اىل ّ
أن
قرار خويري ترك اكثر من عالمة
إســتفهام حول شــفافية هذا
القرار ،مع التأكيد عىل ّ
ان ذلك لن
يشجّ ع أي مترضّ ر الحقا ً اللجوء
إىل تحكيم ال يعلل قراراته بوقائع،

وهو مــا أصاب نــادي الحكمة
وجمهوره الكبري برضر أكرب من
الذي إشتكى منه.
وشــكرت إدارة النــادي
املحامي رالــف رشبل عىل الجهد
ّ
وامللف املحكم الذي قدّمه
الكبري
امــام مركز التحكيــم ،وطلبت
من اللجنــة القانونية يف النادي
واملحامي رشبل إجراء دراســة
رسيعــة إلمكانية اللجــوء إىل
محكمــة التحكيــم الرياضية
الدولية ( )CASالســتئناف قرار
املح ّكم يف هذه القضية.

رالي البرتغال :إنسحاب لوب وأوجييه
دورتموند
يُقيل مدرّبه
أعلن نادي بوروســيا دورتموند ثاني الــدوري األملاني لكرة
القدم ،أنه تخىل عن خدمات مدربه ماركو روزه عقب موسم واحد
من التعاون بينهما.
وقال املدير العام للنادي هانز يواكيم فاتســكه يف بيان" :بعد
ّ
يتعي علينا أن ندرك
موســم لم يكن مرضيا ً ألسباب مختلفة ،كان
أننا لم نحقق أقىص استفادة من إمكانياتنا يف العديد من املجاالت".
وأعــرب روزه ( 45عاماً) الذي خلف املــدرب الكرواتي إدين
ترتســيتش يف العام  2021قادما ً من بوروسيا مونشنغالدباخ ،عن
أســفه من اإلقالة قائالً يف بيان" :عىل رغم املوسم الصعب والعديد
من األمور غري املتوقعة ،إال أنني مقتنع بمسارنا".
وأوضح الالعب السابق لاليبزيغ والذي أرشف أيضا ً عىل تدريب
سالزبورغ النمسوي ،أنه يف أعقاب محادثات مع إدارة النادي "كان
لدي انطباع بأن جميع املســؤولني لم يعودوا مقتنعني بنسبة 100
باملئة" ،مضيفاً" :يف النهاية ،قررنا معا ً وضع حد لتعاوننا".
وعىل رغم أن دورتموند أنهى املوسم يف املركز الثاني يف الدوري
وضمن مشاركته يف مســابقة دوري أبطال أوروبا املوسم املقبل،
إال أنه تعرض النتكاســات عدة هذا املوسم بخروجه خايل الوفاض
من مسابقة الكأس املحلية واملسابقة القارية العريقة ،وفشله يف
امللحق املؤهل إىل مسابقة الدوري األوروبي "يوروبا ليغ".
(أ ف ب)
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إضطر الفرنيس سيباســتيان لوب ومواطنه
سيباســتيان أوجييــه حامل اللقــب العاملي اىل
االنســحاب من رايل الربتغال ،الجولة الرابعة من
بطولة العالم للراليات ،قبل نهاية اليوم األول ،وفق
ما أعلن فريقا السائقني أم سبورت-فورد وتويوتا
عىل التوايل.
وكان لوب ( 48عامــاً) الفائز باللقب العاملي
تســع مرات ،وأوجييه الذي يتخلف عن مواطنه
بفارق لقب ،يخوضان الجولــة الثانية فقط هذا
املوسم بعد الرايل االفتتاحي يف مونتي كارلو ،بعدما
ســار الثاني عىل خطى األول بقرار انتقاء بعض
الراليات وعدم املشاركة لكامل املوسم.
وبعدما تصدر الرايل الربتغايل بفوزه باملرحلة
الخاصة الرابعة ،تعرض لوب ،الفائز برايل مونتي
كارلو بداية املوسم ،لحادث بعد اصطدامه بجدار
األمان خــال املرحلة الخاصة الخامســة ،وفقد
إطارا ً اضطره اىل التوقف.
ونرش لوب صورة عىل "تويرت" لسيارته تظهر

لوب خالل إحدى مراحل الرالي (أ ف ب)

اإلطار الخلفي اليمني مفصوال ً عن املحور.
أما أوجييه ( 38عاماً) ،فاضطر لالنسحاب يف
املرحلة الخاصة السابعة بعدما سبق له أن سجل
أفضل توقيت يف املرحلة الخاصة الخامسة.
وتعــرض حامل اللقب العاملــي لثقب أول يف
إطار سيارته خالل املرحلة الخاصة السادسة ثم
تكرر األمر يف املرحلة السابعة.
وقال فريق تويوتا عىل "تويرت"" :انســحب
سيباستيان أوجييه ومالحه بنجامان فيياس من
املرحلة الخاصة الســابعة وانتهى يومهما ألنه لم
يعد يف حوزتهما أي إطار احتياطي".
ويف حال قرر البطالن الفرنســيان استئناف
الرايل اليوم ،فســيتعرضان لعقوبة زمنية كبرية
ما يجعل فوز أحدهما عــى الطرقات الربتغالية
الصعبة شبه مستحيل.
ويف نهاية املرحلة الخاصة السابعة التي كانت
قاســية جدا ً عىل اإلطارات ،كان الربيطاني إلفني
إيفانز يف صدارة الرتتيب( .أ ف ب)

أخبار سريعة
الرياضي ودينامو اليوم

تقام عند الخامسة من عصر اليوم
على ملعب المنارة المباراة األولى
بين فريقي الرياضي بيروت
حامل اللقب الثاني في الترتيب
العام ودينامو لبنان الثالث ضمن
منافسات المربع الذهبي لبطولة
لبنان لكرة السلة .في المقابل
تقام غدا ً األحد المباراة الثانية
في هذا الدور بين فريقي الحكمة
وبيروت فيرست على ملعب غزير
في نفس التوقيت .وكان فريق
بيروت تقدّم في المباراة األولى
على منافسه "األخضر" ()0-1
مساء األربعاء الفائت على ملعبه
في مجمّ ع الشياح الرياضي.

المسيرة لن تتوقف

وضع أحد الداعمين الجدد لنادٍ
عريق يمارس لعبة منتشرة العديد
من الشروط التعجيزية على
أعضاء اللجنة اإلدارية للنادي،
ومنها منح إستغناءات لالعبين
بارزين في الفريق من أجل
االنتقال الى أحد أندية العاصمة،
وإال لن يستم ّر في تمويل الفريق
للموسم المقبل .وقد جوبه هذا
قاس من
الموقف المُستغرب بر ّد ٍ
أحد األعضاء الفاعلين الذي توجّ ه
الى الداعم قائالً" :نحن وحدنا في
اإلدارة من يق ّرر مصير الالعبين
بالتفاهم والروية وليس بالتهويل
َ
اردت وقف
واإلستفزاز ،واذا
التمويل فهذا شأنك ،لكن مسيرتنا
لن تتوقف ،وسنكمل الطريق
بثبات كما كان األمر في المواسم
الماضية.

بطولة فنون قتالية
دولية

ينظم اإلتحاد اللبناني للفنون
القتالية المختلطة بطولة دولية
تحت عنوان" :غايت أوف
تشامبيونز" على ملعب الرئيس
رفيق الحريري البلدي في صيدا
يوم األحد  29أيار الجاري
بمشاركة العبين بارزين من
دول اليابان ،الصين ،العراق،
سنغافورة ،األردن ،فرنسا،
فلسطين ،سوريا ،باإلضافة الى
لبنان .وتتضمّ ن البطولة 15
منازلة داخل "القفص الحديد"،
وتنطلق منافساتها إبتدا ًء من
الساعة الرابعة بعد الظهر.
وسيتمثل لبنان في هذه البطولة
بـ 13العبا ً الى جانب نخبة من
الالعبين اآلسيويين واألوروبيين.
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رفــــــــيق خــــــــوري

فرصة مفتوحة
للتغيير المرحلي
لبنان الذي تليق به الحياة يستحق
فرصة .ال مجرد فرصة للتعافي المالي
واإلقتصادي بل أيضا ً فرصة للتعافي
الوطني والسياسي .الناخبون أعطوا
القوى السيادية وقوى التغيير فرصة
للعمل من أجل اإلنقاذ عبر تغيير األكثرية
في المجلس النيابي .وهي قوى متعددة،
وإن تقاربت في األهداف ،وتضم أهل
الخبرة وأهل اإلندفاع وتبدو غير متماسكة
وال ممسوكة ،مقابل قوى من أهل الدهاء
وأهل الثقة تبدو ممسوكة ال متماسكة.
التحدي أمام األكثرية الجديدة ليس
فقط أن تبتكر صيغة لنوع من وحدة
الصف بل أيضا ً أن تتعمق في قراءة
الواقع المطلوب تغييره لتحقق وحدة
الهدف .والتحدي أمام الفريق اآلخر الذي
حصل على أقل من نصف المقاعد بقوة
"حزب الله" هو النزول من فوق األشجار
العالية التي صعد إليها خالل الحملة
اإلنتخابية ،والكف عن استمرار المكابرة
بعد اإلنتخابات وإدعاء النصر في مواجهة
"حرب كونية".
والبداية هي إعادة اإلعتبار الى اللعبة
الديمقراطية بعدما طغت عليها لعبة
الفرض والرفض عبر نسخة تحريفية
خطيرة من "الميثاقية" .فال حكومات
الوحدة الوطنية ،في غياب الوحدة
الوطنية ،كانت أكثر من حيلة لتغطية
الهيمنة وتقاسم الحصص والغنائم بين
أركان المافيا .وال حكومات األكثرية
كانت سوى واجهة رديئة للفريق القوي
المتحكم .وال مرة رأينا حكومة تتشكل من
أطراف مؤتلفة موافقة سلفا ً على برنامج
سياسي إقتصادي وإجتماعي قابل
للتطبيق ،كما هي الحال في حكومات
ألمانيا وبلجيكا مثالً.
ذلك أن كل الكالم حاليا ً هو على جنس
الحكومة وشخصية رئيسها وانتخاب
رئيس جديد للجمهورية .وهذا مسار مهم
جداً .لكن المهم أيضا ً هو تنظيم سياسة
العمل على أساس المرحلية وتجنب حرق
المراحل عبر ما سماه لينين "مرض
الطفولة اليساري" وما عرفناه نحن من
مرض الجشع اليميني.
والمرحلة الحالية هي إلعادة تكوين
السلطة التي تبني الدولة ،ال إلعادة تكوين
لبنان .فما خرج من صناديق اإلقتراع ليس
حاليا ً فرصة لإلنتقال الى نظام جديد
أفضل ،وإن كان فرصة لمنع اإلنتقال
الى نظام آخر أسوأ .ولسنا على مسافة
أسابيع وال شهور من حل لمشكلة السالح
خارج الشرعية ،لكننا في فصل التخلص
من التسلط على السلطة وإنحالل الدولة.
وفي فصل العمل المنهجي للتعافي المالي
واإلقتصادي وإجراء اإلصالحات التي
تأخرت كثيرا ً لترتيب اإلتفاق مع صندوق
النقد الدولي واستقبال المساعدات
العربية والدولية.
وقمة التحديات هي أن نتوقف عن
األوهام ونتمثل بقول جان فرنسوا
ريفيل" :التاريخ ال يضرب مواعيد،
موعدنا مع أنفسنا".

هــــــــــــــل
تعـــــــــــلم

عُ رفت طوكيو
يف القرن السابع
عرش باسم إيدو
ث ّم أعيدت تسميتها
يف العام .1867

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

جمال غروب الشمس في محمية ليوا  -كينيا (أ ف ب)

إصابات بجدري القردة في أوروبا وأميركا الشمالية
ُ
سجّ لت 11إصابة جديدة بجدري القردة يف اململكة
املتحــدة ،ليصل بذلك مجموع املصابــن بهذا املرض
الفريويس النادر إىل  20يف البالد.
وكتب وزير الصحة الربيطانــي عرب "تويرت" أن
"الوكالة الربيطانية لألمــن الصحي أ ّكدت  11إصابة
جديــدة بجدري القردة يف اململكة املتحدة ،مشــرا ً إىل
أنه أبلغ نظراءه يف مجموعة الســبع بذلك" ،مضيفاً:
"معظم الحاالت خفيفــة ويمكنني أن أؤ ّكد أننا ّ
وفرنا
عددا ً كبريا ً من جرعــات اللقاحات التي تنفع ملواجهة
جدري القردة".
ُ
وسجّ لت إصابات أيضا ً يف فرنسا وبلجيكا وأملانيا
والربتغال وكندا والواليات املتحدة وايطاليا والســويد.
ويف اململكة املتحدة ،باستثناء الحالة األوىل التي أُصيبت

يف نيجرييــا يف غرب أفريقيا ،التقــط جميع املصابني
الفريوس داخل اململكة.
وقالت منظمة الصحــة العاملية الثالثاء إنها تريد
اإلضاءة ،بالتعاون مع بريطانيا ،عىل اإلصابات بجدري
القردة التي ترصد يف هذا البلد منذ بداية أيار ،خصوصا ً
يف مجتمع املثليني.
وجدري القردة مرض نادر وتشمل أعراض اإلصابة
به الحمى والصداع وآالم العضالت وآالم الظهر وتضخم
الغدد الليمفاوية والقشــعريرة والتعب ،باإلضافة إىل
الطفح الجلدي ،غالبا ً عىل الوجــه ،الذي قد ينترش يف
أجزاء أخرى من الجسم بينها األعضاء التناسلية ،قبل
أن يمر بمراحل مختلفة ويتقرش ث ّم يتساقط.
(أ ف ب)

خاليا ذكية تساعد على إنقاذ النحل
يتنقل إلياس لتفقد "خليات النحل الذكية" قرب قريته يف
شــمال تونس بعد تلقيه إنذارا ً عىل هاتفه الجوّال من تطبيق
إلكرتوني مطور بالكامل يف تونس ورائد يف شــمال أفريقيا،
يساعد عىل تفادي النفوق الزائد للنحل وتحسني إنتاج العسل.
عند هضبة يف أرضه العائلية يف منطقة تســتور شمال
غرب تونس العاصمة ،يقول مربي النحل إلياس الشابي (39
عاماً) خالل فتحه منافذ الخلية وتثبيته جهازا ً أبيض صغريا ً
مع مجسات ومستشعرات ،إن هذه التقنية تمنحه راحة البال
وتبقيه عىل علم عن بعــد بما يحصل لحواىل مئة خلية نحل
يملكها يف املنطقة .وقد أسست مجموعة من خريجي معاهد
الهندسة يف تونس عام  2020الرشكة الناشئة "بي كيرب تيك"

التي تقدم حلوال ً لتفادي نفوق النحل وانهيار خلياتها فجأة،
وقد أثبتت هذه التكنولوجيا فاعلية يف تونس ويف دول اخرى.
ويعتمــد التصوّر العام للمــروع عىل جهاز يُوظف
أساســا ً الذكاء االصطناعي ،يوضــع يف خلية امللقحات
ويجمع عن طريق مستشــعرات معلومــات عن درجة
الحرارة والرطوبة والوزن وكثافة امللقحات ،ويرســل اثر
ذلك الســلكيا ً هذه اإلحداثيات إىل لوحــة تحكم يف جهاز
كمبيوتر مركزي يح ّلل بــدوره املعلومات .ويف حال تحديد
خلل ما ،يُرســل الجهاز تنبيها ً يف شــكل رسالة قصرية
لصاحب املنحــل يلفت انتباهه إىل رضورة التدخل لحماية
النحل( .أ ف ب)

سيارة مرسيدس بـ 135مليون يورو
بيعت ســيارة مرســيدس عائدة إىل العام
 1955وتوجد منها نسختان فقط ،يف أوائل أيار
مقابل  135مليون يورو ،وهو رقم قيايس عاملي
لسيارة يف مزاد.
فقد بيعت سيارة مرسيدس كوبيه من طراز
" "SLR Uhlenhaut 300عام  1955يف الخامس
من أيــار يف مزاد رسي بمتحف مرســيدس بنز
يف شــتوتغارت بأملانيــا ،بالتعــاون مع الفرع
املتخصص يف السيارات الفاخرة يف "دار سوذبيز"

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

ورشكة صناعة الســيارات األملانية .ومع 135
مليون يورو ،بيعت هذه الســيارة بسعر يوازي
ثالثة أضعاف الســعر القيايس السابق املسجل
عام  2018إثر بيع سيارة من نوع فرياري طراز
عــام  ،1962والتي تخطى ســعرها  48مليون
دوالر يف مزاد نظمته "ار ام سوذبيز" عام .2018
إىل ذلك ،باتت مرســيدس " "SLR 300من بني
أغىل عرش قطع مباعة يف تاريخ املزادات.
(أ ف ب)
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