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مصمم على استكمال مهمته
البيطار
ّ
"حتى آخر لحظة" :لن أتن ّحى
يف الوقــت الذي اقتحم فيــه نائب رئيس مجلس
النــواب الياس بو صعــب الخطــوط األمامية مللف
تحقيقات جريمة انفجار املرفأ ،محاوال ً إزاحة تهمة
تعطيــل التحقيق العديل يف الجريمة عن كاهل الثنائي
الشيعي وإلباسها إىل الجسم القضائي نفسه ،وفيما
الحقائــق والوقائع توثق باألداء واألدلة والشــواهد
والترصيحات والتهديدات ،وصوال ً إىل األحداث املعمّ دة
َ
مســؤولية "الثنائي" املبارشة عن
بالدم يف الطيونة،
تكبيل املحقق العديل القايض طارق البيطار والسعي
الحثيــث إىل "قبعه" مــن موقعه وتأمــن الحماية
والحصانــة للمتهمــن املدعى عليهــم يف القضية،
والسعي يف املقابل إىل تحميل املسؤولية التعطيلية إىل
مجلس القضاء األعىل من خالل حرص مكمن العطل
يف مســار التحقيق العديل بعدم مراعاة تشــكيالت
رؤســاء غرف التمييز املناصفة الطائفية ...يستعد
أهايل ضحايــا انفجار  4آب لتقديــم إخبار قضائي
مطلع األسبوع املقبل أمام مدعي عام التمييز القايض
عماد قبالن ،كمــا أكد وليم نون لـ"نــداء الوطن"،
بعدما ّ
تبي لألهايل "قيام جهــات أمنية بإخفاء أدلة
ومراسالت من التحقيق األويل عقب اإلنفجار" ،آمال ً أن
يســلك اإلخبار طريقه القانوني "ملساءلة الذين تدور
حولهم الشبهات بعيدا ً عن اإلستمرار املتمادي من قبل
"كبار املتورطني" يف حماية بعضهم البعض خوفا ً من
أن يطالهم التحقيق".
٢٠

رواتب القضاة "بسمنة"...
وبقية الموظفين "بزيت"
خــــــالــــــد أبــــــو شــــــقــــــرا
بعدما عمد حاكم مــرف لبنان يف أيار املايض إىل
تسهيل تحويل األموال يف صندوق تعاضد القضاة املقدرة
بـ  60مليار لرية إىل الدوالر عىل سعر الرصف الرسمي ،أي
إىل  40مليون دوالر ،ها هو يدولر الرواتب .حيث ستعمد
املصارف بطلب من املركزي إىل قسمة راتب القايض عىل
 1500لرية وترضبه بـ  8000لرية.
٢٠

مهرجانات بعلبك تعود إلى قلعتها األثرية

بعلبك  -عـــــيـــــســـــى يـــــحـــــيـــــى
ً
ً
ومتجذر
ومظللة برتاث عابق
محاطة باألعمدة الســتة
ٍ
يف التاريــخ ،ومن عىل مدرجات معبــد باخوس ،عاد الفرح
اىل ربوع قلعة بعلبك بعد انطالق مهرجاناتها الدولية مساء
أمس ،بعد انقطاع قــري لعامني بفعل جائحة "كورونا"،
مع الفنانة سمية بعلبكي التي استلهمت من مدينة الشمس
اسمها ،متميز ًة بأدائها الذي استعادت فيه أغاني فنانني كبار
(مثل وديع الصايف وصباح) ،وقفوا عىل مدرجات قلعة بعلبك
التاريخية وتركوا تاريخا ً زاخرا ً باألعمال الفنية التي يتوارثها

ً
أغان تراثية
األجيال حتى اليــوم،
ممزوجة بمواويل وعتابا و ٍ
ً
خاتمة حفلتها
تحاكي عادات وتاريخ املدينــة وتقاليدها،
بأغنية "هذه ليلتي" لكوكب الرشق السيدة أم كلثوم.
وعىل مــدار الليــل ،رافقت بعلبكي جوقة "ســيدة
اللويزة" بقيادة شــقيقها املايسرتو لبنان بعلبكي والتي
تضم أربعني عازفا ً وفرقة كورال وســط تفاعل الجمهور
القادم من مختلف املناطق اللبنانيــة ومن بعلبك ايضاً،
والذي تراقص عىل أنغام األغاني وخصصت له ألفان ومئتا
كريس بعدد أقل من األعوام الســابقة وزعت أمام املرسح
ٍ
مدرجات كالسابق.
من دون بناء
٢٠

الح ّجاج يؤ ّدون "الركن األعظم"

الكهرباء "تسرق" 47
عامًا من عمر اللبنانيين
ّ
وتدفعهم الثمن
"من كيسهم"

أمــى الحجّ اج يوم أمــس بالصالة
والدعاء عىل جبل عرفات يف اململكة العربية
الســعوديّة ،يف ذروة مناســك الحجّ الذي
جمع هذا العــام العدد األكرب من الحجّ اج
ّ
تفــي فريوس "كورونــا" .ووصل
منذ
الحجّ اج إىل الجبل ألداء الركن األعظم من
الحجّ ســرا ً أو يف حافالت من خيمهم يف

جاج عند جبل عرفات أمس (أ ف ب)
الح ّ

لقاء نادر بين عباس
وغانتس قبل زيارة
بايدن

اليابانية آيكو
تحيي ذكرى غايا فودوليان

"ردح" رئاسي في األضحى ...و"بهدلة" بريطانية وداعية لـ"أصحاب النفوذ في لبنان"

إقــتـصـــاد ١٧

العـــالـــم ١٩

 24صــفحــة

 ٥٠٠٠ليرة

١٠ +

إغتيال شينزو آبي :صدمة لليابان والعالم
يف جريمة اغتيال أثارت صدمة كبرية
يف اليابان وحول العالمُ ،ق ِت َل رئيس الوزراء
الياباني الســابق شــينزو آبي برصاص
معت ٍد فتح النار عليه خالل تجمّ ع انتخابي
يف نارا بغرب اليابان أمس.
وكان آبــي يُلقــي خطابــا ً خالل
التجمّ ع قبل إنتخابات مجلس الشــيوخ
س ِ
التي ســتُجرى األحد عندما ُ
ــم َع أزيز
رصاص .وعىل الفــور اعتُقل مُطلق النار
ون ُ ِز َع سالحه ،يف حني أفادت وسائل إعالم

يابانية ّ
بأن املشــتبه فيه التحق يف املايض
بـ "القــوة البحرية للدفــاع الذاتي" أي
سالح البحرية الياباني.
وبينمــا داهم عنــارص من الرشطة
اليابانية منــزل ّ
منفذ الهجوم ،كشــف
ضابــط كبري يف الرشطــة يف منطقة نارا
للصحافيــن أن الرجل الــذي اغتال آبي
يُدعى تيتسويا ياماغامي ،وهو عاطل من
العمل يبلغ  41عاماً ،وأفاد الرشطة بأنه
استخدم سالحا ً يدوي الصنع.
٢٠

املناطق املجاورة ،وجلســوا منفردين أو
يف مجموعات فــوق الجبل وبني الصخور
الكبــرة للصالة وتالوة القــرآن حاملني
ّ
مظلت ملوّنة .ويف طريقهم إىل الجبل ،ردّد
الحجّ اج "لبيك اللهــم لبيك" وعندما بدأوا
النــزول من عىل الجبــل ،انفجر بعضهم
بالبكاء تأثّرا ً أثناء املغادرة.

بوتين ُي ّ
حذر من "تداعيات كارثيّة" للعقوبات الغربيّة

أميركا تمدّ أوكرانيا بـ"الراجمات والذخيرة"
مع اســتمرار املعارك الضارية يف دونيتســك ،حيث تُحاول القوّات الروسيّة احتاللها بعد
ابتالعها لوغانسك لوضع يدها عىل كامل منطقة دونباس ،كشفت الواليات املتحدة أمس عن
مساعدات عسكرية جديدة ألوكرانيا تشمل قاذفات صواريخ وقذائف دقيقة ستُ ّ
حسن قدرات
كييف عىل استهداف مستودعات األسلحة وسلسلة إمداد الجيش الرويس.
وإذ أوضح مســؤول كبري يف البنتاغون أن املســاعدة البالغة قيمتها  400مليون دوالر
تشــمل  4راجمات صواريخ من طراز "هيمارس" وذخرية ،سبق أن م ّكنت القوات األوكرانية
من مهاجمة أهداف ،مثل مســتودعات الذخرية ،بصواريــخ أُطلقت من خارج مدى املدفعية
الروســية ،أشار إىل أن أوكرانيا "نجحت بهذه األنظمة يف رضب أهداف روسية بعيدة عن خط
الجبهة وتعطيل عمليات املدفعية الروسية".
٢٠
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الـسـبـت  ٩تـمـوز 2022

مؤتمر لـ»"الكتائب"» المتصاص النقمة الداخلية وتعيينات
غــــادة حـــالوي
يف مســعى المتصــاص املشــاكل
الداخلية التي أفرزتها االنتخابات النيابية
االخرية ،يستعد حزب «الكتائب» لتقديم
عقد مؤتمره الســنوي الــذي يتوقع أن
يلتئم خالل االشــهر الثالثة املقبلة .ذاك
املؤتمر الذي عادة ما يكون موعد انعقاده
مرهونا ً بتطورات معينة يصبح الخروج
منها رضورة من خالل فتح باب تنفيس
االحتقان الداخيل ،بمؤتمر يطرح للنقاش
العام كل املواضيــع من دون ان يخلص
بالــرورة اىل تقديــم توصيف نوعي
للمشاكل او الحلول الالزمة لها.
وهناك ايضا ً عمليــة تغيري اعضاء
املكتــب الســيايس وانتخــاب مجلس
الشــورى يف الحزب الذي يضم يف عداده
أعضاء املكتب السيايس السابقني .لو أن
أحوال الحزب جيدة ،كان ينبغي أن يضم
«الشورى» ما فوق الـ  120شخصا ً بينما
ال يتجاوز عدده اليــوم  25عضواً ،وهو
عدد قليل نسبيا ً يؤكد عدم اكرتاث أعضاء
املكاتب السياســية والنــواب والوزراء
الكتائبيني السابقني لألمر.
انتخب الدكتور طوني جورج الحاج
رئيســا ً له ،وهو استاذ جامعي تسلم يف
إحدى الفرتات قســم اللغة الفارسية يف
كلية اآلداب -الفــرع الثاني يف الجامعة
اللبنانيــة .وهــو كان يف فريق رئييس
الحزب السابقني املرحوم جورج سعاده
وكريم بقرادوني ،ومقربا ً منهما .ويصح
يف وصف عالقته برئيــس الحزب الحايل
النائب سامي الجميل :ال حب وال حرب.
حصــل طونــي الحاج عــى  12صوتا ً
ومنافساه توماس واكيم عىل  7اصوات
وبول فياض عىل صوتــن ،فيما تغيّب
أربعة عــن الحضور .وكانــت املفارقة
أن رئيس هيئة الشــورى املنتهية واليته
االعالمي جورج شــاهني لم يتســجل
للمشاركة يف انتخاب خلف له للتعبري عن
امتعاضه من سوء معاملة رئيس الحزب
له .وهو ســكت عىل مضض ألنه ال يريد
أن يفتعل مشكلة يف هذا الظرف ألسباب
شخصية وعملية.
يف هذا الوقت ال تزال تداعيات تعاطي
رئيــس «الكتائب» مع النائب الســابق
سامر سعادة مستمرة ويف آخر فصولها
محاولة إبالغه قرارا ً تأديبيا ً صادرا ً بحقه

خفــايـــا
نقلت أوساط متابعة أن
البطريرك الراعي لن يطرح أي
اسم أو الئحة أسماء لرئاسة
الجمهورية ولن يكرر تجارب
فاشلة حصلت ســابقا ً وهو
ســيكتفي بوضــع ســقف
ملواصفــات الرئيــس الجديد
واملهمة املطلوبــة منه وهي
استعادة الجمهورية والقرار
الســيادي وإنقــاذ البلد من
القعر.
الجميــل ان االخري قــام بعملية ضغط
يف منزله يف شبطني ورفض مختار البلدة
واســعة واتصاالت عرب مكتــب النائب
مرافقتهم فألصق البالغ ثم ازيل رسيعاً.
ميشــال ضاهر ،فرد ماروني وهل باتت
ورطة التعاطي السلبي مع سامر سعادة
مونة ضاهر تفوق مونتي كنائب ووزير
ادخلت «الكتائب» يف مخاض ســيايس
سابق وعضو مكتب سيايس.
عسري يف البرتون حيث تبني تقدم حضوره
«الكتائب» يف ازمة .يقال إن الرئيس
عىل حساب االلتزام الحزبي بكلمة رئيس
امني الجميــل االب لديه اعرتاضات عىل
الحزب ســامي الجميل .حددت جلسة
سياســة النجل الرئيس لم يعد يرتدد يف
نطق حكم مجلس الــرف عىل النائب
السابق ســعاده يوم االربعاء  13تموز
التعبري عنها عالنية .النصائح التي كانت
الجاري ،ويتوقع البعض
تقدم للشيخ سامي حيال
أن يتخذ بحقــه إجراء
السياســة التــي يتبعها
تأديبي ،مستبعدا ً الطرح
واملختلفــة عن سياســة
لعدم الرغبــة يف ابقاء المشاركون في المؤتمر الحزب التاريخية وثوابته
األمــور محتدمة داخل
التي لــم يعطها اي قيمة
والمناقشون نوعان:
الحزب.
بــات يدفــع «الكتائب»
نوع مسؤول عن
من االمور الخالفية
ثمنهــا .تكفــي رهانات
التــي تفجــرت ايضا ً السياسة التي مني بها رئيــس «الكتائــب» عىل
عىل خلفيــات انتخابية الحزب أي ال نقد ذاتي الخــروج مــن تحالفات
الخالف مع عضو املكتب
«الكتائــب» التاريخيــة
ن من جماعة
الســيايس اييل ماروني .وقسم ثا ٍ
والتقليدية ومحاولة نسج
خــال الفــرة االخرية األمر لك أي ال يناقش تحالفات مع ما يســمى
جرى تواصل بني الجميل
املجتمع املدني الذي رفضه
وال يجادل
وماروني ســاده العتب
اىل ان جــاءت االنتخابات
الشــديد .ســأل ماروني عن سبب عدم
النيابيــة .صحيــح ان «الكتائب» فاز
حضوره اجتماعات املكتب الســيايس.
بأربعة نــواب بدل ثالثة لكــن اصواته
وطلب منه تقديم استقالته يف حال عدم
جاءت اقل مــن  2018و  2009وبالتايل
رغبته باملواظبة عــى الحضور .فاتحه
أثريت تســاؤالت داخل الحزب وخارجه
مارونــي بمآخذه عــى مجريات العمل
ولــدى اصدقائه ،اىل اي مدى سياســة
الحزبي ال سيما يف فرتة االنتخابات وكيف
سامي كانت صحيحة منذ تسلمه رئاسة
انه فضل عليه ســمري صادر كمرشــح
الحزب وما الجديد الذي قدمه .ففي املتن
الذي كان يعد عرين «الكتائب» تاريخيا ً
لـ»الكتائــب» يف زحلة ،فــكان جواب

تقدم املرشح القواتي ملحم ريايش بينما
اصوات النائبني ســامي الجميل والياس
حنكش تراجعت عن الدورات املاضية.
الوالد بات يتحدث علنا ً عن املوضوع،
ويعدد ثغرات الحزب واخطاء رئيســه
الشــاب الذي يحاول ان يشكل مع نواب
آخرين تكتالً نيابيا ً يف مواجهة غريه من
التكتالت النيابية ،فمرة يتصل باملجتمع
املدني ومرات بميشــال معوض ونعمت
افرام وباملســتقلني لتشكيل تكتل نيابي
واســع لكن محاوالته لم تنجح لسببني:
رفض املجتمع املدنــي التحالف معهم،
والن افرام ومعوض لــم يرفضا لكنهما
معه يشــكالن ثالثة مرشحني محتملني
للرئاســة ،اي ثالثة تناقضات ال تصنع
كتلة نيابية.
لذا هناك ازمة خيارات عند «الكتائب»
ويدرســون كيفية القيــام بانعطافة
جديدة تعيد تموضع الحزب يف مســاره
التاريخــي .وهذا التغيري بــدأ باملوقف
دون ان يرتجــم بعالقاتــه وتحالفاته.
ولذا فان ســؤال الكتائبيني اليوم هو اىل
اي مدى سيكون املؤتمر حيوية حزبية؟
الحارضون للمؤتمر واملناقشون نوعان:
نوع مسؤول عن السياسة التي مني بها
الحزب اي ال نقد ذاتي ،وقســم ثان من
جماعة االمر لك اي ال يناقش وال يجادل
بل يســتمع وبالتايل دوران حول الحلقة
الحزبية املفرغة.
يحاول رئيس «الكتائب» االستفادة
من بعض الوجوه الكتائبية القديمة التي

بــدأ بعض األوســاط
املختلفة محاولة تمرير أسماء
معينــة كصاحبــة حــظ يف
انتخابات رئاسة الجمهورية
عــى رغــم أنها بعيــدة عن
الدخول يف مثل هذه املنافسة
التي ال تتجاوز فيها الخيارات
العملية عدد أصابع اليد.
نقلت مصادر متابعة أن
«حزب الله» سيرتدد يف إرسال
مســرات إضافية بســبب
خشــيته من تكــرار موقفي
رئيــس الحكومــة ووزيــر
الخارجية الرافضني لها ألنه ال
يمكن الســكوت عنها يف ظل
التأكيد عىل التقدم يف مســار
املفاوضات.
سبق واختلف معها وغادرت الحزب ،فتم
التواصل مع توماس واكيم ورفيق غانم
بعد ان كان غادر الحزب عىل زعل مرات
عدة .بعض الوجوه َق ِبل العودة فيما رفض
البعض اآلخر ومن بــن من تم التواصل
معهم اوالد ادمون رزق وجوزف الهاشم
شــخصياً .باملقابل عادت بعض الوجوه
الحزبية التــي غادرت الحزب مؤخرا ً عىل
أمل ان تحظى بمناصب حزبية معينة.

الملف الحكومي طبق أساسي في معايدات األضحى ورسائل

عون :لو يض ّحي البعض بمصالحهم وأنانياتهم لمصلحة الوطن
ميقاتي :نأمل استكمال البحث وفق أسس التعاون واالحترام
ش ّكل عيد االضحى مناسبة الطالق مواقف سياسية تناولت تعثر
تشــكيل الحكومة العتيدة وتبادل رســائل بني قرص بعبدا والرساي
الحكومي من دون اغفال التحذير من مغبة استمرار مسلسل االنهيار.

عون

ويف هذا الســياق ،هنأ رئيس الجمهورية العماد ميشــال عون
اللبنانيني بحلول عيد االضحى املبارك ،داعيا ً اىل استخالص معاني العيد
يف التضحية من اجل مصلحة لبنــان واللبنانيني خالفا ً ملواقف البعض
الذين يقدمون مصالحهم وانانياتهم عىل مصلحة الوطن.
وقال عون يف معايدة عىل حســابه الشخيص يف «تويرت»« :يف عيد
االضحى املبارك ،نستخلص العرب من معاني التضحية وسموها ،فحبذا
لو يضحي البعض بمصالحهم وانانياتهــم من اجل مصلحة وطنهم
وهناء شعبه.
كل عيد ولبنان واللبنانيون بخري».
وأبرق عون اىل ملوك ورؤســاء وامراء الدول العربية واالسالمية
مهنئا ً بالعيد ،متمنيــا ً ان يعيده الله عليهم وعىل دولهم وشــعوبهم
بالخري وراحة البال واالستقرار والتقدم .وأعرب يف برقيات التهنئة عن
أمله بان تشهد العالقات الثنائية تطورا ً وتقدما ً يف مختلف املجاالت.

ميقاتي

وصدر عن الرئيس امل ّكلف تشــكيل الحكومــة ورئيس حكومة

ترصيف االعمال نجيب ميقاتي اآلتي:
«يطل عيد االضحى عىل لبنان واللبنانيني يف مرحلة هي االصعب،
مما يقتيض منا جميعا ً مواجهتها بتضامن وطني وجهد دؤوب لوقف
االنهيــار والحفاظ قدر االمكان عىل تماســك املؤسســات واالدارات
وانتاجيتها ،بالتوازي مع الجهد املكثف حكوميا ً لوضع البلد عىل سكة
التعايف االقتصادي واملايل واالجتماعي.
إن الوقت الداهم واالســتحقاقات املقبلة يتطلبان منا االرساع يف
الخطوات االســتباقية ومن أبرزها تشــكيل حكومة جديدة ،تواكب
االشــهر االخرية من عهد فخامة الرئيس ميشال عون وانتخاب رئيس
جديــد للبنان .ومن هــذا املنطلق ،أعددت تشــكيلة حكومية جديدة
وقدّمتها اىل فخامة الرئيس ميشــال عون االسبوع الفائت ،وتشاورت
معــه يف مضمونها حيث قدّم فخامته بعــض املالحظات ،عىل أمل أن
نســتكمل البحث يف امللف وفق أســس التعاون واالحرتام التي سادت
بيننا طوال الفرتة املاضية .كما أن حكومتنا املســتقيلة تواصل عملها
يف ســبيل معالجة امللفات الكثرية املطروحة بروح التعاون االيجابي،
بالتوازي مع تعاون مماثل مع املجلس النيابي من أجل اقرار مرشوع
قانون املوازنة وعدة مشاريع اصالحية تشكل خطوة أساسية النجاز
التفاهم النهائي مع صندوق النقد الدويل.
تتعرض حكومتنا لحملة جائــرة ومنظمة بهدف وقف الخطوات
االساسية التي نقوم بها لحماية حقوق املودعني والحفاظ عىل القطاع
املرصيف الذي يشكل ركيزة أساسية من دعائم االقتصاد اللبناني.

إن كل هذه الحمالت لن تغري يف الواقع املعروف شــيئاً ،فليســت
حكومتنا هي التي تســببت بحجز اموال املودعــن وأوصلت القطاع
املــريف اىل ما وصل اليه ،بل عىل العكس من ذلك فهي تعطي االولوية
لحماية حقوق املودعني والتوصل اىل حــل واضح وعلمي العادتها اىل
اصحابها بعيدا ً عن املزايدات الشعبية املقيتة.
كمــا أن الحملة الجائرة التي يتعرض لهــا نائب رئيس الحكومة
الدكتور ســعادة الشامي ،والتشــويه املتعمد لعمله وللخطوات التي
تقرتحها الحكومة ،لن تردعه عن امليض يف العمل املهني والدؤوب الذي
يقوم به عىل صعيد املفاوضات مــع صندوق النقد الدويل للتوافق عىل
مــا هو االفضل لحفظ حقوق املودعني وعدم رضب القطاع املرصيف يف
الوقت ذاته.
يف الختــام ،فانني اتوجــه بالتهنئة من جميــع اللبنانيني ومن
املسلمني يف لبنان والعالم بعيد االضحى املبارك ،اعاده الله عىل الجميع
بالخري والوئام والسالم .وكل عام وانتم بخري».

الحريري

وغرد الرئيس ســعد الحريري عرب «تويرت»« :أضحى مبارك وكل
عام وانتم بخري .اعاده الله عىل اللبنانيني عموما ً واملســلمني خصوصا ً
بأيام افضل واحوال احسن .واسأل الله يف هذه االيام املباركة أن يساعد
الشعب اللبناني عىل وقف االنهيار والخروج من األزمات وأن ينعم بلدنا
باألمن واالستقرار .حمى الله لبنان واللبنانيني».

محـــــليـــــات

nidaalwatan.com
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الحياد بين النواب الجدد والمستقلّين
الشـمــاعــي
د .مـيــشال
ّ
يقبع لبنان يف أزماته التي يحاول
ك ّل فريــق أن يقــارب الحلول لها
ّ
الخاصة.
انطالقا ً من وجهــة نظره
ولع ّل أه ّم هــذه األزمات هي ارتباط
الفرقاء السياسيّني بمحاو َر إقليميّةٍ ،
نجح البعض منهم ،كـ»حزب الله»
وحلفائه يف «التيــار الوطني الح ّر»
وقوى الثامن مــن آذار مثالً ،ب َر ْه ِن
مصري لبنان واللبنانيّني ك ّلهم خدمة
ملرشوع تصدير الثورة االســاميّة
من إيران إىل لبنان .وحاولوا تحقيق
التحويــرة الكيانيّة للبنــان برمّ ته
نحو حلف األق ّليّات ،وأداروا البوصلة
رشقا ً نحو الصني ،ونارصوا روسيا يف
حربها ض ّد أوكرانيا .ومنهم مَ ن يرصُّ
عىل عالقات سويّة ون ّديّة مع اململكة
العربيّة الســعوديّة والعالم العربي،
واإلتّحاد األوروبــي ،واألمم املتّحدة،
والــدول الليرباليّــة ،وعىل رأســها
الواليــات املتّحــدة األمريكيّة .فهل
يش ّكل الحياد مخرجا ً لتحرير لبنان
من هذه االصطفافات ك ّلها؟ وكيف
ينظر النــوّاب الجدد واملســتق ّلون
إىل طــرح بكركي للحياد النّاشــط
واإليجابي؟

إمّ ا أن يكون الحياد قرارًا
جامعًا أو يتحوّل
إلى مشروع أزمة جديدة

عن هذا املوضوع قــال النائب
الجديد يف الربملان اللبناني رامي فنج،
لـ»نداء الوطن»« :الحياد يف صورته
العامة يعنــي أن تتخــذ موقفا ً ال
يتعارض مع مصالحك الكربى .ولكم
نحتاج نحن يف لبنان إىل مواقف نحيد
عربهــا عــن األرضار الحتمية التي
تطالنا بسبب تنفيذ بعضهم الجندات
سياســيّة ال تصب يف مصالح لبنان
وشعبه».
وتابع فنج عارضــا ً نظرته إىل
ّ
مؤســس وعضو يف
لبنــان «كدولة
جامعة الــدول العربية ال يمكننا أن
نكون عىل الحياد يف القضايا العربية
ويف مقدّمها القضية الفلسطينية».
لكن فنــج رأى ّ
أن «يف لبنان تيارات
سياسية مختلفة منها لها ارتباطات
إقليمية ومنها ذات طابع ســيايس
داخيل معقد ومرتبط مع الســلطة
الحاكمة التي لبقائها ال تستطيع أن
تكون عىل الحياد».

فؤاد مخزومي

رامي فنج

مارك ضو

واعترب فنــج ّ
أن «ثــورة 17
ترشين تعترب ّ
أن السلطة الحاكمة
الحالية هي ســلطة غــر قادرة
عــى أن تحافــظ عىل الســيادة
الوطنية بســبب عدم القدرة عىل
السيطرة عىل استقالليتها يف القرار
السيادي».
ويف إشارة من فنج إىل أحاديّة
طرح موضوع الحياد أ ّكد ّ
أن «هذا
املوضوع يجب أن يكون جامعا ً من
ك ّل مكونات املجتمع اللبناني وليس
صــادرا ً عن جهة تمثــل رشيحة
واحدة يف لبنان» .ويف خالصة حديث
فنج« :يجب أن يكون طرح الحياد
قرارا ً جامعا ً وطنيّاً ،وغري ذلك يكون
مرشوع أزمة داخليّة يفاقم األزمات
التي تزعزع الجسم الوطني».

والقدرة عىل الحكــم داخليّا ً لتطبيق
سياســة خارجيّة واضحة لتحييد
لبنان عن املحاور».

سياسة النأي بلبنان».
ورأى مخزومــي ّ
أن «عىل لبنان
أن يمارس نمطا ً من الحياد اللبناني
الخاص به يتالءم مع ظروفه ودوره
ووظيفته ومع معطياته التكوينيّة
واملعطيــات اإلقليميّــة املحيطة به
ومع موقعه الجغرايف .فمن مصلحة
ّ
حــث لبنان
الــدول العربيّــة ذاتها
عىل اتّباع سياســة الحياد اإليجابي
بحيث يصبــح بإمكانها اللجوء إليه
وتوســيطه يف ما بينها وبني سائر
الدول ،وأن تســتفيد عمليّا ً وبصورة
دائمة ،من موقعه الحيادي هذا».

الحياد طرح سياسي

كذلــك كان لـ»نــداء الوطن»
حديث مــع النائــب املنتخب مارك
ضو أفاد فيه أنّــه «مع تحييد لبنان
يف السياســة الخارجية عن املحاور
اإلقليميّة ،ومع اعتماد سياسة تضع
أولويّة لســيادة لبنان واستقالله،
بما يحفظ حدوده ويرعى مصالحه
االقتصاديّــة والتجاريّــة ،وأمنــه
الداخيل».
ورأى ضــو ّ
أن «مرشوع الحياد
هو طــرح ســيايس .أمّ ــا الحياد
ّ
مؤخرا ً هو
اإليجابي الذي ت ّم طرحه
من األفكار املوجودة ســابقاً .فهو
اســراتيجيّة اكثر ممّ ــا هو حياد
ّ
معــن .فربأينا مســألة الحياد بما
يشبه الحياد السويرسي هو مسألة
غري قابلة للتنفيذ يف اإلطار اللبناني
نظــرا ً إىل ضعف الدولــة املركزيّة،
وعدم قدرتها عىل حماية الســاحة
من التدخالت الخارجيّــة .وبالتايل
اعتماد سياســة التحييــد يتط ّلب
رشطا ً أساسيّا ً وهو تطبيق الدستور

 17تشرين والدة انطالقة
جديدة

أمّ ا بالنسبة إىل النظام السيايس،
فأ ّكد ضــو أنّه «لم يســقط فقط
يف  17ترشيــن بل ســقط عندما لم
نعرف تطبيــق القــرارات الدوليّة
 1559و1680و  1701لحماية لبنان
فوصلنا إىل األســوأ يف اتّفاق الدّوحة
يف العــام  ،2008والرضبة القاضية
أتت بالتفكك االقتصادي والسيادي
والسيايس معا ً كنتيجة لهذا االتّفاق
املسخ الذي ع ّ
طل الحياة الدستوريّة.
فثورة ترشيــن أعلنت والدة انطالقة
جديدة إلعادة إحياء الدستور يف لبنان
وإمكانيّة قيام دولة فعليّة».

طرح بكركي لم يسقط،
المطلوب حياد خاص

النائب املستق ّل فؤاد مخزومي
أشار إىل ّ
أن «اعتماد الحياد اإليجابي
من شــأنه النهوض بلبنــان ،ومن
الرضوري عدم زجّ ــه يف الرصاعات
اإلقليمية .لكن هذا طبعا ً ال يعني أن
ننسلخ عن محيطنا العربي ،فلبنان
ال يمكنه منفردا ً أن يخرج من املآزق
التي أوقعته فيها الطبقة الحاكمة،
وأن يجد حلوال ً لألزمات التي يعانيها
الشــعب ،إال من خــال دعم الدول
الصديقة والشــقيقة ،ويف مقدّمها
اململكــة العربية الســعودية ودول
الخليج العربي عموماً».
وتابع مخزومي مســتنتجاً« :ال
أعتقــد أن طرح بكركي قد ســقط
خصوصــا ً أن االنتخابــات النيابية
أفرزت العديد من األصوات التغيريية
التي من شــأنها أن تقــف يف وجه
منظومة الفســاد التي لــم تلتزم

شعار جيش وشعب ومقاومة
مرفوض

ويف موضوع قرار الحرب والسلم
وحرصه بيد الدولة اللبنانيّة وصوال ً
إىل حــ ّل ك ّل النزاعــات الحدوديّة يف
الرتســيمني البحري والربّي ،أردف
مخزومي أنّــه «ال يمكن أن نغفل أن
هذا القرار يجب أن يكون بيد الدولة
اللبنانية ،لذا فإن عبــارة «الجيش
والشــعب واملقاومــة» يف البيانات
الوزاريــة مرفوضة تمامــاً .فأمن
الوطن هو حرصا ً بيد الجيش والقوى
األمنية ،وقرار الســلم والحرب بيد
الدولة اللبنانية حرصا ً أيضاً».
لذلك ك ّله ،يجب تقريب وجهات
النّظر بني األفرقــاء ّ
ّ
للتوصل
كافة
إىل تأســيس جبهة دستوريّة ،عىس
أن يكون الحياد فيهــا هو العنرص
ّ
توصالً إىل الهدف املنشــود
الجامع،
أي تأسيس جمهوريّة جديدة بعيدة
من االصطفافات يف املحاور ،تعيش
ملئات ومئات من السنني ليسلم لبنان
وطنا ً مستق ّرا ً وثابتا ً ونهائيّا ً ألوالدنا
وأحفادنا من بعدنا .فهل سنستطيع
أن نســ ّلم الوطن الذي استلمناه من
بحــال أفضل ممّ ا
آبائنــا وأجدادنا
ٍ
استلمناه؟

أبي المنى لإلغتراب :لمواجهة المحنة بالتضامن
والمشاركة في بناء الدولة
وجّ ه شــيخ العقل لطائفة املوحديــن الدروز
الشيخ سامي أبي املنى ،عشية عيد األضحى ،رسالة
إىل أبناء الطائفة املغرتبني ،قــال فيها« :إن كنا نمر
يف بالدنا يف مرحلة صعبة مــن تاريخنا يف ظل أزمة
اقتصادية ومعيشــية خانقة ،إال أننــا مطمئنون
لتماسك مجتمعنا التوحيدي ،واثقون بكرم املقتدرين
من أهلنا ،متمسكون بواجب حفظ األهل واإلخوان،
متكلون عىل الله سبحانه وتعاىل وعىل ما لدى أبنائنا
وإخواننا يف بالد االغــراب من أصالة وغرية واندفاع
ملد يد العون ورفد املؤسســات والصناديق الخريية
لدينا بالدعم املناســب زكاة عــن أموالهم وتضحية
وإحسانا ،فالعيد ال يكون عيدا ً إذا لم نزينه بالعطاء،
واملغرتب عندنــا ليس غريباً ،إنمــا الغريب هو من
يتخىل عن أهله وواجبه ،واملقيم ليس قريبا ً إال بقدر
ما يلتصق بــاألرض والجذور والثوابــت التوحيدية
واالجتماعية ،وبقدر ما يضحي ويقنع ويتعفف عما
ليس هو بحاجة إليه ،بل يشارك إخوانه يف احتضان
املحتاجني من ذوي القربى واملساكني».
ورأى أن «التصدي للمشــاكل التي يرزح تحتها
مجتمعنا ال يؤتــي ثماره النافعــة يف واقع الفرقة
وتشــتت اإلرادات .وإذا كان االختــاف يف وجهات

النظــر أمرا ً طبيعيــاً ،لكنه ال يجب أن يؤثر ســلبا ً
عىل املجتمع ،حيث أن املصالح األساســية يجب أن
تكون يف منــأى عن اختــاف اآلراء واملواقف وعما
يعتور ميدان السياسة من تجاذبات ،وبنظرنا ،فإن
مصلحة املجتمع هي الهدف األسمى من كل املصالح
الخاصة ،وعلينا جميعا ً الســعي الدؤوب يف ســبيل
نهضته وازدهاره وإزاحة وطأة الهموم عنه ،فالناس
يف عوز وضيقة وينتظرون منــا إنجازات ترد إليهم
بعضا ً من األمل ومن الحقوق املهدورة يف هذه البالد».
وأضاف «اننا ال نرى سبيالً قويما ً يف هذا االتجاه
إال عرب التكاتف حول برامج تعاضدية منظمة ،كمثل
برنامج «ســند» الذي أطلقنــاه يف أول أيام العرش
املباركة ،والــذي نأمل من جميــع أبنائنا املقيمني
واملغرتبني دعمه بكل ما أمكن ،وعىل أوســع مدى،
وبأكرب اندفاع وأعمق ثقة ،وكذلك عرب االلتفاف حول
املؤسســات الفاعلة يف مجتمعنا لتدعيمها وتعزيز
عملها وفتح نوافذ الحياة والعمل املنتج أمام شبابنا
لتحقيق ما يحلمون به ويتطلعون إليه».
وختم أبي املنى« :رسالتي إليكم أيها األحبة ،أن
تواجهوا املحنة باملزيد من التضامن وجمع الشــمل،
يف عائالتكــم وقراكم ومجتمعاتكــم ،وبالرتفع عن
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الصغائر والعداوات ،وباملزيــد من اإلقبال عىل عمل
الخري واإلحســان ،وأن تكونوا النمــوذج الصالح يف
حفظ بعضكم بعضاً ،ويف املشــاركة يف بناء الدولة
واحرتام القانــون ،ويف نبذ الفتــن وتأكيد الوحدة
الوطنية والعمل يف سبيل الخري العام».

طوني فرنسيس

التجربة اللندنية
والمافيا اللبنانية

تُحيل استقاالت لندن والتغييرات الالحقة
الى تجارب تعيشها بلدان اخرى ،يحكمها
سلطويون وديكتاتوريات ،وتحيل ايضا ً الى
تجربة لبنان الديمقراطي الذي تستولي عليه
مافيا السالح والفساد.
.1أمضى بوريس جونسون ،القادم
من أعتق تجارب الحكم الديمقراطي في العالم،
ثالث سنوات في حكم بريطانيا ،احدى الدول
العظمى الخمس ،ن ّ
ظم خاللها خروج بالده من
اإلتحاد األوروبي ،وواجه عواقب تفشي كورونا،
واحتل موقعا ً متقدما ً في مواجهة روسيا ودعم
اوكرانيا بعد اندالع الحرب بين البلدين .لكنه
وقبل نهاية العام الثالث سقط سقوطا ً مدوياً،
والغريب في األمر أنه لم يضطر لالستقالة
نتيجة لألزمة اإلقتصادية المتفشية في بالده
والعالم بسبب الحرب األوكرانية ،وال نتيجة
سياسته الخارجية ولعبه دور رأس الحربة في
مواجهة موسكو ،وإنما ألسباب أقل قيمة ،تبدو
تافهة بالمقارنة مع فضائح تماسيح سلطات
اخرى ،منها على وجه الخصوص السلطة
الحاكمة في لبنان.
موقع «روسيا اليوم» الذي كان مالئما ً له
القول ان جونسون دفع ثمن مواقفه المعادية
لروسيا ،لم يذهب في هذا المنحى وعدّد خمس
فضائح ادت الى انهيار حكم السيد بوريس،
اوردها على النحو التالي:
األولى ،قيام مستشاره دومينيك كامينغز
بـ»رحلة واحدة على األقل» مع عائلته خالل
جائحة كوڤيد 19 -من لندن الى مقاطعة
دورهام داخل بريطانيا بعد بداية اإلغالق العام
في اذار  2020خارقا ً بذلك قرارات الحكومة!
الثانية ،تمويل تجديد المقر الرسمي لوزير
الخزانة البريطانية ،وما أثير عن استخدام
قرض لم يتم اإلفصاح عنه في البداية ،علما ً ان
التكلفة تم سدادها بالكامل في اذار !.2021
الثالثة ،منح عقود لمؤسسات ساهمت في
المساعدة على مكافحة كورونا ،والتهمة كانت
تخصيص أصدقاء ببعض هذه العقود بينها
واحد من وزارة الصحة النتاج مجموعات اختبار
فيما حجبت عقود عن شركات اخرى.
الرابعة «بارتي غيت» الشهيرة عندما اقيمت
حفالت سهر للموظفين في منزل رئيس الوزراء
رغم اإلغالق الشامل!
الخامسة التي قصمت ظهر جونسون تتعلق
بسوء السلوك الجنسي لنائب رئيس حزب
المحافظين السابق ،ورغم ذلك عينه رئيس
الوزراء في منصب برلماني قبل ان يعتذر عن
فعلته!
لو قيست هذه «الفضائح» بالمعيار اللبناني
لكانت ال شيء .تهمة محاباة محدودة في
تلزيمات الكورونا ،وسهرة تحت عنوان ال داعي
للهلع ،ومشوار عائلي لمسؤول داخل البلد خرقا ً
لإلغالق ،كلها عناوين ال تصلح للنشر في أبعد
صفحة من صفحات الصحف أو ال تستحق
النشر إطالقاً ،وهي مع ذلك زعزعت عرش ابن
جونسون الرجل القوي في الغرب واطاحت
به ،أما التسبب بأكبر انهيار اقتصادي ومالي
منذ  150سنة وتعمّ د الكساد في إقتصاد بلد
وسرقة مقدراته وتهريب أموال مودعيه وسلبها
وتفجير عاصمة وقتل سكانها ومنع التحقيق
في األسباب لمحاكمة المتسببين وانزال العقاب
بهم… كلها ال تساوي جرما ً وال تستوجب
ً
محاسبة ،بل هي في التجربة اللبنانية الشرق
اوسطية الممانعاتية تستدعي تأبيدا ً لحكم الشلة
المتماسكة التي ترث طوائف وبنوكا ً وميليشيات
وتجدد لنفسها في انتخابات على القياس ،فال
تعود الديمقراطية ذات شأن وتستمر سلطة
الـ»لويا جيرغا» في وجه روحية الـ «ماغنا
كارتا».
ال تصح مقارنة الممارسة السياسية بين
لبنان وبريطانيا ،لكن من حقنا ُ
بعض التأمل
واألمل في أن ينجب اللبنانيون سياسيين
يكونون يوما ً ما عونا ً لهم في دحر مصائبهم.
وان يتمكنوا في لحظة ما من إعادة بعض
الحياء ألركان منظومة فقدت الحياء تماما ً تجاه
القانون وتجاه الناس ،فربما عند ذاك نشهد
نماذج متأثرة بالتجربة البريطانية ورفضها
المساومة في موضوع المحاسبة ،فتستقيل
وترتاح ،أو ربما ال تفعل ألن ليس لتورطها من
بدائل.
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محـــــليـــــات
العـــدد  - ٨٨١السنــــة الـرابـعـة

ســنـــاء الــجـــاك

إنجاز لله يا محسنين
لم يبق من العهد القوي أكثر مما مضى.
لكن ذلك ال يفسد قضيته في تخريب ما
تبقى من هيكل دولة خالل األيام التي
يعدها اللبنانيون أمالً منهم بأن ينتهي
الكابوس ،ويبدأ شيء ما يحمل سمة اإلنقاذ.
لكن ما تبقى يدفع إلى الترقب .فالتجربة
ع َّلمتنا أنه قد يكمن في الوعي خلف الالوعي
قرار بعدم المغادرة.
صحيح أن المشهد ليس جديدا ً وتتكرر
فصوله التي كانت تمطر موتا ً في ،1988
لتتوقف ثم تعود منذ  2005وإلى يومنا
هذا.
وصحيح أن دنيا المقيم في عهده
القوي ال عالقة لها بدنيا اللبنانيين الذين
ال يجيدون إال النق والتعكير على الطموح
واألفكار الخالقة التي يجب أن تتحقق...
حتى لو احتاجت عهودا ً وعقوداً...
ومع هذا ،ال بد من التوقف عند اإلقامة
الثانية التي جاءت أسوأ من اإلقامة األولى،
وبكثير ...ففي األولى انقسمت الدولة،
بعدما كانت مشلولة بفعل الميليشيات
وأمراء الحرب .لكنها بقيت دولة بحكومتين
ومراسيل جوالة .وتم العمل على توحيدها
بعد إخالء القصر ممن احتله على يد
محتل ،ساهم بنفسه ضمن محور ممانعته
في إعادته إليه ...وعلى الرغم من كل ما
شاب اإلداء ،كان لدينا دولة ،وكأن اتفاقا ً
ضمنيا ً كان سائدا ً بتنظيم االستفادة منها
بالمحاصصة ،شرط إبقائها على قيد
الحياة.
أما اليوم ،ومع اإلقامة الثانية ،فواضح أن
جميع اللبنانيين يترحمون حتى على زمن
الحرب ،ألنهم ومنذ بداية العهد القوي وهم
يعدون األيام ليشهدوا نهايته ،وإن معدمين.
المهم أن تنتهي اإلقامة الثانية،
واللبنانيون حاضرون لتحمل كل هذه
الخسائر التي لحقت بهم خاللها .لم يعد
يجدي إحصاء ما نابهم.
واألخطر أنهم خائفون ،وذلك لعلمهم
أنه ال يكتفي وال يشبع خراباً ،ويمكن أن
يستعصي ويتمسك بالكرسي ،ليس ألنه
سوبرمان أو رامبو ،ولكن ألن من أودعنا إياه
أمانة من لدنه ،ربما ال يزال يحتاج إليه أو
إلى وريثه من بعده .فهو لو فتش بالسراج
والفتيلة عن أحد ينفذ له مشروعه بإلهاء
اللبنانيين عن مصادرته سيادة دولته بكل
هذه الويالت ،لما عثر على من يحمل صفات
المقيم ووريثه المطابقة لدفتر الشروط.
من هنا رعب األشهر القليلة المتبقية
إذا لم تنهِ أسوأ حقبة في تاريخ لبنان منذ
انسانه الحجري ،فاالستثمار في الحقد هو
العملة الوحيدة التي يتم التداول بها مع
مثل هذا المقيم.
ِ
يشف غليله ،ليس
والحقد يكبر ألنه لم
من الذين قبعوه من إقامته األولى ،ولكن من
الذين حاولوا على رغم ما شاب عملهم بناء
دولة ،حققت رغم انوف القائلين بالتركة
الثقيلة نموا ً واستقرارا ً وعمراناً ،كان همه
الوحيد تهديمها على رؤوس الجميع.
والحقد نفسه جعله يؤيد الذين قبعوه،
ألنهم ينكلون بالفئة المذهبية ذاتها التي
يكره .الحقد هو على إنجازات تلك المرحلة،
مقابل العجز عن النجاح بتسجيل أي إنجاز.
المهم التدقيق الجنائي ،لعل وعسى
يمكن العثور على كبش فداء يت ّم تحميله
وحده جرائم عهد قوي بكامله ،ويصرف
النظر عن تعطيل تشكيل حكومة اال إذا
أكل البيضة والتقشيرة في تركيبتها .وعلى
اآلخرين أن يضحوا أو يرضوا بمصيرهم
كخراف آن أوان نحرها.
والمهم التعليل بالوعود ،كما نشهد
في مسألة ترسيم الحدود ،وما ينتابها
من غموض قد يطيح باألمل الوحيد
المتبقي لتعويم االقتصاد .وكما نشهد في
استعراضات توقيع االتفاقات الستجرار
الغاز التي ال تؤتي شروى نقيرها.
المطلوب إنجاز لله يا محسنين...
إنجاز يغطي على التخريب والتعطيل...
وإال سيبقى صاحبنا في إقامته مكتفيا ً
بدعوة البعض إلى التضحية بمصالحهم
وأنانياتهم ...وأضحى مبارك.

الـسـبـت  ٩تـمـوز 2022

عودة المغتربين والتنزيالت وتمديد ساعات العمل والنشاطات
ساهمت بتحريك أسواق صيدا

األزمات الحياتية تحاصر اللبنانيين
ّ
وتنغص على الصيداويين فرحة العيد
صــيـــدا  -مــحــمــد دهــشــة
األزمــات املعيشــية واإلقتصادية
املتفاقمة تنغص عىل اللبنانيني فرحتهم
بعيد االضحــى املبارك ،تــكاد تختفي
البهجة ومعها طقــوس وعادات كثرية
رافقته عادة بدءا ً مــن االقبال عىل اداء
مناســك الحج ،مرورا ً بتقديم االضاحي
وصــوال ً لرشاء الحلــوى ،وقد تراجعت
جميعها بسبب كلفتها املالية الباهظة،
يف وقــت تكافــح العائــات الفقرية
واملتعففة من اجل لقمة عيشها بكرامة
والبقاء عىل قيد الحياة.
أوىل االزمــات يف صيدا ،الطحني وقد
بلغت ذروتها عشــية العيد ،اقفلت بعض
االفران بســبب فقدان املــادة ،وفتحت
أخرى ولكنها شــهدت ازدحامــا ً خانقا ً
وانتظــر املواطنون ســاعات عديدة يف
طوابــر طويلة امام مداخلهــا ،قبل ان
يســمح ملجموعة الدخول ورشاء ربطة
واحدة ،ثم عادت واقفلت بعد نفاد ربطات
الخبز ،فيما لم تزود الدكاكني الشــعبية
واملحال التجارية يف االحياء بها كالعادة.
ثانــي االزمــات ،تراكــم اطنان
النفايات يف االحياء والشــوارع وخاصة
يف صيدا القديمة ،وقد بدأت تفوح منها
الروائح الكريهــة وتنترش منها الديدان
والقوارض والحرشات ،وســط مخاوف
غــر مســبوقة مــن االرضار البيئية
والصحيــة مع اقفال معمــل معالجة
النفايات الصلبة يف ســينيق ثالثة ايام
بســبب عطلة العيد ،مــا يعني تراكم
عرشات االطنان االضافية.
ثالــث االزمات ،االنقطــاع التام يف
التيار الكهربائي الربعــة ايام متتالية
وقد عــاد باالمس لســاعتني فقط كل
اربــع وعرشين ســاعة ،ومعه انقطاع
امليــاه عن أحياء ومناطــق بكاملها او
شــحها يف أخرى ارتباطا ً بــه ،ما أجرب
مئات العائالت عىل رشاء صهاريج مياه

وخاصة يف مناطق سريوب ،الرشحبيل،
عربا وبعض احياء صيدا ،وزيادة االعباء
املالية بعدما بلغت كلفة األلفي ليرت نحو
 200الف لرية عــى االرض و 250ألفا ً
برفعها عىل خزان السطح.
رابع االزمات وخامسها وسادسها،
تســجيل حاالت تســمم غذائي نتيجة
ســوء حفظ االطعمة ،وارتفاع فاتورة
االستشفاء يف املستشــفيات ،وفقدان
االدويــة وغــاء غالبيتها .يتســاءل
الصيداوي ابو محمد حبيل «كيف نفرح
بالعيــد ونحن محــارصون باالزمات
املعيشية ونكاد نختنق من الغالء وارتفاع
االسعار والدوالر»؟ قبل ان يقول لـ»نداء
الوطن»« :قررت هــذا العام ان يقترص
العيد عىل املعايــدة فقط من دون رشاء
احتياجاتــه من ثياب جديــدة وحلوى
وهدايا ،بالكاد نؤمن قوت اليوم».

دورية ألمن الدولة في أحد أفران صيدا

الناشطة اســتثناء قبل ايام قليلة من
العيد كما يف مختلف املناســبات سواء
االســامية منها او املسيحية ،مؤكدين
ان األوضاع تــزداد تفاقما ً نتيجة األزمة
اإلقتصادية واملاليــة التي باتت تتحكم
بكل مفاصل الحياة وتُفاقم من األعباء
املعيشــية والحياتيــة عــى املواطن،
وتحــارص قطاعات تعانــي منذ نحو
حركة السوق
ثالث سنوات من ركود مستمر ومتجدد
وبخــاف االزمات ،كــرت حركة
بني أزمة وأخرى ،وتتلمس وســط هذه
االسواق التجارية الناشطة الركود بعدما
األزمــات ما يمكنها مــن الصمود ولو
تضافــرت عدة اســباب ابرزهــا عودة
بالحد األدنى من املقومات.
املغرتبــن الذين عادوا لقضــاء عطلتي
وقال رئيس «جمعيــة تجار صيدا
العيد والصيف بــن ذويهم واقبالهم عىل
وضواحيهــا» عيل عيــد الرشيف« :ان
التبضع ورشاء كل احتياجاتهم من دون
القطــاع التجاري ال
اي تقشــف ،قيام اصحاب
يجد حتى اآلن بصيص
املحال التجارية بتمديد دوام
أمل يف الخــروج من
العمل حتى ســاعات الليل
االخرية ،وبتقديم عروضات كيف نفرح بالعيد ونحن حالة االحتضار التي
يعانيها مــع تراكم
وتنزيالت وأسعار مدروسة
محاصرون باألزمات؟
األعبــاء واإلرتفــاع
تأخذ بعني اإلعتبار أوضاع
الجنوني يف كلفة التشــغيل واستمرار
املواطنني االقتصاديــة ،ناهيك عن قيام
القيود املرصفية عىل حركة األموال ،ما
لجنة النشاطات يف بلدية صيدا بالتعاون
ينعكس مزيدا ً من املعوقات امام عودة
مع املجتمع األهيل بتنظيم أنشطة ثقافية
النشاط التجاري ،ويتسبب يف تعثر مزيد
وفنيــة وتراثية منوعة ومنها بالســوق
من املؤسســات التجارية ،فيما يصارع
التجاري نفسه.
أصحاب مــا بقي من مؤسســات بما
ورغم الحركة التــي حملت بركة
تبقى لديه من قدرة عىل اإلستمرارية يف
العيد ،شــكا التجار من الركود يف باقي
الوقت الذي ال يزال املسؤولون منشغلني
ايــام العام ،معتربيــن ان هذه الحركة

باســتكمال عقد االستحقاق الحكومي
وقطوع العبور من ضفــة التكليف اىل
ضفــة التأليف ،والحلــول واملعالجات
لألزمات مؤجلة».
يف الســوق التجاري تتعاىل اصوات
الباعة ،تنترش بسطات بيع الحلوى يمينا ً
ويساراً ،ينادي اصحابها عىل بضائعهم،
يرددون عبــارة «ارخــص واطيب» يف
محاولــة لجذب الزبائــن الذين يجدون
اسعارها مناسبة وأقل من املحال االخرى
وخاصة الحلوى وااللعاب.
وتقــول ســامية البابــا لـ»نداء
الوطن»« :لقد عدت من االمارات العربية
لقضاء عطلة العيد ،واشــريت ما اريد
مــن احتياجــات النها باتــت ارخص
مقارنة بالســابق وسعر رصف الدوالر
االمريكي» ،بينما اكدت فاطمة الزكنون
«ان االوضاع صعبة جداً ،ولم يعد للعيد
مــكان يف جدول حياتنا ومشــرياتنا،
وبالكاد نؤمن قوت اليوم فقط وســط
الغالء الفاحش» ،وشــدد عيل ابو علفا
عــى «ان املواطن يجد نفســه مرتوكا ً
ملصريه يف مواجهة جنون الدوالر وجشع
واحتــكار مافيات الخدمــات الحياتية
واملواد األساســية ،ولم يكن ينقصه اال
رفع فاتورة االتصاالت واالنرتنت ليكتمل
التفــاف حبل األزمات حــول عنقه اىل
درجة اإلختناق».

مســـاحة حـــرّة

«"على ِمثال إبراهيم"»
الــدكــتــور شــربــل عـــازار

(*)

م ْلفِ تَ ٌة هي تغريدة فخامة رئيس الجمهوريّة
التي جاء فيها:
«حبّذا لــو ي َ
ُضحّ ــي البعــض بمصالحهم
وأنانيتهــم من أجــل مصلحة وطنهــم وهناء
شعبه».
لبناني مخلص
هذه تغريد ٌة حل ٌم يتمنّاها ك ّل
ّ
مــن القيّمني عىل إدارة شــؤون البالد ألن نجاح
رجال الدولة ي َ
ُحســب لهم بما أنجزوه لشــعبهم
ولوطنهم وليس لذواتهم ولحاشيتهم ولذريتهم.
فلــو كان القيّمون علينا من صنــف األطهار ملا
وصلنا اىل االنهيار ،نكتوي بأتون النار.
فخامة الرئيس ،شــعبكم ضحّ ــى أمامكم
م ّرات وم ّرات.
بني األعــوام  1988و 1990قدّم لكم الدماء
وا ُملهج واألرواح ،واملال والذهب والغايل والنفيس
وصوال ً ألجراس الكنائس .وأ َّلهَ ُكم ِ
«من إ ِ َله» وأ َ َّله
ط َن من َ
من أ َ َّلهْ تُم َ
شــيْ َ
وشيْ َ
طنتم حتى ولو كان
رأس الكنيســة ورفيق درب القديس البابا يوحنا
بولس الثاني.
يف العام َ 2005ك َّر َر َ
شعبكم تجربَتَه ،فأهداكم
تسونامي لم يسبقكم إليه ال هتلر وال موسوليني
وال الحلف الثالثــي مُجتمعا ً يف ِع ِّز مَ ج ِده .وأكمل
شــعبكم الطريق معكم يف العام  2009وصوال ً اىل
التفــاف الجميع حولكم يف العــام  2016تاريخ

بلوغكــم قرص بعبــدا للم ّرة الثانيــة وبالطرق
الدستورية بحسب اتفاق الطائف.
شعبكم أدّى قس َ
طه للعُ ىل تجاهكم عىل مدى
 34سنة ،فماذا جنى؟
أســبابُ
الوصول اىل جهنّم فخامة الرئيس ،ال
ِ
تعني املواطن املقهور والجائــع واملنكوب الذي،
أضحــى بال عمل ،أضحى بال مــوارد ،أضحى بال
مــال ،أضحى بال غذاء ،أضحــى بال ماء ،أضحى
بال كهرباء ،أضحى بــا دواء ،أضحى بال طبابة،
أضحى بال استشفاء ،أضحى بال مدارس ،أضحى
بال جامعات ،أضحى بال مرفأ ،أضحى بال بريوت،
أضحى بال عدالة ،أضحى بال أفق بال امل بال رجاء.
فخامة الرئيس،
جمال عبد النارص بعد نكســة العام ،١٩٦٧
شــارل ديغول بعد اســتفتاء العــام ُ ،١٩٦٨
ك ّل
ّ
ينفض الناس
الرؤساء ورؤساء الحكومات عندما
من حولهم ،وآخر مَ ث َ ٍل اليوم رئيس وزراء بريطانيا
جونســون لكي ال نذكــر رئيــس وزراء العدو
الصهيونيُ ،
ك ُّلهم اســتجابوا ويستجيبون لصوت
الشــعب ،خضعوا ويخضعون له ألنهم يحكمون
باســم الشــعب ولصالح الشــعب ،فانسحبوا
وينسحبون من سدّة املسؤولية لغريهم.
فخامــة الرئيــس ،الناس قالــت كلمتها يف
االنتخابات النيابيّة األخرية ،والكتل النيابيّة ّ
عبت
وتعّ ر عن رأيها يف ك ّل األوقات.
كتلة الرئيــس نبيه ب ّري ،كتلــة املردة ،كتلة

الكتائــب ،حركة االســتقالل ،حــزب الوطنيّني
االحرار ،حزب الحوار الوطني ،النواب التغيّرييّون،
النوّاب املســتق ّلون ،النوّاب القريبــون من تيّار
املســتقبل ،وربّما حزب الطاشناق وصوال ً لحزب
القوات اللبنانيّة ،الجميــع يعتقد ،وربّما «حزب
الله» أيضا ً بالتكافل والتضامن مع الرئيس املك ّلف
نجيب ميقاتي ،أنّنــا بتنا يف مرحلة جديدة ،وال ُك ّل
بانتظار رئيس الجمهوريّــة املقبل والعهد املقبل
لع ّلها تكون فســحة أمل وبارقة بزوغ فجر جديد
لشعب ما بلغ يوما ً هذا املقدار من الذ ّل والهوان.
فكما حمــل ابراهيم إبنه الوحيــد اىل أعىل
الجبل ليضحّ ي بــه إكراما ً لربّــه وإيمانا ً بالله،
هل انتم مســتعدّون ،وبمناســبة عيد االضحى،
للتضحيــة من أجل لبنــان واكراما ً لشــعبكم،
فتدعون ُ
ك ّل من استغ ّل موقعه ملصالحه الخاصة،
وهم معروفون بالفطرة من عمــوم اللبنانيّني،
اىل االنســحاب معكم من الحياة العامة لصالح
األوادم والكفاءات ،فتدخلــون التاريخ كبريا ً من
أوســع أبوابه وتحفرون اســمكم عىل صفحاته
ويف الضمائر أنّكــم أنقذتم شــعبكم من براثن
الشيطان؟
شبعنا من ا ُملتس ّلطني األقوياء ،نريد األنقياء
األتقياء.
إنّما األمم أخالق.
أضحى مبارك.
(*) عضو «الجبهة السياديّة من أجل لبنان»
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مـحـمـد علي مقلد

تراجع كبير في حركة منظمي الرحالت

موسم الحج شما ً
ل :دائرة المستطيعين ضاقت
الـشــمــال  -مــايـز عــبــيــد
عندمــا فرض اللــه تعاىل
فريضــة الحــج جعلهــا عىل
املســتطيعني .قال تعــاىل(»:
َو ِل َّلهِ عَ َ
اس حِ جُّ ا ْلبَي ِْت مَ ِن
ــى الن َّ ِ
س ِب ً
استَ َ
طا َع إ ِ َليْهِ َ
ْ
يل) .هذا الرشط
اإللهي وضع مــن باب تخفيف
األعبــاء عن غري املســتطيعني
تأدية هذه الفريضــة ،إذ ليس
بمقــدور كل النــاس تأديتها
ســيما وأنها بحاجة إىل ســفر
ومصاريف وخالفه.
وملوســم الحــج يف لبنان
حســابات أخــرى مختلفــة.
ففي بلد يعيــش اإلنهيار منذ 3
سنوات ،ارتفعت خاللها تكاليف
فريضة الحج لتبلغ هذه السنة
أكثر مــن  5آالف دوالر أمريكي
عىل الشــخص الواحــد .هذا
فقط يف تكاليف السفر إىل مكة
املكرمة وتأدية الفريضة والنحر
أي فعاليات الحج .لكن من أراد
من الحجيج رشاء هدايا وأمور
من لوازم الحج من قبيل املسابح
والسجادات وخالفه ،لتقديمها
ألصحابــه واملهنئني ،فإن رزمة
التكاليف ستزداد بال شك ،وهو
سيكون بحاجة إىل مبلغ 1000
دوالر إضايف أو أكثر لتأمني هذه
املستلزمات .من هنا فإن دائرة
املستطيعني تغريت كثريا ً بمعنى
أنها ضاقت ولم يعد باستطاعة
املوظفني ومن كانوا يف السابق
ممن يسمون بالطبقة الوسطى
تأدية الفريضة.
أمام هذه التكاليف الباهظة
فإن العديد من األشخاص الذين
كانوا ينــوون تأديــة فريضة

الحج هــذه الســنة عدلوا عن
الفكرة؛ ألنه بكل بساطة ليس
باســتطاعتهم تأمني تكاليفها
بالدوالر أو بمــا يعادله باللرية
اللبنانية.
السيد أحمد عودي من عكار
قال لـ «نــداء الوطن»« :فكرة
الحــج تراودني منذ ســنوات،
ّ
وكل سنة أحاول وال
تتيس .قبل
األزمة كانــت التكاليف بحدود
الـــ  3آالف دوالر أي  4مليون
ونصف لكنــه كان مبلغا ً ليس
من السهل تأمينه ...الحج هذه
الســنة تخطت تكاليفه الستة
آالف دوالر وهو رقم خيايل لرجل
عســكري متقاعد مثيل ولديه
عائلة مؤلفة من  9أشخاص...
من يدري قد يكتب الله لنا الحج
أنا وزوجتي يف يوم من األيام وقد
توافينا املنيّة قبل ذلك ،ولكن ما
يطمنئ يف عقيدتنــا أن الله قد
جعل تأدية هــذه الفريضة عىل
املستطيع ولغري املستطيع عذره
والله يتقبل ذلك».
من جهتــه ،رأى الســيد
أنور ياســن مــن طرابلس أن
«مســتطيعي القيام بالفريضة
باتوا قالئل جداً ...النية موجودة
والتيسري من الله وكل سنة أقول
هذه الســنة ثم تعــود وتتعقد
األمور ...الله كريم إال ما تفرج».
قلة من النــاس من أهايل

ارتفعت تكاليف فريضة
الحج لتبلغ هذه السنة
أكثر من  5آالف دوالر
أميركي للشخص الواحد

الحج بات شبه مستحيل لمن ال يملك المال

الشــمال هم الذين استطاعوا
القيــام بفريضــة الحج هذه
الســنة .فقد اختفى مشــهد
باصــات الحجيــج وقوافلهم
التي لطاملا كانت تمأل الطرقات
يف القرى والبلدات والشــوارع
واألحياء وهــم يتوجهون من
مناطقهم إىل مطار بريوت ثم إىل
اململكة العربية السعودية ألداء
فريضة الحــج ...يف هذا الصدد
يشــر أصحاب بيــع محالت
زينــة الحج يف الشــمال إىل أن
الحركة هذه السنة ما زالت دون
املستويات الســابقة والسبب
هو قلــة عدد الحجيج من جهة
وارتفــاع أســعار الزينة عن
األعوام الســابقة وكلها عوامل

أدت إىل تراجع الحركة.
من جهتهم ،أشار عدد من
منظمي رحــات الحج والعمرة
يف الشــمال إىل تراجــع كبري يف
الحركة هذا العــام عن األعوام
السابقة حتى أن بعض املكاتب
أقفلت بشكل نهائي.
تجــدر اإلشــارة إىل أنه يف
الســابق كانت موانع الحج يف
التأشــرات القليلة التي كانت
تصدرهــا الجهــات املختصة
يف اململكة العربية الســعودية
ولألعمار الكبــرة ،لكن املوانع
زادت أكثر ،وهــو املانع املادي
الذي بــات يعيــق الكثري من
الحجاج عن تأدية هذه الفريضة
يف أركان اإلسالم الخمسة.

في رسالة وداعية لمناسبة إنتهاء مهامه

كوالرد :لم يعد هناك استثناء للبنان بعد اآلن
واإلصالح مفتاح لحل مشاكله اإلقتصادية
ملســتقبل أكثر إرشاقا ً تكون أيضا ً واضحة ويف
وزعت السفارة الربيطانية رسالة وداعية
متناول اليد .من الواضح أن االقتصاد اللبناني
للســفري ايان كوالرد ملناسبة انتهاء مهامه يف
املنهــار بحاجة ماســة اىل الدعــم من خالل
لبنان ،قبيل عودته اىل اململكة املتحدة ،بعنوان
صفقة مع صندوق النقد الــدويل .يف لقاءاتي
«السعي إىل مستقبل يســتحقه لبنان» ،جاء
مع السياسيني واملرصفيني ،يبدو أن معظمهم
فيها« :بعد عام حافل باألحداث شغرت خالله
ال يريد تقبل ّ
أن عــى لبنان القيام بكل ما هو
منصب ســفري للمملكة املتحدة يف لبنان ،أترك
مطلوب من أجل الحصول عــى حزمة إنقاذ
هذا األســبوع بلدكم الجميل والفريد ألعود إىل
وطني .انا حزين لرحييل اذ اســتمتعت كثريا ً
دولية .لم يعد هناك استثناء للبنان بعد اآلن.
عىل لبنان اعتماد القوانني الالزمة ،وفتح
بتجاربي اللبنانية .استكشاف املناظر الطبيعية
الدفاتر من دون رشوط مسبقة ،وإعادة ضبط
الخالبة ،والتعمــق يف تاريخكم األثري ،وتذوق
القطــاع املــريف .البديل هو
طعامكم اللذيذ ،وقبل كل يشء
اضطرار املزيد واملزيد منكم إىل
مقابلة الكثري منكم يف رحالتي،
اتخاذ املزيد من التدابري اليائسة
مــن الشــمال إىل الجنوب ،إىل
معظم السياسيين
من أجل البقاء.
الجبال والبقاع .أشــكركم عىل
والمصرفيين ال يريد
اإلصالح ،اليوم ،هو املفتاح
الرتحيب بي بــأذرع مفتوحة
تقبل أنّ على لبنان
لحل مشاكل لبنان االقتصادية،
ومشــاركتكم معي ثقافتكم
اآلن ليس وقت السياســة .لم
ومشورتكم وحكمتكم.
القيام بكل ما هو
يكن اتخاذ قادتكــم للقرارات
قد يكون لبنــان صغرياً،
مطلوب للحصول على
الرضوريّــة أكثــر أهمية من
نواح
لكنه مكتمل التكوين من
ٍ
حزمة إنقاذ دولية
أي وقــت مىض ،مهمــا كان
عدة .يتمتع لبنان بالعديد من
ذلك صعباً .هم مدينــون لكم بتقديم حوكمة
املقومات الرضورية للنجاح ،وال سيما األساس
وشفافية ومساءلة أفضل .يجب عليهم إظهار
الراســخ يف تاريخه الغني والعميق ،تستكمله
التعاطف وااللتزام بتحســن حياة مواطنيهم
حيوية حديثــة وريادة أعمال وقدرة برشية ال
يف البالد .يجب أن تتفوّق املصلحة العامة عىل
يمكن التغايض عنها.
املصلحة الشخصية.
ومع ذلك ،فإن جوهرة رشق البحر األبيض
تظل أولويات اململكــة املتحدة واضحة.
املتوسط ال ترقى إىل مستوى إمكاناتها .يعاني
الحكومة الربيطانية ملتزمة بدعم اســتقرار
الكثريون منكم يف ظل استمرار فشل أصحاب
ّ
ووســعنا رشاكاتنا
لبنــان وأمنه .لقد عمّ قنا
النفوذ يف لبنان يف خدمة مصالحكم  -مصالح
مع الجيــش اللبناني وقوى األمــن الداخيل.
الشعب اللبناني.
ســاعد دعمنا لقطاع التعليم يف بناء مستقبل
إذا كانت املكونات موجودة ،فإن الوصفة
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أفضل لشــباب لبنان ،أولئك الذين سيكونون
جيل املستقبل من القادة اللبنانيني .سنستمر
يف دعم الفئــات األكثر ضعفــاً ،والدفاع عن
حقوقهــم ،والدفاع عن أولئك املعرضني لخطر
التحيز واالضطهاد.
لبنان مهم ويف عــام  ،2019قالت جاللة
أن لبنــان كان «رمزا ً
امللكــة إليزابيث الثانية ّ
للتنوع والتســامح والصمــود» ،وأعربت عن
أملها يف اســتمرار أوارص الصداقة القوية بني
بلدينا لســنوات عديدة .واليوم عند مغادرتي
لبنان بصفتي ســفري جاللة امللكة ،أشاطرها
طموحهــا .أنا فخور بأننــا ،اململكة املتحدة،
نواصل أداء دورنا كصديق ثابت لكم  -صديق
للشعب اللبناني».

الثابت والمتحول في انتخابات 2022

ال تجيبوا على أسئلة مفخخة
عليك أن تقول كالما ً تشتم فيه اإلمبريالية والصهيونية
والمملكة وإال فأنت عميل إلحدى هذه الجهات .هذا منطق
«حزب الله» الذي يسمح لنفسه بأن يحاسبك إن لم تكرر خطابه
كالببغاء حتى في أحالمك الليلية.
عليك أن تصوب على «حزب الله» وعلى سالحه غير الشرعي
وعلى االحتالل اإليراني وإال فأنت من أهل الممانعة .هذا منطق
«السيادي» الذي يقف تفسيره النتهاك السيادة عند حدود
مخالفة القوانين ،وهي بالضبط خطيئة «حزب الله» بحق
الدولة ،فيما انتهاك الدستور أكثر خطورة ،وهي بالضبط
خطيئة منتهكيه من أهل السلطة.
عليك أن تحمّ ل رفيق الحريري والدين العام وحاكم المصرف
المركزي مسؤولية وضع البالد على باب جهنم وإال فأنت ال
تمثل المسيحيين وال تحسن الدفاع عنهم ،أو أنك من أنصار
االقتصاد الحر ومن المرتدين عن دين االشتراكية .هذا منطق
المرضى واألصحاء في التيار العوني ومنطق المتحدرين من
تركة االتحاد السوفياتي الذين لم يشفوا بعد من نظرية المؤامرة
اإلمبريالية.
إياك أن تشارك في مؤتمر يكون بين الحضور فيه يهودي
أو ممثل لحلف األطلسي .وحده ممثل السلطة في إيران أو في
سوريا يملك هذا الحق .مع أن الشاعر أدونيس مدح الثورة
اإليرانية وشتم الثورة السورية فقد تقرر طرده من اتحاد الكتاب
العرب عقابا ً له على حضور مؤتمر عن الشعر في إسبانيا ألن
بين الحاضرين شعراء يهوداً.
إنها فلسفة المثنى ،إما أسود إما أبيض .ال محل للرمادي
أو ألي خيار ثالث .هي الثنائية ذاتها الموروثة من انقسامات
قديمة 14 ،و 8آذار ،مسلم /مسيحي ،حركة وطنية وجبهة
لبنانية ،حلف ونهج أيام الشهابية ،إتحاد سوفياتي وإمبريالية
أميركية ،رأسمالية وشيوعية ،وهي كلها مشتقة من الثنائية
الدينية األصلية المعروفة ،مالك وشيطان ،إلحاد وإيمان.
باختصار ،إما أن تكون معي وإال فأنت ضدي .ليس لهذا من
معنى سوى إلغاء اآلخر.
ردا ً على هذه الثنائية قلنا في مناسبة سابقة« ،بين االنبطاح
أمام النظام السوري ومعاداته هناك خيار ثالث .بين أن يكون
المرء طائفيا ً ومذهبيا ً أو معاديا ً للطوائف هناك خيار ثالث .بين
أن يكون المرء عربيا ً ضد الوطن أو وطنيا ً ضد العروبة هناك
خيار ثالث .بين أن يكون مع المقاومة شتاما ً لخصومها أو مع
خصومها شتاما ً لها هناك خيار ثالث ،بين أن يكون متزمتا ً
دينيا ً أو هرطوقيا ً هناك خيار ثالث .إن الخيار الثالث هو البديل
الوحيد عن تطرفين ،واألمثلة ال تحصى وال تعد» (من كتاب
الشيعية السياسية).
مناسبة هذا الكالم انشغال األقربين واألبعدين بأي كلمة
تصدر عن نواب الثورة ،وكأنهم وحدهم نواب األمة ،بل ألنهم
الشجرة المثمرة التي ترمى بالحجارة .أو كأنه ليس في البرلمان
من هو مطلوب للعدالة وليس فيه من كان يكتب تقريره اليومي
لضابط المخابرات السورية زمن الوصاية ،أو من كان يرضى
بأن يخاطبه سيد عنجر بـ»يا حقير» أو من أطلق العبارة
الشهيرة« ،السيارة ال تتسع لحمارين» ،أو من لم ينطق بأي
حرف خالل إقامته الطويلة في البرلمان ،أو ليس فيه من انتخب
ميشال عون لسدة الرئاسة أو من شارك في التشريع للهدر
والفساد.
يترصد المنتقد تصريحاتهم وإطالالتهم اإلعالمية ليعثر على
ما يراه خطرا ً في زالت الكالم ،فيما الخطر كامن في أسئلة
مفخخة لم تتوفر لها إجابات صحيحة على مدار حروبنا األهلية،
ألنها أسئلة للقسمة ال للجمع ،وألن من المستحيل أن يقدم المرء
جوابا ً صحيحا ً على سؤال مغلوط.
المحاصصة هي الخطر األكبر وهي نبع األسئلة المغلوطة
والمفخخة .آفة السالح غير الشرعي لم تتأسس في زمن هيمنة
«حزب الله» بل قبل والدته ،وتحديدا ً على أيدي من تحاصصوا
سيادة الدولة في اتفاق القاهرة ثم في مرحلة الحرب األهلية
واستمروا يتحاصصونها بعد اتفاق الطائف .فما بالك إذا كان
هؤالء ما زالوا متمسكين بمنطق الثنائيات المغلوطة؟
إذا كان من المستحيل بناء الدولة بمنطق الطائفة األقوى،
فمن المستحيل أيضا ً بناؤها بمنطق األقوى في الطائفة ،ومن
المستحيل استعادتها إال بقوة القانون وبالعودة دوما ً إلى
الكتاب ،بحسب تعبير الرئيس شهاب ،على عكس ما يفعله من
ينبشون من التاريخ أسئلة للقسمة مشتقة من تلك الثنائيات
المغلوطة.
نواب الثورة هم أبناؤها .هي وفرت لهم من أسباب القوة
والمنعة ما جعلهم يستحقون نعتهم بممثلي الشعب اللبناني،
فيما سواهم سعيد بتمثيل منطقته أو طائفته أو زعيمه .وهم
أضافوا من مؤهالتهم المهنية واألكاديمية ووحدة موقفهم وتنوع
أدائهم ما جعلهم محصنين ضد الرغبة بتحويلهم إلى ممثلي
الطائفة العلمانية التي سبق لها أن طالبت بحصة لها في الدولة
أسوة ببقية الطوائف ،ألن حصتهم هي الدولة كلها ،أو إلى هتافين
يكررون أجوبة شعبوية على أسئلة مفخخة معدة للقسمة ال
للجمع على شاكلة السؤال عن المسيّرات أو عن الزواج المدني.
لكن ،يا نواب الثورة ،من يطرح عليكم مثل هذه األسئلة ومن
يريد أن يملي عليكم مثل تلك اإلجوبة ليسوا كلهم إعالميين
مظللين أو مكلفين وليسوا كلهم خصوماً ،بل إن من بينهم
أصدقاء ومحبين يستحقون اإلصغاء لمالحظاتهم.

6

محـــــليـــــات
العـــدد  - ٨٨١السنــــة الـرابـعـة

بسـام أبو زيـد

ال تغيير في مقاربة الترسيم
يحاول البعض القول إن إطالق «حزب الله» مسيّراته باتجاه
حقل كاريش اإلسرائيلي قد سهّ ل المفاوضات غير المباشرة مع
إسرائيل ودفع بالوسيط األميركي آموس هوكشتاين لتفعيل تحركه،
وبالمسؤولين اإلسرائيليين لتقديم تنازالت ،ولكن هذا الكالم تناقضه
وقائع قبل وبعد عملية المسيّرات.
قال البعض إن هوكشتاين لم يكن عائدا ً إلى المنطقة ولكنه بعد
عملية المسيرات قرر العودة ،فهؤالء لو سألوا نائب رئيس مجلس
النواب الياس بو صعب لكان أجابهم أنه منذ اللحظة التي ترك فيها
هوكشتاين لبنان والجميع يعلم أنه عائد إلى المنطقة برفقة الرئيس
األميركي جو بايدن في رحلته إلى كل من المملكة العربية السعودية
وإسرائيل ،وقد ترددت هذه المعلومة عشرات المرات في تقارير
ومقابالت إعالمية.
بعد عملية المسيّرات وقبلها ،بقي الموقف األميركي من الترسيم
هو ذاته :االستعداد لبذل وساطة ناجحة بين لبنان وإسرائيل وهذا هو
الوعد الوحيد الذي نطق به األميركيون ولم ينطقوا بوعد سواه ،فخالل
لقاء هوكشتاين بالرئيس ميقاتي في خالل زيارته األخيرة لبيروت قال
له ميقاتي إن مطلب لبنان هو «الخط  »Plus Plus 23فاستوضحه
هوكشتاين ماذا يعني Plus Plus؟ فرد ميقاتي قائالً« :يعني الخط
 23مع حقل قانا كامالً مع تعهد إسرائيل بوقف العمل في كاريش».
وقالت المعلومات إن هوكشتاين لم يعلق في اللحظة ذاتها على طرح
الرئيس ميقاتي ،ولكن هذا األخير وعند توديعه للوسيط األميركي عاد
وسأله عن رأيه بهذا الطرح فرد هوكشتاين قائالً «إن طرح Plus 23
 Plusهو طرح صعب» وقد فهم ميقاتي من هذه العبارة أن طرح
« »Plus 23أي الخط  23مع حقل قانا كامالً هو طرح قابل للنقاش
وهكذا بالفعل أتى الجواب األميركي بعد تواصل هوكشتاين عن بعد
مع اإلسرائيليين وهذا كان قبل عملية المسيرات.
كل الطروحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية اتت قبل عملية
المسيرات ومنها مسألة التعويض الذي اقترحه األميركيون كي يدفعه
لبنان للحصول على حقل قانا كامالً وقد أتى هذا الطرح في المقترح
الذي كان قد تقدم به آموس هوكشتاين في شباط الماضي ورفضه
لبنان ،وقد تناهى لمسامع رئيس الجمهورية ميشال عون أن قيمة
التعويض المطلوب هي  300مليون دوالر.
ما قد يسرع عملية التفاوض والتوصل إلى اتفاق ليست عملية
المسيرات بل هي الحاجة األوروبية للمزيد من كميات الغاز تعويضا ً
عن الغاز الروسي ،وبدء إسرائيل استخراج الغاز من كاريش في أيلول
أي على أطراف فصل الشتاء وبيع جزء منه لألوروبيين هو العامل
الوحيد الذي يجعل اإلسرائيلي يفكر بأي تنازل لصالح لبنان.
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التكلفة كانت  3ماليين ليرة وأصبحت اليوم تفوق الـ 120مليونًا

الحج هذا العام في بعلبك الهرمل لم يستطع
د إليه سبي ً
أح ٌ
ال
بعلبــــك ـ عيســـى يحيــــى
يرج ُم اللبنانيون شــياطني السياسة ومن
أوصلوهم إىل مــا نحن فيه يف اليــوم ألف م ّرة،
ويطوفون حول األفــران لرتوية جوعهم ،ويفوز
يف الحصول عىل الرغيف من استطاع اليه سبيالً،
فكيف بالسبيل إىل الحج هذا العام تحت نري الفقر
وغالء التكلفة؟
صالة الجمعة في الجامع األموي الكبير في بعلبك
عبثا ً يحاول البقاعيــون الخروج من عنق
ً
زجاجــة الهم املعيــي وضغوط الحيــاة التي
الخيمة وكل الخدمات التي تقدمها الرشكات،
معطوفة
بلدات وقرى محافظــة بعلبك الهرمل،
تتحكم بها فوىض األسعار والغالء ،يجاهدون يف
مضيفــة أن عددا ً قليالً جــدا ً عىل صعيد لبنان
عىل تراجع نسبة رشاء األضاحي التي وصل سعر
ســبيل الحصول عىل أدنى متطلبات حياتهم من
ذهب ألداء الحــج هذا العام ،فالغالء يف التكلفة
األضحية منها اىل أكثر من مئتني وخمسني دوالراً،
خبز وطعام وبعض األساســيات ،بعدما تخلوا
التي تدفع بالفريش دوالر واألزمة املالية يف لبنان
وما بني الحج والتضحية من ال يســتطيع رشاء
عن الكثري الكثري من الكماليــات والعادات التي
حاال دون القيام بالركن الخامس من اإلسالم،
معمول العيد ألوالده.
اعتادوا ممارســاتها واتباع طقوسها من أمور
ويف وقت كانت التكلفة ســابقا ً ألفي دوالر أي
بــن  4500و  6000$وصلت تكلفة الحج
حياتية ودينية .فالنزهات باتت
ثالثة ماليــن لرية أصبحت اليــوم تفوق املئة
هذا العام عن الفــرد الواحد
حكرا ً عىل فئة معينة ،واللحوم
وعرشين مليونا ً وهو رقم ال يستطيع أحد اليه
يف بعلبــك الهرمــل ،وهــي
والدجاج ال تدخــل العديد من
سبيالً ،ويفضل من كان ينوي الذهاب للحج بأن
تنقص او تزيد بحسب رشكة
يؤمن قوت عياله ويستعد للشتاء القادم.
املنازل سوى يف الشهر مرة ،أما إجراءات هيئة شؤون الحج الســفريات والحملة ،ما دفع
وأضافــت املصادر أن هيئة شــؤون الحج
الخبز الذي بــات يحتاج نهارا ً ساهمت في تراجع عدد باللبنانيني جميعا ً يف ظل أقىس
كامالً لتأمينه فحدّث وال حرج،
اتخذت عــدة إجراءات ســاهمت يف تراجع عدد
أزمــة اقتصاديــة ومالية اىل
الراغبين بالحج
فكيف بالطقوس الدينية التي
الراغبني بالحج ومنها :تحديد األعمار حيث كانت
االمتناع القــري عن الحج،
أمر الله تعاىل بها اذا اســتطاع
تســتقبل األعمار الكبرية أما هذا العام وبسبب
وتشريمصادر لـ»نداء الوطن»
املؤمن تأمني املبلغ املحــدد لها والذي أصابه هذا
االزدحام فكانت الطلبات ملن هم دون عمر  58وتم
اىل أن رشكــة الســفريات حددت هــذا العام
ً
العام عدوى الدوالر وغالء التكلفة؟
اضافة اىل تحديد األعمار
استثناء الكبار يف السن،
مبلغ  4000$تكلفة وهــي تتضمن مصاريف
لبى ضيوف الرحمن النــداء وتوجهوا ألداء
يتم اختيار األشخاص عرب القرعة ،فتحديد العمر
االقامة يف األوتيل ومنى وعرفة وتكاليف النقل،
إنقطاع قرسي بسبب
فريضة الحج هذا العام بعد
والتكلفة ســاهما يف تقليل أعداد املؤدين للحج،
وأصحاب الحمالت يضعون هامشا ً للربح عىل
ٍ
جائحة «كورونا» ومنع السفر ،وبدأ الحجيج بأداء
وغالبية من كان يتقدم بأوراقه كبار السن.
السعر املحدد حســب كل حملة ليصل اىل ألف
مناسكهم من مختلف أصقاع األرض والتي كان
وعىل املقلب اآلخر يحمّ ل أصحاب العديد من
دوالر وأحيانا ً ألفني ،مشرية اىل أن هذه التكلفة
فيها كل موســ ٍم للبنانيني والبقاعيني خصوصا ً
الحمالت الرشكات السياحية املسؤولية يف ارتفاع
فرضت نفسها بعد أزمة «كورونا» واالجراءات
عد ٌد ال بأس به ،غري أن األوضاع املادية هذا العام
التكاليف هذا العام ،فالزيادة عن كل حج ال تفوق
التي إتخذت يف اململكة العربية السعودية ،فعىل
وغالء التكلفــة املحددة بالــدوالر حرصا ً منعت
األلف دوالر يف وقت انخفضت فيه بدالت السكن يف
ســبيل املثال كانت الغرفة تســتوعب خمسة
كل مــن تقدم بطلبه ســابقا ً أو كان يتوق ألداء
اململكة العربية السعودية غري أن جشع الرشكات
أشــخاص أما اليوم فيسمح لشخصني فقط.
كذلك النقل فالباص الذي كان يُقل  65شخصا ً
الفريضة من الذهاب اىل الديار املقدســة ،حيث
وطمعها وحجتها بأزمة «كورونا» منع الكثريين
ذهبت اىل الحــج هذا العام ق ّل ٌ
ــة قليلة من أبناء
من الذهاب هذا العام.
يســمح له اليوم بنقل  20راكباً ،وقِس ذلك عىل

األزمة تنعكس على الحج ...والكلفة األدنى  5آالف دوالر

المرض يهزم
غسان األشقر

املبلغ خالل السنوات املاضية ويف زمن «كورونا» مع عدم
صيـــدا ـ محمــــد دهشـــة
استقبال الحجيج من خارج اململكة العربية السعودية ،او
من لديه ابناء او اهل يف الخارج ودعموه بالدوالر االمريكي
تراجع عدد حجيــج بيت الله الحرام مــن لبنان اىل
السعودية بشــكل الفت هذا العام بخالف ما كان متوقعا ً
الكمال املبلــغ املتبقي ،وكثري من الحجيــج الذين كانوا
يرغبون بأداء هذه املناســك اصيبوا بالوباء وتوىف بعضهم
بعد توقف دام عامني بسبب جائحة «كورونا» التي فرضت
قيودا ً مشددة منعا ً النتشار الوباء يف املكان األكثر ازدحاما ً
وخاصة كبار السن او اصيبوا بالفريوس وباتوا يعانون من
تداعياته املرضية الســلبية ،ناهيك عن تحديد اململكة هذا
يف العالــم خالل ايــام قليلة وبات بســبب الكلفة املالية
العام عمر الحجيج دون الـ  65عاما بخالف السابق».
الباهظة ملن استطاع اليه سبيالً.
وال تقترص االســباب عــى الوضعــن االقتصادي
تعددت أسباب هذا الرتاجع ،ومنها ما يتعلق باالزمة
والوبائي فقط ،وانما ترتبط ايضا بارتفاع أسعار الخدمات
االقتصادية واملالية التي تعصف بلبنان منذ سنوات وارتفاع
اإللزامية (خدمات املشــاعر والطوافة والنقل…) ،إضافة
كلفة الحج مع احتسابه بالدوالر االمريكي ،ومنها ما يتعلق
اىل خدمــات إلزامية جديدة (الطــوارئ والتأمني الصحي
بالتضخم العاملي وارتفاع اســعار تذاكر الطريان يف جميع
ورسوم التأشرية) وارتفاع نسبة رضيبة القيمة املضافة يف
الرشكات ،كما الخدمات اإللزامية ونسبة رضيبة القيمة
السعودية من  5%إىل .15%
املضافة يف السعودية من  5%إىل  ،15%فرتاجع العدد من
ويقول املرشد يف حملة «روابي القدس
نحو  8000اىل  2600فقط هذا العام.
للحج والعمرة» الشــيخ عيل اليوسف ،ان
ويبدو هــذا الرتاجع واضحا ً يف
عــدد الحجيج الذين غــادروا لبنان الداء
صيدا التي تشــتهر بكثرة حمالت
الحج ،اذ لــم تنظم غالبيتها رحالت عدد الحجيج الذين غادروا املناســك هو  1150من الطائفة السنية،
و 1150من الطائفة الشيعية ،اضافة اىل
كعادتها قبل «كورونا» ،حيث يؤكد
املرشــد يف حملة «اإلرساء» الشيخ لبنان ألداء المناسك هو
نحو  300فلسطيني فقط ،اي نحو 2600
خالد عاريف ان اســبابا ً كثرية حالت  1150من الطائفة السنية حاج ،بينما يف السابق كان يربو العدد عىل
 8آالف ويصل مع املجامالت احيانا ً اىل 10
دون ذلك ابرزها الوضع االقتصادي
و 1150من الطائفة
والوبائي ،ناهيك عــن رفض قبول الشيعية إضافة إلى نحو آالف ،واالســباب كثرية ابرزها الضائقة
املالية وارتفاع كلفة الخدمات ،مشريا ً اىل
طلبــات الحجــاج الذيــن تفوق
 300فلسطيني فقط
انه كان يتوجب عىل كل حاج يقبل طلبه
اعمارهم الـ  65عاما ً خشية عليهم
دفع مبلــغ نحو  1800دوالر واآلن بــات  4000دوالر،
من التقاط الفريوس ونرشه بني الحجيج .ويرشح لـ»نداء
اي انه ارتفع اكثر مــن  120%نتيجة التضخم العاملي
الوطن» ان كلفة الحج يف االعوام السابقة كانت تبلغ نحو
والركود االقتصادي.
 4آالف دوالر امريكــي اي ما يقارب  6ماليني لرية لبنانية،
ويؤكد اليوســف لـ»نداء الوطــن» ان حمالت كثرية
اما اليوم فوصلت بحدها االدنى اىل  5آالف دوالر وقد ترتفع
وجدت نفسها عاجزة عن تنظيم رحالت هذا العام بسبب
قليال لتصل اىل نحو  6آالف دوالر اي ما يفوق  150مليون
قلة العدد ،فانطلق بعضها باعداد قليلة او بتنســيق مع
لرية لبنانية ،وهو مبلغ باهظ قياسا ً عىل رواتب اللبنانيني
حمالت أخرى ،علمــا ً ان الخدمات بقيت كما هي يف مكة
التي بقيت عىل حالها من دون اي زيادة» .وأوضح ان «من
ومنى وعرفة وسواها ،بينما ايجار املباني لم يرتفع وانما
استطاع الذهاب اىل الحج هذا العام كان قد وفر جزءا ً من

غيّب املــوت بعد ظهر امس
النائب الســابق غسان االشقر
بعد رصاع طويل مع املرض.
ســيايس لبناني
والراحــل
ٌ
وعضــو يف الحزب الســوري
القومي االجتماعــي يف لبنان،
وشــقيق املخرجــة اللبنانية
نضال األشقر.
ويحتفل بالصــاة لراحة
نفسه بعـد ظهر االثنـني املقبل
يف كنيسة مار اليـــــــاس ـ
ديك املحدي.

أعداد الحجاج تراجعت إلى الثلث ...من  8000إلى 2600

حجاج بيت الله الحرام

جرى تقســيم الحجاج عىل غرف متعــددة للحؤول دون
حصول اي اكتظاظ».
ويمتد موســم الحج هذا العام ما بني فرتة  7إىل 12
تموز الجاري ،ويصادف اليوم الجمعة الوقوف عىل عرفه
ويعترب عرفه الحج االكرب ،حيث يقــوم ضيوف الرحمن
بأداء املناسك ثم ينفرون اىل مزدلفة ثم اىل منى ،ويقومون
برمي الجمرات عىل مدى ثالثة ايــام ،ويكون بينهم عيد
االضحى يوم السبت.
وتقول مريم حبال انها كانت تحلم بأداء مناسك الحج
هذا العام ،ولكن الكلفة حالــت دون تحقيق حلمها ،فـ
ّ
تفضل توفري الطعام والرشاب عىل غريهما،
«الناس باتت
يف ظل االزمة املعيشــية الطاحنة ،عىل اعتبار ان الحج من
اركان االســام الخمسة ولكن مناســكه ليست «فرض
العني» عىل كل الناس وانما عىل امليســورين ومن استطاع
اليه سبيالً».
ويواظــب بعض املقيمــن يف لبنان عــى تقديم
االضاحــي ،لكنها هذا العام شــهدت ارتفاعا ً خياليا يف
كلفتها ،وباتت أضحية الخــروف تقارب الـ  300دوالر
امريكي ،بينما العجل ال يقل عــن  1700دوالر امريكي
ويمكن تقســيمه عىل  7اشــخاص ،ويجري توزيعه
مثالثة (ثالثة اثالث) ،لصاحب االضحية ،لالهل واالقارب
وللفقراء الدخال البهجة اىل منازلهم.

محـــــليـــــات

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٨٨١السنــــة الـرابـعـة
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مأكوالت ومشروبات ...تسلية وألعاب ...وسوق مفتوح

تضج بـ"نص جونية"!
الحياة
ّ

قعدة عالشط

خصوصا ً ان قيمة ايجــار الطاولة لعرض املنتجات
ريتــــا بولــــس شهــــوان
اقل بكثــر من املردود املعنوي الناتج من تســويق
حرفته.
تخطى عدد زوار ســوق ومهرجــان بـ»نص
هذا السوق شــكل أيضا منفذ أمل لجورج الذي
جونية» منذ اليــوم األول الـــ  8آالف زائر ،لريتفع
خرس محله الذي يبيع الحلويات والبوظة ،بســبب
تدريجيا ً ويصل اىل أكثر من عرشة آالف زائر يف نهاية
األزمة االقتصادية ،وقرر ان يتحدى الظروف ،بعرض
األســبوع ،وهذا إن د ّل عــى يشء ،فإنما يدل عىل
الـ»مريي كريم» بـ خمسني ألفاً ،فال يشعر انه انتهى
الحاجة اىل بارقة أمل من مكان ما.
عاطــاً عن العمل يف املنزل .مثلــه كمثل جاره الذي
الحماس ظاهر يف كل رقعة من هذا الشــارع،
يصنع الـ»كريب» ،فقرر ان يدرس السوق وحركته
فكأن العيد قد زار املدينة بعد أيام عصيبة ســجنت
ان أراد ان يفتــح يف املنطقة محــاً لبيع الحلويات،
روح اللبناني املرحة املحبة .والغريب يف هذا املشــهد
فيبيــع الـ»كريب» أيضا ً بســعر الكلفــة .فرحته
يف جونية ،أن التاجر والزائر يســعيان سويا ً إلنجاح
ّ
«واصلة لقرعته» كما يصف نفسه،
تجسد بنظرهما
صيف لبنان ،الذي
فمنذ اليــوم األول لم يتوقف دقيقة
بـ»نــص جونيــة» رافضــن ان
عن البيــع داال ً عىل شــعار محله،
تنتهي «حكاية وطــن» .لذا يعتمد
أحد أصحــاب الحانات املبدأ املوحد الغريب في هذا المشهد الذي «نسقه» مجددا ً خصوصا ً لهذا
للتســعري ،بني كل حانات الشارع ،في جونية أن التاجر والزائر السوق ليكون معتمدا ً بشكل دائم.
وهناك عدد مــن صانعي املونة
وهو هامش ربح قليل ،مقابل زبائن
أكثر .ويتوقع رشبل (مالك حانة) ان يسعيان سويًا إلنجاح صيف
كـ»مونــة كوكو» ،التــي تهدف اىل
هذا املهرجان سيجذب الزبائن من لبنان الذي
ّ
تجسد بنظرهما تشجيع جونية ولبنان عرب مشاركتها
يف النشاط أكثر من تركيزها عىل بيع
مختلف املناطق اللبنانية ويعرفهم
بـ»نص جونية»
مونتها ،وتعرف انها قد تبيع عىل قدر
إىل هذا الشارع ،كي تصبح تلك عادة
ايجار مســاحتها ولكنها ليست مهتمة اال بالحضور
أسبوعية او شهرية إثر زيارة منطقة جونية.
والتعريف ببضاعتها التي انترشت هكذا ،فهي تصنع
وعىل النقيض من هذا املشــهد املتفائل ،هناك
«ورق العريش املكبوس باللبنة» وخلطات خاصة بها
مشــهد آخر ال يصدق ،هو أنه كيف يمكن لنشــاط
من مزرعتها الخاصة يف زحلة.
كهذا أن يكرس الجمود يف السوق التجارية ،أي سوق
وللخان يف جونية قصة أخرى ،إذ استأجره معهد
امللبوســات واملحالت الخاصة ،كمــا هي الحال مع
وجمعية «فيلوكاليا عينطورة» التي افرتشت بأقسامها
ســيف (مالك محل مالبس) لكنه مع كل تشاؤمه،
األربعة هذا الخان ،لتعرض منتوجات فرع فن الطهي.
سيفتح محله ألن ال موظفني لديه ،وبالتايل لن يتكلف
إضافة إىل أن أســاتذة هذا الفرع سيطبخون مبارشة
اال بعــض اإلضاءة ان أراد احد الزبائن ان يشــري.
امام الزبائن .وهناك فرع اشغال االرتيزانا اليدوية الذي
ويبدي «سيف» بعض املالحظات التي تتعلق بتنظيم
يبيع اعمال االســاتذة ،وسيحيي تالمذة املعهد حفالت
املعرض كـ»الدخوليــة» ،وضعف اإلعالن املروّ ج له،
موسيقية مصغرة ،كما ستقام نشاطات من انتاج فرع
والتســويق ،واالكتفاء بمنطق تناقل رسائل نصية
الثقافة والروحانيات ترشح معاني
عرب فيسبوك و»واتس أب» ،بغض
الكتاب املقدس.
النظر عن جذب وسائل االعالم من
ّ
إن سوق جونية الذي يقام منذ
أجل التغطيــة .لكن يخالفه الرأي
عرشين عاماً ،والــذي أعيد تجديد
أحد أصحاب املالبــس وهو فؤاد
أوالدها ّ
فكوا عزلتهم
فكرته منذ  3سنوات بشعار جديد،
كريوز الــذي رأى ان البلدية تأخذ
المفروضة عليهم بسبب
ينقســم زواره بني أهــل منطقة
باملالحظات برسعــة ،معتربا ً انه
من املمكن تحســن جودة السوق «كورون »ا إذ إن أحد أوالدها وُ لد
كــروان الذين يودون تنشــيط
بشكل يومي ،كما يمكن التعلم من خالل تلك المرحلة ولم يتعرّف املنطقة عرب تشــجيع الحركة يف
قلــب عاصمة كــروان جونية،
األخطاء السابقة ،فبنظره «نحتاج
بعد إلى العالم كما يجب
وقســم من خارج كرسوان يريد
اىل أية بارقة أمل ،لنجــ ّر الزبائن
الرتفيه عن نفســه ،وقسم آخر يشمل السياح الذين
ونثبت اننا اهل للحياة» سائالً« :متى ستعود جونية
ال يزالون يؤمنون بلبنان وبقيامته.
اىل الحيــاة من دون ســوق...؟ يجب وضع مخطط
ويجد الع ّم ســليم يف هذا الســوق كل ما يود من
توجيهي للمنطقة».
مأكوالت ،مرشوبات ،كما يلتقي بأبناء املنطقة الذين
ويكــر اييل الخــوري ،وهو حــريف ،كل هذه
الســوداوية ،إذ هو يصمم مجوهرات مزيفة ولديه
أبعدت «كورونا» املســافة بينهــم ،فيفرح العم عند
صفحة عىل فيســبوك ،ويرى أنــه عرب هذا املعرض
مالقاة أي رفيق فرقتــه عنه األيام« ،يهوبر» لهم من
بعيد ،يختار لهم مقعدا ً قربه ويقدم لهم ما يرشبونه
سيحتك بالناس ،الذين ســيتعرفون إىل منتوجاته،

تحضير طعام عالنار

كعكة لبنانية

مونة بلدية

يرشح كيف ان أســعار بعض املأكــوالت يف العراق
لتطول فرتة الدردشة ،فرتاه مشغوال ً عىل مدى  3أيام
اغىل من أســعارها يف لبنان ،وكيف كان يبحث عن
بـ»زحمة» البرش .أما ناتايل (كرسوان) فهي تشــعر
كل املنتوجات التي تستخرج من زيت الزيتون اذ إن
ان أوالدها فكــوا عزلتهم املفروضة عليهم بســبب
شجرة الزيتون غري موجودة يف العراق ،وهو يريد ان
«كورونا» ،اذ إن أحد أوالدهــا ولد خالل تلك املرحلة،
يوزعها هدايا عىل اهله من صابون وزيت.
ولم يتعرف بعــد إىل العالم كما يجــب ،فهنا يف هذا
أما عضــو جمعية تجار جونيــة رشبل زوين،
الشــارع ،ســيخترب هذا الطفل العابا ً هوائية بسعر
ّ
فرشح لـ»نداء والوطن» أهميــة التعاون مع بلدية
مخفض ،وســيحصل عىل كتاب مقــدس باللهجة
خاصا ً
اللبنانية مجاناً ،كما سيشاهد نشاطا ً ترفيهيا ً
جونية ،فتم االتصال بحرفيــن ومهنيني لدعوتهم
ّ
للمشــاركة فأثمر ذلك منذ اليوم األول نجاحا ً هائالً
باألطفال ،ويمكن لألم أن تذيق أبناءها الـ»منقوشة»
يتمثل بعدد الزوار الذي فاق التوقعات.
بالعرشين ألفا ً التي ستحسم من الفاتورة ،إضافة اىل
ويراعــي املنظمــون القــدرات املاليــة لذوي
خاصية مهمة للغاية بنظرها وهي اخراجهم من عالم
ّ
يحصلــوا أموال
املنتوجــات املعروضة .فهــم لم
االلكرتونيات ونقلهم اىل الهواء الطلق.
اإليجارات منذ مشــاركتهم ،وهي بالدوالر األمريكي.
كما أبناء املنطقة كذلك كل لبنان يود تشجيع هذه
وهمّ هم الوحيد هو تنشيط الحركة
النقطة االســراتيجية ،أي جونية،
االقتصادية والسياحية يف البلد.
فمن بعيــد اتى فادي مــن جزين،
أما عضو البلدية رمزي شــقرا
وعرف بالسوق من طريق الصدفة،
فحمــل كل عائلتــه وترجلوا من للخان في جونية قصة أخرى فيعلن عــر «نداء الوطــن» عودة
السيارة ليتناولوا الطعام .االبتسامة إذ استأجره معهد وجمعية الحيــاة اىل جونية بعــد ان أوقفت
«بنص جونية» الذي بدأ عام ،2019
تضج عىل وجهه املنغمس يف الطعام،
«فيلوكاليا عينطورة» التي
واليوم عاد الحراك إىل جونية ليجمع
فيكرر :مبسوط مبوسط ،بجزين ما
يف هيك ...متمنيا ً عرب «نداء الوطن» افترشت بأقسامها األربعة األصحاب ،واللبنانيني جاذبا ً السياح.
هذه «التنفيســة» بســعرها
ان تعم هــذه الفرحة مناطق لبنان هذا الخان لتعرض منتوجات
القليل الــذي هو عبارة عن  60ألف
جميعها هــذا الصيف اذ يحتاج هذا
فرع فن الطهي
لرية «للدخولية» مدعومة من رعاة
البلد شيئا ً من الرتفيه بعد «كورونا»
هذا املعرض ،وهي مقسومة اىل قسمني 30 :ألف لرية
واألزمة االقتصادية.
تأخذها البلدية لتدفع مستحقات تنظيم النشاطات
وللسياح حصة ضخمة يف هذا الشارع ،فبعد كل
اليومية ،وبــدل اتعاب العمال مقابل النشــاطات
خطوتني ،منذ اليوم األول ،تجد طاولة مليئة بالسياح
الرتفيهية التي تعرض مجانا ً للمشاهدين يوميا ً عىل
او مجموعة ترتافق وتتعــرف إىل الثقافة اللبنانية.
مدى شــهر .وعرشون ألف لرية تعود اىل الزائر عىل
فمحمود (عراقي) حجز يف فندق قريب من الشــارع
شكل خصم من فاتورته مهما فعل.
عندما عرف بهذا الســوق ،وهو يجول بني محطاته،
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خبير االتحاد األوروبي في بيروت والعين على إنجاز دفتر شروط المناقصة

الكاشفات الضوئية للمنافذ الحدودية...
منفذ إلزامي للقضاء على التهريب؟

ّ
يشك للحظة أن ثمة فِ َيلة تهريب من الحجم الكبير قابعة في غرف لبنان الكثيرة؟ المواد المخدّرة ،وعلى رأسها طبعًا
هل هناك من
ُ
حبوب الكبتاغون ،تحتل الواجهة لكنها ليست الوحيدة .برًّا ،بحرًا ،أو ج ّوًا ،ال فرق ،نسمع عن عمليات تضبط بين الحين واآلخر بوتيرة تتسارع
أو تتباطأ أللف سبب وسبب .لكن غيرها الكثير من العمليات إنما ّ
يتم تحت جنح الثقوب الكثيرة التي تنخر جسد المنافذ الحدودية.
التفلّت من الرقابة الصارمة له أكثر من بعد :معابر غير شرعية ناشطة ،من جهة ،ونقص في العدّة والعديد للقبض على الحدود ِب َيد
ّ
والتلكؤ في معظم األحيان إمعانًا في حالة التسيّب.
من حديد ،من جهة أخرى .وبين هذه وتلك ،يستحيل غياب القرار
بوضــوح أن إدارة املناقصات ،كما املجلس
كـــاريــن عــبــد الـنـور
األعىل للجمارك ،ال تملــك املقدرات التقنية
بتاريخ  30تموز  ،2020وضمن حملة
والفنّيــة ،لذا ال يمكن وضــع دفرت رشوط
مكافحــة التهريب عرب تبــادل املعلومات
ملناقصة بهــذا الحجم بل يجب التعاون مع
ورصــد أي مخططات مشــبوهة واتخاذ
خرباء من االتحاد األوروبي .وأضاف« :قمت
أقىص التدابري واإلجراءات والعقوبات بحق
باملراســات اإلدارية الالزمة لتأمني إرسال
مه ّربي السلع واملواد الغذائية ،صدر مرسوم
خبري إىل لبنان ،لكن يبدو أن األوضاع السائدة
«النظام اإللزامي ملعاينة ومراقبة الحاويات
يف البلــد وظروف الحجــر الصحي القائمة
والبضائع واملركبــات يف املرافق الحدودية
وقتها أعاقت وصوله».
اللبنانيــة» ،حامالً الرقــم  .6748عامان
الع ّلية لفت إىل أن مؤازرة اإلدارات العامة
مضيا ولم يدخل املرسوم حيّز التنفيذ بعد.
يف وضع دفاتر رشوط خاصة بصفقاتها ال
ما أسباب التأخري وهل من
تدخل ضمــن موجبات إدارة
حلول؟ وأال نستحق معابر
املناقصــات ،ألن صالحيــة
حدودية آمنــة تأفل معها
األخرية ،وفقــا ً ألحكام املادة
آفة التهريب أو تُلجم أق ّله إىل أجاب العلّية بوضوح  17من املرســوم التنظيمي
رقــم  2866/59لنظــام
حدودها الدنيا؟ أسئلة كثرية أن إدارة المناقصات
طرحتها «نداء الوطن» عىل
املناقصات ،تتنــاول تدقيق
ال تملك المقدرات
كل من إدارتــي املناقصات
دفاتــر الــروط الخاصة
التقنية والفنّية
والجمارك .ومناسبة الحديث
بالصفقات العمومية فقط.
وكذلك المجلس
هي عودة الخبــر التقني
لكن إدارة املناقصات تجاوبت
ّ
املعي مــن قِ بَــل االتحاد
يومهــا مع رغبــة املجلس
األعلى للجمارك
األوروبي للمساعدة يف وضع
األعىل للجمــارك إرشاكها يف
دفرت الرشوط الخاص باملناقصة ذات الصلة
مرحلة ما قبل إعداد دفرت الرشوط الخاص
باملرسوم إىل بريوت يوم أمس.
باملناقصة ،تأكيدا ً عىل املنافسة والشفافية
وإنجازها بأفضل الــروط ،حفاظا ً عىل
مصلحة الدولة اللبنانية وانطالقا ً من موجب
عن دور إدارة المناقصات
ّ
أخالقي وطني ومعنوي.
نصت املادة الرابعة من املرسوم أعاله
عىل أن «تحدّد وزارة املالية ،بناء عىل اقرتاح
الخبرة األوروبية على خط التنفيذ
املجلس األعىل للجمارك ،الــروط الفنّية
بعد مراسالت عدة حصلت بني املجلس
والتقنية ألجهزة معاينة ومراقبة الحاويات
األعــى للجمــارك وإدارة املناقصات ،أعاد
والبضائع واملركبــات بموجب دفرت خاص
اجتمــاع املجلــس األعىل للدفــاع بتاريخ
بالرشوط ،بغية تعزيز وتحسني عمل إدارة
 2021/05/26تحريــك املســألة ر ّدا ً عىل
الجمارك يف ســبيل تيسري التجارة من دون
أســئلة حول كيفية ضبــط الحدود بطرق
اإلخالل بالرقابة الفعّ الة للجمارك» .وإذ كان
أكثر إحكاماً .وقد جرى تكليف وزير املالية
هذا االقرتاح يتطلب معرفة وثيقة بأجهزة
متابعة إجراءات إطــاق مناقصة تحقيق
املسح باألشعة والتقنيات املستخدمة فيها،
ّ
كاشــفات ضوئية  SCANNERاستنادا ً إىل
متخصص لدراسة
ونتيجة غياب جهاز فنّي
املرسوم موضوع البحث رقم .6748
الرشوط الفنّيــة والتقنيــة املطلوبة لدى
هنا يقول الع ّلية« :عمدت إىل طلب خربة
إدارة الجمارك ،توجّ ه رئيس املجلس األعىل
ّ
متخصصة من فريق االتحاد األوروبي -
فنّية
للجمارك يف شــباط  2021بكتاب إىل إدارة
مرفق املساعدة التقنية عرب رشكة CROWN
املناقصات يســأل من خالله عن إمكانية
 ،AGENCYواضعــا ً إياها بترصّف املجلس
مــؤازرة إدارة الجمــارك يف وضــع تصوّر
األعىل للجمارك مــن خالل تكليف مهندس
للمواصفات الفنّية لألجهزة املطلوبة ودفرت
الرشوط الفنّية والتقنيــة الخاص ،تمهيدا ً
من قِ بَل إدارة املناقصات ملواكبة عمل الخبري
بالتنسيق مع املجلس األعىل» .وهكذا حصل،
القرتاحها من قِ بَل املجلس عىل وزير املالية
إذ أنجــز الخبري األوروبــي مهمّ ته واضعا ً
بحسب األصول.
تقريرا ً أوّليا ً يف شهر آب  .2021وبعد إضافة
هكذا تحوّل امللف إىل إدارة املناقصات،
إدارة الجمــارك مالحظاتها عــى التقرير،
فماذا حصل بعدهــا؟ يقول مدير عام إدارة
ا ّ
طلعــت إدارة املناقصــات عليهــا وتمّ ت
املناقصات ،الدكتــور جان الع ّلية ،يف حديث
دراستها من خالل سلسلة اجتماعات عُ قدت
لـ»نــداء الوطــن» إنه يف أعقــاب صدور
يف إدارة املناقصات بينها وبني مندوبني عن
الكتــاب ،دُعي لحضور اجتمــاع يف وزارة
املجلس األعىل للجمارك.
املالية بحضور كل من رئيس املجلس األعىل
االجتماعــات انتهــت بتقديم صيغة
للجمــارك ،العميد أســعد الطفييل ،ووزير
املالية يف حينه ،الدكتور غازي وزنيُ .
مشــركة للخبري األوروبي حــول النقاط
ســئل
العالقة وغري املوضحــة يف تقريره وذلك يف
عــن تطــورات املوضوع ،فأجــاب الع ّلية

جيّد ،لكن يبدو هنا أن إلدارة الجمارك
نظرة مختلفة .للوقوف عند رأيها ،تواصلت
«نداء الوطن» مع مســؤول واسع االطالع
فيها حيث أعــرب عن عدم تأييده من حيث
ّ
تمس بســيادة الدولة
املبدأ للفكرة كونها
وأجهزتها« :الكشــف عىل البضاعة هو من
اختصــاص الجهاز الجمركــي ويجب أن

اجتماع لوضع دفتر الشروط

«"سكانر"» المصنع

طلب

مؤازرة إدارة المناقصات

الـــ SCANNERفيها؟» ،يتابع املســؤول
متسائالً.

حل ّ أساسي لكن غير كا ٍ
ف

«"سكانر"» في مرفأ بيروت

جان العلّية

شهر كانون الثاني  .2022بيد أن استكمال
املهمة لم يكن باألمر الســهل بسبب غياب
تمويــل مــروع الدعم التقنــي لالتحاد
األوروبي ،ما استدعى ّ
تدخل رئيس الحكومة
لتأمني استمرارية الدعم والذي تُوّج بوصول
الخبري األوروبي يوم أمس إىل بريوت لوضع
الصيغة األخرية لدفرت الرشوط .يف هذا اإلطار
ّ
«أتوقع أن تكون هذه املناقصة
يقول الع ّلية:
باكورة عمــل هيئة الرشاء العــام العتيدة
بالتعاون مع املجلــس األعىل للجمارك وأن
تثمر مردودا ً إيجابيا ً عىل مستوى س ّد منافذ
الهدر وتأمني حماية كافية للموارد املموّلة
للدولــة اللبنانيــة ،رشط أن تقرتن حكما ً
برقابة متشــدّدة وتفعيل دور نظام إدارة
املخاطر ملا له من مساهمة فعّ الة يف الح ّد من
عمليات التهريب التي نشهدها».

مس بالسيادة؟
ّ

اآلراء متناقضة بني الطرفني كما ّ
يتبي
للسائل .نستفرس عن آليات بديلة ،فيوجّ هنا
املســؤول إىل النظام الجمركي املعلوماتي
( )NJMونظــام إدارة املخاطــر« :يجب أن
تُبنــى الرقابة عىل نظام متطوّر بحســب
املعايري العاملية إذ تستحيل إمكانية الكشف
عىل كل الشــحنات .ففي مفهوم الجمارك
الحديث ،يتحوّل القسم األكرب من الشحنات
إىل «األخــر» رشط أن يكون هناك رقابة
فعّ الة» .كيف يت ّم ذلك؟ يمكن للتاجر تمرير
تحتو عىل مــواد خطرة،
بضاعته إن لــم
ِ
يف حني تقــوم الدوائر املختصــة بالرقابة
الالحقة (املتبّعة يف العمل الجمركي يف الدول
يراعي احرتام الخصوصية ،وبالتايل يش ّكل
الحديثة) ،أي التوجّ ه مثالً إىل الرشكة صاحبة
اســتخدام الـ SCANNERنوعا ً من خرق
البضاعة والتأ ّكد مــن نظامها والتدقيق يف
لهذه الخصوصية» ،بحسب كالمه .ثم هناك
فواتريها« .نريــد أن نفعّ ل دور هذه الرقابة
ثغرة أخرى أشــار إليها املسؤول يف سياق
لكننا ،لألســف ،لم نتم ّكن من ذلك بعد رغم
الحديث .فالكشف الذي كانت تقوم به الدولة
أنها أســاس العمل الجمركي .فاالستخبار
ّ
عرب جهاز الكاشــف الضوئــي الذي تدمّ ر
ويوفر علينا الكثري
أهم بكثري من الكشــف
نتيجة انفجار املرفأ  -والذي قامت برشائه
من الوقت .من هنــا مطالبتنا دوما ً بنظام
لقاء مبلغ مليون دوالر تقريبا ً وتكبّدت كافة
إدارة مخاطر ورقابة الحقة ليكمل أحدهما
مصاريــف صيانته التي بلغــت ما يقارب
اآلخر» ،بحسب املصدر املسؤول.
الـ 200ألف دوالر ســنويا ً  -كان يت ّم بشكل
ال يختلف اثنــان أن تفعيل عمل أجهزة
مجانــي .أما اليوم وبعد اعتمــاد نظام الـ
الكشف الضوئي يساهم يف ضبط األمور لكنه
 BOTالذي يعود حكما ً بأرباح ملموســة،
غري كاف للقيام باملهمة عىل أكمل وجه .فهو
يجري تلزيم املرشوع إىل رشكة خاصة ،كما
يد ّلل عىل نقطة سوداء ما غري متجانسة مع
يضيف.
محتوى البضاعة مثــاً ،لكنّه ال يقوم بعمل
من ناحية أخرى ،ال يتوقع املســؤول
الجهــاز الجمركي حيث يســتوجب عندها
إنجــاز املــروع قبــل
تفريغ البضاعة والكشف
عامني أو ثالثة من تاريخ
البــري الحــي عليها
إطالق املناقصة .نســأل
للتحقــق منهــا .وإىل أن
عــن األســباب فيجيب :أال نستحق معابر حدودية ي ّ
ُبت تنفيذ املرســوم رقم
آمنة تأفل معها آفة
«يتط ّلب رشاء أجهزة الـ
 ،6748سيستم ّر استخدام
 SCANNERوقتا ً كما هو التهريب أو ُتلجم أقلّه إلى األجهزة القديمة املوجودة
معروف يف النظام العاملي،
والتــي لم تخضــع ألي
حدودها الدنيا؟
خاصــة وأن املرشوع ال
صيانة منذ ثالث سنوات.
يغ ّ
طي فقط مرفأ بريوت بل طرابلس وصيدا
الوضع صعب رغم محــاوالت تصليح
ّ
وصــور وكافة املرافــق الحدودية .كما أن
تيــر .نتفهّ م ذلك لكن
بعض األجهزة بما
املرسوم يشمل أيضا ً إنشاء مراكز للمعاينة
نسأل عن الســبل املتاحة لضبط املعابر غري
ما يعني بناء هنغارات وغرف ما يســتلزم
الرشعية وإن كان ســيت ّم يوما ً ما وضع ح ّد
وقتا ً طويــاً ،مع اإلشــارة إىل أن الظروف
جذري للتهريب عرب الحدود .يع ّلق املسؤول:
ّ
متوفرة».
الحالية يف البلد غري
«ال يجب تسميتها معابر إنما مسارب ،إذ إنها
ّ
ّ
ســتتول
الرشكة امللتزمة ،كما علمنا،
وتتغي كل يوم .ال ش ّك
غري رشعية وغري ثابتة
اإلدارة التقنية بينما يقوم الجهاز الجمركي
أننا بحاجة إىل خطة متكاملة ،ال سيّما من قِ بَل
بتشــغيل الجهاز .لكن تبقى بدالت الخدمة
ُشعب املكافحات .لدينا أيضا ً مشكلة كربى
املعضلة األساســية ،وهو ما يجب أن يُحدَّد
تتمثّل يف عديد العســكر واملعدّات كما غياب
يف إطار دفرت الرشوط« :الشحنة التي تك ّلف
عمليات الصيانة والنقص يف املحروقات حيث
 10دوالر يف مرفأ بريوت ،هل ســتك ّلف 100
ال قدرة لدينا عىل تســيري العدد املطلوب من
دوالر يف مرفأ طرابلس أو ألف دوالر يف معرب
الدوريات لتغطية جميع األرايض اللبنانية».
العريضــة ،نظرا ً لتباين حركة االســترياد
من هنا ،برأي املصدر املســؤول ،ال بد إلنقاذ
ما ّ
والتصدير ،وتأمينا ً ملصاريف صيانة أجهزة
تبقى من :تفعيل نظــام إدارة املخاطر؛
مالحقة الرشكات الوهمية والرضب ِبيَد من
حديد عــى أي مخالفة؛ التشــدّد يف املراقبة
واملحاســبة؛ دعم إدارة الجمــارك بالعديد
والعتاد وتحسني موازنتها؛ تأمني الح ّد األدنى
من الحماية للموظفني وإخضاعهم لدورات
تدريبية ومدّهم باملعنويات من خالل تأمني
املطلوب لالستمرار بالعيش بكرامة.
عىل أيّ حال ،الخبري األوروبي ح ّل بيننا
مجدّدا ً بانتظار اللقاءات التي ستجمعه مع
إدارة املناقصــات واملجلس األعىل للجمارك.
فهل تحمل زيارته أنباء مضيئة ،وإن نسبياً،
عن مصري الكاشفات الضوئية أم يبقى نفق
التهريب معتما ً حتى إشعار آخر؟

تحـــت المجـــهر
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نفسية أهالي البلدة اليوم في القعر

قصة "«المتحرّش"» الكاملة في بلدة القاع
ّ
هنا القاع .هنا أبطال القاع .هنا شارع أبطال  27حزيران  .2016وهنا طريق شهداء اإلرهاب ...وهنا ،منذ أسبوع،
قامت الدنيا ولم تقعد بعد ...الكالم كثير والروايات أكثر وسيناريوات كثيرةُ ،ر ّ
ش عليها الملح والبهار ،عن ذئب
ّ
وتوسع خياالت الناس كثيرًا ،حتى أن هناك
يتحرش باألطفال في قلب الضيعة .هي قصص تداعب المشاعر
من قال :في كل عبارة نكتبها القليل من الحقيقة والكثير من الخيال! فهل كل ما سمعناه على مدى
أسبوع عن القاع في بلد أصبح تحت القاعن حقيقة؟ فلنذهب معًا الى هناك بحثًا ّ
عما لم نسمعه بعد أو ما
سمعناه ،وفيه بعض الحقيقة ال كلها.
نـــوال نـــصـــر
ألن الحقيقة تخرج مــن ف ّم األطفال،
نُصدّق ان شيئا ً ما قد حصل فوق .نُصدق أن
الياس ضاهر مجرم إرتكب أفعاال ً مشينة يف
حق أطفال .لكن ماذا عن طبيعتها؟ وماذا
عن ضاهر ذاك الذي يف الضيعة  15واحدا ً عىل
اسمه؟
القاع ،كما غالبيــة البلدات يف محيط
القــاع ،خزان للجيش اللبنانــي .واملرتكب
كان يف الجيش وتقاعد .كان تحديدا ً يف لواء
.2013
الدعم فوج اإلشارة وتقاعد يف العام
ّ
المتهم "المتحرّش"
ومنــذ ذاك الحني صعد اىل فــوق ،اىل بلدته
القاع التي تبعد نحو  140كيلومرتاً ،وسكن
أما اليوم فيخىش من عيون الناس .وبدل أن
فيها .هو لديه ثالثة بيوت فيها لكنه يسكن
نسأله يسألنا :ملاذا لم يجروا فحوصات عرب
يف بيت أهله .والداه توفيا وإخوته ،الشباب
طبيب رشعي عىل األطفال ليتأكدوا إذا كانت
الخمسة ،يسكنون يف بريوت ولديه شقيقة
هناك بالفعل واقعة إغتصاب؟ سؤال وجيه.
واحدة تســكن فوق ولديها سوبرماركت يف
هو رآه مرتني ،مرة يوم أوقف يف مخفر
قلب البلدة.
راس بعلبك .كان مرهقا جداً .خائفاً .ووجهه
مارالياس ،شفيع القاع ،يف اإلستقبال
أســود .منذ يومني عــاد ورآه يف قرص عدل
دائما .نمر اىل جانبه .نتمهل .نرســم شارة
بعلبك .أخذ معه منقوشــة وســبعة أدوية
الصليب .ثم نمر جنب البلدية حيث رئيسها
يأخذها املتحــرش .رأى وجهه من الطاقة
الديناميكي بشــر مطر ال يــك ّل وال يهدأ.
وحاول ان يتكلم معه فرصخ فيه العسكري.
ونتابــع نحو بيت املجــرم  -املغتصب .هو
هو ما زال يســتجوب والبارحة كانت هناك
يسكن يف شارع «الحواض» يف البلدة .الشمس
محامي لــه .لم يتم تعيني
جلســة معه .ال
َ
حارقة وامرأة ورجــل ،يف املقلب الثالث من
محام له .ويقول« :قــد يكون الياس أخطأ
العمر ،يصلون املســبحة عنــد الظهر .ويف
وتحرش بأطفال لكن «كالم الناس» أضفى
البيت املحاذي ،حيث البوابة الســوداء ،كان
كثريا ً من امللح والبهار عىل الحادثة».
يسكن املتحرش الياس .ندخل .سيارته وهي
نصدقه .حني يكون الكالم عن تحرش
من نوع جيب شريوكي قديم ،رمادية اللون،
بطفل ال يعود الكالم مجديا ً فكيف بأطفال؟
يف الساحة الداخلية ،حيث «السطيحة» التي
شقيقه يعرف ذلك .لكنه أخ ودموعه تشهد
كانت تشــهد عىل ليايل السهر اليومية التي
عىل حجم القلق الذي يجتاحه وجعل «صيت
الحي.
تجمع الياس ،ابن الخمسني ،مع اوالد
العيلة يف األرض» .ننظر اىل الغرفة املجاورة،
ّ
كانوا يأتون «ليليــي» ويرشبون النرجيلة
اىل غرفة النوم .هنــاك رسيران .وكل يشء
وهم لم يتجاوزوا بعد الثامنة عرشة .كلسات
يف مكانه .ويف املطبــخ صندوق مياه غازية
«إرشبــا وردا» .هو كريم وكان يســتقبل
ســوداء ال تزال معلقة عىل الحبل الخارجي
كل طفــل ومراهق بقنينة
وصــوت يف داخل البيت
مرشوب ويجلس مســاء
ومرجوحة عتيقة .نقرع
عدد منهم عىل «السطيحة»
الباب فيفتــح لنا رجل
خمســيني هو شقيق أهالي الضحايا مسؤولون ينفثون النرجيلة معاً .هو
الياس .يستقبلنا بحذر وشقيقه منهار ونفسيته ال يدخن منذ أجرى عملية
وهو الذي صعد اىل القاع تدهورت بعد وفاة والدته جراحية يف القلب قبل ثالثة
أعوام .لكن ،ماذا قد يجمع
منذ أيام ليتابع عن قرب
رجالً خمسينيا ً بشــبان مراهقني؟ الجواب
ما حدث وما قد يحدث .عم املغتصب يف الدار.
يصلنا من جار ،عىل بعد مبنيني ،يقول« :كان
ولديه عــم آخر هو مختار القــاع إبراهيم
يجد هؤالء منفثا ً لهم وكان أهلهم يسمحون
ضاهر.
ببقائهم يف داره وهذه هي املصيبة» .املصيبة
أسئلة وملح وبهار
ان هناك اهايل ال يبالون ال أين يذهب أوالدهم
ال شــارة وال شــمع أحمر عىل الباب.
وال ماذا يفعلون بعيدا ً عــن أعينهم .وعىل
ندخــل .والدة املتحرش يف صــورة مؤطرة
األرجح ،كانوا يشاهدون معا ً أفالما ً خالعية
باألســود يف صدر الدار .وهناك ثالث كنبات
ويقومون بمداعبات لكن ال يشء أكيد .مجرد
عتيقة وتلفاز وســترييو وفيديو .هنا ،عىل
تكهنات.
األرجح ،كانــت تحدث «جريمة» أو «جرائم
نعود اىل شقيقه .هو ال ينكر أن يكون
التحرش أو اإلغتصاب»؟ ربما .ال يشء أكيد.
قد حصل يشء مماثل لكــن ،ما ال يفهمه
دمعتان معلقتان بني رميش شــقيق الياس
هو الكالم عــن عرشين طفــاً او ثالثني
أو حتى أربعني يبالغــون يف الكالم يف حني
ضاهر .فهو كان يصعد اىل القاع رافع الرأس

رئيس البلدية بشير مطر

مدخل البيت

سيارة الياس ضاهر أمام البيت

أن التحقيقات لم تقل بعــد أي كلمة .فقد
يكونون خمسة أو اثنني أو ربما طفالً واحدا ً
تعرض اىل تحرش .وواجب الطبيب الرشعي
أن يؤكد لكن ،ما حصل أن ال تأكيد عىل يشء
سوى عىل كالم الناس.
ماذا عن املخــدرات التي حكي عنها؟
يجيب شــقيقه «لم نســمع عنها شــيئا ً
باســتثناء ما ذكر يف اإلعالم .ولو كان ذلك
حقيقة ألقفــل باب البيت ربما بالشــمع
األحمــر .يف كل حــال هاتفــه أصبح مع
املخابرات فليتحروا عن كل ما فيه» .لم يكن
الياس ضاهر يف منزله حني وصلت املخابرات
بل كان يف سوبرماركت شقيقته القريب يف
«الحاكورة» .اتصلوا به ودعوه للمجيء .أتى
فأخذوه ليرشب فنجان قهوة معهم .وهكذا
بدأت الحكاية .ولم يكن هناك أي طفل عار
وال يشء من هذا القبيل.
ترى ،هل يحــاول أهايل القاع «لفلفة»
قضية بهذا الحجم؟ هــل ينتمي املتحرش
الياس ضاهــر اىل تيار أو حــزب؟ هناك،
يتحدثون عن إنضوائه يف فرتة ما يف «رسايا
املقاومة» .وهو أقرب اىل التيار الوطني الحر
يف البلدة لكنه لم يحمل يوما بطاقة حزبية.
والنائب سامر التوم كان طبيبه .وهو عازب،
إرتبط رســميا ً بفتاة من البلدة قبل عامني
لكنهما عادا وافرتقا.

حال طوارئ

ما رأي رئيس بلدية القاع بشــر مطر

ال يريد أن يصدق

غرفة نوم "المتحرّش" (تصوير رمزي الحاج)

نعود لنســأل :ماذا قد يربط رجالً يف
الخمســن بأطفال يف الـ «تعش»؟ سؤال
ال يجــد جوابا ً ســوى ان الياس ضاهر،
الذي يبدو يف الظاهر ســويّاً ،كانت لديه
مشاكله النفسية التي قد تكون دفعته اىل
إتاحة هامش مــن الحرية اىل األطفال لم
يجدوه يف بيوتهم .وهو قد يكون شاركهم
بها .لم يكن يجرب أحــدا ً عىل القدوم وال
عــى «الفعل» لكنه كان ميــرا ً له .هذا
تحليل مــن قِ بل األهايل أنفســهم الذين
يلومون األهايل الذين يسمحون ألطفالهم
أن يذهبوا مع مــن يتهم اليوم بالتحرش
للعشــاء عىل ضفاف نهــر العايص ثم
يعودون معه لتكملة السهرة يف بيته.

بكل الكالم الذي نُقل عن وساطة ما قام بها
نائب املنطقة ســامر التوم من أجل لفلفة
ثمة مســؤولية متعــددة األطراف.
القضية؟ وهل يحاول هو «الريّس بشــر»
ذلك أيضــاً؟ يبدو رئيس البلدية مشــغوال ً
األهايل مســؤولون كما املتحرش .وثمة
كالم يــدور فوق عــن بنــات أيضا ّ
كن
اليــوم يف مواجهة إرتكابــات بعض األهايل
ّ
يشاركن يف «الســهر» وكالم آخر عن ان
بحق أوالدهم أوالً ،باهتمامهم بأمور كثرية
أطفاال سوريني قد يكونون أيضا ضحايا.
كأولوية عىل حساب أطفالهم .لهذا نراه عىل
ال يشء مستبعد وال يشء يمكن الجزم به.
عجلة للقاء جمعيات تعنى بالطفولة ويرتب
لكن ،ما يلتقــي حوله الجميع هو ترسع
كيفية توفري الدعــم النفيس اإلجتماعي اىل
األطفال ويقول« :نحن اليوم
بعض النواب مثل سينتيا
يف حــال طــوارئ تضم كل
زرازير وبــوال يعقوبيان
فعاليات البلدة من أجل توفري
ونجاة صليبــا اىل «إصدار
الحماية ألســماء األطفال ماذا قد يربط رج ً
ال في اإلتهامات» بــدل الطلب
الخمســة التي قيــل أنها الخمسين بأطفال في بإجراء الفحوصات الالزمة
تعرضت اىل التحرش».
عــى األطفال .أمــر آخر
الـ «"تعش" ليجلسوا
هي خمســة أسماء أو معًا ويتسامروا معًا؟ أغضب أهــايل القاع وهو
عرشين اسما؟ يجيب« :دور
كالم مايا دياب عن «سفاح
النيابة العامة تحديد األسماء والعدد .نحن
القاع» وقولها :أنا أهــل هالعرشين ولدا
ســمعنا عن خمســة .وأهل الياس ضاهر
اليل اغتصبوا» .فلتبــادر الفنانة اىل طلب
إســتنكروا املوضوع وأدانوه .أما همنا نحن
إجراء فحوصات الطب الرشعي عىل هؤالء
فهو حماية جميــع أوالدنــا .وطلبنا من
األطفال».
املعنيني إجــراء فحوصات عىل بول األطفال
مايا دياب طالبت بإعدام «الحيوان»
للتأكد ما إذا كان فيها آثار مخدرات .وطالبنا
الياس ضاهر .وهو ال بُ ّد حيوان إذا ثبتت
بتوفــر هكذا فحوصات يف مســتوصفات
فعلته .وهنا طالبها رئيس البلدية بشــر
مطر «أن تصعد اىل القاع وتقوم بنشاطات
البلدة ويف املدارس .وهذه مســؤولية الدولة
توعوية بدل أن تُمسك بما حصل من طرف
واألهايل .األوالد مســؤولية .ويســتطرد:
الخيط».
دعونا اىل إجتماع يضم جميع الفاعليات يف
ال ،ال أحد يلفلف القضية يف بلدة القاع
البلدة وبينهم النائب ســامر التوم .إتصلت
بل الجميع يطالبون عند إنتهاء التحقيق
به شــخصيا قبل نصف ساعة فلم يستطع
بتعليق مشــنقة الياس ضاهر إذا ثبتت
املجيء فبدأت الشائعات».
إدانته يف نصف البلدة .فأي ولد يعتدى عليه
القــاع اليوم هادئة أكثــر من املعتاد.
هو إبن كل القاع.
أهلها ،بسبب غالء البنزين ،لم يصعدوا إليها
ال أطفال يف كل القاع اليوم .جميعهم
هذا الصيف .وجريان بيت املتحرش يحكون
يف بيوتهم .فالحادثة  -الجريمة جعلتهم
عن «نخوة» إســتثنائية لديــه .فهو عىل
عىل يقني أن املعالجة تســتلزم ما يُشبه
إستعداد دائم للمساعدة .شقيقه يقول« :هو
ال يشكو من أي مشــاكل نفسية» يف حني
الدواء امل ّر لتعود الحياة اىل رشايني البلدة.
جريان البيت يتحدثون «عن مشاكل نفسية
وتستلزم أيضا أن يفتح األهايل ،من اليوم
أصابتــه بعد وفاة والدتــه ،وال أحد يمكنه
وصاعداً ،عيونهم عرشة عرشة ،حتى ولو
التكهــن بما يحدث داخل جــدران البيوت.
كانت همومهم كثرية كثرية.
ربة البيت تتحدث عن شــاب ،يف الرابعة او
هناك ،يف القاع ،مــى وراءنا رجل
وراح يسأل بإلحاح :هل توزعون إعاشة؟
الخامســة عرشة رأته يقرع باب بيته منذ
رجل آخر إســمه عىل إسم الياس ضاهر
يومني .هو كان يضــع حقيبته عىل ظهره
قال :دمرتني اإلشاعات .رجل ثالث قال لنا
وقبعة عىل رأسه .قرع الباب كثريا ً وحني لم
قبل أن نغادر« :ال نريد إال العدالة».
يفتح له غادر».

مسؤولية مشتركة
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مـــــــســـــــرح

اليابانية آيكو ُتحيي ذكرى غايا فودوليان

آخر تعليق كتبته قبل ساعات من وفاتها

ّ
حب كبير للحيوانات

جـــــــــورج بــــــــــوعـــــــــبـــــــــدو

املنطقة املنسية بأعمال فنية مختلفة لنحاتني وفنانني
تشــكيليني وحرفيني بعثرتها يف ارجاء املساحة التي
تــرف عليها املديرية العامة لآلثــار .مرسحية التي
نتحدث عنها ايضا ً تندرج يف خانة اعادة االحياء نفسها
وعناوين وقضايــا دافعت عنها برشاســة كحماية
الحيوانــات فريعها مخصص لهذا الهدف الســامي.
"والدة جديــدة"  Rebirthهو عنــوان املرسحية اما
الكاتبة واملخرجة فيابانية اسمها آيكو تطوعت لخدمة
لبنان منذ العام  .2013تعرفت آيكو عىل آني يف متجر
لفن "االيكيبانا" حني كانت تشكي لصديقتها؛ صاحبة
املتجر؛ حريتها امام ما ينبغي ان تقدمه يف ذكرى عيد
ميالد غايا الذي يصادف يف الســابع مــن تموز قبل
شهر من االنفجار ذاته .تعرض عليها آيكو مرسحية
باليابانية تحكي الفراق والحــب واالمل والوالدة من
جديد .اختارت للمرسحية طاقما ً من طالب يتعلمون
اليابانية يف جامعة القديس يوســف وفتاة استثنائية
تعمل معها يف امليدان االنســاني اسمها احسان حطب
تعاني مشاكل يف النظر؛ وتمتاز برباعة يف االداء ال مثيل
لها وبشــخصية تحفر يف الجمهور حفرا ً بدور جربان
الكاتب والراوي .مرنت آيكو الطاقم وحدها وشــاءت
ان ترتك مضمون املرسحية مفاجأة آلني .املرسح خال
إال من كريس احمر اللون من تصميم "غايا" وشجرة
الحياة التي علقــت عليها االمنيــات .إختارت آيكو
الكريس النه يذكرها بحرف "هايتــو" الياباني الذي
يرمز بشــكله اىل التعاضد فال يصمد الشكل إال بوجود
الســند بني طريف الكريس .والكريس هذا بمثابة والدة
غايا الثانية؛ فقد نفذته االم بعدما كان حربا ً عىل ورق
لتخليد فكرة ابنتها الضحية .ومع ان الحوارات املختلفة

املرسح مكان تقليدي نرتــاده للتمتع بمرسحية
تدار باللغات الفرنســية واالنكليزية او العربية .لكن
الليلة هذه كانت أمســية خارج املعهود؛ ولم تشــهد
لغات اعتادتها االذن .عىل املدخل تســتقبلك شــجرة
وطاولة مستديرة اىل جانبها وضعت عليها قصاصات
ملونة من الورق مع اقالم بألوان مختلفة .تطلب منك
يابانيتــان بزي الكيمونو التقليــدي اختيار قصاصة
وقلــم وكتابة ما تتمناه لتعليقه عىل الشــجرة التي-
وفق التقاليد اليابانية -تحقق امنياتك يف املدى املنظور.
تكتب حلمك بلبنان جديد لتجد؛ فيما تســارع لتعليق
آمالك؛ قصاصات بالعــرات تحكي يف غالبيتها توقا ً
متجذرا ً لوطن طبيعي هانئ يعمه الســام واالزدهار.
ثم تلتقي بها :آني فارتيفاريان وقد اغرورقت عيناها
بالدموع؛ املــرأة العصامية الفوالذيــة التي ال تجيد
االستســام؛ فمنذ خطف انفجار بريوت فلذة كبدها
غايا فودوليان يف ذلك اليوم من آب املشؤوم وهي تعمل
بال هوادة العادة احياء الحجــر والبرش .بدأت بإعادة
الحيــاة اىل مبنى "طبال" املهجور لتبــث فيه الحياة
بمعرض اســتثنائي ضمنته من روح غايــا التواقة
النشاء فضاء افرتايض واسع يحتضن االعمال الفنية
فأودى االنفجــار اللعني بها قبــل ان تحقق حلمها.
ولكن آني الثكىل حملت مشعل ابنتها ببسالة ومضت
من مرشوع اىل آخــر تنفذ احالم الشــابة املغدورة؛
فكان معرض "تائه باالتجــاه الصائب" Lost in the
 right directionيف بيت مري (عنوان دونته غايا عىل
الفايســبوك ذات يوم) ســلطت فيه الضوء عىل آثار

ابتسامة دائمة

إحسان حطب وآني فارتيفاريان

آيكو

بني املمثلني التســعة كانت تدور باليابانية؛ ورغم ان
الجمهور كان غريبا ً عن اللغة والحضارة اليابانية عىل
حد سواء؛ كانت براعة االداء والتعبري بااليحاء والجسد
كفيلة بإيصال الرسالة بسالسة مطلقة .طاقة عجيبة
كانت تربط الجمهور باملؤدين وكأنه يعرفهم منذ أزل
ويعيش معهم ساعات من الحزن والفرح فتارة يشعر
بدفء الحب واخرى ينتحب لبعد او فراق؛ وهكذا مرت
انفعاالت الحب واالبــوة واالنفصال والحرب واملوت يف
ســاعة غاب عنها امللل .كأننا كلنا تحولنا اىل عرشات
من ال"غايا" ت التي تخفــق يف ارجاء املرسح .نموت
حزنا ً وانتحابا ً لنعود اىل الحيــاة مجددا ً بروح أصفى
ونقاء ال يتســع إال للحب .يعلــو التصفيق ألداء بعيد

عن التصنع محرتف اىل اقىص الحدود .ينتهى العرض.
تشكر آيكو الجمهور بحرارة ملساعدته يف ابقاء قضية
غايا حية يف النفوس .تدعو آني العتالء املرسح فتفعل
بعد تــردد كونها ال تحب االضواء .تنحني آيكو امامها
تقديرا ً لشــجاعتها وتقديمها لحب الحياة عىل يأس
االستســام .تتذكر ما قالته لك قبل لحظات من بدء
املرسحية" .كانت غايا تحب الكالم الجميل والعبارات
املعربة كانت تحب الســفر والتحليق اىل اماكن بعيدة
غري اعتيادية" ،وتضيف ما قالته ذات يوم" :خذني اىل
مكان أفضل" ...الليلة فعلتها غايا ...اخذتنا نحو حياة
من طعم آخر ...هناك حيث ال خوف وال حزن وال يشء
إال امتداد المتناه لدفء الحب ...شكرا ً غايا وآني.

آني متوسطة طاقم المسرحية

شجرة األمنيات

مع أمها آني

مشهد يظهر فيه الراوي جالسًا على الكرسي الذي ّ
صممته غايا
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...Girl in the Picture

قصة مؤلمة من أرض الواقع
جـــــــــــاد حـــــــــداد
القصة مبهرة يف بدايتها ،لكن رسعان ما تصبح
منحى مثريا ً لالشمئزاز وتصل إىل
مربكة قبل أن تتخذ
ً
نهاية موجعة.
يعرض الفيلم الوثائقــي Girl in the Picture
(الفتاة يف الصورة) ،عىل شــبكة "نتفلكس" ،قصة
غريبة عن شــابة عُ ثِر عليها بعــد تع ّرضها إلصابة
حادة يف الرأس عىل طرف طريق "أوكالهوما سيتي"،
يف نيسان  .1990تموت هذه الفتاة يف املستشفى بعد
فرتة قصرية وترتك وراءها ابنا ً عمره سنتان.
لكن تكون نهايــة حياتها بداية لهــذا الفيلم
الصاخب للمخرجة ســكاي بورغمان .بالتعاون مع
َ
مسؤول املونتاج إدوارد واردريب وفريناندا تورناغي،
تســتعمل بورغمان خليطا ً من العنــارص املعقدة
واملتناقضة يف معظم األوقات :وثائق قديمة ،مقابالت
مع املحققني ،شــهادات أفــراد العائلة واألصدقاء،
ذكريات من كتاب املدرســة الســنوي ،ومجموعة
صور .يتنقل الفيلم بــن حقبات زمنية عدة ويقدّم
أدلة جديدة وشخصيات مؤثرة لعرض وجهات نظر
وافية ،لكنه يحافظ عىل تماسكه وإيقاعه.
نظــرا ً إىل طبيعــة القصة الصادمــة واملؤثرة،
يصعب أال نضع العمل يف خانــة التقارير اإلخبارية
أو مسلســات الجريمــة املســتوحاة من قصص

حقيقية .يعجّ الفيلم باللقطات الجوية ،ومشــاهد
أُعيد تمثيلها ،وبعض املقابــات الطويلة واملتكررة
التي تهدف إىل إطالة مدة العرض .لكن يصعب تجاوز
مشاعر الحزن بســبب األحداث الالحقة التي تذ ّكرنا
بحجم الرشور املوجودة يف هذا العالم.
توفيــت تونيا هيوز متأثــرة بجروحها يف عمر
العرشين ،ثم حاولــت صديقاتها الراقصات يف نادي
التعري "باشنز" يف "تولســا" التواصل مع والدتها،
ّ
صديقتهن
فاكتشــفن من خالل تلك املكاملة أن اسم
الراحلة ليس "تونيا هيوز" .من هي تلك الشابة إذاً؟
هذا الرس أربك كبار الخرباء واملحققني طوال عقود.
ال يمكن اإلفصــاح عن تفاصيــل كثرية ألن
ا ُملشــاهد يجب أن يخترب تلك األهــوال والحقائق
بنفسه حني يختار مشاهدة هذا الفيلم .لكن يمكن
القول إن تونيا وزوجها األكرب سنا ً الذي كان يبالغ
يف حمايتها ،كالرنس ،كانا يعيشان بهويات متنوعة
يف واليات أمريكيــة عدة .كانــت هويتها تختلف
بحســب مكان وجودها وحاجاتها يف تلك اللحظة.
يتذ ّكر أصدقاؤها من املدرسة الثانوية يف "فورست
ِ
مراهقة مرحة وطموحة شعرت
بارك" ،جورجيا،
بســعادة عارمة حني نالت منحة كاملة لدراســة
هندســة الطريان والفضاء الجــوي .لكن حملت
تلك الفتاة اســم شارون مارشــالّ .
تبي أيضا ً أن
عالقتها مع والدها ،وارن مارشــال ،كانت شائبة
فهو لم يكن يســمح لها بالتكلم عىل الهاتف ،لكنه
ّ
خصص صفحة كاملة يف كتابها الســنوي لإلشادة
بإنجازاتهــا ،فكتب تلك التهنئــة إىل جانب صورة
شارون وهي تنظر بطريقة مغرية.
تعيدنا املخرجة إىل تلك الحقبة عرب عرض صور
من الثمانينات لشــابة تتميز بشــعر أشقر كثيف
وتحمل أحالما ً كــرى .تروي صديقتهــا املق ّربة،
جيني ،أفظــع حكاية يف الفيلم حول أنواع ســوء
املعاملة التي تع ّرضت لها شــارون مــن والدها.

Minions: The Rise of Gru
ممنوع في لبنان

منع عرض فيلم "Minions: The Rise
 "of Gruيف لبنــان ،من دون االعالن عن هذا
القرار رســمياً ،وقد زعــم البعض ّ
أن هذه
الخطوة جاءت بســبب قبلة بني شخصيتني
( ،)Minionsبينما اعتــر البعض اآلخر أن
السبب يعود اىل وجود راهبة رشيرة يف الفيلم.
كما ت ّم حظر فيلم " "Lightyearالشهر
املايض بسبب تصوير قبلة من نفس الجنس
يف الفيلــم ،يف خطوة جديدة من الرقابة عىل
أفالم األطفال يف لبنان.

تع ّرفت جيني عىل شــارون بعد سنوات عرب تقرير
إخباري حول هويتها الغامضة.
بعــد انتهــاء الفيلم ،ال يمكــن أن ننىس حجم
االنحراف والشــوائب يف حياة تلــك الفتاة .قد تبدو
املقابالت مع شــخصيات مثل املســؤول املتقاعد
يف مكتب التحقيقــات الفدرايل ،جــو فيتزباتريك،
نموذجية ومألوفة ،فهي تحصــل يف أجواء تقليدية
أثناء رشب القهوة .لكــن كان التأثّر يف نظرته حني
تذ ّكر تفاصيل تلك القضية واضحا ً وغري متوقع.
لن تكون عمليــات الخطف وإدانة املرتكبني نهاية
القصة ،بل إنها بداية مســار جديــد يُمهد لظهور أدلة

عىل ارتكاب جرائم أخرى وســقوط ضحايا آخرين ،ما
يعني رضورة العودة بالزمن إىل الوراء مجدداً .تتخذ هذه
منحى مزعجا ً ألقىص الدرجات يف مرحلة معينة
القصة
ً
وتتكرر أحداثها مراراً .يقول فيتزباتريك يف أحد املشاهد:
"هذه القضية املشينة زادت سوءا ً مع مرور الوقت".
أخرياً ،تــرع املخرجة يف الحفــاظ عىل ترابط
األحداث ووضوحهــا ،وهو أكثر ما يميّز الفيلم .هي
ترسد قصة معقدة ومثــرة للفضول ،وتُدَعّ م العمل
بعنارص تضمن كســب تعاطف الجمهور ،ثم تس ّلط
الضوء عىل مســار التعايف مع أنه قد يبدو مستحيالً
بعد هذا األلم كله.

CINEMA

"السينما البرازيلية" تنطلق في متحف سرسق
تقدم ســفارة الربازيل يف بريوت واملركز
الثقايف الربازييل -اللبنانــي (،)Brasiliban
بالتعــاون مــع جمعيــة "مرتوبوليس"،
مهرجان "الســينما الربازيليــة" يف دورته
الخامســة ،بني  18و 21الجاري يف ساحة
متحف رسسق -األرشفية.
وللمــرة االوىل ،ســتكون كل العــروض
مجانيــة ويف الهواء الطلق للحد من انتشــار
فريوس "كوفيد  ."19يمكن حجز املقاعد عرب:
"."https://metropoliscinema.net

AGENDA
حلم غابة منسيّة

املكان :بيت الفنان -حمانا
الزمان 10 :تموز 4 -ظهرا ً
لالستعالم05532544 :

مسرحية "آخر كمشة تراب"

املــكان :مرسح «برييــت» يف «جامعة القديس
يوسف»
الزمان 12 :و 22تموز 5:30 -مسا ًء
لالستعالم01611362 :

غروب الشمس مع أنغام العود

املكان :متحف الصابون -صيدا
الزمان 15 :تموز 6 -مسا ًء
لالستعالم07733353 :

رقص شرقي حاف

املكان :مرتو املدينة
الزمان 16 :تموز 9 -مسا ًء
لالستعالم76309363 :
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وقـفـة من بـاريـس

الفن فع ً
ّ
ال؟
هل انتهى
عــيــســى مــخــلــوف
يف مــوازاة الحديــث عن
الحروب وتق ُّلبات السياســات
الدوليّــة ،واالحتباس الحراري،
والتلوّث واألوبئــة واألمراض،
هناك مــن ال يــزال يلتفت إىل
الواقع الثقايف الذي ش ّك َل لفرتة
طويلة مرآة تَ َقدُّم املجتمعات أو
تخ ُّلفها .ضمن هذا األفق ،صدر يف
السنوات املاضية عدد من الكتب
التي تتط ّرق إىل هذا املوضوع من
زوايــا مختلفة ،وإىل ما آلت إليه
الثقافة واآلداب والفنون بصورة
عامّ ة .أحد اإلصدارات املهمّ ة يف
هذا الشأن كتاب بعنوان "انتهى
ّ
الفن" (منشــورات "غاليمار")
للفيلسوف الفرنيس إيف ِم ُ
يشو
الذي كان مديرا ً لـ"معهد الفنون
الجميلة" يف باريــس ،ورئيس
تحرير "دفاتــر املتحف الوطني
ّ
للفن الحديث" يف "مركز جورج
بومبيدو الثقايف".
بالنسبة إىل ميشو ،انتهى
ّ
الفن منذ قرابــة ثالثني عاماً،

وخصوصا ً مــع نهاية القرن
العرشين ،مــع ظاهرة العوملة
والدَّور ا َملنوط باملال .وهذا الدور
ّ
ِّ
الفن بأشكاله
ُســر
هو الذي ي
ّ
الفن أداة
الجديدة .كأن يصبح
تســلية وتهريــج ،أو عنرصا ً
تُ َزيِّن بــه دُور األزياء الباذخة
ّ
تتغي
الثياب والحقائب .هكذا
ّ
الفــن ،وال يعود نافذ ًة
وظيفة
مفتوحة عىل الدهشة واالرتقاء
وتَحَ ُّ
سس أشياء مهمّ ة ما كنّا
لندركها لــواله .يف موازاة ذلك،
تَ َّ
غي تعاطي الناس مع الفنون.
فهــم -ما عــدا اســتثناءات
قليلة -إمّ ا يغرقــون يف ُ
صوَر
افرتاضيّة ضخمة باتت تغ ّ
طي
مساحات شاسعة من صاالت
عدد متزايد مــن املتاحف ،أو
يقصدون أعماال ً فنّيّة محدّدة
لكنهم ينظرون إليها من وراء
عدســات آالت التصويــر أو
الهواتــف املحمولة ،ويف الوقت
نفســه يلتقطــون ،بطريقة
آليّة وبشــكل محموم ،صورا ً
ألنفسهم يستعملونها الحقا ً يف
وسائل التواصل االجتماعي.

لقد شــهدت نهاية القرن
الثامن عرش والدة الحساســية
الرومنطيقيّــة ،وهــي تختلف
عن التوجّ هات الكالسيكيّة .مع
بداية عرص الســياحة الثقافيّة
الذي تُســتعمَ ل فيه اإلمكانات
التكنولوجيّة والرقميّة ،طرأ تَ َغ ُّي
ّ
املتلقي نفسه،
عىل حساســية
وســادَ ،عىل مســتوى واسع،
ّ
فن التصميــم والديكور والزينة
وموسيقى التسلية.
ّ
الفن الكبري ،بحسب
انتهى
املؤ ِّلف إيف ِميشــو ،واستُ َ
عيض
عنه بتجارب "ا ُملتَع الرسيعة"،
عــى غــرار وجبــات الطعام
الرسيعــة .نقرة واحــدة عىل
هاتفك تحملك إىل أقايص الدنيا
وإىل آخــر رصعات املوســيقى
ّ
والفن واملوضة يف العالم .يف هذا
الســياق ،أصبح الجــزء األكرب
ّ
الفــن املعارص
مــن تجهيزات
جزءا ً من "ديكور للوجود" ،وال
مَ ن يبايل! هكــذا باتت الصناعة
الثقافيّة تنحو أكثر نحو الرتفيه
والتســلية و َل ْفت االنتباه فيما
تَ ُ
نقص األعمال الفنّيّة ،بنســبة

كبرية منها ،روح الشــعر وما
ّ
املتلقي ،وما يمكن
تو ّلده يف ذات
أن تفتحه أيضــا ً من آفاق غري
ّ
والحواس.
معتادة أمام العقل
ّ
الفن اليوم
صارت قيمــة
ترتكز عــى مردوديّته املا ّديّة،
وتوظيفــه من أجــل غايات
محدّدة ،والقدرة عىل تســليع
ك ّل يشء ،وإال ّ فمــا الذي يربّر
بيع موزة مُثبَتــة عىل الجدار
برشيــط الصــق ،يف معرض

"آرت بــازل" يف مدينة ميامي
بمبلغ  120ألــف دوالر (ولقد
تدافع عدد كبري من املتحمّ سني
اللتقــاط صــورة تذكاريّــة
برفقتها)؟ وما معنى أن تصل
قيمة منحوتة أنجزها الفنّان
األمريكــي جيــف كونز من
البالستيك املنفوخ ،وتمثّل كلبا ً
ورديّ اللون ،خمســن مليون
دوالر ،إضافــة إىل خنازيــره
املصنوعة من البورسلني وتباع
هي أيضــا ً بماليني الدوالرات؟
السؤال نفسه يُطرح بالنسبة
إىل األعمال البالستيكيّة للفنان
الياباني تــاكايش موراكامي،
وأعمال أنيش كابور ،الربيطاني
من أصل هندي ،والذي فتح له
قرص فرساي حدائقه ليعرض
منحوتتــه الشــهرية" :فرج
امللكة" ...الفنانون الذين أتينا
عىل ذكرهم هم اليوم من أشهر
فنّاني العالم وأغالهم ثمناً.
ما ينطبق عىل الجزء
األهــ ّم من الفنون التشــكيليّة
املعــارصة إنّما ينطبــق أيضا ً
عىل املجاالت اإلبداعيّة األُخرى،

أدبا ً وفنّاً ،وعــى الذهنيّة التي
تتح ّكــم بالفعل الثقايف وتحرفه
َ
أمضت البرشيّة
عن معناه .لقد
ماليــن الســنني لتنتقــل من
الثقافة الشــفهيّة إىل الثقافة
املكتوبة ،وها هي اليوم تعود إىل
َ
واستغرق االنتقال
عهدها األوّل.
من مرحلــة النقد املوضوعي إىل
مرحلة اإلشــاعة بضعة عقود
فقــط .يف غياب النقد ،يكفي أن
نقول ّ
إن هــذا اليشء -أيّ يشء
عىل اإلطالق -هــو قطعة فنّيّة،
حتى يصبح قطعة فنّيّة .ويكفي
أن نقول ّ
إن هذه الكتابة ،ومهما
كان نوعها وقيمتها ،هي كتابة
أدبيّــة ،لتصبح أدبــاً .ث ّم نقول
ّ
فــن عظيــم وأدب خارق،
إنّه
فيصبح فنّا ً عظيما ً وأدبا ً خارقاً.
تُرى ،مــن الذي يتج ّرأ اليوم عىل
مخالفــة ما تُروِّجه اإلشــاعة
والرأي السائد؟
ّ
ّ
َّ
تتغي
الفن والثقافة
إن قيَم
باســتمرار ،وطاملا َّ
تغيت عرب
العصور .ما كان يُدهِ ش باألمس
فق َد معناه اليوم ،لكن ،قد يحدث
ّ
نتوقعه اآلن!
غدا ً ما ال

كـــــتـــــابـــــات تـــــســـــتـــــحـــــق الـــــنـــــشـــــر

عـــــبـــــدو لـــــبـــــكـــــي

ليل منمّ ق
عندما بعد ٍ
تذهبني
افتحي يف اثناء الطريق
حقيبتك..
ستجدين وقتا ً خارج الوقت
ٍ
ُربط
برشيط أبيض
ومألناه قبال ً
ثم قصيدة حبّ
خيطت كلماتها ِبحنان
وز ّرا ً َ
كتوما ً سقط من قميصكِ
وراقبنا بصمت
ث ّم مفتاحاً ...إيّاكِ أن يضيع
ّ
ألن موعدا ً ُهناك
ينتظر!

إصــــــــــــــدارات

البالد
لـ عقل العويط | عن "دار هاشيت أنطوان/نوفل"
يصدر قريبــا ً كتاب "البالد "Le Pays/للشــاعر عقل
العويط ،وقد جاء يف النبذة:
يف هذه القصيدة الطويلــة ،يرتفع الصوت فوق الع َلم،
ويرتفــع الع َلم فوق املأســاة .يف كتاب محمّ ــل بالبالغة،

يحوي بني طيّاته ترجمة فرنسيّة للنصوص .يعلن الشاعر
موقفه من الجمود الذي يعصف بلبنان ،ويطالب بإشــعال
القناديل ،وتعليق املشــانق .يكتب ،كمن يرصخ ،ولكن من
دون ضجيج.
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سيرين عبدالنور:
دور سحر في "للموت" كان لي
كشفت سريين عبدالنور ّ
أن
دور ســحر الذي ّ
جسدته املمثلة
ماغي بــو غصن يف مسلســل
"للموت" كان يُفرتض أن يكون
ً
قائلة" :اســم الشــخصية
لها،
األوّيل كان ملى ،لكنّني اخرتت لها
اسم سحر.
وقد عُ ِرض عيل ّ الدور حينها
من قبل املنتج زياد شويري مثلما
عرض عىل ناديــن الرايس وورد
الخــال من بعــدي" .وأضافت:
"علمت حينها ّ
ُ
أن شــويري كان
يعانــي من مشــكالت مادية يف
ما يتع ّلق بموضوع اإلنتاج ،فت ّم
التواصل عــري بصاحب رشكة
"إيغــل فيلمز" املنتــج جمال
ســنان ،وأدّت األمــور إىل منح
الدور للممثلة ماغي بو غصن".

نظمت جمعية "الطريق الروماني -بيبلوس"
أمس ســوق الصيف يف حدائق ساحة االونيسكو
يف جبيل قرب القلعة بمشــاركة زهاء  50عارضا ً
يتوزعون بني منتجي صناعــات غذائية (مونة،
زيوت عطرية ،أعشــاب وبهارات ،عســل ،دبس،
عــرق ،نبيــذ ،زيت ،صابــون ،شــموع ،زعرت
ومنتجــات بيئية وشــتول) ،تشــجيعا ً لتطوير
النشاط املجتمعي والتواصل املبارش بني املزارعني
ً
ومساهمة يف تعزيز الحركة
واملنتجني واملتسوقني،
االقتصاديــة وتطوير مفهوم الســياحة البيئية
ً
إضافة اىل بعض الحرف الرتاثية
والتجارة العادلة،
التقليدية والفنانني (رسم ،نحت وموسيقى.)...
وتتخلل أيام ســوق الصيف التي تســتمر
حتــى الغد ( 10تموز ،من الســاعة الثالثة بعد
الظهر لغاية العارشة مساءً) نشاطات ترفيهية
لألطفال وعروض موســيقية وزيارات لألماكن
األثرية والرتاثية.

ميريام فارس تصل إلى العالمية
نــرت الفنانــة مرييام
فارس عرب "انستغرام" ،مقطع
فيديو يظهر مشاركة عدد من
األشــخاص من مختلف أنحاء
العالم يف تحــدي الرقص الذي
أطلقته حول أغنية "قومي".
وكشفت أن عدد املشاهدات
تخطــى عــدد ســكان الكرة
ً
معلقــة" :أعلنت
األرضيــة،
رشكة "تيك تــوك" العاملية عن
األرقام التي حصدتها "قومي"

(حتى اآلن) بنرشها فيديو عرب
صفحتها الخاصــة تظهر فيه
الـ 8.4مليارات مشــاهدة التي
ً
مضيفة:
حققتها األغنيــة"،
"هذا الرقم ليس حلم كل فنان
عربي فقط بل عاملي ايضاً".
مع العلــم أن مرييام ال
تملك حسابا ً عىل "تيك توك"،
وبذلك تكــون الفنانة العربية
الوحيــدة التــي حققت هذا
اإلنجاز حتّى اآلن.

كذلك لفتت إىل ّ
أن اسم املسلسل
كان "الجوزاء" وليس "للموت"،
وكان يُفرتَض أن تجتمع فيه مع
ً
مردفة" :كانت
دانييال رحمــة،
املفاجــأة بالنســبة يل أنّه جُ هِّ ز
لرمضان مع ماغــي بو غصن
ودانييال رحمة" .وع ّلقت عىل ما

ً
قائلة" :ك ّل يشء قســمة
حصل
ونصيــب ،ولو كانــت رزقتي يف
ُ
لكنت ســأحصل عىل
هذا العمل
الدور مهما حصل" ،مشــرة إىل
أنّها وصلت إىل قناعة ّ
بأن العمل
لم ي ُكن مقدّرا ً أن يكون لها ،وقد
نجحت فيه بو غصن.

شيرين تح ّ
ذر من تداول اسمها
أصدرت الفنانــة املرصية
شــرين عبدالوهــاب ،بيانــا ً
تحذيريا ً ضد من يســتخدمون
اسمها يف األحاديث الصحافية
املفربكــة ،متناولني ســرتها
الشخصية عرب وسائل اإلعالم.
وهــدّدت بأنّهــا ســتطالب
بتعويضات مادية كبرية يف حال
مخالفة ذلك ،مشــدّدة عىل ّ
أن
من يفعل هذا األمر سيقع تحت
طائلة القانــون .كما أوضحت

أن القانون يحمي الشخصيات
العامــة من تداول اســمائهم
وحياتهم الخاصة عرب وســائل
اإلعالم مــن دون الحصول عىل
إذن مُسبَق منهم.
ٍ
جاء ذلك بعد تداول ترصيحات
عىل لسان والد حسام حبيب عن
عالقة نجله بها ،مع رسد تفاصيل
حياتهما الشخصية ،فتداول رواد
مواقع التواصل االجتماعي هذه
الترصيحات بسخرية.

سكوت آدكنز في "مطرح مطروح"
يشارك الفنان الربيطاني ســكوت آدكنز ،املعروف بلقبه بويكا ،يف الفيلم
الســينمائي املرصي "مطرح مطروح" (من تأليف محمــد عز وإخراج وائل
إحسان) ،وقد انتهى من تصوير دوره قبل أيام.
ليست هذه التجربة األوىل لبويكا يف مرص ،إذ سبق أن شارك يف فيلم "حرب
ّ
وحقق بدوره نجاحا ً كبرياً.
كرموز" ،الذي عرض يف العام ،2018
ً
شــخصية تمتلئ مشــاهدها
ويف الفيلــم الجديد ،يقدّم املمثل الربيطاني
باألكشــن ،بشــكل أكرب من تلك التي أدّى دورها يف فيلم "حرب كرموز" الذي

غــــــــــــــــيــــــــــــــــاب

أخرجه بيرت ميمي .ولم تســتغرق مشاهد بويكا سوى أربعة أيام تصوير فقط،
حيث صوّرت مشاهده بشكل مكثف مثلما اتفق مع املنتج محمد السبكي ،ليعود
اىل بلده الرتباطه بعددٍ من األعمال هناك.
يذكر ّ
أن فيلم "مطرح مطروح" من بطولة محمود حميدة ،كريم عفيفي،
ليىل أحمد زاهر ،شــيماء سيف ،ســامي مغاوري ،محمد السعدني ،رشيف
ثروت ،وتدور أحداثه يف إطار اجتماعي كوميدي خالل حقبة األربعينات ،ولم
يُحدّد حتّى اآلن موعد نهائي لصدوره يف الصاالت.

وفاة نجم  The Godfatherجيمس كان
تويف املمثل األمريكي جيمس كان الذي اشــتُهر
خصوصا ً بدور ســوني كورليونــي يف فيلم "The
( "Godfatherالعراب) ،عن  82عاماً ،بعد مســرة
طويلة تعاون خاللها مع بعض من كبار املخرجني.
بدأ جيمس كان املولود يف حي برونكس بنيويورك
سنة  1940يف عائلة مهاجرين يهود من أملانيا ،مسريته
التمثيلية يف ســتينيات القرن املايض يف هوليوود ،مع
أدوار صغرية يف أفالم ملخرجني مشــهورين مثل بييل
وايلدر ،هوارد هوكس وفرانسيس فورد كوبوال.
لكن تأديته ســنة  1972شــخصية ســوني
كورليونــي ،االبن البكر لعائلة مــن املافيا ،يف فيلم

" "The Godfatherلكوبــوال ،فتحت أمامه أبواب
الشهرة عىل مرصاعيها.
وبقي هذا الفيلم الذي احتُفل هذا العام بالذكرى
السنوية الخمسني لطرحه ،لفرتة وجيزة أكثر األفالم
د ّرا ً لألرباح يف تاريخ الســينما .وقد فاز بثالث جوائز
أوســكار بينها أفضل فيلم وأفضــل ممثل ملارلون
براندو .وكان جيمس كان من بــن ثالثة أفراد من
طاقم العمل ُرشحوا لنيل جائزة أوسكار أفضل ممثل
بدور ثانوي ،إىل جانب آل باتشينو وروبرت دوفال.
وأعاد جيمــس كان تأدية الدور عينه يف إطاللة
قصــرة يف الجزء الثاني مــن "."The Godfather

MOVIES

 Thorيعود إلى الشاشات بجزء جديد
عاد فيلم " "Thorإىل صاالت السينما يف الواليات املتحدة ،يف الجزء الرابع من
هذه السلسلة الشــهرية من عالم " "marvelالتي يتشارك فيها البطل الخارق
االسكندينايف الدور الرئييس مع النجمة ناتايل بورتمان.
وأشــارت املعلومات إىل أنه يف هذا الجزء الجديد الذي أخرجه النيوزيلندي
تايكا وايتيتي (مخرج " ،)"Jojo Rabbitمثل الجزء الســابق ،وأُطلق عليه اسم
" ،"Thor: Love and Thunderيتشــارك إلهان للرعد صدارة املشهد ويواجهان
"غور" ،وهو قاتل يسعى إلبادة كل اآللهة ،ويؤدي دوره كريستيان بايل.

وأكد كريستيان بايل ،املعروف بتأديته شخصية "باتمان" يف الثالثية التي
أخرجها كريســتوفر نوالن ،عىل "املتعة الكبرية يف لعب دور الرشير" ،مضيفاً:
"لدى كريس هيمســوورث ،صاحب دور البطولة ،مهمــة أصعب بكثري ،كما
تعلمون الجميع يُفتن باألرشار عىل الفور" .وع ّلق عىل شــخصية الرشير التي
يجســدها قائالً" :أجمل ما يف األمر أن بإمكان تايكا أن يجعله مضحكا ً ومؤثرا ً
للغاية يف آن يف هذه القصــة" .وتابع بايل" :إنه وحش وقصاب ،لكن يمكنك أن
تفهم ً
قليل ملاذا أصبح عىل هذا النحو"( .أ ف ب)

وتضمنت مسريته أدوارا ً بارزة أخرى بينها شخصية
ريايض عنيــف يف فيلــم "")Rollerball" (1975
لنورمان جيويســون ،وســارق مجوهرات يف فيلم
" "Thiefملايكل مان (.)1981
وظل كان غزير اإلنتاج يف السنوات الالحقة ،إذ
قدّم أدوارا ً عكس فيها صــورة الرجل الذكوري ،ثم
انعطف يف اتجاه الكوميديا مع فيلم " "Elfامليالدي
ســنة  ،2003وأعار صوته عىل إحدى شــخصيات
فيلم الرســوم املتحركة "Cloudy with a Chance
 "of Meatballsوتزوج جيمس كان أربع مرات وله
خمسة أبناء( .أ ف ب)
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HEALTH MATTERS

حقن عالج إلتهاب مفاصل الركبتين تحت المجهر

أظهرت دراسة حديثة أن حُ قنا ً شائعة االستخدام لعالج مرىض التهاب
املفصل التنكيس ليست فعالة بدرجة كبرية يف تخفيف األلم ،حتى أنها تزيد
من مخاطر اآلثار الجانبية الضارة.
وتوصف حقن حمض الهيالورونيك للمرىض منذ السبعينيات ،لكن رغم
أبحاث ســابقة خلصت إىل عدم فعالية العالج ،استمر استخدام هذه الحقن
بصــورة متزايدة يف بعض البلدان .ويشــكل التهاب مفاصل الركبة ســببا ً
رئيسيا ً لإلعاقة بني كبار السن ،وفق الدراسة التي خلص معدوها إىل أن أكثر
من  560مليون شخص يعانون من هذه الحالة يف جميع أنحاء العالم.
ويتســبب هذا االلتهاب بتدهور الغــروف يف مفاصل الركبة ،ما يؤدي
إىل ألم وصعوبة بامليش يف كثري من األحيان .ولطاملا اســتُخدمت حقن حمض
الهيالورونيك ،وهي مادة هالمية ،عىل املفصل بهدف تليني الحركة وتقليل األلم.
وحلل معدو الدراسة  169تجربة ســابقة قارنت بني أشخاص تلقوا
حقن حمــض الهيالورونيك مع آخرين تلقوا حقنــا ً بعالج وهمي ،أو لم

ASTRONOMY
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يخضعــوا ألي عالج .بعدها حرص الباحثــون التحليل بـ 24تجربة كبرية
مع عالجات وهمية شــملت ما يقرب من  9000مريض ،يف أكرب مراجعة
للبيانات املتاحة حتى اآلن.
ووجــد الباحثون أدلة قاطعة قوية عــى أن "زيادة اللزوجة مرتبطة
بتخفيض غري مرتبط رسيريا ً يف شدة األلم".
وقال الباحثون أيضاًّ :
"إن العالج مرتبط بارتفاع معدل حدوث أحداث
ضارة خطرية" ،مشــرين إىل أن "هذه الحقن ليســت غري فعالة فحسب
مقارنة بالعالج الوهمي ،لكنها قد تكون أيضا ً ضارة بشكل خطري".
وأشارت إىل أن أكثر من  12ألف مريض خضعوا لعالج ال طائل منه بني
عامي  2009و .2021ولفتت إىل أن استخدام العالج يف الواليات املتحدة زاد
بشــكل كبري من عام  2012إىل  ،2018إذ تلقى واحد من كل سبعة مرىض
مصابني بهذه الحالة حقنة من حمض الهيالورونيك الذي شــ ّكل لكثريين
العالج األول( .أ ف ب)

 James Webbيلتقط أعمق صورة للكون
قبل بضعة أيام من نرش أول صور ملونة عالية
الدقة التقطها تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي،
كشفت وكالة الفضاء األمريكية (ناسا) عن صورة
تجريبية ملفتة تشهد عىل عمق الكون.
والتُقطت هذه الصورة الناتجة عن  72عملية
تعرض عىل مدار  32ســاعة ،بواســطة جهاز
كشــف التوجيه الدقيق للتلسكوب ،وهي األداة
التي تسمح للمركبة الفائقة التطور بالتصويب
عىل األجسام املثرية لالهتمام والرتكيز عليها.

بـــــــيـــــــئـــــــة

ً
قائلة:
وعلقــت وكالة الفضــاء األمريكية
"هذه مــن أعمق صور الكون عــى اإلطالق".
وتقدم الصــورة "ملحة مذهلــة" عما ينتظره
املجتمع العلمي وآالف املتحمسني بفارغ الصرب.
وكان رئيس "ناســا" بيل نيلسون كشف أن
"التلسكوب يستكشف مواقع أبعد من أي نقطة
كانت البرشية قادرة عــى النظر إليها من قبل".
وأُطلق "جيمس ويب" يف كانون األول وهو موجود
اآلن عىل بعد  1,5مليون كيلومرت من األرض.

ولهذا التلســكوب القدرة عــى النظر إىل
نقاط يف الكون أبعد من أي تلســكوب ســابق
بفضل مرآته الرئيســية الضخمة ،وأدواته التي
تستقبل إشــارات األشــعة تحت الحمراء ،ما
يتيح له التحديق عرب سحب الغبار .ويُتوقع أن
يتيح "جيمس ويب" مراقبة املجرات األوىل التي
تشكلت بعد بضع مئات املاليني من السنني فقط
من االنفجار العظيم ،والكواكب الخارجية.
(أ ف ب)

إستغالل األجناس البرية يهدّد مليارات البشر

يشكل اإلفراط يف استغالل األنواع الربية ،من حيوانات برية وأسماك
وطحالــب وفطريات ونباتات وحتى أشــجار ،تهديــدا ً لرفاه مليارات
البرش ،بحسب تقرير أصدرته األمم املتحدة يعرض سبالً الستخدام هذه
األجناس بصورة أكثر استدامة.
وأشــار تقرير خرباء التنوع الحيوي يف األمم املتحدة إىل أن مليارات
البرش يف جميع أنحاء العالم ،يف البلدان املتقدمة وتلك النامية عىل السواء،
يعتمدون عىل استخدام األنواع الربية ويستفيدون منها يف الغذاء والدواء
والطاقة والدخل والكثري من األغراض األخرى.
ويف عام  ،2019كشــف املنرب أن مليون نوع مهدد باالنقراض ،وأحد
األسباب الرئيسية لذلك هو استغالل البرش لها .ويف هذا التقرير الجديد،
راجع  85باحثا ً من الخــراء يف العلوم االجتماعية والطبيعية وأصحاب
املعارف املحلية أو الخاصة بالسكان األصليني 6200 ،مصدر.
ولفت التقرير إىل أنه يتم استخدام حواىل  50ألف نوع بري من خالل

Social Media

صيد األسماك وقطاف النباتات وقطع األشجار وجمع الحيوانات الربية
عىل مســتوى العالم ،بما يف ذلك  7500نوع من األسماك والالفقاريات
املائية ،و 7400نوع من األشجار أو  7500نوع من الربمائيات والزواحف
والطيور والثديياتّ .
وبي التقرير أن األنواع الربية تش ّكل املصدر الرئييس
للخشــب يف جميع أنحاء العالم ،مشــرا ً إىل أن األنواع الربية هي أيضا ً
مصادر مهمة للدخل والعمل.
قبــل جائحة "كوفيد  ،"19 -كانت الســياحة يف املناطق املحمية تدر
 600مليار دوالر سنوياً .لكن االستغالل املفرط يؤثر عىل  34%من مخزون
األسماك ،ويع ّرض  1341نوعا ً من الثدييات الربية للخطر ،و  12%من أنواع
األشجار الربية ،كما يع ّرض أسماك القرش والشفنينيات لخطر شديد.
ويحتل االتجار غري املرشوع باألجناس الربية املرتبة الثالثة يف العالم
بعد االتجار بالبرش واملخدرات .وتراوح قيمته بني  69و 199مليار دوالر
سنوياً( .أ ف ب)

صفقة استحواذ إيلون ماسك على
تراجعت أســهم رشكة "تويرت" يف وقت متأخر
بعد نرش صحيفة "واشــنطن بوست" تقريرا ً ذكر
ّ
أن صفقة إيلون ماســك لرشاء منصــة التواصل
االجتماعي بـ 44مليار دوالر باتت يف خطر.
وكان امللياردير أعرب سابقا ً عن تردده يف صفقة
الرشاء وأملح حتى إىل إمكانية تراجعه عنها ،بحجّ ة ّ
أن
املنصة تضم عددا ً كبريا ً من الحســابات املزيفة .إال ّ
أن
ماسك لم يتوصل إىل تحديد النسبة املئوية للحسابات

املزيفة يف "تويرت" ،رغم منحه حق الوصول إىل البيانات
الداخلية للرشكة .وبينما كان ماســك أدىل بتعليقات
أحدثت شكوكا ً يف شأن التزامه بصفقة االستحواذ ،نقل
تقرير الصحيفة عن مصدر لم تســمّ ه قوله ّ
إن فريق
عمله يستعد لـ"تغيري يف املوقف".
وانخفضت أســهم "تويرت" التي يتم التداول بها
أصالً بســعر أقل من الذي اقرتحه ماسك ،بنحو 4%
نتيجة األخبار املتعلقة بسعرها بعد صفقة االستحواذ.

في خطر
وكان ماســك قال يف منتدى قطر االقتصادي الشــهر
الفائت ّ
إن عملية اســتحواذه "تويرت" مع ّلقة بسبب
مخاوف كبرية جدا ً لديه يف شأن عدد الحسابات املزيفة
التي تحويها شبكة التواصل االجتماعي.
ورغم تأكيد مســؤولني يف "تويرت" ّ
أن نســبة
الحسابات املزيفة يف املنصة ال تتعدى الـ ،5%إال أن
ماسك أعرب عن اقتناعه بأن نسبة هذه الحسابات
أكرب بكثري( .أ ف ب)
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حضورك الظريف يف ك ّل مكان
تح ّل فيه يجعل منك شخصا ً
محبوبا ً لدى الرشيك.

تهوّرك وترصفك غري املدروسني
تجاه اآلخرين ،قد يدفعانك إىل
ارتكاب أخطاء غري متعمدة،
فرتيث حتى تتجنّب ذلك.

حبك للعمل يؤدي دورا ً حاسما ً يف
تزكية وضعك املهني ،وهذا تكون
له انطباعات إيجابية متعددة.

الشك غري املربّر من الرشيك
يسهم يف زيادة النفور بينكما،
وقد تكون له انعكاسات سلبية
غري متوقعة.

ال ترتدّد يف التعبري عن وجهة
نظرك مهما كلفك ذلك ،ويف
النهاية ال بد من أن تتوضح
الصورة فتنال حقك.

تقدم عىل تغريات جذرية يف
العمل ،وتشعر ّ
بأن الحياة
تتجاوب معك بال عراقيل
ووفقا ً ملا خططت له.

المــــيزان
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هذا اليوم مهم جدا ً يحمل إليك
نجاحا ً باهرا ً رشط التعامل
مع األمر الواقع بهدوء وحكمة
ومسؤولية.

تتحول صداقة أو زمالة إىل عالقة
حب ،فاستع ّد لهذا التغيري الكبري
يف حياتك.

ال تستبعد تعاونا ً مع فئات
جديدة وتب ّدال ً لبعض األوضاع
بحيث تضع ح ّدا ً لرشاكة أو
لتعاون قديم.

يبرشك هذا األسبوع بحب جديد
مستقر هذه املرة ،ويدفعك إىل
عدم التفكري يف املايض.

تضعك املسؤولية التي تشعر بها
بسبب ارتباطك بالحبيب يف توتر
شديد ،لكنك تتخلص من هذا
التوتر بأسلوبك الخاص.

يوم رائع جدا ً لرسم معالم
مستقبلك املهني ،وإذا تجاوزت
بعض املشاكل فإن األيام
املقبلة ستكون أفضل ومرشقة.

١٥
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General knowledge

أجهزة تقويم األسنان ليست حكرًا على المراهقين
تعطي هذه األجهزة منافع صحية متنوعة ،حتى لو ُو ِضعت في مراحل
متقدمة من الحياة ...المراهقة هي المرحلة المثالية إلصالح األسنان
المعو ّ
جة أو سوء إطباق األسنان (أي طريقة احتكاك األسنان عند إغالق

ّ
الفكين) .لكن ال داعي كي تنحصر عملية تقويم األسنان في سنوات
المراهقة .بدأ عدد متزايد من الراشدين بتقويم أسنانهم ،حتى لو كانوا
في منتصف العمر أو في مرحلة متقدمة من حياتهم.

األسنان والعمر

قد تبدو األســنان ثابتة يف مكانها،
لكنهــا تتحرك عــى م ّر الحيــاة .مع
مرور الوقت ،قــد تُحدِث هذه التحوالت
البسيطة فرقا ً يف شكل الوجه أو طريقة
إطباق األسنان.
يقول الدكتور ســرجان أكيالشــن،
رئيس قسم تقويم األســنان يف كلية طب
األسنان يف جامعة "هارفارد"" :يؤدي فقدان
األسنان ألي سبب ،مثل التع ّرض لحادث أو
اإلصابة بمراحل متقدمة من أمراض اللثة،
إىل تغيري موقع األسنان ألن األسنان املجاورة
تنتقل إىل املساحات الفارغة".
هذه التغــرات قد تجعلك تنحرج من
ابتسامتك .األسوأ من ذلك هو أنها قد تُسبب
املجموعة التالية من املشاكل الصحية:
َ
بدأت تجد صعوبة
سوء التغذية :إذا
متزايــدة يف مضغ الطعــام ،قد تصبح
أقــل ميالً إىل تناول مأكــوالت مغ ّذية أو
استهالك الكميات املناسبة.
زيادة مخاطر التســوس وأمراض
اللثة :مــن األصعب تنظيف األســنان
املعوجة بالشكل املناسب ألن الطعام قد
يعلق فيها ،فيزيد احتمال تكاثر الجراثيم
واإلصابة بالتهاب مزمــن يف الفم .إنها
دعوة مفتوحــة لتفاقم أمــراض اللثة
وفقدان األسنان.

يتألف النوع الثاني من األقواس من
سلسلة قوالب بالستيكية رقيقة وشفافة
توضع فوق األســنان طوال  22ســاعة
يف اليوم .يف هــذه الحالة ،يصوّر الطبيب
األســنان ويصمّ م قالبا ً ثالثــي األبعاد
لتحديد موقعها النهائي .ثم يبتكر قالب
تقويم يناســب كل حركة .يحصل الفرد
عىل قالب جديد كل أسبوع أو أسبوعني.

النتائج المتوقعة

أمراض مزمنــة :قد تصل الجراثيم
املرتبطة بأمــراض اللثة إىل مجرى الدم
وتشــق طريقها نحو أعضــاء أخرى
من الجســم ،ومن املعروف أن الجراثيم
تُســبب التهابات يف صمامــات القلب.
تكشــف األدلة أيضا ً أنهــا قد تؤثر عىل
ارتفاع ضغط الدم ،ومرض الســكري،
والتهــاب املفاصــل الروماتويــدي،

وهشاشة العظام ،والتهاب الرئة ،وحتى
مرض الزهايمر.
يســمح إصالح األســنان املعوجة
أو ســوء إطباق األســنان بتجنب هذه
املشاكل .حتى أنه قد يفسح املجال أمام
زراعة أســنان جديدة الستبدال األسنان
املفقودة أو تدعيم الجسور.

خيارات تقويم األسنان

ثمة نوعــان من أجهــزة التقويم:
يشــمل أحدهمــا صفا ً مــن األقواس

الصغــرة وامللتصقة باألســنان ،وهي
توضع بموازاة الخد أو اللســان ،ويمتد
سلك عرب األقواس لضغطها .هذه القوة
تجعل األسنان تتحرك تدريجياً.
تكون األقواس مصنوعة من معدن
أو مادة بلون األســنان (ســراميك أو
بالســتيك) ،ويمكن تعديلها بحســب
شــكل األســنان .تُعترب األقواس بلون
األســنان أجمل من الناحية البرصية،
لكنها مع ّرضــة لالنكســار أكثر من
األقواس املعدنية.

يُعترب تقويم األســنان التزاما ً جدياً،
فهو يتطلب العوامل التالية:
الوقت :قــد تتطلب هذه العملية بني
 12و 30شــهرا ً للراشــدين يف منتصف
العمر أو كبار الســن ،بحسب حاجة كل
فرد ونوع أجهزة التقويم املنتقاة .يمكن
استعمال النوعني معا ً لتحريك األسنان.
لكن إذا كان نقل األسنان املطلوب واسع
النطاق ،تسمح املعادن ومواد السرياميك
بترسيع العملية أكثر من قوالب التقويم.
انزعــاج :لم تعد األقــواس مؤملة
بقدر ما كانت عليه منذ ســنوات .ولم
يعد هذا الجانــب يقلق عددا ً كبريا ً من
املرىض نظــرا ً إىل التقــدم الحاصل يف
نوعية املواد واألســاك التي تنتج قوة
خفيفة وتســمح بتحريك األســنان
بإيقاع مريح.
صيانة :يحتــاج نوعا األقواس إىل
تنظيف دقيق يوميــاً ،ويكون تنظيف
األقواس املعدنية فوق األســنان أكثر
تعقيـــــدا ً مــــن تنظيـــف قالب
التقويم الشفاف.

ّ
مرشح مناسب لتقويم األسنان؟
هل أنت
ال يُعترب املصابون بمجموعة معينة من األمراض الكامنة
ّ
مرشــحني مناســبني لتقويم األسنان .قد تشــمل الحاالت
الشائكة هشاشــة العظام ،وبعض أمراض الكىل ،وأمراض
اللثة الخارجة عن السيطرة.
يف الحــاالت األخرى ،يمكن تقويم األســنان يف أي عمر،

وتسمح النتائج بتحسني الصحة ومستوى تقدير الذات .تُعترب
مشــاكل تقويم األسنان جزءا ً من املشاكل االجتماعية .تمنح
أجهزة التقويم سعادة شخصية وراحة اجتماعية للناس .إذا
كنت تملك الدوافع والوســائل الالزمة إذاً ،فال ترتدد يف اتخاذ
هذه الخطوة.

Allo Doc

هل يسيء الكحول إلى قلبك؟
ُحسن صحة القلب .لكن تذكر دراسة جديدة أن أي
يقال إن كوبًا واحدًا من الكحول يوميًا ي ّ
كمية من الكحول تسيء إلى القلب والصحة عمومًا .ما حقيقة هذا األمر؟
يبحث جميع النــاس عن نصائح
بسيطة و"حقيقية" .لكن تق ّل املسائل
البسيطة يف الحياة وقد تتغري "الحقائق"
التــي نعرفهــا مع ظهــور معلومات
جديدة .كذلك ،يختلف كل شــخص عن
اآلخر بطريقة معينة ،وقد ال يســتفيد
الجميع من التوصيات الصحية نفسها.
يف ما يخــص الكحــول ،اخترص
العلماء يف كليــة الصحة العامة التابعة
لجامعــة "هارفارد" املوضــوع بهذه
العبارة" :الكحول ّ
ينشط ويسمّ م يف آن".
يتوقف تأثري الكحــول إذا ً عىل الوضع
الصحي الراهن (بمــا يف ذلك األمراض
الوراثيــة) ،والعادات املكتســبة (مثل
الحمية الغذائية ،والتمارين الجســدية،
والتدخني) ،وكمية الكحول املستهلكة.
أما الدراســة الجديدة التي نرشها

موقــع مجلة "جامــا" ،يف آذار ،2022
واستنتجت أن استهالك الكحول يوميا ً
ليس صحيا ً بغض النظــر عن الكمية،
فهي شــائبة بحســب رأيي .حتى أنها
تثبت أن الفرد قد يحصد منافع صحية
عرب تناول بني  3و 6أكواب أسبوعياً.
مقابل تلك الدراســة ،استنتج أكثر
مــن مئة بحث واســع تراجع مخاطر
اإلصابــة بأمراض
القلــب واألوعية
الدمويــة لــدى
مستهلكي مرشوب
واحد يوميــا ً (الرشب
املعتــدل) .يســاوي
املرشوب الواحد  355ملل
من البرية ،و 150ملل من
النبيذ ،و 45ملل من الخمور

القويــة .قد يكون اســتهالك مرشوب
واحد يف كل يوم من األسبوع مفيداًّ ،
لكن
ً
دفعة واحدة خالل
تناول سبعة أكواب
سهرة يوم السبت ليس صحياً.
كذلك ،تذكر دراســات عدة أن من
يســتهلكون أكثر من ثالث حصص من
الكحــول يوميا ً يكونــون أكثر عرضة
لترضر القلــب والكبد والدماغ
والوفاة خالل حادث ســر أو
بسبب العنف.
عىل صعيد آخر ،قد تزيد
أي كمية من الكحول خطر
اإلصابة برسطــان الثدي
لدى النساء .قد تظن املرأة
أنها تســتطيع حماية
نفســها عــر تجنب
الكحولّ ،
لكن املســألة ليست

بهذه البســاطة .عىل سبيل املثال ،تكون
املرأة التي تبلغ  60عاما ً مع ّرضة للوفاة
بســبب أمراض القلب أكثر من رسطان
الثــدي بعرش مرات .قــد يزيد املرشوب
اليومي خطر اإلصابــة برسطان الثدي
بدرجة بســيطة ،لكنه ي ّ
ُخفض مخاطر
أمراض القلب بنسبة إضافية.
تتعلق الخطوة األساسية إذا ً بالتوفيق
بني املخاطر الصحية بما يناســب وضع
كل فرد .إذا كان رسطان الثدي شائعا ً يف
العائلة مثالً ،من األفضل أن تتجنب املرأة

تناول الكحول يومياً .لكن إذا كان مرض
القلب وراثياً ،من املنطقي أن تســتهلك
حصة من الكحول يومياً.
أخرياً ،ال يمكن االستفادة من رشب
الكحول إذا لم يكن وزنك زائداً ،أو إذا كنت
تمارس النشاطات الجسدية ،وال ّ
تدخن،
وتلتزم بحمية صحية ،وال تحمل تاريخا ً
عائليــا ً بأمراض القلــب .وإذا لم تكن
معتادا ً عىل الرشب ،ال داعي الكتســاب
هذه العادة .تتعــدد الخطوات األخرى
التي تسمح بتحسني صحة القلب.
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ما وراء االضطرابات في أوزبكستان
جـيـنـيـفـر بـريـك مـورتـازا شـفـيـلـي

يف أواخر األســبوع املايض ،اجتاحت
أعمــال العنــف "نوكــوس" ،عاصمة
"كاراكالباكســتان" (جمهورية ذاتية
الحُ كم داخل أوزبكســتان) .كانت هذه
االحتجاجــات ســلمية يف بدايتها ،وقد
تأجّ جــت يف األصــل بســبب تعديالت
مقرتحة لدستور أوزبكســتان لتجريد
"كاراكالباكســتان" مــن مكانتهــا
كجمهوريــة ذات حُ كم ذاتي يحق لها أن
تنفصل عن البلد.
إنها أكــر أعمال عنف سياســية
تشــهدها أوزبكســتان منــذ مذبحة
"أنديجان" يف العام  ،2005حني حاولت
الرشطة ســحق االحتجاجــات املعادية
للحكومــة وقتلت  187شــخصاً ،وفق
التقديــرات الرســمية .تُخيّــم أحداث
"أنديجــان" عىل أوزبكســتان منذ أكثر
من عرش ســنوات ،فقد عزلت حكومة
الرئيس الراحل ،إسالم كريموف ،نفسها
عرب قطع عالقاتها مــع العالم .حتى أن
كريموف الم الواليات املتحدة وأوروبا عىل
إطالق تلك "الثورة امللوّنة".
حــول
األخبــار
حــن انتــرت
مسجد في منطقة كاراكالباكستان | أوزبكستان ،في  24أيلول 2018
التعديالت الدستورية ،بدأت االحتجاجات
اقتصــاد البلد الذي كان يرتكز ســابقا ً
وتنقســم بقية املنطقة بالتساوي بني
يف "نوكــوس" وبلــدات أخــرى يف
الكازاخ واألوزبك.
عىل مبدأ االكتفاء الذاتي .حتى أنه سعى
"كاراكالباكســتان" .اضطرت الحكومة
قــام مريزيوييف ،منــذ وصوله إىل
إىل إصالح العالقات املترضرة مع الدول
يف طشقند الســتدعاء الجنود من خارج
السلطة ،باستثمارات واسعة يف منطقة
املجاورة والغرب.
"نوكوس" ،ألن جــزءا ً من ضباط إنفاذ
"كاراكالباكســتان" الفقرية .تجاوزت
عندما طــرح الربملــان التعديالت
القانــون املحليني قرر دعــم املحتجني.
هذه االســتثمارات حــدود "نوكوس"،
املقرتحــة يف أواخــر شــهر حزيران،
منحى
اتخــذت االحتجاجات الســلمية
ً
ووصلــت إىل بلــدات مثــل "مويناك"
بقيت ردود األفعــال تجاهها محدودة
عنيفا ً عشية  1تموز.
و"كونغــراد" و"ترتكــول" .تقع بلدة
بشكل عام .كان املجتمع
منــذ تفــي جائحة
"مويناك" الفقرية عىل ســواحل ما كان
مســتعدا ً أصــاً لتعديل
"كوفيــد  ،"19 -تراجعت
يُع َرف باسم "بحر آرال" ،وهي تملك اآلن
الدســتور بهــدف تمديد
الحكومــة عــن تطبيــق
ّ
مياه رشب نظيفة ومطاراً.
لكن
والية مريزيوييــف.
جــزء مــن اإلصالحــات
استفادت "كاراكالباكستان" أيضا ً
التعديالت املرتبطة بمكانة
التي اقرتحتهــا قبل بضع
كان جزء من الناشطين
" كا ر ا كا لبا كســتا ن "
من انفتاح أوزبكستان اإلقليمي يف عهد
ســنوات .زعمت وســائل
اإلعالم مثــاً أن الحكومة في المجتمع المدني فاجــأت الجميــــــع،
مريزيوييف .تصل القطــارات بانتظام
إىل "أملاتي" ،أكرب مدينة يف كازاخستان،
وخصوصــا ً املراقبــن يف
يطمح إلى توسيع
زادت مضايقاتها ومستوى
ويســافر الكثــرون إىل كازاخســتان
طشقند البعيدة.
رقابتها .ورصّ ح أكاديميون
الحقوق الثقافية
وروســيا للعمل .ســهّ لت طشــقند
لم يسبق أن شهدت
وناشــطون يف طشــقند
ويحلم باإلستقالل
رحالت السفر عىل الســكان ،وشهدت
" كا ر ا كا لبا كســتا ن "
لصحيفة "فورين بولييس"،
"كاراكالباكستان" يف السنوات األخرية
أعمال عنف باملســتوى
يف األســبوع املــايض ،بأن
ازدهارا ً لــم يتوقعه الكثريون .بدا وكأن
الــذي اندلع يف األســبوع املايض .كان
التنظيمــات الجديدة أنتجــــت عوائق
الوضع يتجه إىل التحسن.
جزء من الناشــطني يف املجتمع املدني
تحول دون تلقــــي الهبــات الخارجية
حــن كان البلد ينتظــر التعديالت
يطمح إىل توســيع الحقوق الثقافية
املخصصة لنشاطاتهم.
الدستورية املقرتحة ،لم يتوقع أحد تغيري
ويحلم باالســتقالل ،لكن تسود فكرة
مــع ذلك ،ال يزال الرئيس شــوكت
مكانة "كاراكالباكستان" .ر ّكزت معظم
ضمنيــة مفادهــا أن هــذه املنطقة
مريزيوييف يتمتع بشــعبية واســعة
اإلصالحــات املتداولة علنــا ً عىل تغيري
الفقرية لــن تتمكن يومــا ً من تحمّ ل
يف أوزبكســتان .حققــت إصالحاتــه
النظام القانوني وتمديد والية الرئيس.
كلفة اســتقاللها .ينتمي ثلث سكانها
مستويات عالية من النمو االقتصادي،
يف  25حزيــران ،طرحــت لجنــة
فقط إىل جماعة "كاراكالباك" العرقية،
وجذبت استثمارات خارجية جديدة إىل

أعمال العنف في أوزبكستان

االســتثمارات الهائلة التــي قامت بها
هناك .تســود يف "كاراكالباكســتان"
أجواء مؤيدة لالســتقالل ،لكنها ليست
كافية إلطالق حركة انفصالية .وبما أن
"كاراكالباكستان" أصبحت أكثر اتكاال ً
عىل االستثمارات والتحويالت املالية من
طشــقند ،ال أحد يعــرف طبيعة املنافع
االقتصاديــة التي يمكــن حصدها بعد
انفصال تلك املنطقة النائية والفقرية عن
الحُ كم املركزي.
لم تكن مكانة "كاراكالباكســتان"
مسألة سياســية محتدمة يف السنوات
القليلــة املاضيــة .يف ظــل تكثيــف
االستثمارات عىل طول الحدود التي تزداد
انفتاحاً ،بدا وكأن سياســة مريزيوييف
تجاه هذه املنطقة نجحت.
قد ال نعــرف مطلقا ً الســبب الذي
دفع طشــقند إىل اتخاذ قــرار بتجريد
"كاراكالباكســتان" من اســتقالليتها
بحُ كم القانون .تشــبه هــذه الخطوة
موقف الرئيس فالديمري بوتني عشــية
الغزو الرويس ألوكرانيا هذه السنة ،فهو
الم الزعيم السوفياتي السابق ،فالديمري
لينني ،وانتقد سياســة الجنســية التي
طبّقها كونهــا تمنح الــدول الصغرية
الحق بتقرير مصريها بموجب الدساتري
املعمول بهــا يف الحقبة الســوفياتية،
واعتربها "قنبلة موقوتة".
ربما شعر املســؤولون يف طشقند
بالقلق من تكرار األحداث نفسها عند
دســتورية شــ ّكلها الربملان التعديالت
النظــر إىل وضع "كاراكالباكســتان"
املقرتحة .بموجب الدستور الحايل ،تملك
التي لم تشــهد يوما ً حــركات قومية
"كاراكالباكســتان" الحق باالنفصال،
واســعة النطاق .لكن يظن بوتني أن
باإلضافة إىل التمســك بحُ كمها الذاتي.
تكريــس هذه الحقوق دفــع املناطق
لن تُج ّرد التعديالت املقرتحة تلك املنطقة
الصغرية إىل املطالبة بتوســيع حقها
من حقها باالنفصال فحســب ،بل إنها
موال
بتقريــر مصريها .بــرأي محلل
ٍ
تُ ّ
خفــض مرتبتها من منطقــة ذاتية
لحكومة أوزبكســتان ،يجب أن تُح َرم
الحُ كم داخل أوزبكستان إىل
"كاراكالباكســتان" من حق
مج ّرد محافظة.
االنفصال عــن البلد ألن هذه
يف طشقند ،شعر الجميع
الخطوة قد تسهّ ل "مؤامرات
بصدمة قوية عند الكشف عن
القوى الخارجية".
التعديالت املرتقبة .كان الرأي
يف غضون ذلك ،تم اكتشاف
تم اكتشاف
العام يتوقع تغيري مدة الوالية
احتياطيــات غــاز وافرة يف
الرئاسية ،فقد تكلم مستشار احتياطيات غاز املنطقة يف العام  ،2018فزادت
ً
مق ّرب مــن الرئيس عن هذا
مقارنــة باملايض.
أهميتهــا
وافرة
ً
لكــن حتى احتمــال انفصال
التعديل علنا .لكن لم تظهر أي في المنطقة
مؤرشات مسبقة حول تغيري
املنطقة يثري توتر طشقند ،مع
في العام 2018
مكانة "كاراكالباكستان".
أنه خيار مســتبعد ،إذ تشمل
فور نرش التعديالت علناً،
"كاراكالباكســتان" مــوارد
توقــع الصحافيون املحليون أن تنشــأ
طبيعية يعتربها بعــض القادة املحليني
مقاومة واسعة ضد هذا القرار .لكن ملاذا
وسيلة لحماية مكانتها ككيان مستقل.
اختارت الحكومة إحداث هذه التعديالت
نتيجة األحــداث األخرية ،انهارت
يف الوقت الراهن؟
الثقــة بــن "كاراكالباكســتان"
يتعلــق ســبب محتمــل بقناعة
والحكومة املركزية يف أوزبكســتان.
وتالشت النوايا الحســنة التي ّ
شائعة يف أوســاط الحكومة يف طشقند:
عبت
يبــدو أنها افرتضــت أنها تســتطيع
عنها تلك الحكومــة تجاه "نوكوس"
إخضــاع النــاس يف تلــك املنطقة بعد
بعد نرش اإلصالحات الدستورية.

عىل صعيد آخر ،تثبــت هذه األزمة أن الحكومة منفصلة بالكامل
عن شؤون الشــعب وتؤكد عىل فشــل الجهود التي أطلقها الرئيس
للتواصل مع املواطنني ،علما ً أن هذه الحملة شــكلت حجر أســاس
لسياســته املحلية .من دون انفتاح وسائل اإلعالم ،وتراجع السيطرة
عىل االنتخابات ،وتمكني املجتمع املدني من تنظيم صفوفه بكل حرية،
ستبقى أوزبكستان مع ّرضة ألحداث غري متوقعة دوماً.
قد تُحــدد طريقة تعامل الســلطات مع أعمــال العنف األخرية
مستقبل السياســة الداخلية والخارجية للبلد .بدل مراجعة الشؤون
الداخلية لتحديد أسباب الرصاع ،تحاول معظم دول املنطقة إلقاء اللوم
عىل جهات خارجية ،فتلوم عددا ً كبريا ً من الالعبني ،بدءا ً من األمريكيني
وصوال ً إىل الروس واملتطرفني اإلسالميني.
تقف أوزبكســتان اليوم عىل مفرتق طرق ،وقــد يتأثر موقعها
الجغرايف وخياراتها السياسية .إذا قرر البلد مواجهة ما حصل بطريقة
مبارشة وحافظ عىل االنفتاح الذي يطوّره منذ فرتة ،يسهل أن يحصد
املنافــع .يتوقع صندوق النقد الدويل أن يتابــع البلد نموه االقتصادي
الرسيع وي ّ
ُخفض مستوى الفقر إىل النصف خالل العقد املقبل ،نظرا ً إىل
مسار اإلصالحات االقتصادية حتى اآلن.
عىل املستوى الجغرايف ،تحتل أوزبكستان مكانة مهمة ألنها متاخمة
ألربعة بلدان أخرى يف آسيا الوسطى وألفغانستان أيضاً ،وهي تشمل أكرب
عدد ســكاني يف املنطقة ككل .إذا قررت أوزبكستان االنغالق عىل نفسها

بسبب األحداث األخرية وأقفلت حدودها املفتوحة ووضعت حدا ً لتبادالتها
مع العالم الخارجي ،قد تُع ّرض النمو واالستقرار للخطر يف املنطقة كلها.
حتى أنها قد تجازف بزيادة مظاهر الفوىض عىل املدى الطويل.
يبدو أن التعديالت الدســتورية املقرتحــة كانت خطأ ً عرضيا ً من
جانب حكومة مريزيوييف ،فقد كشــفت هشاشة جهودها الرامية إىل
إرشاك املواطنني يف مبادراتها رغم غياب أي حوكمة تشاركية حقيقية.
ســارع مريزيوييف إىل إلغاء التعديالت املقرتحة ،وهي خطوة إيجابية
بالنسبة إىل سكان "نوكوس".
تزعم طشقند أن أعمال العنف يتم التخطيط لها منذ وقت طويل
بشــكل أســايس إىل مهاجمة
من جانب "قوى خارجية خبيثة تهدف
ٍ
وحــدة األرايض األوزبكية وإطالق رصاع عرقي داخــي"ّ .
لكن لجنة
دســتورية داخل الربملان املحيل هي التي صادقت عىل هذه التعديالت
التي ال تتماىش مع تطلعات الرأي العام.
ستتذكر "كاراكالباكستان" لفرتة طويلة أن قرارات طشقند أطلقت
أعمال العنف وأجّ جت رصاعا ً سياســيا ً ال يريده أحد .قد يمارس املجتمع
الدويل الضغوط عىل طشقند إلجراء تحقيق مستقل حول سبب اندالع أعمال
ً
رصاحة مع
العنف األخرية ،لكن يُفرتض أن يقــرر مريزيوييف أوال ً التكلم
شعبه حول أصل تلك التعديالت املقرتحة ويبدي استعداده ملناقشة استعمال
القوة املفرطة من جانب أجهزة أمن الدولة .إنها أول خطوة أساسية إلصالح
العالقات املترضرةّ ،
لكن اسرتجاع ثقة الناس يتطلب وقتا ً طويالً.

اقــــتصــــاد

nidaalwatan.com
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المبادرة اللبنانية للنفط والغاز تطلق حملة "حقنا نعيش على ضو"

ّ
وتدفعهم
الكهرباء "تسرق"  47عامًا من عمر اللبنانيين
الثمن "من كيسهم"
بـ 47ثانية فقط ،استطاعت حملة "#حقنا_ نعيش_ ع_ ضو" أن تكسر
إحدى أخطر المسلّمات التي فرضت على اللبنانيين طوال  47عامًا:
"التد ّ
جن" مع العتمة.
منذ عقود يف "خالط" الحلــول ،إال انها لم ،ولن
خالـــد أبـــو شقــــرا
تتحــول إىل "طبق" نهائي يف ظــل غياب اإلرادة
ببساطة صورت الحملة التي أطلقتها املبادرة
السياســية" .هذه االرادة بقيت طيلة الســنوات
اللبنانية للنفط والغاز  LOGIمشــهدية قصرية
املاضيــة معلقــة بالحلــول املؤقتــة واملكلفة
جــدا ً ألب مذعور ،يــرخ طلبا ً
واملصالــح الضيقة ،التي تد ّر عىل
للمســاعدة ،لكي ال يفقد طفلته
من يدير الطاقــة ثروات هائلة"،
املحاطة عىل رسير املستشــفى
بحسب عضو املجلس االستشاري
بأجهزة اإلنعاش املطفأة ،بسبب
للمبــادرة اللبنانية للنفط والغاز
المستدامة
الحلول غير ُ
انقطاع الكهربــاء .وخلصت إىل
ديانــا القيــي" .فالحلول غري
قصيرة المدى تعود
أن لحظات العجــز األليمة هذه،
املستدامة قصرية املدى التي جرى
هي ما يعيشــه لبنــان منذ مدة بالمنفعة الخاصة للبعض
اعتمادها ســابقاً ،ويجري الدفع
طويلة .حيث أن االنقطاع املنتظم على حساب المنفعة العامة لالســتمرار يف اعتمادهــا راهناً،
للتيار الكهربائي كل يوم ،يضعف
مثل البواخــر ،تعــود باملنفعة
الحياة.
الخاصة للبعض عىل حســاب املنفعــة العامة.
هذه النزعة املســترشية يف قطــاع الطاقة عىل
الكهرباء حق بديهي
مدار الســنوات املاضية ،أوصلتنا إىل إحجام كل
تحوُّل الحق البديهي بالحصول عىل الكهرباء
الدول عن مســاعدة لبنان وذلــك عىل الرغم من
إىل رفاه ،ممنــوع ،تؤكد عضــو مجلس االدارة
عمق املشــكلة وخطورتها التــي وصلنا إليها".
يف "املبــادرة اللبنانية للنفــط والغاز" (،)LOGI
وما يثري االمتعاض أن الخطط والحلول جاهزة،
والخبرية يف تمويل مشاريع الطاقة كارول عياط.
واملعلومات واضحة ،واألرقام ظاهرة وليس هناك
والنتزاع الحــق بالضوء من خالل مصادر الطاقة
من عائــق إال املصالح الضيقــة .وعندما توضع
الواضحة واملســتقبلية ،دعت عياط إىل التوقيع
املنافع الشــخصية جانباً ،ويبــدأ التنفيذ الجدي
عىل العريضــة (موجودة عىل الرابط التايلhttps:
تعود املساعدات عىل املدى القصري ،وتحل املشكلة
/:/ ) therighttopower.comالتي تتيح الوصول
بشــكل كيل مســتقبالً .أما يف حال االســتمرار
بشــفافية كاملة إىل النقاشات الربملانية يف قطاع
بالتعنت وعدم االلتزام باالصالحات ،التي يأتي يف
الكهرباء وتحديثاتهــا .والضغط عىل النواب من
مقدّمها" ،تعيني الهئية الناظمة لقطاع الطاقة،
أجل ترسيع إقرار مرشوعــي القانونني املحالني
الرتاجع عن اإلدارة العمودية يف القطاع ،تخفيض
من الحكومة واملتعلقني بالتوسع بانتاج الطاقة
الهدر ،تعديــل التعرفة ،تحســن الجباية ونزع
املتجددة وكفاءة االستهالك .واملرشوعان هما:
التعديات عىل الشــبكة ...فان االمور ســتزداد
 "مــروع قانون انتــاج الطاقة املتجددةسوءاً" ،برأي القييس .و"لن يحصل لبنان عىل ما
واملوزعة" ،الذي يضع أسسا ً لتعزيز انتاج الطاقة
وعد به من غاز مرصي أو كهرباء أردنية .فرشوط
النظيفة ويتيح بيــع ورشاء الطاقة املتجددة من
الدول املانحة والبنــك الدويل ،واضحة لجهة ربط
املساعدات بتحقيق االصالحات املطلوبة".
خالل اتفاقيات مبارشة لرشاء الطاقة ،ويســمح
بالوصول إىل مــا تعهد به لبنــان لجهة تحقيق
هدف  30يف املئــة كهرباء متجددة يف حلول العام
منافع االصالح
.2030
أكثر من ذلك فان تحقيــق االصالحات يف قطاع
 مرشوع قانون كفاءة الطاقة ،الذي يهدفالكهربــاء ،والدخول يف برنامج مــع صندوق النقد
إىل تعزيز إدارة الطاقــة بكفاءة عالية ،خصوصا ً
الدويل ،ســيجذب إىل لبنان "اســتثمارات بقيمة 5
أن "أنظــف طاقة هي تلك التي ال نســتهلكها"،
مليارات دوالر" ،بحســب كارول عياط" .ســتدخل
بحسب عياط.
هذه االستثمارات يف مشاريع الرشاكة بني القطاعني
العام والخاص ،وستساهم باالضافة إىل تعزيز وجود
الرشكات وضمان نمو االقتصاد ،بخلق فرص العمل
النيّة السيئة
والتخفيف من حدة البطالة املسترشية".
مكونات "وصفــة" كهرباء /24 24وضعت

زيادة اإلنتاج في ظل ارتفاع الهدر ُتفاقم المشكلة وال تحلّها

االولوية اليــوم إذاً ،للبــدء بالتنفيذ" ،حتى
لو كانــت االنطالقة من الخطــة االخرية لوزارة
الطاقــة" ،بحســب عياط .فـ"عــى الرغم من
إمكانية إدخال بعض التحســينات عليها ،إال أن
تنفيذها كما هي يبقــى أفضل بما ال يقاس من
إهمالها كليــا ً ووضعهــا يف الجوارير عىل غرار
الخطط التي سبقتها".

جدلية رفع التعرفة

واحــدة من العقد االساســية التــي تؤخر
البدء بتنفيذ الخطة املقــرة هي عدم القدرة عىل
تعديل التعرفة قبل تحســن التغذية .وعىل هذا
األساس "ســتبقى معدالت التغذية ضئيلة جدا ً
تناهز الصفــر يف أكثر االيام ويف أغلبية املناطق"،
بحســب عياط .و"ســيبقى املواطن مضطرا ً إىل
رشاء الكهرباء من املولدات الخاصة بسعر يفوق
النصف ســنت ويصل إىل الدوالر" .حيث أن أقل
تعرفة للمولدات بلغت هذا الشــهر  18ألف لرية
تضاف إىل  10دوالرات ( 286ألف لرية) الشرتاك 5
أمبــر .وعليه تدفع العائلة عىل أقل تعديل مقابل
اســتهالك ال يتجاوز  50كيلواط يف الشهر ،حواىل
 1.2مليون لــرة .هذا الواقع املرتبط بتعرفة غري
حقيقيــة للكهرباء مثبتة منــذ العام  1994عند
متوســط  130لرية للكيلواط ،انطالقا ً من سعر
 24دوالرا ً لربميــل النفط آنــذاك" ،كلف البلد 47
مليار دوالر خســائر" ،تؤكد عياط .و"عىل الرغم
مــن كل التبدالت التي حصلت يف أســعار النفط
عامليا ً ومالمستها مؤخرا ً عتبة  140دوالراً ،بقيت
التعرفة هي نفســها .ويف كل مــرة كانت تزداد
الخسائر وتكرب أكثر" .وبرأي عياط فان املطلوب
اليوم وبشــكل طارئ تحقيق التــوازن املايل من
خالل رفع التعرفة .وذلك بالتوازي مع العمل عىل
تخفيض الهدرين اللذين يستحكمان أكثر بسبب

ارتفاع كلفة الجباية باملقارنة مع تراجع املردود،
وزيــادة التعديات والرسقــات .ومن دون هذين
االجراءين الرسيعني فان "االمور ســتزداد سوءا ً
ولن يكتب النجاح ألي حل مستدام".

إعتماد الحلول بالتوازي

إجراء رفــع التعرفة الذي يالقــي معارضة
رشسة بسبب تكبيده املواطنني املزيد من االكالف،
وقصــوره عن تأمــن الكهرباء مــكان املولدات
بكميات كافية بشــكل رسيع ،يواجه أيضا ً تخطي
نســبة الهدر  50يف املئة .وعليه فان زيادة االنتاج
مع هذه النسب املرتفعة من الهدر سيكرب املشكلة.
وبالتايل يحب العمل بشــكل متــواز عىل تخفيض
الهــدر ،وبحــث الالمركزية يف التوزيــع ،وزيادة
االنتاج مــن مصادر الطاقة النظيفة ،والتشــجع
عىل اســتعمال الغاز االرخص واالقــل رضرا ً بيئيا ً
يف املعامــل الحراريــة" ،من وجهــة نظر عياط.
خصوصــا ً أن التعرفة الجديدة للكهرباء املقدرة بـ
 28ســنتا ً ستكون مربوطة بســعر النفط عاملياً.
حيث ســرتفع مع كل زيادة يف أســعار البرتول.
يف املقابل فان "كلفة االنتــاج من مصادر الطاقة
النظيفة تدنت إىل  5.7سنتات للطاقة الشمسية".
الفيديــو ملــدة  47ثانية الــذي بنت LOGI
حملتها عليــه لخلق صدمة يف الشــارع ،بعدما
أصبح عدم وجود الكهرباء عادة" ،لم يســتطع
كثر إكمالــه للنهاية ،ورفضته بعض الوســائل
االعالمية لقساوته" ،بحســب املدير التنفيذي يف
"املبادرة اللبنانية للنفط والغاز" عامر مردم بك.
ذلك مع العلم أن هذا الواقع القايس رسق من عمر
اللبنانيني  47عامــا ً ودفعوا ثمنه  47مليار دوالر
من ودائعهم وأموالهم وأرزاقهم .فكفى متاجرة
بالكهرباء التي هي حق إنســاني واجتماعي قبل
أن تكون حاجة اقتصادية.

دوالر السوق الموازية يحافظ
على ارتفاعه و"صيرفة" أيضًا

رابطة المودعين تشارك في مناقشات
"الكابيتال كونترول" البرلمانية

حافظ سعر رصف الدوالر عىل ارتفاعه يف السوق
الثانوية حيث ســجل  29300لرية للبيع و 29400لرية
للمبيع .وعىل صعيد منصة صريفة أعلن مرصف لبنان
يف بيان ،ان "بلغ حجم التداول عىل منصة  Sayrafaلهذا
ليوم أمس  52مليون دوالر أمريكي بمعدل  25400لرية
لبنانية للدوالر الواحد ،وفقا ً ألســعار رصف العمليات
التي نفذت من قبل املصارف ومؤسسات الرصافة عىل
املنصة .وحض املصارف ومؤسسات الرصافة االستمرار
يف "تســجيل كل عمليات البيع والــراء عىل منصة
 ،Sayrafaوفقا للتعاميم الصادرة يف هذا الخصوص".

شــددت رابطة املودعني عىل "رضورة أن يمثل الكابيتال كونرتول أداة موقتة إلدارة السيولة املتبقية
بالعمالت األجنبية ،يف إطار مرحلة انتقالية ،مع رفع هذه القيود بشكل تدريجي ،بدل أن يستهدف القانون
تأبيــد وترشيع القيود املفروضة حاليا ً عىل الودائع" .مؤكــدة "رضورة توازي صدور القانون مع توحيد
أسعار الرصف ،يف ضوء أدوات التحكم بالسيولة التي ينص عليها القانون ،كي يلعب الدور املأمول منه عىل
مستوى التصحيح النقدي" .وأبدت الرابطة يف بيان عقب حضور ممثلها الكاتب االقتصادي عيل نور الدين
الطاولة املســتديرة التي عقدت يف املجلس النيابي ،ملناقشة آخر مسودات املرشوع تحفظها عىل مقاربة
مســودة القانون العامة ،مؤكدة رضورة تصحيح املبالغة الحاصلة يف الكثري من بنود القانون ،التي تفتح
باب االستنسابية عىل مرصاعيه يف التعامل مع املودعني ،ومنها ما يرتبط بتحديد صالحيات وضع سقوف
السحب وأســعار الرصف واملحاسبة وغريها .وتم االتفاق عىل متابعة النقاش يف جلسات مقبلة ملناقشة
بنود املسودة بشكل مفصل

أسواق وعمالت

اليـــــورو
$ 1.02
هرفينا األوكرانية
$ 0.034

االسترليني
$ 1.20
الين الياباني
$ 0.0073

بيـتـكـوين
$ 33.036
الذهب
$ 1744

CMC crypto
$ 455
الفـضـة
$ 19.3

الروبل
$ 0.016
بــرنــت
$ 106.7

اليوان الصيني
$ 0.1٥

الليرة التركية
$ 0.058

خام WTI
$ 10٤

طن القمح
$ 349.5
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أصحاب العقارات يتقاضون بدالت إيجار قديمة والمستأجرون يبيعون وفق سعر السوق

 16ألف مبنى مهدّد بالسقوط ونقابة المالكين ترفع
المسؤولية عن نفسها
طالــب نقيــب مالكــي
العقــارات واألبنيــة املؤجــرة
باتريك رزق الله بـ»إقرار قانون
جديد وعــى نحو عاجل بتحرير
اإليجارات غري السكنية ،وأيضا
بتفعيل عمل لجــان اإليجارات
الســكنية ورفع املسؤولية عن
كاهــل املالكــن يف انهيــارات
املبانــي» .كالم رزق اللــه جاء
يف خالل املؤتمــر الصحايف الذي
عقدته النقابة يف نادي الصحافة،
حيث رفــض رزق الله «تحميل
املالكــن غري القادريــن بفعل
اإليجارات القديمة املسؤولية عن
انهيار املبانــي» ،مذكرا ً بوجود
 10آالف مبنى مهــدد باالنهيار
يف بــروت والضواحي و 6آالف
يف املــدن األخرى» ،محــذرا ً من
«خطر تكرار كــوارث االنهيار،
يف حني ال تســمح الدولة للمالك
القديــم باســتعادة القدرة عىل
الرتميم ،وتحرمــه من تقايض
بدالت إيجار عادلة وطبيعية منذ
أربعني ســنة .فكيف للمالك أن

يرمم ببدالت ال تتخطى العرشين
ألف لرية شهريا يف السكني وغري
السكني؟» .وسأل رزق الله عن
«دور الدولــة للحد من االنهيار،
يف حــن يتلكأ مجلــس النواب
عن إصدار الترشيعات املناسبة
لتمكني املالك القديم من الرتميم،
وبخاصة بعد انفجار الرابع من
آب ،والذي أدى إىل تصدع املباني
القديمة يف بريوت».

اإلحتيال على القانون
في اإليجارات

ويف مــا خــص اإليجارات
الســكنية ،توجه رزق الله باسم
املالكني باســئلة للرئاسة األوىل
ولرئاسة مجلس النواب ومجلس
الوزراء ومجلس القضاء األعىل،
مســتفرسا ً عن «ســبب عدم
ّ
البت بطلبات املســتأجرين أمام
اللجان التي نص عىل إنشــائها
قانون اإليجــارات الجديد تاريخ
 ،9/5/2014بمــا يفتح ثغرة
يف القانــون تــؤدي إىل االحتيال

باتريك رزق الله خالل مؤتمره الصحافي

عىل حقوق املالكــن القدامى».
مستغربا ً «بقاء اللجان من دون
تفعيــل وكأن ال قضاء يف لبنان،
وال هيبة للمراجع والســلطات
الرسمية العليا ،وبخاصة مجلس
القضاء األعىل الذي يســعى إىل
تفعيل اللجــان من دون جدوى،
ومن دون أن تلقــى تجاوبا من
القضــاة أنفســهم» .وطالب
«بتفعيل عمل اللجان فوراً ،ألنه
ال يجوز أن يســتمر هذا الوضع
بما يهــدد األمــن االجتماعي
للخطر ،وبما يشــكل وســيلة
إعــدام يف حق املالكــن»  .ويف
اإليجارات غري الســكنية ،طالب

رزق اللــه رئيس لجنــة اإلدارة
والعدل «بإقرار القانون الجديد
الذي أقرتــه اللجنــة الفرعية
وتحويلــه إىل الهيئــة العامــة
إلقراره ،ألنه ال يمكن أن يتقاىض
املالك بدالت قديمة يف حني يبيع
املســتأجر وفق ســعر رصف
الدوالر يف السوق السوداء ،فهذا
احتيال ورسقة موصوفة ألموال
املالكني».
واعتــر رزق اللــه «أن
األقســام غــر الســكنية تدر
مــاال ً عىل املؤجريــن ومن دون
أبعاد اجتماعيــة ،وبما يرضب
التنافــس الرشيف بــن التجار

غرفة التجارة في طرابلس تسعى إلى تعزيز
العالقات وتبادل الخبرات مع نظيرتها القطرية
عرضت مديرة غرفة التجارة والصناعة والزراعة يف طرابلس
والشمال ليندا سلطان أمام غرفة التجارة يف قطر «مشاريع غرفة
طرابلس الكربى التي أطلقها رئيسها توفيق دبويس ،والتي تتعلق
باملنظومــة االقتصادية املتكاملة القادرة عىل النهوض بلبنان من
طرابلس الكربى ،واملشاريع الداخلية ،وال سيما مختربات الجودة
وســامة الغذاء التي حصلت عىل االعتماديــة الدولية العرشية
أخريا».
كما أطلعت مديــر غرفة قطر مديرها العــام صالح بن حمد
الرشقي عىل «آليــات العمل يف غرفة طرابلــس» الكربى ،وإطلعت
منــه عىل «آليات عمل غرفة قطر ،بحيث التشــابه قائم يف الرسعة
والتنظيم والتطور وإعتماد التكنولوجيا بما يساهم يف تسهيل انجاز
معامالت املنتسبني» .بدوره أشاد الرشقي بـ»املشاريع التي تنفذها
غرفة طرابلس الكربى ،ال سيما ما تقدمه مختربات الجودة وسالمة
الغذاء» ،مشــددا ً عىل «رضورة التعاون مع تلك املختربات الحاصلة
عىل االعتمادية الدوليــة» .ووجهت مديرة غرفة طرابلس الدعوة اىل
الرشقي لزيــارة غرفة طرابلس الكربى «لتمتــن العالقات وتبادل
الخربات» ،ووعد بتلبية هذه الزيارة يف أقرب وقت.
ليندا سلطان وصالح بن حمد الشرقي

واملســتأجرين» .واعتــر «أن
اإليجــارات معيبة بعدما تخطى
ســعر صفيحة البنزين الـ 700
ألف لرية وفاتورة املوتور الثالثة
ماليني لــرة شــهرياً ،ويف ظل
ارتفاع أسعار السلع ،فيما كتب
عىل املالك وحده أن يخرس مصدر
رزقه ورزق عائلته» .وسأل« :هل
يجوز ملواطــن أن يدعم الدولة
يف ما يجب عــى الدولة أن تدعم
املواطن يف هذه الظروف الصعبة؟
وكيف ترفع جميع املداخيل وفق
السوق الســوداء أو وفق سعر
منصة صريفــة للموظفني ،إال
املالك ال يزال معدماً».

تحذير ألصحاب المولّدات
من إصدار الفواتير بالدوالر
نبّهت «هيئة الطــوارئ املدنية» أصحاب
املولدات اىل أنها ســتك ّلف عددا ً من املحامني
يف دائرتهــا القانونية االدعــاء عىل اصحاب
املولــدات الذين ســيصدرون فواتريهم بغري
اللرية اللبنانية وبخالف تسعرية وزارة الطاقة
واملياه».
ولفتــت الهيئة يف بيــان إىل أن خطوتها
القانونيــة أتت عقــب إبالغ عــدد كبري من
اصحاب املولدات املشــركني باصدار الفواتري
اعتبارا ً من شــهر تموز الحايل بالدوالر وليس
باللرية اللبنانية خالفا ً لقرارات وزارة الطاقة
واملياه يف هذا الخصوص» .مؤكدة عدم ترددها
يف االعالن عن اسماء املخالفني الذين يستغلون
العتمة البتــزاز الناس» .ولفتت الهيئة إىل انها
«ســتتابع مع املواطنني ومع وزارتي الطاقة
واملياه واالقتصاد والتجــارة واملديرية العامة
ألمن الدولة املخالفات لرصدها وتوثيقها بغية
االدعاء عىل املخالفــن امام القضاء املختص
التخاذ االجراءات الردعية والقرارات الالزمة يف
هذا الشأن ،وســتعترب هذا امللف قضيتها ولن
تتهاون او تتساهل يف شأنه ابداً».

مســـاحة حـــرّة

ماذا لو سمح للمصارف بشراء الشيكات المصرفية من المودعين؟
الـعـميــد الــمــتـقــاعــد دانــيــال حــداد
منذ بدء األزمة املالية واالقتصادية يف ترشين األول
العام  ،2019هرع املواطنون إىل املصارف لســحب ما
تيرس لهم مــن األموال بالعملتــن اللبنانية واألجنبية
ولو بخســارة كبرية ،وإذا احتسبنا األموال التي حوّلت
استنسابيا ً إىل الخارج بعد هذا التاريخ ،واملقدّرة بنحو
 8مليــارات دوالر مع األموال التي ســحبت يف الداخل
باإلضافة إىل تسديد قســم من القروض املستدانة من
املصارف بودائــع مرصفية ،تكون كتلة أموال املودعني
بالدوالر قد تراجعــت بنحو  40ملياراً ،لتبلغ اآلن قرابة
املئة مليار.
تنوّعت عمليات سحب االموال بالدوالر بعد تحويلها
اىل العملة اللبنانية وفق السعر الرسمي والتعميم 151
وتعديالته ،وكذلك التعميــم  158الذي أتاح للمودعني
برشوط معينة ســحب مبلغ  800دوالر شهريا ً موزع
مناصفة بــن الدوالر الفريش والعملــة اللبنانية عىل
سعر  12000لرية للدوالر.
خالل هــذه األزمة نشــطت عمليــة بيع ورشاء

الشــيكات املرصفية بــن املواطنني لغايــات تجارية
وبأســعار مختلفة ،بدأت بنســبة  55%مــن قيمتها
الحقيقية لتصل اآلن إىل نحو .% 15
وهنا يُطرح ســؤاالن ،ملاذا تباع الشــيكات بهذه
األسعار البخسة؟ ومن هي الجهة املستفيدة من رشاء
الشيكات؟ الجواب عن السؤال األول ،يكمن يف الحاجة
امللحّ ة لبعــض املودعني ،ولرغبة كبارهم بالتخ ّلص من
ّ
تحسبا ً أليّ عملية هريكات محتملة،
جزء من ودائعهم
أمّ ا الجواب عن السؤال الثاني ،فبالتأكيد ليس املستفيد
هو البائع الذي يخرس نحو  % 85من القيمة الحقيقية
للشــيك ،وال املصــارف التي تتنقل فيهــا األموال بني
مرصف وآخر بالقيمة نفسها ،بل املستفيد الوحيد هو
الشاري الذي يراهن عىل تحسن قيمة الشيك مستقبالً،
ّ
مخفضة للغاية.
أو يريد تسديد قرض مرصيف بقيمة
ال يحتاج األمر إىل كثري مــن العناء والتفكري لفهم
تأثــر حجم الودائع عــى الدولة واملــرف املركزي
واملصارف واملودعــن ،فك ّلما انخفض هــذا الحجم،
انخفص الدين العام فعليا ً وزادت فرص بقية املودعني
للحصول عىل أموالهم أو عىل نســبةٍ أكرب منها الحقاً،

والعكس صحيح.
إذاً ،لو أتيح للمصارف رشاء الشــيكات بنفســها
النخفضت كتلة الودائع بشــكل كبــر وانعكس ذلك
إيجابا ً عىل الجميع ،مع اإلشــارة إىل أن البيع هو قرار
اختياري يعود للمودع حرصاً.
وهنا ،قد يقــول قائل كيف يمكــن للمصارف أن
تشرتي الشــيكات بالدوالر الفريش وال تقوم بتسديد
أموال املودعني ما دامت قــادرة عىل ذلك؟ الجوابّ :
إن
ما تســدده املصارف هو مبالغ ضئيلة جدا ً من القيمة
الحقيقية للشيكات املبيعة ،والتي ال تتعدى حاليا ً نسبة
 15%منها ،وهي قادرة عىل ذلك طبعا ً بما يتوافر لديها
من عمالت صعبة ،لكنها غري قادرة بطبيعة الحال عىل
تسديد كامل الودائع ،وإذا افرتضنا «نظرياً» ّ
أن جميع
املودعني باعوا أموالهم بواسطة الشيكات بنسبة 15%
ألصبح مجموع الودائــع  15مليار دوالر بدال ً من 100
مليار دوالر.
يف الخالصة ،ما دامت املســألة اختيارية للمودع،
فلماذا ال نواجه الواقــع كما هو ،وتكون هذه التجربة
مع املصارف جزءا ً من الح ّل املنشود؟

أخبار سريعة
زحمة على األفران خوفًا
من انقطاع الخبز
سجّ لت مختلف المناطق اللبنانية
زحمة على ابواب االفران لشراء
وتأمين ربطات الخبر ،وذلك
خوفا ً من فقدان الكمية على
خلفية تقنين المطاحن في تسليم
المادة لالفران .هذا وكان قد جال
عناصر من دورية من المكتب
االقليمي ألمن الدولة في صيدا
بين عدد من االفران الكبرى في
المدينة وذلك للتأكد من تس ّلمها
كميات الطحين وبيعها بشكل
عادل وعدم احتكار المادة أو
بيعها في السوق السوداء.

أعداد المسافرين ترتفع
 77%خالل النصف األول
من 2022
قارب عدد الركاب اليومي عبر
مطار رفيق الحريري الدولي
عشية عيد االضحى  30ألف
مسافر ،من بينهم أكثر من 19
ألفا ً من الوافدين الى لبنان وإن
كان ج ّلهم من اللبنانيين المقيمين
والمنتشرين في دول العالم.
وبشكل عام ارتفع عدد المسافرين
عبر المطار خالل النصف األول
من هذا العام إلى مليونين و568
ألفا ً و  797راكبا ً مقابل مليون و
 444ألفا ً و  502راكب خالل العام
الفائت  ،2021اي بزيادة 77,83
بالمئة ،وبإرتفاع ايضا ً بنسبة 113
بالمئة عن نفس الفترة من العام
 .2020انما بالمقارنة مع النصف
االول من العام  2019يظهر تراجع
عدد الوافدين بنسبة  35بالمئة،
حيث بلغ مجموع الركاب عبر
المطار في تلك الفترة أربعة ماليين
و  4آالف و  523راكباً.
كما بلغ مجموع الرحالت الجوية
لشركات الطيران الوطنية والعربية
واألجنبية التي استخدمت مطار
رفيق الحريري الدولي في بيروت
خالل النصف األول من العام
الحالي  22501رحلة ،مقابل
 15033رحلة في النصف األول
من  ،2021اي بزيادة 49,67
بالمئة .اذ ارتفع عدد الرحالت
الجوية القادمة الى لبنان بنسبة
 49,68بالمئة وبلغ  11253رحلة،
كما ارتفع عدد الرحالت الجوية
المغادرة من لبنان بنسبة 49,67
بالمئة ايضا ً وسجل  11248رحلة.

البنزين والمازوت
متوفران في األسواق
في فترة األعياد
أكد ممثل موزعي المحروقات فادي
ابو شقرا في بيان بعد اجتماع
للموزعين أنه «ليس هناك خوف
من انقطاع المادة» ،مشيرا ً الى
أن «الموزعين يقومون بتأمين
المحروقات في كل المناطق
اللبنانية ال سيما في فترة االعياد».
وتمنى المجتمعون ان «يتم تشكيل
حكومة بأسرع وقت ممكن تعمل
على معالجة االزمات المعيشية
واالقتصادية والمالية ،ما ينعكس
إيجابا ً على سعر صرف الدوالر
وبالتالي على أسعار البنزين.
وأبدى الموزعون «ارتياحا ً
النخفاض سعر النفط عالميا ً الذي
انعكس على انخفاض اسعار
المحروقات في لبنان» ،متمنين
«المزيد من االنخفاض في اسعار
النفط عالميا ً وسعر الصرف محليا ً
في ظل الظروف الصعبة التي
يعيشها اللبنانيون».

العـــــالــــم
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شينزو آبي" ...أمير" من النخبة اليابانيّة
ّ
تول شينزو آبي الذي اغتيل بالرصاص يف منطقة نارا بغرب اليابان
أمس ،منصــب رئيس الوزراء ألطول فرتة يف تاريــخ البالد ،قاد خاللها
إصالحات اقتصادية طموحة وأرىس عالقات ديبلوماســية أساســية
وتصدّى لفضائح.
ّ
للتخل عن الســلطة ألســباب
وبعد حواىل عامَ ْي من اضطراره
صحية ،تويف آبــي ( 67عاماً) بعــد إطالق النار عليــه خالل تجمّ ع
انتخابي .وبصفته رئيس وزراء اليابــان األطول بقاء يف هذا املنصب،
كان آبي معروفا ً بسياساته املتشدّدة واسرتاتيجيّته االقتصادية املميّزة
"آبينومكس" ،وهي سياسته املبنية عىل التيسري النقدي والتحفيز املايل
واإلصالحات الهيكلية.
وكان آبي يبلغ من العمر  52عاما ً عندما أصبح رئيسا ً للوزراء للم ّرة
األوىل يف العــام  ،2006وبات بذلك أصغر رئيس حكومة ســنا ً يف تاريخ
البالد .وكان يُنظر إليه عىل أنه رمز للتغيري والشــباب ،ولكنه مثل أيضا ً
الجيل الثالث من عائلة محافظة من النخبة السياسية.
وينحدر آبيّ ،
امللقب بـ"األمري" ،من عائلة سياسية بارزة فهو نجل
وزير الخارجية الســابق شــينتارو آبي وحفيد رئيس الوزراء السابق

نوبوســوكي كييش .وانتُخب آبي للمــ ّرة األوىل لعضوية الربملان يف العام
 ،1993ويف العام  2005أصبح عضوا ً يف مجلس الوزراء عندما عيّنه رئيس
الوزراء آنذاك جونيشريو كويزومي يف منصب كبري أمناء مجلس الوزراء.
وكان آبي معروفا ً بموقفه املتشــدّد يف شــأن الدفاع والسياســة
الخارجية ،وسعى منذ فرتة طويلة إىل تعديل دستور اليابان السلمي الذي
صدر بعد الحرب العاملية الثانية .وغالبا ً ما أثارت آراؤه القومية التوترات
مع الصني وكوريا الجنوبية ،ال ســيّما بعــد زيارته العام  2013لنصب
ياسوكوني يف طوكيو ،وهو موقع مثري للجدل مرتبط بالنزعة العسكرية
اليابانية قبل الحرب العاملية الثانية وأثناءها.
كما اتخذ موقفا ً حازما ً من كوريا الشمالية .وطالب يف العام 2015
بالحق يف الدفاع الجماعي عن النفس ،األمر الذي يُم ّكن اليابان من تعبئة
القوات يف الخارج للدفاع عن نفسها وحلفائها املع ّرضني للهجوم.
وعىل الرغــم من معارضة جريان اليابان وحتّى الشــعب الياباني،
وافق الربملــان الياباني عىل هذا التغيري .ولم يتحقق هدفه األكرب املتمثل
يف مراجعة الدســتور لالعرتاف رســميّا ً بالجيش الياباني ،وال يزال هذا
املوضوع مثريا ً لإلنقسام يف اليابان.

آبي مخاطبًا أنصاره قبل لحظات من اغتياله أمس (أ ف ب)

لقاء نادر بين عباس وغانتس قبل زيارة بايدن

جونسون يواجه مطالب بمغادرة السلطة فورًا

بعد  6أشهر عىل لقائهما ،التقى وزير الدفاع
اإلرسائييل بينــي غانتس الرئيس الفلســطيني
محمود عبّاس يف رام الله مساء الخميس لإلعداد
لزيارة الرئيس األمريكي جــو بايدن إىل املنطقة،
بحسب ما أعلنت السلطات اإلرسائيليّة أمس.
وذكــر مكتب غانتس يف بيــان ّ
أن هذا اللقاء
النادر عُ قِ َد ملناســبة عيد األضحى و"ملناقشــة
التنســيق املدني والعســكري مع اقرتاب زيارة
الرئيس األمريكي جــو بايدن" ،موضحا ً أن اللقاء
كان إيجابيّاً ،حيث "ناقــش الطرفان التحدّيات
األمنية واملدنية يف املنطقــة واتّفقا عىل مواصلة
التنســيق األمني بينهما وتجنّب األعمال التي قد
تُسبّب عدم استقرار".
من جهته ،أ ّكد عبّاس خــال اللقاء "أهمّ ية
خلق أفق سيايس" بني اإلرسائيليّني والفلسطينيّني،
مشــدّدا ً عىل "رضورة تهيئة األجــواء قبل زيارة
الرئيــس بايدن" ،وفــق ما نقلت وكالــة األنباء
الرسميّة الفلسطينيّة "وفا".
ويف تطــوّر آخــر ،أجــرى رئيس الــوزراء
اإلرسائييل يائري البيد اتصــاال ً هاتفيّا ً مع عباس.
وأوضــح مكتب رئيس الــوزراء يف بيان مقتضب

لوّ ح حــزب العمال الربيطانــي أمس بطرح
الثقة برئيس الوزراء بوريس جونسون إلخراجه
من السلطة فوراً ،بعدما أُجرب عىل التنحي عىل اثر
استقاالت جماعية ه ّزت حكومته.
ومع بدء السباق لخالفته ،واجه جونسون مطالب
ّ
بالتخل فورا ً عن الســلطة وانتقال الحكم إىل رئيس
للحكومة بالوكالة .وهدّدت نائبة رئيس حزب العمال
آنجيال راينر ّ
بأن حزبها يعتزم طرح الثقة بجونسون
أمام الربملان إن لم يعمد املحافظون إىل إقالته فوراً.
وقالت راينر يف ترصيــح ملحطة "بي بي يس"
اإلذاعيــة" :لقد ثبت أنه كاذب وغارق يف الفســاد
وال يُمكننــا أن نتحمّ ل بقاءه شــه َريْن إضافي َّْي"،
ً
مضيفة" :إن لم يطرحوا الثقة به نحن سنفعل ،ألنه
بات من الواضح للغاية أنه ال يحظى بثقة املجلس
(مجلس العموم) وال بثقة الشعب الربيطاني".
ّ
املرشــحني الرئيســيني املحتملني
ومن بني
لخالفــة جونســون ،وزيــر الدفاع بــن واالس
ووزير املال رييش ســوناك ،اللذان أطلقا سلسلة
اإلستقاالت .وإىل اآلن ،تقترص الئحة الشخصيات
التي أعلنت رســميّا ً ّ
ترشحها لرئاسة الحزب عىل
سوناك والنائب املحافظ توم توغندهات والنائبة

باللغة العربية أنه "هنّأ عباس بمناسبة حلول عيد
األضحى ،فيما هنّأ عباس البيد بمناســبة تو ّليه
منصب رئاسة الوزراء".
وأضاف البيان" :تحدّث االثنان عن مواصلة
َ
الطرف ْي ورضورة ضمان الهدوء
التعاون بــن
والتهدئــة" .وأكــد عباس تلقيــه املكاملة من
البيد ،بحسب ما أوردت "وفا" التي أفادت ّ
بأن
عباس تلقى أيضا ً اتصــاال ً هاتفيّا ً من الرئيس
اإلرسائييل إســحاق هرتسوغ هنّأه فيه بحلول
عيد األضحى.

العامة ســيوال بريفرمان ،كما أبدى ستيف بيكر
ّ
الداعم لـ"بريكست" اهتماما ً
بتول املنصب.
وعىل صعيد آخر ،عيّنــت الحكومة الربيطانية
مفوّضا ً جديدا ً لرشطة مدينة لندن وهو مارك راويل،
وك ّلفته استعادة ثقة الشــعب بعد سلسلة فضائح
طاولت هذه القوّة التي تُع ّد األكرب يف البالد .ووصفت
وزيرة الداخلية بريتي باتل ،راويل ،بأنه قائد ســابق
بوحدة مكافحة اإلرهاب يف رشطة لندن ،مشــر ًة إىل
أنه "ضابط رشطة متميّز وصاحب خربة استثنائية".

مبدأ بوتين في "إصالح التاريخ" فشل في كاراكالباكستان
اإلنفصال عن البالد .لقد أشعلت التعديالت
خــــــــالــــــــد الــــــــعــــــــزي
الدســتورية املقرتحة النار يف الهشــيم،
إســتق ّرت األوضــاع بعــد احتجاج
بحيث اعتربت الكتلة الشــعبية بأن هذا
نوكــوس ،عاصمــة جمهوريــة
التعديل هو الخطر املحدق عىل استقاللية
كاراكالباكســتان ذات الحكــم الذاتي يف
الحكم الذاتي لكاراكالباكستان.
أوزبكستان .وأعلنت الصحافة األوزبكية
تش ّكلت جمهورية كاراكالباكستان
أن الرئيس شــوكت مريزيوييــف قد زار
يف العــام  ،1936كمقاطعة ســوفياتية
نوكوس م ّرتَ ْ
ــن من أجل
تتمتّع بالحكــم الذاتي،
ســماع أصوات املحتجني،
والحقا ً أصبحت جزءا ً من
حيــث عقــد اجتماعــا ً
جمهورية "أوزبكســتان
بمشــاركة جميع رؤساء األزمة الحالية ال ُت ّ
شكل االشرتاكية السوفياتية".
املناطق يف كاراكالباكستان تهديدًا للدولة األوزبكية وتُعتــر جمهوريـــــة
التخــاذ التدابــر الالزمة
كاراكالباكستان من أكرب
ألنّ لدى طشقند ما
لضمان ســامة املواطنني
املناطق يف أوزبكســتان
وتعزيز القانون والنظام .يكفي من القوة والمال
وتُشــ ّكل  40يف املئة من
لوقف االحتجاجات
لقد وصلــت دعوات
أرايض البالد ،ويعيش فيها
االعتصــام إىل النــاس
أكثر من مليوني شخص
عن طريق وســائل التواصل االجتماعي
يتكلمون اللغتَ ْي الرســميّتَ ْي األوزبكية
والهواتــف النقالــة .رفعــت أعــام
والكاراكالباكية (القريبة من الكازاخية).
الجمهوريــة واندلعت اشــتباكات مع
إعتمد املجلس األعــى للجمهورية
ســلطات األمن التي بــارشت باعتقال
يف العام  1990إعــان الدولة األوزبكية
املحتجني ،ما أدّى إىل تطوّر االشــتباكات
لإلستقالل ،حيث جرى الحقا ً التوافق يف
واملواجهــات املبارشة ،بحيث ســقط
شأن دخول جمهورية كاراكالباكستان
َ
الطرف ْي،
خاللها عدد كبري من القتىل من
إىل دولة أوزبكستان ،وفقا ً لتكريس مبدأ
لم تُحدّد أعدادها .بعدهــا أُعلنت "حال
حق اإلنفصــال للجمهورية ذات الحكم
الطوارئ" بمرسوم رئايس يف الجمهورية
الذاتي ،باإلســتفتاء .أمّ ا التعديل الجديد
ّ
اآلسيوية املشتعلة.
فينص عىل زيادة فرتة الرئاسة
للدستور،
لقــد بــدأت االحتجاجــات يف
من  5أعوام إىل  7ســنوات ،والبدء بمدّة
كاراكالباكستان يف األوّل من تموز ،بعدما
رئاسة الجمهورية لوالية مريزيوييف من
قدّمت الســلطات األوزبكيــة مرشوعا ً
جديد ،فيما تُعترب الســنوات املاضية من
لتعديل دستور البالد والذي بموجبه حرم
العام  2016مرحلة انتقالية.
كذلكّ ،
ذوو الحكم الذاتي من السيادة والحق يف
ينص عىل أن كاراكالباكستان

جزء مــن الدولة وعــى أراضيها تُكفل
ك ّل الح ّريــات والحقــوق املنصــوص
عنها يف الدســتور ،انّما ال يحق لشعبها
اإلنفصال عىل أساس اإلســتفتاء .كما
تُمارس الســلطات عــى أراضيها وفقا ً
لدســتور أوزبكســتان وقوانينهاّ .
لكن
مسؤويل كاراكالباكستان أعربوا عن عدم
موافقتهم عن النسخة الجديدة للدستور،
ومعارضتــه يف الداخل والخــارج ،ألنّه
يُسقط حق السيادة عن الجمهورية.
تُعانــي أوزبكســتان مــن أزمات
اقتصادية واجتماعية شــديدة وتظهر
فيها بشــكل واضح أزمة البطالة التي
أدّت يف العــام املــايض إىل احتجاجات يف
نوكوس اعرتاضا ً عىل األوضاع املعيشية
وعىل السلطة التي تُريد استخدام األحرف
األبجديــة الالتينية ،بمــا يف ذلك ترجمة
اللغة الكاراكالباكية إليها.
األزمة الحالية ال تُش ّكل تهديدا ً للدولة
األوزبكيــة ّ
ألن لدى طشــقند ما يكفي
من القــوة واملال لوقــف االحتجاجات،
لكن هذه األزمة ســتُهدّد املنطقة يف ظ ّل
التداخالت السياســية ،والتي يجب عىل
قيادة الدولة التنبّه إليها قبل الدخول يف
رصاع مفتوح تســتغ ّله قوى خارجية،
ّ
ألن ح ّل املشكالت بالقوة غري مضمون،
وقد يفتح األبــواب عىل مرصاعيها أمام
اإلرهاب اآلتي من أفغانستان.
وأوزبكســتان دولــة ذات ثــروات
طبيعية ومنها الغازّ .
لكن املشــكلة هي
أن السلطة غري قادرة عىل توزيع الثروة
االقتصاديــة يف الدولة والعمل عىل إعادة

بناء مشــاريع التنمية الخاصة ،ودعم
ّ
املحل وتشجيع املشاريع الفردية
اإلنتاج
التي تؤمّ ــن دخالً للمواطنــن تح ّد من
األوضاع االقتصادية املنهارة.
لقد استغ ّل مريزيوييف عملية االصالح
الدســتوري بإعادة تصفري والية حكمه،
وتجديدها بطريقة قانونية بعد االستفتاء،
مستنسخا ً تجربة الرئيس الرويس فالديمري
بوتني .أوزبكستان ال ترتبط بعالقة جيّدة
مع روسيا ،فاالســتعانة باألمن الرويس
كان صعبا ً لقمع التظاهر والسيطرة عىل
مقاليد الحكم كما حدث يف كازاخســتان
وبيالروســيا ،فكانــت التظاهــرات يف

كاراكالباكســتان نقطــة ضغط ،قبل أن
تمت ّد إىل مدن أخرى قد تــؤدّي باإلطاحة
بالرئيس وفريقه الحايل.
لقد فتــح إعالن بوتــن "إصالح"
التاريخ الذي ّ
أسسه أسالفه يف أوكرانيا
بقضمهــا تدريجا ً وضمّ ها إىل روســيا،
شــهية كثري من الــدول لـ"تصحيح
التاريــخ" ،بما فيها أزوبكســتان التي
حاولت اإللتفاف بواسطة التعديل إلنهاء
وضعية كاراكالباكســتان القديمة ،ما
ساهم بانتشار رشارة االحتجاج ،والتي
دفعت بمريزيوييف للرتاجع رسيعا ً لنزع
فتيل األزمة.

بوتين يسعى إلى إعادة إحياء األمبراطور ّية الروسيّة (أ ف ب)
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العـــــالــــــم
العـــدد  - ٨٨١السنــــة الـرابـعـة

الـسـبـت  ٩تـمـوز 2022

األسد يزور محافظة حلب
يف أوّل زيــارة معلنة له إىل محافظــة حلب منذ اندالع
النزاع الدموي املســتم ّر منذ أكثر من  11عاماً ،زار الرئيس
السوري بشار األسد أمس محطة رئيسية لتوليد الكهرباء
وأخرى لضخ املياه يف شمال سوريا ،وفق ما أعلنت الرئاسة.
وأورد حســاب الرئاسة عرب تطبيق "تلغرام" أن األسد
زار محطة حلب الحرارية يف ريف حلب الرشقي ،ليشــهد
"إطالق عمل املجموعة الخامســة مــن املحطة بعد إعادة
تأهيلها" .وبحسب الرئاســةّ ،
فإن إطالق عمل املجموعة
الخامســة من املح ّ
طة بعــد إعادة تأهيلها ســيو ّلد 200
ميغاواط لتغذية محافظة حلب بالطاقة الكهربائية.
وقال األســد للعاملني يف املح ّ
طة يف رشيط فيديو نقلته
الرئاســة ّ
إن "محافظة حلب وتحديدا ً املدينة عانت بشكل
يختلف عمّ ا عانت منــه ك ّل املحافظات ...وال يوجد مدينة
كربى عانت كما عانت مدينة حلب ،ال يف موضوع املياه وال

أخبار سريعة

الكهرباء وال الخدمات ،وال القذائــف والدمار واإلرهاب".
واعترب أنّه "من حق محافظة حلب ومدينة حلب أن تكون
هي املستفيدة األكرب من هذا اإلنجاز" ،وهو إصالح املح ّ
طة
التي تُع ّد من املح ّ
طات الرئيسية يف سوريا ،ومن شأن إعادة
العمل بها أن يُساهم يف توفري الكهرباء لحلب وضواحيها.
وحرض األســد أيضا ً إطالق عمليات الضخ من مح ّ
طة
املياه يف بلدة تل حاصل يف ريف حلب الرشقي ،والتي خرجت
من الخدمة يف العام  2012ج ّراء النزاع.
ويف شــباط  ،2021أعلنت الرشكة العامــة للكهرباء
يف حلب بدء مرشوع إعــادة تأهيلها بدعم إيراني .ووقعت
دمشــق وطهران يف أيلول  2017مذ ّكرة تفاهم "للتعاون
يف مجال القطاع الكهربائــي" ،تتضمّ ن باإلضافة إىل إعادة
تأهيل مح ّ
طة حلب ،إنشــاء محطة توليد طاقة يف الالذقية
وصيانة وتأهيل قطاعات كهربائية يف مناطق أخرى.

مناورات صينيّة قتاليّة
حول تايوان

األسد خالل زيارته محطة حلب الحرار ّية في ريف حلب
الشرقي أمس (الرئاسة السور ّية)

وتأتي زيارة األســد إىل حلب بعد تــوايل تهديدات الرئيس
ّ
بشن عملية عسكرية جديدة يف ريف
الرتكي رجب طيب أردوغان
املحافظة الشمايل عىل مناطق خاضعة لسيطرة القوات الكردية.

تـتـمـــات
مصمم على استكمال مهمته "حتى آخر لحظة" :لن أتن ّحى
البيطار
ّ

ومع اقرتاب الذكرى السنوية الثانية النفجار املرفأ ،اسرتعى االنتباه أمس حضور املحقق العديل
إىل مكتبه يف قرص العدل يف بريوت بعد انقطاع قرسي دام أكثر من ســتة أشهر ،وتحديدا ً منذ تجميد
تحقيقاته يف  23كانون األول إثر تبلغه دعوى رده عن القضية من النائبني غازي زعيرت وعيل حسن
ّ
ليتبي أن القايض البيطار أتى إىل املكتب بنا ًء عىل طلب محكمة التمييز إلبالغه مضمون دعاوى
خليل،
كف يد جديدة مقدمة بحقه ،وســط تشديد مصادر قضائية رفيعة نقالً عن املحقق العديل عىل أنه
بالتوازي مع التزام األصول القضائية التي توجب تجميد تحقيقاته بموجب دعاوى الرد واملخاصمة،
سيبقى يف املقابل مصمّ ما ً عىل استكمال مهمته «حتى آخر لحظة» مهما كانت الصعوبات والعراقيل
و»لن يرتاجع ولن يتنحى عن هذه املهمة».
وأوضحت املصادر القضائية الرفيعة لـ»نداء الوطن» ّ
أن القايض البيطار ال يزال ينتظر توقيع
وزير املالية يوســف خليل مرسوم استكمال تشكيل الهيئة العامة ملحكمة التمييز «تمهيدا ً للبت يف
دعــاوى النقل والرد التي بات يبلغ عددها  35دعوى رغم ّ
أن أغلبيتها لم تقبل ،لكي يتمكن تاليا ً من
ً
معربة عن أملها بأن «تشهد األمور حلحلة رسيعة
استئناف تحقيقاته يف امللف من حيث توقفت»،
تنعكس إيجابا ً عىل سري التحقيق ،خصوصا ً و ّ
أن املحقق العديل عازم عىل تحمّ ل مسؤولياته والسري
بالتحقيق بخالف ما يشاع عن تحميله مسؤولية التقصري يف مهمته ،والجميع يدرك ّ
أن الفرتة التي
ع ّلق فيها النظر يف امللف هي خارجة عن إرادته واضط ّر خاللها لعدم ممارســة عمله بقوة القانون
بفعل اإلجراءات املقدمة يف حقه والتي تحتّم كف يده مؤقتاً».
وإذ رفضت رسم أي سيناريوات أو احتماالت ملستقبل التحقيق العديل يف الجريمة ،شددت املصادر
القضائية عىل «رضورة اإلرساع يف إعادة استئناف التحقيق إلنهائه وليكون القضاء اللبناني بذلك قد
تحمّ ل مسؤولياته وأنجز مهمته يف جريمة ضخمة بهذا الحجم وحمّ ل املسؤوليات لألشخاص الذين
ً
داعية من هذا املنطلق إىل «انتظار القرار االتهامي الذي سيصدره
يجب أن يتحملوها وهذا هو األهم»،
القايض البيطار والذي سيكون مسؤوال ً عن مضمونه بالكامل».
وكان البيطار قد تبلغ أمس لدى حضوره إىل مكتبه مضمون دعوى كف اليد التي تقدم بها املدير
العام للجمارك بدري ضاهر بحقه ،باإلضافة إىل دعوى مشرتكة لنقل ملف من عهدته تقدم بها كل
من رئيس مجلس إدارة استثمار مرفأ بريوت املدعى عليه املوقوف حسن قريطم ومسؤول أمن املرفأ
املدعى عليه املوقوف محمد زياد العوف ،ودعوى نقل مشــركة تقدم بها كل من صاحب مؤسسة
شبيل للصيانة املدعى عليه املوقوف سليم شــبيل وعماله ،ودعوى نقل مقدمة من رئيس امليناء يف
املرفأ املدعى عليه املوقوف محمد املوىل.
ويف الغضون ،ال يزال أركان السلطة مستغرقني يف لعبة «شد حبال» الحصص الوزارية عىل حلبة
تشكيل الحكومة العتيدة لريتقي الرصاع أمس إىل مستوى أشبه بـ»الردح» الرئايس بني قرص بعبدا
والرساي الحكومي عىل خلفية االتهامات املتبادلة حول أسباب عرقلة التأليف .إذ استغل الرئيسان
ميشال عون ونجيب ميقاتي فرصة املعايدة بحلول عيد األضحى لتمرير رسائل مب ّ
طنة يحمّ ل فيها
كل منهما اآلخر مســؤولية تعطيل والدة الحكومة .بحيث جاءت دعوة عون إىل رضورة استخالص
العرب «من معاني التضحية وســموّها» ،بمثابة «لطشــة مبارشة» إىل الرئيس املكلف من دون أن
يسميه ال سيما وأنه أردف معايدته بعبارة« :حبذا لو يضحي البعض بمصالحهم وأنانياتهم من أجل
مصلحة وطنهم وهناء شعبه».
ويف املقابل ،لم يغب العهد عن مضامني الرســائل الحكومية التي ضمّ نها الرئيس املكلف بيانه
أمس ملناســبة األضحى ،خصوصا ً حني شدد عىل ّ
أن «الوقت الداهم واالستحقاقات املقبلة يتطلبان
منا االرساع يف الخطوات االســتباقية ومن أبرزها تشكيل حكومة جديدة تواكب األشهر االخرية من
عهد فخامة الرئيس ميشال عون وانتخاب رئيس جديد للبنان» ،مذ ّكرا ً ّ
بأن أسبوعا ً مىض عىل تقديم
تشكيلته الوزارية إىل عون والتشــاور معه يف مضمونها «عىل أمل أن نستكمل البحث يف امللف وفق
أسس التعاون واالحرتام» ،مع تشديد ميقاتي يف الوقت عينه عىل ّ
أن «الحملة الجائرة واملنظمة» التي
تتعرض له حكومته و»كل الحمالت لن ّ
تغي يف الواقع املعروف شيئاً».
وتزامناً ،برزت الرسالة الوداعية التي خ ّ
طها السفري الربيطاني ايان كوالرد أمس ملناسبة انتهاء
مهامه يف لبنان ،سيّما وأنها اختزنت بني سطورها «بهدلة» واضحة للطبقة الحاكمة اللبنانية ،تحت
عنوان «السعي إىل مستقبل يستحقه لبنان» ،متوجها ً إىل الشعب اللبناني بالقول« :يعاني الكثريون
منكم يف ظل اســتمرار فشــل أصحاب النفوذ يف لبنان يف خدمة مصالحكــم ( )...ويف لقاءاتي مع
السياسيني واملرصفيني يبدو أن معظمهم ال يريد تقبل ّ
أن عىل لبنان القيام بكل ما هو مطلوب من
أجل الحصول عىل حزمة إنقاذ دولية ( )...اآلن ليس وقت السياسة ،لم يكن اتخاذ قادتكم للقرارات
الرضوريّــة أكثر أهمية من أي وقت مىض ،يجب عليهم إظهار التعاطف وااللتزام بتحســن حياة
مواطنيهم يف البالد ،ويجب أن تتفوّق املصلحة العامة عىل املصلحة الشخصية».

مهرجانات بعلبك تعود الى قلعتها األثرية

ً
لوحة
ولم تغب الدبكة البعلبكية عن املشــهد بقيادة الفنان خالد النابوش ابن املدينة الذي قدم
ً
ممزوجة بحداثة الفن ،حيث تنقلت أرجل الدبيكة عىل خشبة املرسح
فنية ،حاكى فيها تراث املدينة،
بخطوات دبكات «العرجة» و»العسكرية» ملدة عرشين دقيقة .هذا ويضم برنامج املهرجان إىل جانب
ً
حفلة لفرقة «أدونيس» يف العارش من تموز التي تســتهوي الشباب بموسيقى البوب
حفلة األمس،
 روك ،ويقام يف الحادي عرش من الشــهر نفسه أمسية ملوسيقى الجاز والفالمنكو يحييها عازفبحفل خصص
الغيتار خوسيه كيفيدو ،عىل أن يختتم املهرجان حفالته يف السابع عرش من الجاري
ٍ
لثالثني فنانا ً يمزجون فيه الفنون الرشقية والشعبية واملوسيقى الكالسيكية والحديثة.

رواتب القضاة "بسمنة" ...وبقية الموظفين "بزيت"

أبعاد هذا القرار «لم تكن حماية الحقوق املتهاوية واملحافظة عىل صون كرامة القضاة وتعزيز
اســتقاللية القطاع ،إنما املحاباة يف ظل ارتفاع وترية املالحقــة التي يتعرض لها الحاكم ومحاولة
خطب ود القضاة» ،بحســب مصدر حقوقي« ،وإال لكان األمر انسحب عىل موظفي االدارة العامة
الذين يشلون البلد منذ اكثر من شهر بســبب انهيار قيمة رواتبهم .فالصيف والشتاء ال يستويان
تحت سقف القانون ،فكيف إذا كان املستفيد من املنفعة هم رأس حربة العدالة».
االعرتاف بحق القضاة كموظفني من الدرجة األوىل بتعديل رواتبهم بعدما أصبح متوسطها 200
دوالر ،ال يعني التسليم بالخطوات املتخذة بحسب املصدر .فاذا كان القضاة درع العدالة ،فان عنارص
الجيش هم ســياج الوطن ،واملعلمون بناة املســتقبل ،واملوظفون أيدي الدولة ...والالئحة ألهمية
املواقع التي يشغلها موظفو القطاع العام تطول .فهم يشكلون جسم الدولة الذي يُشل إن كان فيه
عضــو معطوب .أما يف املضمون فان التعديالت التي تدخل عــى الرواتب تأتي يف الوقت الذي توجد
فيه خطة معلقة وموازنة غري مقرة يفرتض بهما إيجاد حل شــامل ملسألة سعر الرصف وتعديل
الرواتب واالجور .وعليه فان الخطوات املجتزأة التي تتخذ تؤدي بحســب املصدر إىل  3نتائج بالغة

الخطورة :أوالً ،انعدام العدالة بني موظفي القطاع العام وزيادة نقمة االغلبية التي لم تعدل رواتبها،
حيث يعامل البعض كـ»اوالد الست رواتبهم بســمنة» ،والبعض اآلخر كـ»أوالد الجارية ،رواتبهم
بزيت» .هذا ولن يستقيم مســار القضاء ويتفعّ ل بسبب الظلم الذي يلحق باملساعدين القضائيني
واعتكافهم عن العمل معظم االوقات .ثانياً ،زيادة الضغط عىل سعر الرصف حيث تمول كل الزيادة
من طباعة النقود التي ال تلبث أن تنعكس زيادة يف الطلب بشــكل مبارش وغري مبارش عىل الدوالر،
وبالتايل ارتفاع يف االسعار وتحقيق املزيد من انهيار القدرة الرشائية .ثالثا ً واالهم ّ
تعقد هذه االجراءات
الحلول املستقبلية ،وتعطي إشارات واضحة اىل أن كل ما يوضع من خطط هو مجرد حرب عىل ورق
لن يالقي طريقه إىل التنفيذ.
قبل نحو شــهرين من اليوم أثارت مسألة تحويل أموال صندوق التعاضد إىل الدوالر دون سواه من
صناديق النقابات وحسابات الجمعيات الخريية التي ال تبغي الربح ،أسئلة إن كان يف االمر رصف نفوذ
واستغالل القضاة ملوقعهم للضغط عىل حاكم املركزي لتحقيق االستفادة .إال أن الجواب الذي ظل معلقا ً
عىل خطورة عجز صندوق القضاة عن تأمني أبســط متطلبــات القضاة الحياتية مثل الطبابة وتأمني
التعليم ألوالدهم ...تحرر اليوم .وأصبح من الواضح أن اعتماد الحلول املجتزأة املفصلة عىل قياس البعض
هو ما سيحكم مستقبل لبنان ،وليس خطة واضحة ورصيحة تعامل الجميع عىل قواعد العدالة.

إغتيال شينزو آبي :صدمة لليابان والعالم

وأوضح أن املشتبه فيه أق ّر بأنّه «كان حاقدا ً عىل منظمة معيّنة ،وبأنه ارتكب الجريمة ألنّه كان
يعتقد أن رئيس الوزراء السابق آبي عىل ارتباط بها» ،من دون كشف مزيد من التفاصيل.
ونُقِ َل آبي ( 67عاماً) برسعة إىل املستشفى ،حيث كان قلبه متوقفا ً لدى وصوله ج ّراء إصابته
برصاصتَ ْي يف العنق ،فيما حاول األطباء إنعاشه بال جدوى لتُعلن وفاته بعد ساعات.
َي
وبتأثر كبري ،قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشــيدا الذي كان وزيرا ً للخارجية بني عام ْ
 2012و« :2017الكلمــات تخونني .أقدّم أحــ ّر التعازي وأ ُ ّ
صل لرتقد روحه بســام» ،مؤكدا ً أن
اإلستعدادات لإلنتخابات ستستم ّر ،وأردف« :علينا أن نُدافع بشكل مطلق عن إنتخابات ح ّرة ونزيهة
والتي هي أســاس الديموقراطية ولن نستســلم للعنف أبداً» .ويف وقت سابق ،دان كيشيدا «بأش ّد
العبارات» الهجوم ،معتربا ً أنه «عمل همجي ال يُغتفر».
وبعد عمليــة اإلغتيال ،توالت ردود الفعل املندّدة من كافة أنحــاء العالم ،حيث أعرب الرئيس
األمريكي جو بايدن يف بيان عن إحساســه «بالصدمة والغضب والحزن العميق» ،معتربا ً أن «هذه
مأساة لليابان ولجميع من يعرفونه» ،وأكد وقوف الواليات املتحدة إىل جانب اليابان يف لحظة الحزن
هذه» ،مقدّما ً تعازيه العميقة ألرسته.
كما اعترب الرئيس الرويس فالديمري بوتني يف برقية تعزية وجّ هها إىل والدة آبي وأرملته أن مقتل
آبي «خسارة ال تُعوّض» .وأشاد الكرملني بـ»رجل وطني عظيم» ،معربا ً عن «تعازيه العميقة للشعب
الياباني» ،فيما رأى رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول أن اغتيال آبي «عمل إجرامي غري مقبول».
واستنكرت رئيسة املفوضية األوروبّية أورسوال فون دير اليني يف تغريدة «القتل الجبان والوحيش»
آلبــي ،الذي وصفته بأنه «ديموقراطي عظيم ومدافع عن نظام عاملــي متعدّد األطراف» ،معترب ًة أن
اإلعتداء عليه ش ّكل «صدمة للعالم بأرسه» ،يف حني أكد األمني العام للناتو ينس ستولتنربغ أنه «صدم
بعمق للجريمــة الدنيئة» التي يُمثلها اغتيال آبي «املدافع عــن الديموقراطية وصديقي وزمييل منذ
سنوات»ّ ،
معبا ً عن «تعازيه الصادقة» لعائلته ولكيشيدا و»لشعب اليابان» الحليف األسايس للناتو.
كذلك ،أعرب األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوترييش عن «حزنه العميق» بعد هذه «الجريمة
الفظيعة» .وكان آبي رئيس الوزراء الذي بقي يف السلطة ألطول مدّة يف تاريخ البالد .فقد شغل املنصب
العام  2006ملدّة عام واحد ،ث ّم من  2012إىل  2020عندما اضط ّر لإلستقالة ألسباب صحية.

أميركا تمدّ أوكرانيا بـ"الراجمات والذخيرة"

وسيحصل الجيش األوكراني عىل ما مجموعه  12راجمة «هيمارس» .وذكر املسؤول األمريكي
أن «الروس يُحرزون تقدّما ً محدودا ً وبصعوبة مع كلفة باهظة يف بعض املناطق الصغرية يف دونباس
ّ
وتأخروا يف تحقيق أهدافهم» ،موضحا ً أن هذه األنظمة ســمحت لألوكرانيني «بتعطيل قدرة الروس
عىل التقدّم بشكل كبري».
ميدانيّاً ،أعلن حاكم دونيتسك بافلو كرييلينكو أن الرضبات الروسية يف املنطقة خ ّلفت  6قتىل
و 21جريحا ً خالل  24ســاعة ،يف حني أكد الجيش األوكراني أنه ص ّد محاولة روســية للتقدّم قرب
سلوفيانسك ،لكنّه أق ّر بتقدّم قوات العدو جنوب سيفرســك .ويف خاركوف ،ثاني أكرب مدن البالد،
خ ّلف القصف الرويس  4قتىل و 9جرحى يف صفوف املدنيني خالل  24ساعة ،بحسب ما كشف الحاكم
أوليغ سينيغوبوف.
ديبلوماسيّاً ،تغيّب وزير الخارجية الرويس ســرغي الفروف عن عدّة اجتماعات مع نظرائه
يف دول «مجموعة العرشين» يف جزيرة بايل اإلندونيســية ،بعد سيل من الترصيحات الغربية املندّدة
بهجوم موســكو العسكري عىل أوكرانيا ،فيما لم تؤ ِد االجتماعات إىل أي قرار ملموس .ويف الختام،
ذكرت وزيرة الخارجية اإلندونيسية ريتنو مارسودي أن املشاركني ّ
«عبوا عن قلقهم العميق يف شأن
العواقب اإلنسانية للحرب» يف أوكرانيا ،مشدّد ًة عىل أنّه «من مسؤوليّتنا إنهاء الحرب يف أرسع وقت
وتسوية خالفاتنا عىل طاولة املفاوضات وليس يف ساحة املعركة».
ورفض وزير الخارجية األمريكي أنتوني بلينكن عقد لقاء مع الفروف عىل حدة ،وندّد بمسؤولية
روسيا عن أزمتَ ْي األغذية والطاقة يف العالم ،داعيا ً موسكو إىل السماح بتصدير الحبوب من أوكرانيا،
بينما ر ّد الفروف مؤكدا ً أن بالده «لن تجري خلف» واشنطن إلجراء محادثات.
ويف موسكو ،ح ّذر الرئيس الرويس فالديمري بوتني خالل اجتماع للحكومة نقلته محطات التلفزة
من «تداعيات كارثية» محتملة للعقوبات الغربية عىل الســوق العاملية للطاقة ،معتربا ً أن «القيود
العقابية املفروضة عىل روسيا ستتسبّب بخسائر أكرب بكثري للبلدان التي تفرضها» ،يف وقت كشفت
فيه كييف أن ّ
ضخ الغاز الرويس عرب أوكرانيا تراجع إىل «أدنى مستوى له يف التاريخ» الشهر املايض،
متّ ً
همة موسكو بالسعي إىل زعزعة اإلستقرار السيايس يف أوروبا عرب خفض إمداداتها.
كما ندّد الرئيس األوكراني فولوديمري زيلينســكي باستخدام أزمة الطاقة كوسيلة ضغط من
ّ
«تضخم كارثي» مع
جانب روســيا .واعترب أن موســكو «رضبت األوروبّيني بأزمة غــاز» أدّت إىل
«تداعيات مؤملة عىل معظم الناس يف أوروبا».
ويف الســياق ،تخىش أملانيا نقصا ً يف إمدادات الغاز الرويس الذي تحتاج إليه سواء لتأمني املياه
الساخنة للمنازل أو تدفئة املكاتب أو حتى لتشغيل إشارات السري ،وتتهيّأ البالد برمّ تها بدءا ً بالبلديات
وصوال ً إىل الرشكات الكربى لشتى أنواع القيود عىل استخدام الغاز.
وعىل الصعيد الداخيل الرويس ،حُ ِك َم عىل املســؤول املنتخب يف بلدية موسكو أليكيس غورينوف
بالسجن  7سنوات بسبب إدانته الهجوم الرويس عىل أوكرانيا ،يف خض ّم حملة من القمع إلسكات أي
انتقاد للحرب.

مع تصاعد حدّة التوتّرات
العسكرية عبر مضيف تايوان،
كشف الجيش الصيني أمس أنه
أجرى في اآلونة األخيرة تدريبات
استعداد قتالي مشتركة ودوريات
ومناورات قتالية في البحر
والمجال الجوّي حول تايوان،
بالتزامن مع زيارة عضو مجلس
الشيوخ األميركي ريك سكوت إلى
تايبيه حيث اجتمع مع الرئيسة
تساي إنغ وين .وأوضح المتحدّث
باسم وزارة الدفاع الصينية وو
شيان أن التدريبات التي أعلنتها
قيادة مسرح العمليات الشرقي في
جيش التحرير الشعبي ،ن ُ ّ
ظمت
ر ّدا ً على "التواطؤ واالستفزازات"
من قبل الواليات المتحدة وتايوان.
وذكر مصدر تايواني م ّ
طلع لوكالة
"رويترز" أن عدّة مقاتالت صينية
عبرت خط المنتصف في مضيق
تايوان في الجانب الشمالي من
الممر المائي أمس ،مؤكدا ً أن
الطائرات لم تدخل المجال الجوّي
التايواني .وأوضح أنه من النادر
أن تعبر الطائرات الصينية هذا
الخط ،ال سيما من شمال غرب
تايوان ،معتبرا ً أنّها "رسالة
استفزاز واضحة" ،فيما شدّدت
القوات الجوّية التايوانية على أنها
"تُسيطر تماماً" على الوضع في
المنطقة ،و"تُدافع بكفاءة" عن
األمن القومي.

ألمانيا تعترف
بـ"إبادة األيزيديين"
إعترف النواب األلمان الخميس
بأن الممارسات التي ارتكبها
جهاديو تنظيم "الدولة اإلسالمية"
ض ّد األقلية األيزيدية الناطقة
بالكردية في شمال غرب العراق
في  2014كانت "إبادة جماعية"،
كما وصفها محققون تابعون
لألمم المتحدة .واعتبر النائب
عن حزب الخضر ماكس لوكس
أن "االعتراف باإلبادة الجماعية
هو خطوة أساسية للتغ ّلب
على الصدمات التي تع ّرض
لها المجتمع اإليزيدي" ،مذ ّكرا ً
بالوضع الهش للناجين الذين
ما زالوا يعيشون في العراق.
وأضاف أن "حياة آمنة والسالم...
هذا ما يجب يكون طموحنا
للمجتمع األيزيدي" .وأعلن فريق
تحقيق أممي في أيار  2021أنه
جمع "أد ّلة واضحة ومقنعة"
على ارتكاب الجهاديين "إبادة
جماعية" ض ّد األيزيديين.

طهران ترفض إتهامات
لندن
رفضت طهران اتهامات بريطانية
تتع ّلق بمصادرة أسلحة إيرانية
مرسلة إلى اليمن في انتهاك
للحظر األممي على المتم ّردين
الحوثيين المدعومين من إيران.
وقال المتحدّث باسم وزارة
الخارجية اإليرانية ناصر كنعاني
ّ
إن "بريطانيا ومن خالل بيع
األسلحة المتطوّرة بال انقطاع
لما يُسمّ ى بالتحالف العسكري
ض ّد الشعب اليمني األعزل ،تُع ّد
شريكا ً في الحرب والعدوان على
اليمن" ،معتبرا ً أن لندن "ليست
في وضع يسمح لها بتوجيه هذه
االتهامات التي ال أساس لها ض ّد
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية،
وأن تتّخذ وجها ً إنسانيّاً".

تســـــالي ٢١

nidaalwatan.com
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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.

3 6
9

 – 1صائب سليم  -من مؤلفات األديب اللبناني
مارون عبود.
 - 2يعارضون  -مدينة في أيرلندا.
 - 3قرع الباب  -العاقل والذكي  -محتجز وممنوع
التصرف فيه.
 - 4ملك الغابة  -رخو باألجنبية  -مجتاز  -أصدر
في األمر قرا ًرا حاس ًما.
 - 5إحدى محافظات إيران  -من الحيوانات -
وهكذا باألجنبية.
َ - 6كالمه بالهاتف  -غياب النجم  -خفراء.
ومف َرج عنه  -أرجع.
 - 7ورك ُ -مع َتق ُ
 - 8وقت الموت  -أصل البناء  -تعلّقوا بـ.
كل ما َي ِد ُّب على
 - 9اثنان باألجنبية  -الموقد ُ -
األرض.
 - 10عائلة رئيس دولة أوروبية  -متشابهان -
مذهب.
 - 11عاصفة بحرية  -انحالَل في األخالق وعدم
االحتشام  -أداة استثناء  -اسم موصول.
 - 12أقام بالمكان  -رياضي  -نصنع ونفعل.
 - 13شاعر أموي  -حصان نافر شارد  -انطالق
الطائرة.
 - 14من مؤلفات األديب اللبناني مارون عبود -
والية أميركية.
 - 15من مؤلفات األديب اللبناني مارون عبود -
من أعضاء الجسم.

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

4

أفقي ًا
 – 1من مؤلفات الكاتب اإلنكليزي جون رونالد
تولكين  -من الطيور.
 - 2من مؤلفات األديب اللبناني مارون عبود  -ل ّين
وطري.
وبائي ُمع ٍد.
 - 3للنداء  -سبيل  -مرض
ّ
 - 4اقترب ُ -ن ْقرة أو تجويف صغير في وسط
البطن  -للمساحة  -تركه ورحل (المكان).
 - 5ف َّهمته إ ّياها  -ما ُث ِّب َت في األرض أو الحائط
من خشب ونحوه  -جذب.
ش َّج َع.
 - 6تقلّدوا منص ًبا  -منزله َ -
 - 7ذيل الحيوان  -تأ َّو ُه  -قرأ الكتاب.
 - 8بحر  -كاتب تشيكي راحل من مؤلفاته “The
.”Trial
 - 9من مؤلفات األديب اللبناني مارون عبود -
مجموعة من المسائل في موضوعات مع َّينة.
 - 10جرذ باألجنبية  -يكسو الشاطئ  -اشترع
القوانين  -أحد الوالدين  -خاصتي.
وفي  -أو
صديق
ورق -
 - 11أضراس  -ضعف
ّ
ّ
باألجنبية.
 - 12أغنية ألم كلثوم  -عاصمة تركيا.
 - 13نعوت  -وحدة لقياس المقاومة الكهربائية
 خرج المستعم ُر عن الوطن. - 14صحارى  -مشى  -إحدى أشهر مناطق
العاصمة المصرية القاهرة.
 - 15من مؤلفات األديب اللبناني مارون عبود  -من
مؤلفات األديب اللبناني مارون عبود.
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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.
 - 1قتال دون التحام أو اشتباك.
ُ - 2متآمر ،متضامن ِس ًّرا.
 - 3محتويات
ومعان.
ٍ
داخلي لل َّزهرة ،أوراقه زاهية اللّون،
 - 4غالف
ّ
وقد ُي ْفقد في بعض النَّباتات.
ُ - 5متناغمُ ،متناسب.
 - 6مولود مع غيره في بطن واحدة.
ُ - 7متتابع ،متتا ٍل.
 - 8كتا بة تد وينة على موقع ا لتوا صل
االجتماعي « تويتر ».
 - 9تهديم.
 - 10غير معلوم.
ُ - 11متعارض ومتناقض.
 - 12مشتاق ،كثير الرغبة والشوق.
ُ - 13مغمس.
 - 14مسحوب.
 - 15إدخال البضائع ونحوها من بلد آلخر.
 - 16مأخوذ قه ًرا ،مسلوب.
 - 17زعيم يقود من دونه.
ُ - 18متعمق و ُمسهب في البحث.
ُ - 19مسلف.
 - 20تنبه ألمر أو شيء ما.
ُ - 21مرهقُ ،مجهد ،مضنى.
 - 22انتهاء وبلوغ.
 - 23شديد الحر.
 - 24مراوغ ،محتال.
ُ - 25متو ِّقع صفة أو أمر ما في شيء بعينه.

رغمق

هـ ب و م ن

رقمض

ا ئـ ق ظ

= 92
ا ئـ د ق

ذمجبو

نفامت

وضيتق

هـ ل و م ج

= 61
طئموات

ي هـ ت ر ب

منمضاي

واتشن

ورتمتا

= 28

2

متواطئ
غتردي

أتوم

وامتفق

لمتابع

وقات

= 55
توممس

وعسمت

=
71

=
63

يتوج

ولصت

=
56

قتيظ

=
65

= 89

=
70
حلول العدد السابق

أرقام األقوياء
تتألف هذه اللعبة من خمسة
خطوط أفقية وخمسة خطوط
عمودية وخطين قطريين .كل 64
خط مؤلف من خمس دوائر،
يجب وضع األرقام الخارجية 126
على ذات الخط (أفقيا وعموديا)
داخل الدوائر األربع الفارغة
(رقم في كل دائرة) شرط أن ال 87
تكون هناك أي أرقام متشابهة
في كل خط .مجموع األرقام 137
في كل خط أفقي وعمودي
وفي الخطين القطريين يجب 41
أن يكون 505

و ك م ن هـ

الكلمات المتقاطعة

118 44 182 50 100
162

134

27 150
81

152
113

192

40

75 102 141

62

115 30

أفقيا – 1 :فدوى طوقان  - 2 -اوم
 نيامي  - 3 -يبالي  -ناو  - 4 -زل -منح  -لز  - 5 -بل  -مسقي  - 6 -االمد
 ميل  - 7 -حار  -وا  -ون  - 8 -محمودسعيد  - 9 -دمار  -دينا.
عموديا - 1 :فايزة احمد  - 2 -دوبل -
الحم  - 3 -وما  -بارما  - 4 -لملم  -ور
  - 5طنين  -دود  - 6 -وي  -حم  -اسد  - 7قان  -سم  -عي  - 8 -ام القيوين - 9 -نيوزيلندا.
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كـــرة مضــرب

اإلصابة أجبرت نادال على االنسحاب

ويمبلدون :ديوكوفيتش إلى النهائي
وكيريوس آخر عقبة أمام لقبه السابع
بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أ ّول المباراة النهائية لبطولة ويمبلدون البريطانية ،ثالثة البطوالت األربع
الكبرى في كرة المضرب ،بفوزه على البريطاني كامرون نوري  6-2و 3-6و 2-6و 4-6في نصف النهائي.
يلتقــي ديوكوفيتش الثالث
عامليا ً والساعي اىل لقبه السابع
والرابع عىل التوايل يف ويمبلدون،
والـ 21يف الـ"غراند ســام" ،يف
املباراة النهائية مع األسرتايل نيك
كرييوس املتأهل عقب انسحاب
اإلســباني رافايل نادال بسبب
اإلصابة.
وبلغ الرصبي النهائي الـ32
لــه يف الـ"غراند ســام" وهو
رقم قيــايس للرجــال ،ليتقدم

نادال :ال أريد
أن تتفاقم إصابتي
بفارق نهائي عىل الغائب األبرز
الســويرسي روجيه فيديرير،
وبفارق نهائيني عن نادال.
وقــال ديوكوفيتــش (35
عاماً) عن منافسه" :كان العبا ً
أفضل يف املجموعة األوىل .خضت

ديوكوفيتش يوقع على "أوتوغراف" للمشجعين (أ ف ب)

الكثري من األدوار نصف النهائية
يف غراند ســام ،ولكن دائما ً ما
تشعر بالضغط ،من نفسك ومن
الخارج".
اســتهل نوري ( 26عاماً)
املباراة بكرس ارسال ديوكوفيتش
ليتقدم 1-صفــر ،ليعود االخري
ويــر ّد التحية ملنافســه معادال ً
الكفة  1-1ثــم يتقدم  1-2عىل
ارساله.
وعادل نوري النتيجة ،2-2
وكرر كرس ارسال حامل اللقب
ليتقــدم  2-3ثم  2-4و 2-5بعد
كرس ثالث ،ليحســم املجموعة
 2-6يف  32دقيقة.
يف املجموعــة الثانية ،تبادل
الالعبان الفــوز ،قبل أن ينجح
ديوكوفيتــش يف كرس ارســال
صاحب األرض يف الشوط الثامن
ليتقدم  3-5ويحسم املجموعة
 3-6يف  39دقيقة.
يف املجموعــة الثالثة ،كرس
الرصبي ارسال منافسه مرتني
ليهيمن عىل املجموعة ويحسمها

رسيعــا ً  ،2-6متقدما ً  1-2بعد
ساعة و 48دقيقة.
ولــم تشــذ املجموعــة
الرابعــة عن ســابقتها ،فكرس
ديوكوفيتش ارســال الربيطاني
وتقــدم 2-صفر ثــم  1-3و-5
 ،3ليحافــظ نوري عــى آماله
بتقليص الفارق إىل  4-5من دون
أن يمنع فوز الرصبي .4-6

إنسحاب نادال

وكان نادال اعلن انســحابه
من نصف النهائي لعدم تعافيه
من إصابة يف عضــات البطن،
فتأهــل كرييــوس اىل النهائي
الكبري األول يف مسريته من دون
أي يلعب.
وبــدا نــادال متأثــرا ً جدا ً
باإلصابــة خالل مبــاراة ربع
النهائي امــام األمريكي تايلور
فريتز ،وأفادت صحيفة "ماركا"
اإلسبانية بأنه يعاني من تمزق
يف عضالت البطن يبلغ ســبعة
مليمرتات ،وقد أكــد نادال (36

القضاء السويسري يُبرّئ بالتر وبالتيني

ديوكوفيتش (إلى اليمين) ونوري يتصافحان بعد

النهائي الـ32
لديوكوفيتش في
الـ"غراند سالم"
عاماً) الفائز بـــ 22لقبا ً كبريا ً
هــذه املعلومة بالقــول" :لدي
تمــزق يف عضــات البطن .لقد
تحدثنا مطوال ً عــن القرار الذي
يجــب اتخاذه ،لكــن ليس من
املنطقي اللعب إذا كنت أرغب يف
مواصلة مسريتي".
وتابــع" :لقــد اتخذت هذا
القرار ألني ال أســتطيع الفوز
بمباراتني أخريني (نصف النهائي
والنهائــي) .احرتاما ً لنفيس ،ال
أريد أن ألعــب من دون أن أكون
قادرا ً عىل املنافسة عىل املستوى
الذي أريــده ويف نفس الوقت ال
أريد أن تتفاقم إصابتي".
وسبق لنادال أن أقر األربعاء
بأنه غري متأكد مــن جاهزيته
ملواجهــة كرييــوس بســبب

اإلصابة ،التي اضطرته اىل طلب
تدخــل الطبيــب يف املجموعة
الثانية من مباراته وفريتز لعالج
آالم يف عضــات البطن ،قبل أن
يكمل املباراة املثرية التي حسمها
بعد خمــس مجموعــات 6-3
و 5-7و 6-3و 5-7و 6-7يف أربع
ساعات و 21دقيقة.
وقــال "املاتــادور" املتوّ ج
مرتــن يف ويمبلــدون (2008
و )2010عن جاهزيته ملواجهة
كرييوس" :ال أعرف .ال يمكنني
إعطاء إجابة دقيقة".

شهر للتعافي

وقدّر نادال املــدة التي هو
بحاجة اليها للتعايف من اإلصابة
"بني ثالثة أو أربعة أســابيع"،
مــا يعني أن ذلك لــن يؤثر عىل
مشاركاته املقبلة.
وخالل املؤتمــر الصحايف،
كشف نادال أن والده وشقيقته
طلبا منه االنسحاب يف املجموعة
الثانيــة من مباراتــه وفريتز:

صورة من الماضي

األنصار بطل ذهاب موسم
 91-90من دون خسارة

بالتيني متحدّثًا لدى خروجه من المحكمة (أ ف ب)

بعد ست ســنوات من التحقيقات
ومحاكمة عــى مدى أســبوعني ،ب ّرأ
القضــاء الســويرسي امــس رئييس
االتحادين الدويل واألوروبي الســابقني
لكرة القدم ،السويرسي جوزيف بالتر
والفرنيس ميشال بالتيني ،لعدم وجود
أدلــة كافية يف قضيــة احتيال وتزوير
قضت عىل مســرتهما االدارية يف عالم
اللعبة.
ولــم توافق املحكمــة الجزائية يف
بلينتســونا عىل طلبات النيابة العامة
منتصف حزيران املايض ،بسجن بالتر
( 86عاماً) وبالتيني ( 67عاماً) ســنة
وثمانية أشــهر عىل التــوايل مع وقف
التنفيــذ ،عــى خلفيــة االحتيال عىل
االتحاد الدويل (فيفا) بحصول بالتيني
عىل تعويض غــر مربّر بقيمة مليوني
فرنك ســويرسي ( 1.8مليون يورو)
لعمل استشــاري ملصلحــة بالتر بني
العامني  1998و.2002
ّ
ووقع بالتيني وبالتر اتفاقا ً مكتوبا ً
ّ
ينــص عــى دفع "فيفا"
يف آب 1999
مبلغ  300ألف فرنك سويرسي سنوياً،
ليؤكدا انهما اتفقا بعقد شــفوي عىل
دفع  700ألف سنويا ً أكثر عندما تسمح
مالية االتحاد الدويل بذلك.

بالتر بعد خروجه "بريئًا" من المحكمة (أ ف ب)

قدّم بالتيني ،حامل الكرة الذهبية
الفضــل العب أوروبي ثــاث مرات يف
الثمانينات ،والذي تبوأ رئاســة االتحاد
األوروبــي بــن  2007و 2015وكان
يطمح لرئاسة "فيفا" ،فاتورة بقيمة
مليوني فرنك ســويرسي ( 1.8مليون
يــورو) يف بداية العــام  ،2011وقعها
بالتر وقدّمها إىل "فيفا" كرصيد متأخر
للراتب ،فيما اعتربتهــا النيابة العامة
زائفة.
وفيمــا رأى بالتر أمــام القضاة
ان نجــم جوفنتوس اإليطايل الســابق
"يســتحق املليون" ،وصــف بالتيني
املفاوضات بأنها لم تكن رسمية لدرجة
انه لم يوضح العملة "بالنسبة يل ،وعىل
سبيل املزاح ،قلت بيزيتاس ،لرية ،روبل،
مارك ،انت من يق ّرر".
وزعم الرجــان اللذان طلبا الرباءة
بوجود تالعب ســيايس وقضائي هدف
إىل إبعادهما عن السلطة.
وقــال محامي بالتينــي دومينيك
"توصلت محكمة محايدة أخريا ً
ّ
نيلن:
اىل عدم ارتكاب اي جرم يف هذه القضية.
تمت تربئة موكيل بشكل تام".
وخــال التحقيق وأســبوعني من
جلســات االستماع ،ســعى الدفاع إىل

إدخــال احتماليــة دور ممكن خلف
الكواليس لرئيس "فيفا" الحايل جياني
إنفانتينــو ،الــذي كان اليــد اليمنى
لبالتيني يف "يويفا" ،ثم انتُخب بشكل
غري متوقع لرئاســة "فيفــا" يف بداية
 ،2016بعــد فضيحة فســاد تاريخية
وهدر اموال بمئات املاليني من الدوالرات
ملسؤويل املنظمة الكروية.
ويُالحــق انفانتينو مــن القضاء
السويرسي منذ  2020باجراء منفصل،
حيال ثالثة لقــاءات رسية مع املدعي
العام السويرسي السابق.
وقال بالتيني يف بيان قصري" :فزت
يف الجولــة االوىل" ،متابعــاً" :يف هذه
القضية هناك مذنبون لم يظهروا خالل
هذه املحاكمة .فليعتمدوا عيلّ ،سنلتقي
مجدداً".
وفيما شــدّد املدعي العام توماس
هيلدبراند عىل تناقض عقد العام 1999
مع املمارسات الطبيعية لفيفا أو عالم
االعمال االعتيــادي ،ارتأت املحكمة ان
االحتيال "لــم يُثبت مع احتمال يقرتب
مــن اليقــن" وبالتايل طبّقــت املبدأ
ّ
"الشك يجب
الجزائي العام القايض بان
أن يفيد املتهم".
(أ ف ب)

من مباراة األنصار والشعلة صور على ملعب بيروت البلدي

أحرز فريق األنصــار لقب بطل
مرحلــة الذهــاب لبطولــة الدوري
اللبنانــي الـ 31لكرة القدم ملوســم
 1991-1990التــي انطلقــت يف 19
ترشين األول وانتهت يف  13كانون األول
من العــام  ،1990محققا ً  11انتصارا
مقابل تعادل واحد ،حاصدا ً  23نقطة
ومسجالً  35هدفا ً فيما تلقت شباكه
ثالثة أهداف فقط .وح ّل السالم زغرتا
وصيفا ً برصيد  18نقطة ،والتضامن
صور ثالثــا ً  17نقطة ،والصفاء رابعا ً
 15نقطة.
وتوّ ج مهاجم نادي السالم زغرتا
طوني بطرس بلقب هــداف املرحلة
برصيد  19هدفاً ،تاله مهاجم األنصار
فادي علــوش ( 17هدفاً) .وســجل
مهاجم شباب الســاحل عمر غندور
"ســوبر هاتريك" ضــ ّد فريق األرز
وانتهت نتيجتها ( ،)2-6بينما سجل
هــداف األنصار فــادي علوش ثالث

مرات "هاتريك" أمام ك ّل من الشعلة
صور والسالم زغرتا والصفاء.
أما ما دفعــه الجمهور لحضور
مباريات املرحلة فبلغ  65مليون لرية،
فيما حصدت مباراة النجمة واالنصار
التي انتهت بفوز األخرض ( )0-2الرقم
األعىل وحدها وهو  7.045.000لرية.
وقاد  11حكما ً سوريا ً املباريات،
ابرزهــم جمــال الرشيف ،أســامة
الشــامي ،فايز البيطار ،نــزار وتّه
وإبراهيم املال ،وســتة حكام لبنانيني
هم طالل صالح ،طالب رمضان ،عمّ ار
عمّ ــار ،عمر مصطفــى ،عفيف عيل
حسن ونبيل عيّاد.
وشــارك يف الدوريّ  13فريقا ً هي
األنصــار ،النجمة ،الصفاء ،شــباب
الساحل ،السالم زغرتا ،حركة الشباب
طرابلس ،الرياضة واألدب ،التضامن
بريوت ،التضامن صور ،الشعلة صور،
الفتيان صيدا ،األرز والشبيبة املزرعة.

الريــــاضيــــة

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٨٨١السنــــة الـرابـعـة
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جائزة النمسا :فيرشتابن أ ّول المنطلقين

المباراة (أ ف ب)

"ولكن من الصعب االنسحاب يف
منتصف املباراة .إنه أمر صعب،
عىل رغم أنني كنت أفكر يف األمر
منذ فرتة مــن الوقت .ولكن من
ناحيــة أخرى ،فقد انســحبت
سابقا ً يف مســرتي االحرتافية.
إنه يشء أكره القيــام به .لذلك
واصلت محاولة اللعب".
وذكــرت "مــاركا" أن
هذه ليســت املــرة األوىل التي
يضطر فيهــا نــادال للعب يف
ظل هذه الظــروف .ففي العام
 2009خاض غمار "فالشــينغ
ميــدوز" االمريكيــة مع تمزق
بطول ســنتيمرتين وخرس أمام
األرجنتينــي خــوان مارتن دل
بوترو يف نصف النهائي.
ويعنــي انســحاب نادال
من ويمبلدون انتهاء مســعاه
للفوز بجميــع البطوالت األربع
الكربى خالل موسم واحد (توّ ج
بطالً ألســراليا وروالن غاروس
الفرنســية يف وقت ســابق من
العام) ،وبــأن يصبح أول العب

يحقق هذا االنجاز منذ األسرتايل
رود اليفر يف العام .1969
وقال نادال إن إصابته منعته
من أن يكون قادرا ً عىل اإلرسال
بالشــكل الصحيح ،مضيفا ً أنه
لم يفكر مطلقا ً يف مسألة إحراز
البطوالت األربــع الكربى خالل
موسم واحد وكل ما "فكرت به
هو سعادتي".
وتابع" :اتخذت القرار ألني
ال أعتقــد أنني أســتطيع الفوز
بمباراتني يف ظــل هذه الظروف.
األمر ال يتعلــق بعدم قدرتي عىل
اإلرســال بالرسعة املناسبة ،بل
ال يمكنني حتى القيام بالحركة
العادية يف اإلرسال" .وكان نادال
يســعى للفوز بلقبــه الـ 23يف
البطوالت األربع الكربى ومعادلة
رقم األمريكية ســرينا وليامس
يف املركز الثانــي عىل الئحة أكثر
الفائزين بألقاب الـ"غراند سالم"
يف حقبتي الهواة واالحرتاف خلف
األسرتالية مارغاريت كورت (24
لقباً)( .أ ف ب)

لينو إلى أتلتيكو مدريد
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فيرشتابن خالل التجارب الرسمية (أ ف ب)

...وبعد تسجيله أسرع توقيت (أ ف ب)

ينطلــق ســائق ريد بــول الهولنــدي ماكس
فريشتابن اليوم من املركز األوّل يف سباق "السربينت"
املحدد لشبكة انطالق جائزة النمسا الكربى ،املرحلة
الحادية عرشة من بطولة العالــم للفورموال واحد،
بعدما حقق أرسع توقيــت خالل التجارب التأهيلية
امس.
وسجل فريشتابن ،حامل اللقب ومتصدر ترتيب
الســائقني  1.04.984دقيقة ،متقدما ً عىل سائقي
فرياري شارل لوكلري من موناكو واإلسباني كارلوس
ســاينز ،الذي حقق يف الجولة املاضيــة عىل حلبة
سيلفرستون باكورة انتصاراته يف الفئة األوىل.
وهي املــرة الثالثة التي ينطلق فيها الســائق
الهولندي من املركز األوّل هذا املوسم ،فيما ح ّل زميله
املكسيكي سريجيو برييز رابعاً.
وخيّب فريق مرســيدس اآلمــال عقب خروج
ســيارتي الربيطاني لويــس هاميلتــون ،وزميله

مواطنه جورج راسل عن املســار يف الفرتة الثالثة،
لينطلق بطل العالم ســبع مرات من املركز العارش
والوافد الجديد من املرتبة الخامسة.
هنا توقيت الجولة التأهيلية:
 - 1الهولندي ماكس فريشتابن (ريد بول) 1.04.984
دقيقة.
 - 2شارل لوكلري من موناكو (فرياري)  1.05.013د
 3االسباني كارلوس ساينز (فرياري)  1.05.066د 4املكسيكي سريجيو برييز (ريد بول)  1.05.404د 5الربيطاني جورج راسل (مرسيدس)  1.05.431د 6الفرنيس استيبان أوكون (ألبني)  1.05.726د 7الدنماركي كيفن ماغنوسن (هاس)  1.05.879د 8االملاني ميك شوماخر (هاس)  1.06.011د 9االسباني فرناندو ألونسو (ألبني)  1.06.103د 10الربيطانــي لويــس هاميلتون (مرســيدس) 1.13.151د( .أ ف ب)

أخبار سريعة
السالم ُيطلق تمارينه

يستع ّد نادي السالم زغرتا العائد
الى دوريّ الدرجة األولى لكرة
القدم إلطالق تمارينه للموسم
الجديد األسبوع المقبل ،ريثما
يت ّم االتفاق النهائي مع المد ّرب
السوري نادر جوخدار .وحافظ
الفريق الشمالي على معظم العبيه
بإستثناء الالعبَين عبدالله طالب
ومصطفى حسن بعد انتهاء
عقدَيهما .وكانت إدارة النادي
برئاسة المونسنيور إسطفان
فرنجيه وأمين الس ّر شربل عزيزه
وبقية األعضاء التي عادت موقتا ً عن
إستقالتها ،بادرت الى إجراء سلسلة
إتصاالت من أجل تعزيز صفوف
الفريق بالعبين أجانب من القارة
االفريقية ،حيث سيصلون تباعا ً
الختبار قدراتهم الفنية وإختيار
األفضل بينهم.

الغموض يكتنف األندية

ليفربول يُمدّد لغوميز خمس سنوات
مدد املدافع اإلنكليزي جو غوميز عقده مع
ليفربول ،وصيف بطــل الدوري املمتاز ودوري
أبطال أوروبا لكرة القدم ،لخمسة أعوام وفق
ما أعلن النادي.
وارتبط اسم غوميز برحيل محتمل
هذا الصيف عــن ليفربول بعدما اكتفى
باملشاركة يف  21مباراة املوسم املنرصم.
وتأثر غوميــز ( 25عامــاً) بوجود
الثالثــي الهولنــدي فريجيل فــان دايك
والكامريونــي جويل ماتيــب والفرنيس
إبراهيما كوناتيه كخيارات يف ترصف املدرب
األملاني يورغن كلوب ،لشغل مركز قلب الدفاع.
كما عانى غوميز من اإلصابات الخطرية
التي تعــرض لهــا يف ركبتــه وكاحله منذ
انضمامه اىل ليفربول يف العام .2015
لكن كلوب متمسك بخدمات الالعب عىل رغم
ذلك ،كونه يرى أن "أحد األشياء الجميلة الكثرية
يف جو أنه يجمــع بني الخربة والشــباب ،وهذا

ليس باملزيج الســيئ" .وتابع" :لم يمض وقت
طويل عىل بلوغه عامه الخامس والعرشين ،لكنه
كان يف النادي قبــل وصويل ( .)2015أفضل يشء
عىل اإلطالق هو أن أفضل ســنواته ما زالت
بانتظاره ،وال يسعني أن أكون أكثر سعادة
لحصول هذا األمر معنا".
وســاهم غوميز ،الــذي انتقل اىل
ليفربــول مــن تشــارلتون ،يف قيادة
"الحمر" اىل الفــوز بدوري أبطال أوروبا
والدوري اإلنكليــزي وكأس إنكلرتا وكأس
رابطة األنديــة اإلنكليزيــة وكأس العالم
لألندية.
وع ّلــق غوميــز عىل تمديــد ارتباطه
بليفربول ،قائالً" :إنــه مكان رائع للتواجد
فيه .يف نظري ،قد يكون أحد أفضل األندية،
إن لم يكن األفضل يف العالم حالياً".
وتابــع" :كان تمديد تواجدي هنا قرارا ً
سهالً حقاً"( .أ ف ب)

يسيط ُر الغموض على سبعة أندية
لكرة السلة في الدرجة األولى،
حيث لم تح ّرك ساكنا ً حتى اآلن
لجهة ض ّم أي العب جديد الى
صفوفها بسبب عدم قدرتها على
إيجاد التمويل الالزم والرعاية
المطلوبة ،ال سيما ّ
إن عددا ً منها لم
يتمكن من المحافظة على عدد من
العبيه البارزين أو عقد صفقات
جديدة مع العبين من الئحة النخبة
التي سمّ اها إتحاد اللعبة بعدما
ارتفعت أسعارهم مع نهاية الموسم
جنوني اثر المنافسة
الفائت بشكل
ّ
المحتدمة بين أندية الحكمة
والرياضي وبيروت فيرست على
إستقطاب النجوم.

ّ
يتحضر ويأسف
أبو رشيد

يضم دي ماريا
جوفنتوس
ّ
تعاقد نادي أتلتيكو مدريد اإلســباني مع املهاجم الربازييل
صامويل لينو من نادي جيل فيســنتي الربتغايل ملدة خمســة
مواسم ،بحسب ما أعلن نادي العاصمة اإلسبانية امس.
وقال أتلتيكو يف بيان عىل موقعه الرســمي" :بعد االتفاق
بني نادينا والنادي الربتغايل جيل فيســنتي ،بات صامويل لينو
العبا ً جديدا ً يف صفوف أتلتيكــو مدريدّ .
وقع املهاجم الربازييل
عقدا ً مع أتلتيكو ملدة خمسة مواسم".
والصفقة هي الثانية ألتلتيكو مدريد اســتعدادا ً للموسم
الكروي املقبل ،بعد حصوله عىل خدمات العب الوسط الدفاعي
البلجيكي أكسل فيتسل.
بــدأ لينو ( 22عاماً) مســرته يف صفوف فريقي ســان
برناردو وفالمنغــو الربازيليني ،ووصــل اىل الربتغال يف العام
 .2019وهو سيواجه منافســة قوية يف صفوف أتلتيكو حيث
يلعب الجناح البلجيكي يانيك كاراسكو يف املركز ذاته.
وســجل لينو  13هدفا ً ونجح يف  5تمريرات حاسمة يف 37
مباراة يف مختلف املســابقات ،وساهم يف احتالل جيل فيسنتي
املركز الخامــس يف الدوري الربتغــايل ،ما مهّ د لــه الطريق
للمشــاركة يف املســابقة القارية الثالثة "كونفرنس ليغ" يف
املوسم املقبل.
(أ ف ب)

وصل الجنــاح األرجنتيني الــدويل أنخل دي
ماريا اىل تورينــو ،تمهيدا ً للتوقيع مع جوفنتوس
اإليطايل ملدة عام كالعب حر بعد انتهاء عقده مع
باريس سان جرمان الفرنيس.
ونــر جوفنتوس يف حســابه عىل "تويرت"
مقطع فيديو للطائرة الخاصــة التي كانت تقل
دي ماريا ،تح ّ
ط يف تورينو حيث كان أحد مسؤويل
نادي "السيدة العجوز" يف استقباله.
وخضــع دي ماريــا ( 34عامــاً) للفحص
الطبي الروتيني قبل توقيع العقد الذي سيتقاىض
بموجبــه  7ماليني يورو ملوســم واحد ،وفق ما
أفادت التقارير يف إيطاليا.
وأمىض دي ماريا ســبعة أعوام يف ســان
جرمان توّ ج خاللهــا بكل من لقب الدوري
الفرنيس وكأس فرنســا خمــس مرات،
إضافة إلحرازه كالً مــن كأس الرابطة
وكأس األبطــال املحليتني أربع مرات
ووصولــه اىل نهائــي دوري أبطال
أوروبا للمرة االوىل يف تاريخ النادي يف
العام .2020

عىل صعيد األرقام الشــخصية ،دخل الالعب
الســابق لبنفيكا الربتغايل وريال مدريد اإلسباني
ومانشسرت يونايتد اإلنكليزي تاريخ سان جرمان
كأفضــل مم ّرر عــى اإلطالق مــع  112تمريرة
حاسمة ،مسجالً  95هدفا ً يف  295مباراة
ضمن جميع املسابقات.
وبعدمــا كان ركيــزة ال غنى
عنها يف تشــكيلة الفريق ،وجد
دي ماريــا نفســه املوســم
املايض عــى مقاعد البدالء
بعد وصول مواطنه النجم
ليونيل مييس من برشلونة
اإلسباني.
ويبدو جوفنتــوس مصمما ً
عىل استعادة لقب الدوري اإليطايل
الذي تنازل عنه يف املوسمني املاضيني
ملصلحــة الجارين إنــر وميالن عىل
التوايل ،من خالل إجراء تعاقدات مؤثرة
جدا ً هذا الصيف.
(أ ف ب)

يستع ّد مم ّرن اللياقة البدنية
والمعالج ستيفن أبو رشيد للدفاع
كبطل للعالم لكمال
عن لقبه
ٍ
األجسام الطبيعي في البطولة التي
ستقام في "Dubai Emirates
 "Mallفي اإلمارات العربية
المتحدة في العاشر من أيلول
المقبل بمشاركة أكثر من 100
دولة .وأوضح أبو رشيد لصحيفتنا
ّ
أن تحضيراته لإلحتفاظ باللقب
الذي أحرزه في المانيا عام 2019
بدأت منذ نحو سنة في ظ ّل ظروف
صعبة بسبب األزمة االقتصادية
والمالية المتردّية ،كاشفا ً أنه يتم ّرن
متخصص ،ومعربا ً
ّ
من دون مد ّرب
عن أسفه لعدم تمكنه حتى الساعة
راع واحد على األق ّل
من إيجاد ٍ
يتحمّ ل معه تكاليف السفر واإلقامة
في دبي.

٢٤
العـــدد  - ٨٨١السنــــة الـرابـعـة

الـسـبـت  ٩تـمـوز 2022

رفــــــــــيق خــــــــــوري

ال بعد واحدًا
لدور المقاومة
المنطق واقف على رأسه :مسيّرات "حزب
الله" يراد لها أن تصبح القصة األساسية،
ومفاوضات ترسيم الحدود البحرية مجرد
تفصيل فيها .و"الحزب" غاضب على الرئيس
نجيب ميقاتي والوزير عبدالله بو حبيب
اللذين يحاوالن التبرير وما يشبه اإلعتذار
بسبب "إضطرارهما" إلصدار بيان يرفع
الحرج عن السلطة الرسمية ،بدل حدوث
العكس .كأن "حزب الله" ،وليس لبنان ،هو
محور الحياة الوطنية واألحداث ،بحيث يبدو
ما يفعله هو مقياس الحكم على المواقف.
وكأن هناك شيئا ً إسمه مساعدة المفاوض
اللبناني بعمل على توقيت إقليمي من دون
تنسيق أو تشاور حتى مع الحليف المشرف
على التفاوض بوساطة أميركية .ال بل كأن
العداء إلسرائيل يكفي وحده ليكون بوليصة
تأمين لفعل أي شيء ال عالقة له بالمقاومة
من دون حساب .أليس هذا ما فعلته
اإلنقالبات العسكرية واألنظمة العربية التي
لعبت ورقة فلسطين وأخذت الحرية بحجة
المواجهة مع العدو فلم تحرر فلسطين ،وال
جاءت بالخبز للناس؟
ذلك أن مواجهة إسرائيل ليست البعد
الوحيد لدور المقاومة اإلسالمية في لبنان.
ولم تكن كذلك حتى عندما قام "حزب
الله"بعمليات مقاومة ناجحة أجبرت المحتل
على اإلنسحاب من الجنوب اللبناني .وال
فصل بين هذا البعد وبين ثالثة أبعاد أخرى:
بعد محلي قوامه اإلمساك بمفاصل السلطة
من دون توليها بشكل كامل ،وضرب أية
إنتفاضة شعبية سلمية كما حدث في "ثورة
 17تشرين" ،وحراسة التركيبة السياسية
الفاسدة ،بصرف النظر عن الدوافع .بعد
إقليمي هو العمل ضمن "جبهة المقاومة"
التي وصفتها صحيفة "كيهان" بأنها "أهم
إنجاز لثورة الخميني" تضم مجموعة من
"أحزاب الله" بأسماء مختلفة في العراق
وسوريا واليمن ولبنان ،مرتبطة بفيلق القدس
والمشروع اإلقليمي اإليراني .وبعد دولي هو
المساهمة في المجهود اإليراني إلخراج أميركا
من "غرب آسيا".
كل هذه الفصائل "جنود في جيش
المهدي" .وكل هذه األبعاد في خدمة والية
الفقيه ،أي إقامة نظام ديني في القرن
الحادي والعشرين" ،يصحح" التاريخ منذ
العصر اإلسالمي األول .وليس دور "حزب
الله" الذي يتسلح بما ال يملكه الجيش
اللبناني تحت شعار اإلستعداد لمواجهة
أي إعتداء إسرائيلي .ودوره في سوريا
والعراق واليمن والتفاهم مع "حماس" في
غزة والمخيمات هنا سوى أجزاء في مهمته
بوصفه "جوهرة التاج" في مشروع الماللي.
وبين هذه المهام توتير عالقات لبنان مع
السعودية واإلمارات بشكل خاص ،وسحب
البلد نهائيا ً من موقعه العربي الى "محور
الممانعة" .والكل يعرف أن ما يسعى له
األشقاء العرب واألصدقاء الدوليون هو إخراج
لبنان من هاوية أزمات مالية وإقتصادية
فكي
وسياسية ووطنية ،وإنقاذه من بين ّ
الجمهورية اإلسالمية.
يقول محمد أركون "إن فكرة الدولة الدينية
جرى رفضها أيام النبي" .فكيف تقوم وتنجح
في القرن الحادي والعشرين.

هــــــــــــــل
تعـــــــــــلم

اخرتع شكسبري
نحو  1700كلمة
نستخدمها اليوم
يف اللغة االنكليزية.

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

تدفع عربة طفلها على طول طريق جبل جليدي في خليج ديسكو  -غرينالند (أ ف ب)

ترامب لم يعد مديرًا لمجموعته اإلعالمية
إنسحب الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب
مــن منصبه كمديــر ملجموعته اإلعالميــة يف أوائل
حزيران ،قبل أسابيع من استدعاء السلطات األمريكية
للمسؤولني يف الرشكة يف إطار تحقيق فدرايل.
واشارت مجموعة ترامب لإلعالم والتكنولوجيا يف
وثيقة ُقدمت يف الثامن من حزيران إىل الهيئة املسؤولة
عن النشــاط التجاري يف فلوريــدا ،إىل أن امليلياردير
الجمهوري لم يعد مديرا ً لها.
ولم يعد نجله األكرب دونالد ترامب جونيور وكذلك
ويس موس وكاشياب باتيل ،مديرين يف هذه الرشكة.

ّإل أن الشــبكة االجتماعية "تروث سوشيل" نرشت
رسالة نفت فيها انسحاب ترامب من مجلس اإلدارة،
مح ّذرة من "أخبار كاذبة".
وكتبت الشبكة عىل حســابها الرسمي ّ
أن "دونالد
ترامب ال يزال عضــوا ً يف مجلس إدارة مجموعة ترامب
للتكنولوجيا واإلعالم" ،مؤكد ًة أنه "يشغل منصب رئيس
مجلس االدارة من دون االشارة إىل منصب املدير".
وقد تكون الصفــة الدقيقة مهمّ ة يف هذه الحالة
ربطا ً باستدعاء السلطات لألشخاص الذين لهم دور
"املدير"( .أ ف ب)

بعد وفاة طفلتين ...دعوى قضائية ضد
ُرفعت دعوى قضائيــة ض ّد منصة "تيك توك" يف
كاليفورنيــا نتيجة وفاة طفلتني شــاركتا يف تحدي
التعتيم " "blackout challengeالذي يشجّ ع املستخدم
عىل خنق نفسه حتى اإلغماء .وتتهم الدعوى املرفوعة
أمــام إحدى محاكم لوس أنجليــس خوارزمية "تيك
توك" بنرش مقاطع فيديو عــن تحدي التعتيم ،الذي
أدى إىل وفاة فتاة تبلغ ثماني ســنوات يف تكســاس
وأخرى يف التاسعة من العمر يف والية ويسكونسن.
وأ ّكد ماثيو بريغمان ،وهو محام يف مركز القانون
الخاص بضحايا وســائل التواصل ،الذي رفع الدعوى
ضد "تيــك توك" ّ
أن "املنصة عليها تحمّ ل مســؤولية

نرش املحتوى الذي ســاهم يف مقتــل هاتني الفتاتني
الصغريتــن" .وتابع أن "املنصة اســتثمرت مليارات
الدوالرات لتصمّ م عن قصد برامج تروّ ج ملحتوى خطر
تدرك بنفســها مدى خطورته واحتمال تسببه بوفاة
مستخدمي املنصة".
وطلبــت الدعوى مــن القــايض أن يأمر "تيك
توك" بوقف ربطها األطفال بخوارزميتها وترويجها
للتحديات الخطرة ،باإلضافــة إىل دفعها تعويضات
لم تحدد قيمتهاُ .
وســجلت وفاة عدد من األطفال يف
إيطاليا وأسرتاليا ودول أخرى اعُ تربت مرتبطة بتحدي
التعتيم( .أ ف ب)

جهاز ينبّه المنشغلين بهواتفهم على طرقات هونغ كونغ
وضعت الســلطات يف هونغ كونــغ جهازا ً عىل
الطرقات يذ ّكر املارة املنشــغلني بهواتفهم برضورة
االلتزام بإشارات املرور.
وقال كبــر املهندســن يف إدارة النقل الخاصة
باملدينة أليكــس أوّ :
"إن الكثري من ســكان هونغ
كونغ يجتازون الطريق مشــتتي االنتباه أثناء مرور
السيارات نتيجة اســتخدامهم هواتفهم املحمولة"،
مضيفاً" :وجدنا حــاً لتنبيه األشــخاص الذين ال
يكفون عن النظر إىل هواتفهم".
وأوضح أن أربعة من أصل سبعة حوادث مميتة
ُ
ســجلت يف النصف األول من السنة عىل التقاطعات

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

املرورية يف هونغ كونغ حدثت نتيجة ســلوك املشاة،
وتابع "ربّما سيساعد الجهاز يف إنقاذ األرواح".
ويســتند الجهاز الجديد يف عمله إىل التنسيق مع
إشــارات املرور ،إذ يبث ضوءا ً أحمــر من األعىل عندما
ينبغي عىل املشاة التوقف .ويُخترب هذا الجهاز عىل أربعة
تقاطعات مرورية يف مختلف أنحاء املدينة ،وسيستعرض
املسؤولون بعد ستة أشهر فعاليته يف لفت انتباه املارة.
وتويف يف هونغ كونغ خالل الســنوات األخرية ما
يقارب ألفني إىل ثالثة آالف شخص من املارة بحوادث
سري سنوية تُســجل يف املدينة التي تضم  7,4ماليني
نسمة( .أ ف ب)

فكتوريا تاور ،الطابق السابع ،كورنيش بيار الجميّل ،األشرفية  -سجل تجاري 2054871
ص .ب  116-5011بيروت ،المتحف  -هاتف ،+9611613050 :فاكس+9611613064 :
االشتراك السنوي 30٠،٠٠٠ :ل.ل  -هاتفi.abiakl@nidaalwatan.com ،+961٣٩٨٣٣٥٤ :
مكتب طرابلس لالشتراكات واإلعالنات :طرابلس  -الجميزات  -تلفون78 860742 :

لإلعــالنــات:
هاتف - +9611283300 :فاكس+9611285956 :
بريد إلكترونيinfonews@media-unit.com :

