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"عىل جمــر" فاتورة التخابر الخلــوي التي باتت تكوي
الجيوب وتقطع األنفاس ،ارتفع منسوب الغليان الشعبي أمس
مع دخول قرار اعتماد دوالر "صريفة" يف تســعري االتصاالت
وخدمات االنرتنت حيّــز التنفيذ ،فانكب اللبنانيون طيلة نهار
أمس عىل هواتفهم الجوّالة الحتساب القيمة املالية املقتطعة
من أرصدتهم ،مستغرقني يف جداول الرضب والطرح والقسمة
لتبيان الفارق بني التسعريتني القديمة والجديدة وحجم األعباء
النقدية التي ســيتكبّدونها مع كل اتصال أو رســالة نصية،
ورسعان ما انفجر الشــارع غضبا ً يف بعض املناطق ال سيما

يف طرابلس حيث قطع الناس الطرق ورست أنباء ميدانية عن
مهاجمة مق ّرات لرشكتي "ألفا" و"تاتش".
ومن دون أن ّ
يرف لها جفن إزاء تفاقم كوابيس املواطنني
املعيشــية واالقتصادية واملالية والصحية والخدماتية ،كانت
الزمرة الحاكمة تغ ّ
ط عميقــا ً يف أحالمها "النفطية والغازية"
عاقــد ًة آمالها عىل الثــروة البحرية إلعادة تعويم ســلطتها
واســتكمال عمليات النهب املن َّ
ظمة ملقــدرات البلد وأبنائه...
ّ
لتقص نتائج الجهود التي يبذلها
وعىل ذلك يتلهّ ف املسؤولون
الوسيط األمريكي آموس هوكشــتاين مع إرسائيل الستئناف

إجتماع دولي لـ"مكافحة خطط حزب الله"
أصدرت وزارة الخارجية األمريكية أمس
بيانا ً يتع ّلق باالجتماع التاسع لـ"مجموعة
تنسيق إنفاذ القانون" ( )LECGالذي عُ قِ َد
ــي  29و 30حزيران الفائت،
يف أوروبا يومَ ْ
مشــر ًة إىل أن االجتماع ر ّكز عىل "مكافحة
األنشــطة اإلرهابيــة وغــر املرشوعة"
لـ"حزب الله".
وشــارك يف االجتمــاع ممثلــون عن
حكومــات  30دولــة من الرشق األوســط

وأمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى وأوروبا
وأفريقيــا واملحي َ
ط ْ
ــن الهنــدي والهادئ
وأمريكا الشــمالية ،إىل جانب "اليوروبول"
(وكالة االتحاد األوروبــي للتعاون يف مجال
إنفاذ القانون) .كما شــارك يف هذا االجتماع
مســؤولون مــن وزارات الخارجية والعدل
والخزانــة األمريكية ،وكذلــك من "مكتب
التحقيقــات الفيــدرايل" وإدارة مكافحة
املخدّرات األمريكية.
20

مفاوضات ترسيم الحدود بموجب الطرح اللبناني الجديد الذي
يؤكد االلتزام بإحداثيات الخط  ،23فأتاهم الجواب املبدئي عىل
هــذا الطرح بإعراب "الجانب اإلرسائيــي عن ترحيبه بتنازل
الجانــب اللبناني عن الخط  29لكن مع رفــض معادلة قانا
مقابل كاريــش" ،وفق ما نقلت مصادر مواكبة ملســتجدات
ً
موضحة ّ
أن إرسائيل وعــى قاعدة "ما يل يل وما لكم يل
امللف،
ولكم" ،أكدت تمســكها بكامل الحقوق البحرية خارج نطاق
الخط  23ولم توافق يف املقابل عىل اســتحصال لبنان عىل "كل
املساحة البحرية الواقعة ضمن حدود الخط ."23
20

التطبيع مع االنهيار :اإلفالس قضاء وقدر
خــــالــــد أبــــو شــــقــــرا
لم توفر املنظومة وسيلة إال واســتعملتها إلبراء ذمة املتسببني باالنهيار من
سياسيني ومرصفيني ومســؤولني عىل أرفع املســتويات .لم تكد تصل "لقمة"
املحاســبة إىل فم "جياع" العدالة ،املتطلعني إىل "جرعــات" من قوانني اإلصالح
واملحاســبة ،حتى ســحبها الرئيس املكلف تشــكيل الحكومــة نجيب ميقاتي
بالتعديالت الجديدة التي ينوي إدخالها عىل الخطة .فاألزمة التي وصفتها تقارير
األمــم املتحدة بأنها "من صنع اإلنســان" ،وصنّفها البنك الدويل بأنها "كســاد
متعمّ د دبّرته قيادات النخبة التي تسيطر عىل مقاليد الدولة وتستأثر بمنافعها"،
ما هي بالنســبة للمسؤولني اللبنانني إال "قضاء وقدر ،وكاف ٌر من ال يس ّلم بهما"،
بحسب مصدر متابع.
20

تظاهرات غاضبة في طرابلس ومصراتة
مجزرة روسية قرب أوديسا
واقتحام البرلمان في طبرق
ما زالت اآللة العسكريّة الروسيّة تفتك باملجتمع األوكراني غري آبهة بحياة املدنيني
مساعدة نروجية ضخمة ألوكرانيا

أرضم محتجّ ــون غاضبون النــار داخل مقر
الربملان الليبي يف مدينة طربق رشق البالد ،بعد اقتحام
بوابته الرئيســية وخلعها ،للتنديد برتدّي األوضاع
املعيشية وانقطاع الكهرباء واملطالبة بح ّل "األجسام
السياســية" الحالية املوجودة يف السلطة واملطالبة
برحيلها وإجراء إنتخابات يف البالد .وتُظهر مقاطع

الريــاضــية 22

فيديو أن ج ّرافة يقودها متظاهر أطاحت قســما ً
من بوابة مجمّ ع املبنى ،ما ســهّ ل عىل املتظاهرين
اقتحامها .كما أُرضمت النريان يف سيارات أعضاء يف
مجلس النواب .وألقى متظاهرون آخرون ،بعضهم
لوّح باألعالم الخرضاء لنظام معمر القذايف ،بوثائق
يف الهواء بعد أن أخذوها من املكاتب.
20

وسالمتهم ،ال بل عىل العكس ،تعمد القوّات الروسيّة إىل استهدافهم لكرس روح املقاومة
فيهم ومعاقبتهم عىل صمودهم وإلتفافهم حول الجيش األوكراني ،فيما كان آخر هذه
االســتهدافات ليل الخميس  -الجمعة قرب أوديسا حيث ُق ِت َل  21شخصا ً وأُصيب 38
َ
بصاروخ ْي أُطلقا من طائرة "تو  "22اإلســراتيجية فوق
آخرون ،بينهم  6أطفال،
مباني ســكنية وسياحية يف منطقة أوديسا يف جنوب أوكرانيا،
البحر األسود وأصابا
َ
ووقح".
"الإنساني
بأنه
أملانيا
وصفته
هجوم
بحسب كييف ،يف
20

لبنان يقترب من بطولة العالم لكرة السلّة

لقاء ستوكهولم:
دوبالنتيس يحلّق
مجددًا وآشر -سميث
تفوز بالـ "فوتو فينيش"

وائل عرقجي أحد أبرز
نجوم المباراة

أثبت منتخب لبنان لكرة الســلة أنّه واح ٌد من أفضــل وأقوى املنتخبات يف
آسياّ ،
وأن تأهله اىل بطولة كأس العالم  2023مسألة وقت فقط ،وذلك بعد فوزه
املدوّي عىل ضيفه األردني ( )70-89عىل ملعب نهاد نوفل يف زوق مكايل مســاء
أمس ضمن التصفيات القا ّرية ،ليتصدّر مجموعته الثالثة بجدارة برصيد تســع
نقاط ،فيما تراجع املنتخبان السعودي واألردني اىل املركزين الثاني والثالث تواليا ً
ولك ّل منهما ثماني نقاط .وكان الربع الثاني نقطة التحوّل الحقيقي يف مواجهة
األمس ،إذ إنتفض الالعبون اللبنانيون خالله بعدما كانوا متخلفني يف نهاية الربع
األول ،وسجّ لوا  31نقطة مقابل سبع نقاط لضيوفهم ،ث ّم حافظوا عىل تفوّقهم
الواضح حتى نهاية اللقاء .وســيلتقي لبنان ضيفه السعودي عند التاسعة من
مساء اإلثنني املقبل عىل امللعب عينه ،وال يبدو الفوز بعيدا ً عن متناوله.
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حكومة تصريف الوقت حتى انتخابات الرئاسة
غـــادة حــالوي
من أســبوع اىل أســبوع سنكون
عىل موعــد لقاءات متتاليــة لرئيس
الجمهورية ميشــال عون مع الرئيس
املكلــف نجيــب ميقاتي مــن دون
ان يفيض ذلــك اىل تشــكيل حكومة
بالرضورة .الفرق بني الرئيس ســعد
الحريــري وميقاتي ان االول لم يتمتع
بباع طويل للمنــاورة والنقاش ،كان
ينســحب عند أول محطة خالف مع
الرئيــس .أما ميقاتــي فيمتلك قدرة
املناورة واملســايرة ال سيما يف تعاطيه
مع رئيــس الجمهورية ،كلــه قابل
للنقاش بالنسبة إليه .عقب االجتماع
االول وبعد ترسيب التشكيلة الحكومية
وما اعقبها من اجواء متشنجة من قبل
مصادر رئيــس الحكومة ،زار ميقاتي
بعبدا مجددا ً وانتهت االزمة عىل عتبة
نفيها ترسيب التشــكيلة .الذي افشل
التشكيلة االوىل ليس ترسيب االسماء
وفق ما تم االيحــاء .الترسيب طبيعي
يف بلــد ال يختزن الكثــر من االرسار
وانما من غــر الطبيعــي التغيري يف
االســماء الذي حصل ال سيما لناحية
وزير الطاقة مقابل االبقاء عىل املالية
من حصة الثنائي .االمر اســتفزازي
لـ»التيار الوطنــي الحر» وردة الفعل
لم تكن مســتغربة مــن قبله خاصة
وان االمر تم من دون النقاش بشــأنه
مع رئيس الجمهوريــة .بلقاء االمس
تجاوز الرئيســان ازمة الترسيب وما
بني عليها والنقاش الحكومي تواصل
وقــدّم عون اقرتاحاتــه مليقاتي الذي
غادر مــن دون ترصيح لالعالم ليقدم
بذلك اوىل اشاراته السلبية عن اللقاء.
الزيارات ســتتكرر وبــن زيارة
واخرى تشنج ونفي وتراجع وسيميض

خفــايـــا
تعاني رشكة لبنانية تعمل يف
قطاع هام ،مــن انخفاض عدد
املوظفــن بســبب األوضــاع
االقتصادية.
تعترب أوساط مراقبة أن من
بني األســباب التي قــد تجعل
اســتمرارية حكومــة ترصيف
األعمال أفضل للرئيس ميقاتي
هو أن النائب جربان باسيل ليس
وزيرا ً فيها.
الحظت مصــادر متابعة أن
لهجة «حزب اللــه» تبدلت من
التهديدات قبــل اإلنتخابات إىل
التشديد عىل مشاركة الجميع يف
الحكومــة وعــدم التهرب من
املسؤولية.

عون وميقاتي والتشكيلة

الشــهر والــذي ســيليه اىل ان يحني
موعد االنتخابات الرئاســية .وهنا لبّ
املشكلة واساسها .من سيقدم تنازالت
لتشــكيل حكومة لن تعمر ألكثر من
ايام معدودة؟ اصال ً تشــكيل مثل هذه
الحكومة ان حصل ،ســيكون املخاض
الثاني بعــده اعداد بيانهــا الوزاري،
والثالث نيلها ثقة مجلس النواب ،وهذا
كله يســتلزم وقتا ً طويال ً بينما الوقت
الفاصل عن االستحقاق الرئايس بات
ضيقا ً.
وكيف لعاقــل أن يتوقع ان يخرج
«التيار الوطني الحر» مســهِّ ال تشكيل
حكومة برئاسة ميقاتي؟ رغم تشكيل
الحكومــة الحاليــة اال ان العالقة لم
تتســم بااليجابيــة يوما ً بــن رئيس
«التيار» جربان باســيل وميقاتي الذي
يحمله مسؤولية تع ّ
طل عمل حكومته

ميقاتي يمتلك قدرة المناورة
والمسايرة ال سيما في تعاطيه
مع رئيس الجمهورية وكله قابل
للنقاش بالنسبة إليه
وتشكيل أخرى .يف املقابل ال يرى باسيل
مصلحة يف تسهيل مهمة ميقاتي الذي
رفع بوجهه البطاقة الحمراء منذ تسلم
رئاسة حكومته الحالية.
وبني ميقاتي وباســيل ال يحرك
الثنائي الشــيعي ســاكناً .يعترب ان
املســألة ال تتطلب تدخال ً بعد .رئيس
الحكومة املكلف ســ ّلم تشكيلة طلب
رسه يدرك
عــون وقتا ً لدراســتها .يف ّ
الثنائي ان تشــكيل الحكومة يالمس

حد املســتحيل وان ال ميقاتي يرغب
بتشــكيل حكومة لشهرين وال باسيل
سيســهّ ل عليه االمر .والحل ان تبقى
حكومــة ترصيــف االعمــال حتى
نهايــة العهد وانتخــاب رئيس جديد
للجمهورية .عون الذي حورص عهده
وحورب بكل الوســائل ومن الجميع
لن يقــدم يف نهاية عهده ما امتنع عن
تقديمة طــوال ســنوات حكمه ولن
يهادن بل عىل العكس .يتوقع ان تكون
الفرتة املتبقية من حكمه هي االقىس
إلمكانية ان تتحول اىل مرحلة كشــف
اوراق لتبيان الوقائع.
يف املقابل هــي الفرتة التي ال يرى
فيها ميقاتي نفســه ملزما ً بالتنازل.
هو يرفض اي لقاء يجمعه مع باسيل
وكان يفضــل لو ان االستشــارات لم
تحصل وطوّق دورها بالتشــديد منذ

اللحظــة االوىل انها لــزوم ما ال يلزم.
منذ لحظة تحوّل حكومته اىل ترصيف
االعمال وعيون ميقاتي صارت باتجاه
االنتخابــات الرئاســية واي رئيــس
سيتوىل الرئاســة االوىل ،ومن ستكون
له الكلمة الفصل يف اختياره والعوامل
املؤثــرة .يدرك ميقاتــي ان عمله عىل
تشــكيل حكومة ســينتهي يف نهاية
املطاف اىل اســتمرار حكومة ترصيف
االعمال حتى نهاية العهد وقد تراجعت
فكرة تشــكيل حكومة مع صالحيات
رئاســية لوجــود فريق صــار واثقا ً
ان االنتخابــات الرئاســية حاصلة يف
موعدها الدســتوري بما ال يربر تقديم
تنازالت لتشكيل حكومة لن تقوى عىل
معالجة اي ملــف من امللفات العالقة.
الرهان عليها هو اشــبه بالرهان عىل
حصان خارس.

الكويت :لدينا خطة ممنهجة لتعزيز عالقتنا ومفيدة للبلدين

لبنان يستضيف االجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب
بني تشــكيل حكومة آخر أيام العهد ،وبداية
املوســم الســياحي يف لبنان الواقــع يف جهنّم
األزمات ،وبعد ســحابة التوتــر يف العالقات بني
بلد األرز والدول العربيــة عىل خلفية ترصيحات
ومواقف «حزب الله» ووزراء محســوبني عليه،
ال تــزال فرص لبنان بالعــودة إىل مكانته ودوره
متاحــة ،باســتضافته «االجتماع التشــاوري
لوزراء الخارجية العرب» ،يف بريوت اليوم ،والتي
شــهد مطارها توافد الــوزراء والوفود العربية،
ويف مقدمهم نائــب رئيس مجلس الوزراء ووزير
الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن
آل ثاني ،الذي وصل يوم أمس األول.
أمــا أمس ،فوصــل األمني العــام لجامعة
الدول العربيــة أحمد أبو الغيــط عىل رأس وفد
من الجامعة ،وكان يف اســتقباله وزير الخارجية
واملغرتبني يف حكومة ترصيــف االعمال عبدالله
بوحبيب ،وسفري الجامعة العربية لدى لبنان عبد
الرحمن الصلح ،ومندوب لبنــان لدى الجامعة
العربية عيل الحلبي ونائب مدير املراسم يف وزارة
الخارجية القنصل سالم األشقر.
وأمل ابو الغيط أن «يحقق اللقاء التشاوري
لوزراء الخارجية العرب تفاعالً ،وأن يتم االتفاق
عىل خطوات للمســتقبل» ،الفتا ً اىل أن «كل الدول
العربية ستشــارك يف هذا اللقاء باستثناء سوريا
املجمدة عضويتها» ،وأشار اىل انه «ليس هناك من
جدول أعمال أو افكار محددة وكل وزير سيطرح
فكرة من منظور بالده».
كما وصــل وزراء خارجيــة تونس عثمان
الجرندي ،ونائب وزير الخارجية املرصي السفري
حمدي لوزا ومســاعد وزيــر الخارجية مندوب
مرص الدائم لدى جامعة الدول العربية الســفري
محمد أبو الخري.
إىل ذلك ،وصــل وزير الخارجيــة الكويتي
الدكتور نارص املحمد الصباح ،وكان يف استقباله

الوزيــر بو حبيب والســفري الكويتي عبد العال
القناعي واملستشار يف السفارة عبد الله الشاهني
والقنصل سالم األشقر ووفد من السفارة.
وقال الصباح« :نحن سعداء للغاية بتواجدنا
يف جمهورية لبنان الشقيق وحضور هذا االجتماع
التشاوري العربي املهم ،خصوصا أن عاملنا العربي
واملنطقة يمران يف ظروف دقيقة للغاية ،وهو ما
يستوجب منا جميعا تعزيز مسرية العمل العربي
والتعامــل مع هــذه التحديــات بإيجاد صورة
موحدة ومستدامة لهذه التحديات».
وأشار إىل أنه «بالنســبة إىل عالقة لبنان مع
الكويت ،فهي عالقة عضويــة وعالقة يف الرساء
والرضاء» ،مضيفــا ً أن «كل ما يمس لبنان يمس
الكويت ،واســتقرار لبنان من استقرار الكويت،
ورخاء لبنان من رخــاء الكويت ،وازدهار لبنان
من ازدهار الكويت ،فيكفي وجود األعداد الهائلة
من الكويتيني الذين يفضلون قضاء جزء كبري من
عطلتهم يف هذا البلد املضياف».
وتابع« :إن شاء الله ،نحن دائما عىل تواصل
بني القيادتــن يف البلدين ،ملا فيه مصلحة البلدين
الشقيقني ،وكذلك بالنسبة إىل جميع املسؤولني».
وأكد أنه عىل «تواصل مع وزير الخارجية يف
كل املواضيع» ،مشريا إىل أن «هناك خطة ممنهجة
لتعزيــز عالقتنا يف كل املجــاالت ،وعىل مختلف
الصعد ،بطريقة مفيدة للبلدين».
وختم الصباح« :االجتماع هو فرصة للوزراء
للتباحث يف هــذه األمور بــكل أريحية من غري
جــدول أعمال ومــن غري إطار ،الــذي يكاد أن
يكون تقليدياً ،وعادة ما يكون مقيدا ً بالنسبة إىل
املشــاورات يف اإلطار الذي يتم تنظيمه كل ثالثة
أشــهر يف اجتماعات جامعة الدول العربية ،لكن
عندمــا يكون االجتماع يف مثل هــذا الجو ،فإنه
يعطي فرصة أكثر لنقاش هذه األمور .وإن شاء
الله نخرج برؤية موحدة ،بما يفيد عاملنا العربي

الوفد الكويتي

ومسرية العمل العربي املشرتك».
من جهته ،رحب بو حبيب بنظريه الكويتي،
معتربا ً أن «وجوده عزيز عىل لبنان واللبنانيني».
وتبدأ عند العارشة من صباح الســبت أعمال
الجلسة التشاورية يف بريوت ،وتسبقها زيارة وفد
وزراء الخارجية والجامعة العربية اىل قرص بعبدا
للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون ،عىل أن ييل
اإلجتماع زيارة الوفد اىل عني التينة ولقاء الرئيس
نبيه بري ،فيمــا يختتم اليــوم العربي بمؤتمر
صحايف مشــرك ســيعقده ابو الغيط مع وزير
الخارجية اللبناني.

ويخصص اإلجتماع للتشــاور حول ملفات
العمل العربي املشــرك والتوافــق حول ملفات
القمة العربيــة املقبلة ،املقررة يف الجزائر يف األول
من ترشين الثاني املقبل.
وتوازيا ً مع اللقاء ،أقام سفري السعودية يف لبنان
وليد البخاري مأدبة غــداء يف مق ّر إقامته يف الريزة
عىل رشف وزيــر الخارجية اليمني أحمد عوض بن
مبارك ،وحرض مأدبة الغداء حشد من الشخصيات
السياســية والديبلوماســية واالعالميــة ،وتناول
الحارضون القضايا العربية واملحلية املشــركة ،ال
سيما عودة لبنان إىل محيطه العربي.

محـــــليـــــات
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القيادي في "التيار »" وليد األشقر :ميقاتي يقلّد الحريري ونحن مع حكومة سياسية

عقيص :لحكومة إختصاصيين مستقلّين
ولمنطقة آمنة في سوريا للنازحين
د .مــيــشــال الــشــمــاعــي
لبنان يرتنّح تحت وقع ّ
امللفات الضاغطة من
اإلقليم إىل الساحة الدولية .ولهذا ك ّله تداعيات محليّة
قد ّ
ترسع اســتعادة الحياة السياسيّة
تؤخر أو قد ّ
ّ
بغض النّظر عن
من البوابة الحكوميّة والرئاسيّة،
ضغط ّ
امللفات ،ومن أهمّ ها ّ
ملف النازحني.

المطلوب حكومة سياسيّة

ويف املوضــوع الحكومي أوضح عضو املجلس
الســيايس يف «التيار الوطني الح ّر» وليد األشــقر
لـ»نداء الوطن» ّ
أن «الرئيس ميقاتي يعتمد األسلوب
نفسه اليوم ،الذي كان يُعت َم ُد سابقا ً من قبل الرئيس
الحريري يف الترسيب؛ ويبدو أن ال نيّة حقيقيّة لديه
بتشكيل أيّ حكومة يف هذه الظروف».
وتابع« :برغــم ّ
أن «التيار الوطني الح ّر» أعلن
أن ال رغبة لديه يف املشــاركة بالحكومة ،وبما ّ
أن
الظرف السيايس يقتيض مواجهة امللفات السياسية
ملف ترسيم الحدود إىل ّ
الكربى من ّ
ملف النازحني،
واالســراتيجية الدفاعية ،وغريها مــن امللفات
الكربى؛ إضافة إىل امللفــات اإلقتصاديّة الضاغطة
كخ ّ
طة التعايف االقتصادي والتفاوض مع صندوق
النقد الدّويل ،فــإذا كان الرئيس ميقاتي يعتقد أنّه
يستطيع معالجة هذه امللفات بحكومة تكنوقراط
فهو حتما ً مخطئ» .وأ ّكد األشقر ّ
أن موقف «التيّار
الوطني الح ّر» من أيّ حكومة يجب أن يكون «مع
حكومة سياسيّة».

قرار أممي بعودة النّازحين

بعض الحياء

ال للحكومات السياسيّة

أمّ ا يف ما يتع ّلق بموضوع عودة النّازحني الذي
طفا عىل واجهة الخطاب السيايس يف هذه املرحلة
بالذات ،فلحظ األشــقر ّ
أن «املضحك املبكي يف هذا
ّ
امللف هــو تجاهله من قبل الرئيس ميقاتي بالذات
يوم ح ّذر منه «التيّار» عند دخول النازحني يف العام
 2011و  2012وكان وقتها الرئيس ميقاتي رئيسا ً
للحكومة .وأشــار إىل أّنه «عىل ما يبدو ّ
أن هنالك
قرارا ً سياسيا ً إقليميا ً يقيض بعودة النازحني ،ولو
برشوط محدّدة تناســب املجتمع الدويل» .ولحظ
كيــف بدّل ميقاتي موقفه تبــ ّدال ً نوعيا ً وبات هذا
املوضوع أولويّة عنده منذ قرابة األسبوع .فتساءل:
«ما هو سبب هذه اإلستفاقة اآلن؟».

يف موقــف متناقض مع موقف األشــقر ،يف
موضوع الحكومة قال عضــو تكتّل «الجمهوريّة
القويّة» ،النائب جــورج عقيص لـ»نداء الوطن»:
«األكيد ّ
أن الحكومة السياسيّة ال يمكن أن تتصدّى
لهذه املشاكل ،ال ســيّما أنّنا اختربنا هذا النوع من
الحكومات حتّى أواخر العام  .2019فهي لم تستطع
التصــدّي ألزمة النازحني وال لألزمــة اإلقتصاديّة
اللتني ظهرتا بشكل فاقع يف بدايات هذا العام».
وح ّذر عقيص من «مغبّــة محاولة بعضهم
بعد اليوم التعمية عىل الواقــع ،من خالل إرصاره
عىل ّ
أن الحكومات السياســيّة هــي القادرة عىل
معالجة األزمات» .وأ ّكد ّ
أن «التجربة قد أثبتت فشل
هذا النوع مــن الحكومات يف معالجة أزمات كهذه
بالذات».
وتابع عقيص« :نحن كحزب «قوّات لبنانيّة»
منذ أن استشعرنا بالخطر اإلقتصادي يف أيلول من
العام  ،2019قبل الثورة واإلنهيار ،نادينا بتشكيل
حكومة اختصاصيّني تكنوقراط مســتق ّلني ،بعيدا ً
من الجهات السياســيّة ّ
ّ
لتتول مهمّ ة اإلنقاذ
كافة
الوطني».
وأكمــل يف موقــف «القــوّات اللبنانيّة» من
ّ
مســتقلً
الحكومة قائالً« :نحن نريد فريق عمل
يستطيع أن ّ
يوقع برنامج مساعدات مع صندوق
ّ
مستقلً عن «القوّات» وغريها
النقد الدّويل ،ويكون
من األفرقاء السياسيّني .فهذا هو شكل الحكومة
التي تريدها «القوّات» ،وهذا هو شــكل الحكومة
الذي طرحته فعليّا ً املبادرة الفرنسيّة».
وأ ّكــد عقيــص ّ
أن «الحكومات السياســيّة
بالشــكل الذي اختربناها به ،هي حكومات وحدة
وطنيّة فضفاضة ،وهي األعجز بالتاريخ اللبناني
ملفّ ،
ّ
بغض النظر عن صغره أو
عن التصــدّي أليّ
حتّى تفاهته».

قضيّة النازحين مسؤوليّة أمميّة

وبدت الفتة تغريــدة عقيص يف 2022/6/30
حول قضيّة عودة النّازحني حيــث دعا الحكومة
فيها إىل «تحمّ ل املسؤوليّة يف هذا الشأن عرب اتّخاذ
ك ّل التدابري الجريئة الهادفة إىل إعادتهم إىل املناطق
السوريّة اآلمنة ،أو إىل منطقة عازلة تُستَحدَث داخل
سوريا تحت رعاية أمميّة» .يف هذا املوضوع ،لفت

٣

نازحون سوريون في لبنان

عقيــص إىل ّ
أن «الفارق كبري ج ّدا ً بني اتّخاذ موقف
شــعبوي وبني أن تكون مســؤوال ً يف دولة وتتخذ
موقفا ً قابالً للتنفيذ .وهذا مــا قامت به «القوات
اللبنانية» ،عندما كان وزير الشــؤون اإلجتماعيّة،
الوزير ريشار قيومجيان ،أع ّد خ ّ
طة كاملة متكاملة
لعودة النازحني بشكل يضمن سيادة الدّولة اللبنانيّة
وحقوق شعبها وأرضها ويحفظ مصلحتها األمنية
واإلقتصاديّة العليا ،ويحفظ يف الوقت عينه قواعد
القانون الدويل .فهذا أمر آخر».
وتابــع عقيــص يف موقف حــزب «القوّات
اللبنانيّة» من قضيّة النازحني« :كنّا ننادي بح ّل ،وما
زلنا حتّى هذه الساعة ،مفاده إمّ ا عودة النازحني إىل
مناطق آمنة يف ســوريا ،وإمّ ا إعادتهم إىل منطقة
آمنة تنشأ داخل سوريا ،منطقة عازلة تنشأ تحت
إدارة األمــم املتحدة داخل األرايض الســوريّة ومن
الطرف الســوري .وتكون بحماية وتمويل أمميَّني
كما هو حاصل يف لبنان».
ّ
بــأن «تطلق عمليّة طوارئ
وطالب الحكومة
وحوار أمميّــة لحمل املجتمع الــدّويل عىل تحمّ ل
مسؤوليّاته وتبنّي هذا الطرح ،عىل أن يكون طرحا ً
جامعا ً من قبلها ،لتخفيف العبء عىل اللبنانيني يف
تهريب املحروقات والطحني والرغيف».
يف الخالصة ،يبقى عمــر الحكومة املرتقبة
قصــراً .وال يمكــن التعويل عليهــا يف اجرتاح
املعجزات .لذلــك األنظار ك ّلها شــاخصة نحو
االنتخابــات الرئاســيّة التي عىل مــا يبدو أن
البوص َلتَني اإلقليميّة والدوليّة ّ
َ
تؤشان إىل إمكانيّة
الوصــول إىل رئيس مقبول مــن قبلهما يحمل
املرشوع الســيادي ،ويعيد لبنان إىل الحاضنتني
اإلقليميّــة والدوليّة ليعيد الرشعيّــة إىل الدّولة
اللبنانيّة الجديدة يف رشق أوســط جديد بات يف
اللحظات األخرية من مخاض والدته.

ال حياء في قاموس أهل السلطة ،وآخر األدلة الخطوات
التي تلت االنتخابات النيابية .أصالً انعدم الحياء في تلك
االنتخابات تحالفات وخطابات .ثم بعد انتهائها طار الحياء
تماما ً من الفضاء اللبناني ،فشهدنا إعادة بناء لرمزي
السلطتين ،بما يناقض الحصيلة المفترضة لخيارات صندوق
الناخبين ،وعندما رسا االمر على إعادة تكليف الرئيس
المكلف بالتصريف ،إستُعيد مشهد لم يمر عليه الزمن ،عن
زيارات ولوائح وتشكيالت ورفض وشروط ،يفترض ان ال
تكون واردة في مقتضى قاموس المبادئ المعلنة ألصحاب
المشورة ،وواردة فقط في مهام الرئيس المكلف.
دخلت العالقة بين بعبدا والسراي مرحلة المتصرفية.
كان المتصرف يقيم في بعبدا والوالي يتربع في بيروت.
ولم تكن العالقة بينهما على ما يرام دائماً .الوالي يعتبر
نفسه ممثل السلطان في واليته ،والمتصرف يمثل السلطان
ولكنه يعتمد في بقائه على قرار دول الوصاية الخمس .لم
نصل بعد ،حسب الرواة ،الى هذا الحد .لكن هناك ما يبشر
به إذا لم يسارع الرئيسان ميشال عون ونجيب ميقاتي الى
حسم مسألة الحكومة بالجدية والمسؤولية الضروريتين،
فال مبرر ابدا ً لهذا االبتذال والغنج بحثا ً عن حكومة محكومة
زمنيا ً بالعمل ألربعة شهور ،في بلد يعيش شعبه معتمدا ً على
نقود ابنائه المهجّ رين وعلى اموال اصحاب المكرمات من
واشنطن الى الدوحة وغيرهما من طيبي القلب والطوية.
لم تجد الحكومة ما تقدمه لمهجّ ريها العائدين للعيش
اسابيع بين عائالتهم سوى الفتة «أهال بهالطلة» .هؤالء،
اليوم خصوصاً ،هم من يصوغون قدرة بالدهم على
االستمرار ،فيما اصحاب القرار يصوغون صيغ اإليغال في
الخراب .بهؤالء تستمر بقايا الدولة والحياة اليومية ،وإلى
جانبهم ينبغي ان يستوقفنا أمر بالغ الداللة :قطر تتبرع
بـ 60مليون دوالر لرواتب العسكريين بعد تعهد اميركي
بدفع مبلغ أكبر للغاية نفسها ،فيما تتأخر رواتب العاملين
في القطاع العام ويُضرب موظفو االدارة يأساً .وفي االثناء
تمتنع السلطة عن دفع رواتب دبلوماسييها في الخارج منذ
شهور وهي تستعد الستضافة وزراء الخارجية العرب اليوم
تحضيرا ً للقمة العربية!
الشيزوفرينيا قد تكون صفة إضافية للمنظومة ،لكن
رتل من
إضافة المزيد من النعوت لم يعد أمرا ً مهماً ،فمع ٍ
حكا ٍم هم نتاج حرب اهلية وفساد ووالء للخارج ال يمكن
توقع غير نتائج كالتي يعيشها اللبنانيون ،واألخطر في كل
ذلك ان تصبح الدولة بمؤسساتها كافة منتجا ً يرعاه طرف
اجنبي ،وهذا بدأ بالفعل عندما صارت المقاومة ،أشرف ما
أنتجه الشعب اللبناني في سنوات تمزقه ،تتم برعاية اجنبية
فتلتحق بها وتعمل لها فالله العاطي وعلى عبيده الطاعة.
منذ زمن سحيق حذرنا من االحتفال باالستقالل في رعاية
مارلبورو .حصل ذلك في بدايات التمزق اللبناني ،وها هي
الرعايات تتوالى.

في "«لقاء بيروت للحوار»" الذي نظمته «"جمعية متخرجي المقاصد اإلسالمية"»

حاصباني :لتكن العاصمة منزوعة السالح
السالح غير الشرعي يتحكم ويمنع اإلنماء
مخزوميّ :
شدد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق
النائب غسان حاصباني عىل رضورة تأمني
التنمية املستدامة لبريوت وفق خطة االمم
املتحدة  2030واالهداف الـ 17التي حددتها،
مضيفــا ً خالل مشــاركته يف «لقاء بريوت
للحوار» الذي نظمتــه «جمعية متخرجي
املقاصد اإلســامية» إىل جانب النائب فؤاد
مخزومي وعدد من الشــخصيات البريوتية
أمــس« :صحيح ان بريوت هــي العاصمة
ومدينة كبرية ولكنها يف آن مجموعة أحياء
وقرى تتعايــش عائالتها معا ً وتحرص عىل
روح الجرية والتعاضد».
كما اشــار اىل اهمية مراكــز الرعاية
الصحيــة االولية التي يبلــغ عددها  16يف
بريوت واىل دورهــا الذي تظهّ ر خصوصا ً يف
االزمة الحالية كونها تحد من الحاجة للجوء
اىل املستشــفيات ،داعيــا ً اىل تعزيزها ألنها
تؤمن خدمة صحية اساسية ألهل بريوت.
كذلــك ،ر ّكــز عــى رضورة دعــم
مستشــفيات بريوت التي كانت من االهم
يف الرشق االوســط اىل حني بدء االزمة التي
تعصف بلبنان والتي لم توفر القطاع الصحي
وما رافقها من هجرة للطواقم الطبية ،داعيا ً
اىل التكامل بني هذه املستشــفيات ومراكز

الرعاية للحفــاظ عىل نوعية الخدمات التي
ّ
وتوقف
تقدمها وتحصني االمــن الصحي.
حاصباني عند هدف الطاقة املتجددة ،داعيا ً
«اىل تحويل االزمة يف البلد اىل فرصة والعمل
عىل الطاقة املتجــددة والطاقة الالمركزية
لتخفيف التكلفة والحد من الهدر وتقليص
العــبء البيئي ،داعيــا ً اىل ان تكون بريوت
البداية يف هذا االطار عرب انتاج الطاقة محليا ً
واستخدام الشبكات القائمة للتوزيع».
ّ
والتغي املناخي ،قال
ويف امللــف البيئي
إن «التلــوث الــذي تعاني منــه العاصمة
يتخطى كل املعايري املعتمــدة يف العالم اىل
جانب ملف النفايات الذي لم تتم معالجته
بشــكل كامل» .كما اشــار اىل ان القانون
املتعلــق بقطاع االتصاالت اقــر منذ العام
 2022ولم ّ
ينفــذ .كما تنــاول الهدف 16
الذي يتناول توفري سالم وعدل ومؤسسات
قوية ،مشددا ً عىل «ان اهل بريوت مساملون
بطبيعتهم وان السالم هو بالتعاون واحرتام
خصوصيات بعضنا البعض» .أضاف« :لكن
السالم يتضمن تحقيق السلم االهيل وتثبيته
بشكل دائم .لالسف سلم بريوت مهدد جراء
وجود ســاح منظم غــر رشعي يف بعض
املناطق ،وتجارة مخدرات يف مناطق اخرى

ومجموعات غريبة عن بــروت ولبنان يف
مناطق تكثر فيها الرسقات والتعديات».
ختــم حاصباني« :نحن مســتعدون
للتعاون مــع كل املعنيني لتكــون بريوت
منزوعة الســاح غري الرشعي وخالية من
املخلفات كاالقامة غري الرشعية».

مخزومي

بدوره ،أ ّكد النائب فــؤاد مخزومي ّ
أن
«السالح غري ّ
ّ
عي الذي يتحكم بمفاصل
الش ّ
القرار ويمنع اإلنماء هو املسؤول األوّل عمّ ا
وصــ َل إليه لبنان وبريوت مــن انهيار عىل
جميع ّ
الصعد وكذلك تخريب عالقات لبنان
بالــدّول العربيّة» .و»للخــروج من األزمة
وإنماء بريوت» ،أكد أنه يقوم «بك ّل ما ينبغي
لتأمني الخدمات التي تحتاجها العاصمة»،
الفتا ً إىل ّ
أن «البداية تكون يف انتخاب مجلس
بلديّ سيّد نفسه يكون قادرا ً عىل تقديم ما
يحتاجه أبناء بريوت من خدمات».
وأشــار مخزومي إىل أنّــه يُتابع مع
املسؤولني املعنيني مسألة انقطاع املياه عن
بريوت ،كاشــفا ً عن تقديمه األكسسوارات
املطلوبة من مصانعــه «ملنع انقطاع املياه
عن بريوت ملدّة طويلــة كما حصل أخرياً»،

المشاركون في اللقاء

واعدا ً بمتابعة هذا امللف «عرب اختصاصيي
رشكته «ا ُملستقبل لألنابيب» إليجاد الحلول
املطلوبــة» .وختم مخزومــي متطرقا ً اىل
«رضورة تحديث املناهج التعليميّة والرتبويّة
لتُالئم سوق العمل بعيدا ً عن االختصاصات
التقليديّة التــي تُقدّمها الجامعات يف لبنان
كال ّ
طب والهندسة وإدارة األعمال بمناهجها
الحالية».

ُشربجي

أما رئيــس الجمعيّــة الدّكتور مازن
رشبجي ،فقال« :حينمــا كانت بريوت د ّرة
هذا الرشق بمستشفاه ومرصفه وجامعته

نراها اليوم يف مكان آخر ال يليق بها ،وال نقبل
بأن يكون لبنان وعاصمته بريوت املوصوفة
عامليا ً باملدينة الجامعة من دون كهرباء وماء
وغذاء ودواء ونظافــة ،فيما الجوع يطرق
أبواب اللبنانيني والبطالة تتزايد».
وعن هدف اللقــاء ،ختم ُشبجي« :ال
هدف سياســيا ً له ،بل ّ
إن جمعية متخرجي
املقاصد االسالمية يف بريوت مستمرة ،لتكون
صلة الوصل بني ابناء بريوت كلهم ومع كل
غيــور ومحبّ لها وبالتايل ســتبقى جرسا ً
للتحاور بــن جميع فئات العاصمة ولبنان
تعبريا ً عن إيمان أعضائها بدورهم الوطني
ورسالتهم املقاصديّة».

4

محـــــليـــــات
العـــدد  - ٨٧٥السنــــة الـرابـعـة

ســنـــاء الــجـــاك

سوق سوداء!Classe ...
ال يتو ّرع اللبنانيون عن سرقة بعضهم
البعض ،وكأن سرقة أولياء أمورهم لهم ال
تكفيهم .وحتى ال نقع في التعميم ،هناك
فئة من اللبنانيين ال يهمها إال البحث عن
سبل للسرقة بما يتوافق مع الظروف.
والواضح أنها تعتبر األمر طبيعياً ،وإال
كيف نفسر هذه الشراكة بين من يسرقون
المال العام والخاص ،سواء كانوا من أهل
السلطة أو من التجار والمحتكرين الكبار،
أو أصحاب دكاكين صغيرة تحضر السوق
فتبيع وتشتري ،وتساهم وفق حجمها في
قوننة سرقة اللبنانيين .وليس أدل على
ذلك ،إال تبرير صاحبة دكان يبيع منتجات
تطلبها العامالت المنزليات ويحول األموال
ويصرف الدوالر .فالسيدة المصون كانت
تصر على شراء الدوالر بألفي ليرة أقل من
سعر الصرف المعلن .وعندما سألتها عن
السبب أجابت واثقة متعالية ،بأن السعر
المرتفع يباع في السوق السوداء...
وأنت تشترين وتبيعين وفق معايير
السوق البيضاء؟ سألتها.
فردت بثقة أكبر :نحن سوق سوداء
رسمية للتجار وليس للصرافين غير
الشرعيين.
وال عجب ،فاللصوص مقامات ،وفي
جميع القطاعات الحيوية ينبغي التمييز
بين ما هو شعبي وبين ما هو  ،Classeكما
هي الحال مع السيدة المصون الحاضرة
للتباهي بسوقها السوداء الـ .Signé
ومن ال يجيد التمييز بين المقامين في
نهب المواطن ،ال يستحق حتى التعامل
معه.
ذلك أن الشكاوى واالحتجاجات في لبنان
لها مقاماتها وخصوصياتها ،فإذا اعترض
مواطن على ثمن سلعة ما ،يسارع التاجر
إلى تذكيره بأن دكانه يقع في منطقة
راقية ،ما يعني أن عليه أن يدفع أكثر من
أخيه المقيم في منطقة شعبية .واال ال
يستحق الشراء والتمتع باإلقامة في نعيم
هذه المنطقة.
واللبنانيون راضخون ،يدفعون بالتي
هي أحسن ،وال يقاطعون التجار الجشعين
وسلعهم الخاضعة لبازار االحتكار
بالتسلسل ،إن كانوا يحتلون المرتبة األولى
العالمية في الغضب ،على ما صنفتهم
أحدث الدراسات.
بالتالي ،فإن هذا الغضب يبقى عقيما ً
منتج وغير ٍ
كاف لكسر الحلقة
غير
ٍ
المتماسكة للفاسدين المتحكمين بعملية
النهب الممنهج .وهو ال ينفع ما دامت نسبة
وازنة من هؤالء الغاضبين أعادت انتخاب
من يكرس استمرار «األعمال المدمرة
للقادة السياسيين والماليين في لبنان
المسؤولة عن دفع معظم سكان البالد إلى
الفقر ،في انتهاك للقانون الدولي لحقوق
اإلنسان» .كما ع َّرفها المقرر الخاص لألمم
المتحدة المعني بالفقر المدقع وحقوق
اإلنسان ،أوليفييه دي شوتر ،قبل شهر
ونيف.
هنا ربما تجدر محاسبة هؤالء اللبنانيين
الذين يكتفون بـ»النق» عوضا ً عن القيام
بواجباتهم كمواطنين ،إن لجهة اختيار
ممثليهم ،أو لجهة التواطؤ مع السلطة
القائمة على األضعف منهم ،مساهمين
«بدمج اإلفالت من العقاب والفساد وعدم
المساواة الهيكلية في نظام سياسي
واقتصادي فاسد مصمم إلخفاق من هم في
القاع ،ولكن ال يجب أن يكون األمر كذلك».
إال أنه كذلك ،وعلى دي شوتر أن يتعمق
أكثر في القماشة الخاصة لهؤالء الذين
يساهمون من حيث يدرون أو ال يدرون
على «إخفاق من هم في القاع» ،بما
يش ِّكل «نقصا ً خطيرا ً في آليات الحماية
االجتماعية القوية».
ما لم يالحظه المسؤول الدولي ويورده
في تقريره ،هو استعانة الفاسدين من
أحزاب السلطة بشراكة قذرة مع فئة
من اللبنانيين ،سواء كانوا  Classesأو
شعبويين .وكل ميزتهم أنهم حاضرون
لتسهيل مخططات النهب والمحاصصة...
ونيال من فاد واستفاد...
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مخيّم الكليّة الحربية...
رسالة أمل وصمود لقادة المستقبل
أربعة أيام أمضاها  131شابا وشابة من الصفوف الثانوية في عدد من المدارس في كل لبنان بضيافة الكلية
الحربية مع التالمذة الضباط ،كانت كافية لتظهر مدى الحاجة إلى استعادة روحية الحس الوطني وتغذيته من
خالل اإلندماج في حياة العسكريين في الجيش اللبناني .أربعة أيام كانت تجربة من العمر للذين شاركوا فيها
أعادت إحياء األمل بغد أفضل وفتحت القلب على تجربة المؤسسة العسكرية والمهمات الملقاة على عاتقها
خصوصًا في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها ويمر بها لبنان.
طـــونـــي كـــرم
تســتمر املؤسسة العســكرية يف
تنميــة الحس الوطني وترســيخه بني
ً
متخطيــة جميع
جميــع اللبنانيــن،
التحديــات والتداعيــات املعيشــية
واإلقتصادية ،مؤكــدة أهمية دورها يف
صهر القيم الوطنية .وإىل جانب العديد
من املسؤوليات التي تقوم بها ،لم يغب
الشباب والشابات عن اهتمامها ،لتتوجه
إليهم بعد أن ساهمت الظروف الحالية
والوسائط التكنولوجية يف إبعادهم عن
العديد مــن القيم واملفاهيم الوطنية ،يف
قائد الكلية الحربية العميد الركن
مبادرة هي األوىل من نوعها ،واستضافة
جورج صقر
مخيم يف الكلية الحربية لتالمذة عدد من
عىل اختبــار هذه التجربة واملشــاركة
املدارس ،ذكورا ً واناثاً ،وافســاح املجال
بكافة تفاصيلها ،بعد أن إنطلقت الفكرة
أمامهم للتع ّرف عىل الجيش ،وبخاصة
من تخصيص نهــار لفتح أبواب الكلية
مصنع القــادة اي الكلية الحربية ،عرب
أمام التالمذة الراغبــن يف التعرف عىل
عيش تجربة ملدة  4أيام برفقة التالمذة
رشوط اإللتحاق باملدرسة الحربية بعد
الضباط الذين واكبوهم خالل جوالتهم
انهاء دروسهم الثانوية.
عىل العديد من الوحدات العسكرية ،كما
املخيم شارك فيه  131شابا ً وصبية
تخصيصهم ببعض املحارضات عن فن
من الصفــن االول والثاني ثانوي من 8
القيادة التي تصقــل مهاراتهم العلمية
مدارس ،وترتاوح أعمارهم بني  16و17
والعمالنية يف جميع امليادين.
ســنة ،امضوا  4ايام يف الكلية الحربية
التغيري الذي يصبــو إليه الجميع
بضيافة قيادتهــا وضباطها والتالمذة
والذي ال يمكــن أن يتحقق إال من خالل
الضباط بعدمــا عمدت
هــذا الجيــل الصاعد
إدارات املــدارس التــي
الذي سيقوم بصناعة
تواصل معها املنظمون إىل
املســتقبل ،كما ردم
تجربة فريدة في
اختيار املشاركني ومنها
الهــوة بــن املجتمع
إكتشاف الحياة
من اعتمد طريقة القرعة
املدني والجيش ،دفعا
قيــادة الجيــش إىل العسكرية والكشفية
من بني األســماء الكثرية
الراغبــة يف املشــاركة
التوجه نحو املواطنني
ساهمت في تمتين
والشــابات والشباب التواصل والتفاعل بين بمــا يتماىش مــع قدرة
املنظمني اإلستيعابية.
دفعتهــم
الذيــن
جميع المشاركين
وأمــام النجــاح
حماستهم إىل اإللتحاق
والتفاعــل الــذي القاه
باملخيم واملشــاركة يف
املنظمون واملشــاركون يف املخيم ،لفت
هذه التجربة الفريــدة وفق تعبري قائد
قائد املخيم التدريبــي الرائد خوري إىل
الكليــة الحربية العميــد الركن جورج
إتجاه القيادة نحو تفعيل هذا النوع من
صقر.
النشاطات مع استقبال دفعات جديدة
وإذ إعترب صقر أن الجيش يستمد
مــن الراغبني يف خوض هــذه التجربة
عصبه األســايس وقوته من املواطنني،
شــدد عىل دور الجيش الجامع لكافة
أطياف املجتمع ،مؤكــدا ً أن الهدف من
املخيم وبتوجيهات من العماد جوزيف
عون يكمن يف دعم الشباب والعمل عىل
تحقيق اإلنصهار بني الجميع بما يخدم
املصلحــة الوطنية بعيــدا ً عن املصالح
الشخصية.
وعن اإلنطباع الذي تركه املخيّم بني
املشاركني ،أوضح قائد املخيم التدريبي
الرائد رشبل خوري أن أداء املشــاركني
كان مميزا ً عىل جميع الصعد ،موضحا ً
أن إتجــاه «القيادة» لهــذا العام كان
متقدما ً للغاية مــن خالل ّ
حث التالمذة
الحربية
الكلية
الراغبــن يف التعرف عىل
قائد المخيم التدريبي الرائد شربل خوري

تحت إشراف النقيب نانسي حواط

تسديد

وسط مجموعة من المتفجرات

الفريدة بدءا ً من شهر أيلول املقبل.
وال يقتــر اإلنطبــاع املميز عىل
وأوضح خوري أن الربنامج تضمن
املنظمني ،بــل ان شــهادات التالمذة
املشــاركة يف النشــاطات الرياضيــة
املشــاركني كانت الرسالة التي تحاول
والتمارين التي يقوم بها طالب املدرسة
املؤسسة العسكرية إرساءها يف الجيل
الحربيــة من املــي املرصــوص ،إىل
الصاعد بعد إلغاء الخدمة العســكرية
التمارين عىل األسلحة الحربية ،والتد ّرب
اإلجباريــة .وإن كان التقاطــع عىل
عــى الرماية ،وصــوال ً إىل مشــاركة
تميز وأهمية املخيم واملشــاركة سيّد
التمارين مع القــوات البحرية والتد ّرب
املوقــف بني جميــع الذيــن إلتقتهم
عىل التســلق واملناورة بالذخرية الحية
«نداء الوطن» ،اال التلميذ عبد الرحمن
والقتــال املتقارب مــع املغاوير لتأخذ
البــزري القادم من مدرســة خالد بن
فن القيــادة حيزا ً كبريا ً
املحارضات يف ّ
الوليد وزميله كريستيان حبيب القادم
أيضاً.
من املعهــد األنطوني يف
وعــى الرغم من
بعبدا ،إكتشــفا الحياة
أن الهدف األساس من
الصعبة والتحديات التي
الدورة تعريف التالمذة مشاركة  30شابة في يعيشــها أفراد الجيش
عىل املؤسسة العسكرية
والقوى العســكرية .يف
المخيم تشكل داللة
بشــكل عــام والكلية
حني اعتربت ســيلينا
على أهمية ورغبة
الحربية يف شكل خاص،
أبــو صالح املشــاركة
وتقريب املســافة بني النساء في اإلنخراط في من قبل املقاصد والتي
الجيش والجيل الصاعد،
لم تتجــاوز الـ  16من
الحياة العسكرية
إال أن مشاركة الشابات
العمر ،أن املشــاركة يف
يف جميع التمارين شكلت عالمة فارقة
املخيم تركــت انطباعا ً مميــزا ً للغاية
ومتقدمة للمــرأة يف انتزاع مكانتها عىل
بالنسبة لها ،ودعت جميع الذين تتوفر
جميع الصعد.
لهم فرصة املشــاركة مجددا ً يف املخيم
ويف الســياق ،أوضحــت النقيــب
اىل عــدم الرتدد عىل اإلطالق ،مشــددة
ضمن الفريــق التدريبي للكلية الحربية
عىل أهمية التفاعل بني املشاركني منذ
اليوم األول ،لتؤكد جنيفر ّ
نانيس حواط ،أن مشــاركة  30شابة يف
حسون ،من
املخيم تشــكل داللة عىل أهمية ورغبة
املدرســة األنطونية ،أنهــا تجربة من
النساء يف اإلنخراط يف الحياة العسكرية،
العمر ،افسحت املجال أمامها لتكوين
داعية النساء إىل اإلنضمام إىل املؤسسة
صداقــات جديــدة .أمــا آدم ابراهيم
العسكرية أو املشــاركة يف النشاطات
الســعيد القادم من ثانوية البشائر يف
التي تقوم بها ملا ترتكه من إنطباع مميز
بعلبك ،فشــدد عىل أن وطنيته دفعته
يف حياتهن الخاصة واملستقبلية.
إىل استكشــاف مضامري جديدة منها
التجربة الفريدة يف إكتشاف الحياة
التضحية التي يقــوم بها الجيش من
العسكرية والكشفية التي تشدد عليها
أجل املواطنني ،ليتالقى بذلك مع محمد
النقيب حواط ســاهمت وفق تعبريها
حســن فضل الله القــادم من ثانوية
يف تمتني التواصــل والتفاعل بني جميع
الكوثــر يف بريوت حــول أن الدوافع يف
املشــاركني الذين اســتطاعوا أن يُنَمّ وا
اكتشاف أمور جديدة هي التي أوصلته
معارفهم وصداقاتهــم وتواصلهم مع
إىل املخيم ،ليختم مشــددا ً عىل أهمية
زمالئهم الجدد القادمــن من مدارس
التجربة واإلنطباع املميز الذي سينقله
متنوعة.
ويتشاركه مع زمالئه يف املستقبل.

جانب من التدريبات
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بخاش من بعبدا :الطبيب والنقابة في خطر

الثابت والمتحول في انتخابات 2022

نتائج إتصاالت هوكشتاين مدار بحث بين عون وشيا
إطلع رئيس الجمهورية ميشــال عون
أمس ،من الســفرية االمريكيــة يف بريوت
دوروثي شيا العائدة من زيارة إىل واشنطن،
بحضور نائب رئيــس مجلس النواب الياس
بو صعب ،عىل نتائج اإلتصاالت التي أجراها
الوســيط األمريكــي آموس هوكشــتاين
األمريكي مع الجانب اإلرسائييل يف مســألة
ترســيم الحدود ،والتقدم الذي تحقق يف هذا
املجــال ،ومواصلة االتصــاالت اللبنانية -
األمريكية ،واألمريكية  -اإلرسائيلية ،ملتابعة
البحــث يف هذا امللف .كما تطــ ّرق اإلجتماع
إىل العالقــات اللبنانية  -األمريكية وســبل
تطويرها يف املجاالت كافة.

بخاش

إىل ذلك ،عــرض الرئيس عون مع نقيب
أطباء لبنان يف بريوت يوسف بخاش ورئيس
الجمعية العربية ألمراض الكىل روبري نجم،
ومديرة النقابة الســيدة نادين حداد ،الواقع
الصحي واالستشفائي يف لبنان والصعوبات
التــي تواجه هــذا القطاع واالنعكاســات
الســلبية عىل صحة املواطنني وقدرتهم عىل
تأمني الرعاية الصحية.
وبعد اللقاء ،قــال بخاش« :من واجبنا
كنقابة لألطبــاء يف بريوت ،أن نضع الرئيس
عون يف أجواء التحديــات التي نعاني منها

عون وبو صعب والسفيرة شيا

كقطاع صحي يف لبنــان» ،مؤكدا ً أن «نقابة
األطبــاء يف خطــر ،خصوصــا ً الصندوق
التقاعــدي الخاص بها والــذي يعوّل عليه
الطبيب بعد التقاعد للحصول عىل راتبه الذي
ال يتعدى حاليا ً املليونني وأربعمئة ألف لرية.
هذا الصندوق شــبه مجمّ د ،وأمواله مجمّ دة
يف املصارف التي تطلــب رشوطا ً تعجيزية
لتحريك جزء من مبالغه».
وأضاف أن «الطبيــب اللبناني يف خطر
ألنه يتقــاىض بدل أتعابه باللــرة اللبنانية
وليس يف استطاعته الحصول عىل التحويالت
املاليــة التي تــرده من الجهــات الضامنة
الرســمية ،بفعل رفــض املصارف رصف
هذه املبالــغ .ويف الوقت نفســه ،املريض
واملواطن يف خطر ،كون النســبة الكبرية من

الفاتورة االستشــفائية باتــت عىل عاتقه
بشكل مبارش» .وختم بخاش« :عرضنا مع
الرئيس مشــكلة الكىل يف لبنــان ،واملرىض
الذين يخضعون لجلسات غسيل الكىل والتي
نعمل عىل ح ّلها مع وزارة الصحة والجهات
الضامنــة ،وهناك اجتماع يوم االثنني املقبل
لبحث هــذا املوضوع ،ألنــه ال يمكن ملراكز
غسل الكىل االستمرار يف غياب الدعم املادي،
خصوصا ً أن املعدات يجب رشاؤها نقداً ،فيما
الجهات الضامنة ال يمكنها تأمني الســيولة
النقدية ،وآمل ان نتمكن خالل االجتماع من
إيجاد حل للموضــوع .كما بحثنا موضوع
النقص يف أدويــة املناعة للمــرىض الذين
خضعوا لزراعة الكىل ،وهو ما يسبب خطرا ً
عىل حياتهم».

"العامل السوري بـ 300ألف واللبناني بـ ...30مش معقول!"

عمال بلديتي عربصاليم وحاروف" :بدنا حقنا...
ّ
الـ 900ألف ما بتعيّش"
رمـــال جــونـــي
فقط يف لبنان أجــرة العامل
الســوري تجاوزت الـــ 300ألف
لرية فيما العامــل اللبناني ال يزال
يتقاىض  30ألف لرية يف اليوم.
هــي رصخة أطلقهــا عمال
بلديــات عربصاليــم وحاروف يف
وجه األحــزاب ومحافظ النبطية،
الذي يرفــض رصف املســاعدة
االجتماعية لهــم من ناحية ورفع
أجرتهــم اليوميــة لتم ّكنهم من
توفري الخبز ودفع االشرتاك وتأمني
بعض الطعام ،ما أوقعهم يف كارثة
اجتماعيــة خطرة ،تجــاوزت كل
الخطوط الحمر ،فهل  900ألف لرية
«بتعيّش» بلبنان ،يف وقت تجاوزت
فيه ترشيجــة الخط الشــهري
الـ 700ألف لرية ،طبعا ال.
مــا معنا حق ربطــة الخبز،
كلمــات كافيــة ،إلظهــار حجم
املأساة التي يعانيها عمال بلديات
عربصاليم وحاروف ،قضاء النبطية
فهؤالء املياومون ما زالوا يتقاضون
الحد األدنى لألجــور ،اي  750ألف
لرية تصل إىل  900ألف لرية أحياناً،
بســبب رفض محافــظ النبطية
بالوكالــة الدكتور حســن فقيه
رصف املســاعدة االجتماعية لهم،
كلتا البلديتني تخضعان إلدارة فقيه
نفسه ،بعدما حلت البلدية بسبب
نتيجة االنتخابــات ،وبقيت تحت
وصاية فقيه حتى هذا اليوم.
قبل األزمــة الحالية كان الحد
األدنى لالجــور يؤهــل مياومي
البلديــات لتوفري أدنــى مقومات
الحيــاة ،رغم أن ال حقــوق لهم،
حتى الطبابــة والضمان والتعليم
وبدل النقــل كلهــا ممنوعة من
الرصف لهم ،رغــم انه يرتتب عىل
كاهل املياوم تنظيف الطرقات من
األوساخ ،ورفع النفايات ،وإصالح
أعطال املياه والكهرباء وغريها من

األعمال التي توكل إليهم ،هذا العبء
الكبري امللقى عىل ظهرهم لم يوفر
لهم فرصة لتحسني ظروفهم ،عىل
العكس ،يواجهون أسوأ أيامهم ،هي
املرة الثانية التي يرفع فيها مياومو
بلدية عربصاليــم الصوت ،قالوها
برصاحة «مــا قادرين نكمل بهيك
رواتــب» ،يف املــرة األوىل تربّع أحد
ّ
الخيين لهم بمساعدة مالية ،ملرة
واحدة فقط ،دون أن يرأف املحافظ
ّ
يتحفظ عن الرصف
بحالهم ،فهو
رغم أن كل بلديات النبطية ترصف
مساعدة املليون ونصف املليون لرية
للعمال ،إال يف حاروف وعربصاليم
فهم محرومون منها .والســؤال
الذي يطرحــه املياومون «شــو
السبب؟؟» .امام بلدية عربصاليم
وقف عدد مــن عمالهــا رافعني
«رغيف الخبــز» وضعهم كارثي،
يرفض هــؤالء إعــان اإلرضاب
املفتوح ،وهو حــق مرشوع لهم،
كي ال تغــرق عربصاليم املعروفة
بنظافة شوارعها ،بالنفايات ،ولكن
ذلك ال يعني «أننا قد نصمد طويالً»
يعلق عيل ،الفتا ً اىل أن «الواقع الذي
يعيشه عمال بلدية عربصاليم غري
مقبول أبدا ً وهــو وصمة عار عىل
جبني الجميع».
لم تلــق مطالبات العمال آذانا ً
صاغية ،رغــم أنهم يرزحون تحت
خط الفقر ،يعجــزون عن توفري
أدنى مقومات الحياة ،يخشــون
املرض ،والدواء ،يحرمون من الكثري
مــن األمور ،ومع ذلــك ال تجاوب

يترتّب على كاهل المياوم
تنظيف الطرقات من
األوساخ ورفع النفايات
وإصالح أعطال المياه
والكهرباء

هل من يسمع صرختهم؟

مع مطالبهم .يقول محمد «شــو
بتعمل الـ 30الف لــرة اليوم؟ ما
يش ،ومع ذلك يوميتنــا بـ 30الفا ً
اي ما يعادل ربطــة خبز ونصف
الربطة ،هل هكــذا ي َ
ُكافأ العامل
الكادح يف لبنــان؟» .كل القرارات
املتعلقة باملســاعدات االجتماعية
لم تشــمل املياوم ،حتى بدل النقل
محروم منه رغم ارتفاع كلفة النقل
هذه األيام ،ومع ذلك هو مجرب عىل
الحضور اىل العمل كي ال يخرس 30
ألفا من راتبه ،هذه املعاناة القديمة
الجديدة ،لــم يلحظها وزير العمال
ولم يخص مياومــي البلديات بأي
قرار منصف« ،وحدهم املوظفون
محظوظون أكثر ،ويحصلون عىل
كل مســتحقاتهم رغم دخولهم يف
اإلرضاب املفتــوح ،وهذا حق لهم
ولكن ماذا عن حقنا نحن؟» يقول
عيل الذي يؤكــد أن «راتبنا املتدني
نظرا ً اىل الوضع االقتصادي املزري
ال يكفي خبزا ً «حاف» يا ســعادة
املحافظ» ،واضاف «إننا من االُجراء
اليوميني ال يشــملنا قانون العمل
بأي زيادة لغالء املعيشة ،وهذا ظلم
لنا» ،وفق عيل فإن «ما يطالبون به
هو  200ألف لــرة يومية ،فأجرة
العامل السوري يف لبنان وصلت اىل
 300ألف لرية فلماذا اإلجحاف بحق
العامل اللبناني؟».
يعاني مياومو البلديات إجحافا ً
كبريا ً بحقهم ،اعىل يومية تصل اىل
 50الف لرية فقــط ال غري ،يومية
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ال تشــري وقية لحم يف بلد الغالء
والشحار والتعتري ،لم يشمل إرضاب
القطاع العام هــذه الرشيحة فهي
مكتومة القيــد الوظيفي ،وبالتايل
يرتتــب عليهم واجبــات تنظيف
وكنس ورفع نفايات ،فيما حقوقهم
يف خرب كان ،طيلة السنوات املاضية
لم يلحــظ القانــون اللبناني هذه
الرشيحة ،رغم انهم يشــكلون80
باملئة من عمال البلديات ،وبدونهم
يُشــل عمل البلدية ،ومــع ذلك ال
الحكومة وال املحافظ لحظوا هذه
الفئة «بشوية دعم» .حتى املساعدة
االجتماعيــة املقدمة مــن وزارة
الشــؤون االجتماعية لم تشملهم،
معظمهم لم يتلق رســالة املوافقة
عىل طلبــه ،رغم انهم اكثر رشيحة
مهمشــة يف هذا البلد ،تراكم املآيس
عليهم دفع بعمال بلدية عربصاليم
لرفع الصــوت ،بعدما ضاقت بهم
كل السبل ،فال االحزاب وال املحافظ
لحظ ظروفهم ومآساتهم وكأنهم
من غري كوكــب ،ال ينطبق عليهم
قانون العمل ،حتــى نقابة عمال
ومســتخدمي البلديــات لم ترفع
مطالبهم ،ولم تسأل عن حالهم،
فهي نقابة اســم بال فعل ،يقول
أحد املياومني الذي يحمّ ل األحزاب
مســؤولية تدهــور حالهم ألنها
تبحث عــن مصالحهــا وتركت
الناس يتخبطون وحدهم باألزمات
فهل يفعلهــا املحافــظ ويرأف
بالعمال أم ال؟

 - 7نقد الثورة أم شتم نوابها؟
ليسوا جزءا ً من االنقسامات والتصنيفات القديمة ،ال هم  14وال
 8آذار ،وال هم حلف ونهج وال جبهة لبنانية وحركة وطنية .هم
مع السيادة الوطنية لكنهم ليسوا «سياديين» ،مع التنوع والتعدد
لكنهم ليسوا فدراليين ،ال ينتمون إلى أي حزب من أحزاب
المنظومة ،لكنهم ليسوا حزباً ،ألنهم فازوا بالمفرق .الجامع
بينهم لم يكن برنامجهم الموحد للتغيير ،بل غضب شعبي عارم
ضد الفساد السياسي والمالي جعلهم يمثلون ثوار  17تشرين
مع أنهم لم يكونوا وحدهم في الثورة .هنا يقع السؤال المفصلي،
لماذا هم دون سواهم؟ وعلى أساس الجواب ينبغي أن يحاسبوا.
كأن االنتخابات لم تسفر عن نجاح سواهم .على كل شفة
ولسان ،بالمفرد أو بالجمع .مديحا ً أو هجاءً .يتلقون بصدور
عارية لكن رحبة وجباه عالية وعقول راجحة اللوم والعتاب
والنصائح والنقد البناء كما التجريح والشتائم .تطالهم سهام
اليسار وسهام اليمين مع أنهما كل في فلك يسبحان.
انتخبناهم ليشكلوا نماذج جديدة للتمثيل الشعبي في البرلمان،
واجبهم التشريع ومحاسبة الحكومة ومراقبتها وخضوعهم هم
أيضا ً للمراقبة والمحاسبة من قبل ناخبيهم .إذن من الطبيعي أن
يتلقوا النقد ،لكن بغير المعايير التي كانت سائدة قبل انتخابهم،
بل بالمعايير ذاتها التي انتخبوا على أساسها.
سعد الحريري على اخطائه الفادحة ،وشرائح واسعة من
جمهوره ومحبيه كانوا مع الثورة ثم ضاعت أصواتهم في
االنتخابات ،وليد جنبالط وشرائح واسعة من الحزب «االشتراكي»
لم يكونوا مع الثورة فحسب بل دعموا بعض مرشحيها في
صناديق االقتراع ،حزب «الكتائب» كان بال تحفظ جزءا ً عضويا ً
من الثورة ،لكن مرشحي الثورة هم الذين تحفظوا عليه« .القوات
اللبنانية» كانت مع الثوار في الساحات لكنها ضدهم في
صناديق االقتراع .لوال بعض معايير مغلوطة في الثورة الستحق
النائب أسامة سعد أن يكون على رأس الئحة وطنية للمرشحين
باسم الثورة ،ثم على رأس كتلة من نوابها.
ال يمكن النظر إلى الثورة ونوابها بمعزل عن هذه التفاصيل،
ومن بين هذه التفاصيل المهمة أن نوابها باتوا أشبه بفريق كرة
سلة ألزم باللعب على ملعب كرة القدم وبقوانين هذه اللعبة؛
ومنها الفارق الجوهري بين وجودهم في ساحات الثورة أو على
كراسي السلطة التشريعية.
إنه مأزق كل من ينتقل من الثورة إلى السلطة .هذا ليس من
باب تبرير خطأ قد يحصل أو زلة ،وال من األسباب التخفيفية ،بل
هو إحقاق للحق .ذلك أن بعض النقد ،وال سيما التجريحي منه،
نابع من معايير سابقة على الثورة وعلى االنتخابات ،يعتمدها
المنتمون إلى االصطفافات القديمة ذاتها ،ومن آليات وتقاليد
وضعها أرباب المناورات الفئوية والتحاصصية الموروثة من أيام
الوصاية ،أو من أيام الحرب األهلية.
بعضهم يعلق اآلمال في االستشارات النيابية على بضعة عشر
أو عشرين نائباً ،مع أن أبطال المحاصصة وتعطيل المؤسسات
وانتهاك الدستور أفرغوا االستشارات من مضمونها منذ أول
دورة انتخابية في عهد الوصاية ،حين حولوها من ملزمة لرئيس
الجمهورية إلى ملزمة للنواب ،ول َووْا عنق الدستور وجعلوا
الميثاقية في الحكومة مرادفا ً للمحاصصة المذهبية وصنفوا
الوزارات وتوزعوها باعتبارها ملكيات حصرية لممثلي الطوائف،
وجعلوا انتهاك الدستور تقليدا ً سائداً ،فال أحد ملزم باحترام
المواعيد المحددة فيه لسن القوانين أو لتشكيل الحكومات أو
إلصدار المراسيم.
أهل الحل والربط يقودون حافلة العهد نحو الجحيم الموعود،
وهم متيقنون من أن تشكيل الحكومة صعب المنال ،أيا ً تكن
نتيجة االستشارات ،لذلك قرروا اختصار المماحكات وتقصير
المسافة بين رئاسة تصريف ورئاسة تكليف .إنهم بأنفسهم
حددوا نقطة التصويب ،انتهاك الدستور ،ولم يعد مجديا ً
التصويب على أخطاء المعارضة ونواب الثورة.
خطأ نواب الثورة ،إن جاز لنا أن نحاكمهم قبل األوان ،هو
في موافقتهم على الدخول في قواعد اللعبة ،فيما المطلوب منهم
العمل على تغييرها من األساس ،وهذا بالضبط ما نجحوا في
فعله في انتخابات مكتب المجلس ولجانه حين فرضوا استبدال
التوافق بصندوقة اقتراع.
مراقبة سلوك نواب الثورة ومحاسبتهم حق حصري لمن
انتخبهم أو لمن كان متحمسا ً أو مؤيدا ً النتخابهم ولو من بعيد،
وال معنى ألي نقد إن لم يكن من موقع الحرص على تنوعهم،
فهم ليسوا حزبا ً وال ينبغي لهم أن يتحولوا إلى حزب ،وهم ،إلى
جانب فوزهم بالنيابة وقبله ،بشر من لحم ودم لهم نسيجهم
االجتماعي وعالقاتهم وخصوصياتهم وكفاءاتهم األكاديمية
والمهنية ،ما يعني أن انتقاد مواقفهم وقراراتهم وتصريحاتهم
ينبغي أال يتحول إلى إسقاط المواقف عليهم دون أي اعتبار لتلك
الخصوصيات.
ليس نقدا ً عادال ً وال صائبا ً أن يرمى أحد نواب الثورة اعتباطا ً
بتهمة االنتماء إلى نظام األجهزة أو أن تدان الثورة ألن أحدا ً
زعم االنتماء إليها وسرعان ما فضح بنفسه انتماءه إلى جبهة
الممانعة .مثل هذا النقد التجريحي هو لغة الشتامين.
أما نواب الثورة فمزاياهم وخصالهم الشخصية لم تكن كافية
لهم لتأمين فوزهم لوال الثورة التي قدمت لهم الدعم ،لكنها
أورثتهم فضائلها ومثالبها أيضاً .ذلك يعني أن المطلوب من
النقد ليس تصويب حال األفراد الذين أفرزتهم الثورة بل تصويب
مسار الثورة لكي تستمر وتتعلم من أخطائها.
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مسمى
مجمدة إلى أجل غير
مداخيل الدولة ومثلها معامالت المواطن

إضراب موظفي القطاع العامَ :من يُخرج األزمة من عنق الزجاجة؟

هو إضراب عام مفتوح أعلنه موظفو اإلدارة العامة في الثالث عشر
من الشهر الماضي .الغرض تحقيق مجموعة مطالب على رأسها تصحيح
األجور وبدل النقل والتقديمات الصحية والتعليمية والالئحة تطول.
في بلدان العالم التي تتمتّع بحدّ أدنى من منطق الدولة ،إضرابات من
هذا النوع تشل ّ قطاعات وتربك مشاهد سياسية وتطيح بمسؤولين
وحكومات .لكن ليس عندنا بالطبع .فالشلل واإلرباك سمتان ثابتتان
ّ
بحكام ضرب من ضروب المعجزات .واإلضراب
بإضراب أو بدونه ،واإلطاحة
مستمر حتى إشعار آخر.
كـــاريــن عــبــد الــنـــور

جورج معراوي

زياد حرفوش

ابراهيم ترشيشي

نحمل كالم نــر ونجول عىل بعــض اإلدارات
لنعرف أكثر .فكيف هي األجواء؟

األمور تتفاعل ســلباً .فالرواتب كما املساعدات
االجتماعية مؤجّ لة ،الرضائب والرســوم تدور يف فلك
يف دردشة رسيعة مع رئيسة مجلس الخدمة املدنية،
«الالتحصيــل» ،مداخيل الدولــة ،ومثلها معامالت
السيّدة نرسين مشمويش ،أ ّكدت أن موظف القطاع العام
املواطــن ،مجمّ دة إىل أجل غري مســمّ ى .هذا دون أن
يعاني ظلما ً كبرياً ،ليس فقــط لناحية تدنّي راتبه إنما
ننىس إنتاجا ً زراعيا ً ي ّ
نئ ومواد غذائية تنتظر عىل أرض
أيضا ً الذل الذي يعيشه تأمينا ً للح ّد األدنى من معيشته.
املرفأ .كل ذلك وليس ثمة بوادر حلحلة يف األفق.
ويف حني اعتــرت أن اإلرضاب مح ّ
ظرّ ،إل أن األمر يتعلق
مستم ّرون إىل متى؟
بعدم القدرة عىل االلتحاق بمكان العمل« .علينا أن نوازي
نتّصل بداية برئيســة رابطة موظفــي اإلدارة
بني كل مــن الصالح العــام ومصلحة
العامة ،الســيّدة نوال نــر ،التي
املوظف يف ظــ ّل انعدام ثقتــه باإلدارة.
توضــح أن اإلرضاب الحايل جاء بعد
لذا وجب النظــر إىل القطاع العام نظرة
تع ّذر أي حلول أو تجاوب من الدولة،
ال شيء عصي ّ عن
عامة وشــاملة ملعالجة مكامن الخلل
رغــم مطالبة املوظفــن بتصحيح
حقيقــي لألجور واســرداد ما أُخذ اإلصالح والتغيير شرط يف مقوّماته األساســية ال سيّما لجهة
ّ
توفر النوايا الحسنة
تعزيز قدراته من املوارد البرشية واملالية
منهم مــن حقوق نتيجة سلســلة
ترسب
واللوجســتية ،مع تفاقم حالة ّ
ّ
الرتب والرواتــب ،لكن أحدا ً لم يح ّرك
وأشخاص يتحلون
الكفاءات منه وانعدام القدرات املادية»،
ساكناً .ثورة ترشين وجائحة كورونا
بالشجاعة
ترشح مشــمويش .وأكملت أن املجلس
واالنهيــار االقتصادي جاءت لتقيض
يعمل حاليا ً عىل رفع عدة اقرتاحات لرئاســة الحكومة
عىل النفس األخري ملوظفي القطــاع ما أدّى إىل إعالن
من خالل اجتماعات دوريــة يف محاولة إليجاد الحلول،
اإلرضاب املفتوح مجدداً .وعليه تناشد نرص« :كفى،
عيص عن اإلصالح والتغيري رشط توفر النوايا
إذ ال يشء
ّ
نحن أصحاب حقوق والضحية الكربى التي تتقاىض
الحسنة وأشخاص يتح ّلون بالشجاعة.
عىل ســعر رصف  1500لرية يف حــن أن كل رشائح
املجتمع تتقاىض منّا عىل ســعر السوق املنفلت عىل
شلل مزمن
دوالر جنوني».
مدير عام إدارة املناقصــات ،الدكتور جان العليّة،
اإلرضاب من حيث املبدأ آلية تُعتمد من أيّ رشيحة
ّ
فضــل يف اتصال مع «نــداء الوطن» اســتبدال مفهوم
مجتمعية ال تلقى تجاوبا ً من الدولة حيال مطالبها أو
«اإلرضاب» بـ»استحالة التحاق املوظف بمركز عمله»،
حقوقها .نرص ال تنكر أن املواطن هو من يدفع الثمن،
مؤ ّكدا ً أن الســبب يف شــ ّل البلد ليــس إرضاب القطاع
لكنه ثمن إهمال الدولة لفئة ال يق ّل عددها عن مليوني
العام – الذي انعكس عىل القطــاع الخاص أيضا ً  -إنما
نســمة – أي موظفي القطاع العام وعائالتهم  -كما
الوضع االقتصادي الذي منع املوظف من القيام بنشاط
االنهيار الذي ســبّبه املسؤولون املستهرتون وكل من
اإلدارة .هذا الشــلل ،الذي يدفع ثمنه املواطن ،هو نتيجة
باع يف الدولة واشــرى« .املوظف ليس مســؤوال ً عن
االســتحالة العملية نظرا ً النهيار الواقــع املايل والقدرة
ألــم املواطن ألنه هو أيضا ً يعانــي ويتحمل عناء ما
الرشائية وتواطؤ السياســيني الضمني لرضب ســعر
يحصل» ،كما تقول.
اللرية .فاإلرضاب لم يكن خيارا ً بل واقعا ً فرضته الطبقة
االستثناءات تشمل ما له عالقة بالوضع الصحي
السياسية التي عبثت بمصري البلد وأوصلت الخزينة إىل
والدواء واالستشــفاء مع التحذير مــن تذ ّرع بعض
ما هي عليه .العليّة عاد وكــ ّرر أنه «من املعيب الحديث
الرشكات باإلرضاب من أجل تحميل املوظف املسؤولية
عن مســاعدة اجتماعية ملوظفي القطاع العام ،بل عىل
ورفع األســعار .أما املزارعــون والتجار ،فرتى نرص
املسؤولني واجب تأمني استمرارية املرافق العامة ،تحت
أنهم أكثر من يمــارس ضغطا ً عىل املوظف من خالل
إرصارهم عىل قبض أسعار منتجاتهم بالدوالر الذي ال
يستفيد منه ســوى التاجر املحتكر .وتضيف« :خالل
دفاعنا عن حقوقنا ،ال ب ّد من تحميل اآلخرين جزءا ً من
األعباء التي تحمّ لناها وحدنا».
هناك وشوشات حول تســبّب اإلرضاب يف الح ّد
من إيرادات الدولة .تتســاءل نرص« :هل لدى املواطن
أصالً القدرة عىل دفع الرضائب والرسوم حتى بغياب
اإلرضاب؟ ما ذنبنا إذا كانت الدولة هي من تخ ّلت عن
وارداتهــا من خالل إعفاء قطاعــات ورشائح كربى
من الرســوم الجمركية وتســهيل الته ّرب والتهريب
الرضيبي وتقدمة الهبات وعــدم مراقبة الجمعيات
الوهمية وغريها؟».
نسأل عمّ ن ال يستبرش نتيجة مما يجري« .نحن
يف حالة إرضاب قرسي وهو الوسيلة األخرية املتبقية
أمامنا لتحقيق مطالبنا .خ ّ
طتنا التصعيد ثم التصعيد
مع اســتخدام كافة األساليب املتاحة من ترصيحات
وتوضيحات ورفــع الصوت والرتجّ ي واالســرحام
والصمود للوصــول إىل عقول املســؤولني وقلوبهم
وضمائرهــم .وإذ ال ندري متى ســيحصل ذلك فال
نستطيع تحديد نهاية اإلرضاب» ،تجيب نرص.
تحذير ختامي تطلقه نرص من سياسة استخدام
املواطن «ل ّلعب عىل نقطة ضعفنــا» من قِ بَل الدولة
واالســتمرار يف املراوغة يف أســاليب التفاوض« .منذ
أيام عرضوا علينا اقرتاحا ً غري مناسب فقمنا بتقديم
اقرتاح آخر ضمّ نّاه تنازالت كثرية ،لكنهم أرصّ وا عىل
موقفهم بحجة معارضة صنــدوق النقد ألي زيادة
مقرتحة» .فاإلصالح املايل الشامل رضورة ،من وجهة
نظرهــا ،إلدامة اإلدارة العامة وعــدم التصويب عىل
ّ
أرجلها وإخضاعها تمهيدا ً لتصفية حسابات خاصة.
"«ذليتونا"»

النيّة والشجاعة مطلوبتان

جان العلية

نوال نصر

طائلة املحاســبة ،حفاظا ً عىل االنتظام العام واالقتصاد
وعدم إيقاع البلد بالجمود الذي يعيشه حالياً».

ال التزام لهذا السبب

نســتكمل مع مدير الوكالة الوطنية لإلعالم ،السيّد
ّ
محق تماما ً
زياد حرفوش ،الذي اعترب بدوره أن اإلرضاب
ّ
ويعب عن موقف القطاع العــام كك ّل .فموظفو اإلدارة
العامة ما زالوا يتقاضون فتات الرواتب عىل سعر رصف
 1500لرية ،وال يمكن لهذا الوضع أن يســتمر ،بحسب
كالمه .لكــن طبيعة عمل الوكالة يفــرض عليها عدم
االلتزام باإلرضاب ،إنطالقا ً من ّ
حس املسؤولية والواجب
املهني ومواكبة املســتجدات .فهي ،بحســب حرفوش،
اإلدارة الرسمية الوحيدة التي تعمل سبعة أيام يف األسبوع
ولم يكبحها ظــرف قاهر وال تعثّر مايل وال حتى جائحة
كورونا .وتساءل« :كيف يمكن للوكالة  -ويعود الفضل
يف استمرار عملها إىل فريق العمل من محررين ،مندوبني،
إداريني وتقنيني  -أن تتوقف عن العمل وهي صوت الناس
واملســؤولني واملعارضة واإلعالم عىل السواء؟ ملوظفي
القطاع العام اإلرضاب ولنا إيصال الصوت».

يحيى خميس

وللخدمات الصحية أيضًا...

يف حديــث مع الدكتور يحيا خميــس ،املدير العام
لتعاونيــة موظفي الدولة ،اعتــر أن «وضع املوظف يف
اإلدارات واملؤسســات العامة أصبح كارثيا ً ومأســوياً.
فهو ال يريد تعاطفا ً وشــعارات من قِ بَل رجال الدولة أو
الحكام ،إنما يحتاج تدابري تســمح له ولعائلته بالعيش
الكريم .اللجوء إىل اإلرضاب هو أقل املمكن ّ
بغض النظر
ّ
يخص التعاونية ،هي غري
عن التفاصيل واآلليات» .بما
ملتزمة بــاإلرضاب ،ليس ألن وضــع موظفيها أفضل
حاالً ،بل ألنها تقوم بتقديم خدمات صحية ومساعدات
مرضية .من هنــا كان قرار االســتمرار بالعمل تلبية
الحتياجات املســتفيدين من تقديماتهــا« .يُفرتض أن
يشــ ّكل اإلرضاب ورقة ضغط ،خاصة أن إدارات الدولة
مشلولة .هناك إمكانية إليجاد الحلول رشط ّ
توفر النيّة
الصادقة» ،والكالم لخميس.

المشهد من زاوية أخرى

نع ّرج عىل القطاع الزراعي ،وهو من أكثر القطاعات
ترضّ را ً كما يرتدّد .رئيس تجمّ ع مزارعي البقاع ،الســيّد
ابراهيم ترشــييش ،وصف لنا ما يحصل بأكثر ما يواجه
التزام قسري
املزارع اللبناني ســوءاً .من جهة ال ب ّد من التعاطف مع
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داخل وزارة الزراعة ،كما ينهي.

للرواتب أحكام

رصف رواتب املوظفني واملساعدات االجتماعية
هو ســبب عدم التزام إدارتــي الرصفيات والخزينة
بــاإلرضاب الذي دعت إليه رابطــة املوظفني – عىل
عكس باقي اإلدارات امللتزمة – بحســب تعليق مدير
عام وزارة املالية ،الســيّد جورج معراوي ،لـ»نداء
الوطن» .ففي ظل االرتفاع الحا ّد يف أسعار املحروقات،
أصبحت أجور موظفي القطاع العام ال تكفيهم بدل
ّ
«أظن
نقل للتوجــه إىل مراكز عملهم ،كمــا يلفت:
أن رئيس الحكومة ووزيــر العمل ومجلس الخدمة
املدنية والتفتيش املركــزي ووزارة املالية يحاولون
إيجاد الحلول املناســبة لتحســن وضع املوظفني،
لكن ال خطوات عملية حتى الســاعة ،لذا فاإلرضاب
مســتمر» .ويتابع« :ال تقترص أرضار اإلرضاب عىل
املواطــن ،فاملوظف يعاني أيضــا ً وتبقى الدولة هي
الخارس األكرب يف ظ ّل تعثّر إيراداتها وعدم التم ّكن من
فرض أيّ رضائب أو رسوم جديدة».

المحاسبة أو ً
ال

الجولــة طالــت ونختمها مع مرجــع يف إحدى
املؤسسات الرسمية لنسمع منه بال مواربة أن اإلرضاب
لن يُحدث أي تغيري .فاملوظفون أساساً ،برأيه ،يف شبه
إرضاب منذ فرتة طويلة وهم بالكاد يلتحقون بمراكز
عملهم .وإذ أشــار إىل أنه من غري املســموح لبعض
اإلدارات التوقف عن العمل ملا فيه من انعكاسات خطرية
عىل املصلحة العامة واملواطن ،أ ّكد أحقية املطالب ودعا
موظفي القطاع العام إىل السعي لتصحيح األمور عرب
محاسبة املسؤولني عن اإلدارات والسياسيني ،والتح ّرك
ض ّد الفساد والطائفية واملحســوبية ،بدال ً من تدمري
الدولة وهدر مال املواطن وعرقلة معامالته .وما أدراكم
ما املحاسبة...
مع ،ض ّد أو عىل الحياد .الواقع ييش بحتمية واحدة:
األمور ليست عىل ما يرام .فهل يأتي اإلرضاب أُكله ،أم
يكون ،دون التقليل من أهدافــه ،ورقة تجاذب أخرى
يستغ ّلها من امتهنوا الرقص فوق آالم البلد واملواطن؟

محـــــليـــــات

nidaalwatan.com
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«"لم يعد بمقدوري االتصال بوالدتي المريضة ...يجب اإلعتذار من شقير»"

إعتصام أساتذة الثانوي :تصحيح الرواتب قبل تصحيح المسابقات
املعيشية ،لكن اليوم لم يحرك احد ساكنا ً
صــيـــدا  -مــحــمــد دهـــشــة
وكأن شيئا ً لم يكن .بتهكم شديد يقول
إســتيقظت احالم حجــازي لتجد
محمد شامية« :يجب علينا ان نعتذر من
رصيد هاتفها الخلوي قد بات بالدوالر
شقري ،كانت زيادة املايض ارحم بنا من
االمريكــي وقيمته ال تتجــاوز اصابع
اليوم» ،قبل ان يضيف« :لم يعد للفقري
اليدين ،هذا الخيار فــرض عليها دون
مكان للعيش يف لبنان ،فاالزمات تتواىل
أخذ رأيها ،تماما ً كما جرى سابقا ً حني
عليه بدءا ً من ربطة الخبز حتى الهاتف
كان رصيدها بالــدوالر ،وحولته رشكة
الذي بات رضورة ملحــة يف الحياة ،لم
الهاتف الخلــوي عنوة اىل اللبناني وعىل
يعد بمقدوري االتصال بوالدتي املريضة
ســعر رصف  1500لرية ،اليوم كررت
كل يوم مرة او مرتني لالطمئنان عليها».
وعشــية قرار تغيري الرصيد ورفع
فعلتهــا ولكــن بالعكس وعىل ســعر
الرســوم الشــهرية ،ضجــت مواقع
صريفة.
التواصــل االجتماعــي باالعــراض
تقول أحــام لـ»نــداء الوطن»:
والغضــب املمزوجة
«بني تحويــل الرصيدين
بالســخرية واملقرونة
اىل اللبناني ســابقا ً ثم اىل
بالدعوات اىل االعتصام
الدوالر اليوم ،رسقوا احالم
"نخشى من تفكك
ظهــرا ً عند ســاحة
الناس وضاع رصيد الناس
مــن الهواتــف ،خاصة الدولة فالموظفون في الشهداء وسط املدينة،
رفضا ً لذلك واستنكارا ً
بعد حرص كثــر منهم إضراب مفتوح والخبز
للغالء وارتفاع االسعار،
عىل شحنه ملدة طويلة» ،شحيح ومفقود والدواء
ولكن املفاجأة ان أيا لم
قبل ان تضيــف بغضب:
«وفجأة ضــاع كل يشء ،مقطوع والمحروقات نار يحرض اىل املكان الذي
بقي فارغا ً وشــاهدا ً
قد ال نســتطيع بعد اليوم والرواتب على حالها"»
عــى ان «كالم الليــل
تعبئــة الهاتف شــهرياً،
فالكلفة مرتفعــة وربما نعود اىل نغمة
يمحوه النهار» ،وعىل «التناقض الكبري
«ميســت كول» ،كما كنا نفعل مع بدء
بني الفضاء االفــرايض وبني التطبيق
تشغيل الهواتف الخلوية.
عىل االرض».
ويؤكــد حســام عفــارة لـ»نداء
يف ترشين االول العام  ،2019وحني
الوطــن»« ،ان هذا التغيري الجديد ورفع
قرر وزيــر االتصاالت االســبق محمد
الرسوم سيفاقم من معاناة اللبنانيني،
شــقري زيادة «ســنتات» معدودة عىل
ونخىش من تفكك الدولــة ،املوظفون
«الواتســاب» ،قامت الدنيا ولم تقعد،
يف ارضاب مفتــوح ،والخبز شــحيح
اندلعت انتفاضة شعبية عارمة وكرت
ومفقود ،والدواء مقطوع واملحروقات
ســبحة االنهيار االقتصــادي واالزمة

نار ،والرواتب عــى حالها باللبناني وال
تكفي اليام فقط».

صرخة تصحيح

تصحيح رواتب املوظفني واألساتذة
واملعلمــن يف القطاع العــام من اجل
العيش بكرامة ،رصخة أطلقها أساتذة
التعليــم الثانوي خــال اعتصام امام
املنطقــة الرتبويــة يف رساي صيــدا
الحكومي ،بعدما بلــغ الظلم حدا ً من
البؤس جعل كل اســتاذ يضطر النتظار
الصدقات لسد رمق عيشه.
وقالت املربية والنقابية املســتقلة
إيمان حنينة ما يعيشــه االساتذة هو
تفنن بانــواع العقوبات ...أنه «مخطط
مدروس لتدمري التعليم الرسمي لصالح
املدارس الخاصــة اململوكة يف معظمها
من السياسيني وحاشــيتهم ،ويتزامن
مع ترســيخ التعاقد الوظيفي وتهجري
أســاتذة الثانويات عــر انهيار قيمة
الرواتب وعدم القدرة عىل االستشــفاء
وتوقــف بدل النقل» ،مشــرة« :وكمل
النقل بالزعرور بتأخر الرواتب والتهديد
بتوقفها نتيجة ارضاب ســببته سلطة
النهب والفساد ويف عز األزمات ...نحن
بــن حاكم املرصف وبــن وزير املالية
وســلطة املصارف الناهبــة التي تأكل
األخرض واليابس ،وأما بقية الســلطة
املشــغولة باملحاصصة فهــي تعطيك
ببياناتها مــن طرف اللســان حالوة
وتمعن يف رضب حقوق االساتذة.
وطالبــت بـ»تصحيــح الرواتب
وليس الفتات بل طبقا ً لنسبة التضخم

«"متقاعدو الثانوي"» :نؤيد اإلضراب المفتوح
ونحمل السلطة مسؤوليته
ّ

اعتصام األساتذة الثانويين في صيدا

الحاصلة لتاريخــه والتي بلغت 1000
باملائة ،حماية األمن الصحي لألساتذة
برفع ســقف تقديمــات التعاونية يف
االستشــفاء والطبابــة ،وإعطاء بدل
نقل عادل يســاوي  40باملائة من قيمة
صفيحــة البنزين أو مــا يوازيها من
قســائم رشائية ،بدل كهرباء لألساتذة
أو تقديــم أنظمة تعمل عــى الطاقة
الشمســية» ،داعيــة كل االســاتذة
بالتضامن مــع حقوقهم والتوقف عن
التصحيــح ،فكيف يذهب األســتاذ إىل
التصحيح وهو لــم يصحح راتبه حتى
اآلن ،ونشــ ّد عىل ايدي الزمالء يف اإلدارة
العامة ونطالب بوحدة هيئة التنســيق
النقابية للمطالبــة بتصحيح الرواتب
لجميع املوظفني واألســاتذة واملعلمني

مســـاحة حـــرّة

وص ِّقيلة
أربعة أَ ْش ُهر ثقيلة ِ
الـدكـتــور شــربــل عــازار

اعتربت الهيئة اإلدارية لرابطة
األســاتذة املتقاعديــن يف التعليم
الثانــوي أن «الوضــع املعييش
يســتم ّر بالرتدي إىل مســتويات
غري مســبوقة ،فالقيمة الرشائية
للرواتــب وملعاشــات التقاعد،
ترتاجع بشــكل يومــي ،إذ بات
الحــد األدنــى لألجور يســاوي
صفيحة مــازوت واحدة ورغيف
الخبــز دخــل منطقــة دهاليز
السوق الســوداء والسلطة (بكل
تكاوينها السياسية وأإلقتصادية
واملرصفيــة) تتفــرج عــى هذا
اإلنهيار ،إما ألنها خططت له عن
سابق تصور وتصميم وإما ألنها
عاجــزة عن إدارة شــؤون البالد
والناس ،وإما للســببني معا ويف
كال الحالتــن عليها الرحيل وترك
زمام األمــور إىل نخبة جديدة من
اختصاصيني كفوئني ومشــهود
لهم بنظافة الكف».
وأكدت الهيئــة يف اجتماعها
أمس« ،تأييدهــا ودعمها الكامل
لتحــرك رابطة موظفــي اإلدارة
العامــة ،وحملــت الســلطة
(مجتمعة) مســؤولية اإلرضاب

املفتوح الذي أجربت الرابطة عىل
اللجوء اليه كخيــار» .وقالت« :يف
هذا اإلطار تتحمّ ل هذه الســلطة
وحدهــا املســؤولية الكاملة عن
شــلل اإلدارة وعن تأخــر إنجاز
معامالت املواطنني وإســتطرادا ً
تتحمل مســؤولية تراجع واردات
الدولــة .والحل هــو برفع قيمة
الرواتب واملعاشــات بنسبة  90يف
املئة ،لتستعيد قيمتها الرشائية».
أضافت« :ألن بعض املصارف
ما زالــت تضــع ســقوفا ً عىل
سحوبات املوظفني واملتقاعدين،
نطالب ،مجددا ،هيئة الرقابة عىل
املصــارف ،إلزام هــذه املصارف
بدفــع كامل املســتحقات تحت
طائلة إتخاذ اإلجراءات القانونية
بحقها».
وشــكرت الرابطة «موظفي
مصلحــة الرصفيــات يف وزارة
املال ،لتجاوبهم مع دعوات رابطة
املتقاعدين واملجلس التنســيقي
وباقي الروابط ،بتعليقهم اإلرضاب
املفتوح ،واإللتحاق بمراكز عملهم
(رغــم كل الصعوبــات) حتــى
أنجزوا جداول الرواتب واملعاشات

واملساعدة اإلجتماعية».
وجــددت ثقتهــا وتقديرها
ملدير عام تعاونية موظفي الدولة
يحيى خميس ،وشــكرت مجلس
إدارة التعاونيــة« ،لقراره بزيادة
مســاهمة التعاونية اىل ما يوازي
 4أضعــاف ما كانت عليه يف تموز
 .2021مــع إدراكنــا أن املطلوب
هــو أكثر بكثري ،بزيــادة موازنة
التعاونية ،لتتمكــن من التغطية
الكاملــة للطبابة واإلستشــفاء،
إذ بــات كل منتســبيها عاجزين
عن هــذه املهمة التــي أصبحت
مستحيلة».
وأكدت الرابطــة عىل «الدور
الريــادي للمجلس التنســيقي
ملتقاعدي القطاع العام ،بمالحقته
الدائمة لشؤون املتقاعدين اليومية
مع الدوائر الرســمية وبتحضريه
لعقد إجتماع مشرتك لكل روابط
املتقاعدين وكل روابط املوظفني،
بهدف التوافق عىل برنامج وخطة
ً
معلنة أن الهيئة
تحرك مشرتكة»،
اإلدارية «تبقى جاهزة ومنفتحة
لتلقــي أي اقــراح بنــاء يفيد
املتقاعدين».

يف القطاع العام» .وقال االستاذ الثانوي
مصطفى حســون« :الراتــب لم يعد
يكفينا لتســديد فاتورة اشرتاك مولد»
وســأل« :إىل اين نحن ذاهبون؟ ج ّل ما
نطلبه هو تصحيح عــادل لالجور ،لم
نعد نريد مساعدات اجتماعية تعطى لنا
من هنا او هناك الســكاتنا ،نحن الذين
كنا يف طليعة املشــاركني باالعتصامات
والتظاهرات والتحركات املطلبية باتت
اليوم اوضاعنا يف الدرك االدنى» ،معتربا ً
ان «التعليم الثانــوي وصل اىل مرحلة
خطرية جداً ،ومؤسف ما نعيشه اليوم،
متمنيا ً من جميع االساتذة ان يستفيقوا،
الن الوضع لم يعد يحتمل وهم يعرفون
ذلك ،وسأل« :ملاذا هذا التخاذل ،فليجبنا
احد اذا كانت لديه االجابة»؟

(*)

يختلف عهد الرئيس عون عن باقي عهود ما بعد
الطائف ،أنّه كان عهدا ً حزبيّا ً فئويّا ً إلغائيّا ً بامتياز.
لم تَ ْش َفع تســمية «ب َّي ال ِك ّل» لتغطية استئثار
ّ
الحصة املســيحيّة يف الدولة
بعض أهــل البيت بك ّل
املركزية .ويف باقي األوساط لم يكن الوضع بالنسبة
للعهد بأفضل حال ،ال يف الوســط الدرزي وال السنّي،
وبالتأكيد وال الوسط الشيعي وإن َركِبوا نفس القطار
االنتخابي.
هذا الجشــع والفجع السيايس ما كان ليحصل
خارجي
مستقو بمحور
لوال حماية حِ زب ،هو اآلخر
ّ
ٍ
ودولة خارجيّة تحت عناوين دينيّة عقائديّة جهاديّة
ّ
توسعيّة ال يجاريه فيها السواد األعظم من اللبنانيّني.
شــارفت والية العهد عىل االنتهــاء وهو يَلمس
َعرف ّ
اللبناني يعيش عىل أم َِل أ ْن يكون
أن الشــعب
ّ
وي ِ
فجر
بزوغ
تاريخ
2022
الثاني
ترشين
من
ّل
و
األ
تاريخ
ِ ٍ
جديد وفرصة لخروجه من نفق جهنّم.
نحن نقدّر شعور املرارة عند مؤيّدي العهد والتيّار
الح ّر لفشــل فريقهم يف أخذ لبنان اىل م َ
َصاف الدول
«الطبيعية» عــى األقلّ ،إل أنّنــا نُذَ ِّك ُر ُهم أنهم جزء
ال يتجزأ من املجتمع اللبنانــي ينهارون مع انهياره
ويزدهرون مــع ازدهاره .لم يعد أيّ مواطن يؤمِن ّ
أن
ما لم ي َْستَ ِطعه العه ُد وتيّا ُره عىل مدى خمس سنوات
وثمانية أشــهر يف الحُ ْكم ،علما ً ّ
أن الوالية الرئاسيّة يف
فرنسا مثالً هي خمس ســنوات ويف الواليات املتحدة
األمريكيّة أربع ،يستطيع أ ْن يُنجزه يف أربعة أشهر أو
يف ست سنوات جديدة مع وريث الرئيس.
إنّما األربعة أشهر هي فرتة كافية ،يف حال تَو َُّفر
النيّة ،لنقل لبنان من ارتباطه بمحور يدعو اىل الحروب
الدائمة ،اىل لبنان الحياديّ خارج الرصاعات واملحاور،
واملنفتح عىل ك ِّل دول العالم إبتداء من إيران والصني
وفنزويال وصوال ً اىل الخليج والعرب واوروبا وأمريكا.
فيكفي ان يقوم فخامته بثورة عىل الذات ،فيعود
ا ُملحَ ِّرر كما فعل يف تسوناميته الشهرية يف العام 2005
حني احتل قلوب ثالثة ارباع اللبنانيّني بفعل شعارات

املحاسبة والتحرير والتغيري.
ّ
وإل ،وتوفــرا ً عىل عذابات الناس الذين يُحَ مِّلون
عَ هدَه مسؤوليّة جهنّم وقد ّ
عبوا عن ذلك يف صناديق
االقرتاع ،نرجــو أن يَحذُ َو الجنرال الرئيس ميشــال
عون حَ ذْ َو الجنرال الرئيس شارل ديغول عندما خرس
بفارق بسيط ،فرتك
استفتاءه الشــهري أمام الطلبة
ٍ
ابن أو وريثَ ،فبَقِ َي يف
الحُ ْك َم بك ِّل ك َِب غري سائل عن ٍ
لهم.
ضمري الفرنسيّني القائد ا ُملحَ ِّرر ،ا ُملنقِ ذ وا ُمل ِ
وهنــا ال بُ ّد من التوقف أمام مــا ورد يف مقابلة
الدكتور سمري جعجع عىل تلفزيون لبنان الرسمي مع
االعالمي وليد عبّود حيث قــال ،وبهدو ٍء مُلفِ ٍت ودون
أيّ مكابرة او استكبار او اســتعالء او استقواءّ ،
إن
«القوات اللبنانية» هي االكثر تمثيالً وصاحبة الكتلة
النيابيّة األكرب وبالتايل ،واستكماال ً للعرف السائد ،فهو
ّ
املرشح الطبيعي األول لرئاسة الجمهورية.
ّإل أنّه اســتدرك وأوضح أنّه لن يستهلك وقته يف
البحث عن االصوات الداعمة لوصولِه ،فما يهمّ ه هو
توحيد القوى املناهضة لتحالف «حزب الله» و»التيّار
الح ّر» الذي أوصل لبنان اىل هذه األيام السوداء ،الختيار
الشــخصيّة التي تحمل املرشوع اآلخرّ ،
ألن الرئيس
الجديد يجب ان يكون سياديّا ً أوال ً وإصالحيّا ً ثانياً.
ويف ذات الســياق ،أوضح كيف أنّــه تمنّى عىل
جميع قوى املعارضة االتفاق عىل أسماء لنيابة رئاسة
النيابــي وهيئة مكتب املجلــس ،رافضا ً أ ْن
املجلس
ّ
ّ
يرشح أحدا ً من كتلة «القوات» املليئة بالكفاءات لهذه
املراكز ،لكنّها ال تريد أيّ منصب أو أيّ يشء لها فا ُمل ِهم
تضامن قوى املعارضة.
ّ
الشعب
كاهل
عىل
ثقيلة
ية
املتبق
االشهر األربعة
ِ
ِ
املقهور الذي ال يستطيع أن ي ُ
َصب عىل وجعه ولو ألربع
يلة هي هذه ْ
وص ِّق ٌ
ساعاتِ ،
األشهُ ر ،ألنها َسوف تصقل
معدن وجوهر ك ّل فريق ،وتفصل القمح عن الزؤان،
وسنتابع كيف سينهي العه ُد عَ هدَه ،وسنعرف كيف
ســيترصّف من ادّعى ويدّعي معارضة هذه السلطة
املتسلطة.
الشمس شارقة.
(*) عضو «الجبهة السياديّة من أجل لبنان»

٨
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تكلفة الكيلو الواحد تتجاوز الـ 50ألفًا والرخصة  25مليون ليرة

مزارعو التنباك في عكار يطالبون "الريجي"
برفع أسعار اإلستالم

أخبار سريعة
ّ
يوقع الترقيات
عون

الــشــمــال  -مــايـــز عــبــيـــد
هذه الشــتلة الخرضاء هــي نبتة
الصمود أو «الضمانة» كما كان يسميها
املزارعون يف ســهل عــكار ،ألنهم كانوا
يســتدينون كل حاجياتهــم عىل مدار
الســنة ،ومن كل يشء للبيــت والعائلة،
عىل مقولة «ملا يطلع التنباك منحاسبك».
حتى تعليم األوالد كان يتم عىل حســاب
رخصة التنباك ،التــي ينتظر املزارعون
عائداتها من سنة إىل أخرى.
تعتــاش من هــذه الزراعــة مئات
العائالت ال سيما يف منطقة سهل عكار،
حيث تبدأ املراحل األوىل بإعداد املشــاتل
يف شــهر آذار من كل عام مع ما تتطلبه
من عناية وبيوت بالســتيكية وأســمدة
وأدوية ،لتبدأ مع شــهر أيار ورشة نقل
النبتة من املشاتل وغرســها يف األرض،
ما يقتيض توافــر يد عاملة تقوم بزراعة
الشــتول واحدة واحدة بعد إعداد األرض
بشــكل مالئم .من ثم تأتي عملية الريّ
التي تتيح نمو الشــتول وثبات جذورها
باألرض ،وتســتمر هــذه العملية حتى
شــهر أيلول تقريبا ً موعد جمعها ونقلها
إىل البيوت من أجل تشميسها وتوضيبها.
يف السنوات األخرية عادت أحوال مزارعي
التنبــاك يف عــكار إىل الــوراء وتحولت
نبتــة الضمانة إىل عبء عــى املزارعني،
بسبب ارتفاع سعر رصف الدوالر مقابل
اللرية اللبنانية ،وغــاء كل املواد األولية
واملســتلزمات الزراعية التي يشــريها
املزارع عىل دوالر الســوق السوداء ،مع
عدم قدرة املزارعني بأغلبيتهم عىل تأمني
املياه واألسمدة واليد العاملة التي ارتفعت
أسعارها جميعها ،باإلضافة إىل أن إدارة
حرص التبغ والتنبــاك (الريجي) ال تزال

زراعة التنباك في عكار

املزارعون إىل أنه يف حال بقيت األســعار
تشرتي التنباك من املزارعني بأسعار أقل
عىل ما هــي عليه لهذا العــام ،فإنه لن
من الكلفة التي يتكبدها املزارع ،علما ً أن
تكون هناك إمكانيــة ملزارعي التنباك يف
تكلفة الكيلــو الواحد تتجاوز الـ 50ألف
عكار باإلستمرار يف زراعتهم.
لرية بحسب ما يشــر املزارعون ،الذين
طالبوا عرب إدارة حــر التبغ والتنباك
نقيب عمــال ومزارعــي التنباك يف
(الريجي) ،برفع سعر استالم الكيلو لهذا
عكار سمري خشفة قال« :إن فرتة الـ95
املوســم وإال سيضطرون
والســنوات التــي تلتها
مرغمني يف األعوام املقبلة
شــ ّكلت العرص الذهبي
ملزارعي التنباك .إذ عمل
باإلقالع عــن هذه الزراعة يحاول مزارعو التنباك
التاريخية وإىل األبد.
كل من الرئيــس الراحل
حســب املعتــاد فإن تقطيع هذا الموسم
رفيق الحريري والرئيس
إدارة حرص التبغ والتنباك بأي شكل وتبقى العين نبيــه بري عــى إعطاء
تقوم باســتالم محصول على المواسم المقبلة املزارعــن رخصا ً وكانت
هــذه الرخص ذات قيمة
التنبــاك مــن أصحابه يف فهل س ُتحل ّ مشاكلهم
كبــرة ،وكنا نشــري
أواخر شــهر ترشين األول
أم ستزداد؟
ونؤمّ ــن كل احتياجاتنا
تقريبا ً من كل عام ،وتجدر
من ســنة إىل أخرى من هــذه الرخصة،
اإلشــارة إىل أن األخرية اشرتت الرخصة
الواحدة مــن أصحابها أي  330كيلو من
حتى أوالدنا علمناهم أفضل تعليم وكله
املزارعــن العام املايض بســعر  28ألف
من مردود التنباك».
لرية للكيلو الواحد ،أي ما يقارب العرشة
أضاف»:ارتفاع سعر رصف الدوالر
ماليني للرخصــة الواحــدة ،يف حني أن
وارتفاع أســعار كل املواد واملستلزمات
املزارعني يؤكدون أن كلفة الرخصة هذا
التي يحتاجها التنباك يف زراعته ،وضعنا
املوسم تتخطى الـ 25مليون لرية .ويلفت
يف مكان آخر .أعلم أن مدير عام الريجي

ناصيف سقالوي يحاول بكل استطاعته
ليحافظ عىل هــذه الزراعة وهذه النبتة
وعىل كرامــة املزارعني ،ولكــن األمور
تحتاج إىل سياســة واضحة من الدولة
تجاه املزارع بشكل عام ،وأن يكون هناك
دعم حقيقي للمزارع بعدما صار ســعر
كيلو السماد  $ 55والسم أسعاره خيالية
أيضاً ،وضمان األرض بعرشات املاليني،
ولم يعد هناك من تجار ومو ِّردين يمدّون
املزارع باحتياجاته كما يف الســابق ،ألن
مردود رخصة التنباك لم يعد يســاوي
شيئاً».
وأثنى خشــفة عىل تعاطي سقالوي
اإليجابي يف هــذا امللف وقال»:يدنا يف يدك
حرضة املدير العام لنعيد لهذه النبتة التي
كانت األمل رونقها وماضيها ،كما نأمل
منك أن ترفع ســعر اإلستالم هذه السنة
ألن أسعار السنة املاضية أصبحت قليلة
للغاية».
يحاول مزارعــو التنباك تقطيع هذا
املوســم بأي شــكل وتبقــى العني عىل
املواسم املقبلة ،فهل ستُح ّل مشاكلهم أم
ستزداد؟!.

ال سلطة لوزارة االقتصاد على القطاع وال قانون يضبط األسعار

"«أوعى تخرب سيارتك بيخترب بيتك»"

الــنــبـطــيــة  -رمـال جـونــي
«أوعى تخرب ســيارتك» حينها ســتقع الكارثة
عليــك ،فمعادلة امليكانيكي مــع تاجر القطع ،تودي
باملواطــن اىل الهالك ،هذه االيــام ،فإصالح اي عطل
صغري يكلفك بحدود الـ 250اىل  300دوالر ،فكيف اذا
كان كبرياً ،أما أســعار قطع السيارات فهي اكثر من
نار ،وارتفعت ليــس ضعفني فقط بل اربعة اضعاف،
دون مــرر يذكر ،هذا عدا عن ارتفاع اجرة «يد املعلم»
التي اصبحت  200دوالر فريــش اي اكثر من معاش
القــايض يف لبنان ،واقع فرضتــه االزمة من ناحية،
والسوق «الفلتان» عىل مرصاعيه دون حسيب او رقيب
من ناحية اخرى ،اضف اىل ذلك عدم الرقابة عىل سوق
قطع السيارات ،الذي بات سوقا ً مفتوحا ً عىل «الغالء»،
اذ ارتفع ســعر صحن «الدوبرياج» من  100دوالر اىل
 450دوالراً ،والكوليه من  10آالف اىل  10دوالر ،هذا عدا
عن ارتفاع سعر زيت السيارات الذي سجل نسبة غري
مسبوقة ،كل ذلك يحصل والكل يتف ّرج.
بات عىل املواطن ان يحســب الف حساب لتعطل
سيارته هذه االيام ،النه بحسب عبدالله ستضطر إما
لتوقيفها او دفع مبالغ خيالية .وفق عبد الله فإن غيار
زيت السيارة تخطى املليون لرية ،متجاوزا ً الحد األدنى
لألجــور ،وتعطل الدوالب يكلــف  40دوالرا ً عدا أجرة
موظــف ،ما يعني اننا يف عالم الشــبيحة ،فكل تاجر
يضع معيارا ً لربحه ،ويضع تسعرية مغايرة لبضاعته،
رغم ان الكل اتفق عىل تسعرية «الفريش دوالر» وهنا
يسأل «كيف ارتفعت اسعار القطع بهذا الشكل ،وملاذا،
يف بداية االزمة كان تاجر القطع وحتى اصحاب املهن
الحرة يرددون نشرتي البضاعة عالدوالر ،وبعدها بدأوا
يرفعون اســعارها دون مربر ،وفوق كل ذلك معظم

القطع املتوفرة يف الســوق جرى فكها من ســيارات
الخردة ما يعني ليست اوروبية كما يدعون».
تعطل دوبريــاج تراكتور املياه التابع لحســن،
فاضطر عىل مضض إلصالحه ،كي ال تتعطل مصلحته،
غري ان املفاجأة كانت بســعر الصحــن الذي تجاوز
الـــ 450دوالراً ،اضيف اليها اجــرة امليكانيكي 200
دوالر ،يضحك حسني وقول «عطل صغري كلفني 650
دوالرا ً اي تعب موســم كامل ،بأي غابة نعيش ،ومن
يضبط اســعار القطع ويضع حدا لغش امليكانيكي،
وغريه».
ال ســلطة لوزارة االقتصاد عىل هذا القطاع ،وال
قانون يضبط التالعب باالسعار داخله ،وهو ما اعطى
اصحاب هذه املهنة تأشرية تالعب فاضح يف التسعرية،
هذا عدا عن الغــش داخله ،يقول محمد انه قصد احد
امليكانيكيني الصالح طلمبة البنزين ،وفقه فإن املعلم
طلب منه رشاء واحدة جديــدة ألنها معطلة ،غري انه
تفاجأ ان عطل ســيارته ليس منها ،بل من البوجيه،
فاشرتى واحدة ليكتشف ان العطل ليس منها ايضا ً بل
تبني أنها من نربيش البنزين ،الكارثة بحسب محمد ان
امليكانيكي يتواطأ مع تاجر القطع بحيث يأخذ حصته
من كل زبــون لقاء اي قطعة ،وهو ما أعطى أصحاب
هذه املهنة تأشرية تالعب فاضح يف التسعرية ،هذا عدا
عن الغش داخلها .اضافة اىل انه يأخذ القطع القديمة
ويعيد بيعها اي انه يربح مرتني عىل حســابنا ،وهذا
األمر من يضع حدا ً له.
وفق املعلومات فإن تاجر القطع يضع  3دوالرات
وما فوق زيــادة عىل كل قطعة غيار للميكانيكي ،عدا
عن ان كل قطعة ارتفعت بني  7و 8دوالرات كحد ادنى،
ناهيك عن رشاء امليكانيكي القطع من «بور الخردة»
ويبيعها للزبون عىل انها «اجنبية» وبأسعار خيالية ،

وقع رئيس الجمهورية ميشال عون
أمس ،مراسيم ترقية عدد من الضباط
في األسالك العسكرية وأحيلت للنشر
وفقا ً لألصول .والمراسيم هي:
 المرسوم الرقم  9598تاريخ  1تموز 2022القاضي بترقية ضباط في
المديرية العامة ألمن الدولة لرتبة أعلى.
 المرسوم الرقم  9599تاريخ  1تموز 2022القاضي بترقية ضباط في
الجيش لرتبة أعلى.
 المرسوم الرقم  9600تاريخ  1تموز 2022القاضي بترقية مالزمين في
الجيش إلى رتبة مالزم أول اعتبارا ً من
.2022/8/1
 المرسوم الرقم  9601تاريخ  1تموز 2022القاضي بترقية ضباط في قوى
االمن الداخلي لرتبة أعلى اعتبارا ً من
.2022/7/1
 المرسوم الرقم  9602تاريخ  1تموز 2022القاضي بترقية ضباط في االمن
العام لرتبة أعلى.

شيخا العقل في لبنان
وسوريا يؤكدان التواصل
لحفظ الوجود
استقبل شيخ عقل طائفة الموحدين
الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي
المنى ،في بلدته شانيه أمس ،شيخ
عقل طائفة الموحدين الدروز في
سوريا الشيخ حمود الحناوي ،يرافقه
وفد من المشايخ من مدينة السويداء.
وكانت مناسبة تبادل خاللها أبي
المنى والحناوي التهاني بحلول عشر
األضحى .وأشارا إلى «الروابط الروحية
واالجتماعية والتاريخية بين الموحدين
الدروز في لبنان وسوريا».
وأكدا «ضرورة التواصل الديني
والفكري في ما يعود على أبناء الطائفة
بالخير وحفظ المجتمع والوجود».

برنامج أوروبي لمساعدة
الجيش اللبناني

كاراج سيارات وأسعار نار

اي اننا امام حكم قراقوش يسيطر عىل هذا الكار الذي
بات اسوأ من ساسة لبنان.
وهنا يعلق ابو محمد قائال «كيف نصلح سياراتنا،
ما يف حل ،الكل يرسق الكل ونســتدين لنصلح شــو
منعمل».
عىل ما يبــدو ان كار قطع الســيارات ومن لف
لفه ،يزدهر بشــكل كبري ،وكل تاجر ومعلم بات يملك
ثروة خيالية ترجمت مباني وشققا ً وسيارات فاخرة،
وكله عىل حســاب املعرت الذي ال يكفيه كلفة االصالح
الخيالية حيــث يمكن أن يتعرض «ديبّــو» البيئة يف
سيارته للرسقة من دون علمه.
يف املحصلة أوعى تخرب ســيارتك ،ألنه سيخرتب
بيتك.

في إطار المساعدات الغربية للجيش
اللبناني ،الضامن الستقرار البلد وأمنه،
بعد تداعي مؤسسات الدولة ،وعجزها
عن المعالجات السياسية لألزمات
اإلقتصادية والمعيشية وحتى السيادية،
أطلع رئيس»قسم المساعدات في دائرة
الشؤون الخارجية في اإلتحاد األوروبي»
جاك ديمان ،وزير الدفاع الوطني في
حكومة تصريف االعمال موريس سليم،
أمس ،على البرنامج الذي يتولى ادارته
بهدف مساعدة الجيش .وجرى عرض
حاجات المؤسسة العسكرية وسبل
تقديم المزيد من المساعدات ال سيما في
مجاالت الطبابة والهندسة واآلليات.
من جهته ،شكر سليم االتحاد االوروبي
على وقوفه الدائم الى جانب لبنان
والجيش ،منوها «بأهمية البرنامج
االوروبي الذي من شأنه ان يزيد
من قدرات الجيش ال سيما في ظل
الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان»،
وفق بيان عن مكتبه االعالمي.
في هذا السياق ،استقبل قائد الجيش
العماد جوزاف عون في مكتبه في
اليرزة ،الوفد األوروبي يرافقه رئيس
بعثة اإلتحاد األوروبي في لبنان رالف
ط ّراف ،وتناول البحث األوضاع العامة
في لبنان والمنطقة.

تحـــت المجـــهر

nidaalwatan.com
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حين يفقد اللبناني كل شيء حتى الـ"باسبور"

أه ً
ال بكم في السجن اللبناني الكبير
أن يخسر اللبنانيون كل شيء ،كل كل شيء ،حتى إمكانية الحصول على جواز سفر يخ ّولهم الهروب من "جهنم
ّ
الحمراء" واقتناص فرصة عمل في مكان ما ،ولو فرصة وضيعة ،لهو أمر أكبر من قدرتهم على
التحمل .فهل ُكتب
على بالد األرز أن تتح ّول ،بمن فيها ،الى سجن لبناني كبير؟

األمن العام يستقبل كتب المراجعة

تقديم الجوازات

نــــــــــوال نــــــــــصــــــــــر
بوطن وإنســان تكلم .هــو يعمل يف
جمعية "إنسان" ،يف بلد بات صعبا فيه
أســوأ ما قد يصل إليه شــعب هو
أن يكون الفرد إنســانيته ويعيش كل
بلوغه ح ّد اليقني بأن السلطات يف بالده
األزمات والويالت ويبقى يم ّد الي ّد اىل كل
اآلخرين املحتاجني ،ممن يتوسلون خبزا ً
تتواطأ عليه .وأكثر ما قد يجعل شــباب
وشــابات لبنــان يديــرون ظهورهم
ودواء ونســمات هواء .موريس يعمل
ويغادرون ،عند أول فرصة ،هو اشتداد
اىل جانب "إنسان" يف مشاريع يوقعها
شــعورهم بالكراهية تجاه "ســلطة"
مع الخارج ،فيسافر شــهرا ً أو اثنني،
دمّ رتهم .شــباب لبنان
ويعود .وهــو ،عىل ما
اليوم يم ّرون بكل ما من
أخربنا ،خرس مرشوعني
شــأنه تعزيز اإلحباط
متواضعني لكن ما حدث
وربمــا الرحيـــــل اىل
موعد الباسبور
اليــوم وجعله يتكلم ،أن
الالعودة .جورج ومحمد
املرشوع الجديــد الذي
"المستعجل" يتأخر
وإميــل ووائل وموريس
عــرض عليــه مدته 9
وهند وأنطوانيت وحسني على منصة األمن العام
أشهر ،مع كل التقديمات
وجــو وأحمــد وغوى أكثر من الموعد العادي التي يتمناها أي شاب أو
وعبــاس ...جميعهم ما
شــابة ،رشط أن يلتحق
زالــوا يصارعون من أجــل "أفق" ما،
يف ثالثة أســابيع .ولبنان ،الذي توقف
من أجل شــعاع نور يلوح يف سماء ما،
فيــه الزمان من زمــان ،ال يبايل باملهل
لكن ،أوّل ما قد يحتاج إليه "حالم" هو
وال بالحقوق والواجبــات وال يهمه ال
"باســبور" ،هو جواز سفر ،يسمح له
موريس وال سواه .فهل تتخيلون حجم
بحفر النفق املظلم ولو بإبرة.
اإلحباط الذي لحق بالشاب كما بسواه
من الشباب؟
قصة موريس
قــدّم موريس طلــب الحصول عىل
فما بال كل هؤالء الشباب؟ ملاذا كل
جواز سفر جديد يف ترشين األول .2021
هذا القهر البادي يف عيونهم وعباراتهم
وحصل عىل موعــد يف  25تموز .2022
وســلوكياتهم؟ موريس ضــوّ  ،واحد
املوعد إقرتب لكن فرصة العمل لن تنتظر.
من هؤالء .هو ولــد يف الحرب اللبنانية
إتصل بالرقم  1717فلم يجبه أحد .سمع
ِ
كنــف كل الفصول
الباردة ،وكــر يف
عن "واســطة" لكنه ال يعرف كيف يدق
الساخنة التي اجتاحت البالد عىل مدار
هكذا باب .ملاذا قــرر موريس اليوم ان
عقود ثالثــة ،وها هو اليــوم ،يف زمن
يكتب عن "الظلم" الذي يشعر به؟ يجيب
القلة والتعتري ،يخرس ثالث فرص عمل
"ألن حجم الخســارة اليوم ،بالنسبة يل،
يف الخارج ألن جواز ســفره ينتهي بعد
كبري جداً .هــي فرصة عمل أتتني أخاف
شــهرين وتأشريات الســفر ال تعطى
أن ال تتكرر .وأكثر مــا يزعجني هو أن
لجــوازات تفقد صالحيتها بعد ســتة
بعض الناس يأخذون موعدا ً عىل املنصة
أشــهر .هو مقهور جداً .هو كتب عن
يف نفس النهــار وقيــل يل ان أصحابها
"السواد املحيط" عىل حسابه الشخيص
يدفعون "فريش" .ويستطرد" :ال اعرف
يف "لينكد إن" .فهل خفت غضبه قليال
كيف؟ واىل من؟
بعد أن أعلن عن استهتار الدولة اللبنانية
موريس ضوّ يعمل يف جمعية تعنى
ِ
بصوت شاب حالم
به وبكل ناســها؟
باإلنسان .فهل بدأ يفقد ثقته يف إمكانية

فازوا بجواز سفر

ان يستعيد اإلنســان كرامته وحقوقه يف
لبنان؟ يجيب "ال ،ال ولن أفقد حماستي
باإلنســان لكن ما أخاف منه هو فقدان
حماستي لبلدي .مساعدة الناس ستظل
أمنيتي واملسعى الذي أنتهجه".
نستشــعر كثريا ً من القهر يف كالم
موريس ضوّ  .نشــعر بدورنا بكثري من
القهر ونحن نسمعه يقول :خرست حتى
اآلن ثالث فرص عمــل وآخرها البارحة.
هناك من مازحوه بالقول :عليك من اليوم
وصاعدا ً تضمني النبذة ،يف لينكد إن ،مدة
صالحية جواز سفرك .هي مزحة لبنانية
لكن ثقيلة.
"نشعر وكأننا نكرر أنفسنا ونحن
نتكلم عــن أوجاعنــا لذا بتنــا نلتزم
الصمت" .نصغي اىل الشاب عباس يقول
ذلك .يبدو مستســلما جــدا ً بعد كل ما
أصابه وربما حني يشــتد القهر ال يعود
اإلنسان قادرا ً عىل اإلنتفاض والرصاخ:
كفى .فهل تراهن املؤسســات يف لبنان
عىل ذلك؟
الثابــت أن األمن العام يتعامل (أو
كان يتعامل) بكثــر من اإلحرتام مع
الناس ،لكن ما حدث يف الفرتة األخرية
أنه فقد ،كما ســواه ،إمكانيات الحراك
مادياً ،وما عاد قادرا ً عىل ســداد كلفة
الجــوازات ،وال عىل إســتيعاب العدد
الهائل من املواطنني ،طالبي الجوازات.
لهــذا ،وبما أننا يف زمــن "املنصات"،
أنشــأ واحدة .دخلنا عليها يف الثالثني
مــن حزيــران أي البارحــة .وطلبنا
موعدا ً مســتعجال ً فحصلنا عىل أقرب
موعــد يف  21آب  ،2023ويصادف يوم
اثنني .عدنا وطلبنا اقــرب موعد غري
مســتعجل فحصلنا عــى واحد يف 30
أيــار ،أي قبل املســتعجل بنحو ثالثة
أشهر .إنه أمر غريب عجيب ال يحصل
إال يف لبنــان .رشوط كثــرة ،متغرية،
يخضع لها طالب جواز الســفر .األمن
العــام يريد إثباتات كــي يمنح جواز

شباب يغادرون

المنصة أو ً
ال

نقوم بالواجب ،وكل الوزارات املعنية تعرف
الســفر الذي هو حق مــن حقوق أي
ذلك" .ما نســمعه يف األمن العام يُشبه ما
مواطن عىل سطح الكرة األرضية.
نســمعه من مصادر القرص الجمهوري،
يف كل حال ،فلننظر اىل نصف الكوب
وما ســمعناه يف الــراي الحكومي ،ويف
املآلن .األمــن العام ،الــذي علق تلقي
وزارة األشغال والصحة والرتبية والطاقة...
طلبات املواطنني الراغبني باســتصدار
التقصري يأتي من مكان ما ،من مكان آخر.
جوازات ســفر جديــدة يف أيار املايض،
إذا قلنا أن نصيب الشــاب موريس
عــاد ليمنحها من جديــد وفق املنصة.
كان خسارة فرصته يف جواز سفر يفتح
األمن العام لديه مشــاكله الكثرية التي
له طاقة يف الجدار املظلم،
تحدث عنهــا مرجع فيه
فما الحــ ّل بالنســبة اىل
قائال" :كثريون يتواطأون
الشــباب الذين ينتظرون
يف لبنان عىل املؤسســات
فرصة عمل ما؟
موريس ضوّ:
والشــعب .ثمة رشكات
يتحدثون يف األمن العام
وهمية ســارعت اىل حجز
ُ
خسرت  3فرص عمل
عن "مكاتيب" قد ترســل
كثري من املواعيد لتستفيد
وأخشى أن أفقد
اىل مدير عــام األمن العام
مــن بيعهــا" .الدولــة
ثقتي كليًا ببلدي
تتضمن رشحــا عن وضع
مقرصة .هنــاك ،يف األمن
طالب الجــواز وهو يجيب
العام ،يتحدثون عن ذلك.
عنها يف غضون  36ســاعة كحد أقىص".
واإلذالل الذي يعيشــه اللبنانيون سببه
هنا ،تبدو املشــكلة يف "السامعني" الذين
"الدولة" ال هم.
ما عادوا يصدقون أن شيئا ً من هذا القبيل
قد يحصل .الشــباب فقــدوا قدرتهم عىل
جواز السفر كربطة الخبز
التصديق بأن إدارة ما يمكن أن تميش ببلد
لم يبق أحد يف لبنان لم يطلب "باسبور"
ما ،مثل بلدهم ،عىل الســكة .يف كل حال،
إال األموات الذين لم يشــطبوا عن اللوائح
يُحكــى يف األمن العام عــن حاالت كثرية
الرســمية .جواز السفر ،مثله مثل ربطتي
لجأت اىل تلك الوسيلة وح ّلت أزمتها .حاولوا
الخبز يف الرباد ،مثل الدواء املؤمن لشهرين
ولن تخرسوا أكثر من كل ما خرستموه.
اىل األمــام يف بيوت اللبنانيــن ،مثل تنكة
ّ
مقص .وهناك
هناك مسبّب .هناك
البنزين املخبــأة يف الغرفة الخلفية ،تبعث
متخــاذل ...يف األمن العام ،يتحدثون عن
بعــض الطمأنينة لدى نفــوس اللبنانيني
ذلك ،لكنهــم يأبون توجيه أصبع اإلتهام
الغارقــن يف العتمة .األمن العام الذي كان
مبــارشة اىل الجهــة او الجهــات الذي
يعطي  800جواز ســفر يوميا بات يعطي
تخاذلت عن دفع مستحقات كلفة طباعة
 7000جواز ســفر .هذا طبعا كثري عليه،
الباســبورات .فهل هي املالية؟ مجلس
وقد ال تكون مسؤوليته املبارشة يف ما آلت
النواب؟ مجلس الــوزراء؟ الدولة بأمها
إليه األوضاع وتســببت بخسارة موريس،
وأبيها؟ يف األمن العام يتحدثون عن حق
ومن هــم مثل موريــس ،فرصة الحت يف
كل الناس يف الحصول عىل جواز الســفر
األفق .لكن ،ماذا نقول ملوريس ورفاقه؟
والتنقل واالنتقال لكــن ليس باإلمكان
هناك ،يف األمن العــام ،يرتيثون كثريا
أكثر ممــا كان .اللبنانيــون ،يف املقابل،
قبل الــكالم ،وحني يتكلمون يرددون ،مثل
أصبحوا عىل يقــن ان ليس هناك ما هو
الببغاء ،نفــس الكالم غــر املفهوم مع
أشد مأسوية من مالقاة جهة تتخبط يف
اشــراط عدم ذكر األســم والرتبة .ومما
العجز ضائعة يف متاهات اإلنهيار.
ســمعناه" :لســنا نحن من ّ
نقص .نحن
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...
الـ
صنّاع محتوى أم منتحلو شخصية؟
في عصر باتت فيه مواقع التواصل االجتماعي محطة ترفيهية ،فنية،
توعوية ،سياسية وثقافية ،تتيح للجميع فرصة اثبات الذات ،أصبحت
الشهرة أسهل مما كانت عليه سابقًا .فبنقرة زر يمكن لرواد هذه
نــــيــــكــــول الــــقــــصــــيــــفــــي
نتصفح مواقــع التواصل االجتماعي
فنقع عىل كم هائل مــن الصفحات التي
يعالج اصحابها مواضيع مختلفة يف أكثر
من مجال .نتابعها سريا ً مع املوجة القائمة،
وافقنــا عىل محتواهــا أم ال ،كي ال نكون
خارج "ترند" متابعة املؤثرين الذين تطلق
عليهم تسمية  influencersباالنكليزية.
نرى مثالً نادين ويلسون نجيم التي
نالــت لقب ملكة جمال لبنــان يف العام
 ،2007تحولت اليوم اىل مؤثرة يف رصيدها
 281ألف متابع عىل منصة "انستغرام".
أرادت نادين دخول العالم االفرتايض
كامرأة لبنانية يف مواجهة املجتمع العربي
بعيدا ً عن عالــم الجمال ،عىل حد قولها،
ً
متناولة مواضيع وقضايا تعزز ثقة املرء
بنفسه وتساعده عىل ابراز خياراته كما
هــي يف مجتمع ال يرحــم .فرتاها مثالً
تنرش فيديو تظهر من خالله وجهها مع
فلرت ومكياج ومن ثم من دون أي منهما

َ
معلقة" :هذه هي البرشة
بارز ًة الفــرق،
الطبيعيــة .ال يجــب ان يخجل أحد من
نفسه بسبب املعايري غري الحقيقية التي
فرضتها مواقع التواصل االجتماعي".
وخالل حديثهــا معنا ،اكــدت ّ
أن
"عائلتها االفرتاضية عرب مواقع التواصل
متنوعة جدا ً وتضم جميع الفئات العمرية
والجنســن عىل حد ســواء" ،وتضيف:
"هديف واحد وهو ان يكون لدينا شجاعة
للتكلم عما نشــعر به ،عــن رصاعاتنا
الداخلية ومشــاكلنا اليومية وان نحرتم
الجميع بكل الظروف".
اما يف مــا يخــص املتنمرين عىل
ً
قائلة" :ال يشكلون ّإل 5
محتواها ،فتعلق
متابعي ،وأحرص االضاءة عىل
يف املئة من
ّ
تعليقاتهم من خالل صنع محتوى يواجه
سلبيتهم باإليجابية".
واذا كانــت نادين تنــر االيجابية
بطريقتها هذه ،فالصحة النفســية ال
تغيب ايضا ً عن صفحات املؤثرين فنور
أبــو فياض تقدم محتــوى متنوعا ً عن

المواقع متابعة الشخص الذي يثيرهم مضمون محتوى صفحته ،ما
يح ّوله الى مؤثر ذائع الصيت في رصيده آالف وماليين المتابعين .ولكن
هل يحق لمن يشاء ان يتناول مواضيع ال تصب في مجال اختصاصه؟

نادين ويلسون نجيم

نور أبو فياض

بيال عون

ً
مستغلة وجودها عىل
الجمال واملوضة،
مواقــع التواصل للتوعيــة عىل أهمية
الصحة النفســية واالمراض التي يمكن
ان نواجههــا بعد معانــاة طويلة مع
القلق ،وتشــر اىل ان "هدفها التخفيف
من شعور الوحدة لدى الناس حتى ولو
كان شــخص واحد بحاجــة اىل ذلك".
وتابعت" :اريــد ان يعرف الجميع مدى
أهمية صحتنا النفســية مهما بلغنا من

العمر ،خصوصــا ً الرجال الذين يعانون
من ضغط املجتمع من ناحية منعهم من
التعبري عن مشاعرهم".
اما عن كتابهــا "The complete
 "opposite of everythingالذي عالجت
من خالله قضايا تتعلق بالصحة النفسية
ً
نسبة ألحداث حقيقية حصلت عىل ارض
"متابعي ســاهموا يف
الواقــع ،فتعلق:
ّ
ً
مضيفة:
إلهامي خالل كتابتي للكتاب"،
"أنا يف األصل كاتبــة ،ومردودي املايل ال
يتعلق بكوني مؤثرة".

عون إنــه "ال يمكن انتحــال صفات
ونرش معلومات وارشادات من دون ان
يكون الشخص مؤهالً؛ فعلم النفس ال
يقترص عىل العلم فقط انما عىل الخربة
واملتابعة" .وتتابع" :بســبب دقة هذا
املوضوع ،بارشت وزارة الصحة بتنظيم
هذه املهنة أكثر وذلــك من خالل إلزام
املتخرجني الحصول عىل مزاولة املهنة
قبل ان يتاح لهم ممارســتها قانونياً،
ومن خالل إنشــاء نقابة إلزامية تعمل
لتفعيل كل النشاطات والقوانني بحيث
يمنع عىل أي شــخص امتــاك عيادة
خاصة ومعالجة املــرىض أو حتّى أن
يطــل عرب اإلعالم ،قبــل الحصول عىل
ترخيــص مزاولــة املهنة .لذا ســيتم
انتخاب هذه اللجنة يف األشــهر املقبلة،
لتنظيم واختيــار من لديــه الكفاءة
والخربة واالطالع يف هذا املجال والسماح
له بالتكلم عرب وسائل االعالم أو مواقع
التواصل االجتماعــي للتوعية ،ووضع
األمور يف نصابها لعدم تشتيت املشاهد
ونقل املعلومات املغلوطة له".
وختمــت "مــن ليس لــه الصفة
الرســمية يعترب منتحــاً املهنة ويجب
ً
متأملــة ان يتــم اتخاذ
محاســبته"،
اإلجراءات الالزمة يف هــذه القضايا عند
انتخاب وتفعيل دور اللجنة.

رأي علم النفس

ّ
نتوقف عنــد املواضيع املطروحة
من املؤثرين ،لنســتطلع رأي اصحاب
االختصــاص يف علــم النفــس بهذا
املحتوى ،حيث تقول رئيســة قســم
علم النفس يف الجامعــة اللبنانية بيال

فرض الرقابة ...واجب
ننتقل اىل جينو رعيدي الذي رفعت
بحقه عدة دعاوى بسبب أسلوبه املستفز
ودعمه لثورة " 17ترشين" .من يتصفح
محتوى صفحته عىل "انستغرام" التي
تضم  115ألف متابع يالحظ جرأته التي
ال يســتثني فيها أحداً ...من "السيد"
اىل الرئيــس وغريهمــا ،يتكلم رعيدي
عن فســاد الجميع حتى مــن لم يعتد
اللبنانيون عىل ذكرهم .وازدادت متابعة
الناس له بســبب تواجده يف ســاحات
الثورة ،وتغطيته أحداثها ،وانفجار "4
آب" ،ويقول جينو" :رغم كل الدعاوى
والتهديدات لن أخاف أو أتراجع عن قول

الحقيقة ،مضيفا ً انه":يركز كثريا ً عىل
موضوع التبعية السياسية ألنه اختربها
منذ صغره يف لبنان ولم ي َر إال اســتغالل
السياسيني لتبعية املواطن".
من الثــورة ندخل عالــم املأكوالت
اللبنانية التي اشتهر يف اظهارها انطوني
رحايل او موقعه املعروف باســم "No
 ،"garlic no onionsكمــا يعرفه كل من
يتابعه عىل "انستغرام" ويف رصيده 316
ألف متابع.
ينقل انطوني صورة لبنان عكس
الذي نشاهده يوميا ً عىل االخبار بهدف
اإلضاءة عىل االبطــال اللبنانيني الذين

يصنعون اللقمة الطيبة ويستحقون
ان يعرفهم الناس أكثر ،ويقول" :اريد
مساعدة كل من يســتحق ان يتعرف
إليه الناس وهو غري قادر عىل تحقيق
ذلك بمفــرده" ،مشــرا ً اىل أنه يموّل
محتوى صفحته من تلقاء نفسه النه
يعشق ما يقوم به بعيدا ً عن اي هدف
أو مردود مادي.
ويضيف" :انا لست مشهوراً ...انما
محبوب" ،متأسفا ً عىل معايري الشهرة
التي باتت ترتكز عىل املال و"الشفاف"
و"الشعر" وليس عىل املضمون.
اىل عالم املوضــة ،حيث ينتقد اييل

حنا (املتخصــص يف الصيدلة) املعروف
بـ"رشطة املشاهري" اطالالت املشاهري
ويقدم نصائح يف عالم املوضة.
ويف حديثه معنا أكد انه "يعلق عىل
األخطاء التي يرتكبها املشــاهري مقدما ً
بديالً عنها من اجل مســاعدة متابعيه
لالطــاع عىل آخــر صيحــات املوضة
وليكون دليلهم يف هذا العالم" .وأضاف:
"يجب ان يعــرف الناس ان املوضة ذوق
وال عالقة لها باملال" .وختم "أســلوبي
املســتفز وطريقة معالجتي لالمور هي
متابعي".
التي تلفت
ّ
قــد يعترب "املؤثــر" ان ما يقدمه

جينو رعيدي

انطوني رحايل

ايلي حنا

ماي مارون

نابــع من تجربــة شــخصية او من
معرفــة او بجهد اطالعه الشــخيص،
اال ّ
أن لعلم االجتمــاع رأي آخر يف هذا
املوضوع ،اذ يرى أن املؤثر هو نفســه
أحيانا ً من يؤذي ،فبحسب الدكتورة يف
علم االجتماع الرتبوي ماي مارون إن
غالبية املؤثرين خصوصا ً يف املجتمعات
العربية يتناولون محتــوى بعيدا ً عن
الحقل األكاديمي الذيــن ينتمون إليه
بحيــث يقدمون إرشــادات ونصائح
عــى مختلف األصعدة مــن التجميل،
اىل الصحــة ،واألكل ومواضيع أخرى
قد تكون دقيقة ،مــن دون التأكد من
صحتهــا متجاهلني مــا تحدثه من
تداعيات سلبية عىل متلقيها.
وبالنسبة اىل مارون ينبغي عىل كل
شخص التأكد من املعلومة قبل املبارشة
بتطبيقها او حتــى التأثر بها للحد من
األرضار التي تحصــل يف غالب األحيان
مع من هم من غــر املتعلمني ويثقون
بأن املؤثريــن اهل ألخذ النصائح منهم،
مشدد ًة عىل أهمية نرش التوعية وفرض
الرقابة وال ســيما يف لبنان حيث تسود
الفوىض وانتهاك القوانني واألخالقيات.
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SERIES

OUR RATING

...Marcella

السحر مفقود في موسمه الثالث

جـــــــــــاد حـــــــــداد
لطاملا كان مسلســل  Marcellaمليئا ً باألحداث
والتطورات .يدخل هذا العمل يف خانة قصص الجرائم
القاتمــة والغريبة ويبدأ املوســم الثالث مع ظهور
ا ُملحققة الســابقة "مارســيال" (آنا فرايل) بهوية
متخفية يف مدينة "بلفاســت" .هي تبدأ حياة جديدة
هناك باســم "كريا ديفلني" ألنهــم يعتربونها ميتة
بعدما مزقت فمها باملقص يف نهاية املوســم الثاني،
خالل واحدة من نوبات الرشود العنيفة التي أصابتها
حني علمت أنها كانت مسؤولة عن موت طفلتها .هذا
هو ّ
ملخص األحداث بشكل عام.
يف "بلفاســت" ،تجد "مارســيال/كريا" صعوبة
يف التمييز بني الشــخصيتَني .هي تحاول أن ّ
ترســخ
مكانتها يف عائلة "ماغواير" التي تعيش حياة ترتاوح
بني الفخامة وعالم املافيــا ،فتدير الجرائم املن ّ
ظمة يف
تلك املدينــة وأماكن أخرى .يبــدو أن نوبات الرشود
اختفت يف هذه املرحلة من حياة "مارســيال" ،أو ربما
خمدت بكل بساطة استعدادا ً للظهور مجددا ً حني تبلغ
األحداث ذروتها .تقيم "كــرا" يف منزل جميل ولديها

سيارة جميلة وحبيب وســيم اسمه "لورانس" .يدير
هذا األخري حســابات عائلة "ماغواير" لكنه يحتفظ
ً
خلسة.
بحصة من األرباح لنفسه
لكن التورط مع عائلة مثل "ماغواير" ليس عمالً
ّ
عقالنياً .تقود "كاثرين" هــذه العائلة ،وتربع املمثلة
أماندا بريتون يف تجسيد شخصيتها الباردة .كانت نيام
كوزاك قد ّ
جســدت دور األم الصارمة يف املوسم األول.
وكما يحصل دوما ً يف حبكة القصص الدرامية الجريئة،
تموّل "كاثريــن" مرشوعا ً جديــدا ً وضخما ً يف مجال
اإلســكان يف األرض التي نشأت فيها ،لكن سيكون هذا
املرشوع طبعا ً واجهة ألعمال مشــبوهة أخرى تتكل
عليها العائلة لجني األرباح .هي ال تثق بـ"كريا" مطلقاً،
مهما حاولت هذه األخرية إثبات نفســها أمامها .أما
"فرانك" الذي يرشف عىل منصب "مارســيال" الجديد،
فهو ممتعض من العاملني تحت إمرته ألن أســاليبهم
ليست تقليدية .هو يقول غاضبا ً يف أحد املشاهد" :هم
يخرقون جميع القواعد املعمول بها" .فرت ّد عليه "كريا":
"هل تعني اســتعمال رشطي يُفــرض أن يكون ميتا ً
وجعله يعمل بهويــة متخفية"؟ هذا ما يحصل حرفيا ً
يف هذه القصة ،إذ تصبــح الرشطية هذه املرة مع ّرضة
لنســيان ما تفعله يف أي لحظة بعدما تكتشف العائلة
التي تستهدفها أنها ضابطة يف سلك الرشطة.
لكن تواجه "كاثرين" مشــكلة مُلحّ ة أخرى تتمثل
بزوج ابنتها "بوبي" الذي يتوق إىل إثبات نفسه لكنه ال
يكف عن افتعال الكوارث .يرشف "بوبي" عىل أحواض
السفن ويبدو الوضع طبيعيا ً إىل أن تكشف شاحنة مليئة
بالجثث عمليات االتجار بالبــر التي تقوم بها عائلة
"ماغواير" .وحني يذهب "بوبي" يف رحلة إىل لندن ،يبالغ

يف التكلم وكشف املعلومات ورسعان ما يتورط يف عالم
السياسة بأسوأ الطرق املمكنة .ثم يصل املحقق الشهري
"دي راف سانغا" للتحقيق بالقضية ،وهو املفتش الذي
تورط سابقا ً يف املستنقعات التي وقعت فيها "مارسيال".
إذا كان اختيــار هذا املفتش مجــ ّرد صدفة ،من
السذاجة أن نصدّق التحوالت الالحقة يف األحداث .كان
املسلسل ينجح يف طرح حبكات خيالية بال مشكلة ألن
األحداث عموما ً تبدو مبالغا ً فيها عىل نحو ســخيف.
ولطاملا عوّض العمــل عن هذا الجانــب عرب إحداث
صدمات قاتمة وقوية وتقديم محتوى ممتع ،لكن لم
تعد هذه الحِ يَل تنجح بقدر ما كانت تفعل سابقاً .يبدو
أن صانعي العمل قرروا هــذه املرة أن يحاولوا التفوق

عىل حادثة مقتل الطفل يف األجزاء الســابقة عرب ضخ
أحــداث قاتمة إضافية عىل أمــل أن تعطي التطورات
املريعة األثر املنشــود ،بما يف ذلك إدمان مراهق عمره
 13عاما ً عىل الهريوين ،أو رضب شــخص حتى املوت
بزجاجة شمبانيا.
لطاملا انقســمت اآلراء حول هذا املسلسل ،لكن
تع ّلق بعض املشاهدين باألجزاء السابقة مع أن القصة
تحمل طابعا ً عنيفا ً وخاليا ً من الفكاهة بشــكل عام.
لكن يبدو أن هــذا األثر الذي تركــه العمل يف نفوس
املشــاهدين خرس مفعوله يف املوسم الثالث .إنه خلل
غريب بالنســبة إىل مسلســل يتمحور حول مُحققة
عنيفة تفقد الذاكرة ويُفرتض أن تكون ميتة.

جــــــــائــــــــزة

"أحجية إدمون عمران المالح" لـمحمد سعيد احجيوج
غسان كنفاني 2022
على القائمة القصيرة لجائزة الشيخ ّ
تأهلت رواية محمد ســعيد احجيوج بعنوان «أحجية
إدمون عمران املالــح» للقائمة القصرية لجائزة ّ
غســان
كنفاني يف دورتها الحالية  .2022هذا وقد أعلنت لجنة تحكيم
الجائزة يف مق ّر وزارة الثقافة الفلسطينية املانحة أنّه يُحسب
لرواية احجيوج قدرة فنّية عىل استبطان أعماق شخصيّتَني

متباينتَــن يف إطار مــن رصاعات دراميّــة متوازنة تُظهر
شــخصية اليهودي املم ّزق التائه الذي يغلب عليه إحساس
باالغرتاب يرافقه ّ
تمسك نفيس يعكس قلقا ً يف الزمان واملكان.
وهو اليهودي نفســه الذي ال يجد يف أرض امليعاد األمن الذي
وعدته به نبــوءة مزعومة .تحرض هذه الشــخصية قبالة

اليهودي املحتمي بظالميــة تُغري عىل الحق وأصحابه والتي
تمارس دورها بتحطيم اآلخرين بكل الوسائل املمكنة لغايات
مادية بحت تعمل يف إطار جماعة وظيفية .الرواية يف عمومها
مكتوبة بلغة فنية متم ّكنة ويف إطار بنية متماسكة تفضح
نفسية النارش اليهودي الذي يرفض عمران االنصياع لها.

يوهان مالك في السماء
ّ
توف يوهان إبن اإلعالمية اللبنانية باتريســيا قســيس بعد أيا ٍم عىل دخوله يف
غيبوبة ،إثر تع ّرضه لحادثة سقوط .ونرش جدّه املمثل اللبناني القدير جان قسيس
ٍ
بكلمات مؤثّرة "لتكن مشيئتك يا رب .مالكنا يوهان
صورته ناعيا ً إياه عرب "تويرت"
غادرنا إىل الســماء فجر اليوم .اختاره الربّ إىل جواره .ليتمجّ د اســم ال ّله .كرست
قلوبنــا يا صغرينا الحبيب .يــا روح قلبو لجدو وحفرت يف القلــب جرحا ً عميقاً.
عزاؤنا ّ
أن الصالة التي حملتها عىل كتفيك غسلت الكثري من خطايانا وخطايا العالم

وصار لنا قديس يف السماء" .وتأثّر كثري من النجوم والشخصيات اإلعالمية بالخرب
الحزين ،وع ّزى ك ّل منهم العائلة بطريقته .فكتبت املمثلة اللبنانية ماغي بو غصن:
ّ
يصب قلوبكن الجرح كبــر .صلواتنا معكن" .وغ ّردت
"يوهان مالك بالســما ال ّله
الفنانة اللبنانية إليســا" :ال ّله يرحمو صار مالك صغري بالسما" ،فيما كتب املمثل
ّ
ويصب قلوبكن" ،وتفاعلت املمثلة
اللبناني وسام صبّاغ" :ال ّله يرحم روحو الطاهرة
ّ
يصبكم".
نغم أبو شديد مع الخرب بقولها" :يا ربي شو صعبة ،الله من عندو

حظــــــك اليـــــوم

الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

ن ّ
ظم وقتك وال تتأخر عن جدول
إلتزاماتك اليوم .قد ت ُكون عىل
موعد مهم.

تبدو نشيطا ً ومتفائالً .إنها
فرتة بناءة فال تضيع عليك
فرصة التقدم.

زوّار أو
تهتم بإستقبال
ٍ
أصدقاء يف بيتك .تجنب
الضجيج والفوىض.

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

تملك أفكارا ً قوية خالل هذه
الفرتة .يسهل التعبري عن
نفسك وحركتك ناشطة جداً.

بالرغم من األعمــال والواجبات
امللقاة عىل عاتقك فسوف تحقق
إنجازا ً باهراً.

تتلقى خربا ً سارا ً وتنطلق يف
صفحة جديدة بحياتك املهنية.

تفرح لتسوية أو إنفراج
ملشكلة األيام األخرية .إنها
فرتة مطمئنة نسبياً.

تزدهر املفاوضات واألعمال وقد
تحقق أرباحا ً ومكاسب خالل
هذين اليومني.

تمهّ ل إذا شعرت ببعض العراقيل
املالية .ال داعي الستعجال
الصفقات .إصرب.

تتحسن الظروف ومعها
املعنويات .تستأنف نشاطاتك
وتعمل عىل إستعادة موقعك.

تتعرض ملواجهة أو تضطر اىل
تقديم تربير أو توضيح.

إحذر من الفشل والفضائح
هذا اليوم قد تكون أسوأ أيام
الشهر وأقلها حظاً.
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من بوشكين إلى بوتين :الفكر اإلمبريالي
مستمر ّ في األدب الروسي
يحمل شارع في بلدة "هوهوليف" ،في شرق العاصمة األوكرانية
كييف ،اسم الشاعر الروسي ميخائيل ليرمنتوف من القرن التاسع عشر.
لم يزر ليرمنتوف أوكرانيا يومًا ،وال يتطرق إال عدد صغير من قصائده
للمسائل األوكرانية ،ومع ذلك تحمل الشوارع في أنحاء أوكرانيا اسمه
واسم شخصيات ثقافية روسية أخرى حتى اآلن .إنه جزء من إرث الماضي
السوفياتي اإلمبريالي .كذلك تُكرّم "هوهوليف" ،التي شهدت قتا ًال
محتدمًا في شهر آذار الماضي،
أسماء مثل أنطون تشيخوف ،وفالديمير
ً

ماياكوفسكي ،وألكسندر بوشكين .كانت تسمية الشوارع في جميع
المدن والبلدات والقرى أداة تستعملها اإلمبراطورية لتحديد المساحات
التي تستعمرها والسيطرة عليها .وكان كل اسم روسي بارز ُيستعمل
ّ
إلقصاء اسم أوكراني آخر ،ولطالما
شكلت أسماء الشوارع أداة لمحو
ف أعظم األدباء الروس بإعطاء أسمائهم
الذاكرة المحلية .لكن لم يكت ِ
ً
خدمة لمشروع بلدهم اإلمبريالي ،بل إن كتاباتهم ساهمت أيضًا في
صقل وترسيخ فكر روسيا اإلمبريالي ونظرتها القومية إلى العالم.

فـــولـــوديـــمـــيـــر يـــرمـــولـــيـــنـــكـــو

يحمل لريمنتوف مثــاً صورة معينة
يف األدب الرويس باعتبــاره كاتباً ،وجندياً،
وزير نساء ،وشــاعرا ً رومانسياً .لقد كان
يستحرض مشاهد شاعرية من القوقاز التي
اســتحوذت عىل خياله ،مثلما أ َ َست عددا ً
كبريا ً من أشــهر الكتّاب الروس اآلخرين.
وعــى غرار بوشــكني ،مــات لريمنتوف
بطريقة دراماتيكية خالل مبارزة.
لكــن تكمن نزعــة إمربيالية باردة
وراء الرومانسية الشائعة يف بداية القرن
التاسع عرش .تروي أشهر قصيدة كتبها
لريمنتوف يف العــام  ،1839بعنوان The
( Noviceاملبتدئ) ،قصة شــاعرية عن
راهب قوقــازي أ َ َسه ضابط يف الجيش
الرويس يف صغره .يطغى شــعور اليأس
لكــن كان يمكن تكوين نظرة بديلة
عىل القصيــدة ،وتوحي هذه األجواء بأن
عن الوضع طبعاً .بعد سنوات قليلة عىل
تاريخ شــعب القوقاز املجيــد اختفى
طرح غوغول وبوشــكني نظرتهما عن
وأصبح يف طي النســيان .ويثبت حنني
القــوزاق األوكرانيــن باعتبارهم جزءا ً
بطل القصــة إىل املايض الغابر أنه ينتمي
من املايض الغابر والوحيش ،راح تاراس
إىل الفريق املهزوم من البرشية.
شيفتشــينكو ،شاعر ورســام وبطل
مثلما طوّر لريمنتــوف وجهة نظر
ُخب مواطنيه بأن روح
روســية إمربيالية واســتعمارية حول
قومي أوكراني ،ي ِ
القــوزاق املعادية لالســتبداد والداعمة
القوقاز ،قام بوشكني باملثل مع أوكرانيا.
للديمقراطية ليست من بقايا املايض بل
لنتكلــم مثالً عن قصيــدة  Poltavaالتي
إنها بارقة أمل للمســتقبل.
كتبها بوشــكني عــن إيفان
كانــت نظرة شيفتشــينكو
مازيبــا ،القائد العســكري
إىل القوقــاز مختلفــة عن
األوكرانــي الــذي ثــار ضد
لريمنتــوف أيضــاً ،فهو لم
القيرص بطــرس األكرب حني
يعتربها مســاحة شاعرية
راح هذا األخري يفرض سيطرة
حيث مَ حَ ت الهيمنة الروسية
روسية مُحْ َكمة عىل أوكرانيا
يسهل أن نالحظ
الرومانسية التاريخ ،بل إنها
(ذكــره الرئيــس الــرويس
فالديمــر بوتــن يف خطاب أن األدب الروسي مساحة مأسوية حيث ينتج
جديد حول اســرجاع أرايض مليء بالخطابات العنف اإلمربيــايل أنهارا ً من
الدماء وتبــدو املقاومة فيها
اإلمرباطوريــة الروســية).
اإلمبريالية
قوية ومتينة .يشــتق شعار
بنظر األوكرانيني ،كان مازيبا
ومظاهر الوحشية
شيفتشــينكو األســطوري
رمزا ً للمقاومة الوطنية ضد
الهيمنــة الروســية وإثباتا ً
"حاربــوا كي تنتــروا"
لدعم التم ّرد عىل االســتبداد من قصيدته
عىل خرق اإلمرباطورية الروسية ملعاهدة
( Kavkazالقوقــاز) ،ويمكن تطبيقها
القرن السابع عرش التي تحمي استقاللية
أيضا ً عىل رصاعات أوكرانيا والقوقاز ضد
القوزاق (األوكرانيون مســتقبالً) مقابل
قوة روسيا اإلمربيالية.
إعــان الــوالء للموســكوفيني (الروس
تبدو القوقاز من منظور لريمنتوف
مستقبالً) .انتهك القيرص بطرس االتفاق
مســاحة ناصعة البيــاض ،وباردة عىل
برأي األوكرانيني .لكــن وضع الروس أي
نحو شاعري ،وبعيدة عن معاناة البرش.
مطالبات أوكرانية باالســتقالل يف خانة
أما القوقاز التي يعرفها شيفتشــينكو،
الخيانة ،كما يفعل بوتــن اليوم .يتبنى
فهي مساحة غارقة بالدماء ومنغمسة
بوشــكني وجهة النظر الروسية ويعترب
يف معركة البرشية يف سبيل الحرية .كتب
مازيبا خائنا ً مقيتا ً ال يتوانى عن ســفك
لريمنتوف قصيدة حول حادثة اغتصاب
الدماء .تذكــر قصيدتــه أن األوكرانيني
جماعــي من وجهــة نظــر املرتكبني
يستحقون الشفقة واالحتقار باعتبارهم
الــروس ،بينما تكلم شيفتشــينكو عن
"أصدقاء من العصور القديمة والدموية".
"نســاء ســاقطات" .كانــت قصيدته
يمكن إيجاد الرســالة نفســها يف
الدينيــة االســتفزازية  Mariiaتقارن
الرواية التاريخية الشهرية حول أوكرانيا،
بني "ســاقطة" أوكرانيــة تحمل طفالً
 ،Taras Bulbaللكاتــب الرويس نيقوالي
غري رشعي من جندي موســكويف ،بعد
غوغول .عندما ّ
غي غوغــول ،املولود يف
اغتصابها عىل األرجــح ،والعذراء مريم
أوكرانيا ،هويته وأصبح روسيا ً إمربيالياً،
عىل اعتبــار أن كل واحدة منهما هي أم
اســتعمل مواهبه كي يثبــت أن جميع
وحيدة عاشــت معاناة كربى .استعمل
املظاهر األوكرانية بالية ووحشية .برأي
شيفتشينكو شــعور التعاطف مع املرأة
غوغول ،تحتاج أوكرانيا إىل اإلمرباطورية
ّ
التي تع ّرضت للعنــف الجنيس للرد عىل
متحضة.
الروسية كي تصبح

أســلوب لريمنتوف الــذي أعطى طابعا ً
شــاعريا ً لالغتصاب .يف الحالتَني ،يبقى
املرتكب روســيا ً والضحية من البلد الذي
يتع ّرض لالحتالل.
عند مراجعــة مختلــف املؤلفات،
يســهل أن نالحــظ أن األدب الــرويس
ميلء بالخطابــات اإلمربيالية ومظاهر
الوحشية ،وهو يعطي طابعا ً رومانسيا ً
لعمليات الغزو ويلتزم الصمت بشــأن
عواقب هذه املمارســات .وحتى لو كان
العمــل يتعاطف ظاهريا ً مــع ضحايا
اإلمربيالية ،يعكس هذا التعاطف مفهوما ً
ري مؤسف للتخلف
رومانســيا ً عن مص ٍ
والخنوع األبــدي .فيمــا كانت حركة
االسترشاق األوروبي تُطوّر صورة معينة
عن املجتمعــات األفريقية واآلســيوية
باعتبارهــا تفتقر إىل تاريخ يســتحق
الرسد ،كان األدب الــرويس يبني صورة
أخرى عن القوقاز وأوكرانيا باعتبارهما
مجتمعَ ني يســتحقان النسيان نظرا ً إىل
تاريخهما العنيف.
تبدو املقارنات املحتملة مع سياسة
الغزو التي تطبّقها روسيا اليوم عميقة
وواســعة .يُعترب كتاب بوشكنيTo the،
( Slanderers of Russiaإىل املشــهّ رين
بروســيا) ،مثاال ً بارزا ً عــى الكتيّبات
املناهضة ألوروبا التي تُ ّ
عب عن مشاعر
اإلمربيالية الروسية العدائية .كان تعامله
مــع االنتفاضة البولنديــة بني العامني
 1830و 1831مشــابها ً بدرجة معينة
لنظــرة الكرملني إىل الثــورات "امللوّنة"
يف اإلمرباطورية الســوفياتية السابقة.
هدّد بوشكني أوروبا بالحرب علنا ً ("هل
نسينا أن نبدأ الغزو حتى اآلن؟") ،وذ ّكر
القراء بضخامة القوة الروسية وغزواتها
("من ســهوب "كولشــيان" الحارة إىل
جبال فنلندا الجليدية").
ال يزال النهج نفسه مستمرا ً بني زمن
بوشكني والخطابات اإلمربيالية الجديدة
اليوم .يقول أحد الشــعارات الروســية
خالل الحرب مع أوكرانيــا "يمكننا أن
نكرر التاريخ" :إنها إشارة مقصودة إىل
حروب الدمار والغــزو املاضية لرتهيب
أعداء روســيا املزعومني .كان الشــاعر

والشيوعيني الروس "ليســوا أوروبيني"
بل إنهم ســيتحوّلون الحقــا ً إىل "روس
حقيقيني" .بعبارة أخرى ،كان هذا الفريق
برأيه لريفض الغــرب يف نهاية املطاف .يف
روايــة ( Demonsالشــياطني) ،يصف
دوستويفسكي األفكار الغربية باإلغراءات
"الشيطانية" التي تستحق الشجب.
بغض النظــر عن نزعــة هؤالء
الكتّــاب إىل تبنّــي األفــكار الغربية
أو معارضتهــا ،ســاهمت ميولهــم
اإلمربيالية القومية والعرقية يف ترسيخ
استبداد روســيا بدل الح ّد منه .وحتى
األفكار الغربيــة التقدمية تحوّلت إىل
نسخة جديدة وأكثر قوة من االستبداد
بعد نرشها يف األرايض الروسية .حصل
ذلــك يف عهد القيــر الداعم للحداثة
بطرس األكرب ،ويف عرص البالشفة حيث
ارتكز استبدادهم الوحيش عىل األفكار
االشرتاكية األوروبية.
هذه املظاهر كلها مســتمرة حتى
اليوم .حني دمّ رت روســيا الشيشــان
الرويس فيودور تيوتشــيف الذي عارص
خالل التســعينات ،وافتعلت رصاعات
بوشــكني ،يف زمن الثورات األوروبية يف
انفصالية مفربكة يف مولدوفا وجورجيا
العام  ،1848قد احتفــل باإلمرباطورية
يف الفرتة نفســها ،ثم غــزت جورجيا
الروســية باعتبارها حصن أوروبا ملنع
يف العــام  ،2008واجتاحــت أوكرانيا
انتشار الديمقراطية الخطرية .يشبه هذا
يف العــام  ،2014كانت هــذه األعمال
الوضع النموذج االستبدادي الذي تقدّمه
الوحشــية مشــتقة من ركائز فكرية
روسيا اليوم للقوى املعادية للديمقراطية
شــائعة يف األعمال األدبية الكالسيكية
يف جميع أنحاء أوروبا.
الروســية ومســتوحاة مــن مواقف
عندما يعتــر األكاديميون الغربيون
كتّابها حول مستعمرات اإلمرباطورية
العــر الذهبــي يف
وعمليــات الغزو التي
ّ
األدب الــرويس خالل
تنفذهــا .حتى اليوم،
القرن التاســع عرش
يخرب هــؤالء الكتّاب
رصاعــا ً فكريــا ً بني
املواطنني الروس ،عرب
داعمي الغرب ومؤيدي
مؤلفاتهم ،بأن األرايض
الســاف ،هم يغفلون
التي يحت ّلهــا الجنود
عن التيــارات القومية عندما غيّر غوغول هو ّيته
الــروس ال تســتحق
واإلمربيالية املشرتكة من األوكرانية إلى الروسية شــيئا ً مــن االحرتام.
بني املعسك َرين .حتى
اعترب بوشكني القوزاق
استعمل مواهبه ليثبت
املعسكر الداعم للغرب أن جميع المظاهر األوكرانية األوكرانيني متوحشني
كان يؤمن باالستثنائية
ومتعطشــن للدماء،
بالية ووحشية
الروسية ،وعاد وتحوّل
ويبــدو هــذا املوقف
إىل خصــم متطــرف
القديــم نســخة من
للقيم التي تُ ّ
عب عنهــا أوروبا الليربالية،
الحملــة الدعائية الراهنــة التي تعترب
كما أنــه أيّد نموذجــا ً اســتبداديا ً من
األوكرانيــن نازيــن مصريهم املوت
ّ
يجسد
املجتمعات يف مناسبات متكررة .ال
والخنوع .كذلك ،اعترب تيوتشيف روسيا
عدد كبري من الكتّاب هذه الظاهرة بقدر
يف القرن التاســع عرش منقذة أوروبا
الروائي الرويس فيودور دوستويفســكي
من مخالــب الديمقراطيــة ،ويتكرر
الذي تحوّل من اشرتاكي متطرف يف شبابه
موقفه اليوم يف معركة بوتني الرامية إىل
إىل أصويل متديّــن يف مرحلة متقدمة من
االنقالب عىل الثورات امللوّنة يف أوكرانيا
حياته .هو اشــتهر بقوله إن االشرتاكيني
وأماكن أخرى.
يف النهاية ،ال يمكن اعتبار الثقافة الروســية الســبب الوحيــد وراء الجرائم
الروســية ،إذ ال يكون الرابط بني الثقافة والسياســة مبارشا ً يف جميع الظروف.
لكن من السذاجة أن نعترب الثقافة بريئة ومعزولة عن الخطابات اإلمربيالية التي
شــ ّكلت محور السياسة الروسية طوال قرون .تُع ّلم الجامعات الغربية اإلمربيالية
واالسترشاف يف املواد األدبية (ال يمكن أال نتذكر مثالً روائيني مثل جوستاف فلوبري،
بشــكل شبه كامل مظاهر
وروديارد كيبلينغ ،وجوزيف كونراد) ،لكنها تتجاهل
ٍ
مشــابهة يف أدب آخر إمرباطورية اســتعمارية ال تزال تعيش عىل أمجاد املايض
وتخوض حربا ً أخرى اليوم لتحقيق غاياتها اإلمربيالية.
كل من يبحث عن جذور عنف روسيا ضد الدول املجاورة لها ،ورغبتها يف محو
تاريــخ اآلخرين ،ورفضها أفكار الديمقراطية الليربالية ،يســتطيع أن يجد بعض
األجوبة عىل أسئلته يف كتب بوشكني ولريمنتوف ودوستويفسكي.
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وقـفـة من بـاريـس

ُ
العنف ال َخصيب!
عــيــســى مــخــلــوف
ّ
تجــى ،طوال
العنف الذي
األيّام املاضيــة ،يف نَحر عدد من
النساء ،وسط صمت عربي مديد
وهائــل ،هو جزء مــن ظاهرة
عامّ ة تعكس واقع املمارســات
واالجتماعيــة
السياســيّة
والثقافيّة يف مجتمعات ال وجود
لإلنســان الفرد فيها إذا لم يكن
تابعــا ً وخاضعا ً لهــذا التقليد
ولتلك الســلطة ،ومن ال ينصاع
ٌ
تاريخ
ملشيئتهما مهدَّد بالقتل.
بأكمله قائم عىل تُهْ مَ تَني لتربير
االعتداء عىل الصــوت املختلف
الذي يتج ّرأ ويختار اتجاها ً آخر
ال يتوافق مــع القطيع :التكفري
والتخويــن .يف هذا الســياق،
يُسجَ ن أو يُقتَل شخص من أجل
أفكاره ،وألنــه يناهض القيود
والسجون واألوامر والنواهي.
إذا كان الــر ّد العنيــف عىل
موقف سيايس أو فكري يحتاج
إىل اتهامــات وتربيرات ،فاملوقف
الســلبي من املــرأة ،يف العالم
العربي ،جاهز مســبقاً ،وهو يف
انتظارها منذ الوالدة .ك ّل يشء،

هنا ،يمهّ د الستباحتها وتدمريها،
فهي ضحية الثقافة الســائدة
يف مجتمــع يســجنها يف صورة
جســدها وينظر إليها بصفتها
رمزا ً للرشف القومي والشخيص.
هي أيضا ً ضحية األرسة بســبب
قانون األحوال الشخصية القائم
عىل التمييز ضدّهــا ومعاملتها
كمواطــن من الدرجــة الثانية
وفرض الوصاية عليها واعتبارها
دائما ً كائنــا ً دونيّا ً قارصاً ،قائما ً
بغــره ال بذاته .وهــي ضحيّة
برامج دينيّة وتفســرات فقهيّة
(الفقــه الذكــوري) ال تتعاطى
حــي .ضمن هذه
معها ككائن
ّ
الذهنيّــة املفرطــة يف انغالقها
وتَ َخ ُّلفهــا ،يأتي قتل النســاء
ليفضح حقيقــة مجتمعات لم
تتخ ّلص بع ُد مــن أفكار جاهزة
مرتاكمة منــذ قــرون وتتع ّذر
زحزحتها يف ظ ّل سلطة سياسيّة
تقوم عىل العنف وتوظيف الدين،
وال تؤمــن بحقوق اإلنســان،
وخصوصا ً حقوق املرأة.
تطالعنا ثقافة التمييز ض ّد
املرأة يف مجاالت الحياة اليوميّة
ك ّلهــا ،من األفالم الســينمائيّة
واملسلســات التلفزيونيــة،

والنكات السمجة املبتذلة ،وكتب
القواعــد (التي تربــط تدريس
اللغــة العربيّــة ،يف الكثري من
الدول العربيّة ،باملوضوع الديني
والثقافة الذكوريّة) ،كما تطالعنا
يف املعاجم والقواميس العربية.
وإذا فتحتم بعضها ،كـ"قاموس
املعاني" ،عــى فعــل "كادَ"،
املرادف للمكر والخبث واالحتيال،
فســتجدون اآلتي" :كا َد فالناً:
مك َر به وخدعــه واحتال عليه.
كاد لعدوّهَ /كي ُد النســاء."...
ويف "املنجد األبجــدي"" :جَ مَ حَ :
جَ محا ً الف َر ُ
س :تغ ّلبَ عىل راكبه
وذهب به ال ينثني /استعىص/
جمَ حَ ت املرأ ُة زوجَ ها ،"...ونقرأ
يف فعل "طمح"" :طمحت الدابّة:
ن َ َش َزت وجَ مَ حَ تَ /
طمَ حَ ت املرأ ُة
عىل زوجها :جَ مَ حَ ت"...
هذه األسباب وغريها الكثري
حالت دون انتقــال املجتمعات
العربيّــة إىل العرص الحديث .وما
طرحــه فيلســوف قرطبة ،ابن
رشد ،منذ أكثر من ثمانية قرون،
بخصوص وضعيّة املــرأة ،يؤ ّكد
عىل وعي خطــورة هذا املوضوع
وإشكاليّاته الفكريّة والسياسيّة
واالجتماعيّة واالقتصاديّة ،والتي

ال تزال قائمة ،حتّى اآلن ،يف معظم
املجتمعات العربيّة واإلسالميّة.
يزداد الوضع ح ّد ًة يف األمكنة
التي يسودها الفقر والالمساواة
والتفاوت االجتماعي الصارخ،
وهنا أيضا ً تزداد النســب األعىل
لقتل النساء ،كما الحال يف الهند
حيث "تُحــرَم البقرة أكثر ممّ ا
تُ َ
حتَم املرأة" .والقتل يذهب أبعد
ّ
ويتجسد
من التصفية الجسدية،
يف القتل املعنوي والرمزي ،وهو
قتل يومي بطيء و ُم ِذ ّل يما َرس
يوميا ً ض ّد الكثري من النساء ،ويف
ّ
ّمتهن املخطوفات والالجئات
مقد
والسجينات واملع ّذبات واملعتدى
ّ
ّ
بيوتهن.
عليهن حتّى داخل
تقتيض اإلشارة ،هنا ،إىل ّ
أن
ّ
تجســده فقط أنظمة
العنف ال
االســتبداد وحركات التط ّرف
الديني ،بل يظهر أيضا ً يف سلوك
نمارســه يوميّاً ،وأحيانا ً مع
أقــرب املق ّربــن .نلغي اآلخر،
فجأ ًة ،إذا لــم تتّفق أفكاره مع
أفكارنا .نلغيــه يف وجوده ويف
إنســانيّته .أي أنّنــا لم نصل
بعــ ُد إىل مرحلة تجعلنا ،ندافع،
إنســانيّاً ،عن اآلخــر ،مهما
اختلفت آراؤنا .وبدل أن يكون

لوحة لبيكاسو

االختالف مصــدر غنى وتعدُّد
وتنــوُّع ،يصبح مصــد َر حقد
ومربّرا ً للعنف الذي يستتبعه.
لكن ،يبقى ّ
أن التعامل مع
املــرأة هو "بارومــر" لقياس
تقــدُّم املجتمــع أو تخ ّلفه .يف
كتابها "حدائق النساء" ،تتحدّث
الكاتبة املرصية فريدة النقاش
عــن نتائج بحث حــول العنف
ض ّد النساء ،وأجاب ما يزيد عن
 70يف املئة مــن الرجال أنّه من
الرضوري ،يف بعــض األحيان،
رضب الزوجــة "لرتبيتهــا"،

ومن بني هــؤالء الرجال قضاة
ومحامون وأســاتذة جامعات
وصحافيّون ومد ّرسون .املرأة،
يف تصوُّر هؤالء ،وأمثالهم أينما
كان ،جزء من ملكيّــة الرجل.
إنّها يشء من أشيائه ومن ّ
حقه
أن يكرسها ســاعة يشاء .وكم
تحتاج مواجهة هذا املوضوع إىل
إعادة نظر كاملــة يف الذهنيّات
والتقاليد السائدة ،وإىل التعليم
وفق مناهج علميّة حديثة تؤمن
بالنقد وح ّريّة الرأي والسؤال ،ال
باإلجابات األبديّة الجاهزة.

كـــــتـــــابـــــات تـــــســـــتـــــحـــــق الـــــنـــــشـــــر

ابـــــراهـــــيـــــم شـــــحـــــرور

بحر زعالن

ال َبوسه ...أخطر

تْ َّ
غي الجَ وّ بْ آخر حْ زيران
َ
وْشوَّب ا ْلبحر وناقصو… مْ كي ْ
ِّف
شمس الضهر تضحك ِبدون ْ
سنان
وا ْلبحر حامل لِيفتو… وعرقان
واملوج يرغي… والهوا يْليِّف…
وْكان البحر -ق ّد البحر  -زهقان
وْوقت اليل شاف النهر بالبستان
البس تياب الصيف… ومْ كيِّف
ق ّلو البحرِ :
«منَّك أنا زعالن
بْعلمي الساحل والجبل جريان
والجار جارو الزم يْضيِّف…
ليْش بْتِجي َع الساحل تْشتّي
وْممنوع أُطلع َع الجبل َ
صيِّف؟».

قالت :
"تعا َ
ت نْبوس يا َشبّ الظريف
َم تْخاف …
كورونا ع ِم يْساقب خفيف"

قلت :
آخر ْهمومي أنا
«ا ْلكورونا ِ
خايف ِم ِن ا ْل ِ
بوسه
عىل قلبي الضعيف»
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العـــدد  - ٨٧٥السنــــة الـرابـعـة

كتاب "دولة لبنان الكبير "2021-1920

إشكاليّات التعايش والحياد والمصير" للدكتور عبدالرؤوف سنّو

يقول المفكر الفرنسي بول فاليري" :التاريخ اخطر نتاج أتيح لكيمياء
العقل تحضيره يدفعنا إلى الحلم ،هو ُيمثل الشعوب ويولد لديها
ذكريات زائفة ،ويثير لديها ردود أفعال مبالغ فيها ،و ُيبقي على جراحها
القديمة حيّة ،ويعذبها في استراحتها ،ويقودها الى جنون العظمة
د.غــــــريــــــس الــــــيــــــاس
يتألــف الكتاب مــن  480صفحة
ويقســم اىل ثمانية فصول ،وخمســة
مالحق ،فيه املئات من املراجع واملصادر
والوثائق ،صادر عن دار املرشق.
ينطلــق الكاتب من طــرح خمس
فرضيات أساســية أال وهــي :وصول
لبنان منهــكا ً إىل نهايــة مئويته األوىل،
عمــل طوائفه عىل اســتجالب للخارج
لتحقيق أهدافها ،مســؤولية املنظومة
السياســية الحاكمة بكاملها يف وصول
لبنان إىل االنهيار الشامل ،توقع تداعيات
طروحــات الفدراليــة و"ديمقراطية
األكثريــة" و"املثالثة" عىل لبنان املوحد،
وأخرياً ،تســلط "الثنائي الشيعي" عىل
لبنان وإمساكه بطائفته يف مقابل التآكل
داخل الطوائف والتباعد بني زعاماتها.
إن ما يلفت نظرنا ويدفعنا اىل قراءة
الكتاب هو ان الكاتب لكي يبسط ويسهل
رسد االحــداث والتطــورات التاريخيّة
للبنان ،أقدم عىل وضع مقاربة تقويميّة
بيانيّة للبنــان يف مئويته األوىل وذلك من
عــام  1920اىل العــام  ،2021بحيث قد
وضع عالمات تقييميّــة عن كل مرحلة
مهمة مــن تاريخ لبنــان ،وذلك لتبيان

عدم االســتقرار يف مســاره .وهذا يعود
بحســب الكاتب اىل موقعه الجيوسيايس
السيايس وطائفيته-الطائفي
ونظامه
ّ
ّ
املجتمعيّــة ،وتبعيّة طوائفــه للخارج،
أو تدخالت الدول الخارجيّة يف شــؤونه
الداخليّة ،وبالتايل عــدم تحوّله اىل وطن
حقيقي ،فينتظره مستقبل قاتم وخطري.
وان اســتخدامه لهذه التقنيّة قد أضاف
ملســة من اإلبداع والجــرأة عىل النص
وبخاصة يف املجال التاريخي حيث انه ال
يتم استخدام هذه التقنيات.
فعىل سبيل املثال:
 أعطــى الكاتب  50نقطة لحدثإنشــاء "دولة لبنان الكبــر" ،وذلك
بســبب رفضه من قبل املسلمـــن
وبعض األرثوذكس.
 رفع الكاتــب املؤرش مرتني اىل 80نقطة ،عند اتفاق اللبنانيني عىل "امليثاق
الوطني" وخوضهم معركة االستقالل يف
العام  1943متحدين ضد فرنسا ،وبثورة
األرز يف العام  2005وانســحاب الجيش
السوري من لبنان.
 ومن ثــم خفض الكاتب املؤرشمرتــن اىل ( 0صفــر) بإنهيار لبنان
اقتصاديــا ً وماليــا ً ونقديــا ً وتردي
األحوال املعيشــيّة ،وتفاقم تداعيات

ِّ
او الى جنون اإلضطهاد
ويحول األمم الى كيانات عنيفة ،ورائعة ،وغير
محتملة وتافهة" .فقد جاء كتاب المؤرخ الدكتور عبدالرؤوف سنّو،
في ظل الوضع الخطير الذي يعاني منه لبنان ،ليسرد ويوثق بكل
واقعيّة وجرأة ومهنيّة عاليّة تاريخ لبنان خالل المئة سنة من وجوده.

كورونا ،ووصول االنتفاضة اىل طريق
مســدود ،وبالتفجــر الكارثي الذي
حدث يف مرفأ بريوت.
كمــا قــام الدكتور ســنّو بوضع
جداول هامة جدا ً يف كتابه ،فتشــكلت
هذه الجــداول بطريقة منهجيّة تلخص
للقــارئ وتســهل له قــراءة االحداث
التاريخية بسهولة.
فيما يثــر الكاتــب نقطة مهمة
جــدا ً اال وهــي" :ان املجتمعات تميل
حاليــا ً اىل التعدديّــة ،أي اىل التعايش
وليس اىل التالحم .لكــن العامل املؤثر
يف قيام عالقات تعايش راســخة يف ما
بينها ،هو يف تحقيق العدالة وســيادة
الديمقراطية واملســاواة ،وعدم تسلط
مجموعة عىل أخرى ،واالعرتاف باآلخر،
ثقافــة وخصوصيّة .عكس ذلك ،يؤدي
التمييــز والتهميــش اىل ظهور نزعة
التقوقع لدى األقليات يف بل ٍد ما ،فتقوى
مشــاعر الخصوصيّــة لديها ،وتطفو
عىل السطح مشــكالت تتعلق بالعالقة
بني األقليــة واألكثرية داخــل الدولة،
مــن نزاعات بني الســكان حول اللغة
والثقافــة والدين والتمثيل الســيايس
ونســبته يف مؤسســات الدولة ...وقد
تدفع خالفات الطوائف واإلثنيات يف ما

إعالن دولة لبنان الكبير من قبل الجنرال غورو بحضور البطريرك إلياس الحويك عن يمينه والمفتي عن يساره | قصر الصنوبر في بيروت

عبد الرؤوف سنّو

بينها ،وشعور بعضها بالتهديد والغبن
وعدم التساوي يف الحقوق مع اآلخرين
وحاالت الخــوف ،اىل التطلع اىل الخارج
للحصول عىل الدعــم والحماية منه ما
قد تتعرض لــه من أخطار من قبل من
يف الداخل" .ويصل الكاتب اىل استنتاج
ان تاريخ لبنان منذ تأسيســه يف العام
 1920حتى اليــوم ،حمل يف داخله كل
جدليات هــذه الرصاعات بني الطوائف
الدينيّة يف لبنان.
ويطرح الكاتب التساؤل التايل :فأين
يكمن الحــل إذن؟ ويجيــب ان املخرج
ّ
املتبقي أمــام اللبنانيني هو يف
الوحيــد
إقامة الدولة املدنيّــةّ .
لكن الدولة املدنيّة
تبقى بعيدة املنال ،بالنســبة للكاتب يف
ضوء الظــروف السياســيّة والثقافيّة
واالجتماعية السائدة يف لبنان.
يف هذا السياق يشــر املؤلف اىل ان
املعضلــة التاريخيــة تكمــن ان ال حل
تســوية تحقق التماســك املجتمعي ،يف
ظل وجود ثقافة "األنا" واالستقواء عىل
"اآلخر" وغياب ثقافة التعدّد ،أي الثقافة
الوطنية واالعرتاف باآلخــر وبحقوقه،
ّ
بغض النظــر عن الديــن أو املذهب أو
العدد ،فضالً عن غياب الدولة التي تُمسك
بشعبها وتستعمل القوة لفرض هيبتها
وتعتمد الديمقراطية العادلة وتســاوي
بني مواطنيها.
تجدر اإلشارة هنا اىل ان الطائفية

إصــــــــــــــدارات

طالئع أدباء عصر النهضة في فلسطين
لـ أ.د .هاني الصباغ | عن "الدار العربية للعلوم ناشرون"
يشــكل هذا الكتاب قراءة يف حياة ِ
وشعر وكتابات
ومدونات واحد من أهم طالئــع أُدباء عرص النهضة يف
فلسطني هو "نعمة ســليمان الصباغ" شاعر النارصة
األول ( )1971 - 1885يضعه األســتاذ الدكتور هاني
الصباغ الذي توىل تقديمه وجمعــه وتحقيقة بني يديّ
النرصاويــن تخليــدا ً ألحد أدبائهم مــن طالئع عرص
النهضة الفلســطينية ،كما يضعه بــن يديّ كل قارئ
ومهتم بالشعر ورواده.
عاش الشاعر نعمة ســليمان الصباغ حياته إبان

الحكم العثماني ثم االنتدابي؛ حيث كانت أمالك الدولة
العثمانية يف أواخر القرن التاســع عرش محط أطماع
الدول األجنبية.
ويمتاز شــعره بامليل إىل التجديد واستخدام املفردات
السهلة القريبة إىل اإلفهام .كان ين ّ
ظم الشعر بل ويرتجله
أحيانا ً دون تحضري مســبق .أما نثره فيتصف بالرصانة
والســهولة يف آن .نظم الشــعر العمودي وشعر املوشح
وأتقنهما وبرع يف اســتخدام حساب الجُ مَّل لتأريخ بعض
املناســبات مما يدل عىل ســعة اطالعه وإتقانه أساليب

القدماء وتم ّكنه من علم العروض .ابتعد يف كتابة النثر عن
أسلوب الســجع القديم مجددا ً فاتّبع أسلوب نثر الحداثة
الذي أخذ بالظهور مع بداية عرص النهضة يف فلسطني.
نظم الشاعر الصباغ يف الكثري من أغراض الشعر
كاملديــح والتهنئة والغزل والرثــاء واملرأة واملواضيع
االجتماعية ،فكان الشــاعر من أوائل من ســاهموا
يف إثراء شــعر العربية املعارص بما جادت به قريحته
ومخيلته من صور موشــاة باأللوان وكان من أوائل
طليعة أدباء عرص النهضة الفلسطينية.

املجتمعية هي هذا املكون الثقايف الذي
يشكل تعدديّة املجتمع ،وبالتايل إلنهاء
وإلغاء هذا االمر يحتــاج اما اىل تغيري
الشــعب الذي يتألف منــه لبنان او اىل
مســار طويل من التطــور لكي يتغري
هذا االمر ويبقى هناك احتمال كبري يف
ان ال يتحــول .كما ان التعبري األدق هو
"الدولة العلمانيّة" ،ونلفت النظر اىل ان
دستور لبنان دستور مدني ال ينص عىل
عقائد وأسس دينيّة أي باألساس لبنان
"دولة مدنية".
ومن أبــرز ما خلص اليــه الكاتب
إستناجه" :إن األوطان ،كي تتقدم تحتاج
اىل االستقرار والســلم األهيل ،والحفاظ
عىل السيادة بإعتبارها مقدّسة .فما من
دولة يف العالم تظل يف حالة عدم استقرار
وتحارب داخيل وســلب سيادة عىل مدى
قرن كامل ،ما يعنــي أن أكثر من أربعة
أجيال لبنانيّة عاشت أو تعيش حالة عدم
االستقرار وفقدان مقومات الدولة التي
تُمسك بشعبها وتدافع عن سيادتها."...
فهل ســوف يتعلــم اللبنانيون من
تجــارب املــايض القريب دروســاً ،وال
يكــررون التجارب الكارثيــة التي مروا
ويمرون بها؟ فهل ما زال لدينا الشجاعة
يف مواصلــة النضــال من اجــل البقاء
واالســتمرار؟ فما هــو طموحنا نحن
اللبنانيني؟ الهجرة أم بناء دولة القانون
واملؤسسات الدولة القوية والقادرة؟
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كلب آلي لتنظيف ساحات المعارك في أوكرانيا
الروبوتات تستلم مهام عمال إزالة األلغام
وافق الجيش األميركي على تقديم واحد من كل َبيه اآلل َّيين
لمساعدة منظمة أميركية غير ربحية على إزالة األلغام وذخائر أخرى
في أوكرانيا ،بحسب مصدر ّ
مطلع على هذا القرار .يشهد البلد الغارق
في الحرب عمليات واسعة للتخلص من الذخائر الروسية غير المنفجرة
راهنًا ،وقد يصل نطاق هذه الحملة إلى مستوى الحرب العالمية
الثانية .يقول كريس واتلي ،المدير التنفيذي في "هالو ترست"
(منظمة متخصصة بإزالة األلغام تربطها عقود عدة مع الحكومة
األميركية للعمل في أوكرانيا) ،إن منظمته تتجه إلى استخدام الكلب

اآللي "سبوت" ،من إنتاج شركة  ،Boston Dynamicsإلزالة قذائف
الهاون والذخائر العنقودية من المناطق التي سيطرت عليها روسيا
سابقًا بالقرب من العاصمة كييف .خالل حصة تجريبية في السنة
الماضية ،أبلى "سبوت" حسنًا في الجوالت الصغيرة والمتقلّبة ،بما
يشبه ما تشهده جميع مناطق أوكرانيا .يأمل واتلي في االستفادة
من هذه التجربة للتعامل مع الذخائر العنقودية التي استعملتها
روسيا عشوائيًا في أوكرانيا ،فهي تركت وراءها قنابل صغيرة في
جميع أنحاء البلد.

جــــــــاك ديــــــــتــــــــش

يحمل "ســبوت" ذراعا ً آلية يف مكان
الــرأس ويســتطيع جــ ّر الذخائر غري
املنفجرة ،مثل القنابل العنقودية ،إىل حُ َفر
مليئة بذخائر أخرى ،ما يسمح بتفجريها
بكل أمان بعيدا ً عــن املدنيني ،عىل دفعات
ترتاوح بــن  50و 100قذيفة ،ومن دون
تعريض فِ ــ َرق "هالو ترســت" العرشة
الناشطة يف "بوتشا" و"بروفاري" للخطر.
يمكن تدريب عمّ ــال إزالة األلغام
خالل ســتة أشــهر ،لكن تف ّرق عدد
كبري من املوظفني األوكرانيني منذ بدء
الغزو .أصبح البعض عالقا ً يف املناطق
التي تحتلها روســيا ،وتَسجّ ل البعض
اآلخر يف الجيــش ،حتى يف مناطق مثل
"ماريوبول" و"دونباس" .هذا الوضع
يؤكــد عــى أهميــة دور الروبوتات.
يوضح واتيل" :إذا تم ّكنا من إزالة جسم
شــائك من دون تعريض البرش للخطر
ونقلناه إىل أبعد مكان ممكن لتفجريه
اآلخرين أو ترهيبهم" .أما قيادة جيش
بــكل أمان مع أجســام أخرى ،يمكن
الواليات املتحدة اآلجلــة ،التي وافقت
تحقيق أهداف كربى".
عىل نقل الكلــب اآليل ،فلــم تر ّد عىل
لم تُع ّلق رشكة Boston Dynamics
طلبات متعددة للتعليق
عــى موضــوع نقل
عىل املوضوع.
الكلب اآليل إىل منظمة
يمكــن تدريــب
"هالــو تراســت".
"ســبوت" عىل إتمام
لكن ذكر مدير قســم
مهام متكررة بطريقة
التســويق واالتصاالت
يف الرشكــة ،نيكوالس يُعتبر "سبوت" أداة فاعلة أوتوماتيكيــة ومــن
دون مســاعدة البرش،
نويــل ،يف رســالة لحماية الناس وغالبًا ما
بمــا يف ذلك تشــغيل
إلكرتونية إىل صحيفة
ي
ُستعمل هذا الروبوت
َ
األزرار أو تعطيلهــا.
"فوريــن بوليــي":
للبحث عن مواد خطيرة
لكن بما أن الكلب اآليل
"بشــكل عام ،يُعترب
من مسافة آمنة
سينشــط هذه املرة يف
"ســبوت" أداة فاعلة
لحماية الناس ،وغالبا ً
بيئات أقل توقعاً ،مثل
حقول األلغام والطرقات والســاحات
ما يُســتعمَ ل هذا الروبوت للبحث عن
امللوّثةّ ،
شغل البرش الكلب يدويا ً خالل
مواد خطرية من مســافة آمنة .تمنع
الحصص التدريبية يف السنة املاضية.
رشوط الرشكة وأحكامها اســتعمال
يوضــح واتــي" :يمكننــي أن أقول
الروبوت كســاح بحد ذاتــه أو إليذاء
بدأت مجموعات مثل "هالو ترست" تزيل
األلغام من مناطق خــارج كييف للتو ،ويبقى
القتال املســتمر يف "دونبــاس" خارج نطاق
عملها .لكن يتــوق املدنيون األوكرانيون الذين
هجّ رهم الرصاع للعــودة إىل ديارهم منذ اآلن.
ســجّ لت وكالة الالجئني التابعة لألمم املتحدة
حواىل  2.8مليون معرب حدودي يسمح بالعودة
إىل أوكرانيا منذ  28شــباط .يشعر عمال إزالة
األلغــام بالقلق مــن ترك األفخــاخ املتفجرة
والقنابــل يف أنقاض املنــازل العالقة يف مرمى
النريان بعدما قصفتها القوات الروسية .كانت
تلك العمليــات تهدف إىل ترهيــب األوكرانيني
ومنعهم من العــودة إىل منازلهم .يمكن إيجاد
تلك األفخــاخ يف جميع أنواع األغــراض ،بدءا ً

إننا تم ّكنا من رصد األجســام بوترية
منتظمة وآمنة ،خالل  10دقائق أو 15
دقيقة ،وهي لم تسقط من فم الكلب".
أصبــح اســتخدام الروبوتات يف
الحقول من جانب عمال إزالة األلغام
أكثر شــيوعا ً اليوم ،منها آالت لقطع
األســاك ورادارات الخــراق األرض،
وهــي تهــدف إىل زيــادة اإلنتاجية
وتخفيف مخاطر التفجريات يف الحقول
الشائكة .تم إقراض روبوت "سبوت"
لرشطة والية "ماساتشوســتس" يف
العام  2019ملراقبة املناطق أو املواقع
املشبوهة عن بُعد .كذلك ،يموّل الجيش
األمريكــي "النظام اآليل املشــرك":
إنه روبــوت خاضع للتعقــب ،وزنه
 11كيلوغراماً ،وهو يُســتعمل إلزالة
القنابل من املباني وتحديد أعداء فِ َرق
املشاة قبل احتدام القتال.
كذلــك ،قدّمــت وزارة الخارجية

من الغساالت وصوال ً إىل ألعاب األطفال .يقول
كونيــل" :أراد الروس بكل بســاطة أن يرتكوا
بصمتهم هناك .إنه شكل مبارش من اإلرهاب.
ما من طريقة أخرى لوصف ما حصل".
يأمل واتيل ،مدير منظمة "هالو ترست" ،يف
توسيع املهام كي تشمل  50فريقا ً إلزالة األلغام
يف أوكرانيا بحلــول نهاية العام  ،2022وهذا ما
يجعل الحاجة إىل الروبوتات التي تزيل األلغام،
مثل "ســبوت" ،أكثر إلحاحاً .هو يختم قائالً:
"يســهل أن أتوقع انتشــار عمال إزالة األلغام
مع فريق يشمل حتى  12كلبا ً آلياً .يمكن إنقاذ
حياة األوكرانيني بهــذه الطريقة .بلغت جهود
إزالة األلغام مســتوىً غري مسبوق منذ الحرب
العاملية الثانية".

مع أسالك التعثر" .لكن لن يكون روبوت
 MV-4خفيف الحركة بقدر "ســبوت"،
إذ يفوق عرضه عتبة الســتة أقدام ،وال
يمكن أن ي ََسع بني األشــجار يف الغابات
الكثيفــة مثــاً .كذلك ،أرســل الجيش
األمريكي ق ّ
طاعة النباتات العاملة عن بُعد
"روبوكات" (هي أشــبه بنسخة خارقة
ومتطورة تقنيا ً من آلة جز العشــب) إىل
منظمة "هالو ترست" لدعم عملياتها يف
إقليم "دونباس" قبيل الغزو الرويس.
زادت الحاجة إىل اســتعمال روبوتات
أكثر تطــورا ً إلزالة األلغــام بعدما كثّفت
روســيا اســتخدام الذخائر العنقودية يف
ســاحات املعارك يف جميع أنحاء أوكرانيا.
حتــى أن القوات الروســية وضعت قنابل
عنقوديــة صغــرة داخــل الصواريــخ
البالستية ،ما يسمح بقذفها عشوائيا ً حني
ترتطم باألرض .حصدت الذخائر العنقودية
حياة عمّ ال ميدانيني واألوالد الذين يميلون
إىل التقاط القنابل الصغرية عن غري قصد.
يضيــف كونيــل" :األوالد فضوليون
بطبيعتهم .هم يحبــون تفتيش األماكن
ويلمسون األجســام التي يعثرون عليها
فتنفجر بهم" .اكتشفت رشكة "إيروارز"،
التي تجــري تحقيقات مســتقلة حول
األمريكيــة تمويــا ً للمؤسســة
األسلحة ،أن روسيا استعملت عىل األرجح
الســويرسية ملكافحة األلغام لرشاء
قنابل عنقودية خالل رضبة اســتهدفت
روبوتــات  MV-4التي يصل وزنها إىل
مستشفى لألطفال ومركزا ً للتربع بالدم يف
سبعة أطنان وتستطيع
شهر شباط.
مســح املناطــق املليئة
كذلــك ،قد تســهم
باأللغام لتنظيف الغطاء
الروبوتات يف رصد األلغام
النباتــي الــذي يخفي
املضــادة لألفراد من طراز
أجســاما ً غري منفجرة
"بوم ."-3يمكن تشــغيل
بعد املعارك أحياناً.
يمكن تدريب "سبوت" هذه املتفجرات ميدانيا ً عىل
يقــول أنتوني كونيل،
بُعد  70قدماً ،ويظن عمّ ال
على إتمام مهام
مديــر الشــأن األوكراني
إزالة األلغام أنها ســاح
متكررة بطريقة
يف املؤسســة السويرسية
جديد ظهر للمرة األوىل يف
ملكافحة األلغام" :يستطيع أوتوماتيكية ومن دون
ســاحة املعارك األوكرانية
ا ُمل ّ
مساعدة البشر
شغل البرشي أن يجلس
بعد بــدء الغــزو الرويس
يف الخلف ،عىل بُعد  50مرتا ً
الشامل يف  24شباط .لكن
فرديــا ً أو حتى مئة مــر .ويمكن تزويد
يجب أن تتوىل الفِ ــ َرق أو اآلالت الضخمة
اآللة بنظــام كامريا فيديو كي نشــاهد
إزالة األسلحة األكرب حجماً ،مثل األحزمة
الجهة األمامية من الحقل وأطرافه .إنها
املضادة للدبابات التــي خ ّلفها الحصار
واحدة من الطرق التي تســمح بالتعامل
الرويس الفاشل ملدينة كييف.
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لماذا تستمرّ إسرائيل بإغتيال المسؤولين اإليرانيين؟
في  11أيلول  ،1962اختفى عالِم الصواريخ األلماني هاينز كروغ من
مكتبه في ميونيخ ولم يظهر مجددًا .على غرار عدد من الخبراء اآلخرين
في برنامج الصواريخ النازي ،كان كروغ يعمل لصالح الحكومة المصرية
بقيادة جمال عبد الناصر ،علمًا أن مصر كانت قد خاضت حينها حر َبين
ضد دولة إسرائيل الناشئة .تبقى خلفية هذه القصة طويلة ومعقدة،
فهي تشمل بينيتو موسوليني ،وإيفا بيرون ،والذهب النازي المخفي.

باختصار ،استعان الموساد اإلسرائيلي برجل نازي كان مقرّبًا من أدولف
هتلر للتخلص من كروغ .قد يكون ذلك االغتيال من أكثر العمليات
القاتمة في تاريخ إسرائيل ،لكنه لم يكن األخير .في أواخر أيار وخالل
شهر حزيران من هذه السنةُ ،قتِل سبعة أشخاص مرتبطين بالحرس
الثوري اإليراني في حوادث منفصلة .وكما كان متوقعًا ،و ّ
جهت إيران
أصابع االتهام إلى الموساد في معظم تلك الحوادث.

خالل األلعاب األوملبيــة يف ميونيخ ،يف
دانـــــيـــــيـــــل بـــــلـــــيـــــتــــــكـــــا
العــام  ،1972حيث ُقتِــل  11رياضيا ً
ومد ّربــا ً إرسائيلياً ،أمضــت منظمات
حكومية إرسائيلية كثرية ســنوات عدة
وهي تطارد جميع املتورطني يف حادثة
ميونيخ وقادة آخريــن عىل صلة بتلك
العملية للتخلص منهم .نجا عدد صغري
يربع اإلرسائيليــون يف تنفيذ هذه
من املتورطني من هذه الحملة.
العمليات الرسية ،مع أن القتلة التابعني
للموساد اغتالوا يف السابق نادال ً مغربيا ً
لم يكن مؤســس حركة "حماس"،
الشــيخ أحمد ياســن ،محظوظا ً بقدر
بريئــا ً ظنــا ً منهم أنه زعيــم إرهابي
هؤالء ،فقــد ُقتِل خالل رضبة صاروخية
سيئ الســمعة .لكن ال تتعلق املشكلة
إرسائيليــة يف العام  .2004كذلك ،تع ّرض
الحقيقية برباعتهم بل بمنافع عمليات
َ
خ َلفه خالد مشــعل ملحاولة اغتيال عرب
القتل غري الرشعيــة .هل يمكن اعتبار
تســميمه .يف واحدة من أكرب اإلخفاقات
السياســة الخارجية التي تســتعمل
اإلرسائيلية ،قبضت الحكومة األردنية عىل
أسلوب االغتيال ناجحة؟
املرتكبني واضطــر اإلرسائيليون لتقديم
لنبــدأ من إيــران ونراجــع بعض
الرتيــاق مقابل إطــاق رساحهم .عىل
العمليــات البارزة .اســتهدفت إرسائيل
صعيد آخرُ ،قتِل عماد مغنية يف ســوريا،
شــخصيات مهمة يف برامج األســلحة
يف العــام  ،2008وهو الرجــل الذي ّ
نفذ
النووية والصواريخ غري الرشعية يف إيران،
أعدادا ً هائلة مــن عمليات القتل بصفته
رغم وجود بعض االســتثناءات (يف العام
مســؤوال ً بارزا ً يف "حزب الله" اللبناني.
 2020مثالً ،استهدف القتلة اإلرسائيليون،
قبل ســاعة فقط عــى اغتياله ،رصدته
بطلب من الحكومة األمريكية وفق بعض
ٍ
الكامــرات اإلرسائيلية مع ســليماني
املصادر ،عبدالله أحمــد عبدالله املعروف
والجنرال السوري محمد سليماني الذي
باســم أبو محمد املرصي ،وهو مسؤول
ترأس الربنامــج النووي يف بلــده .عاد
بارز يف تنظيم "القاعــدة" والعقل املدبّر
ا ٍإلرسائيليون وقتلوا الرج َلني اآلخ َرين ،وقد
وراء تفجريات السفارة األمريكية يف رشق
عرضت مقالــة يف صحيفة "نيويوركر"
أفريقيا ،يف العــام  .)1998لكن كان قتل
تفاصيل مدهشة عن هذه العملية.
كبري العلماء النوويني يف إيران ،محســن
خالل مراسم دفن العالم النووي محسن فخري زاده | شمال طهران  30تشرين الثاني 2020
يذكر الصحــايف اإلرسائييل ،رونني
فخري زاده ،يف العام  ،2020من أشــهر
يف "مرشوع مانهاتــن") ،وينطبق هذا
داخل إيران ،حصلت مواجهة بني القوات
اإلرسائيليــة تفاصيل مقتــل فخري زاده
بريغمــان ،يف كتابه البــارز حول هذا
العمليات عىل اإلطالق.
الضعــف أيضا ً عــى الحكومــات غري
البحرية التابعة للحرس الثوري اإليراني
لصحيفة "نيويورك تايمز" ،فقال" :أبطأ
املوضــوع أن  500عملية مماثلة وقعت
كان فخري زاده معروفا ً يف أوســاط
موكب فخري زاده مســاره بسبب مطبّ
الديمقراطيــة واملنظمــات اإلرهابيــة
وسفينة أمريكية يف خليج عمان بعد سنة
بــن العامــن  1948و ،2000ثم ن ُ ّفذ
الوكاالت االســتخبارية حــول العالم،
حيث ترت ّكــز القوة واملعــارف املرتبطة
تقريباً ،ويقال إنها كانت محاولة خرقاء
عىل الطريق ،قبل موقع شــاحنة "زمياد"
ثالثة أضعاف ذلك العدد عىل األقل خالل
واعتُ ِب أساس الربنامــج النووي اإليراني
َ
بأهم العمليات وســط مجموعة صغرية
من جانب إيــران لحفظ ماء وجهها بعد
املركونة" (شاحنة صغرية من إنتاج رشكة
الالحقني .حققت العمليات التي
العقدَين
غري الرشعي .لم يكــن دوره محوريا ً يف
ومنتقاة من الخرباء.
االخرتاقات األمنية املهينة التي ســمحت
"نيسان" كانت تشــمل الرشاش العامل
تدخل اليوم يف خانة "القتل املستهدف"
مجال التخطيط العلمي يف ذلك الربنامج
فحســب ،بل يقال أيضا ً إنه كان عنرصا ً
كان مقتــل فتحــي الشــقاقي،
باغتيال فخري زاده.
عن بُعد) .ثم بدأ كلب ضال يقطع الطريق.
نجاحا ً واضحا ً (مــع أن هذا التوصيف
مؤسس الجهاد اإلسالمي
ال يســتطيع أحد أن ينكر أهمية
أطلق الرشاش سيالً من
ليس دقيقاً) ،وهذا ما دفع
أساســيا ً يف عمليات
الفلســطيني ،يف ترشين
فخري زاده ،فقد كان االســم األبرز
الرصاص الذي اصطدم
إرسائيل إىل تكثيف عملياتها
تصديــر التكنولوجيا
األول  ،1995حدثــا ً مدمّ را ً
يف الربنامــج النــووي اإليراني وأهم
بالجهــة األمامية من
وتوســيع برنامجها ،وهي
النوويــة اإليرانيــة
للمنظمــة .ثــم اغتيــل
من يعرف أرسار مســاره التاريخي.
الســيارة تحت الزجاج
ال تكتفي اليــوم بالتخلص
وقــد رصدته األطراف
صانع القنابــل يف حركة
لهــذا الســبب ،كان اغتياله خطوة
األمامــي" .كانــت
من شــخصيات أساســية
املهتمة بهــذا امللف يف
"حماس" ،يحيى عياش ،يرفض المسؤولون
كان فخري زاده معروفًا
اســراتيجية حذقــة مــن الجانب
الرســالة املوجّ هــة إىل
يف برامــج إيــران النووية
كوريا الشمالية.
اإلسرائيليون
في أوساط الوكاالت
بعد أشــهر عــدة خالل
اإلرسائييل .لن يكون استبدال فخري
طهــران واضحة :نحن
والصاروخية ،بل تستهدف
كان مقتل فخري
زاده ســهال ً بالنســبة إىل اإليرانيني،
نعرف مكان وجودكم،
عملية إرسائيلية متطورة في العادة التعليق أيضا ً مســؤولني متوسطي
اإلستخبارية حول العالم
زاده حدثــا ً أغرب من
ويعترب الكثريون خســارته انتكاسة
الخيال منذ البداية .يف واع ُتبر أساس البرنامج النووي ونعرف مــا تفعلونه،
أخرى ،ما يعني خســارة على عمليات القتل الرتبة من بني العاملني عىل
ِ
الرجل الذي اكتســب لقب
للربنامج النووي اإليراني املســتمر.
ونســتطيع التخلــص
تصنيع األسلحة.
املرحلة األوىل ،ذكرت
المستهدفة
الشرعي
غير
اإليراني
ّ
"املهندس" بفضل مهاراته
(وضعت الواليات املتحدة اغتيال قائد
منكم حني نشاء.
لكن إرسائيل ليســت
التقارير املتخبـــطة
الفائقــة يف صنع القنابل.
"فيلق القدس" ،قاســم ســليماني،
شــعر اإليرانيون
الدولة الوحيــدة التي تلجأ
التي أصدرتها إيران أن
يف الخانة نفســها ،فقد ش ّ
بعبارة أخــرى ،حُ ِرمت "حماس" بعد
كل مقتله
حينها بالذعر .إنه أبســط تعبري عن ما
إىل القتل املســتهدف .تزعــم الواليات
العملية تنجم عن قنبلة ،ثم تكلمت عن
موته من موهبة اســتثنائية بمعنى
رضبة موجعة للمنظمة التي بناها).
أصابهم .يف البداية ،صدرت عنهم مواقف
املتحدة أنها تشــجب أسلوب االغتيال،
االستعانة بقتلة لتنفيذ العملية ،لكنها
لكنها لجأت إىل هــذه املقاربة ّ
الكلمة .لكــن كان الرد عــى اغتيال
ال يكون اســتهداف كبــار القادة
متخبطة ،فنسبوا العملية إىل عوامل مثل
ونفذت
استنتجت يف نهاية املطاف أن أداة قتل
عياش رسيعا ً ومؤملاً ،فقد ّ
العالِم كانت عبارة عن ّ
نفذت حركة
يف برامج األعداء خطــوة تكتيكية بكل
القتلة والقنابــل واألقمار االصطناعية.
مئات العمليات املماثلة ،عرب استعمال
رشــاش يعمل
"حماس" أربعة تفجريات أسفرت عن
بســاطة ،بل إنها مقاربة منطقية من
ثم بدأت سلسلة من التهديدات املألوفة.
ّ
املسية يف معظم الحاالت ،منذ
الطائرات
عن بُعد.
مقتل عرشات املدنيني اإلرسائيليني.
الناحية االســراتيجية أيضا ً بالنسبة إىل
الم وزير االستخبارات اإليراني املتواطئني
هجوم  11أيلول .ال أحد يصدّق مثال ً أن
يرفــض املســؤولون اإلرسائيليون
وقعت عمليات اغتيال أخرى من هذا
إرسائيل .حتــى الديمقراطيات املتطورة
داخل القوات املســلحة املحلية ،لكن لم
إدارة باراك أوباما كانت مستعدة لتقبّل
يف العــادة التعليــق عىل عمليــات القتل
النوع ،وهي أطول من اختصارها يف هذه
قد تشــمل نقاط ضعف فردية (يكفي
يتّفق الجميــع عىل هــذه الرواية .ويف
استسالم أســامة بن الدن حني داهمت
املســتهدفة ،لكــن كان الفتا ً هــذه املرة
حادثة مفربكة أخرى لكن شــائعة جدا ً
الســطور .بعد هجوم "أيلول األسود"
أن نتذكــر دور ج .روبــرت أوبنهايمر
منزله يف باكستان ،يف العام .2011
أن يكشــف مســؤول يف االســتخبارات
أصبــح القتــل املســتهدف إذا ً أداة إلثبات
الكفاءة السياســية ألنه نهــج ناجح ،ما يعني
أنه يُحقق األهداف املحدودة التي يريدها القادة:
هكذا يختفي أي اســم محوري يف أجندة العدو
من الوجود .قــد ال توقف هذه العمليات برنامج
إيران النووي ،لكنها تبطئ مساره .وقد ال تنهي
برنامج إيران الصاروخي ،لكنها تدفع اإليرانيني
إىل التفكري باملخاطر املطروحة قبل املشــاركة يف
هذا املرشوع .وقد ال تضــع حدا ً لإلرهاب ،لكنها
تمنع عمليات قتل أخرى .تكشــف األدلة املتاحة

مثال ً أن التخلص من شــخصيات محورية ّ
حقق
هذه النتيجة تحديداً.
يف املقابل ،نادرا ً ما يعالج القتل املستهدف أكرب
التحديات املطروحة يف مجال السياسة الخارجية.
لكــن من وجهة نظــر إرسائيل ،فشــلت الجهود
الدبلوماسية أيضا ً يف حل أصعب املشاكل .حتى أن
براعة إرسائيل الالفتة يف الحروب العلنية والضمنية
حققــت نتيجة غري متوقعــة ،فأقنعت جريانها يف
مرص واألردن وأصدقاءها الجدد يف الخليج برضورة
وضع الخالفات القديمة جانباً.

لكن هل يمكن اعتبار هذه املقاربة أخالقية؟
ُص اإلرسائيليون ،بأســلوب مقنع أحياناً ،عىل
ي ِ ّ
اعتبــار هذا النوع مــن العمليــات أداة ملنع قتل
أشــخاص آخرين ،وال يضعونهــا يف خانة القتل
االنتقامــي كما يفعل البعض .هــم يظنون أيضا ً
أن اإلرهابيــن الذين يخططون لالعتداءات ،مثلما
تسعى إيران إىل "محو إرسائيل من خارطة العالم
السياسية" ،يحظون بحماية بعض أنظمة الرشق
األوســط ،وبالتايل من املســتبعد أن يواجهوا أي
عواقب .وعىل غرار الواليات املتحدة ،تعترب إرسائيل

دول مثل إيران وروســيا
نفســها مختلفة عــن ٍ
اللتني تستعمالن االغتيال للتخلص من املعارضني
وأي سياســيني مزعجني ،أو ملعاقبة الحكومات
الخارجية عىل سياســاتها ،بدل استعماله لكبح
تهديدات األمن القومي.
لكــن هــل يســهل التمييز بــن "الفريق
الصالح" ،الذي يســتعمل االغتيال كأداة إلثبات
كفاءته السياسية ،و"الفريق السيئ" الذي يتبنى
املقاربة نفســها ولو ألسباب مختلفة؟ لن تكون
هذه املهمة سهلة.

اقــــتصــــاد

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٨٧٥الســـنة الـرابـعـة
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 %70من طالب لبنان يرتادون المدارس الخاصة فيما  80%من المواطنين يرزحون تحت خط الفقر

دولرة األقساط المدرسية أصبحت واقعًا
من الصعب التعايش معه
زيادات خيالية وغير مشروعة على أقساط المدارس
الخاصة للعام الدراسي المقبل  ،2023-2022قسم منها
بالليرة اللبنانية تضاف اليها رسوم بالدوالر النقدي وذلك
لتغذية صندوق دعم المدرسة .قد يكون ذلك طبيعيًا
طالما أسعار كل السلع في لبنان أصبحت مرتبطة بسعر
الدوالر ،ولكن ما هو غير مقبول الفوضى داخل القطاع
وعشوائية األقساط .فما هو مصير األهالي غير القادرين
على تأمين هذه الدوالرات؟
جــويــل الــفــغــالــي
ككل يشء يف البلــد ،أصبح التعليم يف
املدارس الخاصة ترفا ً ال يتمتع به سوى
امليســورين ،ويبدو أن رصخــة األهايل
ستكون عالية هذه امل ّرة بعدما بدأت بعض
املدارس ترســل تكاليف اقساطها ألهايل
الطالب .مدرسة سان جوزيف عينطورة،
عىل سبيل املثال ،طلبت من ذوي الطالب
تســديد  450دوالرا ً عىل التلميذ الواحد،
و 400دوالر يف حــال كان للعائلة ولدان
مسجالن يف املدرسة ،و 350دوالرا ً يف حال
كان للعائلــة ثالثة أوالد ،إضافة اىل مبلغ
باللرية اللبنانية يرتاوح بني 24,800,000
و  25,200,000لــرة لبنانية بحســب
املرحلة التعليمية .وكذلك مدرسة «مون
السال» ،حيث تراوحت االقساط فيها بني
 200و 300دوالر تضاف اىل مبلغ باللرية
يرتاوح بني  12,500,000و19,500,000
لرية .ومدرســة «السانت فامي -الفنار»
التي فرضت مبلغــا ً بالدوالر يرتاوح بني
 575دوالرا ً و 750دوالرا ً مقسمة بحسب
املرحلــة التعليميــة ،باإلضافة اىل مبلغ
باللرية اللبنانية مع الخصومات الالزمة
عىل الدوالر حسب أعداد االوالد لكل عائلة.

بين األهالي واالساتذة

أوضحــت املستشــارة القانونية

التحاد هيئات لجــان األهل يف املدارس
الخاصة املحامية مايا جعارة أنه «وفقا ً
لقانــون  ،96 /515ال يجب أن تتحدد
الزيــادات يف هذا الوقــت ،ألن موازنة
املدارس مفرتض أن تقدم يف نهاية شهر
كانون الثاني أول شــباط ،ولكن اليوم
واستثنائيا ً تحاول بعض املدارس ترقب
مصري األقساط للسنة املقبلة ،كي يتخذ
األهايل القرار املناســب وكذلك لناحية
االســاتذة .وبعد أن أصدر وزير الرتبية
تعميما ً يقــي بالســماح للمدارس
الخاصة بالتســعري يف عملة غري اللرية
اللبنانية ،تفاوتت األقساط بني مدرسة
وأخرى بنسب عالية ،حيث أن»املدارس
التي يرتادها طالب من عائالت قدراتها
الرشائية متدنية ســتكون تســعريتها
ما بــن  50أو  150دوالرا ً (فريش) ،أما
بالنســبة للمدارس الكبــرة فهي تبدأ
من  400دوالر وصــوال ً إىل  1000دوالر
(فريش) .فاليوم حــواىل  70باملئة من
طالب لبنــان يرتادون املدارس الخاصة
فيمــا أصبــح  80باملئة من الشــعب
اللبناني يرزح تحت خط الفقر .وبالتايل
تدل هــذه األرقام عىل أن عددا ً كبريا ً من
أهايل الطالب يعانون وستزداد معاناتهم
العام املقبل ،فهم غري قادرين عىل تحمل
هذه الزيادات بمفردهم».
أمــا بالنســبة للرواتــب التــي

تراوحت زيادات األقساط في الكثير من المدارس بين  400و 1000دوالر ُتسدّد نقدًا

على مصرف لبنان تسهيل عملية
تحويل األموال من حسابات
األهالي إلى حسابات المدارس
واعتماد الدوالر الطالبي الفريش
ستدفع لألســاتذة ،فمن املرجح انهم
ســيقبضون بــن  15إىل  20باملئة من
رواتبهم بالفريــش ،أي ما يعادل 300
دوالر للرواتب التي تقدر يف املتوســط
بـ  2مليون لرية والباقي يســدد باللرية
اللبنانية».

بالنسبة للموازنة

املادة  2مــن القانــون 96 /515
هي الناظــم للموازنات املدرســية يف
املدارس الخاصة ،والتي تحدّد النســب
القصوى للنفقات التشــغيلية ( 35يف
املئة) ،والنسب األدنى لألجور والرواتب
وملحقاتهــا ( 65يف املئــة) ،مع تحديد
أبواب النفقات واإليرادات وتوزيعها عىل
مجموع التالميذ لتش ّكل القسط املدريس.
ويف العام الدرايس  ،2022-2021كانت
تدفع  30باملئة عىل النفقات التشغيلية
بالفريش دوالر ،و 70باملئة عىل الرواتب
واالجور باللرية اللبنانية ،وأصبح هناك

أسواق وعمالت

اليـــــورو
$ 1.0408
هرفينا األوكرانية
$ 0.0339

للدوالر الواحد وفقا ً ألســعار رصف العمليات التي نُفذت من قبل
املصارف ومؤسسات الرصافة عىل املنصة .وذ ّكر مرصف لبنان أنه
عىل املصارف ومؤسسات الرصافة اإلستمرار بتسجيل كافة عمليات
البيع والرشاء عىل املنصة وفقا ً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص.

االسترليني
$ 1.2026
الين الياباني
$ 0.0074

بيـتـكـوين
$ 19436
الذهب
$ 1809

الحلول المطروحة

أكدت جعارة أن «هنــاك عددا ً من
الحلول املطروحة والتي يمكن أن تخفف
من حدة ارتفاع األقســاط عىل األهايل،
وبالتايل لتتوزع املسؤوليات بشكل عادل
وعدم تحميلها لطرف واحد.
• أوالً ،تفعيــل دور املجالــس
التحكيميــة الرتبويــة :وهي محكمة
تبت بالخالفــات بني لجنة األهل وإدارة
املدرسة التي من شــأنها ضبط األمور
والبت يف أي نزاع حول األقساط ،يف حال
اعرتضت عليها لجنــة األهل والتدقيق
يف حســابات املدارس واملوازنات ،لكنها
معطلة ولــم تشــكل وزارات الرتبية
املتعاقبة منذ عــام  2017لجانا ً خاصة
بها .إن دور هذه املجالــس اليوم بات

الضمان ّ
«يبشر» بتعديل
التعرفات الطبية قريبًا

الدوالر يرتفع  400ليرة و»"صيرفة"» تواكبه

إرتفع ســعر رصف الدوالر أمس بقيمــة  400لرية لبنانية إىل
 28550لرية لبنانية للــراء و 28600لرية لبنانيــة لبيع الدوالر
الواحد .وعىل صعيد ّ
منصة «صريفة» ســجّ ل معدّل التداول عليها
ليوم أمس  55,000,000دوالر أمريكي بمعدل  25300لرية لبنانية

تفاوت كبــر بينهــا اذ أصبحت قيمة
الـ 30باملئة اكرب من قيمة الـ 70باملئة.
وتقول جعارة« :بالنســبة ملوازنة العام
الدرايس املقبل ،من املرجح أال نشهد هذا
التفاوت بما أن رواتب االساتذة سرتتفع،
وســنعاود احتســابها عىل أساس 35
و 65باملئــة ،ولكن تبقى املشــكلة يف
زيادة نسبة االقساط التي يعجز بعض
العائالت عىل تحملها ،لذلك نحن نشــدد
اليوم عىل أن تكون املساعدات من خارج
نطاق املدرسة».

رضوريــاً ،فهو يــرز الشــفافية يف
املوازنات.
• ثانياً ،إعطاء مرصف لبنان الدوالر
الطالبي للمقيمني كمــا للطالب الذين
يتعلمون يف الخارج ،وذلك عرب تســهيل
عمليــة تحويل األموال من حســابات
األهايل إىل حســابات املدارس واعتماد
الــدوالر الطالبي الفريــش ،األمر الذي
يســهل عىل إدارات املدارس عملية دفع
الرواتب وتسديد مصاريفها التشغيلية.
ألن التعليم حق أسايس للطالب وعليه أن
يعطي األولوية لقطاع التعليم ،والقيام
بواجباته كونه املسؤول عن االستقرار
االجتماعي.
• ثالثــاً :دعم املدارس الخاصة عرب
البطاقة الرتبوية :مــع العلم أن لبنان
ّ
ّ
مختصة
يتلقى مســاعدات خارجيــة
بالبطاقة الرتبوية ،إنما جميعها تذهب
إىل املدارس الرسمية لدعمها ماديا ً دون
أن يؤدي ذلك إىل أي تحسني يف جودتها».
ومن ال يملك الــدوالر ماذا يفعل؟
يُحرم من التعليم؟ أو يتوجه اىل املدارس
الرسمية املتعثرة أساساً؟ فالتعليم ليس
من كماليات الحياة يمكننا أن نستغني
عنه يف حني ضيق األحوال ،بل هو أساس
التنمية املســتدامة وعنرص أســايس
لتحرير اإلنســان من الفقــر والجوع
والبطالة.

CMC crypto
$ 417.89
الفـضـة
$ 19.83

أكد رئيس مجلس إدارة الصندوق
الوطني للضمــان االجتماعي باإلنابة
غازي يحيــى يف بيــان ،أن «مجلس
إدارة الضمان ســيعمد ،فور استالم
اإلحصاءات الناتجة عــن رفع زيادة
اإلشرتاكات ملليوني لرية ،ورفع سقف
الحد األقىص الســتيفاء اشــراكات
املــرض واألمومة اىل خمســة ماليني
لرية ،إىل التنســيق مع وزير العمل يف
حكومة ترصيــف األعمال مصطفى
بريم الــذي أرشف عىل زيــادة حجم
اإلشــراكات ،وذلك لتعديل التعرفات
للطبابة واالستشــفاء» .ولفت يحيى
إىل أنه «ســبق ملجلس االدارة أن رفع
األســبوع املايض زيــادة التعرفات
لغســيل الكىل بكلفة مقدرة بـ 112
مليار لريه لبنانية .وســيعمد بأرسع

الروبل
$ 0.0183
بــرنــت
$ 115.17

وقت ممكن وفور استالم االحصاءات
املقدرة من املدير العام إىل عقد جلسة
اســتثنائية ملجلــس االدارة القــرار
التعرفات الجديدة».
وأوضح يحيى انــه «راجع إدارة
الصنــدوق بخصــوص احصــاءات
االيرادات وذلك لوضع الفائض من هذه
االيرادات إذا وجــد يف مصلحة زيادة
نســبة تغطية الصنــدوق لتقديمات
الطبابة واالستشــفاء» .وكشف عن
ان «الزيــادات املرتقــب إقرارها عىل
التعرفات ستوفر للصندوق مبلغا ً ماليا ً
قدره  132500مليار لــرة لبنانية».
يذكــر ان تعاونية موظفــي الدولة
كانت قد زادت تعرفة األعمال الطبية
واالستشــفائية بنسبة أربعة أضعاف
عما كانت عليه يف تموز .2019

اليوان الصيني
$ 0.1493
خام WTI
$ 107.91

الليرة التركية
$ 0.0597
طن القمح
$ 360

١٨

إقتـــصـــــاد
العـــدد  - ٨٧٥السنــــة الـرابـعـة

السبت  ٢تـمـوز 2022

سالم :نضع جهودنا مع الجميع لتأمين الطحين والقمح
أكد وزير االقتصاد أمني ســام «أننا اكتشفنا من خالل
تقارير أمنية ان هناك قسما ً كبريا ً جدا ً من ربطات الخبز يحمّ ل
يف ســيارات يف البقاع والشــمال ويهرب اىل سوريا ،حيث تباع
الربطة بـ 50أو  60الف لرية ،وهذا املوضوع يجب معالجته»،
مشــرا ً اىل ان «مسألة الحدود مســؤولة عنها قيادة الجيش
والدولة اللبنانيــة بكافة اجهزتها األمنية وأنــا اتابع معهم
املوضوع يوميًا».
وقال سالم يف حديث له خالل لقائه رئيس اساقفة الفرزل
وزحلة والبقاع للروم امللكيني الكاثوليك املطران ابراهيم مخايل
ابراهيم« :محور زيارتنا اىل زحلة هو موضوع الخبز والطحني،
كلكم سمعتم باملشــاكل والرأي العام عرف اين مكامن الخلل
وعرف كيف نشأت هذه األزمة» .وأضاف« ،الحلول التي تطرقنا
اليها هي اوال ً التزام الدولة الكامل بمالحقة أي شخص يستغل
لقمة عيش املواطن اللبنانــي ،وتحديدا ً يف املناطق البعيدة عن
املدينة أو عن جبل لبنان ،مثل مناطق البقاع والشــمال التي
شــهدت غيابا ً رقابيا ً ألسباب نعرفها جميعاً ،من ارضاب عام
وصعوبة تنقل وغريها ،لذلك أحببت ان اكون موجودا ً شخصيا ً
اليــوم يف البقاع وزحلة ،لكي نضع اإلصبع عىل الجرح ونوصل
رسالة مفادها ان الدولة اىل جانبكم».

توزيع الطحين بشكل عادل

وشــدد ســام ،عىل «أننا لدينا كميات موجودة يف البلد
نعمل جاهدين عىل توزيعها بشــكل عادل ،وليس عىل اساس
مناطقي او طائفي .واليوم اجتمعنــا مع اصحاب األفران يف
زحلة والبقاع واســتمعنا اىل هواجسهم وتعرفنا اىل مشاكلهم
وسنقوم بمساعدتهم لتجاوزها ،وبخاصة األفران الكبرية التي
تغطي رشائح واســعة من املجتمع والتــي تعاني من ظروف
صعبة ،سنواكب طلباتها وحاجاتها لنؤمن لها كميات القمح
املطلوبة».
وأوضح»:نعرف ان لدينا نقصا ً يف السوق ،ونحن طلبنا من
كل التجار اي مــن كل املطاحن الذين يطلبون القمح ويغذون
السوق أن يتفضلوا بتســليم طلباتهم ألن اإلعتمادات ما زالت

أما بالنسبة لألســعار ،فأظهر التقرير إنخفاض
معدّل أسعار أنظمة الطاقة الشمسية من حواىل 7200
دوالر عام  2011اىل  800دوالر عام  2020لكل كيلوواط،
أي بانخفاض حواىل  10أضعاف وذلك نتيجة اإلنخفاض
املستم ّر يف أســعار الطاقة الشمسية عاملياً ،باإلضافة
اىل املنافســة بني الرشكات التي تقدّم خدمات الطاقة
الشمسية يف السوق املحيل .وقد ارتفعت اإلستثمارات
يف القطاع من نحو  2مليون دوالر سنة  ،2010اىل 135
مليون دوالر مع نهاية عام .2020
وأوضح التقرير أن هناك نمــوا ً ملحوظا ً ألنظمة
الطاقة الشمســية يف مختلف القطاعات خصوصا ً يف
القطــاع الصناعي الذي مثّل حــواىل  32%من الحجم
االجمايل للسوق ،بينما شــ ّكل القطاع الزراعي 17%
منه بحيث يتم استعمال الطاقة الشمسية يف مشاريع
الري يف ظل اإلنقطاع املستم ّر للكهرباء وارتفاع اسعار
املازوت محليــا ً وعاملياً .وقد نجحت هذه املشــاريع
بتحقيق وفر مايل سنوي وصل اىل حواىل  60مليار لرية
لبنانية عام  ،2020بينمــا كان  300مليون لرية عام
 .2010ومن املتوقع بحســب التقرير ان يســتم ّر هذا
اإلرتفــاع يف األعوام الثالثة املقبلــة خصوصا ً مع رفع
الدعــم الكامل عن مادة املــازوت وارتفاع كلفة انتاج
الكهرباء من املولدات الخاصة.

رقم اليوم
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ملف استجرار الغاز
يشهد تقدمًا

وأردف »،مقبلون عىل فرتة أعياد وعىل موســم سياحي
والبقاع كما غريه من املناطق ينتظر سياحة داخلية» ،معتربا ً
ّ
أن «مناطق البقاع ســهالً وجبالً وزحلة وغريها من املناطق،
ســيكون لها رواد ووافدون من اإلغرتاب ،من غري املســموح
اال يكون لديها خبز .نحن مقبلون عىل موســم جدّي سنضع
جهودنا مع الجميع لتأمني كميات الطحني او القمح».

هجمة غير مسبوقة على تركيب
أنظمة الكهرباء على الطاقة الشمسية
ّ
توقع املركز اللبناني لحفظ الطاقة أن تصل القدرة
االجمالية املركبة للكهرباء من الطاقة الشمســية إىل
حواىل  250ميغاوات خالل العام  ،2022وهو ما يش ّكل
ً
مقارنــة مع العام
نموا ً بنســبة تزيد عن  20يف املئة
 .2020حيث يُســجل ارتفاع ملحــوظ باالعتماد عىل
الطاقة الشمسية نظرا ً اىل انقطاع األمل بكهرباء الدولة.
وبحسب ما اورد املركز يف تقريره السنوي للعام 2020
عن سوق أنظمة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية
يتبني انه بالرغم من انتشــار جائحة كورونا ودخول
البالد يف تدهور اقتصادي عام  ،2020اســتمر ســوق
الطاقة الشمســية بالنمو لكن بوترية ابطأ من األعوام
الســابقة ،لتصل القدرة االجمالية املركبة لحواىل 90
ميغاوات مع نهاية عام .2020
وباالرقام وصل اإلستثمار اإلجمايل يف هذه األنظمة
اىل  135مليون دوالر يف نهاية عام  ،2020منها حواىل 11
مليون دوالر ت ّم استثمارها عام  2020وحده ،وهو يع ّد
ً
رقما ً مرتفعا ً
مقارنــة بالقطاعات األخرى التي تأثرت
ســلبا ً باألزمة اإلقتصادية يف البالد .كما اشار التقرير
اىل أن محافظتــي جبل لبنان والبقــاع هما من أكثر
املحافظات التي شهدت تركيب انظمة طاقة شمسية،
يف املقابل ســجلت محافظة عكار النســبة األقل من
املشاريع املركبة.

أخبار سريعة

سالم متحدثًا وإلى جانبه المطران ابراهيم والنائب
جورج عقيص

مفتوحة من قبل الدولة اللبنانيــة ،والدول الخارجية ما زالت
تكفل بأن القمح ســيصدّر اىل لبنان ،وهناك طلبيات وضعت
تصل خالل عرشة أيام واخرى تصل بعد خمسة عرش يوماً ،ان
شاء الله هذه العنارص مجتمعة تساهم يف ايجاد حل تدريجي
لهذا املوضوع وتســاهم يف غياب الطوابري أمام األفران حتى ال
تتكرر املأساة التي عشناها يف املايض مع املحروقات ومحطات
البنزين .ونحن بالتعاون مع الجميع سنحقق هذه النتائج».

المصارف تتذرّع بالحرب األوكرانية
لعدم تطبيق «"الدوالر الطالبي"»
إعتربت الجمعية اللبنانية ألولياء الطالب يف الجامعات االجنبية أن
«تذرع املصارف باحتالل مناطق من اوكرانيا لعدم تنفيذ قانون الدوالر
الطالبي ،مرفوض وهو يمثل اســتمرارا ً لرسقة اموال اللبنانيني ،ونهب
ما هو حق لهم وعىل رأســهم الطالب وأولياؤهم ،واي كالم غري ذلك هو
كالم كاذب لتربير جريمة الرسقة املســتمرة ،وينطبق االمر نفسه عىل
دولتي روسيا وبيالروسيا التي تعمل فيهما غالبية املصارف» ،الجمعية
ويف بيان قالت إن «ما يسمى باملصارف تمارس التضليل يف كل ما يتصل
باحرتام حقوق اللبنانيني .وآخر انجازات مديري هذه املصارف تحولهم
اىل خرباء يف الجغرافيا االوكرانية والروسية والبيالروسية ،واستعمال هذه
املقدرات املعرفية لتحديد مَن ِمن الطالب تحت االحتالل ومَن منهم تحت
العقوبات ،وذلك لالستمرار يف عدم تطبيق قانوني الدوالر الطالبي» .وقد
دعت الجمعية «الطالب وأولياءهم اىل املطالبة بتسليم املبالغ التي اقرتها
القوانني  193و 283اىل الطالب او صاحب الحســاب من أولياء الطالب
باملبارش ،عند اي محاولة من املصارف للتهرب من تنفيذ القانون .كما
تدعوهــم اىل متابعة التفاصيل القانونية واملطالبة بكل مســتند يثبت
ارتجاع اي حوالة مرصفية» .مشــددة عىل أن «كل املصارف االوكرانية
بدون اي استثناء ،تعمل بشكل طبيعي ،وال تعرتض عملها اي صعوبات
طالت املودعني االوكرانيــن ومنهم الجامعات التي يدرس فيها الطالب
اللبنانيون».

كشفت السفيرة األميركية
دوروثي شيا عن أن «تقدما ً
حصل على مستوى الضمانات
المطلوبة في ما يتعلق
باإلجراءات الالزمة للتأكد من
عدم وجود تداعيات سلبية من
قانون قيصر» .مشيرة إلى أن
«العمل جار من أجل تمكين
لبنان من تنفيذ عقود الغاز ،لما
لها من ارتدادات إيجابية على
المنطقة بأكملها» .كالم شيا أتى
عقب زياتها وزير الطاقة وليد
فياض حيث هنأته على التوقيع،
ووضعته في أجواء زيارتها
األخيرة لواشنطن ودعم اإلدارات
األميركية مجتمعة للبنان وعلى
مستوى الرئاسة أيضا».

«رائدات الريف» مكرمات
في اليوم العالمي
للتعاونيات
تحتفل منظمة األغذية والزراعة
لألمم المتحدة «الفاو» في لبنان
بـ»اليوم العالمي للتعاونيات»
 CoopsDayالذي يقام في أول
سبت من شهر تموز من كل عام.
وستقوم «المنظمة» بهذه المناسبة
بتسليط الضوء على دعمها
المديرية العامة للتعاونيات في
وزارة الزراعة ضمن إطار مشروع
«دعم التعاونيات والجمعيات
النسائية في قطاع األغذية
والزراعة في لبنان» المعروف
بـ»رائدات الريف» الممول من
الحكومة الكندية .وسيصار في
هذا اليوم الذي يحتفل به تحت
شعار «التعاونيات تبني عالما ً
أفضل» إلى زيادة الوعي وإبراز
هدف التعاونيات في تحقيق
المساواة والكفاية االقتصادية
والتضامن الدولي والمزيد من
االستدامة في العالم».

إعـــــالنــــات رســــميـــــة

حطت
طائرات ّ
في المطار
في حزيران

أعلن وزير األشغال العامة يف حكومة ترصيف األعمال عيل حمية عرب حسابه
عىل «تويرت» ،أن حركة هبوط الطائرات وأعداد الوافدين إىل لبنان يف حزيران الحايل
اقرتبت مما كانت عليه يف حزيران  .2019وقــال« :بلغت  103طائرات و 16358
وافدا ً يف حزيران  ،2022مقارنة مع  124طائرة و 18847
وافدا ً يف حزيران  .2019وأضاف أن «بث الثقة بلبنان وبمرافقه لتعود حركتها
أفضل مما كانت عليه ،مسؤولية وطنية».

عدد الوافدين الى المطار من حزيران  2019الى 2022

إعالن
شطب رشكة محدودة املسؤولية
صادر عن السجل التجاري يف جبل لبنان
بتاريــخ  2022/6/23وبناء للطلب
تقرر شــطب قيد رشكة ايرتنتي غروب
ش.م.م من الســجل التجاري والكائنة
يف الدكوانــة واملســجلة برقــم عام
 2011436بعبدا الصحابها الســادة
روبري انطانيوس نادر ونيليل انطانيوس
نادر وجوزف الياس عون .فعىل كل ذي
مصلحة أن يقدم اعرتاضه ومالحظاته
خالل مهلة عــرة أيام من تاريخ آخر
نرش.
رئيس قلم السجل التجاري يف جبل لبنان
ليليان متى
إعالن
تحويل رشكة محدودة املسؤولية
اىل رشكة مساهمة لبنانية
صادر عن السجل التجاري يف جبل لبنان
بموجب محرض الجمعية العمومية الغري
عادية تاريخ  2021/6/2قرر الرشكاء
يف رشكــة ار اس ت رسفيســز ش.م.م
الكائنة يف ســوق الغرب واملسجلة برقم
عام  2055434بعبــدا تحويل الرشكة
من رشكة محدودة املســؤولية اىل رشكة
مســاهمة لبنانية .فعىل كل ذي مصلحة
أن يقدم اعرتاضه ومالحظاته خالل مهلة
شهر من تاريخ آخر نرش.
رئيس قلم السجل التجاري يف جبل لبنان
ليليان متى

العـــــالــــم
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"إنطالقة جديدة" بين فرنسا وأستراليا ...بعد "أزمة الغ ّواصات"
بعدما تدهورت العالقات الثنائية بشكل دراماتيكي إثر فسخ كانبريا
عقدا ً ضخما ً بقيمة  56مليار يورو لرشاء  12غوّاصة فرنسية لقاء رشاء
غوّاصات تعمل بالدفع النووي يف إطار اإلعالن عن اتفاق "أوكوس" بني
أســراليا والواليات املتحدة وبريطانيا ،أعلن الرئيس الفرنيس إيمانويل
ماكرون ورئيس الوزراء األسرتايل الجديد أنتوني ألبانيزي أمس عزمهما
عىل "إعادة بناء الثقة" بني بل َديْهما.
وبعد اســتقباله ألبانيزي يف باحة قــر اإلليزيه يف باريس ،قال
ماكرون" :ســنتط ّرق إىل املستقبل وليس إىل املايض" ،معتربا ً أن رئيس
الوزراء الذي وصل إىل الســلطة يف أيار بعد فوز العماليني يف اإلنتخابات
الترشيعية "ليس مســؤوال ً عمّ ا حصل" ،فيمــا كان ماكرون قد اتّهم
رئيس الوزراء األســرايل السابق سكوت موريســون بـ"الخداع" وت ّم
استدعاء السفريَيْن الفرنسي َّْي يف كانبريا وواشنطن إىل باريس ،يف إجراء
غري مسبوق.
وأوضح ماكرون وألبانيزي يف بيان مشــرك يف ختام لقائهما أمس
أن "فرنسا وأسرتاليا ســتُقيمان عالقة دفاعية جديدة" تقوم خصوصا ً
عىل "التزام عمالني وتبادل املعلومات اإلستخباراتية ...ال سيّما يف شأن
املراقبة البحرية" ،فضالً عن زيادة التعاون "يف الصناعات الدفاعية".
وســادت أجواء ارتياح قرص اإلليزيه ،حيــث كان ماكرون برفقة
زوجته بريجيت يف اســتقبال ألبانيزي ورفيقتــه جودي هايدون .ولدى
وصوله ،شدّد ألبانيزي عىل أن فرنسا "ليست قوّة أوروبّية كربى فحسب،

بل كذلك قوّة يف منطقة املحي َ
ط ْ
ــن الهندي والهادئ وقوّة عاملية" .ورأى
أن "التزامها يف املحي َ
ط ْي الهندي والهادئ ســيكون أساســيّا ً ملواجهة
التحدّيات املطروحة عىل منطقتنا" ،مشريا ً إىل أن بوسع البل َديْن التعاون
خصوصا ً يف املجال األمني.
وفيما يُعترب هذا الخطاب منسجما ً مع سياسة ماكرون الذي يُشدّد
منذ  2017عىل أهمّ ية أن تُطوّر فرنسا "إسرتاتيجية يف املحي َ
ط ْي الهندي
والهادئ" ،قال الرئيس الفرنيس الخميس" :إنّنا العبون" يف هذه املنطقة
الشاسعة حيث "لدينا مليون مواطن" يعيشون هناك و"أكثر من  8آالف
عسكري منترشين فيها" ،ذاكرا ً كاليدونيا الجديدة وبولينيزيا وجزيرة
ريونيون وجزيرة مايوت .كما أعرب عن رغبته يف أن يت ّم "احرتام ح ّرية
ســيادتنا يف ك ّل مكان" ،يف إشــارة إىل طموحات الصني التوسعية التي
أبرمت "إتفاقا ً أمنيّا ً إطاريّاً" مع جزر ســليمان أُعلن عنه يف نيســان.
ويرى ماكرون أن بإمكان فرنسا وأســراليا التعاون أيضا ً يف مجاالت
ّ
التغي املناخي والنقل البحري وحماية أعماق البحار
عدّة ،مثل مكافحة
والفضاء والثقافة.
وسمحت هزيمة موريسون يف اإلنتخابات يف أيّار بالرشوع يف طي
الصفحة بني البل َديْن ،ال سيّما أن ألبانيزي ضاعف اإلشارات اإليجابية
حيال باريس .وبعد لقاء أوّل هذا األسبوع يف إطار قمة "حلف شمال
األطليس" يف مدريد ،أعلن رئيس الوزراء األسرتايل أن زيارته إىل باريس
تُمثل "انطالقــة جديدة يف العالقات" الثنائية ،مشــدّدا ً عىل "أهمّ ية

ماكرون مصافحًا ألبانيزي أمام قصر اإلليزيه أمس (أ ف ب)

الثقة واالحرتام والنزاهة" ،فيما أعرب ماكرون عن رغبة مشرتكة يف
"إعادة بناء عالقة ثقة بــن بلدينا ،عالقة تقوم عىل االحرتام املتبادل
بعد مرحلة صعبة".

مهمة ق ّوة "تاكوبا" في مالي
باريس ُتعلن إنتهاء
ّ
أعلنــت باريس أمــس انتهاء عمل
القوات الخاصة األوروبّية "تاكوبا" يف مايل
بســبب التوتر مع العسكريني الحاكمني
يف باماكو ،مؤكد ًة بذلك ســيناريو كان
متوقعاً .و"تاكوبــا" التي نجحت وزيرة
القــوات املســ ّلحة الســابقة فلورنس
بــاريل بصعوبة كبــرة يف بنائها إلرشاك
األوروبّيني يف جهود مكافحة الجهاديني
يف منطقة الساحل ،انهارت بعد انقالب َْي
يف مــايل يف آب  2020وأيــار  ،2021مع
التدهور الرسيع يف العالقات الفرنسية -
املالية ،ث ّم رحيل قوة "برخان" الفرنسية
التي حاربت الجهاديني هذا العام.
وأوضح املتحدّث باسم هيئة أركان
الجيوش الفرنســية الجنرال باســكال

إياني أن "إعادة تنظيم القوة العسكرية
الفرنســية يف منطقة الساحل" أدّت إىل
إنهاء عمليات "تاكوبــا" يف مايل اعتبارا ً
مــن  30حزيــران .واعتــر أن قوّتَ ْي
"برخان" و"تاكوبا" تشــهدان عىل "ما
يستطيع األوروبّيون إنجازه معا ً يف بيئات
أمنية معقدة" ،مشيدا ً بما ت ّم استخالصه
من "عِ َب" من هذه التجربة العملياتية.
ُ
وشــ ّكلت "تاكوبا" التــي تُع ّد رمزا ً
للدفــاع األوروبي العزيز عــى الرئيس
الفرنيس إيمانويل ماكــرون ،من جنود
من نحو  10دول أوروبّية بلغ عددهم بني
 800و 900من القوات الخاصة .وكانت
مك ّلفة مساعدة القوات املالية يف الحصول
عىل اإلســتقالل والسماح لها بالعودة إىل

األرايض التي أخلتهــا الدولة يف مواجهة
َي
الجماعــات الجهادية املرتبطة بتنظيم ْ
"القاعدة" و"الدولة اإلسالمية".
وبدت معظــم الــدول األوروبّية
مشــ ّككة يف البدايــة قبــل موافقة 9
بلدان يف نهاية املطــاف عىل املرشوع،
وهي بلجيكا والجمهورية التشــيكية
والدنمارك وإســتونيا واملجر وإيطاليا
وهولنــدا والربتغال والســويد .وأُق ّرت
"القدرة التشغيلية الكاملة" لـ"تاكوبا"
التي يعني اســمها "الســيف" بإحدى
اللغات املحكية لدى الطوارق يف مايل ،يف
بداية نيسان  .2021وقد عملت أق ّل من
عام ،إذ إن العمليات املشرتكة توقفت يف
الواقع منذ شباط املايض.

ويف الغضون ،دانت الواليات املتحدة
بشدّة رغبة مايل يف عدم تطبيق التفويض
الجديد لقــوة األمم املتحدة عىل أراضيها
(مينوسما) ،الذي اعتمده مجلس األمن
الدويل األربعاءّ .
وعبت السفرية األمريكية
لدى األمم املتحدة ليندا توماس غرينفيلد
يف البيان عن قلق الواليات املتحدة الشديد
"من بيان الحكومــة اإلنتقالية يف مايل
الذي أعربت فيه عن نيّتها حرمان بعثة
"مينوســما" من ح ّرية الحركة الالزمة
لتنفيذ تفويضها".
ورأت أن "القيــام بذلك سيُشــ ّكل
انتهاكا ً صارخا ً إلتفــاق وضع القوات
(صوفــا) الــذي تعهّ ــدت الحكومة
اإلنتقالية احرتامه" ،معتــر ًة أن "أي

محاولة من قبــل دول مضيفة أو أفراد
أمن أجانــب أو غريهم مــن الجهات
الفاعلة لعرقلة ح ّرية حركة جنود حفظ
الســام يُمكن أن تُع ّرض أمنهم للخطر
جدّيا ً وتُع ّرض املهمّ ة نفسها للخطر".
ّ
وحضــت الســفرية األمريكيــة
الحكومــة اإلنتقاليــة عــى "تحمّ ل
مســؤوليّتها عىل الفور وبشكل كامل
كدولــة مضيفة لعملية حفظ ســام
تابعــة لألمم املتحــدة واحرتام رشوط
إتفاق وضــع القوات" ،فيما كشــف
ديبلوماســيون أن قيــودا ً فرضت عىل
حركة البعثة الدولية منذ كانون الثاني،
بالتزامن مع انتشار أفراد قوة "فاغنر"
الروسية الخاصة.

يتحملون مسؤوليّة الفشل في أوكرانيا
الجنراالت الروس
ّ
خــــــــالــــــــد الــــــــعــــــــزي
ال شــ ّك بأن معارك روســيا يف أوكرانيا كشفت
القناع عن بشــاعة تعامل قيادة األركان مع قواتها
العســكرية ،بحيث باتت قضية القتــى والجرحى
والجنود الجدد مح ّل تساؤل األهل الذين ال يحصلون
عىل جواب واضح من القيادة.
تقديم روسيا نفسها بأنها القوة العاملية الثانية،
وعىل الرغم من معداتها العسكرية املتقدمة ومزاياها
املتعددة عــى الــورق ،فإنها قد تعثرت وفشــلت
اسرتاتيجيّا ً وعمليّا ً وتكتيكيّا ً يف أوكرانيا.
وقــد أعاقتهــا فرضيات التخطيــط الخاطئة
والجــداول الزمنية غــر الواقعيــة واألهداف غري
العملية ،إذ عانى جيشها من نقص يف اإلمدادات وسوء
الخدمات اللوجيســتية وعدم كفاية "حماية القوة"
وإجــراءات وقاية العســكريني وعائالتهم واملرافق
واملعلومات الحساسة من املخاطر والتهديدات .كما
أن القيادة الســيّئة قد زادت الطني ب ّلة ،ما انعكس
سلبا ً عىل خدمة املجنّدين.
فالخالف الذي بات واضحا ً بني املخابرات وقيادة
األركان الروســية يف تحميل بعضهم البعض فشــل
العملية العســكرية ،قــد ّ
تجل يف إعفــاء الكثري من
الجنراالت من الخدمة ،وأصبح بالتايل السؤال :من الذي
سيكون كبش املحرقة يف نكسات روسيا يف أوكرانيا؟
للجيــش الرويس تاريخ طويل بإســاءة معاملة
أفراده وعائالتهــم الخائفة .فخالل حــرب االتحاد
السوفياتي يف أفغانستان ،لم يُب ّلغ العديد من املجنّدين
مسبقا ً بأنه سيزجّ بهم يف ميدان القتال .وعندما لقوا
مرصعهم أو صاروا يف عداد املفقودين ،كانت السلطات
السوفياتية ف ّ
ظة مع اآلباء واألمهات املفجوعني وغري
معنية بهم ،ال سيما األمهات اللواتي ن ّ
َّ
ظ َ
جهودهن
من
َّ
أوالدهن.
للحصول عىل إجابات عن مصري
ويف التســعينات ،أرسلت روســيا إىل الشيشان
مجنّديــن غري مســتعدّين لخوض حرب شــوارع

ال تقترص هذه املشــكالت عىل قضايا التجهيزات
قاســية يف مدن مثل غروزني ،حيث ُقتل العديد من
هؤالء الجنود أو جرحوا أو أُرسوا .وغالبا ً ما ّ
التقنية أو ســوء التدريب أو الفســاد ،بل إنّها ترتبط
توسلت
َّ
بموضوع أســايس يف صميم القضيــة ،أال وهو عدم
أبنائهن املسجونني .لكن
األمهات لتأمني اإلفراج عن
َّ
اكرتاث الجيش الرويس بحياة وسالمة وراحة أفراده.
قابلوهن بالتجاهل.
القادة
يف أوكرانيا ،يُكافح الجيش الرويس النتشال جثث قتاله
لقد سافرت أمهات كثريات مبارشة إىل الشيشان
َّ
َ
َ
وإخفــاء الضحايا ،غــر مبال بقلق
وقمن بني الحني
أوالدهن،
ليعثرن عىل
ّ
عائالت أفراده .يُنفق الجيش مليارات
بالتوسط يف صفقات أو برتتيبات
واآلخر
الدوالرات عىل معدّات جديدة ،لكنّه ال
لتبــادل الســجناء مــع مجموعات
تجاهل الجيش لجنوده يُعالج إصابات جنوده بشــكل الئق،
شيشانية متشدّدة ألجل إطالقهم.
دى إلى إضعاف أدائهم وبصورة عامة ال يبدو أنه مهت ّم بشكل
أرســلت
أمّ ا يف العام  ،2014حني
أ ّ
كبري إذا تع ّرضت قوّاته إىل صدمات.
رسا ً قوات إىل رشق أوكرانيا،
روســيا ّ
القتالي
لع ّل القادة الذين انهمكوا يف رسم
تع ّرضــت عائــات العســكريني من
الخطــط املج ّردة للحرب داخل مقــ ّر وزارة الدفاع،
جديد إىل اإلهانة وحتّى الكذب يف شــأن وضع أوالدهم
قد استنتجوا بشــكل منطقي أنهم يجب أن يقوموا
وظروفهــم .وقيل إن أوالدهم قد ماتــوا ج ّراء حوادث
بالغزو عرب منطقة تشــرنوبيل املحظورة باعتبار
وقعت أثناء التدريب يف روســيا بدال ً من رشق أوكرانيا.
أن ذلك يُمثل ،عــى الخريطة ،الطريق األقرص وغري
ويف ســوريا العام  ،2015اســتخدمت روسيا العقود
ّ
املحمي من بيالروسيا إىل كييف! لكن لو أنهم حسبوا
املحية.
الخاصة مع املتطوّعني لتفادي أسئلة األهايل

للجيش الروسي تاريخ طويل بإساءة معاملة أفراده وعائالتهم الخائفة (أ ف ب)

الحساب لجنودهم ،لكان من املمكن أن يستخدموا
مسارا ً مختلفاً.
أرســلت روســيا قوّاتها من دون معدّات واقية
لحماية أفرادها من الغبار املشعّ .كما جعلت قواتها
تحفر عميقا ً ضمن بقــاع الرتبة األكثر تلوّثا ً إلقامة
حواجــز لحماية اآلليات ،إذ ورد أن الجنود عاشــوا
ملدّة شهر قبل أن يتفىش املرض يف أوساطهم ويجري
إجالؤهم طبياً.
إن تجاهل الجيش لجنوده قــد أدّى إىل إضعاف
أدائهم القتايل .لقد أساء أيضا ً إىل معنوياتهم ورغبتهم
بالقتال ،فيما يرسق الضباط بشكل من ّ
ظم محتويات
حزم الرعاية ا ُملرسلة من األهل إىل أبنائهم .فال عجب
أن بعض الوحــدات قد ف ّرت ببســاطة من الرصاع
وعمدت إىل تــرك معدّات حديثة تعمل بكامل طاقتها
يف الحقول األوكرانية .وآخرون كانوا يُف ّكرون بإطالق
النار عىل أنفسهم ،حتّى يستطيعوا أن يُغادروا.
مع انهيار املعنويات واالنضباط ،بدأ الجيش
بنهب ك ّل ما تقع يده عليه من أوكرانيا ،حيث بات
التبارز بني الوحدات الداغســتانية والبورياتية،
ومن ث ّم شــحنه إىل الوطن .لقد داهموا حوانيت
البقالة للحصــول عىل األكل ،ورسقــوا الطعام
واملاشية من األوكرانيني.
ليــس غريبــا ً أن الجنود الروس قــد تو ّرطوا
بارتكاب جرائم عىل نطاق واسع يف العديد من القرى
واملدن األوكرانيــة .وبالفعل ،فقد تو ّرطوا يف فظائع
يندى لها الجبــن ،كالتعذيب واالغتصاب وعمليات
اإلعدام ،وبــدال ً من إظهار القلق حيــال انتهاكات
كهذهّ ،
فإن الكرملــن أعطى لقبا ً رشفيّا ً عىل إحدى
الوحدات املتّهمة بارتكاب فظائع يف بوتشا.
ً
وإضافــة إىل انتهاكات حقوق اإلنســانّ ،
فإن
هناك ترشيعا ً روســيّا ً جديدا ً يك ّم أفواه من يُحاول
رسد الروايــات غــر املرغوب فيها عــن الجيش
الرويس ،بما يف ذلك حــاالت التعبري عن الحزن غري
املرصّ ح به.

٢٠

العـــــالــــــم
العـــدد  - ٨٧٥السنــــة الـرابـعـة
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السودان :مطالبة أمميّة بتحقيق مستقل ّ حول "الخميس األحمر"
أعربت املفوضة السامية لحقوق اإلنسان يف األمم املتحدة
ميشيل باشليه أمس عن قلقها حيال مقتل  9متظاهرين عىل
األق ّل ،بينهم طفل ،بأيدي قوات األمن يف الســودان الخميس،
مطالبة بـ"تحقيق مستق ّل" .وقالت باشليه يف بيان" :أطلب من
السلطات إجراء تحقيق مستق ّل وشفاف ومعمّ ق وغري منحاز
يف شأن ر ّد قوات األمن ،انسجاما ً مع املعايري الدولية السارية"،
مشدّد ًة عىل أنّه من حق الضحايا والناجني وعائالتهم معرفة
الحقيقة وإحقاق العدالة والحصول عىل تعويض.
كما دانــت األمم املتحدة واالتحــاد األفريقي ومجموعة
دول رشق ووســط أفريقيا للتنمية (إيغــاد) عرب ما يُعرف
باســم "اآللية الثالثية" يف بيان مشــرك ما جرى من أعمال
العنف و"االستخدام املفرط للقوة من قبل قوات األمن وانعدام
املســاءلة عن مثل هذه األعمال ،عىل الرغــم من اإللتزامات

املتك ّررة من جانب الســلطات" ،يف حني ح ّذرت سفرية النروج
يف الســودان ترييزا لوكن من أن "التعذيــب والعنف الجنيس
واملعاملة الالإنسانية هي أمور غري مقبولة".
وكتبت لوكن عرب حسابها عىل "تويرت"" :نرجو السماح
بوصول املحامني إىل املعتقلني" ،معترب ًة ّ
أن "حصول املعتقلني
عــى الرعاية الصحية وحمايتهم مــن التعذيب أم ٌر واجب".
بدورها ،كتبت مديــرة الوكالة األمريكية للتنمية (يو أس إيد)
ســامانتا باور عىل "تويرت"" :العنف املســتم ّر الذي تُمارسه
قوات األمن الســودانية ض ّد املتظاهرين هو عمل مشــن"،
مؤكد ًة أنّه "لن يفلح تحدّي توق السودانيني إىل الديموقراطية".
وبعــد "الخميس األحمر" الــذي يُعترب أحــد أكثر أيام
االحتجاجــات دموية خالل هذه الســنة ،عــاود املحتجون
الســودانيون التظاهر ض ّد اإلنقالب العســكري يف الخرطوم

أمس ،فيما أطلقت الرشطة الســودانية الغاز املسيل للدموع
لتفريقهــم .وردّد املتظاهرون يف العاصمة الســودانية قرب
القرص الرئايس هتافات مثل "الشعب يُريد إسقاط الربهان"
و"نُطالب باإلنتقام" .وحمل بعضهــم صورا ً للضحايا الذين
ســقطوا الخميس خالل التظاهرات الحاشــدة ض ّد اإلنقالب
الذي ّ
نفذه رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح الربهان
يف ترشين األوّل ُ .2021
وق ِت َل معظم الضحايا بالرصاص الحي
وبينهم قارص .ومنذ اإلنقالبُ ،ق ِت َل  113متظاهرا ً وجُ ِرحَ اآلالف
عىل أيدي قوات األمن التي تُطلق ،وفقا ً لألمم املتحدة ،الذخرية
الحية عىل املحتجّ ني .ويف املقابل ،اتهمت الرشطة الســودانية
املتظاهرين بإصابة عــرات من أفرادها وأفــراد الجيش،
"بعضهم يف حال خطرة" ،فضالً عن إتالف املركبات وإشــعال
الحرائق ،خالل تظاهرات الخميس.

تـتـمـــات
حب" بتنازل لبنان عن الخط " :29قانا" لي ولكم!
إسرائيل "تر ّ

وكشفت املصادر لـ»نداء الوطن» ّ
أن الوســيط األمريكي عقد جولتني من االجتماعات
عرب تقنية «الفيديو كونفرنس» مع اإلرسائيليني للتباحث معهم يف مســتجدات املواقف يف
ضوء الطرح اللبناني ،وبحســب ما رشــح من املعلومات ،فإنهم أرصوا عىل «تقاسم حقل
ّ
تتول
قانا مع لبنان ال ســيما الشــق املتصل بالبلوك رقم  8وفق الصيغة التي تنص عىل أن
الدولة اللبنانية عملية االستثمار يف هذا الحقل عىل أن يكون إلرسائيل حصة نسبية من قيمة
مخزونه من الغاز والنفط وتقوم بتقاضيها من الرشكة التي يتم تلزيمها هذه العملية».
وكانت السفرية األمريكية دوروثي شــيا قد جالت عىل الرؤساء الثالثة خالل الساعات
املاضية إلطالعهم عىل نتائج اتصاالت هوكشتاين مع اإلرسائيليني حول ملف ترسيم الحدود.
وإذ التزمت الدوائر الرئاســية التكتم الشديد حيال مستجدات امللف ،اكتفت مصادر رسمية
بالتأكيد لـ»نداء الوطن» عىل ّ
أن «األجواء إيجابية وليســت مقفلة ،واملساعي ستستمر عرب
الوساطة األمريكية للوصول اىل حل».
حكومياً ،لم يدم «لقاء التأليف الثاني» بني رئيس الجمهورية ميشــال عون والرئيس
املكلف نجيب ميقاتي أكثر من ربع ســاعة أمس ،سمع خاللها الثاني مالحظات األول عىل
مسودة التشكيلة التي حملها إليه مطلع األســبوع ،وتقرر استكمال كل منهما مشاوراته
واتصاالته تمهيدا ً للعودة إىل اللقاء مجددا ً بداية األسبوع املقبل ومواصلة النقاش.
وبعدما غــادر ميقاتي قرص بعبدا «مــن دون ترصيح» ،نقل مصدر واســع االطالع
لـ»نداء الوطن» أنّه بحث مع عون يف مسألة إجراء بعض التعديالت عىل التشكيلة املقرتحة
بحيث شدد رئيس الجمهورية عىل رضورة أن يشــمل التعديل «إبقاء توزيع الحقائب كما
هو يف حكومة ترصيف االعمال الحالية ،وأال تكون املــداورة محصورة بحقيبة بذاتها (أي
وزارة الطاقة) إنما ان تكون أكثر شــمولية يف ســائر الحقائب ،مع تحبيذه يف الوقت عينه
توســيع التشكيلة الحكومية الجديدة لتكون ثالثينية من خالل إضافة ستة وزراء دولة من
السياســيني يف حال رفض الرئيس املكلف تطعيم حكومة األربع وعرشين وزيرا ً املطروحة
بوزراء سياسيني».
تزامناً ،برز مســا ًء تشديد فرنســا عىل وجوب انتخاب رئيس جمهورية جديد للبنان
ّ
يف املوعد الدســتوري املحدد ،مجدد ًة يف بيان صادر عن وزارة خارجيتها
«التمســك بإجراء
ّ
االنتخابات الرئاسية وفق الجدول الزمني املنصوص عليه يف الدستور اللبناني»،
وحضت يف
الوقت نفسه الرئيس املكلف عىل اإلرساع يف تشكيل حكومة جديدة تواكب «مطالب وتطلعات
الشــعب اللبناني واملجتمع الدويل» وتكون «قادرة عــى تنفيذ تدابري الطوارئ واإلصالحات
الهيكلية الالزمة لتعايف البالد وإتمام االتفاقيات مع صندوق النقد الدويل».

إجتماع دولي لـ"مكافحة خطط حزب الله"

وناقش املشــاركون يف االجتماع «ا ُملخ ّ
طط اإلرهابي العاملي املســتم ّر لـ»حزب الله»،
ورشاء األســلحة ،واملخ ّ
ططات املالية ،وحــدّدوا كيف يُمكن لـ»حزب اللــه» أن يتكيّف يف
املســتقبل للته ّرب من القانون» ،كما ناقشوا «كيفية اســتخدام القانون أو األدوات املالية
لتعطيل أنشطة «حزب الله» اإلرهابية واإلجرامية والشبكات املرتبطة به» .وشدّد املشاركون
عىل أهمّ ية تضافر الجهود بني الرشكاء و»الحاجة إىل التعاون ملواجهة شبكات «حزب الله»
اإلرهابية العاملية».
يُذكر أن حكومات عدّة دول يف أوروبا وأمريكا الجنوبية والوســطى ومنطقة املحي َ
ط ْي
الهندي والهادئ ،اتخذت إجراءات عىل املســتوى الوطني يف السنوات األخرية لحظر أنشطة
«حزب الله» وتقييد عمله عىل أراضيها ،بحســب البيان .ومن املقــ ّرر أن تعقد «مجموعة
تنسيق إنفاذ القانون» اجتماعا ً جديدا ً العام .2023

التطبيع مع االنهيار :اإلفالس قضاء وقدر

فكل ما «حصل خلص» بنظر الســلطة ،ولنفتح صفحة جديدة عىل قاعدة ّ
«عفى الله
عما مىض» .نؤمم الخســائر ونبدأ دورة جديدة يف الدولة «الالطبيعية» ،فلطاملا نجحت هذه
االســراتيجية بعد الحرب األهلية وبعد اجتياح «حزب الله» بــروت ،فلماذا ال تنجح هذه
املرة؟.
ما يطرح من أفكار لتحديد حجم الخسائر وتوزيعها مهم ،إال أنه ال يمكن أن يستتب إال
بعد تحديد املســؤوليات كمّ ا ً ونوعا ً عىل كل من تسبب باالنهيار .فلغاية اليوم ال يوجد مذنب
واحد ،ســواء كان رئيســا ً أو وزيراً ،أو مديرا ً عاما ً أو مرصفيا ً أو قاضيا ً أو متعهدا ً أو حتى
سمســاراً ...ال أحد .فبأي منطق توزع الخســائر قبل جردة الحساب وتحديد املسؤوليات.
وبأي حق يعاقب من ادّخر جنى عمره يف حساب مرصيف ،ويتنعم صاحب الوديعة االئتمانية
املشــكوك بمصدرها بعدما ه ّربها بالتكافل والتضامن مع «صاحبه» املرصف؟ «مقاربات
كثرية ال تعد وال تحىص هدفها الوحيد الهروب من املحاسبة» ،برأي النائب مارك ضو ،و»هذا
ما أكــد عليه إقرتاح «صندوق التعايف» من قبل الرئيــس ميقاتي .فبغض النظر عن توزيع
الخسائر ،ال يوجد لغاية اللحظة أي بحث يف آليات املحاسبة وإجراءات معاقبة كل من ارتكب
هذه الجرائم».
من الواضح أن ما رسى منذ بداية األزمة لجهة تدفيع املواطنني الكلفة الكربى «ما زال
مستمرا ً عىل قدم وساق» ،يؤكد ضو .فهم من انهارت قدرتهم الرشائية ،واضطروا إىل سحب
مدخراتهم بحســومات كبرية جدا ً ورزح  80يف املئة منهم تحت خط الفقر .وكل املواجهات
التي تخاض يف وجه هذه السلطة ســواء كانت عرب روابط وجمعيات املودعني ،أو القضاء
«ســتبقى نتائجها محدودة ما لــم يكن هناك حل جذري من قبــل الحكومة» ،يؤكد ضو،
«فهناك أمر واقع لتعطيل كل الحلول الجدية يفرض من ضمن خطة القضاء عىل املودعني».
إذا كان من الواضح أن التعديالت التي يحاول ميقاتي إدخالها عىل خطة التعايف ال تخرج
من إطار «البلف» لتعويم املرصفيني عىل حساب الدولة واملودعني ،فإن «التعليقات املسجلة
يف جلســة املال واملوازنة التي حرضها ميقاتي أمس األول تظهر أن هناك نقاشا ً جديا ً حول
املوضوع» ،بحســب املدير التنفيذي لشــبكة املنظمات العربية غري الحكومية للتنمية زياد
عبد الصمد .و»نتيجة هذا النقاش يحددها ما إذا كان الهدف منه للمزايدة أو التوافق اليجاد
مخــارج عادلة وحقيقية» .ولكن يف نهاية املطاف يظهر بوضوح أن هناك ضغطا ً كبريا ً من
لوبي املصارف وجمعيتها لتعطيل أي حل يحملها املســؤولية الكربى ،واملشــكلة برأي عبد
الصمد أن «الطبقة السياســية هي رشيكتهم بأكثر من  45يف املئة ،إال أن هذا التواطؤ يجب
أن يكــر وتواجه كل االلتفافات التي تحمي الطبقة السياســية وتحمل املواطنني العبء
بجدية ومسؤولية».

تظاهرات غاضبة في طرابلس ومصراتة واقتحام البرلمان في طبرق

وأظهرت اللقطــات أيضا ً تجمّ ع عرشات املحتجّ ني أمام مقر الربملان قبل إرضام النريان
داخل املكاتب الرئيســية فيه .كما قام املتظاهرون بإحراق وإتالف وثائق رسمية ،مؤكدين
عزمهم عىل هدم املق ّر بالكامل.
وأوردت مح ّ
طات تلفزيونية عــدّة أن متظاهرين دخلوا املبنــى وأحدثوا فيه أرضاراً،
وأظهرت صور أعمدة كثيفة من الدخان األســود تتصاعد مــن محيط املبنى بعد أن أحرق
متظاهرون غاضبون إطارات ،فيما ذكرت وســائل إعالم أخرى أن جزءا ً من املبنى احرتق،
علما ً أنه كان خاليا ً عندما دخله املحتجّ ون ،فالجمعة يوم عطلة رسمية يف ليبيا.
وتزامن ذلك مع خــروج تظاهرات مماثلة يف العاصمة طرابلس ومدينة مرصاتة ومدن
أخــرى .وجاءت هذه التظاهرات يف وقــت تُعاني فيه البالد منذ عدّة أيــام انقطاعا ً للتيار
الكهربائي وسط ارتفاع درجات الحرارة ،تفاقم بســبب إغالق العديد من املرافق النفطية
َ
املتنافس ْي.
بسبب خالفات سياسية بني املعسك َريْن
وتتنافس حكومتان عىل السلطة منذ آذار ،واحدة مق ّرها طرابلس غرب البالد ويقودها
عبد الحميد الدبيبة منذ العام  ،2021واألخرى بقيادة فتحي باشاغا ويدعمها برملان طربق
واملشــر خليفة حفرت .وكان من املق ّرر إجراء إنتخابات رئاسية وترشيعية يف كانون األوّل
 2021تتويجا ً لعملية الســام التي ترعاها األمم املتحدة بعد أعمال العنف العام  ،2020لكن
ت ّم تأجيلها إىل أجل غري مسمّ ى بسبب الخالفات القوية بني الخصوم السياسيني والتوترات
عىل األرض .واختُتمت الجولة األخــرة من املحادثات يف جنيف بني مجلس النواب واملجلس
األعىل للدولة الخميس من دون إتفاق عىل إطار دستوري إلجراء اإلنتخابات .وقاد املفاوضات
األخرية رئيس مجلس النــواب ،ومق ّره طربق ،عقيلة صالح ،ورئيس املجلس األعىل للدولة،
ومق ّره طرابلس ،خالد املرشي.

مجزرة روسية قرب أوديسا

ويف الســياق ،قال الرئيس األوكراني فولوديمري زيلينسكي لدى استقباله رئيس الوزراء
النروجي يوناس غار ســتور« :إنّها رضبة محدّدة الهدف ومتعمّ دة من جانب روسيا .لنكن
رصيحني ...إنّه ترهيب رويس ض ّد مدننا وقرانا وض ّد شــعبنا من بالغني وأطفال» ،يف حني
أطلق وزيــر الخارجية األوكراني دميرتو كوليبا تغريدة جــاء فيها« :أدعو رشكاءنا إلمداد
أوكرانيــا بمنظومات دفاعية مضــادة للصواريخ بأرسع وقت ممكن .ســاعدونا يف إنقاذ
األرواح» ،واصفا ً روسيا بأنها «دولة إرهابية».
ويف األثناء ،أعلنت النروج عن مســاعدة ألوكرانيا عىل مــدى عامَ ْي بنحو  970مليون
يورو ،وذلك ملناســبة زيارة لرئيس الوزراء النروجي إىل أوكرانيا حيث إلتقى زيلينســكي.
وأوضحت الحكومة النروجية يف بيان أن هذه املساعدة الكبرية تُضاف إىل مساعدات سابقة
أعلنتها أوسلو ،وستُستخدم يف «املساعدة اإلنســانية وإعادة إعمار البالد واألسلحة ودعم
عمل السلطات» األوكرانية.
وأكد ســتور يف البيان الوقوف مع الشــعب األوكراني ،وقال« :نحن نُســاهم يف دعم
نضال األوكرانيني مــن أجل الح ّرية .إنّهم يُقاتلون من أجل بلدهــم ،وأيضا ً من أجل قيمنا
الديموقراطية» .وزار ستور قرية يهدنة التي ترضّ رت بشدّة من الحرب يف أوكرانيا .وذكرت
وكالة األنباء النروجية «أن تي بي» أن رئيــس الحكومة تأثّر بما رآه خالل زيارته ،ووصف
القرية بأنّها «ملحة من الجحيم عىل األرض».
توازيــاً ،أعلنــت وزارة الدفاع الروســية يف بيــان أن قواتها أصبحت عند مشــارف
ليسيتشانسك» ،مشــر ًة إىل أن «الجيش األوكراني يتكبّد خسائر فادحة» ،بينما ذكر حاكم
منطقة لوغانســك ســرغي غايداي عرب «تلغرام» أن «اإلجالء من ليسيتشانسك متع ّذر يف
الوقت الراهن» ّ
ــي الجنوب والغرب» قرب
ألن الروس «يُحاولون تطويق جيشــنا من جهتَ ْ
املدينة .وتُعترب ليسيتشانســك آخر مدينة كبرية خارج سيطرة الروس يف منطقة لوغانسك،
إحدى محافظتَ ْي منطقة دونباس التي تُريد موسكو السيطرة عليها كليّاً.
واتهم الجيش األوكراني الروس بإطالق قنابل فوســفورية عىل جزيرة الثعبان يف البحر
األسود ،والتي استعادت القوات األوكرانية الســيطرة عليها من الجيش الرويس الخميس.
وكتب قائد الجيش األوكراني فالريي زالوجني عىل «تلغرام»« :قرابة الساعة ّ ،18:00
نفذت
القوات املس ّلحة الروســية م ّرتَ ْي رضبة جوّية مســتخدمة قنابل فوسفورية عىل جزيرة
الثعبان» ،متّهما ً موســكو بـ»عــدم احرتام الترصيحات التي أدلت بهــا» ،إذ كان الجيش
الرويس قد أعلن الخميس أنه انســحب من هذه الجزيرة اإلسرتاتيجية «يف بادرة حسن نية»
بعدما «أت ّم األهداف املحدّدة».
ويف منطقة خاركوف ،أعلن الحاكم أوليغ ســينيغوبوف ســقوط  4قتىل و 3جرحى يف
الســاعات الـ 24األخرية .ويف خريسون ،رضبت مروحيات أوكرانية «تجمّ عا ً للقوات والعتاد
العســكري عائدة للعدو» ،قرب بلدة بيلوزيركا ،عىل ما أفاد الجيش األوكراني ،مشــرا ً إىل
سقوط  35قتيالً يف صفوف الجنود الروس وتدمري آليات مد ّرعة تابعة للعدو ،يف وقت طالبت
فيه املحكمة األوروبّية لحقوق اإلنســان الحكومة الروســية باحرتام حقوق أرسى الحرب
األوكرانيني.
ويف اإلطار الثقايف للحرب وتبعاتها التي تُهدّد اســتمرار تقاليد متوارثة ،أدرجت منظمة
«اليونسكو» الثقافة املرتبطة بحساء البورش األوكراني عىل الئحتها للرتاث الثقايف غري املادي
املع ّرض للخطر .وأوضح مق ّرر لجنة تقييم امللف األوكراني يف املنظمة بيري لويجي بيرتيلو أن
«وجود هذا الحســاء ليس يف خطر بح ّد ذاته ،لكن الرتاث اإلنساني والحي املرتبط بالبورش
هو املع ّرض لخطر مبارش بفعل تع ّ
طل قدرة السكان عىل ممارسة ونقل تُراثهم الثقايف غري
املادي بشكل خطر ج ّراء النزاع املس ّلح ،ال سيّما بسبب التهجري القرسي للمجتمعات».
ورحّ ب وزير الثقافة األوكراني أولكسندر تكاتشينكو بإعالن اليونسكو ،وقال ّ
إن «النرص
لنــا يف حرب البورش» ،مؤكدا ً أن أوكرانيا «ســتنترص يف حرب البورش ويف هذه الحرب» ،يف
إشارة إىل الرصاع مع روسيا ،بينما دانت وزارة الخارجية الروسية إعالن اليونسكو ،وسخرت
من هذا املوقف.
ويف الغضون ،دعت السفرية الروسية يف بلغاريا اليانورا ميرتوفانوفا إىل قطع العالقات
الديبلوماسية بني البل َديْن ،بعد رفض صوفيا الرتاجع عن قرار طرد  70مو ّ
ظفا ً ديبلوماسيّا ً
روســيّاً .وقالت ميرتوفانوفا« :أنوي أن أُناقش مع قادة بالدي من دون تأخري مسألة إغالق
الســفارة الروســية يف بلغاريا ،وهو ما سيشــمل حتما ً البعثة الديبلوماسية البلغارية يف
موسكو».

أخبار سريعة
شي يتباهى بديموقراطية
هونغ كونغ
أشاد الرئيس الصيني شي جينبينغ
بالحكم في هونغ كونغ منذ إعادة
المستعمرة البريطانية السابقة إلى
بكين ،بمناسبة مرور ربع قرن على
هذه الذكرى ،وبـ"ديموقراطية
حقيقية" رغم القمع الذي يُمارس
فيها منذ عا َميْن .وأثناء مراسم
تخ ّللها أيضا ً أداء جون لي ،الرئيس
الجديد للسلطة المح ّلية ،اليمين،
أكد شي أن ك ّل ما فعلته الصين منذ
األوّل من تمّ وز  1997حين عادت
المدينة إلى سيادتها كان "لما فيه
خير هونغ يونغ" ،معتبرا ً أنّه "بعد
إعادة توحيدها مع الوطن األمّ،
أصبح س ّكان هونغ كونغ أسياد
مدينتهم والديموقراطية الحقيقية
في هونغ كونغ بدأت حينذاك".
وتابع" :بعد ك ّل العواصف ،أدرك
الجميع بأسى أن هونغ كونغ ال
يُمكن أن تغرق في الفوضى".
وكان وزير الخارجية األميركي
أنتوني بلينكن قد أعرب عن أسفه
"لتآكل الحكم الذاتي" في هونغ
كونغ ،في حين تعهّ د رئيس الوزراء
البريطاني بوريس جونسون "عدم
التخ ّلي" عن المدينة.

قائد "طالبان" :ال مصالحة
بين اإلسالم والكفرة
دعا القائد األعلى لحركة "طالبان"
هبة الله أخوند زاده العالم أمس
إلى التوقف عن التدخل في الشؤون
األفغانية ،معتبرا ً أن تطبيق الشريعة
اإلسالمية هو مفتاح النجاح في
بالده .وتو ّلى أخوند زاده الكالم
خالل اجتماع لشخصيات دينية
ووجهاء قبائل دعا إليه نظام
الحركة المتط ّرفة لتعزيز شرعيّته،
علما ً أنه لم يسبق أن صوّر علنا ً
منذ وصول "طالبان" إلى السلطة
في آب الماضي ،ويعيش عاد ًة في
عزلة في قندهار في جنوب البالد.
ً
وقال في خطاب استم ّر
ساعة
ونقلته اإلذاعة الرسمية" :يقولون
لنا :لماذا ال تفعلون هذا ،لماذا ال
تفعلون ذاك؟ لماذا يتدخل العالم
في شؤوننا؟ لن نقبل تعليمات من
أحد في العالم .لن ننحني ّإل لله
العلي القدير" ،معتبرا ً أنّه "ال يُمكن
ّ
أن تكون هناك مصالحة بين اإلسالم
والكفرة .لم تحصل قط ،ال في
الماضي وال في الحاضر".

اإلكوادور :إتفاق بين
الحكومة والمحت ّ
جين
ّ
توصلت الحكومة وقادة التظاهرات
التي يُن ّ
ظمها السكان األصليون منذ
أكثر من أسبوعَ يْن وتخ ّللتها أعمال
عنف في اإلكوادور ،إلى اتفاق
مساء الخميس لوضع ح ّد للحركة
االحتجاجية على غالء المعيشة التي
تش ّل جزءا ً من البالد .وأتى اإلتفاق
ّ
برعاية الكنيسة الكاثوليكية
وينص
على خفض أسعار المحروقات 15
سنتا ً من الدوالر ،وهو من المطالب
الرئيسية للمحتجّ ين وغالبيّتهم من
المزارعين الذين يُقيمون في جبال
األنديز ومنطقة األمازون في البالد.
وقال رئيس اتحاد الشعوب األصلية
(كوني) ،رأس حربة التظاهرات،
ليونيداس إيسا" :سنوقف تح ّركنا"،
فيما غ ّرد الرئيس المحافظ غييرمو
السو" :بلغنا الهدف السامي الذي
نتط ّلع إليه جميعاً ،أي السالم في
بلدنا .إنتهى اإلضراب" .وكان
المحتجّ ون يُطالبون منذ بداية
تح ّركهم بتخفيض قدره  40سنتاً.
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الكلمات المتقاطعة
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 – 1ملكة جمال لبنانية سابقة.

 – 1صوت األفعى  -خراب  -حلم.

 - 2فنان إماراتي  -سالم واستقرار.

 - 2دولة أوروبية  -ترأس الجيش  -غير متذكر.

 - 3كان رط ًبا فجف  -حذر واتقى  -اتمام.

 - 3دولة أفريقية  -تهذيب  -نعم بالروسية.
 - 4عملة دولة آسيوية  -ابن  -عاصمة دولة

يقع في آسيا الوسطى بين أوزبكستان جنوبا

أفريقية.

وكازاخستان شماال.

 - 5شاهده  -بلدة لبنانية في قضاء المتن.

 - 5شبكة باألجنبية  -وسط الدار  -هاج الدم  -ح ُّر
العطش في الجوف.
َ

 - 6يطارده  -تعبير موسيقي يقصد به أي
مقطوعة أو مقطع موسسيقي يعزفها أو يغنيها

 - 6قروض مؤجلة  -شؤون  -منخفض باألجنبية.

مؤدي منفرد.

 - 7اسم موصول  -حفرة  -حزن  -فا ّر.

تركي يطلق على سيِّدات القصور
 - 7إلزام  -لقب
ّ

 - 9نام  -رئيس وزراء بريطاني سابق  -ضمير
منفصل.

 - 8سنور  -أحد الوالدين  -يبني ويش ّيد.
 - 9أشار بيده  -خشن صوته  -شراء.

 - 10أحد خلفاء الدولة العباسية وكان أديبا

 - 10نادي كرة سلّة أميركي  -بائع البقول
واألغذية غير المطهية ونحوهما.

 -أغلقوا الباب.

 - 8فنانة لبنانية  -في الطليعة  -لظى.

وشاعرا ويسمى “خليفة يوم وليلة”  -مأوى األسد.

 - 11خيط الب َّناء الذي ُي ْب َنى بحذائه  -خاصتي

 - 11بسط  -أصفر باألجنبية  -نوتة موسيقية
ُ -ح ُلول الوقت المناسب أو المعتاد لزراعة مع َّينة

 -فتل الحبل.

أو لجني غلّة.
وهم أو مظهر ُمغ ٍر وخادع -
 - 12بسط وم ّد ْ -
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 - 12مدينة فلسطينية َ -نزق وطيش.

 - 13ص َّيره منحن ًيا  -أداة نصب  -ثبت ورسخ -

ضمير متصل.

متكلّم.
 - 13أداة نصب  -تهديد  -عائق  -ضمير متصل.

 - 14عائلة  -قائد جيش لبناني راحل.

 - 14محافظة أردنية  -حب  -للمساحة  -ضوء.

 - 15وعاء الخمر  -يواظبون على ويداومون -

 - 15جاراها وماشاها  -المجازي والمعاقب.

زورق.

المربعات الذهبية

ضع داخل كل ( )LOZANGEاألرقام من  1إلى  8في كل خط أفقي
وعمودي .األرقام الموجودة داخل المربعات الرمادية هي حاصل مجموع
أربعة أرقام محيطة بها ،وضعنا أرقا ًما في مكانها الصحيح لمساعدتك
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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.

8
3

أفقي ًا

 - 4ج ّرب فعل  -دار حول الشيء  -بحر داخلي

8x8

5

عمودي ًا
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1

6

2
7 5
2 1
6
8
4
9
4
1
7
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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.
 - 1ضحية كارثة.
 - 2مستغ ٍن.
رئيسا على اآلخرين.
 - 3من صار زعي ًما أو
ً
 - 4طالِب لطريق الهداية.
 - 5مفتون ،مصاب بالسحر.
 - 6مستدعى.
ُ - 7م ْستَبْ ِعد ألمر ما من نطاق قاعدة أو حكم
ما.
 - 8متراكم.
 - 9آالت من خشب أو معدن ُين َفخ فيها فتُح ِدث
صو ًتا ،لها مفاتيح وبها ثقوب لألصابع.
 - 10ساقط ومنحط.
ُ - 11معفى عنه.
ُ - 12مزيل الباطل.
 - 13تقدير قيمة الشيء.
 - 14ميزات يمتاز بها إنسان أو شيء على
غيره.
 - 15إهمال وتهاون.
 - 16مرافق ومصاحب.
 - 17طالب المساعدة والعون والنصرة.
 - 18بدء ،مطلع.
 - 19مزعوم.
 - 20منتقى ،مفضل.
 - 21متمدد ،منبسط ،مستل ٍق.
 - 22مسترد ومستعيد.
 - 23مستور.
 - 24بادئ في النم ّو أو التفتح.
 - 25مثابرة.

قتميي

جمحبو

صريتق

خرمست

= 94
كنمبو

فرمغت

حرومس

هـ د م س ت

ت ل هـ م س

= 39

5

مسحور
ثمستن

هـ م ز ق

مريمزا

نمستعي

دقمستم

= 51
هـ ز م ر

زياما

ظموابة

زتمعم

كفمست

= 68
دعىم

ترامخ

=
64

=
80

تسبمر

تردم

=
72

املمز

=
44

= 73

=
65
حلول العدد السابق

أرقام األقوياء
تتألف هذه اللعبة من خمسة
خطوط أفقية وخمسة خطوط
عمودية وخطين قطريين .كل
خط مؤلف من خمس دوائر،
يجب وضع األرقام الخارجية
على ذات الخط (أفقيا وعموديا)
داخل الدوائر األربع الفارغة
(رقم في كل دائرة) شرط أن ال
تكون هناك أي أرقام متشابهة
في كل خط .مجموع األرقام
في كل خط أفقي وعمودي
وفي الخطين القطريين يجب
أن يكون 504

ترمسجع

45
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الكلمات المتقاطعة
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أفقيا – 1 :سمير غانم  - 2 -سمير
صبري  - 3 -ميدان  -فلح  - 4 -يريق
 فيلق  - 5 -رع  -بارني  - 6 -ياي باركه  - 7 -ز ز  -المورد  - 8 -باي -المي  - 9 -كر  -فغ  -لمح.
عموديا - 1 :سمير يزبك  - 2 -سمير
عازار  - 3 -ميدي  - 4 -يراقب - 5 -
رصن  -ابالغ  - 6 -غب  -فرامل 7 -
 ارفين رومل  - 8 -نيللي كريم 9 - -حق  -هد.
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ألـــــعـــــاب قـــــوى

جاكوبس الغائب يأمل بالمشاركة في يوجين

لقاء ستوكهولم :دوبالنتيس يحلّق مجددًا
وآشر -سميث تفوز بالـ "فوتو فينيش"
حقق السويدي أرمان دوبالنتيس أفضل رقم في التاريخ في مسابقة القفز بالزانة في الهواء
الطلق ،عندما سجل  6.16م في لقاء ستوكهولم الدولي ،المرحلة الثامنة من أصل  13ضمن
الدوري الماسي أللعاب القوى.
نجح دوبالنتيس ،البالــغ من العمر  22عاما ً وحامل الرقم القيايس
العاملي يف املسابقة ( 6.20م حققه يف بطولة العالم داخل قاعة يف بلغراد
يف آذار املايض) ،يف تحقيق إنجازه قبل أســبوعني مــن بطولة العالم يف
يوجــن األمريكية (من  15اىل  24تموز الجاري) ،ماحيا ً أفضل رقم له يف
الهواء الطلق كان سجله يف أيلول  2020يف روما بقفزه  6.15م.

دوبالنتيس طائرًا في مسابقة القفز بالزانة (أ ف ب)

وقتها محا دوبالنتيس الرقم القيايس العاملي يف الهواء الطلق والذي
كان بحوزة األوكراني سريغي بوبكا منذ  1994وهو  6.14م.
ويسيطر دوبالنتيس ،املولود يف والية لويزيانا يف الواليات املتحدة من
أب أمريكي وأم سويدية ،عىل منافسات القفز بالزانة لسنوات عدة .فقد
توّ ج بطالً ألوروبا يف العام  2018يف برلني ،وبطالً أوملبيا ً يف العام 2021يف
طوكيو ،وبطالً للعالم داخل قاعة يف بلغراد هذا العام ،وال ينقص سجله
ســوى اللقب العاملي يف الهواء الطلق ،علمــا ً أنه حل وصيفا ً يف مونديال
الدوحة يف العام .2019
ونجح دوبالنتيــس يف تحطيم الرقم القيايس العاملي أربع مرات منذ
العام  ،2020ورفعه تدريجيا ً من  6.17م إىل  6.20م هذا الشــتاء عندما
أصبح بطالً للعالم داخل القاعة يف بلغراد.
وواجه دوبالنتيس صعوبــات يف بداية املســابقة حيث احتاج اىل
محاولة ثالثة لتخطي حاجــز  5.83م .بعد ذلك ،تخطى حاجزي 5.93
م و 6.03م بسهولة ،قبل أن يجتاز حاجز  6.16م يف محاولته الثانية.
وقال دوبالنتيس« :يا له من شعور لذيذ! إنه ألمر رائع أن تقفز عىل
املضمار حيث أتدرب ،وأعيش عىل بعد  10دقائق من هنا ،وكنت أرغب يف
الدفاع عن أريض .لقد منحني الجمهور السويدي حافزا ً إضافياً».
وأضاف« :شعرت أنني يف املســتوى لتحقيق مثل هذا اإلنجاز .ليس
بالرضورة أفضل مســتوياتي ألنني أشعر أنه ال يزال بإمكاني التحسن.
لم أكن مثالياً .ال يزال لدي هامش للتطور».

بول فائزة في سباق  400م حواجز (أ ف ب)

وقال كامويس« :بعد الحصة التدريبية ،شــعر مارسيل بانزعاج يف
عضلة أعىل الفخذ .قمنا بتقييم الوضع لكن جسده ظهرت عليه عالمات
عدم االرتياح .قبل أســبوعني مــن بطولة العالــم ،ال يمكننا املخاطرة
بالركض يف ستوكهولم».
وأضاف« :الوضع تحت الســيطرة .إنه يعاني أملا ً خفيفـــا ً يف
عضلة املؤخرة».
وتستمر السلســلة السوداء للبطل األوملبي اإليطايل البالغ من العمر
 27عاماً ،والذي فاجأ الجميــع يف طوكيو الصيف املايض
عندما توّ ج بالذهب يف ســباقي  100م والتتابع أربع مرات
 100م ،ثم بطالً للعالم يف سباق  60م داخل قاعة يف بلغراد
انسحاب جاكوبس
يف آذار املايض.
وجاء إنجاز دوبالنتيس لينيس الجماهري الخرب الصادم الـ 100م لسيمبين
وأربكــت مشــاكل يف األمعاء يف كينيــا يف أوائل أيار،
الذي أعلنه املنظمون قبل ســاعات قليلة من انطالق لقاء في غياب جاكوبس
وإصابة يف الفخذ يف منتصف الشــهر ذاته ،بشــكل كبري
ســتوكهولم ،ويتعلق بانســحاب بطل أوملبياد طوكيو يف
اســتعدادات جاكوبس هذا املوســم ،حيث شارك فقط يف
سباق  100م اإليطايل مارسيل جاكوبس بسبب «آالم» شعر
ثالثة سباقات يف الـ100م ،من بينهما اثنان يف  18أيار خالل لقاء سافونا
بها يف التدريبات.
ً
ثوان يف النهائي،
و10.04
التصفيات
يف
ثوان
9.99
سجل
عندما
اإليطايل
أنه
ا
علم
العالم،
بطولة
من
أسبوعني
قبل
جاكوبس
إصابة
وجاءت
ٍ
ثم األسبوع املايض يف بطولة إيطاليا يف رييتي عندما قطع املسافة بزمن
تعاىف أخريا ً من إصابة يف الفخذ أبعدته عن املنافسات يف األسابيع األخرية.
 10.12ثوان.
وكتب املنظمون يف بيان« :بعد الشــعور باأللــم يف التدريبات وبعد
وكان اإليطايل يعول كثريا ً عىل لقاء ستوكهولم إليجاد مواجهة عالية
فحص طاقمه الطبي ،تم اتخاذ قرار بعدم املجازفة».
املستوى قبل البطولة العاملية يف والية أوريغون.
لكن مدربه باولو كامويس قلل من شــأن االنتكاسة الجديدة لعدائه
وكان جاكوبس أكد يف مؤتمر صحايف األربعاء أنه سيطري إىل الواليات
الذي بدأ املوســم بتتويجه بذهبية  60م يف بطولة العالم داخل القاعة يف
املتحدة مبارشة بعد لقاء ستوكهولم.
بلغراد ،قبل إصابة الفخذ يف منتصف أيار.

جــــــــورج الهــــــــانــــــــي
g.elhani@nidaalwatan.com

هكذا ُيك َّرم اإلعالم الرياضيّ...
مبادرة طيّبة وكريمة قام بها رئيس نادي العهد تميم سليمان منتصف األسبوع
الجاري بتكريمه اإلعالم
الرياضي ،مثنيا ً في كلمته على الدور الكبير والفاعل الذي
ّ
تؤدّيه الصحافة الرياضية في خدمة اإلتحادات واألندية واألبطال في شتى األلعاب
الجماعية والفردية.
ً
ً
ّ
ّ
ِ
مّ
اإلعالم
إن
،
ا
مشكور
سليمان
عليه
أقدم
ا
م
ا
وبعيد
تقال،
لكن الحقيقة
الرياضي
ّ
ّ
يتدخل في شؤونه ومهنته بعض رؤساء أو إداريي اإلتحادات
يُك ّرم حقا ً عندما ال يعود
واألندية الذين يحاولون أن يملوا عليه ما يكتب ،أو عندما ال يعود هذا اإلعالم تحديدا ً
مكسر عصا أو فشة خلق عند أحد ،فال يُعامل بطريقة تخلو من التهذيب واإلحترام،
وتتضمّ ن الكثير من اإلهانات التي تص ُل أحيانا ً الى ح ّد التهديد والوعيد.
إن اإلعالم الرياضي يُك ّرم بالفعل عندما ّ
ّ
يكف بعض القيّمين على اإلتحادات من
أصحاب المزاجات المتق ّلبة أو العقول المتحجّ رة عن التع ّرض له والتضييق عليه في
وظيفته أو في حياته الشخصية ،وعندما يدركون ّ
أن أيّ صحافي هو ح ّر في ما ينشره
وما يعبّر عنه ،فال يضمرون له األذى والسوء ،أو «يجرجرونه» الى المحاكم لمحاولة
تحجيمه وترهيبه ،ع ّله يصير مدجّ نا ً ومطواعا ً في مقاالته.
وأخيرا ً يجب أن يعلم أهل الرياضة جميعاًّ ،
أن المناصب التي يتو ّلونها لن تدوم لهم
الى األبد ،وهم مهما بلغت درجة إنجازاتهم ،حتى لو كان معظمها وهميّاً ،فإنّهم في
ختام واليتهم اإلدارية سيوضبون حقائبهم ويعودون الى منازلهم ،فيما الصحافيون
سيتابعون عملهم كالمعتاد ،وستظ ّل أقالمهم تتجرأ على قول الحقيقة مهما كانت
صعبة و ُم ّرة ،وعلى تسليط الضوء على األخطاء والعيوب بغية تصحيحها وليس أبدا ً
إلهانة أو تحقير من إرتكبها.
تكري ُم اإلعالم
الرياضي بدأ بمبادرة من دارة تميم سليمان في بعبدا ،فلع ّله يكون
ّ
مقدّمة لتعاون وثيق ال غنى عنه بين طرفين يكمّ الن بعضهما البعض ،ويُكمالن هذا
الدرب الطويل جنبا ً الى جنب مع إحترام خصوصية ك ّل منهما ،لتحقيق المزيد من
التقدّم والنجاح للرياضة اللبنانية.

يوكيتش باقٍ مع دنفر بصفقة قياسيّة
مدّد الرصبــي نيكوال يوكيتش ،أفضــل العب يف الدوري
املنتظم يف املوســمني املاضيني ،عقده مع فريقه الحايل دنفر
ناغتس بصفقة قياسية يف تاريخ الدوري األمريكي للمحرتفني
بقيمة  264مليون يورو لفرتة خمسة أعوام.
وسلط ناغتس الضوء عىل الصفقة القياسية من بني
عدة وسائل مع العب االرتكاز
يوكيتش ( 27عاماً) ،يف وقت
تبدأ فيه فرتة املحادثات مع
الالعبيـــــن املتحرريـــن
من عقودهم.
وكمــا كان متوقعــاً،
توصل الطـرفان

إىل اتفاق بعدما أكــد يوكيتش ،الذي اختــر أفضل العب يف
الدوري يف أيار املايض للموسم الثاني عىل التوايل ،أنه غري مهتم
بالرحيل عن فريقه غداة خســارة دنفر أمام غولدن ستايت
ووريرز يف األدوار اإلقصائية «بالي أوف».
وباختيــاره أفضل العب يف الدوري عامــن عىل التوايل،
انضم يوكيتش إىل النادي املغلق لألساطري عىل غرار بيل راسل
وويلت تشــامربلني وكريم عبد الجبار وموزس مالون والري
بريد وماجيك جونسون ومايكل جوردان وتيم دانكن والكندي
ستيف ناش وليربون جيمس وستيفن كوري واليوناني يانيس
أنتيتوكونمبو .كل هذه االســماء ،باستثناء ناش ويوكيتش،
توّجت بلقب الدوري.
وتألق يوكيتش بشكل الفت خالل املوسم املنتظم املنرصم
بتســجيله  27.1نقطة يف املباراة الواحــدة ،إضافة إىل 13.8
متابعة و 7.9تمريرات حاسمة.
من جهته ،أعلن الفرنيس نيكــوالس باتوم تمديد عقده
مع فريقه الحايل لوس أنجليس كليربز ملدة عامني إضافيني،
وتحديدا ً حتى  2024يف مقابل  11مليون دوالر سنوياً.
وانتقل باتوم ( 33عامــاً) إىل كليربز يف ترشين الثاني
 2020بعدما استبعده فريقه السابق تشارلوت هورنتس
عن قائمة العبيه.
وخاض باتــوم  54مباراة أساســيا ً من أصل 59
شارك فيها خالل املوســم املنرصم ،وبلغ معدله 8.3
نقاط و 4.3متابعات يف اللقاء.
وكتب الالعب عرب صفحته عــى «تويرت»« :أنا
متحمس جدا ً للبقاء يف هذا النادي الذي استقبلني يف أدنى
فرتة يل».
وكان باتوم ،الذي لن يشارك مع منتخب فرنسا يف بطولة
أوروبا لكرة السلة يف أيلول املقبل ،أعلن أنه سيعتزل مع نهاية
األلعاب األوملبية املقررة يف باريس يف العام ( .2024أ ف ب)
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يتمسك بصالح حتى 2025
ليفربول
ّ
ّ
وقع املهاجم املرصي محمد صالح عقدا ً جديدا ً
«طويل األمد» مع ناديــه ليفربول االنكليزي كما
اعلن االخري رسميا ً امس .وقال صالح« :شعوري
رائع وانا متحمس لحصــد املزيد من االلقاب مع
النادي .انه يوم سعيد للجميع».
وأضاف« :ال شــك انكم الحظتم بأن الفريق
يف تطور مســتمر يف الســنوات الخمس او الست
االخرية ،واملوســم الفائت كنا قاب قوســن او
ادنــى من احــراز اربعة القاب ،لكن لألســف يف
االسبوعني االخريين من املوســم فقدنا لقبني»،
يف إشــارة اىل دوري األبطال الذي خرس ليفربول
مباراته النهائية أمام ريال مدريد
اإلســباني ،والدوري املحيل الذي
خرس معركته بفارق نقطة فقط
عن مانشسرت سيتي.
وينتهي عقــد صالح مع ليفربــول يف 30
حزيــران  ،2023وقد دخل الطرفان يف مفاوضات
طويلة وشاقة يف األشهر األخرية من أجل تجديده،
قبل أن يتوصال اىل اتفاق امس.
وذكرت تقارير صحافية ان صالح مدد عقده
حتى حزيران .2025
وســجل صالح  156هدفــا ً يف  254مباراة
خاضها يف صفوف ليفربول يف مختلف املسابقات،
منذ انتقاله من روما االيطايل قبل خمس سنوات.
وكان صالح أحد الالعبني الرئيســيني يف تتويج
ليفربــول يف العام  ،2020بأول لقــب له يف الدوري
ويف غيــاب جاكوبس عن لقاء ســتوكهولم ،حقق الجنوب أفريقي
أكاني ســيمبني فوزا ً بزمن  10.02ثوان ،متقدما ً عىل الربيطاني ريس
بريسكود ( 10.15ث).

«فوتو فينيش»

وفازت بطلة العالم الربيطانية دينا آرش -ســميث باملركز األول يف
سباق  200م مســجلة  22.37ثانية ،متفوقة بالصورة النهائية «فوتو
فينيش» عىل السويرسية موجينغا كامبونجي ،بطلة العالم ملسافة 60
م داخل قاعة.
وفرضت الهولندية فيمكي بول نفســها مجددا ً يف ســباق  400م
حواجز محرزة املركــز األول بزمن  52.27ثانية ،مؤكدة اســتعدادها
للمنافسة الرشسة يف املونديال مع األمريكيتني دليلة محمد ،بطلة العالم
يف املسافة ،وسيدني ماكلولني التي ســجلت رقما ً قياسيا ً عامليا ً جديدا ً
للسباق ( 51.41ث) خالل التجارب األمريكية نهاية األسبوع املايض.
وقالت بول« :ما زلت آمل أن أفعل شيئا ً مميزا ً جدا ً أيضا ً يف يوجني».
ولدى الرجال ،حقق الربازييل أليسون دوس سانتوس أفضل توقيت
للسباق هذا املوسم والسادس يف التاريخ بتسجيله  46.80ثانية.
وقال الربازييل املتوّ ج بربونزية أوملبياد طوكيو« :أنا فخور جدا ً بهذا
األداء .ســارت تحضرياتي بشــكل جيد وهذه النتيجة تظهر ذلك .أفكر
يف الرقم القيايس العاملي كل يوم ،كل ليلــة ،وأنا أحلم بذلك» ،ملمحا ً إىل
الرقم القيايس للنروجي كارستن وارهولم ( 45.94ث) يف أوملبياد طوكيو
الصيف املايض( .أ ف ب)

غوتي مدرّبًا جديدًا لسبيتسيا
تعاقد نادي سبيتسيا اإليطايل لكرة القدم أمس مع املدرب لوكا
غوتي ،يف أعقاب إنهاء تعاونه مع ســلفه تياغو موتا قبل انطالق
املوسم الجديد.
وقال سبيتسيا يف بيان« :ســيكون لوكا غوتي املدرب الجديد
لفريق سبيتسيا وسيقوده يف العامني املقبلني».
وابتعد غوتي ( 54عاماً) عن مقاعــد املدربني منذ إقالته من
مهامه مع أودينيزي يف كانون األوّل املايض ،إذ لم يتمكن من تحقيق
سوى  3انتصارات خالل الحقبة التي أرشف فيها عىل تدريبه.
وقاد غوتي فريــق أودينيزي يف كل من موســمي 2020-2019
و 2021-2020الحتالل املركز الثالث عرش يف الدوري االيطايل «سريي أ».
وكان سبيتســيا قد أعلن الثالثاء املايض أنــه وافق عىل «إنهاء
رضائي» لعقد موتا ( 39عاماً) بعد موســم كامــل عىل رأس إدارته
الفنية ،عىل رغم أن العب خط الوسط اإليطايل السابق ،الربازييل األصل،
نجح يف تجنيب فريقه الهبوط باحتالله املركز السادس عرش( .أ ف ب)

٢٣

املمتاز منــذ ثالثني عاماً ،بعد عام من مســاهمته
أيضا ً يف فوزه بلقــب دوري أبطــال أوروبا .وكان
ليفربول اجرى صفقة ممتازة بتعاقده مع املهاجم
االوروغواياني الــدويل داروين نونيــز من بنفيكا
الربتغايل مقابل صفقة يمكن أن تصل اىل  100مليون
يورو( .أ ف ب)

أخبار سريعة
خميس :المبرّة يستعدّ

كشف مدير فريق المب ّرة قاسم
خميس لصحيفتنا ّ
أن إدارة النادي
ستجتمع االثنين المقبل لوضع
ودراسة روزنامة الموسم الجديد
وإطالق التمارين رسميا ً إستعدادا ً
لبطولة لبنان للدرجة الثانية.
أضاف :تواصلنا مع المدرب عادل
رزق الذي سيتولى قيادة الفريق
الى جانب حسن قليط الذي سيكون
مساعدا ً له ،إضافة إلى كامل جابر
كمد ّرب لحراس المرمى .وعن
طموحات المب ّرة أوضح خميس
ّ
أن المد ّرب الجديد سيعمل على
معالجة الخلل في خطوط الفريق
الذي يهدف أوال ً الى المحافظة على
موقعه والبقاء ضمن أندية المقدّمة.

تألّق لبناني
في الكيك بوكسينغ

«"ويمبلدون" :فوز ديوكوفيتش وجابر
وخروج ساكاري
لم يجد الرصبي نوفــاك ديوكوفيتش املصنف أول
وحامل اللقب أي صعوبــة يف بلوغ الدور الرابع لبطولة
ويمبلدون الربيطانية ،ثالثة البطوالت األربع الكربى يف
كرة املرضب ،كما حال التونسية أنس جابر املصنفة ثالثة
عند السيدات التي بلغت الدور ذاته .وتغلب ديوكوفيتش
عىل مواطنه ميومري كيســمانوفيتش 6-صفر و3-6
و 4-6يف ســاعة و 52دقيقة ،ليبلغ الدور الرابع للمرة
الخامسة عىل التوايل يف ويمبلدون ،الفائز بلقب نسخاتها
الثالث املاضية ،والرابعة عرشة يف مسريته.
ورفــع ديوكوفيتش عــدد انتصاراته يف مالعب
عموم إنكلــرا اىل  24عىل التــوايل واىل  82باملجمل،
معززا ً الرقم القيايس يف البطوالت الكربى الذي حققه
يف الدور األول حني حقق فوزه الثمانني.
ويلتقي الرصبي يف الــدور الرابع الهولندي تيم
فان رييتهوفن ،الذي واصل مغامرته يف مشــاركته
األوىل يف الـ»غراند ســام» بفوزه عــى الجورجي
نيكولوز باسيالشفييل  4-6و 3-6و.4-6
وعىل غرار ديوكوفيتــش ،لم تجد جابر املصنفة
ثانية عامليا ً صعوبة تذكر يف بلوغ الدور الرابع بفوزها
عىل الفرنســية ديان بــاري  2-6و .3-6واحتاجت

ماريا في مباراتها وساكاري (أ ف ب)

جابــر ،املصنفة ثالثــة يف البطولــة ،اىل  68دقيقة
لتخطي منافستها وترضب موعدا ً يف الدور املقبل مع
البلجيكية إيليز مرتنز التي تغلبت بدورها عىل األملانية
أنجليك كريبر الخامسة عرشة  4-6و.5-7
يف املقابــل ،ودّعــت اليونانية ماريا ســكاري
الخامســة البطولة باكراً ،بسقوطها يف الدور الثالث
أمام األملانية تاتيانا ماريا الـ 103عامليا ً  6-3و.7-5
وتلتقي ماريا مــع الالتفية يلينا أوســتابنكو
الفائزة عىل الرومانية إيرينا بيغو  6-3و 1-6و.1-6
(أ ف ب)

تألقت البطلة اللبنانية جينيفر نعمة
في بطولة ألمانيا المفتوحة في
الكيك بوكسينغ المؤهلة إلى بطولة
العالم التي ستستضيفها ويلز في
شهر تشرين األول المقبل ،والتي
شارك فيها أكثر من  1500العب
والعبة من مختلف الدول .فقد
أحرزت نعمة ميدالية ذهبية وأخرى
ّ
فضية وبرونزيتَين في مسابقات
« »Point fightingو»»Kicklight
و» »Light contactللوزنَين دون
الـ 65كلغ لفئة المخضرمات
(فوق الـ 35سنة) ،ودون الـ60
كلغ (دون الـ 35سنة) ،فيما نالت
زميلتها ماري تريز طوق ميداليتَين
برونزيتَين في مسابقتَي « Light
 »contactو» »Kicklightلما دون
الـ 60كلغ.

بطولة «"ميني فوتبول»"
الجامعة اللبنانية

يضم أورتيغا
مانشستر سيتي
ّ
أعلن مانشسرت سيتي بطل الدوري اإلنكليزي
تعاقده مع حارس املرمى األملاني شتيفان أورتيغا
يف صفقة انتقال حر.
وانتهى عقد أورتيغــا ( 29عاماً) مع أرمينيا
بيليفيلد نهاية الشــهر املايض ،وسيكون حارسا ً
احتياطيا ً لألسايس الربازييل إيدرسون.
وقال أورتيغا« :هذا انتقال رائع بالنسبة يل»،
مضيفاً« :مانشسرت ســيتي فريق مذهل ،فريق
يملك تشكيلة من الطراز العاملي يف كل املراكز».
ومــن املرجح أن يحــل أورتيغا محل حارس
املرمى األمريكي زاك ســتيفن ،الذي تشري تقارير
صحافية إىل أنه مــن املقرر أن ينضم إىل ميدلزبره
عىل سبيل اإلعارة ،يف محاولة للحصول عىل املزيد
من وقت اللعب قبل نهائيات كأس العالم يف قطر.
وقال مدير الكرة اإلســباني للنادي اإلنكليزي
تشــيكي بيغريســتاين« :هذه صفقة جيدة جدا ً
لسيتي .شــتيفان يملك جودة ممتازة ومسريته
االحرتافية تتحدث عن نفســها .نحن نتعاقد مع
حارس مرمى لديه خربة واسعة ،وسوف يساعدنا
يف سعينا لتحقيق املزيد من األلقاب».

وبــات أورتيغا ثاني صفقة لســيتي يف فرتة
االنتقاالت الصيفية بعد النروجي إرلينغ هاالند من
بوروسيا دورتموند األملاني.
ويقرتب بطل الــدوري اإلنكليزي املمتاز من
رشاء العــب الوســط اإلنكليزي الــدويل كالفني
فيليبس من ليدز يونايتد( .أ ف ب)

أحرز فريق كلية إدارة األعمال لقب
بطولة الجامعة اللبنانية – الفروع
األولى للـ»ميني فوتبول» التي
نظمتها دائرة النشاط الرياضي،
بفوزه في المباراة النهائية على
فريق الحقوق بركالت الترجيح
( ،)5 – 6بعد تعادلهما في الوقت
األصلي ( )2 – 2في المجمّ ع
الرياضي التابع لمدينة الرئيس
رفيق الحريري الجامعية في
الحدت بحضور جمهور كبير من
طالبات الكليتين وطالبها ،تقدّمهم
أمين س ّر كلية الحقوق طارق
بكري .وكان الدور نصف النهائي
شهد فوز الحقوق على العلوم (4
–  ،)1وإدارة األعمال على الصحّ ة
العامة ( – 1صفر).

٢٤
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رفــــــــــيق خــــــــــوري

جمهورية مريضة
في "ساحة" محاور
حكومة أو ال حكومة ،رئاسة أو ال رئاسة؟
ليست تلك هي المسألة .فهذه من الضرورات ،أقله
للحفاظ على الحد األدنى من المظاهر والمشاغل.
المسألة هي أن الجمهورية مريضة وتعاني
إشتراكات خطيرة جداً .والمشكلة أن األطباء
الذين يعالجونها مرضى .والمشكلة األكبر أن
الجمهور الذي يدفع يوميا ً الثمن الباهظ من حياته
ورزقه لمرض الجمهورية يقف في الطوابير
ويبدو مستسلما ً لقدره بدل أن يثور ،لكنه مستعد
ومستنفر للتقاتل من أجل أمراء الطوائف.
والمشكلة األخطر أن الطرف الذي يلعب
الدور األكبر ،الى جانب األطراف األخرى،
في مرض الجمهورية مستمر في العمل على
إقامة "كيان" منفصل عن لبنان ومتصل به
في آن .منفصل عنه إلقامة "والية" شابة
قوية تنمو وتكبر ولها جيشها وإستخباراتها
وإقتصادها وسياستها الخارجية ومحاكمها
ودورها اإلقليمي وتتحسب لوراثة الجمهورية.
ومتصل به لضمان الغطاء الشرعي واإلمساك
بالسلطة ألن وقت الوراثة لم ِ
يأت بعد .ولذلك
يتحمس إلبقاء المريض يتنفس من خالل
األجهزة اإلصطناعية .فال حكومة إن لم يكن
قادرا ً على التحكم بها .وال رئيس إن لم يكن
مرتبطا ً به وحريصا ً على إبقاء الجمهورية
مريضة واإلكتفاء بالمظاهر واأللقاب.
هناك بالطبع من يتصور أن الحل الداخلي
للمشكلة األخطر ممكن على الطريق الى تعافي
الجمهورية .لكن األغلبية تراهن على تطورات
دراماتيكية خارجية ،ألن اللعبة المحلية ضيّقة
والملعب إقليمي ودولي .فالبلد صار في نظر
الالعبين مساحة جغرافية مفتوحة .وهو جبهة
أمامية ،ال فقط تحت عنوان المواجهة مع
إسرائيل بل أيضا ً لحماية المشروع اإلقليمي
اإليراني والعمل له .والكل يعرف كيف جرى
إنهاء المقاومة الوطنية لإلحتالل اإلسرائيلي،
لكي تأخذ مكانها مقاومة إيديولوجية مذهبية
تموّلها وتس ّلحها إيران وتربطها بفيلق القدس
التابع للحرس الثوري ،ثم تصبح مقاومة
إسالمية دائمة بعد "عيد المقاومة والتحرير"
في بلد من 18طائفة.
وليس صدفة ما يبدو نوعا ً من العودة الى
تحريك العامل الفلسطيني في لبنان من خالل
حركة "حماس" بعدما دفع البلد الكثير ثمن
التجربة المرة للفصائل الفلسطينية تحت عنوان
التحرير من لبنان .فالحركة واسعة في "محور
المقاومة" الذي تديره طهران ويشمل اليمن
والعراق وسوريا ولبنان وغزة ،ويشكل جبهة
واحدة تتحرك بقرار واحد .والجديد حاليا ً هو
السعي سرا ً وعلنا ً لقيام محور آخر في مواجهة
المحور اإليراني .محور يراه البعض على شكل
"ناتو" إقليمي تقوده أميركا ،وهو أمر صعب.
ويتحدث البعض اآلخر عن "ناتو" عربي ما
دامت قضية فلسطين بال حل .وهو ليس سهالً.
ويتصور كثيرون أنه سيكون "منظومة أمنية"
تعتمد التنسيق بين قوى عدة لمواجهة "الخطر
اإليراني" .ولبنان في أية حال يبقى واحدا ً من
المسارح في كل مواجهة .وال يبدل في األمر وجود
رئيس وحكومة وبرلمان في جمهورية مريضة.
يقول جورج أورويل في كتاب ":"1984
"من يسيطر على الماضي يسيطر على
المستقبل ،ومن يسيطر على الحاضر يسيطر
على الماضي" .وما يحدث في لبنان هو
اإلمتحان العملي لتحقيق ذلك.

هــــــــــــــل
تعـــــــــــلم

كوكب املريخ له
قمران صغريان اسمهما
"فوبوس" و"ديموس"،
اي الخوف والذعر
بالالتينية.

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

فرقة "فنون" الفلسطينية خالل مهرجان فلسطين الدولي للرقص والموسيقى في رام الله (أ ف ب)

ألصقا أصابعهما بلوحة "فان غوخ"
ألصق اثنان من نشــطاء البيئة
نفســيها بإطار لوحة فــان غوخ
"بيتش تريز إن بلوســوم" تعود اىل
العــام  1889معروضــة يف متحف
بلندن .وينتمي الناشــطان إىل حركة
" "Just Stop Oilاملطالبة بوقف بناء
أي منشــأة جديدة مرتبطة بالوقود
األحفــوري .واعتذر الناشــط لوي
ماكيكني ( 21عاماً) عمّ ا قام به مربرا ً
فعلته بـ "القلق عىل املستقبل".
وســبق أن أوقــف ماكيكني 20
مرة ،وأمىض ســتة أسابيع يف السجن

العــام املنرصم ،لقطعــه مع آخرين
الطريق الدائرية الرسيعة حول لندن.
واشــتهر خصوصا ً لقطعــه مباراة
لكرة القدم يف شــهر آذار بربط نفسه
بإحدى قائمَ تي املرمى .كذلك استنكر
ماكيكني " 40مرشوعا ً حكوميا ً جديدا ً
للوقود األحفــوري" ،وعلق عىل األمر
قائالً ّ
إن" :التوقيــع عليها هو بمثابة
توقيع عىل مذكرة موتنا".
وتم إقفال الصالة التي تعرض فيها
اللوحة عىل الفور ليعاد فتحها باألمس.
وأشارت " "Just Stop Oilإىل أن خمسة

من نشطائها أوقفوا خالل األسبوع بعد
تحرك ّ
نفذوه يف أحد متاحف غالســكو،
حيث رســموا نقوشــا ً عــى األرض

والجدار ،وألصقوا أنفسهم بإطار لوحة
من القرن التاســع عرش تمثل منظرا ً
طبيعيا ً يف اسكتلندا( .أ ف ب)

الصواريخ تؤثر على أنظمة الطقس
مع زيادة أعداد الصواريخ التي تنطلق نحو الفضاء ،يبدو أن
التلوث الذي تُســببه قد يؤثر عىل غالف األرض الجوي .تستعمل
صواريخ كثرية اليوم مادة الكريوســن التي تحرتق مع عنرص
مؤكسد (األكسجني الســائل) لزيادة قوة الدفع .يكون الكربون
األســود منتجا ً ثانويا ً لهذه العملية ،وهو عبارة عن حبوب تشبه
الســخام وتُلقى يف العادم .كشفت األبحاث السابقة أن الكربون
األســود قد يبقى يف طبقة السرتاتوســفري ملدة تصل إىل خمس
سنوات ،فيحبس هناك الحرارة املنبثقة من الشمس.
ابتكر كريســتوفر مالونــي وزمالؤه مــن "اإلدارة الوطنية
للمحيطات والغالف الجوي" يف "بولدير" ،كولورادو ،نموذجا ً عن
اآلثار املتوقعة يف الغالف الجوي إذا زادت معدالت إطالق الصواريخ
ً
مقارنة باملستوى الراهن ،بحلول العام  ،2040تماشيا ً
بعرش مرات

مع النزاعات الســائدة اليومّ .
تبي أن حرارة طبقة السرتاتوسفري
قد ترتفع بمعدل درجة مئويــة ونصف يف هذه الحالة .أما رسعة
التيار النفاث ،فقد ترتاجع بمعدل  5أمتار يف الثانية .قد تؤثر هذه
التغريات عــى حركة أنظمة الطقس عالية الضغط ،ال ســيما يف
املناطق االســتوائية التي تشهد معظم عمليات إطالق الصواريخ.
ً
نتيجة لذلك ،ســترت ّكز كميات متزايدة من الكربون األسود يف هذه
ّ
فتتغي مســارات العواصف االستوائية بدرجة معيّنة .يف
املناطق،
غضون ذلك ،قد يحصل استنزاف بسيط ملستويات األوزون.
يف النهاية ،تعتــر إيلويز ماريه من جامعة "كوليدج لندن"
هذه النتيجة مقلقة .يبدو السيناريو الذي استكشفه الباحثون
منطقيا ً برأيها ،وسيكون األثر املرتتب عىل طبقة السرتاتوسفري
حادا ً عىل نحو مقلق.

استعاد غيتاره المسروق قبل  46عامًا
لم يش ّذ عازف الروك الكندي راندي باكمان عن قول
"أبو تمّ ام" إن الحب ليس "إال للحبيب األول" ،إذ استعاد
يف اليابان غيتاره املفضل الذي رسق منه قبل  46عاماً.
وســافر املوســيقي مع فرقته "ذي غيس هو"
صاحبة أغنية "أمريكان وومن" ( )1970إىل طوكيو
حيث كان اللقاء املؤثر بينــه وبني اآللة العزيزة عىل
قلبه من نوع "غريتش" التــي ُسقت منه يف فندق
بمدينة تورونتو (يف رشق كندا) العام .1976
أوضح املوســيقي البالغ  78عاما ً حبه للغيتار
السحري قائالً" :اســتخدمته يف تأليف أغنيات بيعت
ماليني النســخ منها وعندما اختفــى فجأة ،غاب
السحر" .وكان النجم اشــرى الغيتار الربتقايل من
طــراز  Chet Atkins 6120عندما كان يف التاســعة

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

عرشة مقابــل  400دوالر ،جمعها من ج ّز العشــب
وغسل السيارات .وبلغ به حرصه عىل غيتاره هذا ح ّد
ربطه تحوطا ً بالسالســل يف مراحيض الفنادق خالل
جوالت فرقتهّ ،
لكن اآللة ُسقت منه عندما عهد بها
اىل مسؤول معدات الفرقة خالل إحدى رحالتها.
وبفضل أحد املعجبني ،تمكن باكمان من العثور
عىل غيتــاره ،إذ انربى مواطن يدعــى ويليام لونغ
ملراجعــة مئات الصور عىل اإلنرتنــت ،إىل أن توصل
العــام  2020إىل رصد اآللة يف إحداهــا ،وقد تع ّرف
عليها من عقدة يف الخشب موجودة يف موقع محدد،
وصوال ً إىل موســيقي ياباني يُدعى تاكييش ،شوهد
وهو يعزف بهذا الغيتــار يف مقطع فيديو نُرش عىل
يوتيوب العام .2019
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