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يوميات
في مصنع األورام
لم يحضر المناسبة األليمة أكثر من
دزينتين من األشخاص .القرية غير النائية
التي ف َّرقت أهاليها صروف الحروب
واأليام تعودت ل َّم الشمل في األتراح
وتحويلها فرصة لقاء واستعادة حرارة
ذكريات قبل المؤاساة والواجبات .وإذ لم
يتجاوز الفقيد العقد الرابع وليس مُسنا ً
شبع من الحياة ،باتت ندرة القادمين
المقيمين في لبنان موضع استهجان.
ٌ
ٌ
شقيقة سارعت من أوروبا
وشقيق قدِم
من الرياض للمشاركة في التشييع.
أما حفنة األقرباء الحميمين المتحلقين
فجميعهم في الخليج يسترزقون.
ُ
بحثت عن
ببرود المراقب المحايد
األسباب ،فأتاني جواب متوقع :ما عاد
المقيمون في لبنان يحتملون كلفة
المواصالت .تذرعوا بأسباب شتى
واكتفوا بمشاركات هاتفية أو عبر وسائل
التواصل .تغيرت العادات بفعل ضيق
ذات اليد وليس انسجاما ً مع حداثة القرية
الكونية ومتطلباتها .اآلتون من الخارج
يغادرون خالل ثالثة أيام لينكفئ الوالدان
المتقاعدان الى وحدة حزنهما الصامت
وندرة الزيارات.
الكارثة التي تسبب بها الحكام ،أهل
ِ
تكتف بتعميم
المنظومة المجرمة ،لم
العوز وتغيير عادات سادت منذ ش َّكلت
العائلة نواة االجتماع ،بل بدَّلت أيضا ً
أسلوب التعامل مع المرضى والمسنين.
المرأة الخمسينية المصابة ببدايات
سرطان صعب الشفاء حرمتها الدولة
من حق الرعاية والعالج .بعد استنفاد
الوساطات والمحاوالت ،يسأل أهلها عن
سعر الدواء لو تواجد في األسواق ،ثم
يجتهدون في إقناع بعضهم بعضا ً بأنه
يطيل العذاب وال يشفي من قدر محتوم،
وبأن المنزل أرحب وأكثر ألفة من زحمة
المستشفيات وطلبات األطباء وتب ُّرم
الممرضات .ثم ينتهون الى "ال اعتراض
على مشيئة الله".
مثالن من عشرات ومئات .ولدى كل منا
روايات نافرة عن استسالم غير إنساني
لواقع مرير لم تتسبب به كارثة طبيعية
أو أحداث غير مفاجئة ،بل صنعته أياد
سود ،أصحابها رؤساء ووزراء ونواب
وقضاة وضباط ومصرفيون ورجال
أعمال يملكون أسماء وعناوين ،وأبناؤهم
يجيدون "البزنس" ويقيمون الحفالت
الباذخة داخل البالد وخارجها وتؤدى لهم
التحيات ،بل يعاد انتخابهم مع أقرانهم من
الفاسدين ليتابعوا االرتكابات ويتولوا مهمة
االنقاذ من حفرة ثالثين عاما ً من الفساد
وتبديد السيادة وجهنم عهد مشؤوم.
هذه ليست مناسبة للتشاؤم وال للتحسر
على شعب بات بين خياري شروط
"صندوق النقد" أو اإلعاشة عبر "صندوق
األغذية العالمي" ،إنما لتنبيه النواب
الجدد القادمين من األوهام أو فذلكات
مد الجسور واالعتدال ،بأن زمن المسايرة
ّ
عفى عليه الزمن كوننا جربناها حتى
صرنا في قعر بال قرار ،اندثرت معه كل
ميزات لبنان وأهمها ميزة العالقات الدافئة
التي حمت آالف العائالت منذ اندلعت
النيران منتصف السبعينات.
أزمتنا ليست مستجدة تنتظر
االستكشاف ثم المفاضلة بين االقتراحات.
ال تغيير قانون االنتخاب سيحل المعضلة
وال استخراج الغاز سيوفي الديون أو يمنع
االنقسام .وال إلغاء الطائفية سيسير بنا
نحو المواطنية ويطمئِن المكونات .دولتنا
ُ
ملتهبة األحشاء ومصن ٌع نش ٌ
المركزية
ط
لألورام .من هنا تبدأ العالجات الجدية
والجراحات.
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"اإلسالم
السياسي":
فكرة ،فتجربة،
فوجهة نظر

"هستيريا" الدوالر :شد حبال بين "الصيارفة" و"صيرفة"

بوصعب مرشّـح "الثنائي":
باسيل و"حزب الله"!
بينمــا يتواصــل االنهيار تحــت أقدام
اللبنانيني ملتهما ً آخر ما تبقى لهم من مقدرات
عيش ومقومــات صمود ،وأمــام "االنحالل
التام الذي وصل إليــه الوطن وجريمة اإلبادة
الجماعية التي يتعرض لها الشعب اللبناني"،
رفع الجسم القضائي صوته يف وجه "الزعماء
السياســيني ( )...إذ ال يمكــن االســتفادة
من ترف الســلطة وغســل األيادي عند جوع
املواطنني" ،فخلص القضــاة الذين اجتمعوا
أمس يف قاعة "شــهداء القضاء" لدى محكمة
التمييز إىل إعالن حالة "اعتكاف قضائي شامل
من دون اســتثناءات" بدءا ً من بعد غد االثنني
وملدة أســبوع كخطوة تحذيرية مبدئية لحث
املسؤولني عىل "تحمل مســؤوليتهم املعنوية
بحدها األدنى" ،يف ظل مــا وصلت إليه أحوال
"الغالبية الســاحقة من املواطنني ،بمن فيهم
القضاة واملساعدين القضائيني ،من عجز عن
تأمني قوتهم اليومي".
20

رحيل الزميل
راجح خوري
غيّب املوت مســاء
أمس الصحايف املخرضم
والكاتــب يف صحيفتي
"النهــار" و"الرشق األوســط" الزميل راجح
خوري بعد رصاع مع املــرض" .نداء الوطن"
تتقدّم بأح ّر التعازي برحيل الزميل القدير من
أرسته ومن األرستني الصحافية واإلعالمية.

من مشهدية "طوابير الدوالر" أمام محال الصيرفة صباح أمس (فضل عيتاني)

لبنان في الخانة ما قبل األخيرة للتعثر الكامل

"فيتش" :الضبابية السياسية
ال تبشر بتمرير اإلصالحات الفورية
"النتيجة غري الحاســمة لالنتخابات
اللبنانية يف  15أيار ستجعل من الصعب عىل
أي فريق تشكيل أغلبية حاكمة مستقرة يف
الربملان .األمر الذي يزيد من تعقيد قدرة البالد
عىل تنفيذ اإلصالحات املالية واالقتصادية".
هذا مــا خلصت إليــه وكالــة التصنيف
االئتمانــي "فيتــش" يف تقريرهــا حول

"إمكانية خروج لبنان من دائرة التخلف عن
السداد" .مع العلم أن مثل هذه اإلصالحات
"ستكون رشطا ً مسبقا ً للحصول عىل دعم
من صندوق النقد الدويل والرشكاء الدوليني
اآلخريــن ،والــذي بدوره يمكــن أن يمهد
الطريق لخروج لبنان من التقصري يف الوفاء
بالتزاماته السيادية".
20

كنيسة أوكرانيا ُتعلن استقاللها الكامل عن بطريركية موسكو

روسيا ُتضيّق الخناق العسكري
على سيفيرودونيتسك

مع وضع روسيا ك ّل ثقلها العسكري عىل جبهات دونباس يف الرشق األوكراني
وتكثيف عمليّاتها الهجومية يف املنطقة ،ضيّقت القوّات الروسية الخناق عىل مدينة
سيفريودونيتسك اإلسرتاتيجية الواقعة ضمن نطاقها ،يف حني أعلن اإلنفصاليون
املوالون للكرملني أنهم استولوا بشكل كامل عىل بلدة ليمان ،بفضل وحدات عسكرية
من منطقة لوغانسك اإلنفصالية و"دعم نريان" القوات املسلحة الروسية ،بحسب
هيئة أركان الدفاع عن األرايض "لجمهورية" دونيتسك اإلنفصالية.
20

"مسيّرات إنتحارية" شنّت الهجوم على موقع بارشين العسكري

ي نفط يونانيّ َت ْين ...وأثينا تتّهمها بـ"القرصنة"
طهران تحتجز ناقل َت ْ

عادت إيران إىل عادتها القديمة يف ممارســة القرصنة يف مياه
ً
معلنة توقيف ناقلتَ ْي نفط يونانيّتَ ْي ،يف خطوة تأتي
الخليج العربي،
وسط توتر مع أثينا عىل خلفية إعالن األخرية أنها ستُس ّلم الواليات
املتحدة نفطا ً إيرانيّا ً كان عىل متن ناقلة تحتجزها ،فيما ســارعت
ً
داعيــة مواطنيها اىل تجنّب
اليونــان إىل اتهام إيران بـ"القرصنة"،
السفر إىل الجمهورية اإلسالمية.
وبينمــا أعلن "الحرس الثــوري" أن بحريّتــه "أوقفت اليوم
(أمس) ناقلتَ ْي نفط يونانيّتَ ْي بسبب مخالفات ارتكبتهما يف الخليج
الفاريس" ،وذلك يف بيان مقتضب نرشه موقعه "سباه نيوز" ،أوضحت
الخارجية اليونانية أن العملية شاركت فيها مروحيات قامت بإنزال
عنارص مســ ّلحني إىل متنهما ،مشــر ًة إىل أن إحدى الناقلتَ ْي "دلتا
بوسايدون" كانت تُبحر يف املياه الدولية ،فيما كانت الثانية التي لم
تذكر اسمها ،موجودة عىل مقربة من السواحل اإليرانية20 .

نائب الرئيس اإليراني محمد مخبر يزور موقع المبنى المنهار في مدينة آبادان أمس (أ ف ب)
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محـــــليـــــات
العـــدد  - ٨٤٥السنــــة الثــالثــة

الـسـبـت  ٢٨أيـــــــار 2022

المسيحيون قالوا كلمتهم ...فلماذا ُتكسر إرادتهم؟
أالن سركيــــس
تُعترب صناديق اإلقرتاع املكان األمثل
الختبار مزاج الــرأي العام وتوجهاته
والعمل وفق إرادته.
جرت اإلنتخابات النيابية يف  15أيار
الجاري ،وأفرزت الصناديق وخصوصا ً
يف الدوائر املســيحية أكثرية واضحة،
فمنذ العام  2005أخذ العماد ميشــال
عون ،عندما كان رئيس «التيار الوطني
الحــ ّر» ،املكون املســيحي إىل خيارات
سياســية مناقضة لخ ّ
طــه التاريخي
تحت شــعار أنه األكثرية الشــعبية
والنيابية.
وعاد الشعب املســيحي يف دورتي
 2009و 2018ومنــح عــون وتياره
أكرب كتلة نيابية ،واســتغل األخري هذه
النقطة وأعطى «حــزب الله» الغطاء
املسيحي سواء يف الربملان أو يف الحكومة
ورئاسة الجمهورية ووصل البلد إىل ما
وصل إليه من خراب وإنهيارات.
وكانت إنتخابات  2022مفصلية يف
التاريخ املسيحي الحديث ،إذ إن «التيار
الوطني الحــ ّر» وتيار «املــردة» وكل
حلفاء سوريا من إييل الفرزيل إىل أسعد
حــردان والحزب «الســوري القومي
اإلجتماعي» ســقطوا ،وتبدّل املشهد
املسيحي العام.
ويف الحســابات الرقميــة ،فقــد
حاز محــور «القــوات»« -األحرار»-
«الكتائب» -الشــخصيات املســتقلة
الســيادية والقوى الثوريــة الجديدة
عىل  42نائبــا ً يف مقابل  22نائبا ً ملحور
«التيــار»« -املردة» وجميــع حلفاء
سوريا وإيران عىل الساحة املسيحية،
ما يعنــي أن ثلثي املســيحيني وأكثر،
هم مع الخط املناهــض لـ»الدويلة»،
مع اإلشــارة إىل أن  8نواب مسيحيني
من تكتل النائب جربان باســيل ونائب

خفــايـــا
لوحظ أن أمينــا ً عاما ً
لحــزب ممانع غــاب عن
الســمع والظهــور بعــد
ترصيحــات صاخبــة قبل
اإلنتخابــات ،وذلــك بعدما
تلقى رضبة معنوية موجعة
لم يقم منها بعد وأثّرت عىل
اندفاعته الحزبية.
تعتقد أوســاط مراقبة
أن تكتــاً نيابيا ً وســطيا ً
ومســتقالً لــن يكــون يف
حــال قيامــه إال شــكليا ً
بســبب اإلختالفات الكثرية
السياســية واملناطقية بني
من سينضمون إليه.

تكتّل "الجمهورية القوية"

وأمام كل هذه الوقائع ،عىل القوى
«أمل» ميشــال موىس وصلــوا بفعل
املســيحية التي فــازت باإلنتخابات
دعم «الثنائي الشيعي» ،وكذلك النائب
وكسبت التأييد املسيحي ،وعىل رأسها
السابق طالل إرسالن والوزير السابق
«القوات اللبنانية» والقوى الســيادية
وئام وهاب.
والثورية أن يكون لها موقف حاســم
من هنا ،وإذا كان ال ب ّد من إحرتام
وجــازم وتقول« :األمر
إرادة املسيحيني ،فانه
يل» يف اإلســتحقاق
مــن غــر املفروض
ان يبقــى يُــروّ ج أن
الرئــايس ،وتطــرح
حظوظ النائب السابق
مجموعة أسماء رئاسية
إذا كانت تجربة عون
لكي يُنتخب منها رئيس
ســليمان فرنجيــة مريرة فهذا ال يعني أن
سيادي بالدرجة األوىل،
الرئاســية عالية وأنه
تجربة الرئيس القوي
عــى منافســة مع
ألن رسقــة اإلنتصــار
باســيل ،ألن فرنجية أو الذي يحظى بحاضنة
اإلنتخابــي هو رسقة
ربــح مقعــدا ً نيابيا ً
إلرادة املسيحيني.
شعبية غير محبّبة
واحدا ً يف زغرتا لنجله
باســتثناء بعض
طوني ،وباســيل خــرج مهزوما ً رغم
التسميات ،فان رئيس الحكومة يكسب
محاولة تصوير نفسه منترصاً.
رىض شــارعه وكان آخرهــم الرئيس

نجيب ميقاتي الذي ُ
ســمي من نادي
رؤساء الحكومات الســابقني ،بينما
رئيس مجلس النواب نبيه ب ّري يُفرض
فرضا ً عىل اللبنانيني حتى لو أغلبيتهم
ال تريــد إنتخابه ،يف حــن أنه من غري
ّ
يمت إىل نتائج
املسموح إختيار رئيس ال
اإلنتخابات النيابية بصلة ،ويأتي فقط
مســتفيدا ً من ترشذم قوى املعارضة
املسيحية واللبنانية.
وإذا كانت تجربة الرئيس ميشــال
عون مريرة ،فهــذا ال يعني أن تجربة
الرئيس القوي أو الذي يحظى بحاضنة
شــعبية غري محببة ،فعــون لم يعمل
ملصلحــة املســيحيني أو اللبنانيني بل
عمــل لتأمني مصالح صهره باســيل
وحلقة ضيقة مــن «التيار» وبالطبع
مصالــح «حزب اللــه» ،لذلك ال يمكن

مرشح "التيار الوطني الحرّ" وصل بـ 7300صوت شيعي

"القوات" تتربّع على عرش التمثيل المسيحي
في بعلبك-الهرمل
بعلبـــك  -عيســى يحيــى
طويت صفحــة انتخابات 2022
وأُســدلت الســتارة عىل النتائج التي
ْ
تحققت ،وبــدأت القوى السياســية
املواليــة والتغيريية ترصيفها يف حقول
السياسة وتســجيل االنتصارات وتعداد
أعضاء الكتل والتحضري ملعارك تبدأ من
رئيس املجلس النيابي ونائبه.
خرجــت «القــوات اللبنانية» من
معركــة دائرة بعلبــك الهرمل املنترص
األكرب ،وكانت وجهــا ً لوجه مع «حزب
ً
معركــة كان هدفها
الله» الــذي أدار
تعويض خســارة النائب جربان باسيل
و»التيــار الوطني الحــ ّر» يف أكثر من
دائرة ،وإهداءه نائبني مسيحيني برافعة
ٍ
وقت تهتف البيئة املسيحية
شيعية ،يف
املارونيــة والكاثوليكيــة «قــوات»،
وخاضت املعركة شــبه منفــردة بعد
غياب تيــار «املســتقبل» وعدم وجود
أحزاب حليفة سوى مرشحني مستقلني
ٍ
من الســنة والشــيعة .وفيمــا كانت
ً
محتدمة عىل التمثيل املسيحي
املعركة
عىل صعيد لبنــان بني «القوات» والتيار
الربتقايل ،أشــار النائب املنتخب للدورة
الثانية عن املقعد املاروني أنطوان حبيش
اىل أن اســقاطه يف بعلبك الهرمل كان
مطلبا ً شــخصيا ً من باسيل يف معرض
تصوير املعركة التي كانت قائمة.
عــى مرشحــة تحليــل نتائــج
االنتخابــات التي جــرت وأثرها داخل

الشــارع املســيحي فقد اكتســحت
«القوات» التمثيل يف البقاع الشــمايل،
حيــث ضمت الئحــة «بنــاء الدولة»
مرشحني مسيحيني (انطوان حبيش عن
املقعد املاروني ،واييل بيطار عن املقعد
الكاثوليكي) ،مقابل  7مرشــحني ( 3
موارنة 4 ،كاثوليك) ،كان أبرزهم سامر
الثوم عــن املقعــد الكاثوليكي ضمن
الئحة «األمل والوفاء» واملحسوب ضمن
حصة «الوطنــي الحر» اضافة اىل عقيد
حدشــيتي عن املقعد املاروني ،تبني أن
ٍ
أصوات مارونية صبّت لحبيش
كاسحة
وأكثر من  60باملئة من أصوات الناخبني
ً
اضافــة اىل نســبة كبرية
الكاثوليــك
صبت للمرشــح الحليف عــى الالئحة
والذي يتمتع بحيثيــة كاثوليكية وهو
مرشح عن مقعدها ،مقابل أقل من 18
باملئة من أصوات الناخبني املســيحيني
بمختلف طوائفهم صوتوا لالئحة الوفاء
ّ
ظــن «التيار الوطني
وحلفائهــا حيث
الحر» أنها جميعها من املؤيدين ومدعيا ً
تمثيل أكثــر من نصــف الكاثوليك يف
املنطقة ،غــر أن الحق يقال فمعظمها
صوّتــت للثــوم بشــخصه وخدماته
الطبية ،ناهيك عن أصوات املغرتبني التي
صوتت رصف لـ»القوات».
وبعد فشــل الخطة التي اعتمدها
«حــزب اللــه» عــر رفــع الحاصل
االنتخابي ملنع «القــوات» من الوصول
اليه وتحقيقــه فوزا ً نظيفاً ،عمد اىل م ّد
ٍ
بأصوات شيعية
مرشح حليفه الربتقايل

أنطوان حبشي نائبًا على رغم التجييش ضده

لضمان فوزه والوصول اىل قبة الربملان
بتلك الرافعــة ،حيث وصــل مجموع
األصوات الشــيعية التــي حصل عليها
الثــوم اىل  7300صــوت ،وفيما يُعيّب
البعض عىل «القوات» وصول مرشحها
برافعة ســنية ،تقول مصادر لـ «نداء
الوطــن»« :نعم كان أنطــوان حبيش
املرشح الســني األول يف بعلبك الهرمل،
وحصل عىل أكثر من ألفي صوت سني
غري مكلفــن رشعيــا ً أو حزبياً ،فهو
حصل عليها من منطق التأييد والحب،
ومن مبــدأ الوقــوف اىل جانبه يف وجه
الحرب التي كانت تدار ضده ،وصحيح
معدل أعىل
أيضا ً أنه حصل ســنيا ً عىل
ٍ
من مرشــح الرئيس الســنيورة زيدان
الحجريي أو املرشــح صالح الشل ،لكن
فعل عفوية من الشارع
ذلك حصل كردة ٍ
مقاطع
بني
يتخبط
الســني الذي كان
ٍ
وبائع للهوية لتثبيت املقاطعة ،باملقابل
فإن «حزب الله» ّ
قسم مناطقه وأصواته

التفضيلية عىل مرشحيه العرشة ،وبعد
تأكده من عدم الفوز النظيف ،وتراجع
نســبة االقرتاع لدى الطائفة الشيعية
وجّ ــه أصواته اىل املرشــح الكاثوليكي
لعلمه أن املرشح املاروني خارس حتماً».
غــر أن املفارقة ،وفــق املصادر
نفســها« ،كانــت يف كميــة األصوات
الشــيعية التي حصل عليها حبيش وقد
فاقت الـ 500صــوت ،حيث كان لكل
بلدة شيعية حصة له يف رسالة واضحة
املعالــم» ،وتضيف املصــادر أنه «وإن
نجح «حزب الله» وحلفاؤه يف نيل تسعة
مقاعد ،وحصاده كل النواب الشــيعة
بالتحالف مع حركة «أمل» عىل مستوى
ً
الفتة نسبة االقرتاع
الدوائر كافة ،كانت
يف خزان املقاومة التي تدنت اىل أقل من
 50باملئة بفارق  14باملئة عن انتخابات
 2018رغــم كل التجييش والشــحن
والتعبئة واملســاعدات والخدمات عىل
مدار املرحلة السابقة».

ســجل متابعــون أن
تيار «املستقبل» استهدف يف
شكل أسايس املرشحني الذين
كانوا فيه أركانا ً واســتقالوا
ليخوضــوا اإلنتخابات بعيدا ً
عــن قــرار الرئيس ســعد
الحريــري ،وإن كان األمر
اســتدعى أيضــا ً التصويت
ملنافسيهم.
التعميم ،فلو إلتــزم بخريطة الطريق
اإلنقاذيــة ملا وصلت البــاد إىل جهنم،
والعودة منها تتط ّلب رئيسا ً يُنتخب من
رحم البيئة املســيحية والثورة ويلتزم
مبادئها وأبرزها تقوية الدولة واملبارشة
باإلصالح.

عون ّ
يوقع مرسوم تشكيل
«المجلس الوطني لسياسة
األسعار»
َّ
وقــع رئيس الجمهورية العماد ميشــال
عون أمس املرسوم  9334تاريخ  27أيّار 2022
القايض بتشــكيل «املجلس الوطني لسياسة
األسعار» ا ُملنشــأ يف وزارة االقتصاد والتجارة،
واملش ّكل وفقا ملا ييل:
وزير االقتصاد والتجارة رئيساً ،مدير عام
إدارة اإلحصاء املركزي نائبا ً للرئيس ،واألعضاء:
مدير عام وزارة االقتصاد والتجارة ،مدير عام
وزارة املالية ،مدير عام وزارة الســياحة ،مدير
عام وزارة العمل ،مدير عــام وزارة الزراعة،
مدير حماية املســتهلك ،مندوب عن مرصف
لبنان (مدير اإلحصاءات واألبحاث االقتصادية
يف املــرف) ،رئيــس جمعيــة الصناعيني
اللبنانيني ،رئيس جمعية مصارف لبنان ،رئيس
غرفة التجــارة والصناعــة والزراعة ،وثالثة
مندوبني عن االتحاد العمايل العام ،هم :الدكتور
بشارة األســمر (رئيس االتحاد العمايل العام)،
السيد حســن فقيه (نائب الرئيس) ،والسيد
سعد الدين حميدي صقر (األمني العام).
يذكــر ان «املجلــس الوطني لسياســة
األســعار» هو مجلس وطنــي بإمتياز يضم
جميع املعنيني من إدارات رســمية وجمعيات
االتحــاد العمايل العام تمثــل مختلف رشائح
املجتمع اللبناني ،يعملون معا ً لوضع سياسة
لألســعار بعدما كانت وزارة االقتصاد معنية
وحدها من خالل مصلحة حماية املســتهلك
بهذه املســؤولية ،فأتى املجلس املش ّكل للمرة
األوىل منذ إقرار انشــائه يف العام  ،1974ليضم
جميع املعنيني بالشــأن االقتصــادي للعمل
ملصلحــة املواطنني ،بحيث ســيكون عىل كل
قطاع ان يعطي رأيه يف سياســة األسعار ،ما
يعزز الرقابــة ويضع األمــور يف نصابها من
خالل ممارســة علمية وتقنية ،وفق ما اعلنه
وزير االقتصــاد والتجارة امني ســام الذي
ســيدعو أعضاء املجلس اىل اول اجتماع خالل
االيام القليلة املقبلة لوضع أسس وقواعد عمل
املجلس الذي اعتربه «إنجازا ً نظرا للفوائد التي
سيحققها ملصلحة املستهلك اللبناني».

محـــــليـــــات

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٨٤٥السنــــة الثــالثــة
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هل تعود التحركات االحتجاجية إلى ساحات صيدا وشوارعها قريبًا؟

ال حل ّ سوى بالعصيان والثورة مجدّدًا

صيــدا ـ محمـــد دهشـــة

يتدحرج الغضب الشعبي يف
صيدا بخطوات ثابتة ،احتجاجا ً
عىل ارتفاع سعر رصف الدوالر
االمريكي والغالء ،لكنه لم َ
يرق
بعد للعودة اىل الساحات والنزول
اىل الشــوارع كتعبــر عن بدء
االنفجار االجتماعي الكبري ،يف
ظالل الحديث عن إنسداد االفق
الســيايس يف تشــكيل حكومة
جديــدة قريباً ،مــا يؤرش اىل
مخاوف من فوىض عىل امتداد
الساحة اللبنانية.
ويقول الناشــط يف حراك
صيــدا عــي إبريــق لـ»نداء
الوطن»« :ان االوضاع الحياتية
واملعيشــية املرتدية ســتدفع
النــاس اىل الشــارع طوعا ً من
دون دعــوة او تخطيــط من
أحــد ،وهناك مشــاورات بني
الناشــطني لتنظيم احتجاجات
لرفع الصوت وقول كفى ...لقد
وصلنــا اىل الحضيض واالنهيار
الكبري ،والتحركات االحتجاجية
هذه املرة ســتكون حادة بقدر
اوجــاع النــاس ورهانهم عىل
التغيري الحقيقي».
يف اوســاط الحــراك تدور
احاديث مختلفة ،فاالحتجاجات
لن تقترص عىل منطقة بعينها
من جهة ،والتحركات ستختلف
عن سابقاتها من جهة أخرى،
اذ بات بعد االنتخابات النيابية
كتلة مــن النــواب التغيرييني

واملســتقلني يشــكلون نــواة
دعم حقيقــي ورافعة لتحقيق
املطالب .ويقول ابريق« :نطمح
ان يشــكل هؤالء النــواب بما
يشــبه مجلس ادارة ملجموعات
الحــراك ،تتالقــى الضغوط يف
داخــل الربملان مــع خارجه يف
الشارع لتحقيق ما عجزت عنه
االنتفاضة السابقة».
نجم
محمد
ويؤكد الناشط
إلى الثورة مجددًا؟
لـ»نداء الوطــن» ان التحركات
االحتجاجية «لــم تنضج بعد،
البوابة الفوقا ،وقطعوا الطريق
ســننتظر بضعة ايــام واذا لم
لبعض الوقــت رافعني الصوت،
يتم تنظيمها سنقوم بتحركات
وقال عيل الجنــزوري« :لم نعد
رمزيــة بهدف ايصال رســالة
قادريــن عــى التحمل ،مضت
اىل كل املســؤولني بأننا نرفض
ايام بال كهرباء او مياه ،اىل متى
ما يجــري من اعدام للشــعب
سيستمر هذا الحرمان»؟ بينما
اللبناني ،وســنثور عىل الواقع
قال عمر عفارة« :ما نعيش من
سلمياً».
ضنك لم يعــد يحتمل ،فاىل اين
ســنصلّ ،
يف صيــدا،
بشنا
تتفاقم االزمات
بالوصــول اىل
ا لخد ما تيــة ،
جهنم فاصطدمنا
و تضــا ف
دي األوضاع سيدفع بقعــره ولم نعد
تر
ّ
اىل املشــاكل الناس إلى الشارع طوعًا قادريــن عــى
املعيشــية التي
الخروج ،وال حل
من دون دعوة
يعانــي منهــا
سوى بالعصيان
اللبنانيون بدءا ً
والثورة مجدداً».
من أزمة الطحني وفقدان ربطة
أما ربيع ابو ياســن فأكد
الخبز واقفال بعــض االفران،
ان «الحيوانات يف الدول الراقية
مرورا ً بتداعــي القطاع الطبي
تعيش افضل منا ،حياتنا بائسة
برمته وصوال ً اىل ارتفاع اسعار
والجوع ينخــر بطوننا والفقر
املحروقات ناهيك عن الغالء.
يميــز جيوبنــا ،واالكل اصبح
ونزل العرشات مــن أبناء
من خــرات االرض» .واعتربت
صيدا القديمة اىل شارع رياض
ابتســام لطفي ان اســتقرار
الصلــح الرئيــي يف محلــة
الــدوالر قبــل االنتخابات كان
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وهميــا ً ووفق اتفاق ســيايس
ضمني ،اليوم يتفلت من قيوده
وســيدفع الناس الثمــن غاليا ً
ومزيدا مــن الغــاء وارتفاع
االســعار والجــوع والفقــر
املدقع».
وعىل خط أزمــة النفايات،
دخلت العمة بهية الحريري اىل
جانب جهود النائبني اســامة
ســعد وعبد الرحمــن البزري،
والتقت مدير معمــل معالجة
النفايات املنزلية الصلبة احمد
السيد واتصلت برئيس حكومة
ترصيف األعمال نجيب ميقاتي
ووزيــر البيئة نارص ياســن
ورئيس مجلس االنماء واإلعمار
نبيل الجرس ورئيس بلدية صيدا
محمد الســعودي ،بهدف إيجاد
حل رسيع ينهــي ازمة تراكم
النفايات يف املدينة والضواحي،
فوعد الســيد بأن يعود املعمل
ليســتقبل النفايــات بانتظام
وبشكل طبيعي بدءا ً من صباح
االثنني املقبل.

طوني فرنسيس

رئاسة المجلس ليست معركة
ليس التمديد لنبيه بري رئيسا ً لمجلس النواب مفاجئاً ،فنتيجة
االنتخابات النيابية الحاصلة للت ّو ال تسمح بتوقع احتماالت أخرى ،كما ان
إعادة تنصيبه المحتّمة في موقعه ،للعقد الرابع على التوالي ،ال تستحق
االنخراط في معارك ال طائل منها غير بعض االثارة الشارعية واالفرازات
التحليلية.
األم ُر بسيط للغاية ،إذ ال يوجد غير بري مرشحا ً شيعيا ً للمنصب،
وليس لدى الكتل النيابية المتعددة شيعيا ً آخر تخاطبه ،ثم ان الكتل
النيابية في غالبيتها ،خصوصا ً القديم منها ،ليست في موقع الخصم
اللدود لبري ،ال في السابق وال في الراهن ،كي ننتظر منها حربا ً ضروسا ً
ضده ،أو الذهاب الى إفشال جلسة المجلس المخصصة النتخاب رئيسه
وهيئته المحترمة.
أصالً ،يفترض بالمجموعات النيابية أال تقف في موقع المقاطع أو
المتغيّب عن جلسة التنصيب ،اذ يمكنها الحضور والتصويت بال أو
بنعم أو بورقة بيضاء بدال من التغيّب والتعطيل .لقد خبر النواب معنى
التعطيل الذي مورس ضدهم ومارسوه ضد بعضهم في السابق ،وقادهم
وقاد البلد معهم الى النتائج التي يدفع ثمنها غاليا ً اليوم.
ثم انه لو كانت النوايا قائمة وخطط التغيير متكاملة وجدية وتتضمن
احالة بري الى التقاعد ،لكان يجب بذل كل الجهود لتنويع التمثيل
الشيعي ،مثلما بذل الثنائي جهوده مشكورا ً لتنويع التمثيل المسيحي
والسني والدرزي ،وعندها لربما كان فاز ممثل لألمة عن الطائفة الكريمة
يمكن طرحه لمنافسة الرئيس التاريخي المدعوم من نواب الطائفة
اجمعين.
أما في الوضع الراهن فال شيء يستحق العناء .فبري سيبقى في
موقعه فيما يرحل رئيسان على التوالي ،واألجدى البحث في بديليهما
وفي رئيس الحكومة والحكومة التي يفترض ان تتولى مقاليد الحكم
حتى انتهاء العهد الحالي .ومن يدري ،ففي واليته الجديدة هذه قد يكون
بري رجل التسويات والمساعدة في الوصول الى الخط النهائي.
ليس البلد وحده من وصل الى خط النهاية ،أحيانا ً االشخاص انفسهم
يصلون الى هذا الخط ويبدأون باستعادة تجاربهم وفحص ضمائرهم،
وفي حالة بري ،وبعد تجربته في السلطة منذ اكثر من اربعين عاماً،
ها هو يعاين ما اسهم في صنعه ،وما صنعه ليس فقط ممارسة نيابية
ونظاما ً سياسيا ً يكاد يضمحل ،وانما هو تراث حزبي خاص محسوب
على االمام الصدر الذي سيسأل يوما ً ما عن مصير وصاياه بشأن البلد
وحركة رعاياه ومحروميه.

بوحبيب واصل لقاءاته في واشنطن

معلومات تتحدث عن نيته زيارة لبنان واستطالع األوضاع

ّ
يفكر بالوزارة؟
نجاد فارس لم يترشح لإلنتخابات فهل
الشمــال  -مايـــز عبيــــد
ربطت عصــام فارس-
نائب سابق لرئيس الحكومة-
برئيس الجمهورية ميشــال
عون عالقة يقــول العارفون
بالرجلــن إنها ممتازة وفيها
الكثري من الــود .لكنه ود لم
َ
يرق يوما ً إىل مســتوى عالقة
فــارس بالرئيس األســبق
للجمهورية إميل لحود ،الذي
جعل من فــارس ظله يف أي
حكومة تتشكل بعهده.
 4حكومات تشــكلت يف
عهد عون لــم يكن فارس أو
أيّ مــن أبنائه نائبــا ً لرئيس
الحكومة فيهــا ،رغم الوعود
التــي أعطيت لــه بذلك أكثر
من مرة ،وهــو كان أول من
هنّأ عــون بانتخابه يف العام
 2016مسجّ ال ً عودة خاطفة
مــن باريــس إىل بــروت،
قــرأ املراقبون أنهــا مقدمة
الستالمه منصب نائب رئيس
الحكومة؛ وهو منصب شغله
فارس يف  3حكومات متتالية
يف عهــدي إميل لحــود األول
والثاني املمدد .انكفأ إســم
فارس بعــد الزيارة لســنة
ليعود من جديــد عىل أبواب
انتخابات العام  ،2018وكان
قد ســبق موعد اإلنتخابات
يف أواخــر العام  2017بزيارة
إىل لبنــان مكــث فيها أليام؛
وزار منطقتــه عكار وجاءت
زيارته يف إطــار ّ
جس النبض

تحضــرا ً لإلنتخابات النيابية
التي قــد يخوضهــا هو أو
نجلــه نجاد .أعقــب فارس
الزيارة تلك ببيــان أعلن فيه
عدم نيتــه خوض اإلنتخابات
واضعــا ً الســبب يف القانون
اإلنتخابي املجحف بحق عكار
وال يحقق طموحاته يف تمثيل
اإلرادة الشعبية .إىل هنا يمكن
اعتبار صفحة عصام فارس
السياســية قد طويت لتفتح
صفحة نجله نجاد الذي يملك
الرغبــة بدخول السياســة
عصام ونجاد فارس
اللبنانية بنفس املناصب التي
شغلها والده يف النيابة ونيابة
الحني عىل أنه «بروفايل» فك
رئاسة الحكومة.
اشتباك سيايس ،عندما رصّ ح
يف عــام  2018زار
بأنه يُرشّ فــه أن يخدم لبنان،
نجاد لبنان وأجرى سلســلة
وأن يتوّ ج حياته السياســية
مشاورات لهذه الغاية ،وأبدى
يف موقــع نائــب رئيــس
التعاون مع الرئيسني ميشال
الحكومة خصوصا ً مع رئيس
عون وســعد
الجمهوريــة
ا لحر يــر ي .
ا لعمــا د
الزيــارة لــم
ميشال عون،
تفــض إىل
وهــو الذي
ِ
يرغب فارس بالعودة
أي نتيجــة
خــدم ملرتني
للسياسة كشخص وسطي
يطمــح لها
يف منصــب
مقرّب من الجميع
با لسيا ســة .
نيابة رئاسة
مــا رشــح
الحكومة مع
وقتها أن متعهّ دي تشــكيل
رئيس الحكومة االسبق رفيق
الحكومات ســعد الحريري
الحريــري ،وأن ال يكون من
وجربان باسيل لم يلتزما بما
حصة أحد ولع ّل ذلك ما حال
وعدا به فارس ونجله .لطاملا
دون تم ّكنــه من تســ ّلم هذا
أعلــن عصام فــارس دعمه
املنصب ،وكذلــك من دخول
للعهد وكان باسيل يزوره قبل
معرتك اإلنتخابات.
كل اســتحقاق انتخابي .قدّم
إبــان اإلنتخابات األخرية
نفســه أو مــن يمثله يف ذلك
عاد اســم نجاد اىل الســاحة

من خــال الحديث عن دعمه
للوائح قــوى التغيري ومنصة
«نحو الوطــن» .كان النائب
الحايل ســجيع عطية املق ّرب
ّ
(ترشــح مع
مــن آل فارس
نواب املســتقبل) يؤكد أمام
مــن يلتقيهم أن نجــاد لن
يرتشــح ولو كان «سيرتشح
فأنا حكما ً لن أترشح» .حسم
نجاد الجدل وأغلــق األبواب
أمام «نحــو الوطــن» التي
كانت تنتظــر منه الدعم بكل
ّ
يرتشح سجيع
أشكاله .اليوم
عطيــة ملنصب نائــب رئيس
مجلس النواب ،بعد انتخابات
ســادتها أجــواء رطبة مع
مرشــحي «الوطنــي الحر»
يف عكار .فهل بذلك سيســ ّلم
عصام فــارس ونجله إرثهما
الســيايس لعطيــة؟ أم أن
ترشيح األخري مناورة لضمان
نيابة رئاسة الحكومة لنجاد؟

ممثلو صندوق النقد قلقون
من تطورات لبنان
ورئيس البعثة يزوره في حزيران
واصــل وزير الخارجية واملغرتبني يف حكومــة ترصيف االعمال عبدالله
بو حبيب اجتماعاته يف واشــنطن واجتمع مع السيناتورين الديمقراطيني
بوب مننديز وجان شــاهني بعدما كان التقى سابقا سيناتورين جمهوريني.
وبحسب اعالم وزارة الخارجية فإن أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبني أثنوا
عىل إنجاز العملية االنتخابية النيابية بشفافية ونزاهة ،وتمنوا أن يتم االتفاق
قريبا ً عىل حكومة جديدة تنفذ اإلصالحات التي تم االتفاق عليها مع صندوق
النقد الــدويل وأن يقر مجلس النواب مشــاريع القوانني املحالة من مجلس
الوزراء والتي من شأنها امليض قدما باتجاه هذا الهدف.
كما سيســعى الشــيوخ الذين التقاهم الوزير بوحبيب لتأمني موافقة
الكونغرس بمجلسيه عىل حزمة دعم ســبل العيش للجيش اللبناني وقوى
األمن .livelihood support
وأكد جميع من التقاهــم الوزير بو حبيب مــن الحزبني الديمقراطي
والجمهوري عىل مساعدة لبنان ،رشط أن يبدأ لبنان بمساعدة نفسه.
والتقى بوحبيب يف دار ســكن الســفارة عــددا ً من كبــار املوظفني
واملستشارين يف الكونغرس األمريكي من لجان العالقات والشؤون الخارجية
واملخصصات وتداول معهم يف كافة امللفات اللبنانية واإلقليمية.
كما اجتمع يف املقر الرئييس لصندوق النقد الدويل يف واشــنطن مع مدير
الرشق األوسط وآسيا الوسطى الســيد جهاد ازعور ،وفريق الوفد املفاوض
مع لبنان برئاسة السيد إرنستو رامرييز .وشارك يف االجتماع افرتاضيا ً املدير
التنفيذي الدكتور محمود محي الدين .وتم خالل اللقاء البحث يف سبل امليض
قدما ً للوصول اىل اتفــاق نهائي مع صندوق النقد عىل ضوء اتفاقية التفاهم
التي تم توقيعها يف  7نيسان من العام الحايل ،وتأثري نتائج االنتخابات النيابية
يف قدرة الســلطات اللبنانية عىل إقرار حزمة اإلصالحات املطلوبة ،للحصول
عىل موافقة مجلس إدارة الصندوق عىل التفاهــم .وأعرب ممثلو الصندوق
عن القلق الشديد من التطورات االقتصادية يف لبنان يف املرحلة املقبلة ،يف ظل
الرتاجع الكبري يف احتياطي العمالت الصعبة ملرصف لبنان ،وشددوا عىل عدم
تمكن الصندوق من مســاعدة لبنان من دون إقــرار اإلصالحات الرضورية،
والتي تعترب اقل ما يطلبه الصندوق عادة من الدول التي ترغب بالحصول عىل
مســاعدته ،خصوصاً :إقرار موازنة العام  ،2022وإقرار قانون الـ»كابيتال
كونرتول» ،وتعديل قانون الرسية املرصفية ،وإقرار خطة اسرتاتيجية للقطاع
املرصيف تقوم عىل تقييم شفاف وعادل يعيد الثقة بالقطاع ،وتقييم املوجودات
الخارجية ملرصف لبنان.
ومن املقرر أن يزور رئيس بعثة الصندوق السيد إرنستو رامرييز لبنان يف
شهر حزيران املقبل.
وكان بوحبيب اجتمع مع نائب رئيس البنك الدويل لشؤون الرشق االوسط
فريد بلحاج وسمع كالما ً مشابهاً.

٤

محـــــليـــــات
العـــدد  - ٨٤٥السنــــة الثــالثــة

ســنـــاء الــجـــاك

لبنان بين حدّين قاتلين
يواجه اللبنانيون قصفا ً متواصالً ألدنى
مقومات األمان المعيشي ،ال يقتصر على
تفريغ نتائج االنتخابات من مفعولها ،بل
يتجاوزها وفق متطلبات تطورات إقليمية
ودولية تهدد ما تبقى من قدرة لديهم على
العيش.
حتى قبل دخول النواب ،القديم منهم
والجديد ،إلى رحاب الندوة البرلمانية ،انتهى
موسم االحتفاالت لندخل في فصول رعب،
افتتحها االرتفاع الجنوني لسعر صرف
الدوالر ،وما تاله من انهيار متالحق لمختلف
المرافق الحياتية.
والظاهر أن األمر يتجاوز العقوبة لمن
رفض سيطرة المصادرين للسيادة ،ليرتبط
بمشاريع تدميرية تتطلبها أجندة إيران جراء
التعطيل الحاصل في ملف «مفاوضات فيينا»
بين إيران والواليات المتحدة ،فالمبعوث
األميركي الخاص في ملف إيران ،روب مالي،
أعلن أن «فرص التوصل إلى اتفاق مع إيران
ضعيفة في أحسن األحوال ،وإن واشنطن
مستعدة لتشديد العقوبات على طهران والرد
على أي تصعيد إيراني مع إسرائيل وحلفاء
آخرين ،إذا لم يتم إنقاذ االتفاق».
هذا باإلضافة إلى التطورات المتعلقة
بسوريا بفعل االنسحابات الروسية والتمدد
اإليراني مكانها والطموح التركي لحجز
مكان في الفراغ .وكذلك التوتر على الحدود
األردنية/السورية ،وتأجج األوضاع المتأزمة
على جبهة الصراع مع إسرائيل ،سواء بشأن
القدس والمسجد األقصى واقتحام جنين...
و...و
وألن كل هذه التطورات يمكن أن
تجد في سيطرة «حزب الله» على لبنان
ساحة حاضرة يمكن إليران كما إلسرائيل
لكل
استخدامها ،وفق المصالح واالحتياجات ٍ
منهما ،ما يفتح االحتماالت على انفجار يمكن
أن يغرقنا في أتونه إذا ما استدعت مصلحة
إيران ذلك لتحصين حضورها اإلقليمي
من خالل العبث باألمن اللبناني ،وتقوية
أوراقها وتجهيزها لطرحها في أي مفاوضات
محتملة ،أو فرض شروط جديدة لتوازنات
القوى.
وأيضا ً إذا ما تطلبت مصلحة إسرائيل
استغالل الفوضى الدولية على عادتها
إلضعاف لبنان أكثر مما هو ضعيف،
والتصرف من خارج القيد الدولي في ملف
الغاز ،بالتزامن مع مزيد من التصعيد ،ربما
يتجاوز الضربات «الموضعية» التي تثابر
عليها من خالل قصفها مناطق سورية حيث
التواجد اإليراني مع «حزب الله» يزعجها.
المصيبة أن الداخل والخارج يتقاطعان
على حساب أمل اللبنانيين بوقف االنهيار،
بحيث يصعب فصل المسارين .هنا نستعيد
العمل المبرمج إلجهاض دعوات الحياد التي
كان من الممكن أن نجنب لبنان هذا الجحيم.
وهنا ،يمكن تخيل الرعب الذي يفوق قدرة
اللبنانيين على االستيعاب والتحمل ،ويكثف
كوابيسهم ،ويجعل التفكير باللحظة اآلتية
قاتلة لألمل الطالع من صناديق االقتراع.
ويمكن تصور مدى اإلرباك المتعمد ألي
مساع تخالف مشاريع مصادرة السيادة،
ٍ
وحماس «نواب التغيير» على تثبيت
حضورهم التشريعي ،بما يراكم للمراحل
المقبلة ،ويعيد إلى اللبنانيين إيمانهم
باحتمال الوصول إلى وطن ،يمكن النهوض
به على الرغم من الصعوبات والتحديات.
وهكذا ،عندما ينصهر الداخل بالخارج
إلى حد يصعب الفصل بينهما ،وعندما ال
يفوِّت «حزب الله» ومن يستخدمهم أي
فرصة أو كذبة لعرقلة حماس «نواب التغيير»
وتشويههم بسلوكيات «نسوان الفرن» .وهذا
ما تقوم به األصوات المرتزقة التي تطلق
شائعات تصب في المنحى الشخصي لكل
من يعارض الحزب ،وتروِّج لها بما يخدم
األجندة اإليرانية ،ولكل من يعارض «حركة
أمل» كتحصيل حاصل.
حينها يوضع لبنان بين حدّين قاتلين،
وحينها تصدق نبوءة األمين العام للحزب
الذي ردّد أكثر من مرة في «خطاب التحرير»
جملة غير مفيدة هي «خلي يبقى في دولة
وبلد حتى تطالبنا نسلم سالحنا»...

الـسـبـت  ٢٨أيـــــــار 2022

غياب اإلندفاعة الحزبية والسياسية في تبنّي المرشحين بشكل مباشر

أطباء لبنان ينتخبون ...والقطاع الص ّحي "يُحتضر"!
طونـــي كــــرم
تشــخص األنظار إىل بيت الطبيب
غدا ً مــع توجّ ه األطباء إىل املشــاركة يف
انتخاب كامــل أعضاء مجلس النقابة يف
توقيت دقيق من تاريخ لبنان الذي يشهد
تح ّلل ما ّ
تبقى مــن قطاعاته اإلنتاجية
والصحية ،يف ظل غياب اإلندفاعة الحزبية
والسياسيّة عن اإلنخراط بشكل مبارش يف
تبنّي املرشحني بعدما ش ّكلت اإلنتخابات
النقابية مــؤرشا ً لقدرتهم عــى إثبات
تواجدهم وتمثيلهم بني النخب يف املجتمع.
وتتزامن اإلنتخابات هذا العام ،مع تحلل
ما تبقى من القطاع اإلستشفائي ،وهجرة
عدد كبري مــن األطباء األكفــاء ولجوء
البعض اآلخر منهم إىل خطوات تصعيدية
يف الشــارع يف ظــل غيــاب الخطوات
اإلصالحيــة املطلوبة من أجــل إنقاذ ما
ّ
تبقى من القطاع اإلستشــفائي وضمان
أبسط مقومات الحياة الكريمة لألطباء.
فرضت الظروف الصحيّة والسياسيّة
تأجيل اإلســتحقاق مــرارا ً منذ ،2020
ليخوض اليوم األطبــاء اإلنتخابات من
ضمن  3لوائح تعكــس الصورة الجديدة
للتحالفات مع انضمام «قوى  17ترشين»
مــن خالل الئحــة «النقابــة تنتفض»
برئاسة الدكتور جورج الهرب إىل مشهدية
ما كان يُعرف بقوى  14آذار التي تخوض
اإلنتخابات من ضمــن الئحة «نقابيون
مستقلون للتغيري» برئاسة الدكتور برنار
جرباقة ،يف حني شكل التحالف التقليدي
ما بني «حزب الله» و»التيار الوطني الحر»
وحركة «أمل» الئحة «نقابتي حصانتي»
برئاسة الدكتور يوسف بخاش.
إرتكز برنامــج «النقابة تنتفض»
املدعومة من األنديــة العلمانية وبعض
مجموعات « 17ترشيــن» عىل املطالبة

بتأمني البطاقة اإلستشــفائية والدوائية
لجميع املواطنــن تحديدا ً يف هذه املرحلة
الصعبة ،إىل جانب تأمني الضمان الصحي
لألطباء ،ليشــكل التدقيــق يف صناديق
النقابة أحد املطالب اإلصالحية الهادفة إىل
تحرير النقابة من الفساد.
يف حــن تعتــر الئحــة «نقابيون
مستقلون للتغيري» ،أن اإلنتخابات فرصة
من أجــل الوصول إىل مجلــس النقابة
بما يخدم «الطبيــب أوالً» .وهي تهدف
إىل الدفاع عن حقــوق الطبيب القانونية
واملالية واإلدارية واملهنية ،وتقديم الدعم
التعليمــي والتثقيفــي الــذي يحتاجه
الطبيب ،ما يؤدي إىل اســتنهاض النقابة
واسرتداد مكانة األطباء ودورهم الريادي
مجددا ً يف لبنــان .وإن كانــت تداعيات
اإلنهيار املايل تطــال جميع اللبنانيني ،إال
انها تؤدي إىل استنزاف األطباء بعد هجرة
ما يقــارب  33يف املئة منهم لبنان .لذلك،
تهدف الالئحة إىل إعــادة تأمني الحماية
والحصانــة للطبيب ،بما يتالءم وظروف
العيش الكريم له ولعائلته.
وعىل رغم اليأس ،رأى املرشح ملركز
النقيب الدكتور برنــار جرباقة أنه من
الواجب أن يقدّم الطبيب صورة املواجهة
والصمــود وهذا ما يمكــن ترجمته من
خالل املشاركة بكثافة يف اإلنتخابات غداً،
وتحقيق التغيري املنشود .وعن التحالفات،
إعترب أنها تنطلق من رافعة جامعية تضم
جميع كليات الطب يف لبنان واملستشفيات
الجامعية ،وهي منفتحة عىل التعاون مع
الجميع يف كافة املناطق من أجل تحقيق
املشــاركة الفعلية يف عمل النقابة ،بعيدا ً
عــن اإلنتماءات الحزبية ،ليشــكل ثوب
األطباء األبيض اللون الطاغي عىل جميع
اإلنتماءات والوالءات األخرى.
ال يُخفي جرباقة الطابع الســيايس

الئحة "النقابة تنتفض"

لإلنتخابــات ،إال أن الئحته املدعومة من
مجموعــة «اطباء القمصــان البيض»
و»األحزاب السيادية» ،تشدد عىل املطالبة
بحريّــة النقابــة عرب اإللتــزام بإجراء
اإلنتخابات يف وقتها ومــن دون تأجيل،
واســتقاللية النقابة عرب اتخاذ القرارات
باستقاللية وبنا ًء لكفاءة الطبيب بعيدا ً
عن التوجيهات الحزبية ،وسيادة النقابة
من خــال الدفاع عن الطبيــب اللبناني
كي يتمكن من ممارسة مهنته بعيدا ً عن
الخطر.
ويف املوازاة ،رأى املرشح ملركز النقيب
الدكتور يوســف بخاش أن املشــاورات
غالبا ً ما تســتمر حتى الساعات األخرية
من أجل اتضاح صورة املعركة اإلنتخابية
عىل الرغم من عدم توفر الوقت الكايف من
أجل التحضري لهذه اإلنتخابات الفريدة يف
تاريخ النقابة والتي تتطلب انتخاب كافة
أعضاء املجلس ،بعد أن كان يتم التجديد
لألعضاء عرب إنتخابــات دورية إلنتخاب
 4أعضــاء يف الســنتني األوىل والثانيــة
عىل أن يتم إنتخاب  8أعضاء يف الســنة
الثالثة ومعهم النقيــب .وعىل الرغم من
التحضريات التي تقوم بها الئحة «نقابتي
حصانتي» ،تخوّف بخاش من عدم تم ّكن
األطباء من القيام بواجبهم النقابي عرب
املشــاركة يف اإلنتخابات ،نظرا ً للظروف

اإلقتصادية الصعبــة وغياب املواصالت
وارتفاع تكاليف النقل ،ما يعكس جوهر
األزمة األساسيّة يف البلد.
ففي حــن ارتكــزت برامج بعض
املرشــحني عــى اإلصالحــات اإلدارية
والعلمية والتثقيفيّة داخل النقابة ،أشار
بخــاش إىل أنــه عىل الرغم مــن أهمية
التطوير واإلصالحات ،فإن األساس يبقى
يف التصدي لإلنهيــار اإلقتصادي الرسيع
تحديــدا ً بعد أن أتت نتائــج اإلنتخابات
النيابية مغايرة للتوقعات يف البلد ،ما فاقم
اإلنهيار اإلقتصادي وأدى إىل وضع القطاع
الصحــي يف خطر انهيار تــام .وهذا ما
يعني أن مهمة النقيب واملجلس املنتخب
ستكون أوال ً الحفاظ عىل املجتمع الطبي،
كي يبقى الطبيب صامدا ً يف البلد.
علماً ،أنه مــن أصل ما يقارب 13
ألف طبيب مســجل يف نقابة األطباء،
سدد  9255الرســوم املتوجبة عليهم
للنقابة ما يســمح لهم باملشاركة يف
اإلنتخابات .يف حني توقــع املتابعون
مشاركة ما بني  3000إىل  3500طبيب
يف إختيار  16مرشحا ً لعضوية مجلس
النقابة ،باإلضافة اىل مرشحَ ني للمجلس
التأديبــي و 3مرشــحني لصنــدوق
التقاعد ،و 4مرشحني لصندوق التأمني
واإلعانة.

ال أثر لنواب المنطقة منذ انتهاء اإلنتخابات ووزارة اإلقتصاد الغائب األكبر

فوضى أسعار في النبطية...
فروقات خيالية و"كل مين فاتح ع حسابو"
النبطيــة ـ رمـــال جونـــي

دخلنا فوىض االســعار مجــدداً« ،وقية» القهوة
ســجلت  72الف لرية يف النبطية ،التي ما زالت تسجل
أعىل نســبة غالء يف لبنــان ،حيث يتســابق تجارها
و»الدكنجية» عىل تسجيل اســعار سلعهم وفق دوالر
الـ 40الفاً ،مســتغلني غياب الرقابة وقلة عدد مراقبي
وزارة االقتصاد ،الذين يعملون «عالقطعة».
دخل «دكنجية» النبطية وقراها يف ســباق حول
االســعار ،فالفروقات الخيالية باتت تقض مضاجع
الفقري .يقول احد «الخرضجية» إن صندوقة الخس يف
صيدا بـ 40الف لرية يف حني تسجل يف النبطية  80الف
لرية ،هذا غيض من فيض فلتان االسعار الذي يسيطر
عىل اسواق املدينة وقراها وجاء دوالر الـ 37الفا ً ليعطي
التجار غطاء لرفع االسعار عىل الـ 40الف لرية ،طاملا ال
رقيب وال حسيب.
خضة اقتصادية غري مســبوقة تعيشها منطقة
النبطية التي دخلت يف رصاع مع الغالء والدوالر والدواء
والبنزين والخبز واملنقوشة وكل القطاعات التي منيت
بنكسة غري مســبوقة ،اذ توقفت حركة البيع والرشاء
بانتظار ثبات الدوالر ،وسط عجز العديد من القطاعات
ومن بينها قطاع افران املناقيــش عن مواصلة العمل
بعدما ســجل شــوال الطحني  50كيلوغرامــا ً الـ35
دوال ًر ،ما يعني ان العجينة ســتالمس الـ 10آالف لرية
ومنقوشة الزعرت قد تصبح بـ 25الف لرية ،اي «باي باي
منقوشة» ،وترويقة الفقري ستصبح حرصا ً لالثرياء.
ال يخفــي الفران عيل نيته يف اقفــال فرنه ريثما
تتضح الصــورة ،فهو بات عاجزا ً عن رشاء الشــوال
بـ 35دوالراً« ،فمن سيشــري منقوشة الزعرت بـ25
الف لرية؟» فالــوزارة بقرارها قضت عىل مصالحهم،
واالسعار تلهب جيوب الفقراء .فوىض االسعار لم تحرك
وزارة االقتصاد فظلت الغائب االكرب عن مجزرة االسعار

يف ســوبرماركات ودكاكني املنطقة .حتى علبة الجبنة
خرجت عن متناول العديد من العائالت بعدما المســت
الـ 30الفا ً التي كانت بـــ 12500٠قبل ايام قليلة اما
القهوة فســجلت «الوقية»  72الفا ً يف امليني مول وهي
نفسها لم يتجاوز سعرها الـ 52يف متجر شعبي.
ما كاد الدوالر يرتفع ،حتى ارتفعت اسعار السلع
بشكل غري مســبوق .اقفلت املحطات ابوابها ،توقفت
حركة النــاس عىل الطرقات ،افــران املناقيش لوحت
باالقفال ،الخضــار والفاكهة ارتفعــت مجدداً ،ازمة
كهرباء ومياه وكارثة اشرتاك تتحرض لتنفجر مع بداية
الشــهر كل ذلك يحصل وال اثر لنــواب النبطية ،مذ أن
انتهت االنتخابات.
وكأن التاريخ يعيد نفسه منذ عامني ،ذات االزمات
وذات الكوارث ،مع فارق بســيط ان الدوالر حينها لم
يتجاوز الـ 15الفاً ،وكان املدعوم ناشطاً ،اليوم تخطى
الـ 37الفاً ،ويتجه صعودا ً نحــو الـ 40الف لرية ،وكل
الســلع تتجه نحو «الدولرة» فكيف سيصمد املواطن
وبالكاد يتقايض مليوني لرية لبنانية ،وما الســيناريو
املنتظر؟ دخــل « الدكنجي» عىل خــط االزمة ،االخري
يحقق ارباحا ً طائلة هذه االيــام ،يتجاوز ربحه الـ15
مليون لرية شــهرياً ،بعدمــا كان ال يتخطى يف زمن
الـ1500املليــون ونصف مليون لرية ،عىل حد ما يقول
ابو عيل مؤكدا ً ان االزمة عادت بالربح عليهم كما معظم
التجــار ،وحدهم موظفو القطاعــن العام والخاص
«اكلوا الرضب» فمعاشــاتهم تهاوت باالرض عىل حد
وصفه ،صحيح أن الغالء ضارب يف الســوق ولكن الكل
يبيع ويشرتي «عالدوالر» وحده املوظف يتقاىض راتبه
عاللبناني ويشرتي عالدوالر.
لم تصدق فرح فرق االســعار بــن متجر وآخر،
فوقية القهوة ســجلت يف امليني مــول  72الف لرية ،يف
حني تباع يف ميني ماركت اخرى بـ 52مع فارق  20الف
لرية ،هذه الفوارق تتوســع هوامشها هذه االيام ،فكل

ال رقيب وال حسيب

سوبرماركت ودكان «فاتح ع حسابو» عىل حد ما تقول
فرح ،وتسأل «اين وزارة االقتصاد مما يحصل االن؟».
ففيما املواطن لم يستوعب دوالر الـ 37الفا ً حتى
وجهت الوزارة رضبة قاضية للعائالت الفقرية ،قضت
بالغــاء ربطة الخبز الكبرية من التداول ،ورفع ســعر
الربطة الوسط لتصبح بـ 16الف لرية لبنانية ،ما يعني
ان االرسة التي كانت تحتاج ربطتي خبز كبريتني ،بات
عليهــا اليوم رشاء  4بمعدل  64الف لرية يف اليوم اي ما
يوازي يومية العامل اللبناني ،فهــل تهدف الوزارة اىل
القضاء عىل لقمة الفقري نهائياً؟
لم يكن مســتغربا قرار الوزارة فهي تمهد لرفع
الدعم نهائيــا عن ربطة الخبز وقــد تالمس الـ40
الفاً ،فهي تمد االفران بجرعات مورفبن لتصمد اقله
اســبوعني عىل ابعد تقدير ،فكذبة الطحني املدعوم
تكشــفت رسيعاً ،والطحني خارج املعادلة ،واملتوفر
غري مدعوم ،ما يعني أن الوزارة ســرضخ عاجالً ام
اجالً امام مطالب اصحاب االفران لرفع الدعم عن كل
يشء اال عن السارقني والفاسدين.

محـــــليـــــات

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٨٤٥السنــــة الثــالثــة

الـسـبـت  ٢٨أيـــــــار 2022

أهالي موقوفي المرفأ يعتصمون أمام قصر العدل:
أهلنا في السجون والمدّعى عليهم يسرحون ويمرحون
أعلــن أهــايل املوقوفني يف
جريمة مرفأ بريوت ،يف بيان ،خالل
وقفة تضامنية امام قرص العدل يف
بريوت« ،ان هناك شقني لوقفتنا،
الشــق االول ان الحكومة وضعت
اســماء املوقوفني االداريني قبل
التحقيق معهم وقبل استجوابهم،
وذلك السكات الرأي العام باخفاء
املســؤولية االمنيــة والقضائية
والسياســية ،وتضليل الحقيقة.
فكان هذا التوقيف تعسفياً».
وتابع البيان« :ســنتان يف
السجن ونصف سنة يف االحتجاز،
ولم يتم التحقيق معهم والسماح
لهم بالدفاع عن انفسهم .أهلنا
موقوفون «بدال ً عــن ضائع»،
ملاذا اهلنا يف الســجون ومدعى
عليهم فيمــا آخرون يرسحون
ويمرحون»؟
وطالب االهايل بـ»محاكمة
عادلة فــورا ً والســماح الهلنا
بإثبات براءتهــم اذا كان هنالك
اي ادانــة عليهــم .اما الشــق
الثانــي ،بما ان هنــاك توقيفا ً

مستمرا ً لسري العدالة والتحقيق،
والرصاعــات مســتمرة بــن
القضاء والسياســيني برفض
وزير املال التوقيع عىل التعيينات
الجديدة للهيئــة العامة ،نحن

نطالــب بتخلية ســبيل اهلنا
فــورا ً ومنعهم من الســفر اىل
ان تستعيد مؤسســات الدولة
فعاليتها ويعــود التحقيق ،الن
هــذا الوضع غــر مقبول وقد

٥

مؤسسة فؤاد شهاب تدعو
إلى احترام المهل الدستورية
دعت مؤسسة فؤاد شهاب يف بيان صادر عنها إىل احرتام املهل الدستورية
والبدء باإلصالحات البنيوية وقد جاء يف البيان :إذ تسجل مؤسسة فؤاد شهاب
للشــعب اللبناني تعبريه عن رأيه بشكل ديمقراطي حضاري سلمي وضمن
املهلة الدستورية ،تتمنّى عىل النواب املنتخبني:
أوالً :اإلرصار عىل احرتام املهل الدســتورية ومتابعة تكوين السلطة من
انتخاب رئيس ونائب رئيس للمجلس النيابي ،اىل اختيار رئيس ملجلس الوزراء
وتأليف الوزارة ،واخريا ً انتخاب رئيس للجمهورية خالل شــهرين من انتهاء
والية الرئيس الحــايل ،وذلك وفقا ً «للكتاب» -كما كان يشــر الرئيس فؤاد
شهاب اىل الدستور -ولوضع ح ّد نهائي للتشــكيك املتواصل بتمديد وتأجيل
االستحقاقات الدستورية.
ثانيــاً :البدء اليوم قبل الغد باالصالحــات البنيوية عىل أكثر من صعيد.
اإلصالحات واإلصالح لطاملا ارتسم بهما عهد الرئيس شهاب وبنا ًء عليهما تم
إرساء دولة املؤسسات.
ثالثاً :البدء فورا ً بالتصدّي للوضع االقتصادي واالجتماعي إليقاف االنهيار
الحاصل ،حماية حقوق املودعني ،وبنفس الوقت وبالتوازي ،االهتمام باعادة
تكوين الدولة التي فقدت كثريا ً من مقوّماتها يف اآلونة االخرية.
وذلك:
 - 1بمتابعــة التفاوض مع صندوق النقد الــدويل واقرار خطة التعايف
وجميع القوانني املطلوبة للحصول عىل الدعم الالزم لبدء النهوض االقتصادي.
 - 2بإقرار قانون استقاللية القضاء لتحريره من ايدي السياسيني.
 - 3باعادة النظر بقانون االنتخاب منذ اآلن -وليس قبل بضعة اشــهر
من موعد االنتخابات القادمة كما كان يحصل -خاصة لجهة «امليغاســنرت»
و»الكوتا النسائية» وتحديد سقف االنفاق االنتخابي.

يســتمر اىل ما ال نهايــة .اهلنا
االداريون يدفعــون ثمن ملف
أمنــي بحــت ،باحتجازهم كل
هذه املدة» .وختم البيان« :كفى
ظلماً».

مســـاحة حـــرّة

مســـاحة حـــرّة

الديمقراطية اللبنانية توافقية
أم برلمانية  -تمثيليّة؟

ر ّدًا على السيّد نصرالله...
الشعب يعرف الدواء :الدستور والحياد ...إستفتوه

مقابل ذلك ،ال يمكن الذهاب إىل ما قاله الباحث
الــشــمــاعــي
د .مـــيــشــال
ّ
إدوارد شــيلز يف كتابه «آفاق الكياسة اللبنانيّة» عن
أن «لبنان يجب أن يظ ّل فيه ك ّل يشء جامدا ً سياسيّا ً
ّ
ورد يف كتاب «الديمقراطية التوافقية يف مجتمع
متعدّد» للباحث آرنت ليبهارت الصادر يف العام 2006
للحــؤول دون تحوّل التقوقــع الطائفي عىل الذات
عن معهد الدراســات االســراتيجية ،ما مفاده ّ
أن
واالرتياب املتبادل من التحــوّل إىل خصومة متوتّرة
الديمقراطية التوافقية هــي مفهوم جديد تطوّر يف
ناشــطة» .فهذا املبدأ بح ّد ذاته سعى املحت ّل السوري
أوروبا يف البلدان التي تفتقــر إىل التجانس القومي،
و»حــزب الله» الذي خلفه إىل تســعريه بني مختلف
أي أنّها ليست أمّ ة صوّانيّة ،وذلك عىل قاعدة ّ
أن األمم
الفئات اللبنانيّة من خالل الجماعات املســ ّلحة التي
ّ
تتعي حدودها بمعيار الثقافة املتجانسة وبالتحديد
زرعها يف مختلف املناطق اللبنانيّة تحت مســميات
يف موضوعات اللغة والعرق والدين والتاريخ ،...وهي
رسايا املقاومة.
ممكنة عندما تكــون عدّة ظــروف مؤاتية ليكون
لكن تميّز الباحث جرهارد ليمربوخ بجمعه بني
الشعب شعبا ً واحداً.
الديمقراطية الوفاقية عىل أنّها اســراتيجية يف إدارة
النزاعات مــن خالل التعاون والوفــاق بني مختلف
لكــن ما قاله ليونارد باينــدر يف كتابه «التغيري
السيايس يف لبنان» صفحة ّ 295
النخب بدال ً من التنافــس واتّخاذ القرارات باألكثريّة
أن االستقالل الفئوي
ومفهوم التعدديّة القطاعيّة الذي قدّمه الباحث فال
هو ســمة توافقية قويّة من ســمات الديمقراطية
لوروين عىل كونه «العالقة باالنقســامات القطاعيّة
اللبنانية .وكان من صميم الدّستور ولكن غري مدوّن
ِ
ّ
ّ
املميّــزة للمجتمعــات التعدّديّة
يتدخــل يف مجال
أن «النظــام لن
والتعــاون الســيايس القائم بني
العالقات االجتماعيّــة للطائفة»،
النخــب القطاعيّة» .ليصبح بذلك
وهذا ما يجعل من مســألة الحكم
يف لبنــان مســألة مبنية عىل جمع باتت األكثر ّية التي كانت
مفهوم الديمقراطيّــة التوافقيّة
متسلّطة أمام واقع جديد الدمج بني الديمقراطية الوفاقية
املتناقضات.
من هنا نفهم مــا ورد يف البند وهو القدرة السياسيّة التي والتعدّديّــة القطاعيّة .وهذا ما لم
شكلت يسمح به محور املمانعة ليضمن
 ج  -من مقدمة الدستور اللبناني تملكها القوى التي ّّ
سيطرته التامّ ة.
أن «لبنان جمهوريــة ديمقراطية
أقليّة معارضة سابقًا
فمن جهة أخرى يذهب واكر
برملانية ،تقوم عىل احرتام الحريات
كونــور إىل أن معظــم املنظرين
العامة ،ويف طليعتهــا حرية الرأي
البارزين لبناء األمة قد «مالوا إىل التقليل من شــأن
واملعتقــد ،وعــى العدالة االجتماعية واملســاواة يف
املشاكل املتعلقة بالتنوع العرقي» .ومن جهة ثانية،
الحقوق والواجبات بني جميع املواطنني دون تمايز أو
تفضيل» .وهــذا ما يؤ ّكد ّ
يذكر لوســيان باي بمتالزمته املشــهورة للعملية
أن التوافق الذي ت ّم اعتماده
ّ
بــأن «املجال
السياســية للمجتمعات غري الغربية
يف لبنان تحوّل بفعل سيطرة فريق بقوّة السالح غري
السيايس ليس منفصالً بوضوح عن املجال االجتماعي
الرشعي ،أي «حزب الله» وحلفائه ،إىل تعطيل لتصبح
واإلطار للعالقات الشخصية يف املجتمعات غري الغربية
الديمقراطية التوافقيّــة التي نجحت يف بعض بلدان
هو اإلطار الطائفي وهو مــا يطلق عليها كليفورد
أوروبا ديمقراطية تعطيليّة يف لبنان.
غريتز تســمية« :الوالءات األولية» .لهذا نالحظ اليوم
ونجاح الديمقراطية التوافقيــة يف أوروبا عائد
أصواتا ً تتعاىل بالتمسك بمركزية الدولة وترفض ك ّل
إىل اعتمادها عىل جمــع التعدّديّة الحزبيّة ،بينما من
ّ
املوســعة أو الفدراليّة التي
الطروحــات الالمركزيّة
أه ّم أسباب فشــلها يف لبنان اعتمادها عىل التعدّديّة
وحدها تجعل من النظام نظاما ً اتّحاديّاً.
الطوائفيّة التي ال تأخــذ يف االعتبار مرجعيّة الدولة
الواحدة الســيّدة الح ّرة واملســتق ّلة .وما أدّى إىل هذا
أمــام هذا الواقع العقيم الــذي أتى بعد أزمات
الفشل هو تنازل الفريق الطائفي األقوى عن السيادة
سياسيّة متتابعة باتت األكثريّة التي كانت متس ّلطة
اللبنانيّة خدمة للمرشوع األيديولوجي الذي يرتبط به
أمام واقع جديد وهو القدرة السياسيّة التي تملكها
ارتباطا ً عقائديّاً .وأعنــي هنا «حزب الله» وارتباطه
القوى التي شــ ّكلت أقليّة معارضة ســابقاً .وبعد
بمرشوع واليــة الفقيه يف الجمهوريّة االســاميّة
تحقيق هــذه الديناميكية الجديــدة يف انتخابات
يف إيــران .كذلك يف «املأسســة غري املرنــة للمبادئ
 2022لن تقبل األكثريّة اليوم بالتنازل عن جزء من
التوافقية» بحســب ما قال آرنت ليبهارت يف كتابه
صالحياتها .لذلك ،يبدو أن تفعيل النظام الالمركزي
يف الصفحة  .228أي يوم شــ ّكلت خلالً يف مؤسسات
مــع الديمقراطيّــة التمثيليّــة – الربملانيّة ،وحده
الدولة ال ســيّما يف مرحلة اضطهاد املكوّن املسيحي
سيكون مفتاحا ً للح ّل للمرحلة القادمة تطبيقا ً ملبدأ
طوال فرتة االحتالل الســوري التــي لم تصحّ ح عىل
الديمقراطية كما حدّدها مونتسكيو وجون لوك التي
ّ
املؤسســاتيّة بل عىل القاعدة الشــعبويّة
القاعدة
تقوم عىل «الحكم بالــرىض عرب االنتخابات وحكم
الفريقيّة لحساب فريق «التيار الوطني الح ّر» فقط.
األكثرية أو األغلبية».

الدكتـــور شربــــل عـــازار

(*)

يف إطاللة هادئة بالشكل وبكلمات منتقاة ّ
بدقة
لحجب ما بني الســطور ،بمناسبة «عيد التحرير» يف
 25أيّار  2022أطلق األمني العام لـ»حزب الله» السيّد
حسن نرصالله جملة مواقف سنعدّد القليل منها.
فهو قال:
ّ -1
إن البعض يف لبنان ال يعترب إرسائيل عد ّواً.
 - 2املقاومــة ال تبحث عن إجمــاع داخيل وال
يضريها اإلنقسام وهي مُستمرة.
 3املعادلــة الذهبيــة باقية ،جيش وشــعبومقاومة.
 - 4املقاومة ضمانة للثروة النفطيّة.
 - 5الدولــة ذاهبة إىل اإلنهيــار وعلينا معالجة
مشاكلها االقتصاديّة.
 6قلنا لهم اتركوا املقاومــة حاليا ً ّألن هموم
الناس أوىل.
 - 7علينــا اإلختيار بني لبنان القــوي والغني،
ولبنان الضعيف واملتسوّل.
 - 8مشكلة لبنان ال يح ّلها ّإل النفط والغاز.
ّ -9
إن املقاومة الوحيدة التي انترصت ولم تَح ُكم،
هي املقاومة يف لبنان وخصوصا ً «حزب الله».
 - 10الحضــور يف مجلس النواب والحكومة هو
لحماية ظهر املقاومة.
ّ - 11
إن املقاومة تحمي لبنان يف ظ ّل االنقســام
ّ
وتحقق إنجاز الحماية.
 - 12املقاومة أقوى ممّ ا تتوقعون أو تتصوّرون
وأقوى من أيّ وقت مىض.
هي دزينة مواقف تمثّل بالنسبة لـ»حزب الله»
عناوين االسرتاتيجية الدفاعية التي يدعو إليها الحزب
والتي دعا إليها ســابقا ً رئيس الجمهورية .فالسيّد
نرصالله يُعلن ّ
أن املقاومة اليــوم أقوى من أي وقت
مىض ،دون أ ْن يُحَ دِّد إذا كان هذا الكالم موجّ ها ً للعد ّو
اللبناني .وقد أتى هذا الكالم بعد
الصهيوني أو للداخل
ّ
اتّهامه البعض يف لبنان أنّه ال يعتــر إرسائيل عد ّواً،
و ّ
أن املقاومــة ال تبحث عن إجمــاع داخيل ،بل أكثر،
فهي ال يُضريها االنقسام عليها وهي مستمرة بدون
استئذان!!!
ك ّل هذا يعني بالنســبة إىل «حــزب الله» أنّه ال
لبناني ال
يُعري اهتمامــا ً وال يُقيم وزنا ً أليّ مكــوّن
ّ
يُجاريه يف اســراتيجيته املوصولة واملربوطة بدولة
يتفاخر الحزب أنّها مصدر تسليحه وتمويله وإلهامه،
ويفتخر ّ
أن هناك مركز قراره الديني والفقهي والثقايف
والعسكري ّ
وحق اإلم َرة .وعندما ي ِ
ُكمل السيّد نرصالله
ّ
أن املقاومة هي ضمانة للثــروة النفطيّة ،فهو بذلك
يتخ ّ
طى املعادلة الذهبيّة كما يســمّ يها ،أي «جيش
وشعب ومقاومة».
ُص عليه ويك ّرره
فما يقوله وما ي َْقصُ ــدُه وما ي ِ ّ
«حزب الله» عــى مختلف قياداتــه ،وكذلك رئيس

الجمهورية يف أحاديثه وآخرها من روما والفاتيكان،
وكذلك رئيس التيّــار الوطني الح ّر جربان باســيل
يف خطاباتــه ومقابالته التلفزيونيــة ،وكذلك باقي
أتباعهم ،من ّ
أن ســاح «حزب اللــه» يحمي الدولة
اللبناني ،ك ّل هذا يعني بنظرهم
اللبنانيّة والشــعب
ّ
اللبناني وربّما
وبدون أيّ لبــس ،أن ال حاجة للجيش
ّ
ال حاجة للقوى العســكريّة واالمنيّة األخرى لحماية
الوطن ،فاملقاومة هي التي تحمي وتبني ولذلك فهي
لم تَ ْخ َت شعارها االنتخابي ،نحمي ونبني ،عن عَ بَث.
ويف ظ ّل االنهيار االقتصادي واملايل ا ُملريع الذي نَتَجَ
عن نهب خزينة الدولة باملبارش عن طريق الصفقات
والسمرسات والهندسات املاليّة ،او عن طريق تهريب
ك ّل ما هو مدعوم من مرصف لبنان ،يعني من جيب
املواطن ،كاملحروقات والطحني والــدواء والغذاء اىل
سوريا وغريها ،ال يجد السيّد نرصالله ّ
حلً ّإل بالنفط
ّ
وكأن ما حصل قد حصل وعفا الله عمّ ا مىض،
والغاز،
فال محاسبة وال حساب وال اسرتجاع لألموال املهدورة
وال تدقيق جنائي وال من يحزنون.
والغني
وي َُخ ّينا السيّد نرصالله بني لبنان القويّ
ّ
بحماية «حزب الله» واملحور الذي يض ّم دول املواجهة
أي إيران وســوريا والعراق واليمن وفنزويال ،والك ّل
شاهد عىل غِ نَاها!! وبني لبنان الضعيف واملتسوّل الذي
يســعى اليه باقي اللبنانيّني الذين يتوقون للعودة اىل
كنف الدول العربية والخليجيّة واالوروبيّة واألمريكيّة
مع ك ّل ما يستتبع ذلك من انفتاح وازدهار.
أمّ ا املفارقة ا ُمللفتة فهي يف تأكيد السيّد نرصالله
أن املقاومة التــي انترصت يف لبنــان ال تح ُكم ،و ّ
ّ
أن
حضور «حزب الله» يف مجلس النواب والحكومة هو
فقط لحماية ظهر املقاومة .ما يعني ّ
أن «حزب الله»
الذي يقول إنّه يحمي لبنان ،هو َم ْن يطلب الحماية من
خالل دخوله اىل الربملان واىل مجلس الوزراء.
بمعنى آخرّ ،
فإن «حــزب الله» يأخذ من الدولة
اللبنانيّة مرتاســا ً او رهينة للدفــاع عن بقائه وعن
اســتمرار دوره يف تنفيذ أجندات يرســمها ويضعها
بنفسه ضاربا ً عرض الحائط بتطلعات وأحالم باقي
اللبنانيّني.
خالصة االســراتيجية الذهبيّة لـ»حزب الله»
وحلفائه:
 الجيش لزوم ما ال يلزم. الشعب مرتاس ورهينة لحماية املقاومة. املقاومة تحمــي الدولة طاملا إرسائيل عىل قيدالحياة.
نرتك ملمثّيل األمّ ة الجُ دُد اتخاذ املوقف املناسب من
هذه االسرتاتيجيّة.
أخىش ّ
أن معظمهم قد بلعوا أ َ ِ
لسنَتَهم.
الشعب يعرف الدواء،
الدستور والحياد،
إستفتوه.
(*) عضو «الجبهة السياديّة من أجل لبنان»
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المناسبات بالدوالر و 70%من المطاعم محجوزة في نهاية األسبوع؟!

التبّولة بـ  100ألف ...والقهوة بـ  40وأرخص كيلو سمك بـ  800ألف

قربانة أولى

سهرات ومطاعم محجوزة

ّ
تحض
من الحرمان ،بل أيضا ً العرسان ،فجييس التي
ريتــــا بولــــس شهـــوان
عرسها طلبت بإرصار من زوجها املستقبيل االحتفال
«بالــراج والفتيلــة» يبحــث اللبنانيون عن
بعشاء .اختارت هي املطعم وكانت األولوية للسعر ،ثم
طريقة إلحياء مناســباتهم االجتماعية .يجمّ عون
نوعية املأكوالت وكميتهــا وطلبت من املدعوين الذين
من غ ّلة الشــهر عىل مدى أشهر ،ليدفعوا بدل الغداء
ال يريدون الحضور االعتذار مســبقا ً كي يكون الحجز
او العشــاء الــذي يقيمه بعضهــم يف املطاعم بعد
مؤكدا ً عىل عــدد الحارضين وكي ال يتــم الدفع عن
العمادة مثالً ،أو القربانة األوىل،
«غيّاب» ،وكل ذلك بداعي التقشف
أو العــرس ...فحتــى لو تخىل
فوق التقشف يف عدد املدعوين.
بعــض «الراشــدين» عن عادة
يتضح لنــا بعــد جولة عىل
االحتفال بعد العرس ،إال ان أهل
تتخطى الـ 50املطاعم ،ان هناك تســعرية خاصة
ال
المدعوين
الئحة
ّ
بالقربانات واملناسبات كاألعراس
البعض متمســكون بصناعة شخصًا حسب أصحاب المطاعم
الذكريــات الجميلة ،الطفالهم،
والخطبة والعمــادات ،التي تجمع
لتبقــى «ذكــراً» يخبئونــه يف وهذا األمر يختلف عن االحتفاالت
عددا ً مــن املعازيم ،وتبدأ من الـ25
في السنوات المنصرمة
«ألبوم» األيام .لهذا سألت «نداء
دوالرا ً لتصل إىل الـــ 40والـ 50يف
الوطن» ايــن تجري هذه العادة
بعض األماكن وهذه تحدد بالدوالر
االجتماعية بني ســكان املتن ،وكــروان ،وجبيل،
عند تســلم املبلغ كامالً .استفتت «نداء الوطن» عينة
كما جالت عىل روّاد املقاهــي واملطاعم وأصحابها
من املطاعم يف جبيل وكرسوان واملتن ووجدت أن اكثر
لتستفهم ان كانوا ما زالوا يقصدون املطاعم؟
من  70%من هذه املطاعم محجوزة يف نهاية األسبوع،
اذ ان اللبناني يرفض أن تم ّر مناســبة ،ســتتحول اىل
 25دوالرًا الحد األدنى على الشخص
ذكرى ســعيدة ،دون احتفال .اال ان الئحة املدعوين ال
تتخطى الـ 50شخصا ً حسب أصحاب املطاعم ،وهذا
للمناسبة االجتماعية!
يحتاج تنظيم مناســبة اجتماعية يف مطعم اىل
االمر يختلف عن االحتفاالت يف السنوات املنرصمة.
محارضات يف علم املحاسبة واإلدارة .والدليل عىل ذلك
هل من يزور المطاعم والمقاهي؟
نمط الحياة الذي اتبعته آديــل وزوجها خالل عام،
ان كانت املطاعم تتقاىض «عىل الراس» بالدوالر
لتيسري أمور القربانة األوىل البنتهما .بـ 25دوالرا ً عىل
يف املناســبات ،هل تفعل باملثل طيلة أيام األسبوع؟
الشــخص مقابلها باللرية اللبنانية ،كانت االم تدّخر
ينتفــض روميو (صاحب مطعــم يف كرسوان) من
طيلة عام .مع كل مليوني لرية تحافظ عليها ،تحوّلها
الســؤال ،برأيه ال الزبائن الذين ينتمون اىل رشيحة
اىل دوالر مبارشة كي ال يتالعب سعر الرصف وتخرس
املوظفني والطبقة املتوســطة قــادرون عىل الدفع
من قيمتها .هكذا عىل قدر املبلغ الذي استطاعت أن
تجمّ ده يف منزلها ،انتقت عدد االشــخاص ،وحرصت
االمر بالعائلة القريبة جدا ً من اشقاء الزوج وعائلتها
املصغرة .اســتعانت فوق كل هذا الجهد يف التنظيم،
بخدمات صديق زوجها ،وهو مالك مطعم ســايرها
باألســعار بحكم املعرفة .ال تريد آديل ان تلغي هذه
العادة االجتماعية مــن قاموس عائلتها ،إذ إن ابنها
األول كان له الحــظ ان يحتفل بقربانته األوىل بايام
«البحبوحة» ،أي تلك األيام التي كان سعر الرصف ما
زال ثابتا ً ســائلة :ملاذا نظلم الثاني ونحرمه من هذه
الذكرى؟
أما غالديس التي تحرض لحفــل عمادة ابنتها،
فخرجت من خيارات مطاعــم منطقتها ،أي املتن،
ألن أســعار مطاعم كرسوان أقل عنــد الصعود اىل
الجبال« ،لو البنزين يعوِّض فرق األســعار» عىل ح ّد
تعبريها .تتكل االم عىل «النقوط» الذي سيســ ّد اقله
نصف قيمة املناسبة.
ليس اآلباء واألمّ
قلوبهم
تحرتق
من
وحدهم
هات
ال مانع من السهر

إحباط تهريب حشيشة كيف وكوكايين إلى أوروبا
أعلنت املديرية العامــة لقوى االمن الداخيل
 شــعبة العالقات العامة ان معلومات توافرتملكتــب مكافحة املخــدرات املركــزي يف وحدة
الرشطة القضائيــة ملكافحة عمليــات تهريب
املخــدرات ،عن محاولة تهريــب كمية من املواد
املخدّرة مخبــأة بطريقة محرتفة ومموَّهة داخل
َّ
مجســم خشــبي لهياكل قلعة بعلبك ،اىل احدى
الدول االوروبية.
وبتاريخ  ،2022-5-17وبنتيجة االستقصاءات
ّ
توصلت عنارص هذا املكتب اىل
والتحريات املكثفة،
تحديد مكان وجود الطــرد وذلك يف احدى رشكات

الربيد ،حيث تم ضبطه ،وبتفتيشــه عثر يف داخله
عىل  12,8كلغ من مادة حشيشة الكيف .بالتاريخ
ذاته ،وبنتيجة عمليــات الرصد واملتابعة الحثيثة،
اوقفت إحدى دوريات مكتــب مكافحة املخدرات
املركزي يف محلة البرتون مرســلة الطرد ورشيكها
يف عمليــة التهريــب ،وهمــا :ا.ش( .مواليد عام
 ،1981لبنانية) د.ت( .مواليد عام  ،1987لبناني)،
وضبطت بحوزتهما  250غ مــن مادة الكوكايني
مخبأة داخل قطعة خشبية عىل شكل ارزة لبنان،
كانا بصدد تهريبها اىل خــارج األرايض اللبنانية.
التحقيق جار بإرشاف القضاء املختص».

اللبناني لبناني رغم األزمة

ألف لرية .حال املقاهي ليســت أفضل بكثري .فتقسم
يوميا ً بالدوالر ،وال الدولة تســمح بالتسعري بعملة
فاتورة النرجيلة (سعرها  120ألفا ً يف بعض مقاهي
غري تلك اللبنانية .يــرح ان الصعوبة اليوم هي يف
كرسوان و 150يف املتن وجبيل) عىل شــخصني مع
إعداد أســعار الئحة الطعام ،اذ يرص عىل مصداقيته
عبوة مياه ،او قهوة .يفنّد شادي ،الذي يختار املقهى
امام الزبائن .يُهَ مْ ِهم« ،أحيانا ً بعض التجار يحددون
الذي ال يتخطى سعر القهوة فيه العرشين ألف لرية،
ســعر رصف الدوالر عىل ذوقهم ،متخطني ســعر
الرصف بالسوق الســوداء ،بألفني وثالثة آالف لرية
نمط حياته املســتجد تماشــيا ً مع سعر الرصف.
ترقبــا ً لاليام القادمــة» .ارخص
شــادي اعزب ،وال يفكر باالرتباط
سلطة لدى روميو تبدأ بالـ 150ألف
حاليا ً بسبب لبكة العرس والسهرة
لرية ،ويالحظ من روّاده ان الصحن
وما اىل ذلك ،مكتفيا ً بـ»الســولفة»
يقسم عىل  3اشخاص فيدفع الفرد جنون أسعار لدى مطاعم مع االصحاب يف القهوة اســبوعياً،
فهو غري مضطر إىل دفعات جانبية
الواحد  50ألفاً .هكذا يستخلص من
السمك في جبيل...
فقط ليلتقــي األصدقاء .يرتك خيار
خربته ،انه مــع األيام خف الطلب
عــى الطاولة الواحــدة ،لو ما زال فأرخص كيلو سمك بـ 800
الســاندويش والنرجيلة معا ً اذ ان
ألف ليرة
ســعرها «بوجع» ،فهي ليست من
اللبناني محتفظا ً بـــ «ضهرته»،
ضمن مصاريفه ،فمدخوله محدود
أقله تلك الشــهرية .وتفاجأ زاهي
بـ 4ماليني لرية .ليس هذا الرجل وحده من «يف ِّرج»
صاحــب مطعم (متن) بتبدل يف ســعر الرصف بعد
عن نفســه بالقليل ،فســرج اســتبدل الويسكي
االنتخابــات ،وال يعــرف كيف يجاري نمط ســعر
بالبيبيس ،وان اســتطاع ان يوجه الجلسة اىل منزله
الرصف املرتفع ،مرتويا ً بهــذه الخطوة اذ ان تغيري
فذلك «ارخص وارخص» .والســبب؟ اكتشفت «نداء
الئحة الطعام الورقية مكلف .اما جنون األسعار فهو
الوطن» ان ســعر فنجان القهــوة يف أحد املقاهي
لدى مطاعم الســمك (جبيل) فأرخص كيلو سمك
املشهورة يف لبنان واألكثر ارتيادا ً من الطبقة الوسطى
بـ 800ألف لرية .ترشح جانــن (صاحبة مطعم يف
 40ألــف لــرة ،ويف آخر يســتهدف رشيحة طالب
كرسوان) ســبب ارتفاع الفاتورة منذ  6اشهر حتى
الجامعات انما هو  38ألف لــرة ،ويرتفع مع تبدل
الســاعة ،وقدرت الرقم بـ  ،20%فاضافة اىل أسعار
النكهة او الجنسية ليصل اىل الـ 50مع األمريكية.
املواد الغذائية التي تســعّ ر بالدوالر فهناك تسعرية
املازوت والغاز التي أصبحت جزءا ً من تكلفة صناعة
ما مصير قطاع السياحة ؟
املأكوالت .هذه الزيادات يتحمّ لها الزبون الذي ما عاد
يجد صنفا ً بأقل من  100ألف لرية ،وذلك هو ســعر
سألت «نداء الوطن» نقيب أصحاب الفنادق بيار
الفتوش او التبولة وربما اللبنة التي هي اقل بقليل.
األشــقر عن انفراج قريب لقطاع الســياحة يف ظل
اما االطبــاق األخرى فالحد األدنــى منها هو 250
هذه األزمة ،واحتمال ان يشــكل السيّاح بارقة امل
الصحاب املقاهي واملطاعم ،واعترب انه لحد الساعة
ال ارقام بعــد كمؤرش عىل عدد الســيّاح القادمني.
الواقع الســياحي بنظره محصور اليوم بسيّاح من
املواطنــن األردنيني ،واملرصيــن والعراقيني الذين
يتوجهون نحــو لبنان .خارج هذه الجنســيات ،ال
سيّاح ،وحدهم املغرتبون الذين يقاربون الـ 400الف
مغرتب ،يعودون للسياحة الداخلية عىل حد تعبريه،
فيتنقلون بني املناطق كجونية ،اهدن وغريها .ويربط
سبب تقلص حجم السياح الخليجيني والعرب بسبب
تردي سمعة لبنان املشــوّهة بفعل تداعيات االزمة
السياســية مع الخليج .بنظر األشــقر الخليجيون
يشكلون العمود الفقري للسياحة اللبنانية ،ومسألة
وجود السالح وحالة االفالس تسوِّد سمعة لبنان ،وال
تشجع الســائح فحتى الدول التي تسمح لرعاياها
بزيارة لبنان ال يتقدم عىل هذه الخطوة .فهل تصمد
املطاعــم واملقاهــي وتعيش فقط من املناســبات
االجتماعية ،ام يرفع املغرتبون معنوياتها؟

إعتكاف قضائي شامل إبتداء من صباح االثنين
إجتمعت مجموعة من القضاة يف قاعة «شهداء
القضاء» لدى محكمة التمييز ،حيث تداولت بما آلت
اليه االمور نتيجة االنحالل التام الذي وصل اليه الوطن
وجريمة االبادة الجماعية الذي يتعرض لها الشــعب
اللبناني ،بمن فيهم القضاة واملساعدون القضائيون،
يف ظل عجز الغالبية الساحقة من املواطنني عن تأمني
قوتهم اليومي ،وقررت ما ييل:
 - 1دعوة الشــعب اللبناني اىل مطالبة الزعماء
السياســيني كافة الذين توالوا عىل الحكم عقودا ً من
الزمن اىل دعم الخزينة العامة للدولة اللبنانية املفلسة
واملنهوبة من أموالهم الخاصة ،تحمالً ملســؤوليتهم

املعنوية بحدها االدنى ،اذ ال يمكن االستفادة من ترف
الســلطة وغســل االيادي عند جوع املواطن وبالتايل
دعوة كل النقابات وهيئات املجتمع املدني ملواكبة ذلك.
 - 2إعالن االعتكاف القضائي الشــامل من دون
استثناءات ،ابتداء من صباح االثنني الواقع فيه /30
 2022 /5وملدة أســبوع كامل ،رفضــا ً الضمحالل
الكرامة القضائية عىل االصعدة كافة.
 - 3مناشــدة مجلس القضــاء األعىل ومكتب
مجلس شورى الدولة ومجلس ديوان املحاسبة لدعوة
القضاة عامة لالجتمــاع يف جمعية عمومية ملعالجة
الوضع القضائي املزري.

محـــــليـــــات
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المبيّض لـ"نداء الوطن" :العمل بغياب الدولة القادرة وحسن الحوكمة والشفافية لم يعد ممكنًا

معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي...
معايير عالمية بخصائص لبنانية
ّ
نخص
إستكما ًال لسلسلة التحقيقات التي تتناول عمل مؤسسات وإدارات الدولة،
في هذا المقال معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي للحديث عن تاريخ نشأته،
طبيعة عمله ،إنجازاته ،مهامه ودوره ،كما العراقيل التي تواجهه وسبل تذليلها.
الموضوع يكتسب أهمية استثنائية نظرًا لما يمرّ به البلد من أزمات اقتصادية ومالية
ضاغطة تتطلّب معالجتها توحيد الرؤية ،تكاتف الجهود وحشد قدرات ينبغي أن تكون
استثنائية هي األخرى.
كاريــــن عـــــبد الــــنور
يُعــرف معهد باســل فليحــان املايل
واالقتصــادي باملعهد املــايل ،وهو مركز
ّ
متخصص يف شؤون املالية العامة وتحديث
الدولةّ .
تأســس عام  1996يف عهد إحدى
حكومات الرئيس الشــهيد رفيق الحريري
بمبادرة من وزير الدولة للشــؤون املالية
آنذاك ،فؤاد السنيورة ،وبموجب بروتوكول
فرنيس -لبناني قىض بتأمني تعاون إداري
بني وزارة املالية اللبنانية ووزارة االقتصاد
واملاليــة والصناعــة الفرنســية .ويُعترب
تأســيس املعهد من أبرز إنجازات التعاون
اإلداري الفرنــي – اللبنانــي ،إذ تحوّل يف
العام  2003إىل مؤسسة عامة مستقلة ماليا ً
وإداريا ً تعمل تحت وصاية وزير املالية .ويف
الذكرى األوىل الستشهاد الرئيس الحريري
ورفاقــه ،أُهــدي املعهد إىل ذكــرى وزير
االقتصاد والتجارة الشــهيد باسل فليحان
الذي كان من أبرز املساهمني يف تأسيسه.
الخدمات التي يقدّمها املعهد لإلدارات
واملؤسسات العامة كما للمواطنني كثرية،
أبرزهــا :برامج تدريــب وظيفية وتقنية،
برامج توجيهية للرتفيع املهني ،شــهادات
ّ
ّ
متخصصة يف
تخصصيــة ،مناهج تدريبية
إدارة املال العام وهندسة الربامج التدريبية،
ّ
منصة إلكرتونية
دراسات وتقارير وطنية،
تفاعلية حول املوازنة وغريها.
يف حديث لـ»نــداء الوطــن» ،تقول
رئيسة املعهد ،السيدة ملياء املبيّض بساط:
«ساهم املعهد يف نرش املنهجيات العرصية
لصنع سياسات عامة قائمة عىل البيانات
واملؤرشات ويف توسيع دائرة النقاش الوطني
حولها ،كما ســاهم يف تنميــة الطاقات
البرشية املعنية برتشــيد إدارة املال العام يف
الدولة ويف نــر قيم الخدمة العامة ،وبناء
رشاكات مستدامة ســمحت باستقطاب
الخربات والتجــارب ُ
الفضىل حول العالم».
وتجدر اإلشــارة إىل تم ّكن املعهد يف مرحلة
الحقة من تأســيس شبكة إقليمية للتبادل
املعريف عُ رفت بشــبكة  ،GIFT-MENAإذ
نجحت يف استقطاب أكثر من  60معهدا ً يف
 20بلدا ً عربيا ً إضافة إىل  20منظمة إقليمية
ودولية رشيكة.

طاقم العمل ...مهارات وكفاءات

يضم املعهــد فريق عمل حيوي متعدّد
املهارات وعىل درجة عاليــة من الكفاءة،
يتألف من  25شــخصاً :رئيس ونائب له،
وهو مدير القسم املايل واإلداري أيضاً ،مدراء
األقسام واملوظفون املتعاقدون واملياومون
الذين يتو ّلون مهام تخطيط الربامج وتنفيذ
األنشــطة وتنســيقها ،إضافة إىل الخرباء
املدربني والباحثني (حواىل  120خبرياً) الذين
يُستعان بهم بحسب املواضيع والحاجة.

في الذكرى األولى الستشهاد الرئيس
الحريري ورفاقه أُهدي المعهد إلى
ذكرى وزير االقتصاد والتجارة الشهيد
باسل فليحان الذي كان من أبرز
المساهمين في تأسيسه
بالحديث عن قسم اإلدارة ،فهو يضطلع
بدور مساعدة األقســام األخرى يف تنفيذ
خطط العمل ،وتجهيز التقارير والبيانات.
أما قســم التدريب ،فيقوم بتعزيز قدرات
موظفي وزارة املالية واملســؤولني املاليني
ونرش ممارسات الحوكمة الرشيدة .يف حني
يساهم قســم التعاون يف تنمية الرشاكات
مع املؤسسات املحلية واإلقليمية والدولية
والقطاعني العام والخاص واملجتمع املدني.
هذا بينما يسعى قسم الدراسات والتواصل
إىل دعــم وزارة املاليــة يف جهودها لتوثيق
املعلومات ونرشها للعامة.

خبرات ونجاحات

من جهة أخرى ،شــ ّكل التوجّ ه لرفع
مســتوى الجودة يف التدريب والدراســات
أولوية يف خطط عمل املعهد منذ ســنواته
األوىل ،إذ جــرى عــام  2003-2002إعداد
أوّل نســخة من «النظام الفني للتدريب»،
واســتقطاب خرباء ومدربــن يتمتعون
بالخربة والكفــاءة .ويف عــام  ،2006تم
تطويــر هذا النظام ونــره بحيث أصبح
يُشــ ّكل مرجعا ً يف مجال تخطيط وتنفيذ
وتقويم برامج التدريب املســتمر .وتضيف
املبيّض« :يف رصيد املعهــد اليوم نجاحات
كثرية ال سيّما تطوير كفاءات نحو  60ألفا ً
من املوظفني التابعني ملالكات وزارة املالية
واإلدارات واملؤسسات التي تراقبها ،أكثر من
ّ
متخصص وعرشات املؤتمرات
 100برنامج
وبعثــات التدريــب يف الخــارج ،وحواىل
 40دراســة وورقة عمل وإصــدار علمي،
متوفرة جميعها عــى موقع املعهد www.
 ، institutdesfinances.gov.lbإضافــة إىل
مواقع التواصل االجتماعي».

عالقة وثيقة بوزارة المالية

يف سنواته األوىل ،تمحورت أهداف املعهد
حول تعزيز ّ
حس االنتمــاء إىل وزارة املالية
خاصة بعد أن برز ،من خالل االستطالعات
امليدانية الدوريــة ،ضعف األداء املايل للدولة
والذي وصفته بعض التقارير الدولية بأنه
واحد من املخاطر الســيادية (Fiduciary
 .)risksومع تطوّر دور وزارة املالية وسريها
يف مشاريع التحديث ،أُوكِلت إىل املعهد عام
 2002إدارة الرضيبة عىل القيمة املضافة.
يف املرحلة املمتدة من  2005إىل ،2008

ورشة عمل لـ "ميتاك" عن إدارة األثر المالي للشراكات بين القطاعين العام والخاص

صبّ املعهد جهوده عىل دعــم الوزارة من
خالل مشاريع الربامج اإلصالحية الطارئة
املتعلقة بتنفيذ املوازنــة والنفقات العامة
والدين العــام يف وزارة املالية (.)EFMIS
كما جهــد الحقا ً ملســاندة مديرية املالية
العامة يف تســهيل تطبيق التزامات لبنان
الدولية حــول معايري الشــفافية وتبادل
املعلومات لألغراض الرضيبية« .يف مسريته
عىل مدى  26عاماً ،ســاهم املعهد يف تعزيز
حضور وزارة املالية محليا ً وإقليميا ً وعامليا ً
من خالل توســيع رشاكاته وخدماته ،ويف
تنظيم املؤتمرات واتفاقيات التعاون وتبادل
املعلومات وغريها من األنشــطة» ،بحسب
املبيّض.

إنجاز إقرار قانون الشراء العام

أدرك املعهــد منذ البدايــات أن الرشاء
العام هو أداة أساســية لسياســات عامة
مالية حديثة وملكافحة الفســاد ،حيث أن
 57%من الفســاد يف القطاع العام مرتبط
بعمليــات الــراء العام .فاســتأثر هذا
املوضوع باهتمــام خاص منذ العام 2009
حني ك ّلف وزير املالية املعهد بإجراء دراسة
تحليلية عىل مستوى وطني تناولت حجم
الرشاء الحكومي ودوره االقتصادي واألطر
القانونية واملمارســات املهنية إضافة إىل
تشخيص الحاجات التدريبية خالل املراحل
املختلفة التي تم ّر بها الصفقات العامة.
وقــد أظهرت الدراســة التي أصدرها
املعهد عام  2011حول «ممارسات الرشاء
ِ
مكامن
الحكومــي يف لبنــان» عددا ً مــن
الضعــف ُ
والقصور عىل مســتوى اإلطار
الترشيعي واملمارســات املتّبعة .وسعيا ً إىل
إصــاح هذه املنظومة ،ك ّلــف وزير املالية
املعهد وضع خريطة طريق ملسار إصالحي
يرتكز عىل مكوّنني أساســيني :األول بلورة
رؤية إصالحية تســتند إىل مســح شامل
وفقا ً ملنهجيــة  MAPS IIالدولية؛ والثاني
تنفيذ الرؤية اإلصالحية من خالل مجموعة
أدوات ترشيعيــة وإجرائية ،بدءا ً بمرشوع
قانون عرصي للرشاء العام يحرتم املعايري
الدولية ويلحظ دفاتر رشوط نموذجية .يف
هذا اإلطار ،يُعترب قانون الرشاء العام -24
 ،2021-4تاريــخ  29تموز  ،2021خطوة
تاريخية بأبعادها اإلصالحية .فاملعهد يعت ّز
بإنجاز القانون يف زمن صعب ما يؤكد عىل
إرادة صلبة ورغبة مستم ّرة بالسري ُقدما ً يف
كل ما من شأنه اإلسهام بنهضة لبنان.

أهمية التعاون مع الجهات
الخارجية

فلسفة «اإلنفتاح عىل العالم» انعكست
يف توجهات املعهــد منذ الســنوات األوىل
لتأسيسه ،إذ نسج شــبكة عالقات م َّكنته
من تقديم خدمات ذات جودة عالية وبرامج

رفيق الحريري وباسل فليحان

مع تطوّر دور وزارة المالية
وسيرها في مشاريع التحديث
أُوكِ لت إلى المعهد عام 2002
إدارة الضريبة على القيمة
المضافة
ّ
تخصصية .فقد أط ّل املعهد عىل الســاحة
األوروبية مع ّززا ً عالقاته مع مراكز التدريب
الدولية كما انضــم إىل مبادرات مميزة مع
الجامعات املحليــة واإلقليمية وعمل عىل
تطوير عالقــات التعاون مع بلدان املنطقة
األورو -متوسطية .وتشــر املبيّض إىل أن
املعهــد «لم ّ
يوفر فرصة لتنســيق جهوده
مع املؤسسات الدولية ال سيّما البنك الدويل
ومعهده التدريبي ( ،)WBIومركز التعاون
التقني ملنطقــة الرشق األوســط التابع
لصندوق النقد الدويل ( ،)METACومنظمة
التعــاون والتنميــة االقتصادية ()OECD
واالتحاد األوروبي كآلية املســاعدة التقنية
وتبادل املعلومات ( ،)EU-TAIEXملواكبة
املشاريع التحديثية وإعداد دراسات وطنية
تسمح ببناء سياســات عامة عىل أساس
علمي منهجي».
ثم إن املعهد عمل لفــرة طويلة عىل
تعزيز تعاونه الثنائــي مع معاهد ومراكز
التدريب املالية يف البلدان العربية والغربية،
وتمتني رشاكاته مع عدد من املؤسســات
اإلقليمية يف الوطن العربــي ،أهمها البنك
اإلسالمي للتنمية واملعهد العربي للتخطيط،
لجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية
لغربي آســيا ،وتوطيد عالقاته مع املغرب
وفلســطني ومرص والعراق .وقد ســهّ لت
رشاكات املعهــد وعضويته يف الشــبكات
الدوليــة مواكبة التطــوّرات وم ّكنته من
املســاهمة يف النقاش العاملي حول مسائل
ّ
املتغيات التي رافقت انتشــار
التأقلم مع
جائحة كوفيد -19وانفجار مرفأ بريوت .إىل
ذلك ،شهدت األزمات األخرية يف لبنان مزيدا ً
من تعزيز هذه الرشاكات مواكبة ملتطلبات
الواقع اللبناني وتشخيص املشاكل إليجاد
الحلول املناســبة لها .وقد كان الفتا ً الدعم
الذي قدّمتــه املنظمات الدوليــة وأبرزها
اليونيسيف ،الوكالة الفرنســية للتنمية،
البنك الدويل ،مبادرة الدعم من أجل تحسني
الحوكمــة واإلدارة ( )SIGMAوMETAC
لتأمني اســتمرارية املســار اإلصالحي يف
الرشاء العام وشفافية املوازنة.

صعوبة التمويل في ظل األزمات

تتمثّــل مصــادر تمويــل املعهــد
بمساهمات مالية تُلحظ يف املوازنة العامة
ّ
مخصص لهذه الغاية يف موازنة
ضمن بنــد

لقاء مع مؤسسة "وستمنستر" لتعريف المجتمع المدني بقانون الشراء العام

وزارة املالية ،وذلك بعد مناقشــة مرشوع
موازنتــه مــع مديرية املوازنــة ومراقبة
النفقات يف الــوزارة ،املبني عىل خطة عمل
ّ
مفصلة وفق الحاجات املستقطبة.
سنويّة
هذه املساهمة تشــ ّكل  95%من مجموع
مصادر تمويــل املعهد يُضاف إليها الهبات
وعقود الخدمات لتنفيذ مشاريع مموّلة من
جهات مانحة.
وكسائر املؤسسات يف القطاعني العام
والخاص ،عانى املعهد آثار األزمات األمنية
واالقتصاديــة واملاليــة املتالحقة ،تدهور
ســعر رصف اللرية منذ نهاية العام ،2019
إضافة إىل انعكاســات جائحة كوفيد.-19
كذلك ،تع ّرض املبنى الذي يشغله وتجهيزاته
املكتبيّة واملعلوماتيّة ألرضار ج ّراء انفجار
مرفــأ بريوت (ما أدّى إىل ّ
توقف األنشــطة
داخل املبنــى ،مع العلــم أن فريق العمل
استم ّر بالقيام بمهامه وتنفيذ النشاطات
واملبادرات املرتقبة يف الخطة السنوية عرب
الولــوج إىل تقنيات العمل عــن بُعد بكافة
أبعادها) .وقــد حاول املعهد املحافظة قدر
املستطاع عىل استقرار مايل من خالل اعتماد
ّ
الرتقب ومُمنهجة
سياسات مالية شــديدة
لدرس حاجات وإعادة جدولة نشــاطات
األقسام كافة .وســاهمت سياسة املرونة
يف العمــل والقدرة عىل التنظيم املســتمر
لإلجراءات الداخلية يف تلبية كافة الطلبات
الواردة واملستجدّة من خارج الخ ّ
طة والتي
لم تكن تلحظها املوازنة ،من جهة ،وتأمني
الســيولة الالزمة لتغطية النفقات الناتجة
عنها ،من جهة أخرى.

نظرة مستقبلية من رحم التجارب

ال شــك أن قدرة املعهــد ومرونته يف
وجه األزمات مردّها إىل سياســة تخطيط
استباقية ومُمنهجة لتحديد ودرس حاجات
ونشاطات األقسام كافة ،التنظيم املستمر
لإلجراءات الداخلية ،تطوير سياسة املكننة
واألنظمــة املعلوماتية املاليــة واإلدارية.
فالصعوبات لم تحل دون املثابرة عىل وضع
منهجيات تشــاركيّة مبنيّة عىل املعطيات
العلمية والدراســات التي مــن املتوقع أن
تســاهم يف بلورة سياسات عامة عرصية
ونصوص قانونية وإجــراءات تضع إدارة
املال العــام ،أي مال املواطن ،عىل مســار
الحداثة.
حول ذلــك تلفت املبيّــض ختاما ً
أن «الجميــع بات يدرك عــدم إمكانية
االســتمرار بالعمل بغياب دولة قادرة
ودون التــزام صــارم باملعايري العلمية
وبالشفافية وحُ سن الحوكمة .لذا ش ّكلت
«السياســات العامة» ما بــن األعوام
 2022-2016محور العمل األســاس،
حيث جهد فريقنا عىل توفري مســاحة
تشــاركية تجمع نخبا ً فكرية وعلمية
ومهنية مع املســؤولني يف الدولة بغية
توظيــف املعرفة العلمية ومناقشــتها
للتصدّي للمشكالت بواقعية وبما يتوافق
مع البيئة اللبنانية .وجرى إصدار سلسلة
من الدراســات واألوراق لتوجيه صناعة
القرار يف مجاالت تحديث املنظومة املالية
– خاصة الرشاء العام وتعزيز شفافية
املوازنة العامة والحمايــة االجتماعية
ّ
الحساســة  -دون
وغريها من املواضيع
إغفال االســتفادة من التجارب الدولية
التي أثبتت نجاحها يف واقع شبيه بالواقع
اللبناني».
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"اإلسالم السياسي":
السياسي":فكرة،
يرى بعض المفكرين أن الجماعات التي تتبنى مصطلح "اإلسالم السياسي" هي من ترفع شعار الدين من أجل الوصول للسلطة ،وإذا كان اإلسالم قد
ّ
رسخ قواعد الدولة في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ،ففي مصر فشل األخوان المسلمون ،ما بعد الثورة ،في الحكم ،ومثلهم أخوانهم في الجزائر
الذين أغرقوا البالد في دوامة عنف طويلة ،وأظهر صعود حركة النهضة االسالمية في تونس عقب انتفاضة العام َّ 2010
ان قطاعات واسعة من
الطبقة الوسطى والفقيرة ،عادت لتنأى عن الخيارات العلمانية.

اإلسالم السياسي :تجارب واتجاهات
حــن كان الثاني ســني اإلنتماء .اتخذ
االسالم الســيايس يف هذا النوع الثاني
منذ بداياتــه طبيعة مختلفة عن األول ،
فقد كان ايديولوجي التوجه واملمارسة
يف حــن غلب عىل اإلتجــاه األول البعد
السيايس والثقايف.
فقد اعترب "اإلســام السيايس"
املعركة التــي يخوضها ضد االحتالل
السوفياتي ألفغانستان بأنها معركة
ضد "الكفار" .وســيعمد هذا اإلسالم
إىل دعــوة "املجاهدين" مــن أنحاء
العالم كافة للمشاركة يف هذا الواجب
الــدكــتــور طــالل عــتــريــســي(*)
الديني يف قتال "الكفار" .وستشــهد
تتحدث بعض الدوائــر االكاديمية
أفغانستان موجات من الهجرة ومن
والبحثية والسياســية منــذ عقود عن
التطوع للمشاركة يف هذا الواجب .يف
ما أطلق عليه "الصحوة االســامية" أو
حني أن معركة "اإلسالم السيايس" يف
"اإلنبعاث االسالمي"  ،أو "عودة اإلسالم"،
إيران ضد الشاه ونظامه لم تستخدم
وسوى ذلك من مصطلحات تريد أن تشري
مطلقا ً تهمة الكفــر كذريعة للثورة،
إىل ّ
تغي يحصل عىل املستويات السياسية
ولــم تحتج إىل أي عــون من الخارج
والدينية ،والتي باتــت متداولة بصيغة
ولــم تطلق أي نداء ملثــل هذا العون.
"اإلسالم السيايس".
كانت معركة اإلســام الســيايس يف
ثمة مــن ال يقبل بهذه التســمية
إيران معركة ضد نظام الشاه "التابع
باعتبــار ان اإلســام ال انفصال فيه
للواليات املتحــدة" ،واملؤيد إلرسائيل،
بــن الســيايس والدينــي ،يف مقابل
والــذي يريــد تغيري هوية الشــعب
من ال يقبــل أصالً بتعاطي اإلســام
اإليرانــي وثقافته .كانــت املعركة
بالسياســية باعتبار أنــه دين دعوة
بحسب هذا اإلسالم والشعارات التي
وبناء مجتمع وليس مرشوع ســلطة
رفعها اإلمام الخمينــي مفجّ ر هذه
أو سياســة .لكن مصطلح "االســام
الثورة هي شعارات ثقافية وسياسية.
الســيايس" حقق اعرتافا ً وانتشارا ً لم
يف حني أن البعد "التكفريي" لصحوة
يعد مــن املمكن تجــاوزه أو التغايض
اإلسالم الســيايس التي انطلقت من
عنه عندما نريد البحث يف التحوالت التي
أفغانستان ترافقت مع تشكل ما ع ُرف
عرفتها الحركات االسالمية منذ مطلع
بـ"الجبهة العاملية للجهاد ضد اليهود
الثمانينات إىل اليوم.
والصليبيني" التي أطلقها أســامة بن
الدن والتي ســتصبح الحقــا ً تنظيم
من أفغانستان إلى إيران
"القاعدة" .وهي من اسمها لها أيضا
ربمــا نســتطيع أن نقســم هذا
هذا الطابع "التكفــري" الذي يربر
"اإلســام الســيايس" ومراحل صعوده
قتال اليهود واملســيحيني ،عىل الرغم
وتأثرياته إىل نوعني وتجربتني :
من أن بن الدن دعا أنصاره والتابعني
 األول هو الذي حصل وتشــ ّكلواملؤيديــن إىل أولويــة قتــل الجنود
مع انتصار الثورة االســامية يف إيران
األمريكيني أينما وجدوا قبل أي هدف
العام  .1979والتي يمكن أن نقول أنها
آخر .لكن تنظيم القاعدة لم يبق عىل
أعادت اإلعتبار لالســام كقوة حيوية
حاله وبرزت من داخله قيادات جديدة
وشــعبية وفكريــة
مثــل أبــو مصعب
قــادرة عــى صناعة
الزرقــاوي جعلــت
ثورة وإســقاط نظام
قتال الشــيعة خاصة
قوي ومتمكن وتدعمه
يف العــراق أولوية عىل
الواليــات املتحــدة ساهم اإلسالم السياسي ما عداها .كما برزت
والغرب .وستعيد هذه
الحقا ً قيــادات مثل
بشكل كبير في هزيمة
الثورة الثقة باإلســام
"أبو بكــر البغدادي"
بعدما كانــت الثورات السوفيات في أفغانستان
تريد تأســيس خالفة
أو حــركات التغيــر لكن نتيجة هذه الهزيمة اســامية يف العــراق
أو اإلحتجــاج تقترص كانت في مصلحة الواليات والشــام (الدولــة
عــى حامــي األفكار
االســامية يف العراق
المتحدة
املاركسية أو االشرتاكية
والشام "داعش").
أو القومية أو غريها .وسيكون اإلسالم
يمكن أن نتوقــف عند مالحظتني يف
ألول مرة يف التاريــخ املعارص هو من
تجربة هذا االســام السيايس :األوىل أنه
يقود ثورة شعبية فعلية وليس انقالبا ً
ساهم بشــكل كبري يف هزيمة السوفيات
أو وراثة أو ملكية ...ويؤســس بعدها
يف أفغانســتان ،لكن نتيجة هذه الهزيمة
"جمهورية اسالمية".
كانت يف مصلحة الواليــات املتحدة التي
 الثاني هو الذي حصل بعد االحتاللأعلنت بعد تفكك االتحاد السوفياتي العام
السوفياتي ألفغانستان العام  ،1980أي
 1990عن تفردها يف قيادة النظام العاملي
بعد ســنة واحدة عىل الحدث األول وهو
والســيطرة عليه والرتبع عــى قمته.
انتصار الثورة االســامية يف إيران العام
واملالحظة الثانية أن هذا اإلســام نفسه
 .1979ويمكــن القول عىل املســتوى
كرر تجربة أفغانستان مرة ثانية عندما
املذهبي أن النــوع األول من "الصحوة"
دعا إىل املشــاركة الجهادية ضد النظام"
ومن اإلسالم الســيايس كان شيعيا ً يف
الكافر" يف سوريا.

الثورة اإلسالمية

شريك في السلطة

لــم يقترص أمــر هذا "اإلســام
الســيايس" عىل البعــد "الجهادي"
و"التكفريي" ،بل كان لهذا اإلســام
اتجاه آخر ،هو االتجاه الذي ّ
يعب عنه
تنظيم "اإلخوان املســلمني" .وأولوية
هــذا االتجاه هي الرغبــة يف أن يكون
رشيكا ً يف السلطة ،إذا تعذرت سيطرته
عليها بشــكل كامل .وقد فعل اإلخوان
ذلك بشكل أســايس يف مرص وشاركوا
يف دورات انتخابيــة عــدة ،وكذلك يف
االردن والكويــت ولبنان ويف دول عدة
 .إال أن أبــرز ما بلغه هــذا اإلتجاه يف
تحقيــق طموحاته كان مــع "الربيع
العربي" بعدما اســتطاع اإلخوان أن
يصلوا إىل السلطة يف مرص ،وأن يكون
محمد مــريس أحد قيــادات اإلخوان
رئيســا ً ملرص .وقد أعقب هذا الحدث
االســراتيجي وصول حركة النهضة
ذات التكوين اإلخواني أيضا ً إىل السلطة
يف تونس ،ومع حكومة "حزب العدالة
والتنمية" اإلخوانية يف املغرب ،ما أنعش
مجــددا ً آمال الخالفة التــي لم تفارق
طموحات"اإلسالم السني" منذ سقوط
الخالفة العثمانية العام .1922
لكن مثل هــذه الطموحات أطيح
بها مبكراً .وفقد هذا اإلسالم السيايس
ما كان يأمله من خالفة  ،أو تربع مديد
عىل عرش السلطة .فقد أطيح بالتجربة
اإلخوانية يف مرص بعد نحو سنة واحدة
من حكم الرئيس محمد مريس2012( ،
 )-2013وتراجعــت تجربــة "حركة
النهضة" يف تونس مــن فريق مهيمن،
إىل أحد رشكاء الحكم .وقد انتهى الربيع
العربي وقد تعرض اإلخــوان كتنظيم
ســيايس إســامي ألقــى رضبة يف
تاريخهم بعد اإلنقالب عىل سلطتهم يف

مرص وأودعوا السجون وفروا إىل خارج
البالد .يف حني فشــل اتجــاه "الجهاد
والتكفري" بــدوره يف تحقيق دولته ال يف
العراق وال يف بالد الشام.
اختلفت أولويات اإلسالم السيايس
الذي انطلق من إيران العام  ، 1979وقد
نجح ليس يف تحقيق الثورة وحســب
بل ويف تأســيس دولــة و"جمهورية
اســامية" .أي أن تجربة هذا اإلسالم
السيايس بدأت من خالل دولة وليس من
خالل جماعــات أو تنظيمات .كما أنها
لم تجعل التكفري عــى جدول أعمالها
أو أولوياتها .بل رفعت شــعارا ً لم يكن
مألوفا ً يف األدبيات اإلسالمية التاريخية
والتقليديــة ،وهــو شــعار"نرصة
املستضعفني" .واملقصود أنها لم تقسم
العالم إىل مســلمني وغري مسلمني وال
إىل مؤمنني وكافرين( .دار إســام ودار
حرب) بل إىل مستضعفني ومستكربين
(بحســب النــص القرآنــي) وجعلت
نفسها إىل جانب املستضعفني .أما أبرز
هؤالء املســتضعفني فكان بالنسبة إىل
إيران هو الشــعب الفلسطيني .هكذا
قامت الســلطة االســامية الجديدة
بإقفال السفارة اإلرسائيلية يف طهران
وقدمتها ملنظمة التحرير الفلسطينية.
كما أعلنت هذه السلطة وبلسان كبار
مســؤوليها وقوفها إىل جانب املقاومة
يف فلســطني واعتربت ارسائيــل كيانا ً
غري رشعي تنبغــي إزالته .وخالل أكثر
من أربعة عقود من تجربة هذا اإلسالم
السيايس ( )2022-1979واجهت إيران
صعوبات كبرية اقتصادية واجتماعية،
وتحديات أمنية وسياســية ،وتهديدات
بالحرب وإســقاط النظام اإلسالمي...
لكن هذه "الجمهورية " اســتطاعت
رغم ذلك كله أن تحافظ عىل ديمومتها

واستمرارها ،وأن ترغم حتى خصومها
وأعدائها عىل التفــاوض معها (حول
برنامجهــا النــووي)  ،وأن تجعل من
نفســها قوة إقليمية ال يمكن تجاهل
تأثريها ونفوذها.

العدالة والتنمية

تبقى التجربة الرتكية عىل الرغم من
أهميتها خارج هذا التوصيف لإلســام
الســيايس "ألن حزب العدالة والتنمية"
الحاكم يف تركيا يرفــض أن تطلق عليه
الصفة اإلســامية .كما أن تجربة حزب
الدعوة يف العراق بعد ســقوط النظام ال
تعترب تجربة إســامية  ،ألن من وصل إىل
رئاسة الحكومة مثل املالكي والجعفري
وعــى الرغم من أنهما كانــا قياديني يف
حــزب الدعوة اإلســامي ،إال أن النظام
العراقي لم يقدم نفســه نظاما ً إسالمياً،
ولم يعترب حتى قــادة حزب الدعوة أنهم
يقدمون مرشوعا ً إسالمياً.
كذلك يحتــاج إىل بحث خاص وضع
"إسالم ســيايس" لحركات مثل حماس
و"حزب الله" التي بدأت حركات مقاومة
ثــم انتقلت إىل املشــاركة السياســية.
ويمكن أن نعتــر األوىل ولدت من رحم
تجربة اإلخوان املسلمني يف حني أن الثاني
ولد من رحم التجربة اإليرانية.
تبقى تجربة حركــة طالبان التي
وصلــت إىل الحكم يف أفغانســتان .لكن
هذه التجربــة ال تزال يف بداياتها وتواجه
عقبــات صعبــة ومعقــدة وتحتاج إىل
بضع سنني الختبار مدى نجاح "النظام
اإلســامي" يف قيادة البالد وتحقيق آمال
الشعب األفغاني ،التي كان يطمح إليها
منذ ثمانينات القرن املايض.
(*) أستاذ العلوم االجتماعية
وباحث يف القضايا اإلقليمية
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فتجربة ،فوجهة نظر
ُ
لـ"حزب
وفي لبنان التعددي ،يأخذ مصطلح اإلسالم السياسي مناحي مختلفة .ولم ُيطرح اإلسالم مرة ،كخيار حكم إل ّ في الوثيقة السياسية األولى
الله" حيث دعا إلى الدولة اإلسالمية ،وفي المقلب السني صدرت دعوات مماثلة من أحزاب وحركات محظورة.
وينظر بعض الباحثين إلى أن "اإلسالم السياسي" ليس منهج حكم بقدر ما هو تعبير عن حالة يجسدها قائد أو شخصيات فاعلة ،مدنية أو دينية.
بهدف اإلضاءة على موضوع اإلسالم السياسي ،كان لثالثة ممن ُيركن إلى معرفتهم ،مساهمات متعددة الزوايا والمنطلقات.

السني في النظام اللبناني
إشكاليّة التمثيل ُّ
وحلفاؤه من إيصال ســتّة نواب ُ
سنّة اىل
املجلس النيابي بأصوات ناخبيهم.

تراجع اإلسالم السياسي

د .غــــريــــس الــــيــــاس
السياسيّة ُّ
لقد قطعت القوى ِّ
السنيّة
ً
يف لبنان مسارا ً
طويل منذ إنشاء لبنان ،يف
مسرية قبول الدَّولة واالندماج فيها .فبني
 1920و 1943كان املوقــف من الكيان ذا
ســلبي ،أل َّن رفض ُ
السنَّة اإلعرتاف
طابع
ّ
ٍ
به وضعَ هُ م يف مواجهــة املوارنة ،ما طرح
مشكلة اســتمرار وجود الكيان عىل املدى
الطويل .العام  1943أصبح املوقف إ ِيجابيًّا،
فقد ش َّكل ُ
الســنَّة الفريق الثَّاني يف تركيز
الكيان ال ُّلبنانــي ،إذ ّ
إن قبولهم به أَعطاه
استمراري ًّة ورشعي ًّة داخليّة .ومن  1943إىل
 2022كان السنّة يسعون للمشاركة أكثر
الفرقاء ُّ
يف السلطة ،وأصبحوا أَحد ُ
والشكاء
األساسيّني يف ِّ
الصاعات والتَّسويات.
إال ان املكوِّن ُّ
الســنِّي يواجه لحظة
تحــول تاريخيّة يف املشــهد الســيايس
اللبناني ،ففــي  24كانون الثاني ،2022
اعلن الرئيس سعد الحريري تعليق عمله
يف الحياة السياسية ،داعيا ً تيار املستقبل
الذي يرأســه إىل اتخاذ الخطوة نفسها،
وعدم الرتشح لالنتخابات النيابية ،وعدم
التقدم بأي ترشــيحات منه أو باسمه.
انسحب الحريري من الحياة السياسية،
القتناعه ،بأن "ال مجال ألي فرصة للبنان
يف ظل النفوذ اإليراني والتخبط الدويل".
اتت هذه الخطــوة يف حني كان تيَّار
املســتقبل ال يزال يمثِّل األكثريّة ُّ
السنيّة
يف النِّظام ِّ
السيايس ال ُّلبناني وذلك بال ُّرغم
من وجود آرا ٍء ُ
ســنِّيّةٍ مخالفةٍ له ،فقد
حصل عىل  21مقعدا ً يف مجلس النواب يف
انتخابات العــام  2018بعدما خرس ثلث
املقاعد التي فاز بهــا تياره يف انتخابات
العــام  ، 2009وقد تمكــن "حزب الله"

بال ُّرغم من ازدياد ُّ
الضغوط عىل املكوِّن
ُّ
السنّي يف لبنان منذ العام  2005تاريخ اغتيال
الرئيس رفيق الحريري وصعود "اإلســام
السيايس" الشيعي املتمثل بـ"حزب الله"،
السني لم ِّ
ّ
الســيايس" ُ
فإن "اإلسالم ِّ
يحقق
نجاحا ً كبريا ً يف الوصول اىل الســلطة ،وذلك
عائد إىل ثالثة أســباب :األَول :بقاء أكثرية
أهل ُّ
الســنّة ضمن "تيَّار املستقبل" ،وبقاء
األمل لديهم بالدَّولــة ومرشوعها .والثَّاني:
إفتقار "اإلســام ِّ
الســيايس" إ ِىل املرشوع
البديلّ .
والســبب الثَّالث :عدم وجود الجهة
الدَّاعمة ،والتي تتبنّــى هذا ال َّ
طرف أو ذاك،
وتســتخدمه يف تحقيق أهدافهــا ،مثلما
هــو األَمر مع "حزب اللــه" ،أو مع بعض
الســنِّيّة َّ
الجماعات ُ
الصغرية .إال ان املشهد
السيايس ُّ
السني اليوم ( )2022هو عرضة
للتغري ،بسبب العديد من املعطيات.
تجىل خروج الرئيس ســعد الحريري
هو وتياره من الحياة السياســيّة ،بإظهار
الطائفة السنيّة كطائفة تفتقد اىل القيادة
ومن أضعف الطوائف اللبنانيّة يف الرصاعات
الداخليّة ،مــن دون أي توافق داخيل ومن
دون دعم عربي ،وبخاصة سعودي.
يف حــن ســاهمت عــدة معطيات
بانســحاب اململكة العربية السعودية من
لبنان ،وفقدان الدعم ُّ
للســنة ،فقد تسبّبت
التسوية الرئاســيّة يف العام  ،2016وربط
النــزاع مع الحزب حول ســاحه ،وتقديم
التنازالت السياسيّة مع التيار الوطني الح ّر
والتسويات السياسيّة الحقا ًبنكسة لعالقات
الحريري مع اململكة ،وتقديم اســتقالته
يف العــام  2017من رئاســة الحكومة يف
الرياض ،ومن ثم الرتاجع عنها عند عودته
اىل لبنان .واستكماال ً إلبتعاد السعوديّة عن
اللبناني ،وقطع عالقاتها بالحريري،
امللف
ّ
رفض العاهل الســعوديّ امللك ســلمان يف
لقاء له مع املفتي عبد اللطيف دريان يف 23
آب  ،2018االستجابة لطلب األخري بتقديم
أيّ دعم للطائفة ُّ
الســنّية بوجود الحريري
يف الســلطة .ود ّل ذلك عىل ضعف الطائفة
ُّ
السنّية بخســارتها للدعم السعوديّ  ،االمر
الذي جعلها من دون غطاء خارجي ،وغطاء

رؤساء الحكومات السابقون

داخيل مــع انفكاك تحالــف الحريري مع
ك ّل من وليد جنبالط وســمري جعجع الذي
وصل اىل حد العداوة مــع القوات اللبنانيّة
واملهاجمة املســتمرة بدل توحيد الجهود
الداخلية ملواجهة الخطر الحقيقي عىل الدور
السني وعىل السيادة اللبنانيّة.

ال وجود لمشروع استنهاضي

ولــم تؤ ِّد اللقاءات مع نادي رؤســاء
ســنيا ً
الحكومــات الســابقني تعويما ً ُ
للحريري ،بل كان املســتفيد هو الرئيس
نجيب ميقاتي حيث انه حتى الســاعة لم
يستطع انتاج مرشوع استنهايض للطائفة
ُّ
السنية .وازداد ضعف الحريرية السياسيّة
بصعود بهاء شقيق سعد ،كمنافس له عىل
الزعامة ُّ
الســنية ،ما أدى اىل تفكك البيت
الداخــي .كما ان تمرد قيادات سياســيّة
اساسيّة عىل قرار سعد الحريري وأبرزها
الرئيس فؤاد الســنيورة من خالل دعوته
اىل املشاركة بكثافة يف االنتخابات النيابية
وعــدم مقاطعتها متماهيــا ً مع موقف
مفتي الجمهورية اللبنانيــة عبداللطيف
دريان بعدم املقاطعة ُ
السنيّة ،غري ان هذه
الخطوة أتت ضعيفة بسبب عدم احتضانها
من البيئة ُّ
السنيّة .هذا فضالً عن الضعف
الكبري يف دور دار الفتوى كمرجعية موحدة
ُّ
للسنة .ومن جهة أخرى هناك رشيحة من
املجتمع املدني من الداعني اىل التغيري ولكن
ال جبهة موحــدة لهم وهناك خوف من ان
يكون "حزب الله" هو من يوظف بعضهم.
ويف ظــ ّل تراجع دور اململكــة العربيّة
ري
الســعوديّة يف لبنان وانكفائها إىل ح ٍّد كب ٍ
( ،)2021إال انهــا عــادت بخجل عشــيّة
االنتخابات النيابيــة يف أيار  .2022من هنا

تحاول بلدان مثل تركيــا وقطر الدخول اىل
الســاحة اللبنانيّة ،وبالرغم من الكالم عن
دور تركي مهم يف شمال لبنان نظرا ً لوجود
لبنانيني من أصل تركماني ،ووجود جمعيات
تركية فاعلــة ،إال ان تركيا تعاني من عدم
التوازن بني طموحاتها للســيطرة وللربوز
كق ّو ٍة وبني املوارد التــي تمتلكها للوصول
إىل هذه الوضعيّــة ،بعكس قطر التي تمتلك
الوســائل وبخاصة املاليّة التي تخولها لعب
دور ســيايس مهم يف لبنان يف حال حصولها
عىل املوافقة األمريكيّة ،علما ً انه يُؤخذ عليها
دعمها للحركات اإلسالمية .فهل ستمأل قطر
الفراغ الذي أحدثه االنسحاب السعودي من
لبنان ،وتصبح الداعم األسايس ُّ
لسنة لبنان،
وبخاصة انــه ال تتوافر للطائفة ُّ
الســنيّة
إمكانيات الصمود تجاه اإلنهيار الســيايس
واإلجتماعي ،بعكس الطائفة
واإلقتصــاديّ
ّ
الشيعيّة التي تحظى بالدعم اإليراني.
االمــر الذي ترك تســاؤالت كثرية ال
تزال دون جواب حول التمثيل ُ
الســنّي يف
االنتخابات النيابيّة التــي جرت مؤخراً.
فهل ان الســاحة السياســيّة ُّ
السنية ما
بعد االنتخابات متجهــة نحو التطرف،
بحيث يتقدم "اإلسالم السيايس" ُّ
السني،
وأبرز وجوهه وأكثرها تنظيما ً الجماعة
اإلسالميّة يف لبنان التي تمتلك عىل الصعيد
االجتماعي املؤسســات والخدمات وهي
فاعلة جداً ،وتُع ّد "الجَّ ماعة اإلســاميّة"
الذِّراع ال ُّلبنانيّة لجماعة اإلخوان املسلمني،
وأقدم التنظيمات اإلســاميّة ُ
السنّية يف
لبنان ،فهل ســيكون لها دور ســيايس
ملحوظ يف املســتقبل؟ وماذا عن جمعية
املشــاريع الخرييّة اإلسالمية "األحباش"
التي نالت مقعدين نيابيني بتحالفها مع

املحور الداعم لإلسالم السيايس الشيعي
"حزب الله"؟
وهل ان تعليق العمل السيايس لتيار
املستقبل سوف يدفع "اإلسالم السيايس"
الســني اىل تعبئة الفراغ وبخاصة إذ ما
وجدت الجهة الداعمة واملمولة للمرشوع
البديل ،ووصول اقطاب تدور يف فلك "حزب
الله" تحت شــعارات مبطنة وخفيّة...
وهل هنــاك خطر بأن يعيد املســلمون
ُ
السنّة النظر بهذا القبول النهائي بالكيان
ال ُّلبناني عود ًة إىل موقفهم يف الحقبة التي
امتدت ما بني 1920و1943؟
وهل ســنرى حاالت أخرى مشــابهة
لحالة الشيخ أحمد األســر يف صيدا التي
ظهرت  -كما تــرِّر نفســها  -ملواجهة
التحدّي األمني الذي "فشــل املستقبل" يف
التعامل معه واملتمثِّل بسالح "حزب الله" يف
الدَّاخل ال ُّلبناني ،كما وظاهرة أُمراء املحاور
السنَّة يف التبَّانة (طرابلس) ملواجهة "سالح
جبل محســن" املؤيّد للنّظام الســوري،
وايضا ً جبهة النرصة وداعش التي ظهرت يف
لبنان عىل أثر تدخل "حزب الله" يف الحرب
الســورية .فهل سوف ينتج عن ذلك بروز
لفاعلني جد ٍد ال يَــ َرون خيارا ً ّإل يف ال ُّلجوء
إ ِىل العُ نف والتَّشدّد ونبذ "اللعبة ِّ
السياسيّة"
الخارسة كما يرونها بسبب سيطرة "حزب
الله" عىل الحياة ِّ
السياســيّة ،إن كان هذا
االمــر قد برز قبــاً ،فكيف الحــال اليوم
والترشذم واإلنهيار ُّ
السني أشد وطأة؟
وهل ســتتمكن االنتخابــات النيابية
من تحقيق التغيري املنشــود داخل السلطة
السياسيّة ،يف ظل عدم التوازن بني الجماعات
اللبنانيّة يف ظل وجود جماعة تمتلك السالح
وحدودها أبعد من مساحة الوطن لبنان؟

ربط المذهب السنّي بانتماء أو بعقيدة خطأ
الــــســــمــــاك(*)
مــــحــــمــــد
ّ
يبدو يل ان مقاربة هذا املوضوع
تحتاج إعادة نظر .فاإلســام دين
وليس حزبا ً سياســياً .واملذاهب،
بما يف ذلك الســنّة ،تتمحور حول
مفاهيم واجتهادات دينية وليس

حول برامج حزبية .هذه املفاهيم
واإلجتهادات مفتوحة عىل الخطأ
والصواب ألنها صــادرة عن عقل
برشي وليس عن وحي إلهي .لذلك
ال توجد دولة دينية يف االسالم ،وال
يوجد اســام سيايس .اإلسالم هو
إسالم لله واستســام له ،بدأ مع
ابراهيم وانتهــى بمحمد عليهما
الســام .وكل املســرة اإليمانية
بينهما هي مســرة اســام لله.
وعندما يقول القــرآن الكريم "ان
الدين عن الله االسالم " ،فانه يعني

هذه املســرة اإليمانية التي حمل
لواءها رســل الله جميعاً .ألن الله
واحد ودعوته واحدة ،واإليمان به
اسالم له واستسالم.
من هنا خطأ ربــط الدين
بالسياسة .وخطأ ربط املذهب
الســنّي بانتماء حزبي محدد أو
بعقيدة سياسية محددة.
الفكــر اإلنســاني مفتوح
بطبيعته عــى الخطأ والصواب،
ّ
متغي وغري
ولذلــك فهو فكــر
مقدّس .ثم انه نسبي املعرفة .أما

ما يُنسب اىل االسالم كدين ،فيجب
أن يكــون فكرا ً ثابتا ً ومقدســا ً
ومطلق املعرفــة .وال نجد ذلك اال
ّ
النص القرآني الكريم ،الذي هو
يف
كالتوراة واإلنجيل من وحي الله.
من أجل ذلك فــان البحث يف
مواقف هــذه الجماعــة أو تلك،
يفرتض أن ينطلق من حســابات
ومن عالقات ،وكذلك من مصالح
ومواقف الناطقني باسمها .وليس
باســم الدين الذي نؤمــن به أو
املذهب الذي ننتمي إليه .فاإلنتماء

الدينــي واملذهبي ليــس انتما ًء
سياسياً ،انه انتماء عقدي إيماني.
ّ
متغي
اإلنتمــاء الســيايس
املصالــح ومتبدّل القــوى .أما
اإلنتمــاء اإليماني فإنــه انتماء
ثابت يتجاوز املصالح وتبدالتها.
ويف الثقافة الدينية للمسلمني
(من أهل الســنّة والجماعة) ما
أوضحه املجتهد ابن تيمية بقوله:
"إن الله ينرص الدولة العادلة وإن
كانت كافــرة ،وال ينرص الدولة
الظاملة وإن كانت مؤمنة".

فقــدّم بذلك العــدل ،ألنه
من دون العــدل ال يكون هناك
إيمان .والقاعدة العامة تقول ان
العدل أساس امللك .وهو أساس
الحكم .وكل ما يطلبه املسلمون
السنّة وغري السنّة ،بل ان كل ما
يطلبه اللبنانيون من كل األديان
واملذاهب ،هو العــدل ،ليس يف
اقتسام املغانم واملنافع ،ولكن يف
ممارسة الحكم .فالحكم أمانة.
(*) أمني عام اللجنة الوطنية
للحوار املسيحي اإلسالمي
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العـــدد  - ٨٤٥السنــــة الثالثــــة

الـسـبـت  ٢٨أيــــار 2022

ميرنا مكرزل:

أي ّ عمل راقٍ ينتمي إلى الزمن الجميل
إستطاعت الممثلة ميرنا مكرزل أن تكسب بفضل جهودها وإحترافيتها إحترام جمهور تابعها وأثنى على حضورها
المحبب في كل مسلسل على مدار السنين .مكرزل ،عضو لجنة مهرجان الزمن الجميل ،تستعد إلحياء الحفل الذي
تأ ّ
جل عامين بسبب األوضاع الطارئة في لبنان .عن مسيرتها والمهرجان واإلنتاج تتحدث إلى "نداء الوطن".

مـــــايـــــا الـــــخـــــوري
بعد  20عامًا من الدراما والكوميديا
والمسرح والسينما ،ما الذي ّ
حققته
وما الذي تطمحين إليه بعد؟
أعترب اإلســتمرارية التــي حققتها
إنجازا ً أفتخر به ألنها ش ّكلت أولويتي منذ
إنطالقتي وليس الشهرة القصرية .ثانياً،
إكتسبت سمعة طيّبة لدى الجمهور الذي
يشــتاق إىل حضوري ويحبّني وهو ويف ّ
يل .أمّ ا ما أطمح إليه للمســتقبل فليس
محددا ً بعد ،ألنني أنظر إىل النصف املآلن
يف الحياة ،دون التفكري يف النصف الفارغ.
ّ
بغــــــض
تتركين بصمة في أدوارك
النظر عن مساحتها في العمل ،كيف
يتحقق ذلك؟
أتعمّ ق يف الشخصية التي أؤديها من
خالل األبحاث التي أقوم بها ،مانحة إياها
ّ
بغض النظر عن مساحتها
أهمية كبرية
يف املسلسل .كما أطلب من املنتج واملخرج
أن يفسحا يف املجال أمامي لرسمها وفق
املنطق الــذي أراه ،فأجتهــد يف تحضري
كل مشــهد كأنه محوري وأســايس يف
املسلســل ،متفاعلــة يف دوري حتى لو
تشاركت املشهد مع ممثلني آخرين.
يبدو أن كل دور تؤدينه أُسقط عليك
لدرجة التكامل ،كيف تفسرين ذلك؟
أنتم تظنّون أن الدور أُســقط عيلّ،
بينمــا يف الحقيقة أنا مــن يلبس الدور
ويخرتعــه ويعمــل عــى قولبته بكل
شطارة حتى يُخيّل لآلخرين أنه مكتوب
عىل قيايس.
لست محسوبة على جهة إنتاجية
واحدة ،بل تتعاونين مع الجميع ،ما
أهمية ذلك؟
يصــبّ هذا املوضــوع يف مصلحتي
الخاصــة ،ألنني أجتهد وأتعــب لتنفيذ
أدواري ،فأجــد النتيجــة املنتظرة .من

الطبيعي أن يعمل كل منتج مع جماعته
الخاصــة وهو ح ّر يف ذلــك ،ألننا نعيش
يف بلد ،لكل فر ٍد فيــه حزبه ومجموعته
ّ
وخاصته يف القطاعات كافة.
إهتممت بنوعية األدوار بغض النظر
عن المردود المادي والشهرة ،كيف
تستمرين في ظل هذه األوضــــــاع
الصعبة؟
منــذ دخلنــا النقابــة ،نصحونا
كخريجي جامعات ،أن نمتهن شيئا ً آخر
إىل جانب التمثيل يســاعدنا يف مسريتنا،
ويؤمن معيشتنا .لذلك أع ّلم مادة املرسح
يف مدرسة "الشانفيل" وهذه مهنة ليست
بعيدة عن التمثيل ،بل عىل العكس أستم ّر
بالتمارين وأكثّــف إطالعي وأبحاثي من
خالل طالبي ما يســاعدني عىل تحسني
أدائي ،ألننا جميعنا ومهما إكتســبنا من
خربة ،سنبقى مرشوع ممثلني نحتاج إىل
تطوير مهاراتنا.
شاركت في مسلسل "دور العمر" الذي
عُ رض عبر منصة "شاهد" ،ما رأيك بهذا
النوع من اإلنتاجات خصوصًا أنها تأخذ
حيزًا كبيرًا في اآلونة األخيرة؟
إن ميزانيــة تلــك اإلنتاجات كبرية
مقارنة مع اإلنتاجــات التلفزيونية ،ما
ينعكس ربما ّ
دقة أكرب يف العمل .بالنسبة
إىل هذا املسلســل ،تو ّلت رشكة "جينجر
بريوت برودكشان" إنتاجه وهي رشكة
مهمة تصنع ســينما عامليــة ،لذلك ن ُ ّفذ
العمل بدقــة كبرية كما أخرج ســعيد
متأن
ماروق املسلسل بأسلوب سينمائي
ٍ
ودقيق .وهذا واضــح يف نوعية الصورة
واإلضاءة وكيفية إدارة املمثلني.
نجد تفاوتًا في نسبة األموال التي
تصرف على اإلنتاجات التلفزيونية،
فما رأيك؟
تخصص بعض الــركات ميزانية
أكرب من رشكات إنتاج أخرى ،وذلك وفق

إمكاناتها املادية ونوع املسلسل ،حيث أن
بعضهم يخصــص ماال ً وفريا ً لإلنتاجات
العربية املشــركة إلعتبــاره أن املمثل
العربي أجدر من املمثل اللبناني لألسف.
أحمّ ل املســؤولية يف تراجــع حضورنا
كممثلني لبنانيني إىل ذواتنا .نحن أســأنا
إىل أنفســنا عندما وصلنــا إىل مرحلة ال
يمكن بيع عملنا أو اســمنا يف الخارج.
يجب عدم إنتظــار الخالص من الخارج
بل تخليص أنفسنا.
كيف تجري التحضيرات لمهرجان الزمن
الجميل الذي يترأسه الدكتور هراتش
ساغبازاريان؟
إن التحضــرات كثيفــة ورصينة
وجيّدة .إعتدنا كلجنة مســؤولة عن هذا
املهرجان العمــل بإحرتافية وموضوعية
وجديّة وشفافية .كما حققنا منذ الحفل
األول نتائج جميلة جدا ً بهذا املهرجان.
يكرّم ألمع نجوم الزمن الذهبي،
برأيك ما الذي يحول دون أن نعيش
حاضرًا ذهبيًا أيضًا؟
يقــدّم كثريون أعمــاال ً ذهبية عىل
مدار الســنوات ويف الزمن الحارض ،لذا
لم يتوّقف الزمن الجميل عىل خمســن
وســتني عاما ً منرصمة .برأيي يصبّ أي
راق وجميل وذي مستوى وخربة يف
عمل ٍ
إطار الزمن الجميل.
ما أهمية هكذا مهرجان في بيروت
بعد عامين قاسيين؟
كان يُفــرض بالدولــة اللبنانية
تنظيم هذا املهرجان ،بــدال ً من إنتظار
وفاة الفنان لتقليده وسام األرز ،وكأنه
ســيفرح به ،أو يحمله معه إىل القرب ،أو
سيُع ّزي عائلته املفجوعة .إنه مهرجان
كبري ومهــم للبنان والوطــن العربي
والعاملي ،ألنه يُفرتض بمن أعطى قلبه
ووقتــه وحياته وينتظــر تكريمه عىل
إنجازاته ،أن يشــهد إحــرام دولته له

بيروت  ...303قريبًا
كشــف نجوم مسلســل "بريوت
( "303تأليف ســيف رضــا حامد،
إخراج إييل الســمعان وإنتاج رشكة
"الصبّــاح") ملتابعيهم عــر مواقع
التواصل االجتماعي ،أن العمل الدرامي
سيُعرض ابتدا ًء من  12حزيران املقبل
عرب منصة "شــاهد  ."VIPواملسلسل
دراما مشرتكة سورية -لبنانية ،تدور
أحداثها باقتباس عن قصة حقيقية،

عقب حادث تح ّ
طــم طائرة افرتاضية
للرحلــة الرقــم  303املتجهــة من
إسطنبول إىل بريوت ،لتبدأ بعدها قصة
مملوءة باألحــداث املروّعة واملفاجآت
غري املتوقعة.
ويؤدي البطولة النجمان عابد فهد
وسالفة معمار ،إىل جانب نادين الرايس
ومعتصم النهــار وجريي غزال ومجدي
مشمويش وغريهم.

نانسي عجرم تنتهي من تصوير "بدي حدا حبو"
إنتهــت الفنانة نانــي عجرم من
تصوير كليبها الجديد "بدي حدا حبو"،
والذي تعاونت فيه مرة جديدة مع املخرج
سمري رسياني.
وتعد هــذه األغنيــة الرابعة التي
تصورهــا من ألبومهــا "نانيس عجرم
 ،"10بعد أغنيات "ســامات" و""150
و"ما تعتذر".

عضو لجنة الزمن الجميل

وإهتمامهــا ألمره .لذلك أقــول دائماً،
لهراتش أنت إنسان رائع وفنان وشفاف
ألنك ترى ما ال تراه الدولة.
بعد إنتخاب نقابة جديدة للفنانين
المحترفين ،ما هي مطالبك
كمنتسبة إلى النقابة واألولويات
التي يجب أن تقوم بها؟
ال أطلب شــيئا ً من أحــد طاملا أن
ّ
ّ
سيتحســن
يتغي ،وال يشء
واقع البلد لم
يف القطاعــات املهنية كافــة ،أي قطاع
املوسيقيني واملمثلني واألطباء واملهندسني
واملحامني .عندما نريد ح ّل أي مشــكلة
علينا العــودة إىل جذورهــا ملعالجتها.
وعندمــا نفتقــد إىل أبســط الحقوق
األساسية كالخبز اليومي مثالً ،عندها ال
يمكن أن نطالب بالكماليات.

إنما نجد تفاوتًا في نسبة األموال التي
تصرف على اإلنتاجات التلفزيونية،
فما رأيك؟
يخصص بعض الرشكات ميزانية
أكــر مــن رشكات أخــرى إلنتــاج
املسلســات ،وذلك بطبيعة الحال ألنها
تملك ماال ً أكثر من ســواها ،خصوصا ً
عنــد تنفيذ إنتاجات عربية مشــركة
إلعتبارها أن املمثــل العربي أجدر من
املمثل اللبناني لألسف.
وأحمّ ــل املســؤولية يف تراجع
حضورنا كممثلني لبنانيني إىل ذواتنا،
ألننــا أوصلنا أنفســنا إىل مرحلة ال
يمكن بيع عملنا أو اسمنا يف الخارج.
نحن نيسء إىل أنفســنا ويجب عدم
إنتظار الخــاص من الخــارج بل
تخليص ذاتنا.

ريما الرحباني:
"الحق مش على إليسا"
إنتقاد الذع وجهته املخرجة ريما
الرحباني ألمســية "ليلــة أمل" التي
احياها املوسيقي اســامة الرحباني
بمشاركة الفنانة هبة طوجي وزوجها
املوسيقي ابراهيم معلوف ،وبإطاللة
خاصة للفنانة اليسا.
وهاجمت ريما ابن عمها اســامة،
مشــرة اىل انه يعمد اىل تشــويه ارث
والدتها الســيدة فريوز ،خصوصا ً بعد
تقديم كل من اليســا وهبة اغنية لها يف
الحفلة .ومما كتبته ريما عرب صفحتها
الخاصة عىل "فيســبوك"" :الحق مش
ع إليسا! واليسا باليل صار ضحيّة مش
مجرمــة ،املجــرم األوّل واألخري هوّي
الطبل اليل داير إليســا والتوابع ومعتقد
حالو بيحق ّلــو يترصّف ويأذن للفنانني
يغنــوا أغاني فريوز ومعتقــد بيحق ّلو
يشــوّه ويبهدل هاإلرث براحتو بدون
حسيب وال رقيب! وهاليش كلو فقط ألن

عبقري متل زيــاد أعاد بعض األغاني".
وبعد الضجة التــي اثارها تعليق ريما
كان الفتا ً تغريدة كتبتها اليســا عرب
"تويرت" جاء فيها" :موتوا بغيظكم!!
والشاطر يفهم" ،إذ اكد املتابعون انها
ترد بطريقة غري مبارشة عىل ريما وكل
من انتقد غنائها للسيدة فريوز.
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...A Perfect Pairing

كوميديا رومانسية ممتعة لكن سطحية

جـــــــــــاد حــــــــــداد
يتمحــور فيلــم ( A Perfect Pairingثنائــي
مثايل) للمخرج ســتيوارت ماكدونالد ،عىل شــبكة
"نتفلكس" ،حول ناقدة نبيذ تصاب بفقدان الذاكرة
موَقتــاً ،وتقع يف حب صاحب مصنع للنبيذ كانت قد
انتقدته بقسوة .إنها حبكة مثالية يف عالم الكوميديا
الرومانســية .يحمل هذا الفيلــم جوانب كوميدية
خفيفة وأفكارا ً رومانســية مألوفة ،لكنه ممتع عىل
نحو مفاجئ ،عىل عكس معظم األعمال التي تدخل
يف هذه الخانة.
تؤدي فيكتوريا جاســتس دور "لوال ألفرياز"،
مديرة تنفيذية مجتهدة وبارعــة وواحدة من أكرب
محبّي النبيــذ .بعد العمل لســنوات لدى رب عمل
عديم الجدوى (كريــغ هورنر) وإقدام أحد زمالئها
عىل رسقة عميل مهم منها ،تقرر "لوال" العمل عىل
حسابها ،فتنشــئ رشكتها الخاصة لتوزيع النبيذ.
للتفوق يف هــذا القطاع ،تتطلع "لــوال" إىل "عائلة
ّ
توضب
سق منها).
فون للنبيــذ" (العميل الــذي ُ ِ
"لوال" أمتعتها وتسافر إىل أســراليا السرتجاع ما
يعود إليها ،ثم تتطوع للعمل يف مزرعة أغنام تملكها
عائلة "فون" كي تثبت براعتها أمام سيدة األعمال
الشــهرية "هايزل فون" (ســامانثا تولج) .لكنها
مضطرة أوال ً للتدرب عىل عملها والتعاون مع مدير
املزرعة الوســيم "ماكس" (آدم ديموس) ،فيحصل
بينهما انجذاب فوري .يش ّك "ماكس" بنوايا "لوال"،
لكنه يقع تحت تأثري سحرها وطموحها ،ما يعني أن
قلبه املغلق قد ينفتح لها.
ً
مقارنة
يتميّز مدير التصوير بــن نوت بأدائه

بمعظم أفــام الكوميديا الرومانســية األخرى،
فهو يختار ألوانا ً منعشــة ومتنوعة مثل األخرض،
واألزرق ،والبنفســجي ،والزهري ،ويعرضها عىل
الشاشــة بدرجات ســاطعة .املناظــر الطبيعية
يف أســراليا مدهشــة ليال ً نهاراً ،فتبدو املقاطع
املعروضة أشــبه بإعالن سياحي ذكي .لكن يبقى
الســيناريو ركيــكا ً ومألوفا ً والتمثيل متوســط
املستوى .مع ذلك ،تخلق التقنيات التي يستعملها
نوت أجوا ًء جاذبة بمعنى الكلمة.
ثمة كيمياء مقبولة بني فيكتوريا جاستس وآدم
ّ
املتوقع .يتمتع
ديموس ،لكنها ال تصل إىل املســتوى
كل واحد منهمــا بكاريزما طاغية ،لكنها ال تنعكس
عىل عالقتهما املشــركة .يمكن اعتبــار هذا الفيلم
نموذجا ً مثاليا ً عن الكوميديا الرومانسية املتحفظة
التي تخلو من املشــاهد الجريئة ،لكن تناسب هذه
امليزة أجواء العمل عموماً.
ال مفر من أن نشــعر بأن البط َلــن يقعان يف
الحب رسيعاً .تتعدد املشاهد التي يتعرفان فيها عىل
بعضهما ،لكن تخلو القصة من أي لقطات رومانسية
حقيقية أو شــغف قوي .ومع ذلــك ،يتمتع هذان
املمثالن بقدرة نادرة عىل إضفاء نفحة من الشــغف
عىل أدائهما ،ما يســمح ببلوغ مستوى مقبول من
الرومانسية .كذلك ،يربع ديموس يف التعبري عن حبّه
بالنظرات ،ما ينعكس إيجابا ً عىل القصة ككل.
لكن من املســتغرب أن تفشل قصة رومانسية
بطبيعتها يف تقديم املحتوى الرومانيس املتوقع منها.
نادرا ً ما تتطور مشاعر الحب عن طريق الصدفة بهذا
الشكل بدل أن يحاول الثنائي تطوير العالقة بنفسه.
االنجذاب املتبادل بــن البط َلني واضح ،لكن يتجاهل
الفيلم اللحظات التي ي ّ
ُعب فيها الثنائي عن مشاعره،
فيضطر املشــاهدون أحيانا ً للتســاؤل :هل أمىض
"ماكس" و"لوال" وقتا ً مشرتكا ً يف حوض السباحة،
وقت متأخر من الليــل ،من دون تبادل ُ
يف ٍ
القبَل رغم
نظراتهما العميقة وضحكاتهما املتكررة؟ لم يحصل
يشء بينهما عىل األرجــح .وعندما ّ
يعبان أخريا ً عن
مشاعرهما ،رسعان ما ينغلق "ماكس" عىل نفسه
ألنه يخفي رسا ً عن "لوال" .ثم نشعر بأن الفيلم يريد
إنهاء فصله الثالــث يف أرسع وقت عرب تصوير قبلة
أخرية .تتوقف اللحظات الرومانســية عند هذا الحد.
وعىل عكس مــا يوحي به العنوان ،يمكن اعتبار هذا

الثنائي مثاليا ً بفضل عوامل مفتعلة ،ال ألن الحبيبَني
يناسبان بعضهما عاطفياً.
يعوّض الفيلم عن قلة جوانبه الرومانسية عرب
تقديم وفرة من املشــاهد املؤثــرة ودروس الحياة
املفيدة .طاقــم التمثيل حيوي ولطيف وتســتحق
جميع القصــص املتابعــة .قد يكــون "ماكس"
و"لوال" البط َلني الرئيسيَّني ،لكن يشمل العمل أيضا ً
شــخصيات ممتعة أخرى وكان الفيلم ليســتفيد
ّ
يتحسن
حتما ً من زيادة مشاهد اآلخرين .يف النهاية،
مســتوى الفيلم بفضل طابعه اإلنســاني واملسار
الذي تتخذه شــخصية "لوال" .يسهل أن نتأثر بقوة

تصميمها وتفاؤلها الدائم ،ومن املمتع أن نشــاهد
رحلة تكيّفها مع محيطها الجديد.
قد ال يكــون هذا الفيلــم مميزا ً عــى معظم
املســتويات ،لكنه خليــط متكامل مــن األبطال
الســاحرين والتصوير الجميل .إنها عنارص كافية
لالســتمتاع بمشــاهدة العمل .ينجح الفيلم يف نقل
أجواء دافئة ومنعشــة إىل املشــاهدين .قد ال يحبّذه
محبو الكوميديا الرومانســية التي تشــمل جانبا ً
رومانسيا ً مفرطا ً وتطغى عليها األجواء الكوميدية،
لكنه يبقى ممتعا ً بمــا يكفي بانتظار صدور أعمال
أكثر قوة.

جود لو بطل جديد في
أعلنت "ديزني" خــال مؤتمر يف كاليفورنيا عن
مسلســل تلفزيوني جديد يدور يف فلك ""Star wars
ويؤدي دور البطولة فيه املمثل جود لو ،لكنها لم ترش
إىل أي أفــام روائية جديدة مــن إنتاجها ،نظرا ً إىل أن
الرشكة العمالقة يف مجال الرتفيه تر ّكز جهودها راهنا ً
عىل البث التدفقي.
وشــارك املمثــان هاريســون فــورد وإيوان
ماكغريغور يف االحتفــال الذي اقيم يف أنهايم ،بالقرب
من لوس أنجلس ،بحضور حشــد مــن الهواة ،وهو
مؤتمر يُعقد كل بضع ســنوات عنــد إطالق أي فيلم
جديد ينتمي إىل مناخات "."Star wars

نجم

واألهم أن "ديزني" أ ّكدت أنها يف صدد إنتاج مسلسل
" "Skeleton Crewالذي يتوىل النجم الربيطاني جود لو
الدور الرئييس فيه ،ويُخرجه جون واتس ،مخرج الجزء
األحدث من سلســلة أفــام " ."Spider manوأوضح
جون واتس أن املسلسل الجديد يتناول قصة مجموعة
من األطفال يبلغون من العمر نحو عرش ســنوات أتوا
من كوكب صغري جداً ،وتاهوا يف مج ّرة "."Star wars
وبدأ العــرض بحضور إيوان ماكغريغور وهايدن
كريستنســن اللذين توليا يف مسلســل "Obi-Wan
 "Kenobiدوريهما يف الثالثية الثانية من أفالم "Star
 "warsخالل العقد األول من القرن الحادي والعرشين.

في شراكة مع

أعلــن نجــم مسلســل " "Lupinمــن
"نتفليكــس" املمثــل الفرنيس عمــر يس أنه
ســيتعاون مع منصة البث التدفقي املنافسة
"إتش بــي أو ماكس" بهدف إنشــاء محتوى
موجّ ه تحديــدا ً للــدول األفريقيــة الناطقة
بالفرنسية وفرنسا والواليات املتحدة.
وكتب املمثل البالغ  44عاما ً عرب "انســتغرام":
"أنا ســعيد جدا ً بالرشاكة مع "إتش بي أو ماكس"
التي تشــاركني حلمــي يف إنشــاء محتوى يجذب
الجمهور من العالم كلــه ،وتحديدا ً أولئك املوجودين
يف الدول األفريقية الناطقة بالفرنســية وفرنســا
والواليات املتحدة".
وقالت املســؤولة عن املحتوى األصيل يف منصة

"إتش بي أو ماكس" ســارة أوبــريّ :
"إن عمر يس
يشــكل أحد أبرز املواهب يف الحقبة التي نعيشــها،
وشــهدنا عىل تطور شــهرته لتصبح عاملية بعدما
حقق مسرية مهنية ناجحة يف فرنسا".
وبعدمــا حقــق نجاحــا ً عامليــا ً بفيلــم
" ،"Intouchablesعزز يس شهرته العاملية من خالل
مسلسل " "Lupinالذي كان أوّل عمل فرنيس يحظى
بنجاح عىل هذا املســتوى عرب منصة البث التدفقي
األمريكية إذ حصد ماليني املشــاهدات عندما عُ رض
موسمه األول عرب املنصة.
ويف هذا املسلســل املقتبس من رواية موريس
لوبالن الشــهرية عام  ،1905يجسد يس شخصية
أسان ديوب املعجب باللص الظريف أرسني لوبني

والذي يســتلهم يف جو بارييس معارص ترصفاته
من بطله املفضل ،بدافع ِمــن رفضه الظلم الذي
طاول عائلته.
ويف بداية شهر أيار ،حقق يس نجاحا ً جديدا ً عرب
"نتفليكــس" من خالل فيلــم "،"Loin du périph
وهو تكملة للفيلم الكوميدي البولييس الفرنيس "De
 "L'autre côté du Périphالــذي أدى دور البطولة
فيه إىل جانب لوران الفيت.
وشارك عمر يس يف مهرجان "كان" السينمائي
األسبوع املايض عن فيلمه " "Tirailleursللمخرج
الفرنيس ماتيــو فادوبييه ،وهو فيلم يتناول قصة
أب ســنغايل وابنه أجربا عىل القتال خالل الحرب
العاملية األوىل( .أ ف ب)

وتضمّ ــن برنامج االحتفال عــرض حلقتني من
املسلســل للجمهور قبــل يوم واحد مــن توفريهما
للجميع عىل منصة البث التدفقي "ديزني."+
كانت ديزني اســتحوذت عام  2012عىل رشكة
" "Lucasfilmوعــى حقــوق األفالم واملسلســات
املســتمدة من " "Star warsيف صفقة بقيمة أربعة
مليــارات دوالر ،ورشعت من فورهــا يف إنتاج ثالثية
سينمائية جديدة تســتكمل العمل األسايس الشهري،
إضافــة إىل فيلمــن مشــتقني منها همــا ""Solo
و" ،"Rogue Oneلكنهــا خففت بعد ذلك الرتكيز عىل
الشاشة الكبرية( .أ ف ب)
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وقـفـة من بـاريـس

بين الجوائز األدبيّة واألدب
عــيــســى مــخــلــوف
نفــرح ألصدقائنـــــــا
الذيــن يحصلون عــى جوائز
ّ
يســتحقونها ،وبعضهم يمنح
ّ
لكن
الجائزة قيمة ومصداقيّة،
فرحنا يخفــي حرسة ق ّلما ي َّ
ُعب
عنها ،ويطرح تساؤالت غالبا ً ما
نته ّرب من طرحها.
ً
رواية وشــعراً ،هو
األدب،
لكتابة ما يريــده الكاتب ال ما
تمليه عليه الرشوط غري ا ُملع َلنة
للجوائز .الكتابة الح ّرة هي التي
تكرس الوصايــة واملح ّرمات،
تتناول املواضيع التي تريدها،
باألســلوب الذي تريد .تخرتق
الســائد واملألوف وتتج ّرأ عىل
خــوض مغامــرة الحداثــة
ّ
تتوقف عند
والتجديد التــي ال
حدّ .األدب الذي ال يستطيع أن
ّ
يحقق ذلك لن يرفع من شــأنه
أيّ تكريم.
قــد تســاهم الجوائز يف
الرتويج لكتاب مــا ،وزيادة
املبيعــات ،وهــذا يشء مهمّ،
لكنّها غري قــادرة عىل إنتاج
كتاب واحد يش ّ
كل إضافة .ثمّ ة
ّ
يستحقون جائزة نوبل
كتّاب
لآلداب ولم يحصلــوا عليها،
ومنهم ،يف القــرن العرشين،
الكاتــب األرجنتيني خورخي
لويس بورخِ ــس .وهناك من

حصل عليهــا ورفضها كما
فعل الفيلسوف الفرنيس جان
بول سارتر.
موضــوع الجوائز األدبيّة
مح ّ
ط اهتمام النقد يف الغرب،
وقد صدرت كتب عدّة تتناول
هــذا املوضوع مــن جوانب
مختلفــة ،ومنها ما يندرج يف
سياق سوســيولوجيا األدب.
بعض هــذه الكتــب يرصد
املعايري التي تتح ّ
كم بالجوائز،
ّ
يتوقف عند
وبعضها اآلخــر
"ثمن الوصــول إىل الجائزة".
ّ
املخصص لتاريخ
يف كتابهــا
الجوائز األدبيّة ،تلقي الباحثة
الفرنسيّة سيلفي دوكا الضو َء
عىل التكوينات الجديدة للحالة
األدبية املعارصة وأثر الجوائز
فيها ،خصوصا ً يف فرنسا التي
تُعَ ّد بني أكثر دول العالم مَ نحا ً
للجوائــز .انطالقــا ً من ذلك،
تقرأ األنمــاط الجديدة التي
يتشــ ّ
كل فيهــا العالم األدبي
وينجم عنها تَراجُ ع الوظيفة
االجتماعيّة والسلطة املركزيّة
للكاتب ،وتَراجُ ع الكتاب كيشء
"مقدّس"ُ ،
وضمــور القراءة
ُّ
والتغيات التي طرأت
النوعيّة
عىل املمارسات الثقافيّة كك ّل.
وذلك نتيجة تحويل الكتاب إىل
ســلعة يصري املعيار األسايس
فيها العــرض والطلب .هذا
ّ
يتدخــل يف الذائقة
"املنطق"

مــــتــــحــــف
بات للنجمــة الهوليوودية املجرية
األصــل زازا غابــور التــي توفيت عام
 2016عن عمــر يناهز  99عاما ً متحف
مخصص لها يف بودابست ،افتتحه آخر
أزواجها التسعة فريدريك فون أنهالت.
ويتمحــور املتحــف عــى الحياة
الصاخبة لهذه األســطورة الهوليوودية
وعىل الشخصية املميزة للممثلة التي أدت
خالل مسريتها أدوار البطولة يف عرشات
األفالم واملسلســات التلفزيونية ،ومنها
" "Moulin rougeلجون هيوستن العام

لوحة للفنّان الفرنسي .)١٧٧٦( Fragonard

األدبية أيضاً ،ويف تكوين نمط
من األدب هدفــه الوصول إىل
أكرب نسبة من الق ّراء ،فتصبح
الجوائز ،والحــال هذه ،جزءا ً

من هذه املنظومــة .هكذا ال
تعود أهمّ يــة الكتاب تنحرص
يف قيمته األدبيــة والجمالية
فحســب ،بل أيضاً ،وربّما يف

املقام األول ،يف قيمته التجاريّة
والتسويقيّة .يف هذا السياق،
هاجس
ينتقــل الكتاب مــن
ٍ
ُ
الهدف منه البحث عن موقع
األدبي عــر الزمن،
يف اإلرث
ّ
األســايس
إىل نظــام معياره
ّ
التغطية اإلعالميّة والنجوميّة
والشــهرة واملال ،هنا واآلن.
وهذا ما جعل دُور نرش غربيّة
تتحوّل إىل امرباطوريات فعليّة
تتعاطى مع الكتّاب املك ّرسني
كخيول يف حلبة سباق.
كان هــدف جائــزة
"غونكــور"  -الجائزة األدبيّة
األه ّم يف فرنسا  -يوم ّ
تأسست،
نهايــة القرن التاســع عرش،
ومُنحت للمــ ّرة األوىل يف العام
َ
حماية الكاتب من اآلثار
،1903
الســلبيّة القتصاد السوق ،أو
ّ
لكن
التخفيف منها عىل األق ّل،
القوّة الرمزية لهــذه الجائزة
اليــوم أصبحت ،يف قدرتها عىل
التأثري ،جزءا ً من هذه الســوق
نفســها ،ما يســجّ ل انتصارا ً
للمردوديّة املادية مقابل القيمة
األدبيّة والفنّيّة.
يف العــام  ،1919حصل
مارســيل بروست عىل جائزة
"غونكور" ،عــن كتابه "يف
ظــ ّل اليانعــات ا ُمل ِ
زهرات"،
وهو الجزء الثاني من رائعته
األدبيّــة "البحث عــن الزمن
املفقــود" ،لكنّها لــم تكن

محاولته األوىل يف هذا السباق،
إذ كان قد تقدّم لنيل الجائزة
يف العــام  1913مــن خالل
الجزء األول من تحفته ،لكنه
لم يحصــل عىل أيّ صوت من
أصوات اللجنــة التحكيميّة
املؤ ّلفة من عرشة أعضاء .ولم
تلتفت هــذه اللجنة أيضا ً إىل
نتاج آخر طبع األدب الفرنيس
يف القرن العرشين وهو "رحلة
يف أقايص الليل" للكاتب لوي
فردينــان ســيلني ،ومُنحت
الجائزة حينــذاك لكاتب آخر
ضاع اسمه وأثره اليوم.
أهال ً بالجائــزة إذا كانت
غــر مرشوطــة ،وإذا كانت
تُ ِّ
وَســع حولها فضــاء النقد
املوضوعي وتفسح املجال أمام
ّ
نقاد حقيقيــن فعليني ،إذ يف
غياب هــؤالء يتحوّل األدب إىل
حديث إلهاء وتســلية .األدب
الحــي العظيم يســتم ّد قوّته
ّ
من نفســه ومــن قدرته عىل
اجــراح الجمال .مــا معنى
الكتابة اإلبداعيّــة إذا لم تكن
التوق إىل عالم بديل ،واخرتاق
املمنوعــات ،وارتياد املجهول،
والتط ّلع إىل املستحيل؟ اإلبداع
مُرادف للح ّريّــة ،واألدب الذي
ال ينطلق من الح ّريّة مُنطفئة
ُ
شموســه ،مُكبَّــل باألغالل
وعاجز عن التحليق ،والتحليق
يحتاج إىل السماء بأكملها.

إفتتاح متحف للنجمة زازا غابور في بودابست
 1952و" "Touch of evilألورسون ويلز
العام .1958
واشــتهرت كذلك بمشــاكلها مع
القضاء وفضائحها املالية ونمط حياتها
الباذخ وزيجاتها التسع.
وقال فون انهالــت" :إن زازا كانت
تع ّد من أوائل املشــاهري الحقيقيني يف
العالم ،وكانت األبــواب تُفتح دائما ً لها
يف كل أنحــاء العالــم" .ووصف إقامة
متحف لها بأنه أمر رائع .واعترب ان زازا
بُعثت حية مجدداً ،وهي هنا ،يف إشــارة

إىل املتحف الجديــد .كذلك يجري العمل
عىل إقامة تمثال لها ،بحســب زوجها،
وربما يُنتج مسلسل وفيلم عن حياتها
الطويلة والصاخبة.
وكانت زازا غابــور تزوجت فون
أنهالت العــام  ،1986وتعترب حياتها
الزوجية معه األطول بني الذين اقرتنت
بهم ،وبينهــم دبلومايس تركي وقطب
القطاع الفندقي كونراد هيلتون واملمثل
الربيطاني جورج ساندرز.
وساري غابور (وهو اسمها األصيل)

من مواليد  6شــباط  1917يف بودابست
ألب يعمل يف صناعة املجوهرات وأم تحلم
بأن تكون ممثلة ،وبعدمــا فازت بلقب
ملكة جمال املجر العام  ،1936انتقلت إىل
الواليات املتحدة وهي يف الرابعة والعرشين
مع شقيقتيها إيفا وماغدا.
ويف العــام  2002اصيبــت بشــلل
جزئي بعد تعرضها لحادث ســر وباتت
تتنقــل عىل كريس نقــال .وقد خضعت
كذلك لعملية برت لرجلها العام  2005اثر
اصابتها بجلطة( .أ ف ب)

إصـــــــــدارات

لماذا نأكل كثيرًا

غريب في الظل

لـ أندرو جينكينسون | عن "الدار العربية للعلوم ناشرون"

لـريموند ماكغريغور | عن "الدار العربية للعلوم ناشرون"

بعد ترجمتــه إىل  9لغــات عاملية
ووضعه عىل الئحــة صحيفة Sunday
 Timesللكتــب األكثر مبيعــاً ،صدرت
ترجمة األصــل اإلنكليزي مــن كتاب
"Why We Eat (Too Much): The
 "New Science of Appetiteوتأتــي
الطبعة العربية بعنوان "ملاذا نأكل كثرياً"
والكتــاب تأليف أندرو جينكينســون
وتعريب منتدى فايــز علمي ومراجعة
وتحرير مركز التعريب والربمجة.
ملاذا نــأكل كثــراً؟ وكيف تعمل
شــهيتنا والشــبع؟ وكيــف يمكننا
الحفاظ عىل وزن مثايل؟ وما هي صحة
مــا روجت له األبحــاث الحديثة حول
فرضية النظــام الغذائي للقلب؟ وهل
يجوز أكل الدهون املشبعة أم ال؟
يرشح الجراح املتخصص يف عمليات
تكميم املعدة وتخفيض الوزن الحقيقة

الكامنة وراء عاداتنا الغذائية الســيئة،
وملــاذا ال تعمل الحميــات الغذائية عىل
إنقاص الوزن ويوضــح ذلك من خالل
عرض تاريخ التغذية والشهية ،ويجيب

عىل السؤال اآلتي :ماذا لو كان كل يشء
تعلمته عن النظام الغذائي خاطئاً؟
ألكثــر مــن عقدين مــن الزمن،
عالج الدكتور أندرو جينكينســون آالف
األشــخاص الذين أصبحوا محارصين
يف حلقــة ال نهاية لها مــن اتباع نظام
غذائي .يف هذا الكتــاب يجمع الدكتور
أندرو ،بني دراساته للحاالت التي تعرف
إليها من خالل ممارسته وبني معلومات
علم االستقالب الجديد إللقاء الضوء عىل
الطريقة التي تعمل عربها شهيتنا.
يعــرض الدكتور جينكينســون
ألمــور وحقائــق الزراعــة واألدوية
واألنثروبولوجيا والطب لكشف الحقيقة
وراء عاداتنا الغذائية الســيئة ،ويرشح
سبب أزمة الســمنة املتصاعدة .يمكن
اعتبار هذا الكتــاب بمنزلة دليل عميل
للوصول إىل رس فقدان الوزن الدائم.

صدرت ترجمة النسخة اإلنجليزية
مــن روايــة "STRANGER IN THE
 "SHADOWSوتأتي النســخة العربية
تحت عنوان "غريب يف الظل" ،والرواية
من تأليف ريموند ماكغريغور وتعريب
منتدى فايز علمــي ومراجعة وتحرير
مركز التعريب والربمجة يف بريوت.
بعد أن انترص أوين عىل التنني كالوريث
بمســاعدة األقزام يف الجزء األول من هذه
الثالثية نتعرف يف الجزء الثاني إىل كايا ابنة
راغازار وهي املحاربــة القزمة التي ُك ّلفت
بتدريب الفــارس األزرق ،بأمر من ملكه.
ُ
ورطت نفيس
وأوين يسأل نفسه "ما الذي
فيه؟" وكذلك نشــهد ظهور إلسا والرصاع
الذي يرافق ظهورها ومحاولة أوين إنقاذها.
هل صحيح أن إلسا شقيقة أوين؟ وإن كان
ذلك صحيحــاً ،فمن هــو والدهما؟ كذلك
سنكتشــف خائناً ،والذي سيفسد ظهوره

االنتصار ،وسنرى النتائج التي سترتتب عىل
ذلك ،كذلك سنرى أبطاال ً سيظهرون من بني
الظالل ،ويغريون مجــرى األحداث ،ولكن
لصالح من سيكون ظهورهم؟
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جــــــــــــائــــــــــــزة

جائزة المدافعة عن حقوق اإلنسان للسودانية أميرة عثمان حامد
حصلت الناشطة السودانية املدافعة
عن حقــوق املرأة أمــرة عثمان حامد
امس مع أربع شــخصيات آخرين عىل
جائــزة املدافعني عن حقوق االنســان
الذين يواجهون أخطــارا ً التي تقدمها
منظمــة ""Front Line Defenders
الدولية غري الحكوميــة .تكافح حامد،
وهي مهندسة يف األربعينات من عمرها،
منذ سنوات طويلة من أجل قضية املرأة
الســودانية .وهي اعتُقلت آلخر مرة يف

كانون الثاني .وكانت اعتقلت للمرة األوىل
يف العــام  2002ألنها ارتدت بنطاال ً ثم يف
العام  2013ألنها رفضت تغطية شعرها.
أوقفت يف ذلك الحــن بناء عىل قانون
يلزم السودانيات بتغطية شعرهن ويحظر
ارتداء البنطال عىل النساء .لكن هذا القانون
ألغي يف ما بعــد وقالت حامــد آنذاك" :إن
هذا القانون يحول النســاء من ضحايا اىل
مجرمات" .وأكــد املدير التنفيذي للمنظمة
غري الحكومية أندرو أندرســون أن هؤالء

املدافعني عن حقوق اإلنســان الشــجعان
يثبتون كل يــوم أن الذين يعملون من أجل
حقوق األكثر تعرضا ً للخطر يحدثون فارقا ً
كبرياً .ولكن هذه املرحلة االنتقالية قطعها
انقالب قائد الجيش الفريق أول عبد الرحمن
الربهان عىل رشكائه املدنيني يف ترشين األول.
ومنــذ ذلــك الوقــت ،ينــزل آالف
املتظاهريــن اىل الشــوارع بانتظــام
لالحتجاج عىل هيمنة العســكريني عىل
السياســة واالقتصاد يف الســودان الذي

يحكمه جنراالت بــا انقطاع تقريبا ً منذ
اســتقالله قبل  66عامــاً .وخالل حملة
القمع األخرية تلك تم اعتقال أمرية عثمان
حامد يف  23كانــون الثاني  2022قبل أن
يتم اطالق رساحها بعد أســبوع .وكانت
بعثــة األمم املتحدة يف الســودان طالبت
باطالق رساحهــا مؤكدة أن اعتقال أمرية
وسيناريو العنف ضد املدافعني عن حقوق
املرأة يمكن أن يؤدّيا اىل وقف مشــاركة
البعثة السياسية يف السودان( .أ ف ب)

"بوكر" لجيتانجالي شري الهندية
وأضافــت الروائية املولودة يف مينبوري الهندية عــام  1957والتي تعيش
حاليا ً يف نيودلهي" :يا له من تقدير كبري .أنا مندهشة وسعيدة وفخورة".
وأشــارت إىل أنّها والكتاب نموذج لنتاج أدبي غني ومزدهر باللغة الهندية
ولغات جنوب آســيا األخرى ،مشدد ًة عىل أن من شأن التع ّرف عىل بعض أفضل
غنى لألدب العاملي.
الكتّاب بهذه اللغات أن يكون مصدر ً
وقــال فرانك وين الذي ترأس لجنة التحكيم إنّــه لم يقرأ كتابا ً مماثالً من
قبل ،مضيفا ً ّ
أن الرواية تحمل معاني الحياة والقوة والعاطفة التي يحتاج إليها
العالم يف أيامنا هذه .وتنافســت رشي مع خمــس روائيات أخريات يف املرحلة
ّ
بينهن البولندية أولغا توكارتشوك الحائزة جائزة نوبل
النهائية من الجائزة ،من
لآلداب واألرجنتينية كلوديا بينريو وبورا تشونغ من كوريا الجنوبية( .أ ف ب)

فــازت الروائية جيتانجــايل رشي بجائزة "بوكر" الدوليــة املرموقة عن
روايتهــا "( "Tomb of sandرضيح الرمل) املرتجمة من اللغة الهندية ،لتصبح
بالتايل أول هندية تحصل عىل هذه املكافأة.
وتتناول رواية رشي قصة امرأة تبلغ ثمانــن عاما ً تبدأ حياة جديدة غري
متوقعة وغري تقليدية بعد وفاة زوجها .وتدور أحداث القصة يف شمال الهند.
وباتت رواية " "Tomb of sandأول كتــاب باللغة الهندية يحصل عىل
هذه الجائزة التي جرى تسليمها خالل حفلة أقيمت يف لندن مساء الخميس،
مع جائزة نقدية تبلغ خمســن ألف جنيه إســرليني (نحو  62ألف دوالر)
تتقاســمها الكاتبة مع املرتجمة األمريكية دايزي روكويل .وقالت" :أنا لم
أحلم قط بجائزة "بوكر" ،ولم أتخيل أنني سأتسلمها".

غــــــــــيــــــــــاب

رحيل مؤسس فرقة
رحل العضو املؤســس لفرقــة ""Depeche mode
الربيطانية آندي فليترش عن عمر يناهز  60عاماً .وأعربت
الفرقة عن تعاطفها مع عائلة الراحل التي تتألف من أرملته
غرين التي تزوجها منذ  30عاما ً وولديه ميغن وجو ،داعية
إىل احرتام خصوصيتهم يف هذا الوقت العصيب .وبيعت أكثر
من مئة مليون نسخة من أسطوانات ""Depeche mode
يف مختلف أنحاء العالم .ومن أبــرز أغنياتها "Just can't
 "get enoughو" "Everything countsو"Never let me
 "down againو"."Walking in my shoes
وكانت الفرقــة رائــدة يف مجال موســيقى البوب

آندي فليتشر
االصطناعية يف مطلــع ثمانينات القرن العرشين ،وطورت
هذا النوع ثم تجاوزته لتنفتح يف مطلع التســعينات عىل
آالت الغيتــار .وحققت نجاحا ً منقطــع النظري من خالل
ألبومهــا " )Violator" (1990الــذي تُعتــر "Personal
 "Jesusو" "Enjoy the silenceمــن أبرز أغنياته .وارتقت
" "Depeche modeيف حزيران  1981للمرة األوىل إىل املراتب
اإلحدى عرشة األوىل يف ترتيب األغنيات األكثر مبيعا ً من خالل
أغنيتها املنفردة الثانيــة " ."New lifeوكانت الفرقة تضم
يف األصل عــازف األورغ الكهربائي وكاتب األغنيات فينس
كالرك وعــازف األورغ الكهربائي واملغني وكاتب األغنيات

مارتن غور وعازف األورغ الكهربائي آندي فليترش واملغني
وكاتب األغنيات ديف غاهان .وترك فينس كالرك الفرقة يف
نهاية عام  1981وح ّل مكانه بعد عامني آلن وايلدر.
ويعود أحدث ألبومــات " "Depeche modeبعنوان
" "Spiritإىل العام  2017وأتبعته الفرقة بجولة يف أوروبا
واألمريكتني .ويؤكد عدد من الفنانني من موسيقى البوب
إىل التكنو أنهم تأثروا بالفرقــة .واعترب عازف الدرامز يف
فرقة " "The cureلول تولهورست أن وفاة أندرو فليترش
خرب محزن جداً ،قائالً" :كنت أعرف آندي واعتربه صديقاً.
التقت طرقنا مرات عدة عندما كنا أصغر سناً"( .أ ف ب)

			
 Social Mediaمساهم في
رفع مســاهم يف "تويرت" دعــوى قضائية ض ّد
إيلون ماســك يتّهمه فيها بالتسبب يف هبوط سعر
سهم "تويرت" إليجاد ذريعة للرجوع عن عرضه لرشاء
الرشكة بقيمة  44مليار دوالر أو خفض السعر.
وبحســب الدعوى ّ
فإن رئيس رشكة ""Tesla
امللياردير نرش تغريدات وأدىل بترصيحات تهدف إىل
إثارة الشــكوك حول الصفقة التي عصفت بمنصة
التواصل االجتماعي ألسابيع .والدعوى التي رفعها
األربعاء وليام هرييسنياك ،وهو مساهم يف "تويرت"
من والية فرجينيا ،تســعى للحصــول عىل صفة
الدعوى الجماعية وتطلب مــن محكمة فدرالية يف

يُقاضي ماسك
ســان فرانسيســكو التصديق عىل الصفقة ومنح
املساهمني التعويضات التي يسمح بها القانون.
وقال ماسك األسبوع املايض إن محاولته لرشاء
"تويرت" لن تســتمر إال إذا حصل عىل دليل عىل عدد
الحسابات الوهمية يف املنصة ،ما زاد من عدم اليقني
املحيط بالصفقة.
وجــاء يف الدعوى أن تغريدة ماســك التي أورد
فيها ّ
أن صفقة رشاء "تويرت" مع ّلقة موقتا ً مخالفة
التفاق الرشاء الذي ال ّ
ينص عىل إمكانية تعليقه.
نــص الدعوى ّ
ّ
أن ماســك تفاوض عىل
وأضاف
االستحواذ عىل "تويرت" يف أواخر نيسان من دون ّ
توخي

ّ
املتوقعة يف مثل هذه الصفقات
إجراءات العناية الواجبة
الضخمة .وأكــدت الدعوى ّ
أن العقــد لم يكن يحتاج
إلبرامه ســوى ملوافقة مســاهمي "تويرت" والجهات
التنظيمية وكان يفــرض أن يصبح مربما ً بحلول 24
ترشيــن األول من هذا العام .ووفقا ً للشــكوى رشع
ماســك يف اإلدالء ببيانات ونرش تغريدات واالنخراط يف
سلوك يهدف إىل إحداث ش ّك حول الصفقة ودفع سهم
"تويرت" إىل االنخفاض بشكل كبري.
من جانبها ،قالت "تويرت" يف وثائق التسجيل لدى
الجهات التنظيميــة إنها ملتزمة بإكمال عملية البيع
دون تأخري بالسعر والرشوط املتّفق عليهما( .أ ف ب)

حظــــــك اليـــــوم

الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
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 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

مواجهات صعبة يف مجال
العملّ ،
لكن التاريخ الجيّد
يساعدك لتتخطى كل املصاعب.

عاطفيا ً كن أكثر جدّية مع
الرشيك ،وخصوصا ً بعد تردّي
العالقة بينكما يف الفرتة األخرية.

تزداد ثقتك بنفسك بعد النجاح
الذي حققته يف األيام السابقة،
لكن يستحسن أن تتعلم من
املايض لتنجح يف املستقبل.

حاول أن تتجاوز الخالفات
البسيطة مع الرشيكّ ،
ألن ما
يجمعكما قد ال تجده عند أي
شخص آخر.

ّ
التحل بإرادة قوية وأال
عليك
تخ ّل بالنظام الغذائي الذي تتبعه
منذ مدة.

حاول استعادة ثقة اآلخرين
فأنت تتمتع برسعة خاطر
وقدرة عىل التفاوض واالقناع.

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

يجعلك هذا اليوم قلقا ً ومتوترا ً
ومزاجيا ً بعض اليشء ،ومهما
حاول الزمالء التخفيف عنك
فإنك لن ترتاح.

استقرار يف العالقة بالرشيك
الجديد ،لكن االستقرار النهائي
بينكما يحتاج إىل وقت أكرب.

ال تتشبّث بآرائك بل ناقشها
مع الزمالء ،فرصة عمل
جديدة يف طريقها إليك تحمل
مفاجآت كبرية.

طيبة قلبك تؤدي دورا ً يف إعادة
بناء جسور العالقة بالرشيك،
لكن يستحسن توضيح األمور
من أجل غ ٍد أفضل.

تكون عواطفك رومانسية،
فيقدّرك الحبيب ويقف اىل جانبك
فخورا ً بك وبنفسه.

إذا كنت تم ّر بأوقات عصيبة
وقلق دائم ،ال بأس من
زيارة طبيب نفيس ،قد
يكون لديه الحل.
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ّ
خفف حدّة طنين أذنيك
هل تسمع صوتًا ال يسمعه أحد سواك؟ قد تكون مصابًا بطنين األذن :تنتج هذه الحالة الغامضة صوتًا في
الرأس من دون وجود أي مصدر خارجي له .في حاالت كثيرة يكون الصوت عبارة عن رنين عالي النبرة ،أو
ربما يشبه الصفير ،أو األزيز ،أو الهدير ،أو النقيق ،أو الهسهسة ،أو الهمهمة ،أو حتى الصياحّ .
يتركز هذا الصوت
في أذن واحدة أو األذ َنين معًا ،فتشعر بأنه يصدر من داخل الرأس أو من مسافة معينة .قد تكون الحالة
متواصلة أو متقطعة ،ثابتة أو نابضة .تقول إيما ألشير ،اختصاصية سمع في مستوصف "ماساتشوستس"
للعين واألذن التابع لجامعة "هارفارد"" :ما من عالج نهائي لطنين األذن حتى اآلن ،لكن تتعدد الخطوات
التي تساعد الناس على التحكم بالمشكلة ومنع األعراض من إعاقة حياتهم اليومية".

أسباب محتملة

بشــكل عام ،يظهر طنني األذن يف
عمر متقدّم ويرتبط بضعف الســمع يف
هذه املرحلة من الحياة .لكنه قد يظهر
أيضا ً بعد التعرض لضجة صاخبة لفرتة
طويلة ،أو بسبب التهاب األذن الوسطى
أو نشــوء ورم فيها .أحيانــاً ،يقترص
الســبب عىل تراكــم شــمع األذن .إذا
َ
الحظت أيا ً من أعراض الطنني ،استرش
طبيبك أو اختصايص الســمع أو طبيب
األنف واألذن والحنجرة.
ال يعــرف األطباء بعــد حقيقة ما
يحصل يف الدمــاغ إلصدار هذه الضجة.
يتعلق تفســر محتمل بترضر العصب
الســمعي الذي يربــط األذن بالدماغ،
ما يؤدي إىل تراجع مســتوى األصوات
العادية .يقول دانيال بويل ،مدير "مركز
لويــر ألبحــاث طنــن األذن" التابع
ملستوصف "ماساتشوســتس" للعني
واألذن" :تُعــوّض الخاليــا العصبية يف
مركز املعالجة الســمعية داخل الدماغ
عن هذا الضعف عرب زيادة حساسيتها.
تنشــط مقابض الحساسية لدرجة أن
تبدأ الخاليــا العصبيــة بالتجاوب مع
نشاط األعصاب املجاورة ،فيرتدد صوت
ً
نتيجة لذلك ،تنشأ حلقة من
غري موجود.
ردود األفعال املرتدّة ،بما يشبه الرصير
الــذي ينتجه امليكروفــون عند وضعه
ّ
مكب الصوت".
بالقرب من

لكن قــد يرتبــط طنــن األذن
بمشاكل أخرى:
عوامل مرتبطة بالجهــاز العضيل
الهيكيل :غالبا ً ما يصبح طنني األذن أكثر
وضوحا ً بسبب رصير األسنان والفك أو
تشنّج العضالت يف العنق.
مشــاكل صحية كامنة :قد تتمكن
من تخفيف أثر طنني األذن عرب معالجة
حــاالت أخرى مثــل االكتئــاب والقلق
واألرق .حتى أن الطنني قد يشري إىل مرض
"مينيري" (اضطراب آلية التوازن يف األذن
الداخلية).
خيارات دوائية :قد يكون طنني األذن
أثرا ً جانبيا ً لبعض األدوية ،مثل األسربين
وأنواع أخرى من مضادات االلتهاب غري
الستريويدية وبعض مضادات االكتئاب،
ال ســيما عند أخذها بجرعات مرتفعة.
غالبــا ً ما تتالىش املشــكلة عند تخفيف
جرعة الدواء أو إيقافه بالكامل.

درّب دماغك

قــد ترتاجع حدّة طنــن األذن مع
مرور الوقت .حتى ذلك الحني ،تســهم
خطوات معينــة يف تخفيــف الضجة
وتقليص آثارها.
تتعدد العالجات املستعملة للسيطرة
عىل طنني األذن ،بما يف ذلك استشارة أهل
االختصاص والعالج الســلوكي املعريف.
يُعترب العالج الصوتي خيــارا ً ناجحا ً يف

حاالت كثرية ،وهو يســتعمل أســلوب
االعتياد عىل األصوات ويعيد تدريب الدماغ
عىل التجاوب مع طنني األذن .ومن خالل
التعاون مع اختصايص الســمع ،يمكنك
أن تصغي إىل أنــواع مختلفة من الضجة
خالل فرتات زمنية محددة (تختلف املدة
من شــخص إىل آخر) .يف نهاية املطاف،
ّ
يغــر مفهومه عن
يتعلــم الدمــاغ أن
الضجة ويبدأ بتجاهلها.
تشــمل معظم العالجات الصوتية
جلســات عالجية متعددة .يختلف عدد
الجلسات الالزمة ،وترتاوح مدتها عموما ً
بني ستة أشهر و 24شهراً.
لكن ال يمكــن اعتبار هــذا العالج
مثالياً ،فهو ال يفيد جميع الناس .يرتاح
البعض بفضل العــاج الصوتي ،لكن ما
من أدلة جازمة حول قدرته عىل تخفيف
طنني األذن أو القضاء عليه نهائياً.

أدوات لطمس الطنين

لكبح طنــن األذن ،تقيض مقاربة
أخرى بطمــس األصوات .تســتعمل
هذه التقنية الضجــة الخارجية لتغيري
مفهومك عن الطنني أو طريقة تجاوبك
معه .قــد تصغي إىل ضجــة بيضاء يف
خلفية املكان الذي تتواجد فيه ،أو تسمع
أصوات الطبيعــة أو أنواعا ً مختلفة من
األصــوات املحيطة بك إلبعــاد تركيزك
عن طنــن األذن .يســتعمل الكثريون

أجهزة مثل اآلالت الصوتية أو سماعات
خاصة إلنتاج ضجــة تطمس الطنني.
أو يمكنــك أن تجــ ّرب أحــد األغراض
املنزليــة ،مثل املروحــة الكهربائية أو
الراديو أو التلفزيــون ،لتحقيق الهدف
نفســه .إذا كنت تضع جهازا ً سمعياً،

يمكنك أن تســتخدمه لطمس الطنني
عرب تضخيم صوت الضجة الخارجية.
أخرياً ،يســتطيع اختصايص الســمع
أن يســاعدك عىل اختيار األصوات التي
تناســبك وتحديد مســتواها لطمس
الطنني بأفضل طريقة.

Health Radar
حين يتغيّر لون بولك...
إذا كنت ترشب كمية كافية
من املاء ،يُفرتض أن يكون بولك
باللون األصفر الشــاحب .لكن
يصبح لونه داكنا ً إذا كنت تفتقر
إىل املاء ولو بنسبة ضئيلة .ينجم
اللون األصفر
بشكل أسايس عن
ٍ
إطالق منتجــات الهيموغلوبني
الثانويــة حني تتفــكك خاليا
الدم الحمراء القديمة طبيعياً.
ثــم يتخلص الجســم من تلك
املنتجات عن طريق البول ،وهي
التي تعطيه لونه .كلما تراجعت
كمية املــاء التي تُخفف تركيبة

البول يف املثانــة ،يصبح اللون
داكنا ً بدرجة إضافية.

لكن ماذا لو حمــل البول لونا ً
مختلفــاً؟ قــد تنجــم الحالة عن
استهالك غذاء ّ
معي (بكميات كبرية
يف معظم األوقات) :بول أحمر (بسبب
الشــمندر أو التوت) ،بــول برتقايل
(بســبب الجزر) ،بــول بنّي داكن
(بسبب الفول أو عشبة الراوند) ،بول
أخرض (بسبب الهليون).
لكــن تكشــف الدراســات
أن األغذيــة ال ّ
تغي لــون البول
بالطريقــة نفســها يف جميــع

تحرك لعشر دقائق إضافية يوميًا إلطالة حياتك
الحاالت ،وال يكون أثرها مشابها ً
لدى الفرد نفسه أيضاً.
يف املقابل قد تُ ّ
غي أدوية عدة
لون البول ،فيصبح أزرق عند أخذ
مضاد االكتئاب "أميرتيبتيلني" أو
مضاد االلتهاب "إندوميثاسني".
حتى أن أدوية أخرى تجعل البول
أخرض اللون.
أما البول األحمــر ،فقد ينجم
عن الدم الذي تُسببه حىص الكىل،
أو االلتهابــات ،أو األورام يف حاالت
بســبب
نادرة .أحياناً ،يرتبط الدم
ٍ
حميد مثــل التمارين الجســدية
الشاقة .وقد يؤدي التهاب العضالت
أو ترضرها (بعد التع ّرض إلصابة
مثالً) إىل إنتاج بروتني عضيل اسمه
فيترسب إىل البول
"ميوغلوبــن"،
ّ
ويجعله أحمر اللون.
أخرياً ،قد يشري البول البنّي أو
الداكن بقدر املرشوبات الغازية إىل
مرض مثل التهاب الكىل أو انسداد
القناة الصفراوية بسبب الحىص.
َ
الحظــت إذا ً أن لون بولك غري
إذا
مألوف ولم تســتطع ربــط الحالة
بأغذية أو أدوية محــددة ،أو إذا بقي
لونه غري طبيعي ألكثر من بضعة أيام،
استرش طبيبك .يف الحاالت األخرى ،ال
داعي للقلق إذا ّ
تغي لون البول أحياناً.
إنها حالة عابرة بشكل عام.

تســتنتج دراســة نرشها موقع «جاما»
للطب الباطني أن التحرك لعرش دقائق إضافية
يوميا ً قد يطيل حياة الناس.
جمع الباحثــون معلومات حول 4840
مشاركا ً يف «مسح الصحة الوطنية وفحص
التغذية» املستمر .تراوحت أعمار املشاركني
بني  40و 85عاماً ،وقد وضعوا خالل التجربة
جهازا ً ملراقبة نشــاطاتهم طوال أســبوع.
ّ
قسم الباحثون الناس عىل مجموعتَني بنا ًء
عىل عدد الدقائق التي يتحركون فيها يومياً،
ثم راجعــوا عدد الوفيات خالل الســنوات
العرش الالحقة.
اســتعمل الباحثون هــذه النتائج كعيّنة
مرجعية وابتكروا ســيناريوهات محتملة عرب

احتســاب تأثري النشــاطات اليومية املتزايدة
عىل معدل الوفيات .ثم أشــارت تقديراتهم إىل
تراجع حاالت الوفاة الســنوية بنسبة  7%بعد
تخصيص  10دقائق إضافية للتمارين املكثفة
يومياً ،مثل امليش الرسيع أو أي نشاط مماثل.
كذلك ،قد يرتاجع هذا املعدل بنســبة  13%أو
 17%عند زيادة النشاطات اليومية بمعدل 20
أو  30دقيقة عىل التوايل.
تُضاف هذه النتائج إىل أدلة متزايدة تشيد
باملنافع الصحية للتمارين املعتدلة .لكن تبقى
هذه الدراسة مبنية عىل مراقبة املشاركني ،ما
يعني أنها تشــر إىل رابط محتمل بني تكثيف
التمارين وإطالة الحيــاة لكنها ال تثبت وجود
عالقة سببية بني العام َلني.
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إكتشف الفرق بين اختبارات الحساسية الغذائية
تحمل الطعام
وعدم ّ
أعاني من مشاكل المعدة منذ سنوات عدة .هل يمكن أن ينجم اضطراب معدتي
أتحسن وأشعر بالفضول حول االختبارات
عن حساسية تجاه أغذية معينة؟ أريد أن
ّ
تحمل الطعام.
التي تسمح برصد حاالت الحساسية الغذائية أو عدم ّ
تكون مشــاكل الجهاز الهضمي معقدة بشكل
عام ويصعب تحديد سبب املشكلة أحياناً .لكن يجب
التمييز أوال ً بني الحساســية الغذائيــة وعدم تحمّ ل
الطعام ألن هذين املصطلحني ال يحمالن املعنى نفسه.
تشري الحساســية الغذائية إىل استجابة مناعية
يطلقها الجســم حني يتّصل الغلوبولني املناعي "ه"
(يُع َرف أيضا ً بالجســم املضاد للحساســية) بخلية
الحساســية .تطلق هذه الخلية عنــارص كيماوية
اسمها الهيستامني ،وهي تنتج ردة فعل معينة خالل
دقائق معدودة بشكل عام .يف حاالت نادرة ،قد تتأخر
ردة الفعل وال تظهر قبل مرور ساعتني من االحتكاك
بمُسبّب الحساسية .تتعدد ردود األفعال التحسسية،
أبرزها الح ّكة ،والقشعريرة ،والطفح الجلدي ،وردة
الفعل التحسسية التي ترتافق مع اختالل التنفس.
يصاب ماليــن الناس بالحساســية الغذائية،
ويبقى الفول الســوداني ،واملكرسات ،واألســماك،
واملحــار ،والقمح ،والصويا ،والسمســم ،والحليب
والبيض ،من أكثر مسببات الحساسية شيوعاً.
لكن حني تجد صعوبة يف هضم األغذية بالشكل
املناســب ،تُع َرف هذه الحالة بعــدم تحمّ ل الطعام.
تظهــر هذه املشــكلة يف األمعاء وترتبــط بطريقة
تفكيك املكونــات أو األنزيمات املوجودة يف املأكوالت
املستهلكة .يُعترب عدم تحمّ ل الالكتوز مثالً من أكثر
الحاالت شــيوعاً .ال يحمل املصاب بحساسية تجاه
هذه املــادة كمية كافية من األنزيمــات التي تفكك
الالكتوز املوجود يف املأكــوالت واملرشوبات ،وهذا ما
ّ
يفس بدء األعراض .ننصحــك إذا ً بتدوين مذكراتك
الغذائية لتعقــب املأكوالت املســتهلكة قبل ظهور
َ
الحظــت أي عنرص مختلف يف حميتك،
األعراض .إذا
حاول أن تتخلص منه.

ال عالقة لجهــاز املناعة بظاهــرة عدم تحمّ ل
الطعام ،وال تكــون هذه الحالة مؤذيــة .لكنها قد
تصبح مزعجة أحياناً .تتعدد أعراض هذه املشــكلة،
منها النفخة الخارجية ،والشــعور بشــبع مفرط،
ووجع البطن أو تشنّجه ،وتشوش الدماغ ،والصداع،
ّ
وتغي أنماط التغوط (إسهال أو إمساك).
يف معظم األحيان ،تطلق الحساسية الغذائية ردة
فعــل أرسع .أما عدم تحمّ ل الطعام ،فهو يتطور مع
مرور الوقت وقد ترتاوح مدة ظهور أعراضه بني 30
دقيقة وأربع أو خمس ســاعات .إنه متوسط الوقت
الذي يحتاج إليه الجسم لنقل الطعام من املعدة.
يصعب عىل بعض الناس التمييز بني الحساسية
الغذائية وعــدم تحمّ ل الطعام ،لــذا يجب أن يقوم
الطبيب بتشخيص الحالة بدقة.

اختبار الحساسية الغذائية

يبقى االختبــار الجلدي املعيــار الذهبي لرصد
حاالت الحساسية .توضع كمية صغرية من مُسبّب
الحساســية عىل البرشة ،وتحديدا ً الظهر أو الساعد.
ثم يخــدش الطبيب الجلد بنعومة إلدخال مُســبّب
الحساسية إىل البرشة .خالل  10دقائق أو  15دقيقة،
يطلق الجسم الهيستامني ثم يظهر نتوء أحمر يف حال
اإلصابة بحساسية محتملة .يُحدد حجم االحمرار أو
النتوء عىل وجود الحساسية وحدّتها.
يجب أن يقوم طبيب الحساســية بهذا االختبار.
يجري بعض املرىض فحص دم يرصــد أغذية خاصة
بأجسام الغلوبولني املناعي "ه" املضادة .قد يسمح هذا
الفحص برصد الحساسية ،لكنه ال يؤكد وحده اإلصابة
بحساسية غذائية ،بل يجب أن يفرس الطبيب املختص
نتائج الفحوصات املخربية للتأكيد عىل الحالة.

تحمل الطعام
اختبار عدم ّ
ال يستطيع اختبار واحد أن يرصد الحساسية
الغذائية أو عــدم تحمّ ل الطعام .رغم التســويق
الختبارات عــدة ،تعرتف "األكاديميــة األمريكية
ألمــراض الحساســية والربــو وعلــم املناعة"،
و"الجمعيــة الكندية للحساســية وعلــم املناعة
العيادي" ،و"األكاديمية األوروبية للحساسية وعلم
املناعة العيادي" ،بعدم وجود اختبار فعال واحد.
بشــكل عام ،تســتعمل الحزم التي تسوّقها
الرشكات فحص الغلوبولني املناعي "ج" لرصد أي
حساسية غذائية لدى الناس .تزعم هذه الرشكات
أن أعراض حاالت كثرية تتحسن عند حذف األغذية
الغنيــة بالغلوبولني املناعــي "ج" التي خضعت
لالختبار .يقيس هذا الغلوبولني نســبة التع ّرض
للغذاء وال يرصد الحساسية ،مع أن بعض األبحاث
يربط بني ارتفاع مســتويات الغلوبولني املناعي
ّ
وتحسن القدرة عىل تحمّ ل الطعام.
"ج"4
قد تشــعر باإلحباط حني تعجــز عن إيجاد

األجوبة التي تبحث عنها أو تريد اكتشاف طريقة
فعالة ملعالجة األعراض من دون أخذ األدوية .لكن
ال تدعم األبحاث اختبارات الغلوبولني املناعي "ج"
لرصد الحساسية الغذائية.
قد تؤدي اختبارات الحساســية الغذائية أو
عدم تحمّ ل الطعام إىل ّ
توســع القيود الغذائية غري
الرضورية ،وزيادة الضغط النفيس والقلق بشأن
األغذيــة املنتقاة ،حتى أنها قــد تزيد الخوف من
رسخ شعورا ً
الطعام وتُمهد ملشاكل سوء التغذية وتُ ّ
عاما ً باالنزعاج .كذلك ،قد تُسبب هذه االختبارات
تشــخيصات خاطئة ألمراض محتملة ،وقد تزيد
األعراض الهضمية سوءا ً يف بعض الحاالت.
إذا كنت مصابا ً بمشــاكل يف املعدة أو األمعاء
وتشتبه بإصابتك بحساسية غذائية ،اقصد طبيب
الحساســية أو اختصــايص يف أمــراض الجهاز
الهضمي .قد تســتفيد أيضا ً من استشارة خبري
التغذية قبل إحداث أي تعديالت غذائية جذرية.

Nutrition

ما وراء مصاعب األكل الصحي
يعرف معظم الناس معايير األكل الصحي ،أبرزها زيادة استهالك الفاكهة
والخضار ،وتخفيف كميات اللحوم الحمراء والمنتجات ُ
المصنّعة .تبدو
هذه المعادلة بسيطة بما يكفي ،ومع ذلك يجد الكثيرون صعوبة في
تبنّي حمية صحية.
ال تزال أمراض القلب أول ســبب للوفاة ،وقد
زادت معدالت البدانة مــن  30.5%يف العام 2000
إىل  42.4%يف العام  .2018تسهم الحمية الصحية
يف محاربة هذه املشــاكل ،لكن ترتاجع نســبة من
يلتزمون بهذه الحمية.
إذا كنا نعرف أفضل العــادات الصحية ،ما الذي
يمنعنا إذا ً من تطبيقها؟ يتعلق جزء من املشكلة ببعض
الفرضيات الخاطئة .يظن الكثريون حتى اآلن أن األكل
الصحي مرادف للحمية الصارمــة التي ترتاجع فيها
كميات الدهون والسكريات والسعرات الحرارية .يقال
أيضا ً إن املأكوالت الصحية مكلفة ووصفاتها معقدة.
تقول ترييزا فونغ ،أســتاذة مساعِ دة يف كلية "تي
إتش تشان" للصحة العامة التابعة لجامعة "هارفارد":
"بشــكل عام ،يظن النــاس أن األكل الصحي يتطلب
جهودا ً فائقة وأن املنتجات الصحية ليست لذيذة".

التعديالت المناسبة

كيــف يمكن تجــاوز هذه األفــكار الخاطئة
حول األكل الصحــي؟ يف املقام األول ،راجع عاداتك
الغذائية .طوال أســبوع ،دوّن ما تأكله يف كل وجبة
طعام رئيسية أو جانبية ،بما يف ذلك كمية املأكوالت
وتوقيتها .يســمح هذا التقييــم الغذائي بتحديد

املجاالت التي تحتاج إىل التعديــل .ثم ابدأ بإحداث
تغريات بســيطة لســد الثغرات وتحسني العادات
الغذائية السليمة .إليك بعض االقرتاحات املفيدة:
ال ترفــع ســقف توقعاتك :ال داعــي إلحداث
ً
دفعة واحدة لحصد منافع
تعديالت بارزة ومتعددة
صحية كربى .بل ابدأ بتغيري عنرص واحد من حميتك
ملدة ترتاوح بني ثالثة وأربعة أسابيع .وعندما تصبح
هذه العادة راسخة يف حميتك ،انتقل إىل عنرص آخر
وكرر العملية نفســها .إذا كنت تتناول املرشوبات
ِ
اكتف بها
الغازية ثالث أو أربع مرات أسبوعيا ً مثالً،
مرتَني يف األسبوع وارشب خليطا ً من املياه الغازية
ِ
اكتف بمرشوب غازي
والعصائر يف األيام األخرى .ثم
واحد أسبوعيا ً وحاول االمتناع عن رشبه بالكامل يف
املرحلة األخرية.
ّ
خصص يوما ً للحمية النباتية :كن نباتيا ً مرة يف
األسبوع وال تتناول إال الفاكهة والخضار والحبوب
الكاملــة (يمكنــك أن تضيف كميــة صغرية من
مشتقات الحليب قليلة الدهون أو البيض) ،وامتنع
عن أكل املنتجات املصنّعة .تســاعدك هذه املقاربة
عىل تحديد األنواع والكميــات الغذائية التي تحتاج
إليها من دون الشــعور بالضغــوط طوال الوقت.
كذلك ،قد تكتشــف أن الخيارات النباتية لذيذة أكثر

مما تتوقع .حني تعتاد عىل هذه االسرتاتيجية ،التزم
بالحمية النباتية مرتَني يف األسبوع أو أكثر.
زد عاداتــك الصحية :إذا كنــت تتناول حصة
يومية من الحبوب الكاملــة مثالً ،زد حصة أخرى
إىل واحدة من وجباتك اليومية للتخيل عن خيار غري
صحي .تساعدك هذه املقاربة عىل اختيار املأكوالت
الصحية بطريقة تلقائية بدل أن تشعر بأنك مضطر
لتغيري حميتك رغما ً عنك.
اطبخ طبقا ً جديداً :إذا كنت تخىش التعامل مع
وصفات الطعام واملقادير والطبخ ،ر ّكز عىل ابتكار
وجبة جديدة واحدة أســبوعيا ً كــي ال تعود فكرة
تحضري الطعام مخيفة بنظــرك .تتعدد الوصفات
السهلة والصحية عىل شبكة اإلنرتنت .اخرت وصفة
فيها مقادير تُحبّها وتقترص عىل خطوات بسيطة
أو تتطلب أقل قدر من مهارات الطبخ.
ّ
يفضل كل
شك أصدقاءك وعائلتك يف خطتك:
أَ ْ ِ

شخص طبقا ً معيناً ،لذا اطلب من املحيطني بك أن
يقدموا لك مجموعة من االقرتاحات .قد تســاعدك
هذه الخطوة عىل تنويع مأكوالتك.
ج ّرب مأكــوالت جديدة :حــن تذهب لرشاء
األغذية ،اخرت منتجــات نادرا ً مــا تتناولها أو لم
تتذوقها يومــاً .وعندما تذهــب إىل املطعم ،اطلب
طبقا ً مصنوعا ً من منتجــات جديدة عليك .كذلك،
ج ّرب أطباقا ً عاملية متنوعة مثل املطبخ اليوناني أو
ّ
يتغي ذوقك
الهندي .كلما زادت تجاربك الغذائية ،قد
وتزيد فرصة اختيار املأكوالت الصحية.
أخــراً ،ال َ
تنس أن تتعامل مــع الطعام بروح
ِ
مغامرة .األكل الصحي ال يقترص عىل يوم واحد ،بل
يجب أن تجعله جزءا ً مشــوقا ً من حياتك اليومية،
فتصبــح أكثر ميالً إىل تجربة املأكــوالت واملقادير
واألطباق الجديدة ويتحول األكل الصحي حينها إىل
تجربة ممتعة.

16

مـــــدارات
العـــدد  - ٨٤٥السنــــة الثــالثــة

الـسـبـت  ٢٨أيـــــــار 2022

الصراع بسبب تايوان قد يطلق حربًا نووية
زاد الغزو الروسي ألوكرانيا احتمال اندالع حرب نووية ،فقد وضع الرئيس الروسي فالديمير بوتين قواته النووية في
ّ
حالة تأهب قصوى
وحذر من وقوع "عواقب غير مسبوقة" إذا حاولت أي أطراف خارجية التدخل في الحرب .كان
مبررًا أن تصل هذه التهديدات باستعمال القوة إلى عناوين الصحف وتثير اهتمام المسؤولين في واشنطن .لكن إذا
حاولت الصين غزو تايوان بالقوة وهبّت الواليات المتحدة لمساعدة تايبيه ،قد تفوق مخاطر التصعيد المتوقع عتبة
االضطرابات الراهنة في أوروبا.
وحجم ترسانتها الناشئة ،وافتقارها إىل
سـتـايـسـي بـيـتـيـجـون ،بـيـكـا واسـر
الخربة الالزمة إلطالق تهديدات نووية.
هذا الوضع قد يدفــع الصني إىل تفجري
ســاح نووي بطريقة استباقية لزيادة
مصداقية تحذيراتها.
كذلك ،قد تحاول الصني إثبات قوتها
النووية بســبب القيــود املفروضة عىل
زاد الغزو الــرويس ألوكرانيا احتمال
قدراتهــا الهجوميــة التقليدية وطويلة
اندالع حرب نوويــة ،فقد وضع الرئيس
املــدى .بعد خمس ســنوات مــن اآلن،
الرويس فالديمري بوتــن قواته النووية
ســترتاجع قدرة جيش التحرير الشعبي
يف حالة تأهب قصــوى وح ّذر من وقوع
عىل إطالق اعتداءات تقليدية ،بما يتجاوز
"عواقب غري مســبوقة" إذا حاولت أي
"سلســلة الجــزر الثانيــة" يف املحيط
أطراف خارجيــة التدخل يف الحرب .كان
الهادئ .وإذا عجزت الصني عن استهداف
مربرا ً أن تصل هذه التهديدات باستعمال
األرايض األمريكية باألسلحة التقليدية ،قد
القــوة إىل عناوين الصحف وتثري اهتمام
تجد صعوبة يف فرض تكاليف كربى عىل
املسؤولني يف واشــنطن .لكن إذا حاولت
الشعب األمريكي .حتى مرحلة معينة من
الصني غزو تايوان بالقوة وهبّت الواليات
تجربة املحاكاة ،شــعر الفريق األمريكي
املتحدة ملساعدة تايبيه ،قد تفوق مخاطر
بأن ترسانته النووية القوية تكفي ملنع
التصعيــد املتوقع عتبــة االضطرابات
تصعيــد الوضع ولم يصــدّق التهديدات
الراهنة يف أوروبا.
ً
نتيجة لذلك ،شــعرت الصني
الصينيــة.
أجــرى "مركــز األمــن األمريكي
بأنها تحتاج إىل تصعيــد الوضع بدرجة
الجديــد" محــاكاة حديثــة للحرب،
كبرية لتوجيه رسالة مفادها أن األرايض
بالتعاون مع برنامج Meet the Press
الرئيس األميركي جو بايدن يتحدث مع نظيره الصيني شي جين بينغ | البيت األبيض ،تشرين الثاني 2021
األمريكية ستصبح بخطر إذا لم ترتاجع
عىل قناة  ،NBCفاتضح أن هذا الرصاع
عن مخاوفهما ،بــ ّرر كل فريق تح ّركاته
كافيــة لخوض الحــرب الرامية إىل ضم
هــزم أي طرف ثالث يهــبّ للدفاع عن
واشــنطن .ورغم سياسة الصني املعلنة
قد يخرج عن الســيطرة رسيعاً .شملت
باعتبارهــا حاجة عســكرية محدودة
تايوان والفوز بها.
تايــوان .ترتكــز اســراتيجية الصني
حول االمتناع عن شن أول رضبة نووية،
هذه املحــاكاة أزمة خياليــة يف العام
بطبيعتهــا ووضعها الطــرف اآلخر يف
يف لعبــة محاكاة الحــرب الجديدة،
لخــوض الحروب عىل جمــع القدرات
أقدمت بكني خــال تجربة املحاكاة عىل
 ،2027وكانت تهدف إىل تحليل ترصفات
الخانة نفسها .أدت الردود عىل الرضبات
توىل أعضاء يف الكونغرس ،ومســؤولون
الالزمة الســتعمال القوة العســكرية
تفجري سالح نووي قبالة ساحل هاواي
الواليات املتحدة والصــن يف مجموعة
األولية إىل تصعيد الوضع حني ر ّد الفريق
حكوميون ســابقون ،وخــراء يف هذا
التقليديــة عىل بُعــد آالف األميال ملنع
إلثبــات جدّيتها .أدى ذلــك الهجوم إىل
من الظروف .أثبتت التجربة أن تحديث
دمار محدود نســبياً ،فقد ع ّ
األمريكي عىل التحــركات الصينية عرب
امللف ،اتخاذ قرارات حاسمة بشأن األمن
الجيش األمريكي تحديــدا ً من التصدي
طل النبض
الجيش يف الصني ،وتوســيع ترسانتها
اســتهداف بر الصني الرئيــي ،ثم ر ّد
القومــي يف الصني والواليــات املتحدة،
للهجوم الصيني ضد تايوان .يف غضون
الكهرومغناطييس األجهزة اإللكرتونية يف
النووية ،واألهمية التــي تعطيها بكني
الفريق الصيني عىل رضبات واشــنطن
ورسعان ما اســتنتجت هذه التجربة أن
ذلــك ،تحصل بكني عــى نفوذ قرسي
السفن املجاورة لكنه لم يؤثر عىل الدولة
لض ّم تايوان ،يعني أن الرصاع بني الصني
منحى نوويا ً
ّ
عرب مهاجمة مواقع يف هاواي.
الحرب األمريكية الصينيــة املحتملة قد
املتوسعة ،وقد
بفضل ترسانتها النووية
األمريكية مبارش ًة .انتهت محاكاة الحرب
والواليات املتحدة قد يتخذ
ً
تتفاقم رسيعــاًّ .
تبي مثــاً أن البلدَين
تحظى بقدرات جديدة لخوض املعارك،
قبل أن ير ّد الفريق األمريكي عىل الهجوم،
عىل أرض الواقع.
نحو حقبة جديدة
قد يتشــجّ عان عىل اســتهداف القوات
ما يزيد مخاطر الحرب والتصعيد.
لكن كان أول استخدام لألسلحة النووية
بكني تعتــر تايــوان جمهورية
منــذ الحرب العاملية الثانيــة ليطلق ردا ً
ّ
توصلت محاكاة الحرب إىل استنتاج
العســكرية يف أرض الخصم .كانت هذه
كانت الصني تملــك تاريخيا ً مئات
انفصالية .وإذا قرر الحزب الشــيوعي
مقلق آخر :أدركت الصــن أنها تحتاج
الرضبات مدروســة يف اللعبــة لتجنب
األسلحة النووية الربية .لكن رصد علماء
مشابها ً عىل األرجح.
الصيني غزو الجزيرة ،قد يعجز قادته
إىل التهديد باســتعمال األسلحة النووية
تصعيد الوضع .حاول الطرفان الحفاظ
نوويون ،مــن "مركز جيمــس مارتن
مع ذلك ،تختلف املسارات التي تقود
عن تقبّل الخســارة من دون إضعاف
منذ البداية ملنع وصول أي دعم خارجي
عىل توازن شائك عرب االكتفاء بمهاجمة
لدراسات منع االنتشار النووي" و"اتحاد
إىل التصعيــد النووي خالل أي رصاع بني
رشعية النظام .لهذا الســبب ،قد يبدي
إىل تايــوان .تكرر هــذا التهديد عىل مر
األهداف العســكرية .لكن تجاوزت تلك
العلماء األمريكيــن" ،ثالثة حقول قيد
الواليات املتحدة والصــن عن تلك التي
الحزب الشــيوعي الصيني استعداده
املحاكاة ،ال ســيما
الهجمــات الخطوط الحمــراء للبلدَين
البناء للصواريخ يف منطقة
شهدتها حقبـــــة
ألخذ مجازفــات كربى
ّ
بعــد تعــ ّرض بر
فتوسع
وأطلقت جولة اعتداءات متبادلة،
"شــينجيانغ" .وذكــرت
الحـــرب البــاردة.
وإنهــاء الرصاع برشوط
الصــن الرئيــي
بذلك نطاق الرصاع وزادت حدّته.
صحيفــة "فاينانشــل
كان األمريكيــــون
مقبولة ،مــا يعني إقناع
للهجــوم .أحيانــاً،
خالل تجربة املحاكاة ،أطلقت الصني
تايمز" أن الصني اختربت
والســــــــوفيات
األمريكيني وحلفائهم بأن
كانت الجهود الرامية
أيضا ً هجوما ً استباقيا ً ضد قواعد أمريكية
تكاليف الدفاع عن تايوان بدأت الصين منذ عقود عــى األرجــح طائــرات
يخشــــون حينها
أدركت الصين أنها تحتاج إلى
مهمــة يف منطقــة املحي َ
إىل إضعــاف عزيمة
طــن الهندي
رشاعية تفــوق رسعتها
وقوع هجـوم نووي
تفوق منافــع التصدي
التهديد باستعمال األسلحة
ُتحوّل جيش التحرير
واشنطن وتشجيعها
والهادئ .اســتهدفت تلــك االعتداءات
رسعــة الصــوت كجز ٍء
مفاجئ ،مـــا يؤدي
للغزو .تتعدد الوســائل
عىل االنســحاب من النووية منذ البداية لمنع وصول
التــي تملكهــا الصني الشعبي إلى "جيش
غوام ألن القاعدة املوجــودة فيها تُعترب
من نظام قصــف مداري
إىل ترسيع التبادالت
أي دعم خارجي إلى تايوان
بمستوى عالمي"
الــراع تحظــى
أساســية لتنفيذ العمليات العســكرية
يســتطيع التهــرب من
االستــــــراتيجية
لتحقيــق هــذا الهدف،
باهتمــام الفريــق
األمريكية يف آســيا ،وقد اعتربها الفريق
الدفاعــات الصاروخيــة
الشــــاملة .لكــن
لكن قد يكون اســتخدام
الصيني أكثر من غزو تايوان بحد ذاته.
الصينــي هدفا ً مناســبا ً ألنها ال تقع يف
وإيصال األســلحة النووية إىل مواقع يف
قد تســتعمل بكني األسلحة النووية عىل
األسلحة النووية األكثر فاعلية بينها،
لكن وجــدت الصني صعوبــة يف إقناع
الواليات املتحدة وتبقى عواقبها أقل من
الواليــات املتحدة .كذلــك ،تتوقع وزارة
نطاق أضيق خالل أي مواجهة مستجدة
من وجهة نظر بكــن ،إلبقاء الواليات
الواليات املتحــدة بمصداقية تهديداتها
تداعيات مهاجمة أهداف محتملة أخرى.
الدفــاع األمريكية أن تحصــل الصني،
بســبب تايوان إلثبات قوة عزيمتها أو
املتحدة خارج الرصاع.
النووية .عىل أرض الواقع ،قد يؤثر ّ
تغي
ردا ً عىل ذلك الهجوم ،استهدفت الواليات
بحلول العام  ،2030عىل ألف رأس حربي
لتحســن فرص انتصارها يف ســاحة
املعركة .ال يمكن ّ
الوضــع النووي ومســتوى جهوزيته
املتحدة السفن العســكرية الصينية يف
قابل للتســليم ،أي أكثر من العدد الذي
توقع مسار الحرب بعد
تحضيرات المعركة بدأت
يف الصــن عىل آراء الــدول األخرى ،ما
املوانئ واملنشــآت املحيطــة بها ،لكنها
تملكه راهنا ً بثالثة أضعاف .انطالقا ً من
اســتخدام هذا النوع من القوة النووية
بدأت الصني منذ عقود تُحوّل جيش
يعنــي أن تهديداتها النووية قد ال تُعترب
امتنعت عن إطالق هجمات أخرى ضد بر
هذه التوقعات ،قد يظن القادة الصينيون
الدقيقــة ،وال يمكن تقييــم مدى قدرة
التحرير الشــعبي إىل "جيش بمستوى
الواليات املتحدة عىل منع التصعيد تزامنا ً
الصني الرئييس .لكن اعترب الطرفان تلك
جدّية نظرا ً إىل عقيدتها املعلنة بشــأن
أن جيش التحرير الشعبي سيحقق خالل
عاملي" ،كما قــال الرئيس الصيني يش
االمتناع عن شــن أول رضبــة نووية،
االعتداءات هجوما ً ضدهما .وبدل التعبري
خمس سنوات مكاسب تقليدية ونووية
مع تحقيق أهدافها.
جني بينغ يوماً ،ما يعني أنه يســتطيع

تدابير وقائية محدودة
تستخلص لعبة محاكاة الحرب درسا ً واضحا ً
مفاده أن الواليات املتحدة تحتاج إىل تقوية قدراتها
التقليدية يف منطقة املحي َ
طني الهندي والهادئ كي
ال تعترب الصــن غزوها لتايوان خطــوة تكتيكية
مدروســة .لتحقيق هذا الهدف ،يجــب أن تلتزم
واشنطن بالحفاظ عىل تفوّقها العسكري التقليدي
عرب زيادة مخزون الذخائــر طويلة املدى وتكثيف
اســتثماراتها يف املعدات املســتعملة تحت البحر.
كذلك ،يُفرتض أن تتمكن الواليات املتحدة من تنفيذ
عمليات هجومية يف أول وثاني جزيرة من سلســلة

الجزر املســتهدفة رغم تع ّرضها للهجوم .تتطلب
هذه الخطــوة الوصول إىل قواعــد جديدة لتوزيع
القوات األمريكية ،وزيادة فرص نجاتها ،وتمكينها
من الدفاع عن تايوان يف وجه االعتداءات الصينية.
يف غضون ذلك ،يجب أن تطوّر الواليات املتحدة
شــبكة متكاملة من الحلفاء املستعدين للمشاركة
يف الدفــاع عن تايــوان .يُعترب الحلفــاء ميزة غري
متكافئة يف هذه الحالة ،إذ تستفيد الواليات املتحدة
من مجموعــة رشكاء عىل عكــس الصني .كذلك،
يُفرتض أن تقوّي واشنطن خططها االسرتاتيجية

وعملياتها بالتعاون مع أبــرز الحلفاء إلثبات قوة
عزيمتها أمــام الصني .كجز ٍء مــن هذه الخطط،
يجب أن يطوّر األمريكيون وحلفاؤهم اسرتاتيجيات
عســكرية تضمن الفوز يف الحــرب لكن من دون
تجاوز الخطوط الحمراء الصينية .أخرياً ،شــددت
تجربــة املحاكاة عىل صعوبة هــذه املهمة ،لكنها
لم تُحلل التعقيدات املرافقة لتطوير اســراتيجيات
عسكرية تشمل األهداف االســراتيجية والقدرات
العسكرية الخاصة بدول متعددة.
يف املرحلة املقبلة ،يجب أن يدرك املخططون

العسكريون يف الواليات املتحدة وحلفاء واشنطن
يف الخارج أن الصني قــد تف ّكر بجميع خياراتها
التقليدية والنووية يف حال اندالع رصاع بســبب
تايوان .يف غضون ذلك ،لــم تعد الواليات املتحدة
تملك وقتــا ً طويال ً لتعزيز نظام الــردع وإقناع
الصني بــأن غزو تايوان لن ينجــح .تتعلق أكرب
املخاطر املطروحة بامتناع األمريكيني وأصدقائهم
حول العالم عن اقتناص هــذه الفرصة واتخاذ
الخطوات املناسبة .قد يفوت األوان عىل التحرك
بعد سنة أو سنتني.

اقــــتصــــاد

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٨٤٥السنــــة الثالثــــة

المطلوب تخفيف الخطابات والمحاصصة والذهاب إلى بناء دولة عن طريق خطة اقتصادية

سعر الصرف "يشعل" الشارع اللبناني من جديد

"الى أين سيصل الدوالر بعد؟" ،سؤال
متداول بكثرة في الشارع اللبناني وخاصة
بعدما فوجئ الشعب باالرتفاع الجنوني
الذي شهده الدوالر فور انتهاء االنتخابات
النيابية في منتصف الشهر الحالي .في
وقت كانت كل التوقعات تدل على حتمية
انخفاض سعر الصرف ،بعدما سجلت
االنتخابات نتائج ايجابية .فما هو مصير
الدوالر؟ وهل هذه مؤامرة سياسية ،في
ظل غياب أي أسس علمية إلرتفاعه؟
جويــــل الفغـــــالي
إســتقر ســعر رصف اللرية يف
الســوق الســوداء قبل االنتخابات
عىل حواىل  26ألفا ً للــدوالر الواحد،
"إال أنــه عاد وتدهــور مبارشة بعد
النتائــج االنتخابيــة" ،يقول عضو
املجلس اإلقتصــادي واإلجتماعي د.
أنيس بو دياب" ،وذلك وسط مخاوف
من شلل ســيايس ،وبالتايل إن نصف
ارتفاع الدوالر اليــوم ناتج عن أزمة
سياســية .ونعني بذلك أن هناك فئة
من املنظومة السياسية غري الراضية
عن نتائج االنتخابات ،مســؤولة عن
هذا االرتفاع الجنوني" .ويشــر بو
دياب عــى رضورة انعقاد جلســة
ملجلس النواب إلنتخــاب رئيس لها،
ويرى أنه كان من املستحســن عدم
تأجيل الجلســة للثالثاء املقبل ،وذلك
لترسيع خطــوات اإلصالح وإلعطاء
فسحة أمل للشعب اللبناني".

العوامل الخارجية والداخلية

"وبعــد ثالثة أعوام مــن بداية
األزمة يف لبنان ،وصلت مســتويات
التضخــم اىل حــدود  1000باملئــة
دون ســعي املســؤولني يف لبنــان
إليجــاد الحلول الالزمــة" ،يقول د.
باســم البواب ،وهو استاذ محارض
باالقتصــاد يف الجامعة االمريكية يف
بريوت" ،وما يزيد التضخم يف لبنان،
هو ارتفاع معدالت التضخم يف العالم
أجمع متأثــرة بأزمة كورونا التي ما

مرونة ارتفاع األسعار أسرع من مرونة انخفاضها (فضل عيتاني)

زالت حتى اليوم مســتمرة ،وكذلك
طبع تريليارات الــدوالرات من قبل
املصــارف املركزية يف كل من اوروبا،
امريكا ،الصني وغريهــا ،إضافة اىل
ازدياد اسعار الشــحن العاملية التي
قد وصلت إىل اكثــر من  10اضعاف
من معدالتها السابقة ،ارتفاع اسعار
السلع االولية بسبب الحرب الروسية
االوكرانيــة ،وأخريا ً ارتفاع اســعار
النفط والغاز بســبب ارتفاع الطلب
العاملي .أما العامل الداخيل واملرتبط
بتدهور سعر رصف اللرية اللبنانية،
خاصة بعد االنتخابات النيابية ،حيث
ان املــرف املركزي كان قد اقر آلية
التاحة الدوالرات للعموم ،ما ســاهم
بوقف حدة تراجعــات اللرية باجراء
غري قابل لالســتدامة بعــد ان كلف
"املركزي" عرشات ماليني الدوالرات
يوميــاً ،فيما التقديــرات الحقيقية
لالحتياطــي بالعمــات االجنبيــة
املتبقي لــدى "املركزي" تشــر اىل
انه ال يتخطــى  8مليــارات دوالر.
ومع استمرار اســتنزاف االحتياطي
لدى "املركــزي" لتمويل اســترياد
املحروقــات واالدوية ولو بحســب
ســعر منصة صريفة ،ستشهد اللرية
مزيدا ً من الخسائر ما سيدفع بدوره
مســتويات التضخــم اىل مزيد من
االرتفاع".

غياب شامل لمؤسسات
الرقابة!

"إن إرتفاع أســعار النفط عامليا ً

املتزامنة مع انهيار ســعر الرصف يف
لبنان يؤدي اىل انهيار القدرة الرشائية
لدى املواطن اللبناني" ،يقول بو دياب،
و"اليوم يعجز الكالم عن التعليق عما
يحصل من تخبطات يف االسعار امام
هذه السلطة الحاكمة .حيث إن همها
الوحيد هو املحاصصة ،دون االلتفات
اىل األمور االقتصاديــة واالجتماعية
يف البالد .وإضافــة اىل ذلك ،إن غياب
الرقابة وانهيار املؤسســات تزيد من
ظاهــرة "فلتان االســعار" .فال من
يحاسب التجار ،واملستهلك راض بهذه
االسعار ،والتاجر ال يهمه اال تحقيق
األربــاح" .ويمكن هنا طرح ســؤال
أســايس :ملاذا ما زالت السلع تسعّ ر
عىل أساس دوالر الســوق السوداء،
بينمــا التاجر يشــري دوالراته عن
طريق منصــة صريفــة؟ (أي عىل
 24600لرية للــدوالر الواحد)64 " .
مليون دوالر كان التداول عىل منصة
صريفة بتاريــخ  26أيار املتخصصة
للمحروقات" ،يقول بو دياب" ،ولكن
نرى أن االســعار تحدّد عىل أســاس
سعر الســوق الســوداء .وكذلك ،إن
مجمل السلع الغذائية يتم استريادها
عن طريــق منصة صريفة (حواىل 70
باملئة من مجمل فاتورة االســترياد)،
أي عىل أســاس  24600لرية للدوالر
الواحد ،ومن  10أيام كان سعر دوالر
صريفة  22600لــرة ،ولكن ما زال
التاجر يعتمد دوالر السوق السوداء.
كل هذا نتيجة غياب شامل ملؤسسات
الرقابة".

قواعد أساسية لعدم
االنخفاض

"إن مرونة ارتفاع االسعار ارسع
من مرونــة انخفاضهــا" ،يقول بو
دياب" ،ما يعني أن كل ارتفاع لسعر
الدوالر يؤدي تلقائيا ً اىل ارتفاع أسعار
السلع ،أما انخفاضه فال يغري بشكل
تلقائي أســعار الســلع ،خاصة ألن
التجار يتحججون برشائها عىل دوالر
مختلف .ويف حال شــهدنا تحســنا ً
يف ســعر الرصف وتراجــع الدوالر،
سيكون هناك تراجع واضح يف أسعار
املحروقات كونهــا مرتبطة بجدول،
أما بالنسبة للســلع الغذائية فهي ال
تنخفض بنفس الوترية كاملحروقات،
ويكون الرتاجع بشــكل بطيء .وهذا
يعود لعدم استقرار الوضع يف لبنان،
فــا يســتطع التاجــر أن يتنبأ ما
سيحمل املستقبل ،لذلك يبقى متحوّزا ً
ويبيع عىل األسعار العالية".
املطلــوب اليوم من املســؤولني
تخفيــف الخطابــات واملحاصصة
والذهاب فعليا ً اىل بناء دولة عن طريق
خطة تعــاف اقتصاديــة حقيقية.
ولكن لألسف ال توجد إرادة سياسية
لتحســن الوضع ،ويبقــى املواطن
اللبناني الحلقــة األضعف .فهل نحن
اليوم يف املرحلة األخرية من األزمة؟ أو
أن األصعب لم يأت بعد؟ ولطاملا اعتدنا
منذ بدء االزمة عىل االرتفاع التدريجي
للدوالر ،ولكن ألول مرة يرتفع الدوالر
ملعدالت غري مسبوقة وبشكل جنوني
ورسيع.

البنزين يستقر ّ والمازوت يرتفع  30ألف ليرة
استق ّر سعر البنزين بنوعيه
 95و 98أوكتان أمس ،فيما ارتفع
سعر املازوت  30ألف لرية وسعر
الغاز  24ألف لــرة ،وفق جدول
تركيب األسعار الصادر عن وزارة
الطاقة وامليــاه  -املديرية العامة
للنفط ،وأصبحت األســعار عىل
النحو اآلتي:
 بنزين  95أوكتان597000 :لرية
 بنزين  98أوكتان608000 :لرية
 املازوت 762000 :لرية الغاز 471000 :لرية.وأقفلــت معظــم محطات
املحروقات صباح أمس يف بريوت
والضواحي ،وقــال عضو نقابة

اصحــاب محطــات املحروقات
جــورج الرباكس إن "اســتمرار
املصارف يف التأخر عن تســليم
الــركات املســتوردة للنفــط
مســتحقاتها بالدوالر االمريكي
والتي تمثّل ثمن البنزين املستورد
وفق "منصة صريفة" واالذونات
املســبقة مــن مــرف لبنان،
ســينتج عنه اســتمرار التقنني
بتســليم هذه الرشكات كميات
البنزين للســوق املحيل وتراجع
توافــر هذه املادة للمســتهلك يف
املحطات رغم وجود كميات غري
قليلة يف املســتودعات يف لبنان".
وقال :لذلك يتوجب عىل السلطات
املعنية ومرصف لبنان واملصارف
الخاصة االرساع يف ايجاد حل لهذا

أسواق وعمالت

اليـــــورو
$ 1.0705
هرفينا األوكرانية
$ 0.0338

االسترليني
$ 1.2613
الين الياباني
$ 0.0079

املوضوع لكي ال تعود االزمة التي
ال يريدها احد" .ويف السياق ،لفت
ممثل موزعــي املحروقات فادي
أبو شــقرا اىل أن "ليس بإمكاننا

بيـتـكـوين
$ 28796
الذهب
$ 1850

كأصحــاب مصالــح أن نلحق
بأســعار الدوالر ،وونحن كقطاع
نفط متــررون ألننا نبيع وفق
سعر رصف متقلب بشكل حادّ".

CMC crypto
$ 625.11
الفـضـة
$ 25.97
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ســامــي نــادر

جنون الدوالر وهستيريا
"التيتانيك"
عاد الدوالر إلى الصعود بشكل جنوني .الليرة
تنهار وتنهار معها كل معالم الحياة الكريمة.
ليس في األمر مفاجأة ،المفاجأة هي أن يستغرب
مَ ن في السلطة هذا التفلت للعملة الخضراء،
وهم الم ّ
طلعون على األرقام والوقائع بما فيها
المفاوضات الدائرة مع صندوق النقد .أسباب
ارتفاع سعر الصرف ليست ظرفية وال نتيجة
أالعيب الص ّرافين أو المضاربين ،إنما تتعلق
باألساسيات اإلقتصادية ال سيما عجز ميزان
المدفوعات واستنزاف احتياطي العمالت األجنبية
في المصرف المركزي.
ال أحد ينكر المضاربات ،وهي ممارسات أكثر
من متوقعة في ظل تعدد أسعار الصرف وغياب
الشفافية في آلية عمل "المنصة" ،التي كان من
المفترض أن تم ّر من خاللها كل عمليات العرض
والطلب من دون قيود وال إستنسابية .ولكن على
رداءتها ،هذه المضاربات ال تفسر هذا اإلرتفاع
الحاد في سعر الصرف .هي مجرد قميص عثمان،
لمن ال يدرك أو ال يريد أن يرى.
السبب األول يعود إلى ارتفاع الطلب على الدوالر
نتيجة ارتفاع فاتورة اإلستيراد في بلد يستورد
 90%من حاجياته .أسعار السلع والمواد األولية
ترتفع في شكل مضطرد عالميا ً نتيجة تفاقم
األزمات .حرب أوكرانيا بتداعياتها العديدة ألهبت
أسعار الطاقة والقمح والمعادن ،في لحظة كانت
الحكومات في الدول الصناعية ال تزال تلملم اآلثار
التضخمية لجائحة كورونا .موجة الجفاف التي
تهدد المحصول الزراعي في الهند والتي دفعت
هذه األخيرة إلى إيقاف صادراتها من القمح ،زادت
أيضا ً من حدّة األزمة .إضطراب سالسل التوريد
والحرب التجارية القائمة بين واشنطن وبكين،
ك ّلها عوامل تضخمية تعمّ ق الفجوة في ميزان
مدفوعاتنا ،وما من قمح نزرعه ،وغازنا عالق في
قعر البحر ينتظر الضوء األخضر في اإلقليم.
هكذا و أمام الكساد المستشري عالميا ً يقف
البلد الصغير مغلوبا ً على أمره ،يحصي األزمات
التي تأتيه من الخارج ،وما في اليد حيلة ،وكأن ما
لديه من أزمات ال تكفيه .فباإلضافة إلى اإلنسداد
السياسي الحاصل والذي ال يشي بقرب تشكيل
حكومة وإطالق برنامج إنقاذي مع صندوق النقد،
يفقد مصرف لبنان يوما ً بعد يوم القدرة على ضبط
انفالت العملة الخضراء نتيجة تالشي إحتياطيّه.
نفذت عملية الهروب إلى األمام من خالل دعم الليرة
الذي قام به مصرف لبنان منذ بداية العام ،خارج أي
خطة متماسكة من شأنها أن تعزز اإلنتاج وتساهم
في إعادة تكوين إحتياطيّه .ونفدت معها السيولة
وهي ما ّ
تبقى من أموال المودعين اي اإلحتياطي
اإللزامي ،تضاف إليها أموال السحوبات الخاصة
المحوّلة من صندوق النقد ( 1.13مليار دوالر) والتي
استنفدت أيضا ً في إطار سياسات الدعم.
أما العامل الثالث الذي ساهم في الصعود
الهستيري للدوالر ،فهو جوّ اإلحباط وانعدام
الثقة الذي يلف البالد في الفترة األخيرة والذي
لم تستطع اإلنتخابات األخيرة رغم التغيير الذي
أفرزته في موازين القوى أن تبدّده .فتصاريح
األقطاب ،وخطابات "اإلنتصار" التي تلت إعالن
النتائج ،أعادت القديم إلى قدمه ،وأعادت إحياء
مشهدية نظام التعطيل والمحاصصة ،وبالتالي
ش ّكلت نكسة للرأي العام التوّاق إلى التغيير.
وما يزيد الطين ب ّلة ويضرب الثقة بالعملة
الوطنية وبركيزتيها ،أي القطاعين المصرفي
والمالي ،هي تلك السجاالت المستفحلة بين
الحكومة والمصارف ،وبين المصارف ومصرف
لبنان والتي تدور حول كيفية توزيع الخسائر
وتحديد المسؤوليات .هكذا إنتقلت عدوى نظام
المحاصصة ،بممارساته ،من تراشق إعالمي
واتهامات متبادلة ،إلى القطاع المصرفي ومصرف
لبنان وللوزراء "التقنيين" في الحكومة .كل يصرخ
لنفسه ...كل يسعى للنفاذ بريشه ...إنها الساعات
األخيرة لمركب يهوي قبل الغرق األخير.

الروبل
$ 0.0149

اليوان الصيني
$ 0.1493

الليرة التركية
$ 0.0616

بــرنــت
$ 117.15

خام WTI
$ 113.38

طن القمح
$ 443.66
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الدوالر يفاجئ المتداولين بـ"انهيار" سريع ...ولكن إلى متى؟
بعدما بلغ سعر رصف الدوالر أمس عتبة
الـــ  38ألف لرية وهو رقــم قيايس جديد يف
سجّ ل السوق السوداء ،أصدر حاكم مرصف
لبنان رياض ســامة بيانا ً توجــه فيه اىل
«جميع حامــي اللرية اللبنانية من مواطنني
ومؤسســات ويريدون تحويلهــا اىل الدوالر
االمريكي ،بنــا ًء عىل التعميم  161ومفاعيله
وعىل البنود رقــم  75و 83من قانون النقد
والتســليف ،التقدم بطلبــات اىل املصارف
اللبنانية بدءا ً من يوم االثنني املقبل وذلك عىل
سعر  Sayrafaعىل ان تتم تلبية هذه الطلبات
ً
كاملة يف غضون  24ســاعة ،وهذا العرض
مفتوح ومتــاح يومياً» .وبعــد دقائق من
صدور البيان بدأ ســعر رصف الدوالر يهوي
بداية  3000لرية لبنانيــة ثم  2000لرية ثم
 1000لــرة كل  10دقائق ليصل اىل 31100
لرية لبنانية عند الســاعة السابعة مسا ًء ثم
 30000ألف لرية لبنانية مسجّ الً عند الثامنة
مسا ًء  29000لرية لبنانية للرشاء و29500
لرية لبنانية للبيع.
ومــا إن بــدأ الــدوالر يف الرتاجع حتى
أصدر ســامة بيانا ً ثانيــا ً اوجب فيه «عىل
املصــارف اللبنانيــة بدءا ً من يــوم اإلثنني
املقبل ،وذلك لثالثة أيــام متتالية ،أن تبقي

فروعها وصناديقها مفتوحــة يوميا ً حتى
السادســة مســاء لتلبية طلبات املواطنني
من رشاء الدوالرات عىل ســعر  Sayrafaملن
يحمل اللريات اللبنانية ،كما دفع معاشــات
املوظفني يف القطاع العام بالدوالر أيضا ً عىل
سعر .»Sayrafa
ّ
منصة «صريفة» ،كان بلغ
وعىل صعيد
حجم التداول عليها ليــوم أمس  42مليون
دوالر أمريكي بمعــدل  24600لرية لبنانية
للدوالر الواحد ،وفقا ً ألسعار رصف العمليات
التي نفذت من قبل املصارف ومؤسســات
الرصافة عــى املنصــة .وعــى املصارف
ومؤسسات الرصافة اإلستمرار يف تسجيل كل
عمليات البيع والرشاء عىل منصة ،Sayrafa
وفقا ً للتعاميم الصادرة يف هذا الخصوص».

أسباب التراجع

واعتــر الخبري االقتصــادي وليد أبو
سليمان أن البيان الصادر عن مرصف لبنان
هو دليل عــى أن املرصف املركــزي يقوم
بهذه الخطوة لسحب الكتلة النقدية باللرية
اللبنانية قــدر االمكان وعرض الدوالر ،بداية
لتقليص املضاربة عىل العملة الوطنية وثانيا ً
واالهم هــو لتقليص الهامش بني الســوق

سالم ُي ّ
حذر :متّجهون
نحو االنهيار

املوازية ومنصة صريفة .واعترب أبو سليمان
أن القــايص والداني يعرف أن تثبيت ســعر
رصف اللــرة يف مقابل الدوالر كان انتخابياً،
وبعيد االنتخابات دخلت عوامل عدة الرتفاع
ســعر الدوالر بهذا الشــكل ،منها املضاربة
والهلع عند املواطن والصــورة الضبابية يف
املشهد السيايس وانعدام أفق الحلول «وغري
هــذه العوامل كان مرصف لبنان يقنّن يف م ّد
املصارف باالموال ،إضافــة اىل أن الفاتورة

االســتهالكية جراء ارتفاع االسعار عاملياً...
زادت الطلب عىل الدوالر».
وع ّلــق أبو ســليمان عــى القفزة يف
انخفاض سعر رصف اللرية يف مقابل الدوالر
بعد بيان مرصف لبنان بالقول إن التحدي هو
باالستدامة ،متســائالً« :اىل أي ح ّد يستطيع
أن يصمد مرصف لبنان فال ندخل من جديد
يف الســيناريو ذاته ونشهد ارتفاعا ً مهوال ً يف
سعر رصف الدوالر؟».

لجنة األمن الغذائي في الهيئات اإلقتصادية:
لتمويل شراء القمح المدعوم بـ  12,5مليون دوالر
أبدت لجنة األمن الغذائــي يف الهيئات اإلقتصادية خالل
اجتماع عقدته أمس ،أسفها الشديد للتطور السلبي الحاصل
يف ملف القمح الذي بات يهدد فعليا ً إستمرارية توفري الرغيف
للبنانيني.
شارك يف اللجنة رئيس إتحاد املستثمرين اللبنانيني جاك
رصاف ،رئيس نقابة مستوردي املواد الغذائية هاني بحصيل،
رئيس تجمع املطاحن أحمد حطيط ،رئيس النقابة اللبنانية
للدواجن وليم بطرس ،أمني رس تجار املوايش ماجد عيد ،مازن
سنو نقابة مســتوردي الغذاء .وبحثت اللجنة يف التطورات
الحاصلة يف مختلف امللفات املتعلقة باألمن الغذائي يف البلد عىل
وقع إرتفاع سعر رصف الدوالر وكذلك أزمة القمح ومدى توفر
املواد الغذائية األساسية األخرى.
وطالبت اللجنة برضورة الذهاب فورا ً اىل إجراءات توفر
حلوال ً مستدامة للقمح لتأمني حاجة املواطنني بشكل مستمر
من الرغيف من دون اي انقطاع .كما طالبت املعنيني برضورة

إعـــــالنــــات رســــميـــــة
اعالن صادر عن محكمة طرابلس
الرشعيه السنية
غرفة القايض الشيخ عمر البستاني
اىل مجهول املقام محمد سعيد الشامي
يقتيض حضورك اىل هــذه املحكمة الثالثاء
 2022/6/28الثامنــة صباحــا لحضور
الجلســة يف الدعوى املتكونــة بينك وبني
ناديا ابراهيم مــكاوي بمادة تفريق للغيبة
املنقطعه وتعذر تحصيل النفقة واملؤسســة
برقم  2022/322وإذا لم تحرض او ترسل
وكيال عنك او تتخذ مقاما مختارا ضمن نطاق
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تنفيذ القرار االخــر ملجلس الوزراء بتمويــل رشاء القمح
املدعوم بقيمة  12,5مليون دوالر لفرتة شهرين ،مشددة عىل
رضورة التحرك اآلن لتدارك أي تداعيات سلبية لهذا املوضوع
ومنعا ً لتفاقم األزمة مستقبالً.
ويف ســياق متصل ،طمأنت اللجنة ّ
لتوفر مادتي الزيت
النباتي والسكر بكميات تكفي السوق املحلية وضمن أسعار
مستقرة ،مشــيدة بالجدارة والكفاءة الكبرية التي تمتع بها
املستوردون لقدرتهم الرسيعة عىل تأمني إحتياجات لبنان من
املواد الغذائية ولفرتة طويلة خصوصا ً الزيت النباتي والسكر،
من السوق األصلية أو من أسواق بديلة.
وبالنسبة اىل قطاع الدواجن ،شدّدت اللجنة عىل رضورة
حماية هذا القطاع الحيوي والحفاظ عليه وعىل العاملني فيه،
خصوصا ً أنه يوفر إكتفا ًء ذاتيا ً من الدجاج والربوتني للبنانيني،
مطالبة بمنع إسترياد الدواجن من دول تنتج بمواصفات أقل
مــن املواصفات املعتمدة يف لبنــان ،وبإعتماد رشكة مراقبة

عاملية موثوقة ملراقبة مواصفات الدجاج املســتورد ،حفاظا ً
عىل صحة اللبنانيني ومنعا ً للمضاربة غري املرشوعة للقطاع.
وحــ ّذرت اللجنة مــن أن «قطاع لحوم املــوايش الحية
يتعرض لخســائر كبرية نتيجة عوامل عديدة تهدّده بالزوال،
كاشــفة يف هذا اإلطار عن دخول لحوم مستوردة اىل السوق
املحلية ال تتطابق مع املواصفات املعتمــدة يف لبنان ،و»هذا
املوضوع يجب وقفه رسيعاً».
وطالبت اللجنة ،وحفاظا ً عىل قطاعي املوايش والدواجن،
بتطبيق قرارات وزارة اإلقتصاد والتجارة ومواصفة مؤسسة
«ليبنور» التي تقيض بإلتزام مراكز البيع بتطبيق آلية عرض
اللحوم والدواجن املســتوردة بغالفهــا األصيل مع بطاقتها
البيانية ،والفصل بــن ما هو مجلد ومربد وطــازج ،منعا ً
للتالعب والغــش وإلحاق الرضر بصحة املواطن .كما طالبت
بتشديد املراقبة عىل اللحوم املستوردة بإعتماد رشكة مراقبة
عاملية.

كيف تحتسب زيادة غالء المعيشة؟

أصدر وزير العمــل مصطفى بريم
مذكرة ترمي إىل تفســر املرســوم رقم
 9129تاريــخ  12أيــار  2022القايض
بتعيني بدل غالء املعيشــة للمستخدمني
والعمال الخاضعني لقانون العمل ،جاء
فيها:
« - 1إن الغايــة من هــذه الزيادة
هي دعم صمــود العاملــن يف القطاع
الخــاص دون أن يصار يف ذات الوقت إىل
زيــادة األعباء الكبرية عىل املؤسســات
االقتصاديــة التي تعانــي يف ظ ّل هذه
األزمة املالية الخانقــة .ولهذا فإن هذه
الزيادة ليست الحد األدنى الجديد لألجور
الذي يؤمــن الحد األدنى من معيشــة
العامل ،وإنما هــي بمثابة زيادة موقتة
مضافة اىل الحد األدنى لألجور الشهري
املحدد بموجب املرســوم 2012 /7426
واىل أســاس االجر الشــهري الذي كان
يتقاضــاه االجري بتاريــخ 2022/3/1
ويعمل بهذه الزيادة إىل حني تعيني الحد
األدنــى الجديد لألجور وفــق معطيات
األوضاع االقتصادية واالجتماعية.
 - 2تدخــل هذه الزيــادة املضافة
يف أســاس الراتــب وتعترب مــع الحد
األدنــى الرســمي لألجور بأنهــا الحد
األدنى للكســب الخاضع للترصيح عنه
للصندوق الوطني للضمان االجتماعي.

أخبار سريعة

 - 3إن الزيادات عىل األجر الشهري
التي منحها صاحــب العمل قبل صدور
هذا املرسوم ال تعفيه من واجب تطبيق
أحكام هذا املرســوم وإعطــاء الزيادة
املضافة للعاملني الذيــن تق ّل أجورهم
الشــهرية عن أربعة ماليني لرية لبنانية.
أمــا إذا كان أصحاب العمــل قد منحوا
العاملني مساعدات اجتماعية أو سلفات
عىل حســاب الزيادة التي ستقرر الحقا ً
فيمكن لصاحب العمــل أن يتوقف عن
منح األجري هذه املســاعدة أو الســلفة
بعد تنفيذ التزامه دفع الزيادة اإلضافية
املقررة بموجب املرســوم 2022/9129
عىل األجر الشهري أو اليومي للعامل.
 - 4إن منح األجري الزيادة اإلضافية
عىل الراتب واملحــددة بمبلغ 1325000
ل.ل .يســتفيد منها كل مــن كان أجره
الشــهري أربعة ماليني لرية وما دون ،أو
كان أجره اليومي أقل من  182ألف لرية
لبنانية.
 - 5إن األجراء الذين يتجاوز أجرهم
الشــهري أربعــة ماليني لــرة لبنانية
أو يتجــاوز أجرهم اليومــي 182.000
ل.ل .يســتفيدون من زيــادة مضافة
عىل أجورهم بموجــب اتفاقات فردية
مــع أصحــاب العمل أو باالســتناد إىل
مفاوضــات جماعية .عــى أن تراعى

أحكام اتفاقية منظمــة العمل الدولية
بشــأن تحديد الحد األدنى لألجور التي
توجب عنــد تعيني األجــور أن يؤخذ يف
االعتبار :احتياجــات العمال وعائالتهم
مع مراعاة املســتوى العــام لألجور يف
البلد وتكاليف املعيشة وإعانات الضمان
االجتماعي ومستويات املعيشة النسبية
للمجموعــات االجتماعيــة األخــرى،
والعوامل االقتصاديــة ومنها متطلبات
التنميــة االقتصاديــة ومســتويات
االنتاجيــة والرغبة يف بلوغ مســتوى
مرتفع من العمالة والحفاظ عليه.
 - 6إن هذه الزيــادة اإلضافية هي
الحــد األدنى الذي عــى صاحب العمل
منحه لألجري دون أن يمنع ذلك أصحاب
العمل مــن إعطاء العمــال طواعية أي
زيادة إضافية.
 - 7يســتفيد املســتخدمون يف
املؤسســات العامة الخاضعــة لقانون
بمعــزل عن
العمــل من هــذه الزيادة
ٍ
اســتفادتهم املســبقة من املساعدات
االجتماعية املقــررة للعاملني يف القطاع
العام ،وكذلك يســتفيد من هذه الزيادة
الخاضعون لقانون العمــل وامللحقون
باإلدارات العامة من إدارات عامة أخرى
واملياومون واألشغال باألمانة واملدربون
واألجراء واملتعاقدون».

أعلن وزير االقتصاد والتجارة
في حكومة تصريف األعمال
أمين سالم خالل إطالق المجلس
الوطني لسياسة االسعارّ ،
أن
«النقابات أكدت أن أسعار السلع
ترتفع بشكل
متواز مع سعر
ٍ
صرف الدوالر ،ولم تسعر على
سعر صرف الـ 40ألفا ً للدوالر
الواحد في أي من المتاجر».
وقال« :مَ ن يريد استغالل حاجة
الناس سنكون له بالمرصاد».
واضاف« :متّجهون نحو
اإلنهيار وعلى الجميع أن يتحمل
مسؤولياته» .وأعلن أنه سيدعو
بشكل طارئ إلى اجتماع
للمجلس الوطني لسياسة
األسعار «ألننا في حال طوارئ
وما فينا نكفي هيك».

ربطة الخبز ترتفع
 2000ليرة

مع ارتفاع سعر القمح عالميا ً
وصدور جدول اسعار جديد
للمحروقات ،ت ّم رفع سعر
ربطة الخبز الصغيرة 2000
ليرة أي من  7الى  9آالف ليرة
لبنانية ،والمتوسطة الحجم ايضا ً
 2000ليرة لبنانية أي من 13
الى  15الف ليرة لبنانية ،مع
إلغاء الربطة الكبيرة .وأشار
وزير االقتصاد الى أن قرار
رفع سعر رغيف الخبز جاء مع
االرتفاع السريع بسعر صرف
الدوالر وتبعا ً لدراسة دقيقة
لكلفة مكونات الرغيف .وهناك
استعداد إلصدار جدول اسبوعي
او حسب التغييرات الحاصلة في
سعر الدوالر.

"البيئة" تستبق أزمة
النفايات
عقد وزير البيئة في حكومة
تصريف األعمال ناصر ياسين
اجتماعا ً موسعا ً حضره محافظ
بيروت القاضي مروان عبود
وممثلون عن اتحادي بلديات
المتن وكسروان وعن البنك
الدولي وبرنامج األمم المتحدة
اإلنمائي وخبراء الوزارة وبلدية
بيروت.
وخالل االجتماع ،تم البحث في
وضع نظام أفضل ومتكامل
إلدارة النفايات الصلبة في مدينة
بيروت وقضاءي المتن وكسروان.
وأوضح «أن العقد الحالي
لجمع النفايات ونقلها بين
المشغل وبلدية بيروت انتهى
في  30نيسان  ،2022وبين
المشغل ومجلس اإلنماء واإلعمار
بخصوص قضاءي المتن
وكسروان في  13ايار .»2024
أكد ياسين «أن وزارة البيئة
ستساعد البلديات في االسابيع
المقبلة في وضع دفاتر شروط
تبنى على مبادئ أعدّها ليت ّم
عرضها على مشغلين أكفاء
وبشفافية تامة ،ولنستبق حصول
أزمة نفايات ،كما جرى في
 ،2015على أن تعمل البلديات
في هذه االثناء على تحسين
الوضع الحالي للجمع والكنس».
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أستراليا لجزر المحيط الهادئ :لتجنّب اإلتفاقات األمنية مع الصين

بكين ُتعلن تدريبات عسكرية في بحر الصين الجنوبي

هناك جزر عدّة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي (أرشيف  -أ ف ب)

يف وقت تتصاعد فيه حدّة التجاذبات الجيوسياسية
يف أقىص رشق آســيا ،حيث انتقــدت الواليات املتحدة
وحلفاؤها طموحات بكني العســكرية يف منطقة آسيا
واملحيط الهادئ ،كشفت هيئة املالحة البحرية الصينية
أن الصــن ســتُجري تدريبات بحريــة يف بحر الصني
الجنوبي اليوم.
وســتجرى املناورات يف املنطقة املجاورة للساحل
الصيني مبارش ًة ،يف مســاحة بحرية صغرية بعيدة عن
املناطق املتنازع عليها مع فيتنام والفيليبني ،إذ أوضحت
إدارة األمن البحري أن "التدريبات العســكرية ستجرى
واملنطقة محظورة" ،ونرشت إحداثيات املنطقة املعنيّة.
وتقع املنطقــة عىل بُعد حــواىل  25كلم يف جنوب
جزيرة هاينان (جنوباً) وتبلغ مساحتها نحو  100كلم
مربّــع .كما من املق ّرر إجراء مناورات يف منطقة بحرية
أخرى بالقرب من هاينان األسبوع املقبل.
ويف املقابل ،أظهرت مسودة للسياسة االقتصادية أن
اليابان تهدف إىل تعزيز قدراتها العسكرية بشكل كبري،
إذ يخىش املسؤولون من أن العملية العسكرية الروسية
يف أوكرانيا "قد تؤدّي إىل عدم اســتقرار يف رشق آسيا"،
بحسب ما أفادت وكالة "رويرتز".
وبينما تعهّ د رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا
خالل لقائه بالرئيس األمريكي جو بايدن اإلثنني" ،بزيادة
كبرية" يف ميزانية الدفاع اليابانية ،ال تُقدّم املسودة ،وهي
مخ ّ
طط اقتصــادي طويل األجل يت ّم تحديثه ســنويّاً،

تفاصيل حول اإلنفاق ،لكنّهــا تحدّثت للم ّرة األوىل عن
"محاوالت من جانب واحد لتغيري الوضع الراهن بالقوة
يف رشق آسيا ،ما يجعل األمن اإلقليمي أكثر تدهوراً".
تزامناً ،دعت أســراليا دول جنوب املحيط الهادئ
إىل ص ّد محاوالت الصني التي تســعى للتق ّرب من دول
املنطقة لتوسيع ســيطرتها يف مجال األمن .وتوجّ هت
وزيرة الخارجية األسرتالية بيني وونغ إىل فيجي يف أوّل
زيارة رســمية الخميس ،سعيا ً إىل جذب الدول الجزرية
بعدما فاجأت جزر سليمان كانبريا الشهر املايض بتوقيع
اتفاقية أمنية واسعة مع الصني.
"عبنا علنا ً
وقالت وونغ يف ســوفا عاصمة فيجيّ :
ً
مضيفة:
عن مخاوفنا يف شــأن هذه الصفقة األمنية"،
"مثل الجزر األخــرى يف املحيط الهادئ ،نعتقد أن هناك
عواقب .نعتقد أنه من امله ّم أن تُحدّد املنطقة بنفســها
أمن املنطقة".
وأكدت أن بلدها ســيكون خيارا ً أفضل من الصني،
ً
موضحــة أنّه "نُريد أن نُثبت ألمّ تنــا وللدول األخرى يف
املنطقة أنّنا رشيك جدير بالثقة ويُمكن االعتماد عليه.
وقد كنا كذلك تاريخيّاً" ،ولفتت إىل حصيلة أداء أسرتاليا
يف املســاعدات التنموية .وتابعت" :نُريد أن نعمل معكم
عىل أولويّاتكــم .نُريد أن نعمل معــا ً كجزء من عائلة
املحيط الهادئ".
ويف الوقت عينه ،يقوم وزير الخارجية الصيني وانغ
يي بزيارة لعدد من دول جنــوب املحيط الهادئ بهدف

َ
مجال ْ األمن والتجارة الح ّرة .وخالل
توسيع التعاون يف
مؤتمر صحايف استبعد منه بعض الصحافيني يف هونيارا
عاصمة جزر سليمان ،مح ّ
طته األوىل الخميس ،دان وانغ
ّ
التوصل
"االفرتاء والهجمات" عىل اإلتفاق األمني الذي ت ّم
إليه مع األرخبيل .وتوجّ ه وانــغ باألمس إىل كرييباتي،
املح ّ
طة الثانية يف جولة مكثفة ستســتم ّر حتّى الرابع
من حزيران ،مع توقف يف ســاموا وبابوا غينيا الجديدة
وفيجي.
توازياً ،اتهمــت وزارة الخارجيــة الصينية وزير
الخارجية األمريكي أنتوني بلينكن "بتشــويه سمعة"
الصني ،بعدما ألقى خطابــا ً دعا فيه إىل اتخاذ إجراءات
ملوازنة نفوذ بكني عىل الساحة الدولية .واعترب املتحدّث
باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبني خالل مؤتمر
صحــايف أن خطاب بلينكن "ينــر معلومات خاطئة
ّ
وي ّ
ويتدخل بشــؤونها الداخلية
ُضخم تهديد الصــن
ويُشوّه صورة سياساتها الداخلية والخارجية".
وأوضح وانغ أن الصني "تُعارض بشــدّة" خطاب
بلينكن الذي يُظهر أن واشــنطن تســعى إىل "احتواء
تنمية الصني وتثبيطهــا والحفاظ عىل الهيمنة والقوة
األمريكيّتَ ْي" ،فيما كان بلينكن قد اعترب يف خطاب طال
انتظاره حول الصني ألقاه يف جامعة "جورج واشنطن"
الخميس أن بكني تُش ّكل "أخطر تهديد طويل األمد عىل
النظام الدويل".
وعىل صعيــد آخر ،ح ّذر املستشــار األملاني أوالف

شولتز من أن القروض التي تمنحها الصني منذ سنوات
لبلدان فقرية ،خصوصا ً يف أفريقيا ،تُشــ ّكل خطرا ً جدّيا ً
يُمكن أن يُغــرق العالم يف أزمة ماليــة جديدة .وقال:
"هنــاك ّ
حقا ً خطر جدّي" من أن تنجــم أزمة مالية يف
"دول الجنوب عن قروض منحتها الصني عامليّا ً من دون
أن تتمتّع با ّ
طالع شــامل عليها لكثرة الجهات الضالعة
فيها".
وتابع شــولتز" :هذا األمر قد يُغرق الحقا ً الصني
ودول الجنوب يف أزمة اقتصادية ومالية كربى" ،مشدّدا ً
عىل أن "بقية دول العالم لن تكون بمنأى عنها" ،ورأى
أن هذا األمر يُثري "قلقا ً جدّياً" .وأشار إىل مبادرة "البوابة
العاملية" لالتحاد األوروبي التي أُعلن عنها أخريا ً والرامية
إىل التصدّي لنفوذ الصني .ومن خالل هذه املبادرة يسعى
االتحاد األوروبي إىل استثمار أكثر من  150مليار يورو يف
أفريقيا ،يف مجاالت عدّة تشمل الطاقة املتجدّدة والنقل
وإنتاج اللقاحات والتعليم.
ويُنظر إىل هــذه الخ ّ
طة عىل أنهــا ر ّد عىل مبادرة
"الحــزام والطريــق" ،وهو مرشوع الصــن الرئييس
لتوســيع البنية التحتية وتُقدّر قيمتــه بنحو تريليون
دوالر .وجاءت ترصيحات املستشار األملاني خالل ندوة
ن ّ
ظمت يف شتوتغارت ضمن فاعليات "يوم الكاثوليك يف
إن أوروبا وقفت جانبا ً
أملانيا" ،قال فيها أحد املتحدّثني ّ
بينما ّ
ضخــت الصني أمواال ً لبناء طــرق وجامعات يف
أفريقيا ،ما ع ّزز نفوذ بكني يف القارة السمراء.

فيتو روسي  -صيني ضدّ مشروع أميركي في مجلس األمن

عقوبات أميركية جديدة على صلة بكوريا الشمالية
بعد التجارب الصاروخيــة الكورية
الشمالية ،فرضت الواليات املتحدة عقوبات
جديدة أمس شــملت مرصفني روســيني
متّهمني بدعــم برنامج أســلحة الدمار
الشامل يف بيونغ يانغ .وأتت هذه العقوبات
بعدما استخدمت روســيا والصني الفيتو
ض ّد مرشوع قرار لتشــديد العقوبات عىل
كوريا الشمالية يف مجلس األمن الدويل.
وأوضحــت وزارة الخزانة األمريكية
أنها بصــدد تجميد أي أصــول أمريكية

وتجريم تعامــات مع بنك الرشق األقىص
ّ
ومؤسسات روسية تتّهم
وبنك ســبوتنيك
بالعمل مــع كوريا الشــمالية والرشكة
التجاريــة املرتبطة بالخطــوط الجوّية
الكورية الشــمالية "كوريــو" الخاضعة
أساسا ً لعقوبات .وتســتهدف العقوبات
أيضا ً جونغ يونغ نام الذي ،بحسب وزارة
الخزانــة ،يعمل انطالقا ً من بيالروســيا،
حليفة موســكو ،لصالح معهد األبحاث
الكوري الشمايل للتس ّلح .وذ ّكرت الخزانة

كثّفت بيونغ يانغ تجاربها الصاروخيّة منذ بداية العام (أ ف ب)

والذي يُمكن أن تستفيد منه بيونغ يانغ.
األمريكية بأن كوريا الشــمالية أطلقت 3
صواريخ باليستية أحدها عابر للقارات يف
وصوّتت الدول الـ 13األخرى األعضاء
ملصلحة املرشوع الــذي ّ
 24أيّار ،بعد زيــارة الرئيس األمريكي جو
نص عىل خفض
يف واردات بيونــغ يانغ مــن النفط الخام
بايدن إىل آسيا ،ما يرفع إىل  23عدد التجارب
واملك ّرر .ويف الكواليسّ ،
عب عدد من حلفاء
الباليســتية منذ مطلع الســنة "ويُش ّكل
واشنطن عن أسفهم إلرصارها عىل إجراء
انتهاكا ً لقرارات مجلس األمن الدويل".
تصويت مع علمها ّ
بأن الصني وروســيا
وشدّد مســاعد وزير الخزانة بريان
ستستخدمان الفيتو ض ّد مرشوع القرار.
نلســون يف بيان عىل أن "الواليات املتحدة
لكن األمريكيني يرون ّ
أن عدم التح ّرك يف هذا
ســتواصل تطبيــق العقوبــات وفرض
احرتامها مع ّ
الوضع "أسوأ من ســيناريو عرقلة بل َديْن
حض كوريا الشــمالية عىل
لتبنّي القــرار" ،كما ذكر
العودة إىل الديبلوماســية
ّ
ســفري طلب عدم كشف
والتخل عن تطوير أسلحة
هويّته .وأشارت السفرية
دمار شــامل وصواريخ
باليســتية" ،يف وقــت إتهمت روسيا الواليات األمريكية يف األمم املتحدة
تتوقع فيه واشــنطن أن المتحدة بتجاهل دعوات ليندا تومــاس غرينفيلد،
تجري بيونغ يانغ تجربة بيونغ يانغ إلى وضع حدّ مــرّر ًة الخطــوة ،إىل أنه
منــذ  2017حــن تبنّى
نووية جديدة من شــأنها
"ألنشطتها العدائية"
مجلس األمن باإلجماع 3
أن تُشــ ّكل خرقا ً للحظر
مجموعات من العقوبات القاسية" ،لم يؤ ِد
املفروض منذ العام .2017
ضبط النفس والصمت من قبل املجلس إىل
واســتخدمت الصني وروســيا كما
ّ
كان متوقعا ً
إزالة التهديد وال حتّى إىل خفضه" .وأردفت:
حــق النقض يف مجلس األمن
"بل بالعكس ،ش ّكل جمود املجلس تشجيعا ً
الدويل الخميس ض ّد مرشوع قرار أمريكي
لكوريا الشمالية" .وكانت قد اعتربت قبل
لتشديد العقوبات عىل كوريا الشمالية بعد
التصويت ّ
أن إطالق الصواريخ الباليستية،
اختبارها صواريخ باليســتية ،ما يعكس
بما فيها العابرة للقــارات ،يُمثّل "تهديدا ً
بشكل واضح انقسام هذه الهيئة الدولية

للسلم واألمن للمجتمع الدويل بأرسه".
من جهته ،وخــال نقاش متوتر مع
الديبلوماســية األمريكية ،اتهم الســفري
الصيني تشانغ جون الواليات املتحدة بأنها
ســعت إىل "الفشــل" وإىل "إبعاد املجلس
عن الحوار واملصالحــة" .وقال ّ
إن "عقدة
املشــكلة هي معرفة إذا كانــوا يُريدون
اســتخدام ملف شــبه الجزيرة الكورية
إلســراتيجيّتهم املزعومــة يف املحي َ
ط ْي
الهندي والهادئ" .وقبــل التصويت ،أكد
الســفري الصيني لصحافيني رفض بكني
التام ألي "محاولة لجعل آســيا ســاحة
معركة أو إلثارة مواجهات أو توتر فيها".
أمّ ا سفري روســيا لدى األمم املتحدة
فاسييل نيبينزيا ،فقد اتهم الواليات املتحدة
بتجاهل دعوات بيونــغ يانغ إىل وضع ح ّد
"ألنشــطتها العدائية" .وقال ّ
إن "زمالءنا
األمريكيني والغربيــن ال يملكون عىل ما
يبدو أي ر ّد عىل أوضاع األزمات سوى فرض
عقوبات جديدة" ،يف حــن ّ
نص مرشوع
القرار األمريكي عىل حظر صادرات كوريا
الشمالية من الفحم وساعات اليد والحائط
وأيّ بيــع أو نقل للتبــغ إىل بيونغ يانغ.
كما يهدف إىل تعزيز مكافحة األنشــطة
اإللكرتونية لبيونغ يانغ.

٢٠

الـــعـــــالـــــم
العـــدد  - ٨٤٥السنــــة الثــالثــة

الـسـبـت  ٢٨أيـــــــار 2022

أعمال عنف ُتثير صدمة في البرازيل
ُ
ص ِد َم الربازيليون مجدّدا ً يف األيام األخرية
بأعمال عنف خطرة مارســتها الرشطة بعد
معلومات عن «عمليات تعذيب» و»إعدامات
بعد إجراءات موجــزة» خالل مهاجمة حي
فيال كروزيرو العشوائي يف ريو دي جانريو.
وأســفرت العملية التي وصفهــا عدد من
املسؤولني املنتخبني وناشطي املجتمع املحيل
بأنها «مذبحــة» ،عن ثانــي أكرب حصيلة
للضحايــا يف عملية مداهمة أحــد األحياء
الفقرية من قبل الرشطة يف تاريخ ريو.
وبعــد عملية للرشطة ُقتِــ َل فيها أكثر
من  22شــخصا ً الثلثاء يف فيــا كروزيرو،
قــال رئيس لجنة حقوق اإلنســان يف نقابة
محامي ريــو رودريغو مونديغو« :رأينا جثة

شخص يُغ ّ
طي وجهه مسحوق أبيض يشبه
الكوكايني» ،مشــرا ً إىل أن «الذين قتلوا هذا
الشــخص ل ّ
طخوا وجهه بالكوكايني وربّما
أجــروه عىل أكله وهذا تعذيــب» ،ولفت إىل
شهادات عن أشخاص ُقتِلوا بالسالح األبيض.
وأوضح مونديغو أنه زار فيال كروزيرو
الثلثاء بينما كانت العملية جارية بطلب من
ممثيل إحدى الجمعيــات املجاورة .وأضاف:
«نشتبه أيضا ً بحدوث عدد كبري من عمليات
اإلعدام بإجراءات موجزة .أخربنا شــهود أن
الرجال الذين استســلموا للرشطــة ُقتِلوا يف
األحراج» يف الجزء العلوي من الحي الفقري.
وكشــف أن تقرير عملية الرشطة ٍ
كاف
لتعزيز هذه الشــكوك حول عمليات اإلعدام

خارج إطار القضــاء .وقــال« :إذا راجعنا
اإلحصائيــات يف كافة أنحاء العالم ،فلن نرى
إطالق نار يُقتل فيه أكثر من  20شــخصا ً يف
معســكر وال يُقتل أحد يف املعسكر اآلخر»،
فيما فتحت النيابة العامة الثلثاء تحقيقا ً يف
«انتهاكات محتملة» لحقوق اإلنسان ارتكبها
رجال رشطة يف فيال كروزيرو.
وتُفيد حصيلة نرشتها الســلطات التي
أحصت الجثث ّ
بأن  26شــخصا ً ُقتِلوا خالل
املداهمة ،بينهم إمرأة يف الحادية واألربعني من
العمر سقطت برصاصة طائشة .لكن رشطة
ريو التي ذكرت أنها واجهت إطالق نار كثيفا ً
يف فيال كروزيروّ ،
خفضت الخميس الحصيلة
ً
موضحــة أن  3جثث جاءت من حي
إىل ،23

أخبار سريعة
عشوائي آخر يبعد  5كيلومرتات ،حيث يعتقد
أن اشتباكات حصلت بني مه ّربي مخدّرات.
من جهة أخرى ،صدم الربازيليون أيضا ً
بوفاة رجل خنقا ً يف صندوق سيارة للرشطة.
وانترشت اللقطات التي صوّرها شاهد عيان
بشــكل واســع عىل اإلنرتنت ،يف حني أكدت
رشطة املــرور االتحادية يف بيان الخميس أن
رجال األمن «استخدموا أساليب ملنع الحركة
وأدوات رضرهــا املحتمل ضئيل» يف مواجهة
«عدوانية» جينيفالدو دي خيسوس سانتوس
( 38عامــاً) خالل عملية تدقيــق روتينية.
وحصل الحــادث األربعاء عىل طريق بالقرب
من بلدة أومباوبا يف والية ســرغيبي (شمال
رشق).

تـتـمـــات
بوصعب مرشّـح "الثنائي" :باسيل و"حزب الله"!

ويف املقابل ،ال تزال الطبقة الحاكمة مســتغرقة يف حالة اإلنــكار والهروب إىل األمام عرب
ابتداع املزيد من الخزعبالت واملناورات لتجنّب الســر يف ســكة اإلصالح ومكافحة الفســاد،
فجاء الرد حاسما ً باألمس من املقر الرئييس لصندوق النقد الدويل يف واشنطن عىل مسمع من
وزير الخارجية يف حكومة ترصيــف األعمال عبدالله بو حبيب ومفاده« :الصندوق لن يتمكن
من مســاعدة لبنان من دون إقرار اإلصالحات الرضورية بما يشمل إقرار املوازنة والكابيتال
كونرتول وتعديل قانون الرسية املرصفية وخطة اسرتاتيجية للقطاع املرصيف وتقييم املوجودات
الخارجية ملرصف لبنان» ،عىل أن يكرر رئيس بعثة صندوق النقد إرنستو رامرييز هذه الرسالة
عىل مسامع جميع املسؤولني اللبنانيني خالل زيارته املرتقبة إىل بريوت يف حزيران املقبل.
لكن عىل نهج املحاصصة نفســه الذي أوصل من خالله العهد وتياره اللبنانيني إىل الدرك
األسفل من جهنم ،خلص «البازار الترشيعي» الذي خاضه رئيس «التيار الوطني الحر» جربان
باســيل مع «حزب الله» إىل تســليم األول برضورة رفع «الراية البيضاء» عىل حلبة انتخابات
الرئاســة الثانية يف مواجهة الرئيس نبيه بري ،وامليض قدمــا ً يف خيار النائب الياس بو صعب
ملنصب نيابة الرئاسة الثانية «ليكون مرشح «التيار الوطني» و»حزب الله» لهذا املوقع من دون
تقديم أي التزام من جانب بري بتصويت كتلته لبو صعب أســو ًة بعدم تصويت التيار لرئيس
املجلس» ،حســبما ّ
لخصت مصادر مواكبة نتيجة االتفاق الذي تم التوصل إليه يف هذا اإلطار،
معترب ًة يف الوقت نفسه ّ
أن «بري خرج رابحا ً من هذه املعادلة خصوصا ً وأن بو صعب هو مرشح
ّ
«الثنائي الشيعي»
املفضل لخالفة إييل الفرزيل ،فيكون التايل قد وصل إىل مبتغاه من دون الحاجة
حتى إىل إبرام مقايضة يف األصوات مع باسيل بني رئاسة املجلس ونيابة الرئاسة».
أما عن األسباب الداخلية التي دفعت باسيل إىل إعالن ترشيح بو صعب رغم أنه كان يدفع
باتجاه ترشــيح النائب جورج عطالله للموقع ،فكشفت املصادر ّ
أن «االنقسام داخل صفوف
كتلة «التيار» كان له األثر الراجح يف كفة اتخاذ القرار لصالح بو صعب ال سيما ّ
وأن األخري أبدى
نيته الرصيحة بالرتشح لنيابة الرئاسة الثانية بمعزل عن قرار الكتلة مدعوما ً من عدد كبري من
أعضائها األمر الذي جعل رئيس الكتلة يرضح لرتشيحه ويرصف النظر عن ترشيح عطالله».
وعن الحاصل االنتخابي الذي سيحظى به بو صعب ،أوضحت املصادر ّ
أن «الساعات املقبلة
ستكون كفيلة بحشد «حزب الله» ما أمكنه من أصوات الحلفاء لصالح مرشح «التيار الوطني»
مستفيدا ً بشكل أساس من عدم وجود مرشــح تغيريي يف املقابل يحظى بدعم قوى األكثرية
النيابية الجديدة ملوقع نائب رئيس املجلس».
اجتماعياً ،بلغت لعبة الســوق السوداء أمس مداها يف حرق أعصاب وأموال املواطنني ،مع
بلوغ «هسترييا» الدوالر مستويات قياســية يف سوق الرصافني نهارا ً ناهزت عتبة الـ 40ألف
لرية ،قبل أن يتدارك املرصف املركزي املوقف ويســارع إىل كبح جماح السوق بلجام التعاميم،
فبادر إىل إصدار تعميم جديد شــهر فيه سيف «صريفة» يف وجه «الصيارفة» معلنا ً الجهوزية
لتلبية «طلبات جميع حاميل اللرية من مواطنني ومؤسســات من أجل تحويلها إىل الدوالر عىل
سعر منصة «صريفة» خالل  24ســاعة بدءا ً من االثنني عرب املصارف» ،التي عاد وطلب منها
يف بيان آخر أن تبقي فروعها وصناديقها مفتوحة يوميا ً حتى الساعة السادسة مسا ًء ولثالثة
أيام متتالية بغية تلبية طلبات املواطنني من رشاء الدوالرات.
ورسعان ما هبط ســعر رصف الدوالر يف سوق الرصافة بشكل دراماتيكي ليرتاجع إىل ما
دون الـ 30ألفا ً مســا ًء مقلصا ً الفارق بني الســوق املوازية وتسعرية «صريفة» ،عىل أن تبقى
العربة وفق الخرباء االقتصاديني واملاليني يف «مدى قدرة مرصف لبنان عىل مواصلة لعبة «شد
الحبال» مع الرصافني واســتمراره يف ّ
ضخ الدوالرات يف الســوق ،وإال ّ
فإن السيناريو نفسه
سيتكرر وسيعود سعر الرصف إىل التحليق بال سقف».

"فيتش" :الضبابية السياسية ال تبشر بتمرير اإلصالحات الفورية

عىل الرغم من أن االنتماءات السياسية للمرشّعني اللبنانيني ال تكون واضحة عىل الدوام،
فقد رأت الوكالة أن «االنتخابات أضعفت مكانة حزب الله يف الربملان ،حيث خرس التحالف الذي
يتزعمه 10 ،مقاعد واألغلبية يف الربملان» .وكان مــن الجدير بالذكر برأيها أن «التيار الوطني
الحر ،وهو حزب مسيحي متحالف مع حزب الله  ،قد خرس أمام حزب مسيحي آخر هو القوات
اللبنانية .وهذا قد يكون مهما ً مع االنتخابات الرئاســية املقرر إجراؤها يف وقت الحق من هذا
العام .حيث ينتخب الرئيس من قبل النواب».
ومع ذلك ،تتابــع الوكالة أن «كتلة حزب الله التي تضم  61مقعدا ً من أصل  128مقعدا ً ال
تــزال يف وضع جيد للتحكم يف اختيار رئيس الربملــان ،حيث فاز الحزب مع حركة أمل بجميع
مقاعد الشيعة البالغ عددها  27يف املجلس الترشيعي .كما يمتلك حزب الله أيضا ً روافع أخرى
للتأثري خارج السياسة االنتخابية الرسمية».
الوكالة أعربت يف التقرير عن خشيتها من إعراب الوزراء املقربني من «حزب الله» وحركة
أمل عن اعرتاضهم عىل خطة التعايف التي صوّتت الحكومة عليها .وال سيما أن هذا يستدعي ،من
بني إجراءات أخرى ،إلغاء جزء كبري من الدين بالعمالت األجنبية ملرصف لبنان (مرصف لبنان
 ،البنك املركزي) ،وإعادة هيكلــة القطاع املرصيف  -بما يف ذلك بعض الحماية لصغار املودعني
وقصص عىل آخرين  -وحل البنوك غري القابلة لالستمرار .وبحسب التقرير ان «موافقة مجلس
الوزراء عىل اإلصالحات كانت واحدة من عدد من الرشوط السابقة التي يجب أن يفي بها لبنان
ملوافقة صندوق النقد عىل االتفاقية التي جرى التوصل إليها يف نيســان الفائت عىل مستوى
املوظفني بشأن اتفاق تمويل ممتد مدته  46شهرا ً تبلغ قيمته حواىل  3مليارات دوالر أمريكي.
وتشمل الرشوط املسبقة األخرى املوافقة الربملانية عىل ترشيع هيكلة املصارف وقانون الرسية
املرصفية وميزانية  .2022موافقة مجلس الوزراء عىل اســراتيجية متوســطة املدى إلعادة
هيكلة املالية العامة والديون؛ توحيد مرصف لبنان أســعار الرصف لعمليات الحساب الجاري
املرصح بها  ،بدعم من تطبيــق ضوابط عىل رأس املال؛ تدقيق مركز األصول األجنبية ملرصف
لبنان (يبدو أن هذا عىل وشك االكتمال)؛ والبدء يف تقييم  14بنكا ً من أكرب البنوك.
أمام كل ما تقدم لم تغري «فيتش» تصنيف لبنان والــذي هو »RD»Restricted default
أو ما يعني التقصري املقيد الذي يســبق بخانة واحدة التقصري الكيل  .Dوقد وعدت بتحســن
التصنيف بمجرد إعادة هيكلة الدين والتوصل إىل اتفاق مع الدائنني.

روسيا ُتضيّق الخناق العسكري على سيفيرودونيتسك

َ
الجيش ْي الرويس أو األوكراني اإلدالء بأي تعليق حول هذه املعلومات التي
ولم يشأ أي من

ّ
التحقق من صحّ تها من مصدر مستق ّل .لكن من شأن السيطرة
تع ّذر عىل وكالة «فرانس برس»
عىل ليمان أن تُمهّ د الطريق يف اتجاه سلوفيانسك ث ّم كراماتورسك ،مع إحراز تقدّم يف محاولة
تطويق سيفريودونيتسك وليسيتشانسك ،وهما مدينتان أوكرانيتان مهمتان تقعان يف أقىص
الرشق.
وتتع ّرض سيفريودونيتسك للقصف منذ أســابيع ،ويبدو أن حصارها بات شبه مكتمل.
ونقلت وكالة «ريا نوفوســتي» عن مســؤول أمنــي يف «جمهورية» لوغانســك أن «مدينة
سيفريودونيتســك باتت حاليّا ً محارصة ،وأن القوات األوكرانية لم تعُ د قادرة عىل الخروج»،
بينما نفى رئيس اإلدارة األوكرانية ملدينة سيفريودونيتسك أولكسندر سرتيوك اكتمال الحصار،
لكنّه أق ّر بأن الوضع «صعب للغاية» .ولم يعُ د متاحا ً للتوجه إىل مناطق أوكرانية أخرى وللتموّن،
سوى طريق ريفي من الصعب حتّى عىل الدبّابات والشاحنات العسكرية سلوكه.
واتهم الرئيس األوكراني فولوديمري زيلينســكي روسيا مســاء الخميس بارتكاب «إبادة
جماعية» يف دونباس ،حيث تتعرض سيفريودونيتســك لسيل من القنابل .ويف وسط أوكرانيا،
ُقتل نحو  10أشــخاص يف قصف رويس عىل موقع عســكري يف مدينــة دنيربو .كما أُطلقت
صفارات اإلنذار من غارات جوّية مجدّدا ً فجر الجمعة يف خاركوف ،حيث أدّت عمليات قصف يف
اليوم السابق إىل سقوط  9قتىل و 19جريحاً ،جميعهم من املدنيني ،بحسب زيلينسكي.
ويف غضون ذلك ،كشف مسؤولون أمريكيون لشبكة «يس أن أن» أن إدارة الرئيس األمريكي
جو بايدن تســتع ّد إلرســال أنظمة صاروخية بعيدة املدى إىل أوكرانيا ،كجزء من حزمة أكرب
من املســاعدة العسكرية واألمنية للبالد ،والتي يُمكن اإلعالن عنها األسبوع املقبل ،يف حني أكد
الرئيس الرويس فالديمري بوتني أن تحميل بالده مســؤولية تع ّ
طل وصول إمدادات الحبوب يف
العالم« ،ال أســاس له» ،وذلك خالل اتصال هاتفي مع مستشار النمسا كارل نيهامر ،مشريا ً
مجدّدا ً إىل «العقوبات األمريكية واألوروبّية ض ّد روسيا» عىل أنها سبب األزمة الغذائية .بالتزامن،
أعلنت روسيا الجمعة أنها تعمل بهدف تصدير  50مليون ّ
طن من الحبوب يف املوسم املقبل.
من جهته ،كشف املستشار النمسوي خالل مؤتمر صحايف أن بوتني «أصدر إشارات إىل أنّه
مستع ّد للسماح بصادرات من املوانئ البحرية» من املنتجات الزراعية األوكرانية بالتنسيق مع
ّ
األمم املتحدة ،بينما اتهم وزير الخارجية الرويس سريغي الفروف الغرب
بشن «حرب شاملة»
ض ّد «العالم الرويس بأرسه» ،متوقعا ً أن تستم ّر «لوقت طويل» ،يف وقت أعلنت فيه األمم املتحدة
أنه من بني أكثر من  6.6ماليني الجئ أوكراني ف ّروا إىل دول مجاورة ،انتقل مليونان و 900ألف
الجئ إىل بلدان أوروبّية أخرى.
وعىل صعيد آخر ،طردت موســكو  5ديبلوماســيني كروات ر ّدا ً عىل قرار زغرب طرد 24
روسيّا ً يف نيســان املايض ،فيما كان الفتا ً باألمس قطع كنيسة أوكرانيا األرثوذكسية التابعة
لبطريركية موســكو الروابط مع الكنيسة األرثوذكسية الروســية عىل خلفية الغزو الرويس
ً
ألوكرانيا،
معلنة «االستقالل الكامل» يف خطوة تاريخية مناهضة للسلطات الروحية يف روسيا.
وجاء يف بيان لكنيسة أوكرانيا األرثوذكسية  -بطريركية موسكو عقب جلسة حول «العدوان»
الرويس« :نُخالف بطريرك موسكو كرييل موقفه ...حول الحرب» .وتابع البيان« :يُدين املجلس
الحرب بصفتها انتهاكا ً لوصية الله «ال تقتل» ،ويُقدّم التعازي ألولئك الذين يُعانون يف الحرب».

ي نفط يونانيّ َتيْن ...وأثينا تتّهمها بـ"القرصنة"
طهران تحتجز ناقل َت ْ

ً
وأفادت ّ
رافضة تحديد عدد البحارة اآلخرين
بأن  9يونانيني هم ضمن طاقمَ ْي السفينتَ ْي،
عــى متنهما .وأكدت أن أثينا أبلغت االتحاد األوروبي واملنظمة البحرية الدولية بالحادث .وأتى
اإلعالن عن احتجاز السفينتَ ْي بعد ساعات من طلب الخارجية اإليرانية اإلفراج عن ناقلة نفط
أعلنت اليونان أنها ستُس ّلم حمولتها للواليات املتحدة بنا ًء عىل طلب القضاء األمريكي.
واســتدعت الخارجية اإليرانية باألمس القائم بأعمال الســفارة السويرسية التي ترعى
َ
املصالح األمريكية يف طهران ،يف ظ ّل انقطاع العالقات الديبلوماســية بني
الطرف ْي منذ .1980
وأوضحت طهران أنها أبلغت القائم باألعمال «قلق واحتجاج الجمهورية اإلســامية اإليرانية
الشــديد عىل اســتمرار االنتهاك الواضح للقوانني واملعايري الدولية لقانون البحار واإلتفاقات
الدوليــة ذات الصلة ،خصوصا ً مبدأ ح ّريــة املالحة والتجارة الدولية الحــ ّرة من قبل اإلدارة
األمريكية».
وعىل صعيد آخر ،كشــفت صحيفة «نيويورك تايمز» األمريكية أن الهجوم الذي استهدف
ّ
مسية
مجمّ ع بارشني العســكري جنوب رشق طهران هذا األســبوع ن ُ ّفذ بواسطة طائرات
انتحارية ،وفق ما ذكر ثالثة إيرانيني عىل علم بالهجوم ومسؤول أمريكي.
ّ
املسيات التي استهدفت مساء األربعاء مجمع
ونقلت الصحيفة عن املصادر اإليرانية أن
بارشني انفجرت يف مبنى تستخدمه وزارة الدفاع كوحدة أبحاث لتطوير الطائرات بال طيّار ،ما
أسفر عن مقتل مهندس شاب يعمل هناك وإصابة شخص آخر.
وذكــرت املصادر اإليرانية امل ّ
طلعة أن الهجوم انطلق من داخل إيران عىل مقربة من قاعدة
بارشني العسكرية .وكشفت الصحيفة أن إيران تستخدم مجمّ ع بارشني لتطوير التكنولوجيا
ً
ّ
موضحة أن مسؤولني إرسائيليني رفضوا التعليق عىل
املسية،
النووية والصواريخ والطائرات
ّ
ّ
مسيات انتحارية هاجمت بارشني ،لكنه لم يذكر الجهة
الحادث ،فيما أكد مسؤول أمريكي أن
التي تقف خلف الهجوم ولم يُقدّم أي تفاصيل أخرى.
واعتربت الصحيفة األمريكية أن استهداف منشأة أبحاث الطائرات بال طيار يف بارشني يتبع
نمطا ً من محاولة إرسائيل مواجهة قدرات إيران املتنامية للطائرات بال طيار ،يف وقت ناقش فيه
وزير الخارجية اإلرسائييل يائري البيد مع نظريه األمريكي أنتوني بلينكن زيارة الرئيس األمريكي
جــو بايدن املتوقعة إىل إرسائيل ،وإمكانيات التقدّم اإلقليمي التي يُمكن أن تأتي بها الزيارة يف
مجاالت األمن واالقتصاد والعالقات بني دول املنطقــة .واتفق الوزيران عىل مواصلة التعاون
والعمل عىل تخفيف التوترات يف املنطقة.
ويف الغضون ،نزل مئات من ســكان محافظة خوزستان يف جنوب غرب إيران إىل الشوارع
ليل الخميس  -الجمعة مطالبني بمحاسبة املسؤولني عن انهيار مبنى «مرتوبول» املكوّن من
 10طبقات يف مدينة آبادان اإلثنني ،يف كارثة أودت بحياة  24شخصاً .وأظهرت فيديوات مئات
األشخاص يف شوارع آبادان إلحياء مراسم الحداد عىل الضحايا واملفقودين من خالل قرع طبول
تقليدية وصنوج نحاسية .ومن بني الهتافات التي صدرت عن املحتجّ ني «يسقط املسؤول غري
الكفؤ» و»اخجل يا خامنئي» ،و»رئييس عليك باإلستقالة» .كما شهدت شوارع مدينة خرمشهر
يف املحافظة نفسها ،تح ّركات مماثلة أعرب خاللها الس ّكان عن تعاطفهم مع عائالت الضحايا
واملفقودين ،وطالبوا بمحاكمة حاسمة وجدّية للمسؤولني.

المغرب وفرنسا تعزّزان
تعاونهما
أنهت القوات المسلحة الجوية
المغربية والفرنسية أمس تدريبا ً
مشتركاً ،للم ّرة األولى منذ 10
أعوام ،بهدف «تعزيز التعاون في
مجال الطيران العسكري» بين
البل َديْن ،وفق ما أفادت مصادر
ديبلوماسية وعسكرية وكالة
«فرانس برس» .وانطلق التدريب
الذي حمل اسم «ماراتون »2022
في  16أيار ،في القاعدة العسكرية
الجوية بسيدي سليمان قرب
العاصمة الرباط .وشاركت فيه 3
طائرات من طراز «ميراج د» من
قاعدة «نانسي» في فرنسا مع
طاقم مكوّن من نحو  80شخصاً،
باإلضافة إلى الطواقم المغربية
وطائرات من طراز «ميراج
ف1-م» تابعة للقوات الملكية
الجوية .وتضمّ ن برنامج هذه
المناورات تدريبين يوميّاً ،وشملت
تحضير وتنفيذ مهام عسكرية مثل
المطاردة في األجواء والقصف.

"طالبان" :المخاوف
األمميّة بال أساس
رفضت حركة «طالبان» أمس
دعوة أطلقها مجلس األمن الدولي
إلى إلغاء القيود المفروضة
على المرأة األفغانية ،معتبر ًة
أن المخاوف التي أعرب عنها
المجتمع الدولي في شأن هذه
القضايا «ال أساس لها» و»غير
واقعية» .وأكدت وزارة الخارجية
األفغانية في بيان التزامها ضمان
حقوق المرأة األفغانية ،مشير ًة
إلى أنّه «بما أن الشعب األفغاني
مسلم بغالبيّته ،تعتبر الحكومة
األفغانية التقيّد بالحجاب اإلسالمي
منسجما ً مع القيم الدينية والثقافية
للمجتمع وتط ّلعات غالبية النساء
األفغانيات» .وفي بيان ت ّم تبنيه
باإلجماع ،دعا مجلس األمن الثلثاء
«طالبان» إلى «التراجع الفوري عن
السياسات والممارسات التي تُقيّد
حاليّا ً حقوق اإلنسان والح ّريات
األساسية للنساء والفتيات
األفغانيات» ،مطالبا ً بإعادة فتح
المدارس لجميع الفتيات .كما أعرب
عن «قلقه العميق» إزاء اإللتزام
المفروض على النساء بتغطية
وجوهه َّن في األماكن العامة وفي
وسائل اإلعالم.

 72ألف نازح في الكونغو
نزح  72ألف شخص من ج ّراء
اشتباكات سجّ لت أخيرا ً في شرق
جمهورية الكونغو الديموقراطية
بين الجيش ومتم ّردي حركة 23
آذار «أم ،»23.وفق ما أفادت
المفوضية السامية لألمم المتحدة
لشؤون الالجئين في بيان أمس،
مح ّذر ًة من أن الهاربين من المعارك
يواجهون «عنفا ً مستم ّراً» ومنازلهم
عرضة للنهب .وجاء في البيان أن
حركة النزوح ُسجّ لت من منطقتَ ْي
روتشورو ونيراغونغو في إقليم
شمال كيفو منذ  19أيّار ،موضحا ً
أن « 170ألف مدني على األق ّل
نزحوا ،غالبا ً بشكل متك ّرر منذ
تصاعدت حدّة المعارك في شرق
جمهورية الكونغو الديموقراطية
اعتبارا ً من تشرين الثاني.»2021
ومنذ اندالعها األسبوع الماضي،
اتّسع نطاق المعارك بين الجيش
والحركة المتم ّردة «أم »23.المؤ ّلفة
بشكل أساسي من عرقية التوتسي
إلى مدينة غوما عاصمة اإلقليم.
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الكلمات المتقاطعة

1
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15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

أفقي ًا
 – 1وزير خارجية أميركي راحل حاصل على جائزة
نوبل للسالم عام  - 1953ع ّراف.
 - 2اسم حمله العديد من ملوك إنكلترا  -من أكابر
الك ّتاب في العهد العباسي ل ّقب بـ “أمين الدولة” .
 - 3عملة عربية  -عصى الولد والده  -صاح التيس
 َرفع الثوب عن ساعديه. - 4بحر  -بقل زراعي معروف  -ضمير متصل -
المفصل بين الساعد والكف.
 - 5ملحق يذ كر فيه محتويا ت ا لكتا ب من
الموضوعات واألعالم ونحو ذلك مرتبة ترتيبا خاصا
ألح على  -لولب  -رجع وعطف.
 ّ - 6دا َو َمت وواظبت عليه بدون انقطاع  -وئام
وانسجام  -ج ّرب باألجنبية.
 - 7بلدة لبنانية في قضاء بعلبك  -سكوت.
 - 8شاي باألجنبية  -عاصمة دولة أميركية  -من
األلقاب  -بحر.
ورق  -طبيب وأديب وشاعر
 - 9ص ّورا  -ضعف
ّ
عربي أ شهر مؤلفا ته بعنوا ن “ ا لمقا ما ت
المسيحية” على غرار مقامات الحريري.
 - 10أغنية للسيدة فيروز  -أرجع  -والد األب أو
األم  -طعام.
 - 11عائلة طبيب إنكليزي راحل أول من اكتشف
لقاح لمرض الجدري  -دولة عربية  -نوع من
الحيات.
 - 12القبر  -الرقاد.
 - 13يزداد ويتكاثر  -غطى وحجب  -سلّم على.
 - 14الس ّيد الشريف الكريم األفعال  -جامعة
أميركية  -محافظة تركية.
 - 15عاصمة دولة أفريقية  -رئيس اإلكوادور
من أصل لبناني من آب  1998حتى كانون الثاني
.2000

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.

20 16 21 22 17 21 19 23

1
22 8
14
18
23
16
24
8 1
2
23
19
4
20
5 2
6 3
1 18
25
5
2 14
16
6
2 8
28
19
3 9 24
20 202020 21 23 24 16
سودوكو

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.

7

 – 1ممثلة أميركية من أفالمها “Anna and the
 - ”Kingسيالن.
 - 2رئيس أميركي راحل  -نأتي بعد.
 - 3مدينة فرنسية  -حلّى الخاتم بالجواهر  -من
مؤلفات نجيب محفوظ.
 - 4ممثل سوري  -شعار باألجنبية.
 - 5سرب  -صفائح رقيقة من معدن تطلى
بالقصدير  -لظى  -إله.
 - 6متشابهان  -مرتفع  -قبض على وأخذ -
الحواس الخمس.
إحدى
ّ
 - 7جزء من أربعة أجزاء  -ممثلة إنكليزية نالت
جائزة أوسكار أفضل ممثلة لعام  1965عن فيلم
“.”Darling
بلف ح ْب ٍل حو َل ع ُنقه  -بطش بـ  -يجري
 - 8قتَله ِّ
وراغب.
آمل
ِ
في العروق ِ -
 - 9أحد الوالدين  -سمحوا به  -ضمير متصل
 أداة جزم.شق وخرق -
 - 10نوع  -عطفت وشفقت ّ -
الصق النسب.
 - 11ما ُتل َّون به ال ّثياب وغيرها  -طبيب وشاعر
وفنان عربي لقب بـ “الشيخ والحكيم” من
مؤلفاته “طيف الخيال”.
 - 12سئم وضجر  -للتمني  -يد الثوب  -أشياء
ضرورية.
 - 13من يحترف طبع الكتب وتوزيعها  -ض َّم
بعضها إلى بعض  -و َّرط في -
الب ّناء الحجارة
َ
للمصاحبة.
 - 14مخرج كندي من أفالمه “ - ”Titanicثنائي
باألجنبية.
 - 15روائية أميركية راحلة اشتهرت برواياتها
دق وضرب بشدة.
“َّ - ”Gone with the Wind

المربعات الذهبية

األرقام األربعة

9

عمودي ًا

1 3
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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.
البت في األمر وإنهاء الخالف حوله.
 - 1ت ّم ّ
تح ّد في كيان واحد.
ُ - 2م ِ
 - 3عا ِئ ٌد على َن ْف ِس ِه.
 - 4أضواء قوية تلمع في السماء على أثر
تفريغ كهربائي في السحاب.
 - 5متفسخ ،فاسد.
ُ - 6مستبيح ،مسيء.
َ - 7ج ْعل الشيء أبيض بلون الثلج أو الملح.
 - 8فتحات تخرج منها مواد منصهرة وغازات
وأبخرة ودخان.
 - 9محصور ،مح ّدد.
 - 1 0ما ُيتَّجر فيه من سلع ومصنوعا ت
وغيرهما.
 - 11حيوانات أهلية للركوب والحمل.
 - 12إلزام ،فرض.
 - 13سهولة ،خل ّو من التعقيد.
 - 14منهزم.
 - 15سالِك ،متبع خطة مح َّددة.
رشد.
ُ - 16م ْستَ ِ
 - 17مقبل عليه بحب وشغف.
 - 18أزواج.
ُ - 19منتظم في العمل و ُمند ِمج.
 - 20زاجر بعنف.
محسن.
عط،
ِ
ُ - 21م ِ
 - 22ما ُتبَ َّطن بها الثياب ونحوها من الداخل.
ُ - 23منح ّل.
 - 24منتهز.
 - 25ملتحم ومقارب للشفاء.

نطمخر

حرصمن

ناحسم

هـ ج م ن ت

= 68
هـ ر م ن ت

ت هـ ن م ك

نلحم

دنمحر

دمجنم

= 47

14

مندحر
دنممل

شمحرن

منمع

عسكمن

رمنفط

هـ ت د م

اجيإب

قربو

نكيراب

اطسبة

علبو

ا ئـ ن ب ط

ض ئـ ا ع ب

غلاب

يضيتب

= 89
= 53

=
66

=
98

=
42

=
50

= 68

=
69
حلول العدد السابق

أرقام األقوياء
تتألف هذه اللعبة من خمسة
خطوط أفقية وخمسة خطوط
عمودية وخطين قطريين .كل 35
خط مؤلف من خمس دوائر،
يجب وضع األرقام الخارجية 134
على ذات الخط (أفقيا وعموديا)
داخل الدوائر األربع الفارغة
(رقم في كل دائرة) شرط أن ال 111
تكون هناك أي أرقام متشابهة
في كل خط .مجموع األرقام 60
في كل خط أفقي وعمودي
وفي الخطين القطريين يجب 117
أن يكون 499

تغمنم

الكلمات المتقاطعة

144 200 62 66 142
133

110

122

155

175 127
99

132

125

23

26

76

77

10

34

أفقيا – 1 :رشيد كرامي  - 2 -رشيد
ايوب  - 3 -ايار  -ناسا  - 4 -بهر
 ري  -كر  - 5 -ناكر  -اروي - 6 -سنوات  - 7 -نيفادا  - 8 -نم  -اسبابه
  - 9البترون.عموديا - 1 :ابن سينا  - 2 -شريهان
 مل  - 3 -يشاركون  - 4 -دير -رايات  - 5 -كد  -تفسر  - 6 -رانيا
 ابو  - 7 -ايا  -رودان  - 8 -موسكو -اب  - 9 -يباريه  -هر.
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صالح وأنشيلوتي يتطلّعان إلى "الثأر"

دوري األبطال :ليفربول  -ريال مدريد
في نهائي تعزيز األرقام القياسيّة
يخوض ليفربول اإلنكليزي اليوم نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في العاصمة
الفرنسية باريس ،باحثًا عن استرداد اعتباره من ريال مدريد اإلسباني ،الساعي من جهته الى تعزيز
رقمه القياسي باللقب الرابع عشر في تاريخه.
تقــام املبــاراة يف ملعب "ســتاد دو
فرانس" يف ضاحية سان دوني الباريسية،
الســاعة  22.00بتوقيت بريوت .واذا كان
نجم ليفربول ،املرصي محمد صالح ،يرغب
بالثأر من ريال لخسارته نهائي العام 2018
أمامه ،فإن معظم العبــي الفريق االحمر
أبدوا عدم رغبة بالحديث عن ثأر.

مــا إن أطلق الحكــم صافرة نهاية
إياب الدور نصف النهائي بفوز ريال عىل
مانشسرت سيتي  1-3يف الوقت اإلضايف،
بعدما كان متخلفا ً حتى الثواني األخرية
من الوقــت األصيل ،حتــى توعد صالح
النــادي امللكي بـ"تصفية الحســاب"
والثأر لخســارة نهائــي كييف 2018

بنتيجة  ،3-1يف لقــاء لم يكمله املرصي
بعد تعرضه الصابة قوية يف كتفه بسبب
تدخل قاس من سريجيو راموس.
لكن زميلــه يف الهجوم الســنغايل
ســاديو مانيه رفض الحديــث عن ثأر،
وقال عندما سئل عن ذلك" :كال ،كال .إنها
مســألة تخص صالح .بالنسبة لنا ،إنها
مباراة كأي مباراة أخرى".
ومن املؤكد أن املباراة لن تكون كأي
مباراة أخرى ،بل ستكون النهائي الثالث
لليفربول يف املســابقة القارية األم خالل
املواسم الخمســة املاضية ،بعدما عوّض
ســقوط كييف بإحرازه اللقب يف املوسم
التايل عىل حساب مواطنه توتنهام.

موسم مذهل

العبو ليفربول يتمازحون خالل التمارين (أ ف ب)

ويرى الكثــرون أن ليفربول يملك
أفضلية ضئيلة ويبــدو األقرب اىل اللقب
السابع الذي سيضعه عىل املسافة ذاتها
من ميالن اإليطــايل يف املركز الثاني عىل
الئحة أكثر األنديــة تتويجاً ،بفارق كبري
عن خصمه املقبل الذي توّ ج بطالً يف 13
مناســبة ،من بينها ثالثة متتايل ة بني

ملعب سان دوني الذي يحتضن النهائي (أ ف ب)

 2016و 2018وأربعة يف خمسة مواسم
بعدما أحرز أيضا ً لقب .2014
ويف حال نجــح ليفربول بالخروج
فائزاً ،ســيتوّ ج فريق املــدرب األملاني
يورغن كلوب موسما ً رائعا ً أحرز خالله
لقبي الكأسني املحليني ،وكان قريبا ً من
لقب الدوري قبل أن يحسمه مانشسرت
أنشيلوتي للقب رابع
سيتي بفارق نقطة واحدة
لكــن من ســيواجه
يف املرحلة الختامية.
"الحمــر" اليــوم ليــس
وقال كلــوب إنه "من
دون الفوز بدوري األبطال ،ثالث نهائي بين ريال أي فريــق ،بل هــو ريال
املتخصص بدوري األبطال،
سيكون موسما ً رائعاً ،لكن
وليفربول
والذي يرشف عليه اإليطايل
مع الفوز بــدوري األبطال
كارلو أنشــيلوتي الفائز بثالثة ألقاب يف
سيكون موسما ً مذهالً" ،فيما رأى الظهري
 4نهائيات .وبحال فوزه ،سيصبح أول
االسكتلندي أندي روبرتسون أن "ال شعور
مدرب عىل اإلطالق يتوّ ج بطالً للمسابقة
أفضل من شعور الفوز باأللقاب".
من املؤكد أن ليفربول قطع شــوطا ً
أربع مرات بصيغتيها الســابقة (كأس
األندية األوروبية البطلة) والحالية.
كبريا ً منذ نهائي كييف  2018الذي خرسه
وسيكون اإليطايل ،الذي سبق له الفوز
بســبب األداء الكارثي لحارسه السابق
مع ريال باللقــب يف العام  ،2014أمام ثأر
األملاني لوريــوس كاريــوس وإصابة
شــخيص ألن النهائي الوحيد الذي خرسه
صــاح ،واملباراة الخارقــة التي قدمها
كان أمام ليفربول بالذات يف العام  2005يف
الويلزي غاريث بايل مع ريال.
اسطنبول ،حني بدا وفريقه السابق ميالن يف
لكن نهائي  2018ش ّكل نقطة تحول،

دردشـــــــــــــــة

غطاس لـ"نداء الوطن":
ُ
كنت أتمنى مواجهة الرياضي أو دينامو
فــــــادي ســــــمــــــعــــــان
أكد املدير الفني لفريق الحكمة لكرة السلة
راض تماما ً عن
جو غطــاس لصحيفتنا أنــه ٍ
النتائــج التي حققها فريقــه يف بطولة لبنان
لهذا املوســم" ،علما ً أننا كنــا نتوقع أن نحرز
املركز الخامس أو الســادس يف الرتتيب العام،
الذهبي وأثبتنا
لكننا نجحنــا يف بلوغ املربّــع
ّ
للجميع أننا بميزانية متواضعة نســبة لباقي
أندية الطليعة ،إستطعنا أن نحقق نتيجة تليق
بسمعة النادي وإدارته وجمهوره".
وعن تقييمه لنتائــج الحكمة عىل الصعيد
الفني ،أجاب" :أثبت العبونا أنهم الرقم الصعب
يف البطولة ،وقد تميّزوا بالروح القتالية العالية
عــى أرض امللعب وقدّمــوا ك ّل مــا عندهم،
واستطاعوا التغلب عىل جميع الفرق املنافسة،

جو غطاس

خصوصا ً فريقــي الريايض بريوت حامل اللقب
ودينامو االكثر حضورا ً وثباتاً ،بإستثناء فريق
بريوت فريســت الذي خرسنا أمامه يف الدوريّ
املنتظم م ّرتني ،وبفارق ضئيل من النقاط".
وكشف غطاس أنه كان يتمنى أن يواجه
دينامو أو الريايض يف املربّع الذهبي" ،لكننا
ّ
املرشــح
وقعنا بمواجهة مع فريق بريوت
األبرز إلحراز اللقب ،وهــو يض ّم عددا ً كبريا ً
من العبي النخبة يف لبنــان ،وقد فاز يف 20
مباراة متتالية" ،معتربا ً ّ
أن املواجهة الثالثة
لفريقه أمام بريوت فريست يف املربّع الذهبي
هي أجمل املباريــات التي خاضها الحكمة،
حيث قارع خصمه عىل أرضه وبني جمهوره
قبل أن يخرس بصعوبــة يف الوقت اإلضايف،
مثنيا ً عىل العبيه الذيــن قاتلوا عىل ك ّل كرة
واعتمدوا عــى الدفاع ا ُملحكــم والهجمات

املرتــدّة الخطرية ،عــى رغــم الفارق يف
اإلمكانيات الفنية بني الطرفني.
وعــن أداء العبــه األمريكــي دوايــن
جاكســون ،لفت غطاس اىل أنه قدّم كل ما
لديه من طاقات وإمكانات وســاعد الفريق
بما فيه الكفاية ،مؤكدا ً لو ّ
أن ناديه إستقدم
العبا ً أجنبيا ً آخر من نوع "السوبر" بدال ً منه
ّ
ستتغي النتيجة.
ملا كانت
وتابع" :ليت البطولة إســتُ
ْ
كملت من دون
األجنبي لكي يبقى مســتوى الفرق يف
الالعب
ّ
الذهبــي عىل حاله" ،آمــاً يف أال يخرس
املربع
ّ
الالعب املحيل ّ دوره مع عودة الالعبني األجانب،
ّ
ألن هناك عنارص شــابة يف معظم الفرق قدّمت
مســتوىً الفتا ً وواعداً ،وهي ســتخرس دورها
بشــكل أو بآخر يف ظ ّل وجود األجانب ،مشيدا ً
بالوجوه الشــابة يف صفوف الحكمة ،وأبرزهم
مارك خويري ( 20عاماً) ورودي الحاج موىس
( 18عاماً) وغريهما...
وعن ترجيحاته للقب ،ر ّد غطاس" :فريق
بــروت جاهز بدنيــا ً وفنيــا ً ويملك العبني
إحتياط يوازي مستواهم الالعبني األساسيني،
لذلك أعتقد ّ
أن لديه أســبقية عىل باقي الفرق
يف حال لم يتع ّرض أيّ من العبيه لإلصابةّ ،
ألن
إصابة واحدة ال ســمح الله قادرة عىل تغيري
ك ّل الحسابات".
وعــن املواجهة الرابعة اليــوم بني فريقي
الريايض ودينامو ،أجــاب :الريايض كان يتجه
للتأهل اىل النهائــي كونه يلعب عىل أرضه وبني
جمهــوره ،لكن دينامو قلــبَ ك ّل التوقعات يف
ّ
واستحق الفوز عن جدارة بفضل
املباراة الثالثة
الثالثي كريم عز الدين وجاد خليل وعيل حيدر،
لكن برأيي الخاص يبقى لبطل لبنان األفضلية
يف التأهل اىل الدور النهائي بســبب خربة العبيه
الطويلة يف البطوالت املحلية والخارجية.

بعدما قــرر كلوب االســتعانة بالحارس
الربازيــي اليســون بيكر لتأمــن الخط
الدفاعي األخري ،فيما قدم اإلسباني تياغو
الكانتارا بُعدا ً جديدا ً للفريق يف خط الوسط،
وصوال ً اىل التعاقد يف بداية العام الحايل مع
الجناح الكولومبي الرائع لويس دياز.

غران بري موناكو:
لوكلير األسرع

لوكلير خالل التجارب الحرّة األولى (أ ف ب)

حقق شــارل لوكلري من موناكو ،سائق فريق فرياري،
أفضــل االوقات ،يف فرتتــي التجارب الحرة لســباق جائزة
موناكو الكربى ،ضمن منافســات بطولة العالم لســباقات
الفورموال واحد.
يف الفــرة االوىل ،ســجل لوكلري أفضل زمــن للفة عىل
املضمار البالغ طوله  3337مرتاً ،مسجالً  1.14.531دقيقة،
متفوقا ً عىل املكسيكي سريجيو برييز سائق ريد بول بفارق
 0.039ثانية.
وجاء اإلسباني كارلوس ساينز ،زميل لوكلري يف فرياري
يف املركز الثالث ،تاله الهولندي ماكس فريشــتابن سائق
ريد بول ،حامل لقب بطولة العالم ومتصدر ترتيب بطولة
العالم حالياً ،بفارق أقل من  0.200ثانية خلف لوكلري.
ويف الفــرة الثانية ،جــدّد لوكلري تفوّقــه محققا ً الزمن
االرسع بـ 1.12.656دقيقة ،امام ساينز الثاني وبرييز الثالث.
ومــرة جديدة حققت مرســيدس نتائــج باهتة ،فح ّل
الربيطاني جورج راســل يف املركز السادس ،وزميله ومواطنه
لويس هاميلتون يف املركز الثاني عرش.

الريــــاضيــــة

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٨٤٥السنــــة الثــالثــة
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"روالن غاروس":
فوز ديوكوفيتش ونادال

طريقهما اىل اللقب بإنهاء الشوط
األول  - 3صفــر ،قبــل أن يعود
ستيفن جريارد ورفاقه من بعيد يف
الشوط الثاني إلدراك التعادل 3-3
وحسم اللقب بركالت الرتجيح.
وعىل رغــم االنتقادات التي
وجهت لــه يف بدايــة مغامرته
الثانية يف "ســانتياغو برنابيو"،
نجح أنشــيلوتي يف قيادة النادي
امللكي اىل الهيمنــة عىل الدوري
املحيل وصوال ً اىل حسمه قبل أربع
مراحل عىل ختام املوســم ،فيما
فرض وفريقه نفسيهما "ملوك"
العودة من بعيد بعد املسار املثري
يف دوري األبطال هذا املوسم.
واســتنادا ً اىل خربتــه يف
املباريات النهائية ،قال أنشيلوتي:
"نســتعد للمباراة بهدوء ونركز
عىل مــا لدينا وما نريــد القيام
به .نحن متحمسون جداً .نلعب
أهم مباراة يف كرة القدم العاملية
وسنقدم كل ما لدينا .لقد فاز هذا
النادي بالكثري".

وتابــع" :الشــعور يف هذه
اللحظة هو االستمتاع واالستعداد
جيــداً .الفريق هــادئ واألجواء
جيدة وسيأتي القلق مع اقرتاب
موعد املباراة .التنافسية يف أوروبا
تزداد يف كل عام .هناك فرق كثرية
تسعى للفوز بدوري األبطال".
وكشف أن أصعب لحظة قبل
النهائي "هي الســاعات الثالث
أو األربع األخــرة قبل ذلك .لكن
لحسن الحظ يتبدّد كل يشء مع
بدء املباراة".
وهــي املرة الثالثــة يلتقي
فيها الفريقــان يف النهائي بعد
العــام  1981عندما فاز الفريق
االنكليــزي بهــدف وحيد أللن
كينيــدي ،وكانت تلــك املباراة
النهائية االخــرة التي يخرسها
ريال يف دوري األبطــال ،اذ بلغ
النهائــي بعدهــا ســبع مرات
االعــوام  1998و 2000و2002
ومــن  2014اىل  2016ثم 2018
وفاز بها جميعها( .أ ف ب)

بيريسو مدرّبًا جديدًا
لتشيلي
أعلن االتحاد التشييل لكرة القدم تعاقده مع املدرب األرجنتيني
إدواردو برييسو خلفا ً لألوروغواياني مارتن السارتي ،املستقيل من
منصبه عقب الفشل يف التأهل إىل مونديال قطر .2022
وترك الســارتي منصبه بعد  15شهرا ً عىل رأس االدارة الفنية
لتشييل التي أنهت التصفيات األمريكية الجنوبية يف املركز السابع.
وسبق لبرييســو ( 52عاماً) العمل يف اإلدارة الفنية للمنتخب
التشييل عندما شــغل منصب املدرب املســاعد ملواطنه مارسيلو
بييلسا يف الفرتة بني العامني  2007و ،2010يف أول تجربة تدريبية
له بعد اعتزاله اللعب.
وشغل مركز قلب الدفاع يف مسريته الكروية وخاض  13مباراة
دوليــة مع منتخب بــاده ،وكان مرتني ضمن تشــكيلة املنتخب
االرجنتيني يف "كوبا أمريكا" ،عىل رغم أنه لعب مباراة واحدة فقط.
كما لعب لفرق نيولز أولد بويز وريفر باليت وأطلس غواداالخارا
املكسيكي ومرسيليا الفرنيس وسلتا فيغو وقادش اإلسبانيني.
حقق نجاحا ً كبريا ً يف محطته التدريبية يف تشــييل ،حيث قاد
فريــق يس دي أوهيغينــس إىل اللقب األول يف تاريخــه (البطولة
االفتتاحية) يف العام  ،2013بعدما قــاده اىل املركز الثاني يف العام
السابق (.)2012
درب يف إسبانيا بني  2014و 2018قبل أن يتوىل قيادة منتخب
الباراغواي يف العام .2019
كذلك درب الباراغواي يف نسختني من "كوبا أمريكا" قبل أن يُقال
من منصبه يف ترشين األول  2021بعد الخســارة أمام بوليفيا صفر
 4 -يف التصفيات االمريكية الجنوبية املؤهلة لكأس العالم( .أ ف ب)

بلغ الرصبي نوفاك ديوكوفيتش ،املصنف أول
عامليــا ً وحامل اللقب ،ثمن نهائــي بطولة روالن
غاروس الفرنسية ،ثانية البطوالت األربع الكربى
يف كــرة املرضب ،بفــوزه عىل الســلوفيني ألياز
بيدينــي  3-6و 3-6و .2-6ويالقي ديوكوفيتش
يف ثمن النهائي األرجنتيني دييغو شفارتســمان
املصنف  16عاملياً ،والذي عرب بفوزه الساحق عىل
البلغاري غريغور ديميرتوف  3-6و 1-6و.2-6
يف املقابــل ،واصــل اإلســباني رافايل نادال
سعيه إىل الظفر بلقب رابع عرش يف بطولة فرنسا
املفتوحــة ،بفوزه عىل الهولنــدي بوتيك فان دي
زانسهولب  3-6و 2-6و.4-6
وســيلعب حامل الرقم القيــايس بعدد ألقاب
الغراند ســام ( )21يف ثمن النهائــي ،مع الكندي
فيليكس أوجيه ألياسيم املصنف التاسع الفائز عىل
الرصبي فيليب كرايينوفيتش  6-7و 6-7و.5-7
ورفع نادال رقمه القيايس بعدد االنتصارات يف
روالن غاروس إىل  108يف مقابل ثالث هزائم فقط
منذ أول ظهور له يف العام .2005
ولدى الســيدات ،حســمت األمريكية الواعدة
كوكو غــوف ،أصغر العبة ال تزال يف املنافســة يف
روالن غاروس حتى اآلن بسن الثامنة عرشة ،رصاع
األجيال مع اإلســتونية املخرضمــة كايا كانيبي،

غوف في مباراتها وكانيبي (أ ف ب)

األكرب يف البطولة حتى اآلن ( 36عاماً) يف مصلحتها
بفوزها  3-6و .4-6ورضبــت األمريكية موعدا ً يف
ثمن النهائي مع البلجيكية إليز مارتنز الفائزة عىل
الروسية فارفارا غراتشيفا  2-6و.3-6
وخرجت السويرسية بيليندا بنسيتش الرابعة
عرشة واألملانية أنجليك كريبر الحادية والعرشون
من الدور الثالث ،بخســارة االوىل امــام الكندية
ليىل فرنانديز الســابعة عرشة  7-5و 3-6و،7-5
والثانية امام البيالروسية ألكسندرا ساسنوفيتش
 6-4و( .7-6أ ف ب)

السلّة األميركيّة :ووريورز إلى النهائي
بعدما فشل حتى يف الوصول
اىل األدوار اإلقصائيــة "بالي أوف"
خالل املوســمني املاضيني متأثرا ً
باإلصابات يف صفوفهّ ،
تأهل غولدن
ستايت ووريورز اىل نهائي الدوري
األمريكي للمحرتفني يف كرة الس ّلة،
بعدما حسم سلسلة نهائي املنطقة
الغربية  1-4بفــوزه عىل ضيفه
داالس مافريكس .110-120
أكد فريق املدرب ستيف كري أن
غيابه عن الـ"بالي أوف" يف املوسمني
املاضيني لم يكن نتيجة انتهاء حقبة
تاريخية توّج خاللها بثالثة ألقاب،
بل بســبب اإلصابات التي الحقته،
خصوصا ً كالي تومسون الذي ابتعد
عن املالعب ســنتني ونصف السنة.
وغاب تومســون عن كامل موسم
 2020-2019لقطع يف أربطة ركبته
اليــرى ،وكامل موســم -2020
 2021إلصابة يف وتر أخيل ،وانتظر
حتى كانون الثاني املايض ليسجل
ِ
ويكتمل بذلك
عودتــه اىل الفريــق
الثالثي الكبري تومســون -ستيفن
كوري -درايموند غرين.
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غرين محاو ً
ال التسجيل لووريورز أمام كليبر (أ ف ب)

ويدين ووريــورز بالفوز اىل
تومســون بالذات ،إذ ســجل 32
نقطة ،وساهم الكندي أندرو ويغينز
بـ 18نقطة مع  10متابعات ،غرين
بـ 17نقطة وكــوري بـ 15نقطة
مع  9تمريرات حاسمة.
وبات ووريورز ،الذي يلتقي يف
النهائي الفائز من سلسلة نهائي
"الرشقية" بني بوسطن سلتيكس
وميامــي هيــت (يتقــدم األول
 ،)2-3أول فريق يصل اىل النهائي

ســت مرات يف ثمانية مواسم منذ
شــيكاغو بولز الذي تــوّج بطالً
ثالث مرات متتالية يف مناســبتني
بني  1993-1991و1998-1996
بقيادة األسطورة مايكل جوردان.
وأكد ووريــورز مجددا ً أنه ال
يقهر يف ملعبه "تشــايس سنرت"
بعدمــا حقق فوزه التاســع عىل
التوايل يف هذه األدوار اإلقصائية ،يف
إنجاز عادل به الرقم القيايس الذي
كان قد ّ
حققه يف ( .2017أ ف ب)

أخبار سريعة
ُ
يحسمها الرياضي؟
هل

يتط ّلع فريق الرياضي بيروت
لتخ ّ
طي خصمه دينامو في مباراتهما
الرابعة ضمن منافسات المربّع
الذهبي لبطولة لبنان لكرة السلة،
والتي ستقام عند الخامسة من عصر
اليوم على ملعب مجمّع نهاد نوفل
في زوق مكايل .ويحتاج بطل لبنان
للفوز في هذه المواجهة للتقدّم
( )1-3في السلسلة نصف النهائية
والتأهل الى الدور النهائي لمقابلة
فريق بيروت فيرست على اللقب،
أما في حال نجح دينامو مجددا ً في
حسم اللقاء لصالحه ومعادلة األرقام
( ،)2-2فستكون المباراة الخامسة
يوم اإلثنين المقبل في المنارة
حاسمة لجهة تحديد هوية الفريق
الذي سيحجز مقعده في النهائي.

ال حماسة
في الدرجة الثانية

يبدو ّ
أن معظم أندية الدرجة
الثانية لكرة القدم ال تسعى جديا ً
في الموسم الجديد للصعود
الى الدرجة األولى ،بل ستعتمد
خوض المنافسات بالعبيها
الشباب الواعدين مع بعض
المخضرمين من اجل المحافظة
على موقعها ،وهي لن تصرف
أيّ مبالغ إضافية بسبب األوضاع
المالية واالقتصادية الصعبة ،بل
ستكتفي برواتب شهرية مقبولة ال
تتعدى األربعة ماليين ليرة تكون
بمثابة بدل تنقالتّ ،
ألن الصعود
الى الدرجة األولى يتطلب مبالغ
طائلة .وكانت خمسة أندية نجحت
بالبقاء في الدرجة الثانية بسبب
سياستها الحكيمة في الموسم
الفائت بميزانية متواضعة لم تتع ّد
الخمسة عشر ألف دوالر.

دورة أبونا يعقوب الرياضية

يارمولنكو يغادر وست هام
أكد وست هام يونايتد سابع الدوري اإلنكليزي لكرة القدم أن
مهاجمه األوكراني الدويل أندري يارمولنكو سيلحق بالقائد مارك
نوبل ويرتك الفريق بنهاية عقده الشهر املقبل.
وفشــل املهاجم البالغ من العمــر  32عاما ً
يف فرض نفســه أساســيا ً يف تشكيلة
املدرب االسكتلندي ديفيد مويز،
وســيبحث اآلن عن نــادٍ جديد
اعتبارا ً من  30حزيران املقبل.
وانضم يارمولنكو إىل وســت هام يونايتد قادما ً من بوروسيا
دورتموند األملاني يف العام  2018وسجل له  13هدفا ً يف  86مباراة.
ويف آذار املايض ،ســجل هدفا ً عاطفيــا ً يف الوقت اإلضايف ضد
إشبيلية اإلســباني (2-صفر) ،قاد به وســت هام إىل ربع نهائي
مســابقة الدوري األوروبي "يوروبا ليغ" ،علمــا ً أنه كان خرس
صفر -1ذهاباً ،وذلك بعد عودته إىل التشكيلة عقب فرتة راحة تلت
الغزو الرويس ألوكرانيا.
وكان القائد نوبل أعلن سابقا ً أن املوسم الثامن عرش له بألوان
وســت هام يونايتد ،سيكون األخري له حيث يخطط لالعتزال ،وتم
تأكيد رحيله رســميا ً عندما نرش النادي امس قائمته التي احتفظ
بها للموسم املقبل( .أ ف ب)

ن ّ
ظمت إدارة وقسم الرياضة في
مدرسة فال بار جاك لراهبات
الصليب – بقنايا ،وبرعاية لجنة
األهل ،دورة الطوباوي أبونا
يعقوب الرياضية السادسة في كرة
السلة وكرة الصاالت على مالعب
المدرسة ،بمشاركة عدة منتخبات
وفرق من مدارس وأندية المتن
وكسروان ،بعد توقفها قسرا ً لمدة
عا َمين بسبب وباء كورونا ،وقد
ح ّل في المراكز األولى سبورتينغ
بقنايا (كرة الس ّلة إناث) ،وفال
بار جاك (كرة السلة ذكور ،وكرة
الصاالت إناث) ،وبرمانا هاي
سكول (كرة الصاالت ذكور) .وفي
الختام و ّزعت الكؤوس والميداليات
على الفائزين والفائزات بمشاركة
األخوات الراهبات المسؤوالت في
المدرسة وكبار الحضور.

٢٤
العـــدد  - ٨٤٥السنــــة الثــالثــة

الـسـبـت  ٢٨أيـــــــار 2022

رفــــــــــــيق خــــــــــــوري

من "الفوز اإلنتخابي"
إلى "اإلنتصار الوطني"
ليس بعد اإلنتخابات سوى ما كان قبلها من
تحديات ،بصرف النظر عن التغيير الذي حدث.
ال فقط تحديات اللعبة الداخلية على المسرح
اللبناني بل أيضا ً تحديات اللعبة الجيوسياسية
في الشرق األوسط المؤثرة في لبنان المفتوح
عليها والمدمن إنتظار ما يدور فيها من صراعات
وصفقات .وكالعادة ،فإن مراجعة المواقف
بعد الخسارة عملة نادرة بالنسبة الى األحزاب
والتيارات والشخصيات .والقراءة الدقيقة في
الربح تبدو مؤجلة أو صعبة في األسابيع األولى
بعد اإلنتخابات .فالخاسرون يتصرفون كأنهم
رابحون ،ولو بإختراع عدو وهمي كبير هزموه،
أو بالرهان على كون موازين القوى ثابتة في
السلطة الفعلية داخل السلطة الرسمية وخارج
الدستور .والدرس األول أمام الرابحين هو
التمييز اإليجابي بين "الفوز اإلنتخابي" في
معركة مهمة وبين "اإلنتصار الوطني" في
معركة مصيرية.
ذلك أن اإلنتخابات في حسابات "حزب الله"
الذي عمل المستحيل لدعم "التيار الوطني
الحر" والح ّد من خسارته ،هي معركة الحفاظ
على "الستاتيكو" الكارثي والحماية السلطوية
للسالح خارج الشرعية .وهي بالنسبة الى
"القوات اللبنانية" و"التقدمي اإلشتراكي"
و"الكتائب" واللواء أشرف ريفي وناشطي
المجتمع المدني وإنتفاضة  17تشرين وبقية
الشخصيات الرابحة ،معركة التحول في موازين
القوى في السلطة الرسمية من أجل "اإلنتصار
الوطني" في معركة السيادة والهوية" .حزب
الله" يستخف بالتغيير الذي حدث ويتحدث عن
"فوز وهمي" ،ويتمسك بسالحه ومشروعه ضمن
تصور المرشد األعلى علي خامنئي أن "اليد
العليا في المنطقة إليران" ورهان السيد حسن
نصرالله على أن "مستقبل المنطقة لمشروع
المقاومة" .والقوى السيادية والتغييرية محكومة
بإكمال المعركة ألن التراجع عنها يعني خسارة
المصير ،ال مجرد الدور.
والوقت حان للتخلي عن رهانات وهمية
على تفاهم فرنسي-إيراني أو صفقة أميركية-
إيرانية أو حوار سعودي-إيراني إلستعادة لبنان
المخطوف .فال لبنان بالنسبة الى الجمهورية
اإلسالمية مجرد ورقة في يد طهران للمقايضة
واللعب بها مقابل مكاسب .وال تسهيل الطريق
لتأليف حكومة وإنتخاب رئيس للجمهورية،
إذا حدث ،هو أكثر من حركة تكتيكية في
مساومات جزئية .لبنان هو القاعدة المتقدمة
في المشروع اإليراني و"حزب الله" جوهرة
التاج فيه .واسترداد لبنان المخطوف يعني في
نظر طهران ضرب العمود الفقري للمشروع في
سوريا والعراق واليمن.
ومن هنا أهمية المعركة المصيرية التي
تخوضها القوى السيادية والتغييرية .فهي
تحتاج أوال ً الى تفاهم على المواقف ضمن رؤية
إستراتيجية .وثانيا ً الى تكوين "بيئة حاضنة"
سيادية قوامها كتلة تاريخية شعبية .وثالثا ً الى
التوظيف السياسي الجيد للرصيد الذي قدمه
لها الناخبون .واألهم ليس إنتظار تحوالت في
المنطقة بل مرافقتها بتحوالت لبنانية .فال تحوّل
يفيد من ليس مشاركا ً في اللعبة.
واألمل هو أال يصح فينا قول ميشال
بونياتوفسكي عن المجتمع الفرنسي" :يحلم
بالثورة ،لكنه في الواقع يقاوم التغيير".

هــــــــــــــل
تعـــــــــــلم

يُعترب تاريخ الصالحية
املسجل عىل قارورة
ّ
خاصا ً بالزجاجة
املياه
وليس باملاء املوجود
داخلها.

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

فراشة في حديقة الحيوانات في كالي  -كولومبيا (أ ف ب)

ميغن ماركل في ذكرى مجزرة تكساس
زارت ميغن ماركل ،زوجة األمري الربيطاني
هاري ،يوفالدي حيث شــاركت يف تكريم ذكرى
ضحايــا عملية إطــاق النار التي شــهدتها
الثالثاء مدرسة ابتدائية بالبلدة الواقعة يف والية
تكساس وقتل فيها شاب مس ّلح  21شخصا ً هم
 19طفالً ومد ّرسان.
وأمام نصب تذكاري موقت أقيم يف الساحة
املركزية يف البلدة ،انحنت الدوقة البالغة من العمر
 40عاما ً ووضعت أمامه باقة من الزهر .وسارت

ماركل ،يف الســاحة التي ُزرعت صلبانا ً كتب عىل
ك ّل منها اسم أحد ضحايا املجزرة.
وقال متحدّث باســم الدوقــةّ :
"إن ماركل
قصدت يوفالدي بصفتها الشــخصية وبصفتها
أمّ ا ً وذلــك لتقديم التعــازي والتعبريعن دعمها
لألهايل الثكاىل".
وانســحب األمري هاري وزوجته من العائلة
املالكة قبل عامني ونصف وهما يعيشان حاليا ً يف
كاليفورنيا مع طفليهما( .أ ف ب)

خيول إيسلندية تر ّد على الرسائل اإللكترونية
بات يف إمــكان من يرغــب يف تمضية عطلة
حقيقية بعيدا ً من هموم العمل ومشــاغله ومن
دون االنهمــاك بالربيد اإللكرتوني ،أن يســتعني
بالخيول اإليســلندية التي تتــوىل من دون مقابل
بركالت حوافرها كتابة ردود غياب تلقائية ،بفضل
خدمة يوفرها مكتب السياحة اإليسلندي.
وأطلق املكتب مقطع فيديــو ترويجيا ً غريبا ً
رس هذه الخدمــة ،إذ تظهر فيه لوحة
يرشح فيه ّ
مفاتيــح عمالقة تدوس عليها بحماســة خيول
من الساللة اإليسلندية الشــهرية ،وسط املناظر
الطبيعيــة الخالّبة للجزيــرة .إال ّ أن ثمانية آالف

شخص اشــركوا حتى اآلن يف هذه الخدمة التي
ســميت " ."Outhorse your e-mailويف الفيديو
الذي حصد أكثر من  130ألف مشاهدة منذ نرشه
عىل اإلنرتنت ،تبدو ســائحة تؤدي دورها ممثلة
منزعجة من تلقي عرشات الرســائل اإللكرتونية
أثناء إجازتها يف أماكن خالّبة يف إيسلندا.
واستندت هيئة الســياحة عىل استطالع رأي
أجرتــه ّ
يبي أن  55يف املئة من األشــخاص الذين
شــملهم االســتبيان يتحققون من رسائل الربيد
اإللكرتونــي الخاصة بهم مرة واحــدة عىل األقل
يوميا ً خالل عطالتهم( .أ ف ب)

لمصاصي الدماء في إنكلترا
رقم قياسي
ّ
ُ
ســجل يف مدينة ويتبي يف شــمال
رشق إنكلرتا رقم قيــايس عاملي جديد
لعــدد األشــخاص املتن ّ
كريــن بأزياء
مصايص الدماء ،بعــد  125عاما ً عىل
نرش رواية " "Draculaاملستوحاة من
هذه املدينة الصغرية.
وجاء يف تغريدة نرشتها عىل شــبكة
"تويرت" منظمــة ""English Heritage
التي تدير موقع " "Whitby Abbyاملهدّم
حاليــا ً والذي عٌ قــد فيــه التجمّ ع "لقد
حطمنا قبل قليل الرقم القيايس املســجّ ل
يف موسوعة ألكرب تجمع لألشخاص الذين

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

يرتدون زي مصــايص الدماء ،مع 1369
مصاص دمــاء!" .وارتــدى الحارضون
أحذيــة ومعاطف ورساويل أو فســاتني
ســوداء ،ووضعوا أنيابا ً عىل أســنانهم
العلوية .وكان الرقم القيايس السابق يبلغ
 1039مصاص دماء وقد ُ
سجّ ل يف دوسويل
بوالية فريجينيا األمريكية.
ونُرشت روايــة " "Draculaللكاتب
االيرلندي برام ستوكر للمرة األوىل يف العام
 ،1897وتناولت قصة هذا الكونت املتعطش
للدماء ،واقتُبست منها الحقا ً أعمال كثرية
بينها أفالم سينمائية( .أ ف ب)
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