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الـ "دي جي" جو:
أملك قدرات ال تملكونها أنتم
وال أحد يبكيني

آخر  100يوم من عمر العهد و 40يومًا قبل مهلة اإلنتخاب

"قضية المطران" تنتظر كالم الديمان

٤

باسيل :ال أرى مبررًا
لتأييد فرنجية لرئاسة
الجمهورية

مــــدارات ١٦
حركة حقوق اإلنسان...
لماذا تخسر؟

إقــتـصـــاد ١٧
الواقع المأزوم يحكم
على القطاع الصحي
بـ"المرض العضال"

العـــالـــم ١٩
"ضوء أخضر" لتصدير
الحبوب األوكرانيّة...
ّ
يتنفس
والعالم
الصعداء

الريــاضــية ٢٢
فغالي لـ"نداء الوطن":
جاهز لرالي لبنان وال
أفكر باإلعتزال

الرئيس عون مستقب ً
ال المطران الحاج في بعبدا أمس (داالتي ونهرا)

عىل وقع الفراغ الشامل عىل مستوى العمل لتشكيل
حكومة جديدة يزداد مســتوى القلق مــن الفراغ الذي
قد ينشــأ بعد انتهــاء والية رئيــس الجمهورية العماد
ميشــال عون بعد مئة يوم .فقبل أربعــن يوما ً من بدء
املهلة الدســتورية النتخاب الرئيس الخلف ال يوجد بعد
ما يوحي وكأن هناك إشــارات تدل عــى أن اإلنتخابات
ســتحصل ضمن املهل الدســتورية بينما تغرق البالد يف
املزيد من األزمات التي ال تجد حلــوال ً لها .ففريق العهد

و"حزب الله" لم يظهر بعد اإلتفاق عىل تســمية الرئيس
الجديــد .رئيس تيار املردة ســليمان فرنجيــة لم يكن
حاسما ً يف إعالن ترشــيح نفسه أمس األول من الديمان،
وإن كانــت لديه هذه الرغبة وهذه النية إال أنه لم يحصل
بعد عىل التفويض الالزم بذلك" .حزب الله" لم يعلن بعد
أنه مرشــحه الوحيد ورئيس التيار الوطني الحر النائب
جربان باســيل لم يســ ّلم بعد بهذا الحــق لغريه وبدعم
فرنجية .وحتى اليوم ال وجود السم ثالث مطروح.

الطحين موجود والخبز مفقود...
والتعويل على قرض البنك الدولي
بــاتــريــســـــيــا جــــــالد
محظوظ من يشرتي ربطة خبز عربي ،فإمكانية الحصول عليها أمر نادر
وصعب ويتطلب من املســتهلك أن يحور ويدور ويرصد موعد طرح الربطات
عىل رفوف األفــران واملحال ،حتى أن بعض متاجر الحلويات التي تبيع الخبز
ّ
بالصف
العربي ال تبدأ التســليم قبل وصول الرشطي لتنظيم عملية الوقوف
وتفادي الفوىض واملشاكل .ولدى الســؤال عن السبب تأتي اإلجابة الطحني
موجــود ولكن؟ ومن املتوقع أن تصل اليوم باخرة عىل متنها خمســون ألف
طن مــن القمح يف حني تفــرغ  7بواخر حمولتها يف املرفأ ،مــا يد ّل عىل أن
القمح موجود ،إال أن اإلرضاب الــذي ّ
ينفذه موظفو مرصف لبنان حال دون
تحويل األموال اىل الخارج وفتح إعتمادات لطرح الطحني املدعوم املوجود لدى
املطاحن التي تنتظر نتائج فحوصاته من وزارة الزراعة.
20

عىل الضفــة األخرى ال يبدو أن هناك اســما ً المعا ً
يمكن أن تتفــق عليه القــوى الســيادية واملعارضة
املتشــكلة من تنوع واســع مــن النواب املســتقلني
والتغيرييــن .يبدو أن الوقت لم يقرتب بعد من ســاعة
الحســم يف ظل تساؤالت مســتمرة عن أي خيار يمكن
أن يتقدم عىل اآلخر :انتخــاب رئيس جديد مهما كانت
الرتشــيحات أم عرقلة اإلنتخاب ومنع اكتمال النصاب
والذهاب نحو الفراغ الكبري؟
20

غارات روسية دموية على محافظة إدلب

إسرائيل تضرب مواقع في محيط دمشق
كما جرت العادة منذ سنواتّ ،
نفذت إرسائيل
رضبات جوّية طالــت أهدافا ً يف محيط العاصمة
ً
موقعة عددا ً من القتىل والجرحى
السورية دمشق،
يف صفــوف العســكريني الســوريني واملقاتلني
األجانب املوالني إليران.
وبحســب رواية إعالم النظام ،فقــد ُق ِت َل 3
عســكريني ســوريني وأُصيب  7آخرون بجروح

يف غارة جوّية إرسائيليــة طالت أهدافا ً يف محيط
دمشــق فجر الجمعة .ونقلت وكالة "سانا" عن
أن "العدو اإلرسائييل ّ
نفذ عدوانا ً
مصدر عسكري ّ
جوّيا ً برشــقات من الصواريخ من اتجاه الجوالن
السوري املحت ّل مستهدفا ً بعض النقاط يف محيط
دمشــق ،وقد تصدّت وســائط دفاعنــا الجوي
لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".
20

توقيف  3إيرانيين إضافيين في تركيا

غروسي يُح ّ
ذر:
"النووي اإليراني" يتقدّم بسرعة
بفعــل جمود "محادثات فيينــا" ،دخل اإلتفاق النــووي اإليراني
بـ"مــوت رسيري" بانتظار إعــان وفاته رســميّا ً ّإل يف حال حصول
"مفاجأة ديبلوماســيّة" تُعيد "انعاش" اإلتفاق من جديد ،يف وقت ح ّذر
فيــه املدير العام للوكالــة الدولية للطاقة الذريــة رفاييل غرويس من
أن برنامج طهران النووي "يتقدّم برسعــة" ،الفتا ً إىل أن رصد الوكالة
الدولية ملا يجري هناك محدود للغاية.
20

ّ
مدمر جرّاء غارة روسية في قرية الجديدة في ريف إدلب الغربي أمس (أ ف ب)
منزل
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واشنطن المنتصرة في أوكرانيا
«"منتظرة"» في لبنان ...كلمة السرّ متأ ّ
خرة!
ويف هذا املجال ،يؤ ّكد دبلومايس مطلع
أالن ســـركــيـــس
عىل السياســة الروسية واألوروبية لـ»نداء
ّ
الوطــن» أن الحرب الروســية  -األوكرانية
يرتقب الوضــع اللبناني تطوّر امللفات
ســتطول ،وبوتني ال يرغب باإلنكسار ولو
اإلقليميــة والدولية ملعرفة ماذا ســيح ّل يف
دمّ ر أوكرانيا ،وسيحاول تدفيع أوروبا الثمن
املرحلة املقبلة ،خصوصا ً وأن هناك ملفات
األغىل ،خصوصا ً وأن األوروبيني سيواجهون
كربى وُضعت عىل نار حامية وأبرزها ترسيم
الربد القارس بعد قطع الغاز الرويس».
الحدود البحرية مع إرسائيل.
ويشري الدبلومايس إىل أن الرابح األكرب
ال شــ ّك أن رئيس الحــزب «التقدّمي
اإلشرتاكي» وليد جنبالط من أكثر امل ّ
من املعركة هو الواليات املتحدة األمريكية،
طلعني
وروســيا أيضا ً ســتكون رابحة إذا حققت
عىل السياســة اإلقليمية والدولية ،وقد ّ
عب
أهدافها اإلسرتاتيجية ،وأبرزها السيطرة عىل
ّ
مسياته فوق حقل
منذ إطالق «حزب الله»
كامل منطقة دونباس ومحارصة خاركوف
«كاريش» عن أن لبنــان دخل مدار الحرب
وأوديســا اإلســراتيجية الواقعتني خارج
الروســية  -األوكرانية ،وبالتايل فإن ملف
نطاق دونباس السقاطهما
الغاز والنفط املتنازع عليه
عســكرياً ،ولكن األرجح
مع إرسائيل تحــ ّرك بفعل
مــن دون اقتحامهما ألن
هذه الحرب وحاجة أوروبا
هناك استنتاج أساسي املنطقــة األوىل مكتظــة
إىل الغاز يف فصل الشتاء.
ومع تفعيل العقوبات وهو أن واشنطن ال تزال ســكانيا ً (مليون ونصف
املليون نســمة) والثانية
األوروبيــة والغربيــة عىل الالعب األوحد واألكبر
ّ
مدينة تاريخيــة جميلة
روسيا وتأثر مادة الغاز ،عاد من لبنان إلى أوكرانيا
شيّدتها كاثرين الثانية التي
اإلهتمام العاملي بغاز حوض
يحفظ لها بوتني شخصيا ً والشعب الرويس
البحر املتوســط وطبعا ً لبنــان دخل دائرة
كل تقدير وإعجاب منذ أواخر القرن الثامن
اإلهتمام ،لذلك فإن ترسيــع إتمام اإلتفاق
الحدودي بني لبنــان وإرسائيل بات مطلبا ً
عرش ،وقــد نُقل عن بوتني عدم ســماحه
بتدمري املدينة.
أوروبيا ً ودولياً.
وأمام الحصــار األوروبي والغربي
ويف الســياق ،فإن تداعيات تلك الحرب
املفروض عىل موسكو هناك سؤال يُطرح
لم تطل لبنان فقط ،بل طالت الكرة األرضية
وهو كيف تؤمّ ن روسيا تمويلها وأين تبيع
كلهــا ،خصوصا ً وأن الــراع بني الرئيس
غازها؟ ويف السياق يكشف الدبلومايس
الــرويس فالديمــر بوتني وقــادة أوروبا
أن روسيا تبيع كميات إضافية من الغاز
مستم ّر.

الفوضى ممنوعة (رمزي الحاج)

والنفط إىل الصني ودول آسيوية وتستفيد
من ارتفاع األسعار ،وحتى لو انخفضت
مستقبالً مبيعاتها فإن لديها من االكتفاء
الذاتي يف كل الثــروات ما يجعلها تواجه
أي حــرب أو محاولة حصار لســنوات
وسنوات.
ومن جهــة ثانية ،فــإن الرصاع بني
روسيا وبريطانيا يشتعل وكأن لندن تخوض
الحرب شخصياً ،من هنا يعترب الدبلومايس
أن دخول بريطانيا الحرب بهذا الشــكل له
دالالت تاريخية ،وكذلك فإن عالقاتها كانت
متوترة مع روســيا حتى قبل بدء الحرب يف
أوكرانيا ،خصوصا ً وأن ذيول قضية تسميم
ضابط املخابرات الــرويس Sergie Skripal
الهــارب إىل بريطانيا لم تنتهِ بعد ،لذلك فإن
هذا الرصاع التاريخي يتفاعل.
وعن الرابح األكرب من الحرب ،ففي نظر

الدبلومايس أن واشــنطن رابحة ألنها تُنهك
أوروبا وروســيا اقتصاديا ً وتزيد هيمنتها
عىل اإلتحاد األوروبي وتحاول توريط روسيا
يف نزاع دموي طويل األمد وتشويه سمعتها
دوليا ً كدولــة معتدية وترتكب املجازر بحق
دولة مستقلة ذات ســيادة ،ويف هذا املجال
فــإن الجانب الرويس عرب املتحدثة باســم
الخارجيــة زاخاروفا يــرد يوميا ً من خالل
التذكري بجرائــم الواليات املتحدة والغرب يف
العراق واليمن وأفغانستان وسوريا ،وحتى
بعض دول امريكا الالتينية.
وأمام كل هذه الجردة ،هناك استنتاج
أســايس وهو أن واشــنطن ال تزال الالعب
األوحد واألكرب من لبنــان إىل أوكرانيا ،لذلك
رس
فإن أي حــ ّل لبناني يحتــاج إىل كلمة ّ
أمريكية وتســوية لم تصل بعد ألنها تنتظر
نضوج الظروف املالئمة.

خفــايـــا
تتابع أوساط يف «  ٨آذار
بحــذر أداء النائــب طوني
ســليمان فرنجية ،وتأثرياته
عىل والده ،خصوصا يف إدارة
ملــف العالقات السياســية
واإلنتخابــات .ويقول بعض
هذه املصــادر أن مــا قاله
سليمان فرنجية قبيل إنتخاب
الرئيس ميشــال عون حول
األدوار املحتملة لجربان باسيل
وتاثرياته عىل عمه يمكن أن
ينســحب اليوم عــى نمط
العالقة بني طوني ووالده.
أقام رئيــس تيار مثري
للجدل ثالثة أيــام عىل متن
يخت أحد كبار رجال األعمال
يف أفريقيا ،لم يتو َل أي منصب
سيايس يف لبنان ،ولكنه يتك ّرم
بتربعــات ماليــة ،وقيل إن
اإلقامة تخ ّللها اإلحتفال بعيد
ميالد زوجة رئيس التيار.
يجري أحد املســؤولني
املاليــن يف مؤسســة مالية
عاملية ،وهو من أصل لبناني،
اتصــاالت بإعالميني عارضا ً
عليهم إدراج اســمه يف سوق
التداول الرئايس .املســؤول
املذكــور له صلــة قرابة مع
ســيايس راحل كان اســمه
مطروحا ً بشــكل مســتمر
لرئاسة الجمهورية.

هوكشتاين إلى لبنان :مرحلة الحسم اقتربت
على وقع المسيّرات
ّ
املانع من تطيري املزيد من
املســرات
غـــادة حـــالوي
التــي قد تســاعد يف تحصني موقف
مطلع الشــهر املقبل يتوقع ان
لبنــان والتي قد ال تكــون جميعها
يعود الوسيط األمريكي يف مفاوضات
استطالعية.
ترســيم الحدود البحرية بني لبنان
يمكــن اعتبــار ان مفاوضات
وارسائيــل آموس هوكشــتاين اىل
الرتسيم ويف ضوء عودة هوكشتاين
لبنان مجــدداً ،حامال ً الرد االرسائييل
اقرتبت من الحسم .فشــلها يمكن
عىل املقرتح اللبناني بشــأن الرتسيم
ان يدخــل لبنان يف حــرب جديدة يف
والذي كان حملــه يف اعقاب وصول
مواجهة ارسائيل النــه بالتأكيد لن
باخرة التنقيــب اىل كاريش .بعودته
يقف مكتــوف االيدي ،بينما ارسائيل
تدخل مفاوضات الرتســيم مرحلة
تتجاوز مرحلة التنقيــب اىل توقيع
بالغة الدقــة ،فإما ســتكون امام
اتفاقيات لبيــع الغاز اىل اوروبا التي
انفراجات قريبة او يصبح الرتســيم
تتــوق اىل تأمــن بدائل عــن الغاز
يف خــر كان ربطا ً باالســتحقاقات
الرويس قبيل دخول فصل الشــتاء.
املحلية واالوضاع االقليمية.
عندما يهدد السيد نرصالله بالحرب
كانت العودة منتظرة بعد انتهاء
يف حال فشــلت مفاوضات الرتسيم
زيارة الرئيس االمريكي جو بايدن اىل
فهو يــدرك ان الحــرب متى وقعت
السعودية ،والتفرغ ملوضوع الرتسيم
ســتكون خيارا ً ال بد منه .يدرك دقة
الــذي يشــكل حاجة
الظــروف الداخليــة
امريكية ملحة اليجاد
وحجم االزمــة ولكنه
بديل عن الغاز الرويس.
عــى يقــن ان لبنان
هدف خطاب السيد
وتأتــي الزيــارة هذه
ومتى رشع يف استثمار
املرة يف اعقاب الخطاب نصرالله األخير كان منع حصتــه مــن الغاز
ســيكون ذلــك عامال ً
املفصيل الــذي اطلقه
إسرائيل من التعنّت
االمني العام لـ»حزب
مســاعدا ً عىل تجاوز
الله» الســيد حســن بموقفها طالما لم تنته
هذه االزمــة .مقاربة
المفاوضات بعد
نرصالله سبقه اطالق
املوضــوع تتوقــف
ّ
للمسيات
«حزب الله»
بالنسبة اليه عند عتبة
فوق باخرة التنقيب يف كاريش .بعد
املفاوضات املتعلقة برتسيم الحدود
ّ
املســرات قبل املفاوض بالخط ،23
البحرية او بعبــارة ادق بثروة لبنان
النفطيــة والحصول عىل حقه كامال ً
وبعد خطاب نرصالله بدأت العالمات
االيجابية عن حقــل قانا .لـ»حزب
متكامالً .بعيدا ً عن املزايدات املحلية
ّ
املســرات
الله» قناعة يف مكانها ان
التي تظهر كلما رفع السيد نرصالله
جاءت كعنرص مع ّزز ملوقف لبنان يف
وصعّ د لهجته تجاه العدو االرسائييل،
مفاوضاتــه خاصة لجهة اللعب عىل
فإن هدف خطابــه االخري كان منع
التوقيت واعطــاء فرصة لالرسائييل
ارسائيل من التعنــت بموقفها طاملا
حتى شــهر ايلول املقبــل ،واال فما
لم تنتــه املفاوضات بعــد .املطلوب

التنقيب الصعب

منع ارسائيل من اســتخراج النفط
اذا لم يســتخرجه لبنان .وهذه هي
املعادلة الجديدة التــي تجاوز فيها
السيد نرصالله مسألة ترسيم الحدود
اىل التنقيب عن النفط .املســألة لم
تعد متوقفة عىل خطوط الرتســيم
ومسمياتها ســواء الخط  29او ،23
وما نفع الحــدود اذا لم نســتطع
االســتفادة من ثروتنا ،وهل نتفرج
عىل ارسائيــل تســتخرج الثروات
النفطية بينما نقف بموقع املتفرج.
يســتغل «حزب اللــه» عنرص
الوقت ،من اجل الحــرب يف اوكرانيا
تحتاج امريكا اىل اوروبا التي تحتاج
اىل الغاز ،وهنــاك رصاع بني امريكا
من جهة والصني وروســيا من جهة
اخرى ،فمن املفيــد وضع لبنان عىل

ّ
تقصد «حزب الله»
الطاولة وهذا ما
فعله بخطاب نرصالله االخري مستغال ً
اللحظة التاريخية العتقاده أن اوروبا
اذا تمكنت من ايجاد البدائل عن الغاز
الرويس فال معنى للرتسيم والتنقيب.
يعتــر «حــزب اللــه» ان قرار
توتال وقف التنقيب يف لبنان لم يكن
ســببه عدم وجود غاز وانما نتيجة
قرار ســيايس ،وباعتقاده اذا نقبت
ارسائيــل فهل ســتتقدم الرشكات
للتنقيب يف لبنــان فيما هي رشكات
تابعة ألمريكا .املطلــوب من وجهة
نظر «حزب الله» تحصيل حق لبنان
يف اســتثمار نفطه ولــو عن طريق
التهديد بالحرب او شــنها اذا لم ينل
لبنان حقه .ولكن اذا سلم االرسائييل
بحق لبنــان فلماذا تقــع الحرب؟

بالوقائع فان احتماالت وقوع الحرب
متســاوية الحتماالت عدم وقوعها،
ولكن ارسائيل ذاتهــا ال تريد الحرب
لعلمها بقدرة املقاومة وحاجتها هي
ايضا ً اىل اســتخراج الغاز ،والحرب
تعني ان التنقيب ســيصبح يف خرب
كان وان الرشكات ستكون حركتها
مقيدة .ارسائيــل التي تريد الغاز لن
تذهب اىل الحرب حكماً .وليس افضل
حاال ً منها امريكا التي ال تبدو جاهزة
هي ايضا ً للحرب وهي بالكاد تبحث
عن مخرج للحرب االوكرانية فكيف
تدخل حربا ً جديدة يف منطقة الرشق
االوسط؟ هذا فضال ً عن االجواء داخل
ارسائيــل يف ظل حكومــة ترصيف
االعمال التي قــد تجعل قرار الحرب
صعبا ً عىل الجانب االرسائييل.

محـــــليـــــات
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وفود تلتقي الراعي وتأكيد أن المعركة وطنية بوجه اإلحتالل اإليراني

قضية المطران الحاج تتفاعل
جًا سياسيًا
والديمان تتح ّول مح ّ

«"تجدد"» :طريق القدس لن تمرّ في بكركي ومعركتنا وطنية

بني الديمــان وبعبدا ،ال تزال قضية
املطران مــوىس الحاج تتفاعل ولن تهدأ
قبل وصولهــا إىل خواتيمهــا املرجوّة
ّ
الحــق إىل أهله وفق ســقف
بإعــادة
ورشوط املجمــع الدائم لســينودوس
أســاقفة الكنيســة املارونية ،ويف حني
شــهد املق ّر الصيفي للبطاركة املوارنة
محجا ً سياســياً ،ودبلوماسيا ً مع زيارة
السفري السعودي يف لبنان وليد البخاري،
يتهيــأ الرصح ملالقاة الوفود الشــعبية
الداعمة لبكركي ومواقف سيدها غداً.
يف غضــون ذلــك ،إ ّ
طلــع رئيس
الجمهوريــة العماد ميشــال عون من
رئيس أساقفة ابرشــية حيفا والنائب
البطريركــي عــى القــدس واألرايض
الفلســطينية وعمــان وارايض اململكة
األردنية الهاشــمية للطائفة املارونية
املطران موىس الحاج ،وراعي ابرشــية
جبيل املارونية املطران ميشال عون لدى
اســتقبالهما يف قرص بعبدا أمس ،عىل
مالبسات ما حصل عند معرب الناقورة،
مؤكدا ً للمطران الحــاج انه «تابع هذه
املســألة فور حصولها وهــي اآلن قيد
املعالجة».

وزير العدل

ومن الديمان ،أكــد وزير العدل يف
حكومة ترصيف االعمال هنري خوري،
بعد لقائه البطريــرك الراعي يف الديمان
أمس ،أنه «ســعى اىل جمــع املعطيات
املتوفرة حــول ملف توقيــف املطران
موىس الحاج» ،الفتا ً إىل أنه «أرسل كتابا ً
إىل مدعي عام التمييز القايض غســان
عويدات لالطالع عىل كافــة املعلومات
املتعلقة بامللف واملتوفرة حتى الساعة».
ويف مســألة تنحية قايض التحقيق
العسكري فادي عقيقي ،ذ ّكر خوري أن
صالحيته كوزيــر محدودة ومحصورة،
مشــدّدا ً عىل أن القضاء يحكم نفســه
بنفسه».

كتلة «تجدّد»

ويف زيارة استنكار ،أكد عضو كتلة
«تجــدّد» ،النائب ميشــال معوض أن
«املطران الحاج ليس بحاجة ألن يدافع
عنه أحد ،وبكركي هــي الصخرة التي
ســتظ ّل تدافع عن لبنان الكيان وحرية
االنسان ،أمّ ا نحن فهنا لندافع عن لبنان
السيادة والديمقراطية والحرية والدولة،
وعن اســتقاللية القضاء ،وعن الهوية
اللبنانية التعدديــة ،ولتجديد عزيمتنا
للمواجهة إىل جانب بكركي وكل األحرار
يف لبنان بوجه مرشوع هيمنة جديد يريد
اخضاعنا» ،الفتــا ً إىل أن «املعادلة باتت
واضحة إما أن نخضع ونشهد عىل عملية
تغيري هوية لبنان ،أو أن نتع ّرض لعملية
إرهاب فكري وتخوين وفتح ملفات عىل
الطريقــة «العضومية» ،وحتّى االغتيال
وااللغاء الجسدي».
وقال« :ال تضيعــوا بالتفاصيل يف
ملف املطران الحاج فهو ّ
يحق له أن يزور
رعيته يف لبنان والقدس لذلك يذهب إليها
علنا ً ويعود من الناقورة ،وإذا وجدت أي
قضية قانونية تُثبــت عمالته ،فلي ِ
ُعطنا
الدليل ويقدّمه للقضاء».

البخاري في الديمان

االجتماعــي وخدمــات وزارة الصحة
والناس تمــوت أمام أعيننا ،فمن واجب
كل مواطن يستطيع أن يساعد باملبادرة
إىل الوقوف إىل جانب أخيه».
وأردف افــرام« :مــن الناحيــة
القانونيّة ،نالحظ التخبّط الحاصل أمام
أعيننا يف الجسم القضائي .فمنذ شهرين
أصــدرت املحكمــة العســكرية قرارا ً
يعتــر أن مثل هذا املوضــوع ليس من
اختصاصها فكيف يحصل العكس؟».

أيوب

وزير العدل :صالحياتي ال تسمح بتنحية القاضي عقيقي

وختم معــوّض« :القضية واضحة
وهي محاولــة إخضــاع البطريركية
املارونية وموقفها السيايس ونحن نعرف
تماما ً أنّه إذا ّ
غيت بكركي اآلن موقفها
من ســيادة لبنان أو رئاسة الجمهورية
ّ
ّ
يتغي
امللف ك ّله وموقفنا واضح «طريق
القدس لن تم ّر يف بكركي!»
بدوره قال النائب أرشف ريفي من
الديمان إن «مشــاركتي اليوم مع وفد
كتلة «تجــدّد» تؤكد عــى أن معركتنا
ليست مسيحية وال إسالمية إنما وطنية
بإمتياز ،وأعود بالتاريــخ للعام 2014
حيث بدأت قرنة شــهوان مســيحية
ومن ثم تحولت اىل اسالمية  -مسيحية
وأدّت اىل الخروج الســوري من لبنان.
اليوم نحن عــى أبواب مرحلة إىل ح ّد ما
مفصلية وتاريخية لنكون كمســلمني
ومســيحيني يدا ً بيد اىل جانب حق هذا
الرصح الوطني والذي يســجل له دائما ً
وقفات وطنية مفصلية» ،الفتا ً إىل «أننا
عىل أبــواب مرحلة مفصليّــة تاريخيّة
لنقول لإليراني أخرج مــن هذا الوطن
واألمــن اللبنانــي والجيــش أه ّم من
«حزب الله» ونحــن املقاومني» .وتابع
ريفي« :نحن وطنيون وأثبتنا بأن األمن
والجيش اللبناني أهم من «حزب الله»،
نحــن املقاومة وليس هــم ،واملقاومة
املسيحية هي التي أنقذت لبنان وسجلت
انتصارات كربى ،كما املقاومة الوطنية
والتي ضمت املسيحيني والدروز والشيعة
وأحزاب يسارية حققت إنجازات يف وجه
العدو ،وليس الحزب الذي يدعي املقاومة
ويصنع منها رداء له».
أما النائب الســابق جــواد بولس،
فقال« :نحن غري مســتعدّين لتقبّل ما
حصل مــع املطران الحــاج وأعتقد ّ
أن

افرام :لتصحيح الخطأ بسرعة

ك ّل لبناني رشيف مــن واجبه الوقوف
إىل جانــب البطريرك يف هــذه املحاولة
املرفوضة واملردودة ملن أطلقها بشــأن
اتهام األسافقة يف بكركي بالعمالة ،وأن
تصل الجرأة بهم اىل التدخل يف موضوع
عالقة أســقف برعيته أينما كانت هذه
الرعية ،فهذا أمر مرفوض».

افرام

٣

أما النائب نعمة افــرام ،فرأى بعد
لقائــه البطريرك الراعــي ّ
أن «توقيف
املطــران الحــاج مشــبوه» ،مطالبا ً
«بتصحيح الخطأ الــذي حصل برسعة
واســرجاع األمــوال وتوزيعها وإعادة
جواز سفره».
وقال يف ترصيح إن «األمر مرفوض
ّ
يمس بكيان
لعدة أســباب ،أوّال ألن هذا
لبنان ،وبتاريخ يعــود إىل أكثر من 500
ســنة .الرعايا املوارنة منذ ذلك التاريخ
موجــودون يف األرايض املقدّســة ويف
فلســطني املحتلة ويف الضفــة الغربية
واألردن ولهم كرســيّهم يف حيفا ،وهذا
يف صلــب القانــون الكنــي ومرتبط
بالبطريركية املارونيّة يف جبل لبنان .ومن
واجب راعي األبرشية التواصل مع أبناء
رعيته هناك ومع لبنــان ومع العائالت
فيه والكنيســة عند الحاجــة والوجع،
واجبها أن تقوم بالخري ،وأن تربط أبناء
الرعيّــة بأقاربهم ليســاعدوا بعضهم
البعــض ،وإليصال املســاعدات إن كان
بالدواء أو املال أو ما يدعم العيش الكريم
ال بل بالحياة ،ال سيّما يف وضعنا الحايل».
أضاف« :هذه أمور عابرة للسياسة.
املوضــوع ال يتعلق بقانــون التعامل
مع ســلع من األرايض املحتلة .فعندما
تســلب أموال الناس ويتوقف الضمان

مــن جهتها ،اعتــرت عضو تكتل
«الجمهورية القوية» النائبة غادة أيوب
أن «الكنيسة املارونية طالبت برصاحة
تامة بإقالــة مفــوض الحكومة لدى
املحكمــة العســكرية باإلنابة القايض
فادي عقيقي كمســؤول أســايس عن
التطــاول عىل املطران مــوىس الحاج،
ومطالبة الكنيســة لم ِ
تأت من فراغ وال
تنــدرج يف إطار رد الفعــل ،إنما لكون
سجل هذا القايض باقرتاف أعمال خارج
األعراف واملألوف بات يستدعي ذلك».
وكتبت عرب «تويرت» ان «محاسبته
تشــكل رســالة للجهة السياسية التي
ّ
نفذ قرارهــا باالعتداء عىل الكنيســة،
كما رســالة لكل موظف ومسؤول بانه
ســيلقى املصري نفسه يف حال تخىل عن
ضمريه ودوره وتحوّل إىل أداة وصندوق
بريد للفريق الخاطــف للدولة والفريق
املغطي لهذا الخاطف».

«نحو الحرية»

أما حركة «نحو الحرية» ،فرأت أن
لبنان يعاني ورما ً خبيثا ً هو سالح «حزب
ٍ
لسياسات خارجية تُمىل
الله» وارتهانه
ّ
وينفذها «صاغِ را ً طائِعا ً بعيدا ً عن
عليه
مصالح لبنــان واللبنانيني ،فيما ما زال
َ
عكس
يوهم نفسه و»بيئته الحاضنة»
ً
حقيقة».
ما هو عليه
وقالت يف بيــان« :لقد طفحَ الكيل،
وحيث أننا قد عَ يينا يف جعلِكم تستجيبون
ِ
لصوت العقــل ،إذ ندي ُن ونشــجبُ كل
أســاليبكم املشــبوهة وا ُمللتوية ،نعي ُد
تأكي َد دعمنا الكامل لكل مطالب الرصح
البطريركــي يف بيانه الصــادر بتاريخ
 20-07-2022ويف مقدمتها:
ّ -1
كف يد القايض عقيقي ا ُملسيَّسة،
وإحالته عىل التفتيــش القضائي فورا ً
دون أي إبطاء.
ومن ِ
 - 2إعــادة كافة املواد املصادرة من
سيادة املطران موىس الحاج.
ّ
كــف التعقبات بحــق الحاج
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وإقفال امللف املشبو ِه الغايات يف توقيته
وأهدافه».
وختمت الحركة مطالبة «الحكومة
علني من غبطة
إعتذار
اللبنانيّة بتقدي ِم
ّ
ٍ
البطريرك املارونــي ومن املطران الحاج
ٍ
تسويف أو مماطلة،
فورا ً ومن دون أي
وبدعــوة املجتمع الــدويل إلحرتام كل
قــرارات الرشعيّة الدوليّــة ذات الصلة
قبل فوات األوان ،عرب تَحمُّ ِل مسؤولياتِه
َ
التطبيق
أجل
ملســاعد ِة
لبنان عمليّا ً من ِ
ِ
ِ
لقــرارات مجلس األمن
الناجز والكامل
ِ
الدويل ّ  1680 ،1559و.»1701

طوني فرنسيس

حجر رشيد
ومهمة دوكان
نجح شامبوليون قبل مئتي
عام في فكفكة معاني اللغة
المصرية القديمة رابطا ً بين
الهيروغليفية والديموقيطية
واالغريقية .قرأ شامبوليون
الفرنسي في حجر رشيد ان
الشعب يشكر الفرعون على
خدماته لمواطنيه فكان في
قراءته فاتحا ً في علم اللغات
وفي معرفة اسرار حضارة
مصرية عالمية فريدة.
بعد مئتي سنة من ترجمة
كتابات حجر رشيد يواصل
دوكان مواطن شامبوليون
الفرنسي محاوالته لفكفكة
رموز حجر رشيد اللبناني
وحتى اللحظة ال يزال يدور
في حلقة مفرغة ،فال هو تمكن
من فكفكة اللغات الثالث وال
قرأ في نوايا الرئاسات الثالث.
حجر دوكان يبدو مختلفا ً عن
حجر رشيد .ترجمته متعددة
الوجوه والتأويالت وهو في كل
مرة يلتقي فيها مسؤوال ً لبنانيا ً
يسمع رواية مختلفة أو ّ
«نقاً».
الجميع يشكو الجميع ،والكل
يعد بما ال ّ
ينفذ ،وكأن شيئا ً
لم يحصل في لبنان منذ ثالث
سنوات او منذ عامين عندما
انفجرت بيروت ببنيها.
فلنراجع زيارات خليفة
شامبوليون السابقة .في العام
الماضي تحادث مع المسؤولين
عن ضرورة اقرار قوانين
اصالحية تتعلق بالكابيتال
كونترول والمصارف والموازنة
وانجاز االتفاق مع صندوق
النقد الدولي .الجميع وعد
يومها ان كل شيء سيسير
على ما يرام قبل الوصول الى
االنتخابات النيابية ،وهو كرر ما
يقوله رئيسه ايمانويل ماكرون
من ان فرنسا تقف دائما ً الى
جانب لبنان وستبقى داعمة له
حتى خروجه من أزمته.
لكن شيئا ً من الوعود لم
يبصر النور .بقي حجر رشيد
اللبناني عصيا ً على التفسير،
واستمر دوكان في االستماع
للمعزوفات نفسها ،وواصل
شخصيا ً تقديم المطالب نفسها،
وفي هذين اليومين كرر مرارا ً
ما نطق به قبل شهور وسنوات،
واستمع على مضض الى وعود
مشابهة ،واالرجح ان الثابتة
الوحيدة في جوالته ستكون
الكبة والتبولة كما جاء في
تحليل إحدى الصحف العام
الماضي.
دوكان في الدكان كتبنا مر ًة
سابقة وال يزال الدكان اللبناني
عصيا ً على الفهم في المئوية
الثانية لتفكيك ألغاز حجر
رشيد…
أبسط االمور تشكيل حكومة
لكن االجماع الغرائبي يقول ان
ال حكومة.
واالجماع نفسه يلفت االنظار
الى اولوية انتخابات رئاسة
الجمهورية ،لكن ارباب ما
يسمى بالمعركة الرئاسية
ينصحون بطول البال ،فالفراغ
احتمال كبير ،وكما حصل قبيل
تنصيب الرئيس الحالي يمكن
ان تتكرر التجربة في نهاية
عهده مفتوحة على أشد وأدهى.
حجر رشيد اللبناني بات
يستدعي استحضار شامبوليون
من قبره!
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محـــــليـــــات
العـــدد  - ٨٩١السنــــة الـرابـعـة

ســنـــاء الــجـــاك

المحكمة العسكرية
عشية استحقاقين
قبل شهرين من االنتخابات النيابية في أيار
الماضي ،إدعى مفوض الحكومة لدى المحكمة
العسكرية القاضي فادي عقيقي على رئيس
حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بملف أحداث
الطيونة.
بعد ذلك ،قامت الدنيا ،ثم قعدت ،ثم نام الملف
في أدراج العدل ...ومن سقط في هذه األحداث
خسره أهله فقط ...وال يزال مصدر النيران التي
قنصت الضحايا مجهوالً...
واليوم ،وعشية االستحقاق الرئاسي ها هو
المفوض عقيقي يدعي على النائب البطريركي
على القدس واألراضي الفلسطينية المحتلة وراعي
أبرشية حيفا للموارنة المطران موسى الحاج.
أيضا قامت الدنيا ،والظاهر من التطور السريع
لألحداث أنها ستقعد ،وقد يسقط ما حمله معه
المطران في درج ما وينساه الجميع.
ويبقى بين االستدعاء األول واالستدعاء الثاني
ثمة مقارنات تجوز .منها ما يتعلق باألجواء التي
كانت سائدة عبر الترويج لها بأن ال انتخابات
نيابية حينذاك .واليوم ،هناك من يروِّج للفراغ
الرئاسي.
لكن االنتخابات حصلت في موعدها ،مع كل
التشنج الذي سبقها والفوضى األمنية المتنقلة
لتوحي بالفلتان.
وقيل بعد حصولها أن المجتمع الدولي فرض
إجراءها ،وهدد أهل المنظومة ّ
أن عكس ذلك غير
مسموح.
ويحكى عن أن فعل الفرض ال يزال قائما ً بما
يتعلق باالستحقاق الرئاسي .بالتالي يمكن قراءة
مسارعة مرشح «حزب الله» الموعود بكرسي
بعبدا سليمان فرنجية إلى الديمان بعد سابقة
توقيف المطران موسى الحاج ،في إطار استكمال
مشهدية التمهيد لاللتزام بالمواعيد وفق الدستور،
مع تحضير األرضية الالزمة للسيطرة على النتائج
سلفاً.
وفي باب المقارنات أيضاً ،يأتي هذا التجييش
الطائفي ،كما شهدناه بفعل غزوة الطيونة،
ليستعر أكثر فأكثر بعد انتقال االستفزاز من
السياسة إلى الدين .وكلنا نعرف مدى خطورة
األمر ألن سوق الطائفية هي األكثر رواجا هذه
الفترة ،فخرائط التقسيم تغزو مواقع التواصل
االجتماعي ،وبلدية بيروت على المشرحة ليس
ألسباب علمية وعملية ،ولكن ألن هناك من يسعى
إلى دمغ هوية الفساد بجماعة بعينها في ادعاء
حرصه على المجتمع المسيحي ،في حين أن ما
تحتاجه بيروت وباقي المناطق اللبنانية هو رفع
هيمنة الفساد وتطهير اإلدارات والمحاسبة ،فهذه
الهيمنة عابرة للطوائف ،بالتالي فإن المواجهة
تكون بأداء بلدي يعتمد الالمركزية حيث يجب،
لتسهيل أمور اللبنانيين ،وليس لتقسيمهم
وفق انتماءاتهم الدينية والمذهبية على حساب
المواطنة.
أيضا ً وأيضا ً في باب المقارنات ،يأتي ضرب
القضاء .فعشية االنتخابات النيابية ،كانت الحملة
مستعرة لقبع المحقق العدلي في جريمة تفجير
مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار ،واليوم
وأكثر من أي يوم مضى يتواصل العبث بالقضاء،
الذي يتحرك بناء على إشارة سياسية ممن لهم
اليد الطولى للتحكم بالملفات وإثارتها لخدمة
األجندات المشبوهة.
وفي حين يصر المدافعون عن توقيف الحاج
على أن المسألة قضائية صرف وال عالقة لها
بالسياسة والرسائل الموجهة إلى بكركي،
يتناسون أنهم يرمون القضاء واألمن كحذاء
مهترئ عندما يتعلق األمر بجرائمهم ،وهي
وبحمده تعالى إلى ازدياد وازدهار.
والمؤسف أن هذا الشعب العظيم حاضر لينسى
أزماته التي تطيح بكل إمكانية عيش كريم له
وألوالده ،ويقف متأهبا ً على شوار االستفزازات،
ويندفع كالثور ناسيا ً من سرق له أمانة وحاضره
ومستقبله ،وحتى جواز سفره ،ليهب ويصرخ :يا
غيرة الدين ،ويمعن في التطرف .وهذا ما يطلبه
المايسترو ليصنف اللبنانيين بين عمالتين أو
أكثر ...نحن مع إيران وأنتم مع إسرائيل ...وغيركم
مع السعودية ...وال فضل لعربي على أعجمي إال
بفائض القوة ...والساعي إلى كرسي بعبدا بوعد
منذ التسوية المدمرة ...يطمئننا الى أنه ملتزم
الخط ...لكنه ال يستجيب إلى اإلمالءات...
صدقوا...وصادقوا...
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أكد خروج عون من بعبدا ولم يتوقع تشكيل الحكومة قبل نهاية العهد

باسيل :ال أرى مبررًا لتأييد فرنجية
لرئاسة الجمهورية
ِمن عىل شاشــة «حــزب الله»
تشــكيلها قبل نهاية العهد» الفتا ً اىل
التلفزيونيــة ،قناة «املنــار» ،وجه
ان «حكومة ترصيف االعمال الراهنة
رئيــس «التيــار الوطنــي الحر»
غري مكتملة املواصفات وغري مؤهلة
النائب جــران باســيل يف مقابلة
لتسلم صالحيات رئيس الجمهورية
ضمــن برنامج «حديث الســاعة»
يف حال حدوث فراغ».
مــع االعالمي عماد مرمل رســائله
وحــاول باســيل التنصل من
السياسية  ،وشن حملة عىل الرئيس
انتمائه اىل املنظومــة ،قائال «ال أحد
املكلف نجيب ميقاتي مســجالً عليه
يمكنه ان يعتربنا جزءا ً من املنظومة
عدم قيامه اصالً بمحاوالت لتشكيل
فنحن عكسها لكن تركيبة البلد كانت
حكومة جديدة« ،فهو مــن البداية
تقتيض مشاركتنا يف الحكومات فهل
قال للــوزراء إن مشــوارنا طويل
كان يمكن تشكيل حكومة بال ممثيل
وأريد الحفاظ عليكــم ،وهو ال يريد
مختلــف املكونــات؟» .كذلك رفض
تحمل وزر بعض القضايا ،كحاكمية
اتهامــه بالتعطيل الدائم «فنحن كنا
مرصف لبنان وتحقيق املرفأ والخط
نمارس مقاومة وممانعة سياســية
 29وموضــوعالنازحني ،وكان عليه
لتصحيــح تمثيلنا ومنــع التعرض
أن يعطي أمرا ً لألمن العام بمنع من
لحقوقنا السياسية بما ومن نمثل».
يحملون بطاقة نــزوح من الدخول
ونفى تمسكه بحقيبة الطاقة ،واعلن
اىل لبنان» .واعترب ان
ان القرار الســيايس
«من ال يريد حكومة،
االمريكي هــو الذي
هو الــذي يزور بعبدا
يمنع وصول الكهرباء
وي ضع تشكيلة ام ا م حكومة تصريف األعمال والغــاز اىل لبنــان
رغم توقيــع العقود
رئ يــس الجمهور ية الراهنة غير مؤهلة
ويقول لــه هذه هي لتسلّم صالحيات الرئيس مع مــر واالردن.
االسماء ّ
وتوجه إىل األمني العام
وغيت ث الثة
لـ»حزب الله» السيد حسن نرصالله
اسماء من وزرائ ك فيها وهناك اسم
ووزارة الطاقة لطلب الفيول اإليراني
آخر غريتــه باالتفاق مــع الرئيس
املجانــي« ،وغدا يصبــح لدينا 10
بري» .وقال« :لدينا لوم عىل حلفائنا
ساعات كهرباء».
الذين سموا ميقاتي مع العلم انه لن
وطمأن باســيل اىل ان الرئيس
يشكل ونحن نبهنا من ذلك من قبل».
ميشــال عون ســيرتك قرص بعبدا
وعن عدم زيارة ميقاتي اىل قرص
عند انتهاء واليته الرئاسية وقال انه
بعبدا قال باسـ ـ ي ل« :ميقاتي اتصل
ينتظر الخــروج منه و»مش مصدق
برئيس الجمهورية قبل ان يســافر
أيّ ساعة بتجي» وبعدها سنعود إىل
وقال له عندما أع ــود أتكلم معك».
طبيعتنا بعيدا ً عن قيود القرص».
وشــدد عىل رضورة تشكيل حكومة
وكشــف باســيل ان هناك ملفا ً
«النها ستشكل الضمانة لعدم حصول
قضائيــا ً جديدا ً ســيظهر قريبا ً بحق
فراغ تام يف الحكم» ،وعىل وجوب عدم
رياض ســامة مــن احــدى الدول
حصول فراغ رئايس ،واضاف »:أنا مع
وقال»:لم نكن نريد التجديد له يف بداية
تشكيل الحكومة غدا ً ولكن ال أتوقع

جبران باسيل

العهد لكن االكثرية ومن ضمنها رئيس
الحكومة ووزير املال لم تقبل فلم يعد
من خيــار يومها» .واكــد ان الرئيس
عون لم يســتطع يف عهــده أن يقيل
سالمة ،فهل سيستطيع اليوم؟ ورأى
ان القاضية غادة عون «ما حدا بيقدر
يهدّيها» ،مؤكدا ً انه ضد كتاباتها عىل
«تويرت» ،ومعتــرا ً ان ال أحد يحركها
«وعرفت أنهــا نزلت إىل مرصف لبنان
من اإلعالم ،واإلدعاء عىل رياض سالمة
والله العظيم ما كان معي خرب».
وقال باسيل «خطة التعايف كذب
عىل الناس وقســم كبــر من أموال
املودعــن «راح» وكل يوم بيقتلوني
سياســيا ً ملا يقولوا عني فاســد».
وعن موضوع رئاســة الجمهورية
قال :اســتطيع انا اكون رئيســا او
صانع رئيس حسب الظرف ...اليوم
«دارجة» عبارة «مرشح طبيعي» اي
كماروني ورئيس اكرب تكتل...
ال اصبح مرشــحا ً رئاســيا ً اال
عندما أعلن ذلــك او اتحرك من اجل

ذلك وكل همي باملوضوع اننا جاهدنا
لتكريس هــذا الحق للممثلني االوائل
للمكونات فكيف ســنتخىل عن امر
من هذا النــوع؟ اضف اىل ذلك انه اذا
كان ميشال عون «ما خ ّلوه» يشتغل
فأنا ايضا ما رح يخلوني وبالتايل اريد
ان اعرف ملن سيســمحون بالعمل؟
أضــاف باســيل :ال عالقــة نهائيا ً
للعقوبات االمريكية عىل قراري بعدم
الرتشح لرئاسة الجمهورية وال ارى
مربرا ً لتأييد سليمان فرنجية لرئاسة
الجمهورية وهناك فرق بني شخص
عنده نائب واحد وشــخص عنده 20
نائباً ...اعرف انه ال يجب التســكري
عىل اي احتمــال ويمكن االتفاق مع
فرنجية والقريبني اليه بالسياســة
عىل احد ،او مــع القوات عىل احد...
لكن الهم االول بالنسبة يل هو اننا اذا
لم نكن نحن فيجب ان ننقل تمثيلنا
ألحد لكن مرفوض بالكامل ان يأتي
شــخص ال تمثيل له او بــا تمثيل
منقول اليه اىل الرئاسة».

"لتكوين جبهة متماسكة بوجه السالح واعتماد الحياد وانتخاب رئيس سيادي إصالحي"

مهمتها
"«لجنة التنسيق اللبنانية  -األميركية"» تنهي
ّ
مع نهاية مهمتها االســتطالعية الهادفة اىل
معاينة األوضاع الســائدة يف لبنــان من مختلف
جوانبها ،وسبل مواجهة الصعوبات التي يعانيها
اللبنانيــون ،تحدّثت اللجنــة التوجيهية يف لجنة
التَّنسيق ال ّلبنانيّة  -األمريكيّة ( )LACCيف مؤتمر
صحايف يف مقر نــادي الصحافة يف بريوت أمس،
عن خالصــة زيارتها اىل بريوت ومــا انتهت اليه
اللقاءات التي شملت القوى السيادية واالصالحية
والتغيريية ودبلوماســيني عربــا ً وأجانب وقائد
الجيش العماد جوزاف عون.

أبو زيد

رحّ ب رئيس النادي بسام ابو زيد بالوفد وتمنّى
أن يكــون قد و َ
ُفــق يف مهمته ليعــود إىل الواليات
املتحدة األمريكية بمــا أراد من هذه الزيارة .وقال:
َّ
تتحقق أماني ُكم بقيــام دولةٍ حقيقيّة
«أتمنّى أن
رئيس للجمهورية يُرتجم تط ُّل ِ
عات
وقويّة وانتخاب
ٍ
رئيس سياديّ ي ّ
ُحقق طموحاتِهم».
اللبنانيني اىل
ٍ

وهبه

ث ّم تحدّث عضــو الوفد فارس وهبه متوجّ ها ً
بالشكر إىل ك ّل من استقب َل الوفد ورحَّ ب بالزيارة،
وما نوى القيام بــه وتحقيقه .وتوجّ ه بكلمةٍ إىل
وســائل اإلعالم التي واكبت الوفد يف زيارته مُثنيا ً
عىل دور االعالميني ووســائل االعالم يف محاكاة
ري
هموم اللبنانيّني وتط ُّلعاتهم إىل
وضع أفض َل بكث ٍ
ٍ
ممّ ا يُعانون منه اليوم.

ريحاني

ويف بيان تلته عضو اللجنة مي ريحاني ،رأت

ً
أزمة غري مســبوقة عىل الصعيد
أن «لبنان يواجه
الدّســتوري الســيايس الســيادي واالقتصادي
واالجتماعي ،وتمثّل تهديدا ً خطريا ً لهويّته وكيانه
ودولته» .وأق ّرت اللجنة بـ»وجوب إدخال تغيريات
بنيويّــة عىل ك ّل املســتويات ّ
وأن الزمن هو زمن
ٌ
«لحظة تاريخي ٌّة للمحافظة
العمل» ،الفتة إىل أنّها
ً
رســالة للحريّة واألخــوّة والتعدديّة
عىل لبنان
والعيش معاً».
وتابعت« :انتخب الشعب اللبناني ممثلني
منتهكي ّ
السيادة والفساد
يف الربملان يُعارضون
ِ
ً
هزيمة بمن يرفضون َ
صوْن هذه
ملحقني بذلك
ّ
السيادة وإنفاذ اإلصالحات ،وأوضح الناخبون
يف لبنان كمــا يف الخارج أنّهــم يطمحون إىل
قــادة جدد مصمّ مني عــى التعامل مع األزمة
ّ
والســياديّة لاللتزام
االقتصاديّة واالجتماعيّة
باإلصالحــات الفوريّــة ورفض نهــج املافيا
وامليليشيات وصون السيادة واعتماد الحياد يف
السياسة الخارجيّة».
وأشــارت ريحاني إىل أن وفــد اللجنة طالب
خالل اللقــاءات بمجموعــات برملانيّة مختلفة
وأحزاب وقوى من املجتمع املدني تؤمن بســيادة
لبنان وباإلصالحات ،بوجــوب أن «يعمل جميع
النواب الذيــن يُعارضون الســاح غري الرشعي
ويرفضون حكم الساسة الفاسدين عىل التنسيق
يف ما بينهم من أجل تكوين جبهة متماسكة ضمن
رئيس جدي ٍد ملتز ٍم
آليّة تنســيق لضمان انتخاب
ٍ
بسيادة لبنان املطلقة وحماية هويّة لبنان ويعمل
عىل ضمان حوكمة سليمة ّ
شفافة من سيشاركه
ال ّذراع التنفيذيّة عىل مستوى الحكومة» ،داعية إىل
«وضع الخالفات التفصيليّة جانبا ً بني هذه القِ وى

الســياديّة اإلصالحيّة التّغيرييّــة واالتفاق عىل
رئيس ملتز ٍم
العنارص األساسيّة وأبرزها انتخاب
ٍ
بســيادة لبنان وبجميع اإلصالحات عىل مستوى
ً
كافة».
القطاعات
كما لفتــت إىل أنه «كان لدينــا لقاءَات مع
أصدقاء لبنان يف املجتمــع الدّويل والعالم العربي،
وملســنا حِ رصا ً عىل لبنان وهويّته وتعافيه وهو
ّ
املؤســس يف األمم املتّحدة وجامعة الدول
العضو
العربيّة .وهذا يُثبت ّ
أن لبنان ليس مرتوكاً ،ونحن
نحــرص عىل ذلــك يف عملنا مــع ك ّل املعنيّني يف
الواليات املتّحدة األمريكيّة ،الســتمرار دعم لبنان
وخصوصا ً الجيش ال ّلبناني .وهنــا نؤ ّكد أهميّة
العودة إىل الدّســتور وتطبيقــه واحرتام وتنفيذ
القــرارات الدوليّة ّ
الصادرة عن مجلس األمن ذات
ّ
الصلة بسيادة لبنان».
لحظة تاريخي ٌ
ٌ
ّــة جوهرها
وختمــت« :انّها
لبناني وبعدها إقليمــي ودويل بما يؤ ّكد ّ
أن لبنان
نمــوذج حضاري .وتفويت هــذه اللحظة وهذه
الفرصة يعني خســارة لبنان واحتمال خسارته
وتدمريه وتدمري حوكمته ورســالته .وإذا حصل
ذلك فهذا يعني خسارة لبنان الذي هو مثا ٌل وقدو ٌة
يف مجال التنوّ ع الثقايف والتعدديّة».
ويف ر ّد عىل اســئلة الصحافيــن ،أكد عضوا
الوفد الدبلومايس الســابق وليد معلوف والدكتور
جوزف جبييل ،أن «من أبرز مهام اللجنة التنسيق
مع االدارة االمريكية والكونغرس يف كل الخطوات
الهادفــة ،كي تبقى أنظارهــم موجهة إىل لبنان
وخصوصــا يف املحطات املهمــة» ،ولفتا إىل «أن
حرص زياراتهم بالقوى الســيادية واالصالحية
والتغيريية هو أمر مقصود».

محـــــليـــــات
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حكومة تصريف األعمال وصالحيات رئيس الجمهورية في حالة الشغور

دستوريًا يجب تأمين النصاب وانتخاب رئيس وليس
"«اإلنقالب"» على النظام
أكــــرم حـــمــدان
كلما اقــرب موعد اإلســتحقاق
الرئايس واقرتبنا من مهلة الشهرين التي
تسبق إنتهاء والية الرئيس ،وبمعنى أدق،
كلما اقرتبنا من بداية شهر أيلول املقبل،
كلما ارتفعت وترية اإلجتهادات والفتاوى
والدراســات حــول مفهــوم ترصيف
األعمــال ودور حكومة ترصيف األعمال
وصالحيات رئيــس الجمهورية ،وما إذا
كانت حكومة ترصيف األعمال تستطيع
ممارســة صالحيات رئيس الجمهورية
يف حالة الشــغور ،ســيما وأن األجواء
واملعطيات املتوفــرة ال توحي أقله حتى
الساعة بإمكانية تشكيل حكومة جديدة
كاملة الصالحيات ،وبالتايل فإن الرتكيز
ربما بات أكثرعىل ما بعد  31ترشين األول
املقبل.
هذه املعطيات والوقائع ربما دفعت
مجموعة مــن السياســيني وأصحاب
اإلختصاص الحقوقيني والدســتوريني
اىل عقد حلقات نقاش وحوار تغوص يف
تفنيد بعض اإلجتهــادات عىل خلفية أن
النص الدســتوري هو األصل واألساس
والقاعــدة وليس العكــس ،وبالتايل ال
يجوز اإلنطالق من فرضية الخروج عن
املألوف كعدم إجراء اإلنتخابات الرئاسية
يف موعدها ،والذهاب كل ست سنوات إىل
التفتيش عن فتاوى لم يأت الدستورعىل
ذكرها.
ويف السياق ،وبدعوة من أعضاء لجنة
«مرصد الطائف» ،أقــام «النادي الثقايف
العربي» منذ أيام ندوة سياسية ،يف مقره
يف الحمرا ،بعنــوان «صالحيات حكومة

ترصيف األعمال يف حالة الشغورالرئايس»،
بحضور الرئيس فؤاد السنيورة ،ورئيسة
«النادي الثقايف العربي» الســيدة سلوى
السنيورة بعاصريي ،والنائبني السابقني
ســمري الجرس وعمار حوري ،والنائب
والوزيرالسابق بطرس حرب ،والوزيرين
السابقني د .حســن منيمنة ود .طارق
مرتي ،والقايض شكري صادر ،وكل من
الدكاترة أنطــوان مرسة ،أنطوان قربان،
أنطوان حــداد ،خالد زيادة ،عارف العبد،
حارث سليمان ،عدنان حمود ،واألساتذة
حســان الرفاعي ،عصام عرقجي ،دينا
التنري.
وتحدث يف الندوة كل من الوزيرالسابق
د.رمزي جريج ،الوزيرالســابق د .خالد
قباني ،الدكتــورة الرا كرم البســتاني
والدكتور رزق زغيب.
وتمحــورت مداخالت هــذه الندوة
املغلقة حول الظرف الســيايس الصعب
الذي يشــهده لبنان اليــوم ،ورضورة
الحفــاظ عىل اتفاق الطائــف وتطبيق
بنــوده الدســتورية بمواجهــة الذين
يحاولــون اإلنقالب عليــه .وكان هناك
توافق بني املنتدين حول رضورة أن يُخيل
رئيس الجمهورية القرص الجمهوري فور
انتهاء واليته وعدم البقاء دقيقة واحدة
تطبيقا ً ألحكام الدستور.
ويف حال لم تكن قد تشكلت حكومة
كاملة الصالحيات حتى ذلك الحني ،يُمكن
لحكومــة ترصيف األعمــال أن تمارس
صالحيات رئيــس الجمهورية يف حالة
الشــغور ولو أن بعض الصالحيات التي
تتعلق بشــخصه من الصعب تجيريها
كمثل توجيه رسالة ملجلس النواب مثالً

حكومة تصريف األعمال باقية في عهد الفراغ

او قبول اعتماد الســفراء وغري ذلك من
األمور ذات الطابع التقني ،وبالتايل فإن
صالحيــات حكومة ترصيــف األعمال
تضيق وتتســع حســب فرتة الشغور،
فهناك فرق باملمارسة ما بني فرتة الـ10
ايام والسنة مثالً.
كذلك ،هناك إجمــاع لدى أصحاب
اإلختصاص يف املجال الدستوري،عىل أن
الخطأ هو يف ممارسة تعطيل النصوص
وعدم تأمني النواب نصاب جلسة إنتخاب
رئيس الجمهورية ممــا يُعد إنقالبا ً عىل
النظــام وليس كما يدعــي البعض بأن
العلة يف النظام ،فالعلة يف ممارسة القوى
السياسية ومزاجيتها يف تطبيق الدستور،
فماذا يعنــي أن ال يحرض نائب من أجل
انتخاب رئيس للبالد وهــو من مهامه
األوىل؟ ومــاذا يعني أن يتغيــب النواب
مثالً عن حضور جلســات الترشيع وأن
ال يمنحوا الحكومة الثقة أو ال يشاركوا
يف تسمية وتكليف رئيس الحكومة وغري
ذلك من املهام والــدور املناط بالنائب؟
أليس هــذا تخليا عــن دوره وبالتايل ما
مربر وجوده؟ الوزير الســابق الدكتور

رمزي جريج قارب مســألة صالحيات
حكومة ترصيف اإلعمال يف حالة شغور
موقع رئاســة الجمهورية ،باإلستناد إىل
النصوص الدســتورية ،شــارحا ً بعض
التجارب املشــابهة التي مر بها لبنان يف
ظروف عصيبة متعددة.
أمــا الوزير الســابق الدكتور خالد
قبانــي فقــد أســهب يف رشح بنــود
الدستور واملواد املتعلقة بانتخاب رئيس
الجمهورية ومســؤولية النواب ومسألة
تأمني النصــاب ،محذرا ً مــن خطورة
الوضع اإلنقالبي الذي يُما َرس عىل اتفاق
الطائف ،ومبديا ً خشــيته من الفوىض
السياســية التي يعبــث أصحابها من
خاللها بالدستور ،مهددين بهذه الفوىض
الكيان اللبناني.
أما الدكتورة الرا كرم البستاني ،فقد
أضاءت بأسئلتها الهادفة واملحورية عىل
الشغور الرئايس ،وما إذا كان هناك ثغرة
أو مخرج يف الدســتور ،يســمح لرئيس
الجمهورية البقاء يف منصبه ،بعد انتهاء
واليته ،وما هي اإلرتدادات التي يمكن أن
تحصل يف هذه الحالة؟

المشهد يتبدّل في محيط مقاهي البردوني

وشتاء
إستثمارات ستحيي المنطقة صيفًا
ً
زحــلــة  -لـوسـي بـارسـخـيـان

سيتبدّل املشــهد بشكل جذري
خالل أســابيع يف منطقــة مقاهي
وادي الربدوني يف زحلــة .وما يعرف
يف جغرافية املدينة بالـــ dead end
سيخترب حيوية مضاعفة ،تضاف اىل
تلك التي خلقتهــا الحانات واملطاعم
التي تمددت بمحيط مدخل «الوادي»،
وذلك مع اســتكمال أعمــال البنية
التحتيــة التــي قامت بهــا البلدية،
لتحويــل جزء مــن املســاحة التي
استملكتها يف املنطقة اىل محطة دائمة
للـ  street foodوتقديم الخدمات التي
تتناسب مع وظيفة املنطقة السياحية
والظــروف املعيشــية القائمة ،علها
تتحول حاضنة الســتثمارات شبابية
تجريبيــة تطمح للتوســع يف زحلة
وخارجها.
األرضية باتت جاهزة ،وتضمنت،
اىل رصــف املــكان وتحديد مرسحه،
اســتحداث رصيف يطل مبارشة عىل
مجرى نهر الربدوني الذي جرى تأهيله
يف مرحلة سابقة ايضا ،وإقامة شبكة
الرصف الصحي .وصارت املسؤولية
حاليا ً بيد املستثمرين الذين تحمسوا
إلقامة بيوت جاهزة ســيقدمون من
خاللها الخدمات .وعدد هؤالء بحسب
رئيس بلديــة زحلة – معلقة وتعنايل
أسعد زغيب  16شابا ً وشابة تقدموا
للبلدية بأفكار متنوعة ،وسيبارشون
بتنفيذها خــال أســابيع .علما ً أن

املنطقة تتسع لـ 19بيتا ً جاهزا ً يمكن
أن يخصص كل منها بمساحة تضمن
كراس
الفســحة الخارجية لوضــع
ٍ
وطاوالت إلستقبال الزبائن.
هذا املرشوع يشكل تعويضا ً عن
فرصة مؤجلة للمنطقة ،وكان قد بدأ
التفكري به منذ سنة  ،2002ويتضمن
اســتحداث مبان تحمل طابعا ً تراثياً،
يمكن أن تستقطب نشاطات مختلفة،
ويكون طابقها املتمدد اىل تحت األرض
مخصصا ً للحانــات املجهزة بكواتم
صوت وكافة املستلزمات التي تراعي
املحيط الســكني ،باإلضافة ملواقف
سيارات تتسع لعدد زوار املنطقة التي
كان يفرتض تحويلها منطقة مشاة،
يفصلها جــر اســتحدثته البلدية
أيضا.
عندما وضع املــروع «الحلم»
لم يكن أحــد يتوقع تنفيــذه دفعة
واحدة ،خصوصا ً أن ماليات البلديات
كما يؤكد زغيب ،ال تســمح بإنفاق
ماليــن الدوالرات يف تشــييد املباني.
ولذلك بــارشت البلديــة أوال بخطة
اإلســتمالكات التي صــارت متاحة
فور صدور مرســوم خاص باملنطقة
يف ســنة  .2004وقد استكملت هذه
اإلســتمالكات عىل مراحل .ولكن ما
إن الحت يف االفــق إمكانيات املبارشة
بالشــق التنفيذي للمــروع حتى
عصفــت بلبنان األزمــة اإلقتصادية
التي كبلت أيادي كل البلديات ،لتصبح
عاجزة عن إصالح حتى بعض االعطال

بانتظار التنفيذ

الصغرية يف بعض القــرى .ومن هنا
ولدت فكرة اســتبدال املباني الكبرية
ببيوت جاهزة ،إىل أن تتبدل الظروف،
ويأتي من يبــدي إهتمامــا ً بوضع
استثمارات اكرب يف هذه املنطقة.
يتوقع زغيــب أن تصبح املنطقة
جاهــزة إلســتقبال الــزوار خالل
شــهر آب ،حيث يفــرض أن يكون
املستثمرون الشــباب الذين تقدموا
بطلبات إنشــاء «الكيوســكات» قد
جهزوا بيوتهم واستكملوا اإلجراءات
املطلوبة مــن تأمني امليــاه ووصل
رصفها الصحــي بالخطوط املجهزة
وغريها.
وحــول املظهر الذي ســتتخذه
هذه البيوت يــرح زغيب أن البلدية
«لم تتدخــل مبارشة فيــه بل تركنا
الحريــة باختيارهــا ولم نســع اىل
توحيد مظهرهــا حفاظا ً عىل التميز

وخصوصيــة التنوع التــي يمكن أن
تكون أكثر جاذبيــة لزوار ،وإنما مع
إرشافنا مبارشة عــى أهمية تطبيق
املعايري التــي وضعناها بالنســبة
للمظهر ونوعية تقديم الخدمات».
ويؤكــد زغيــب يف املقابل أن ال
تأثري ســلبيا ً لهذه املنطقة املتوسعة
عــى مقاهــي ومطاعــم الــوادي
التقليديــة ،ألن نوعية االكل والخدمة
املقدمة مختلفة ،وبالتايل هناك توقع
إلســتقطاب فئة جديدة مــن الرواد
لهذه املنطقة .ويقول« :هدفنا حاليا ً
ان نثبــت مالحظتنا بأن هذه املنطقة
لديها فرص للعيش صيفا ً وشــتاء.
ومن خالل إثبــات هذه النظرية نأمل
أن تجذب املنطقة املستثمرين الحقاً،
فيتم تنفيذ املرشوع بشــكل مستدام
مع رشكاء للبلديــة التي تملك كامل
األرض».

بــدوره ،فند الدكتــور رزق زغيب،
العديد مــن مواد الدســتور التي تتعلق
بانتخاب رئيس الجمهورية ،وصالحيات
حكومة ترصيف األعمال.
وشــارك يف الحــوار واملداخالت كل
من الرئيــس فؤاد الســنيورة والوزراء
الســابقون بطرس حرب ،طارق مرتي،
سمري الجرس ،واألساتذة حسان الرفاعي،
أنطوان مرسة ،حيث تم استعراض دقيق
للتجارب اإلنتخابية الرئاســية التي م ّر
بها لبنان ،قبــل الطائف وبعده ،وكيفية
التعامل مع املادة  49من الدستور وكذلك
مســألة النصاب التي يجري تفسريها
بطرق عدة.
يف الخالصــة ،بدأ الجــو العام من
مختلــف اإلتجاهات السياســية ينحو
باتجاه عدم تغطية «اإلنقالب» السيايس
عــر بقاء رئيس الجمهوريــة يف بعبدا،
سيما أن ذلك غري ممكن دستورياً ،وهو
األمر الذي ربما تلتقــي حوله قوى من
مختلف اإلتجاهــات املعارضة واملوالية،
بمعــزل عــن الفتــاوى واإلجتهادات
الدستورية.

العامة
توضيح من المديرة
ّ
للمؤسسة المارونية لإلنتشار
وردنا من املديرة العامّ ة للمؤسســة املارونية
لإلنتشار السيدة هيام البستاني البيان اآلتي:
«جانب جريدة نداء الوطن الغ ّراء،
قرأنا يف عددكــم الصادر يف  21تمــوز الحايل
مقالــة للصحايف آالن رسكيس يتســاءل فيها عما
فعلته املؤسسة املارونية لالنتشار يف قضية التع ّرض
لشخص النائب البطريركي الجليل موىس الحاج.
هذا التســاؤل ين ّم عن عــدم معرفة كافية يف
شؤون الكنيسة املارونية وتركيبتها الداخلية.
ويف هذا اإلطار ،ينبغي توضيح ما يأتي:
 - 1إن البيان الصادر عن البطريركية املارونية
بمرجعيتــه ونربتــه ّ
ودقته وحزمه ،هــو التعبري
األسمى عن موقف البطريركية املارونية وأبرشياتها
وأجهزتها ومؤسساتها.
 - 2إن املؤسســة املارونيــة لالنتشــار هي
مؤسسة بطريركية تابعة مبارشة لصاحب الغبطة
والنيافة مار بشــارة بطرس الراعي الكيل الطوبى،
مك ّلفة بتعيني وتوجيه منه مبارش بمتابعة شؤون
املنترشين وشجونهم ،وبكل ما يرتئيه سيد بكركي.
 - 3إن التســاؤل عمّ ا فعلته مؤسسة االنتشار
ألشبه بالتساؤل عما فعلته أي مؤسسة بطريركية
أخرى أو أبرشية أو لجنة أسقفية ،يف حني أن هناك
ّ
ويعب عنه.
رأسا ً واحدا ً للكنيسة يقودها
 - 4إن صــدور بيان عن املؤسســة املارونية
لالنتشار يف شأن تك ّلم به السيد البطريرك ألشبه بما
تقوم به أوركســرا األجهزة واملؤسسات يف األحزاب
والــدول التوتاليتارية من طبل وتزمري لتغطية ظلم
فرض الرأي الواحد.
 - 5إن أركان ومســؤويل وأصدقاء املؤسســة
املارونية لالنتشــار ّ
عبوا عــن مواقفهم الداعمة
بالكامل للسيد البطريرك والشاجبة بأقىس العبارات
لترصفات «فلول الفاشلني».

٦

محـــــليـــــات
العـــدد  - ٨٩١السنــــة الـرابـعـة

مـحـمـد علي مقلد

الثابت والمتحول في انتخابات 2022

 - ١٠نواب الثورة :احذروا
مناوراتهم التافهة
المناورة بحسب قواميس اللغة ُ
«خ َّ
َاع
طة َقا ِئمَة عَ َلى الخِ د ِ
وا ْل ُم َراو ََغةِ والحيلة»؛ والمراوغة في أحد معانيها هي الخداع.
ونقيضها الشفافية والصدق والوضوح .ربما فات القواميس
إضافة الكذب إلى هذه المفردات الثالث .فهل يعصى على
المتابع بعد هذا التعريف اللغوي تصنيف التحالف الحاكم
في لبنان الذي هو سبب األزمة ومديرها؟ هذه المفردات
أدوات في الصراعات والحروب ،لكنها حين تعبر عن عالقة
الحاكم بشعبه يغدو الخداع والمراوغة والحيلة من أخالق
السياسيين المنافية لألخالق.
حين تفتقد المناورة إلى منسوب الذكاء المطلوب تتحول
إلى لعبة مكشوفة وتافهة .وما أكثر هذا النوع من المناورات
في السياسة اللبنانية .أبرزها ثالثة ومعظمها من نتاج أهل
الممانعة :التصويب على القطاع المالي والمصرفي ،العلمانية
حين ترفع شعارها قوى طائفية ،الدولة حين يتردد هذا
المصطلح على ألسنة الميليشيات.
أول الثالثة هو األكثر التباسا ً ألن األزمة المالية النقدية
االقتصادية التي تصيب الناس في حياتهم اليومية ال تترك
لهم مجاال ً للبحث عن األسباب البعيدة فيستوقفهم الوجع
الماثل أمامهم في المأكل والمشرب والطبابة والتعليم والنقل
واالتصال والتواصل ،ويكتفون بالصراخ في وجه من يمسك
مفاتيح الخزائن المالية .إغارات القاضية غادة عون من هذا
الصنف التافه من المناورات للتغطية على األسباب السياسية
لألزمة وعلى مسببيها.
قلنا منذ بداية الثورة إن األعراض اقتصادية اجتماعية أما
المرض فهو سياسي .كل من تولى السلطة من أعلى مراتبها
إلى أدناها مسؤول ،لكن البداية في السياسة ،والمحاكمة
السياسية وحدها من حق الشعب أما المحاكمة القضائية
فهي من مهمات القضاء .كل تصويب في غير هذا االتجاه
يؤدي ،من ناحية ،إلى تمويه الحقيقة وتجهيل الفاعل ،ومن
ناحية ثانية إلى تشويه آليات البحث عن المجرم ،والمجرم
هو من ينتهك سيادة الدولة والقانون والدستور.
كثيرة هي المناورات من هذا النوع وهي تصوب على
الجانب المالي من األزمة لكن همها محصور بالرئاسة
لتأمين صك براءة لقديمها وإزالة العقبات من أمام جديدها.
هل من عاقل أو جاهل أو ذكي أو غبي أو وطني أو عميل إال
ويعرف جانبها المخادع؟ إذن هي من النوع التافه.
ثاني الثالثة مناورات العلمانية والدولة المدنية التي
يجمع على رفع شعارها أطراف التحالف الحاكم الثالثة.
التيار الوطني الحر بطل تجميد المراسيم بدعوى إخاللها
بالتوازن الطائفي ،وحابس المراسيم في درج المستشار؛
والثنائي الشيعي بطل تعطيل عمل الحكومة بدعوى فقدانها
الميثاقية ،وتعطيل المؤسسة الدستورية بالقمصان السود
أو بإقفال أبواب البرلمان من غير تبرير .وقد فات الثنائي
أن أهم حكومة في تاريخ الجمهورية اللبنانية تشكلت في
عهد فؤاد شهاب برئاسة رشيد كرامي وضمت أربعة وزراء،
اثنين من السنة واثنين من الموارنة ولم يشكك أي فقيه في
المجلس النيابي يومذاك ،وكان يعج بالفقهاء ،بميثاقيتها
وشرعيتها ودستوريتها ،ولم ْ
يش ُك أحد من عدم تمثيل سائر
الطوائف فيها .تلك الحكومة هي التي أسست دولة القانون
والمؤسسات .هذا الصنف من العلمانيين على عالقة غير
سوية بالمؤسسة الدينية .إما حرب على رجال الدين إما
خضوع أو إخضاع ،فيما العلمانية الحقيقة ال تقوم إال على
أساس الفصل ،فصل سلطة المؤسسة الدينية عن سلطة
الدولة ال فصل الدين عن الدولة ،وهذا ال يتحقق ،كما يحلو
لهم ،بإلغاء قوانين األحوال الشخصية أو بتوحيدها ،بل بإلغاء
كل المؤسسات الموازية لسلطة الدولة ،أي إلغاء المحاكم
الدينية وضمها إلى المحاكم المدنية وإلغاء الجبايات
المالية واإلعفاءات الضريبية ،على أن تبقي الدولة على
قوانين األحوال الشخصية المعمول بها وتضيف إليها قانونا ً
يخصها ،هو قانون الدولة لألحوال الشخصية.
ثالث الثالثة الدولة .من يقرأ أدبيات الثالثي الحاكم
وتصريحات ممثليه يتيقن من أن طرفين من الثالثة ال
يعرفان معنى الدولة ،أما الثالث المتمرس في الحكم على
رأس المؤسسة التشريعية منذ ثالثين عاما ً فهو يعرف
المعنى ويحرفه .عدا عن انتهاك الدستور والقوانين ،وهو
مادة للتباهي على ألسنتهم ،فالسلطة التشريعية جاهزة دوما ً
لتطويع الدستور ال إلدخال تعديالت ضرورية عليه.
على رأس التعديالت الواجبة ،قانون االنتخاب الذي ال
يفتح النقاش بشأنه إال قبيل نهاية الوالية ،حيث يتم بداعي
العجلة اعتماد القانون الذي يؤمن التجديد للطقم الحاكم.
الرئيس بري ال يطرح مشروعه لقانون على أساس النسبية
والدائرة الواحدة وإلغاء القيد الطائفي إال ألنه مطمئن إلى
وجود اعتراضات جاهزة إلجهاضه ،فضالً عن أن المشروع
يبقى نائما ً طيلة الوالية وال توقظه إال الحاجة إلى مناورة
يقول بعضهم إنها ذكية ويقول آخرون إنها مكشوفة ،والله
أعلم! المشروع الوحيد بعيدا ً عن المناورات هو تطبيق اتفاق
الطائف وبعدها يبدأ البحث بتعديل ما ينبغي تعديله.

الـسـبـت  ٢٣تـمـوز 2022

العشرات تجمعوا عند ساحة النجمة وأقفلوا الطريق بأجسادهم

حراك إحتجاجي خجول في صيدا ...وأزمة خبز
تلوح في المدينة
صيـــداـ محمـــد دهشـــة
ال تهدأ عملية تركيب الواح الطاقة
الشمسية يف صيدا فوق أسطح املباني
وحتى عىل الرشفــات تفاديا ً لالكتواء
بنار فواتري اشــراك املولدات الخاصة
املرتفعــة ،بينما عــى االرض يجري
وضع خزانــات مياه جديدة واضافية
من اجــل تعبئتهــا ،قبل ســحبها
بمضخات فردية اىل الخزانات العلوية،
والناس يشكون ويركضون للحصول
عىل أبسط حقوقهم يف قبض الرواتب
والعيش بكرامة .مشاهد قليلة تتنقل
بني احياء املدينة ،لكنها تخترص حياة
الصيــداوي يف يومياته يف ظل االزمات
الخانقــة وتالحقها الواحــدة تلوى
االخرى ،تضاف اليها ازمة الخبز التي
بدأت تلوح يف االفق نتيجة نفاد وشح
كميات الطحني ،وتفاعل قضية عمال
معمل معالجة النفايــات الصلبة يف
سينيق الذين اعلنوا االرضاب للمطالبة
بدفــع رواتبهم بانتظــام وزيادتها
لتتناســب مع نســبة الغالء واكالف
املعيشــة ،عىل وقع تراكم النفايات يف
الشوارع يف مشهد مقزز ،تفوح منها
الروائح الكريهــة وتنترش الحرشات
والقوارض مع ارتفاع درجات الحرارة
والرطوبة صيفاً.
ويف محاولــة لرفــع الصــوت
االعرتايض عــى التدهــور الرسيع
ومطالبــة املســؤولني بالقيــام
بواجباتهم ،نزل بعض الناشــطني يف
مجموعات حراك صيدا اىل الشــارع،
ولكنه كان حــراكا ً خجــوال ً ودون
املتوقع ،حيث تجمــع العرشات عند
ســاحة النجمة وسط املدينة واقفلوا
الطريق بأجسادهم لبعض الوقت ،قبل
ان ينتقلوا اىل الشارع املجاور – حسام
الديــن الحريري ويقطعــوا الطريق

بأغصان االشجار املشتعلة وبحاويات
النفايــات التي تراكمــت يف االحياء،
نتيجــة ارضاب العمــال يف معمــل
ســينيق .وأكدت الناشطة يف الحراك
ميادة حشيشــو لـ»نداء الوطن» ان
التحرك «جــاء للتعبري عن وجعنا ،لم
نعــد نحتمل أكثر تداعيــات االزمات
الحياتية والخدماتيــة ،ال كهرباء ،ال
مياه ،ال إشرتاك بسبب الفواتري الغالية،
ال خبز حتــى ،ماذا بقــي للعائالت
الفقــرة واملســتورة واملتعففة كي
تعيش؟ نزلنا اىل الشــارع لندعو ابناء
املدينة للتحــرك واملطالبة بحقوقهم
والدفاع عــن كرامتهم وعدم االكتفاء
بالتعبري عن الغضب عىل الفايسبوك
ومجموعات التواصــل االجتماعي،
واملطلوب تحركات احتجاجية جدية
لردع املسؤولني يف هذه الدولة الفاسدة
من السري بنا نحو االسوأ ،ونخىش ان
يأتي علينا يوم الحقا ً نرتحم فيه عىل
هذه االيام العصيبة الننا مقبلون عىل
املجهول املخيف».
واملجهول ذاتهّ ،
عب عنه الناشط
ســهيل الصوص ،رافعــا ً الفتة تعرب
عن وجع الناس مــع الغاز والبنزين،
بالقول« :نخىش ان نصــل اىل يوم ال
يستطيع فيه االب اعطاء ابنه الطالب
مرصوفه اليومــي او اجرة التاكيس
اىل املدرسة لتلقي العلم ،املشهد قاتم
ويجب مواصلة التحركات االحتجاجية
لتحقيق ما نريده اليوم قبل الغد».

مطالب العمال

ويف محاولــة للحصــول عــى

سعد وعمال معمل معالجة النفايات الحديث

حقوقهم ،بدأ عمــال املعمل تحركات
نحو القوى السياسية ،فزاروا النائب
الدكتور اسامة سعد لرشح معاناتهم
مع االدارة من تسويف ومماطلة حيث
شكا بعضهم من صعوبة العمل وسط
اكوام النفايــات واملخاطر الصحية
والبيئية وغيــاب االجراءات الوقائية،
وقد اصيب بعضهم فيما نجا بعضهم
اآلخر من اصابات محتملة.
وتابعت العمة بهيــة الحريري
القضية ،فاتصلت بمدير رشكة IBC
املشــغلة للمعمل أحمد السيد وأكدت
عــى رضورة ترسيــع رصف رواتب
العمال واملوظفــن وزيادتها يف ظل
األزمة االقتصادية ،وتبلغت الحقا ً من
السيد أنه سيتم رصف الرواتب لعمال
وموظفي املعمل بدءا ً من الجمعة.

أزمة رغيف

ومع املحاوالت ،بــدأت تلوح يف
االفــق ازمة الخبــز ،بعدما توقفت
بعض االفران عن العمل نتيجة نفاد
الطحني ،فيما حرصــت أخرى عىل

ال كهرباء وال مياه وال إشتراك بسبب الفواتير الغالية وال خبز حتى
فماذا بقي للعائالت الفقيرة والمستورة والمتعففة كي تعيش؟

اعداد كميات محــدودة وبيع ربطة
واحدة لكل زبون ،وســط انتظار يف
صفوف خارج ابوابها ،بينما اعلنت
ثالثة عزمها عــن التوقف عن العمل
اليوم اذا لــم تتوفر املادة .وناشــد
رئيس نقابة أصحاب األفران يف صيدا
والجنوب زكريا العربي القديس وزير
اإلقتصــاد ونــواب وفاعليات صيدا
الســعي لزيادة الكميات املخصصة
للمدينــة وضواحيها مــن الطحني
املدعوم ،متســائالً« :هل يعقل أن ال
تتعدى كميات الطحني املدعوم التي
ترســل اىل األفران يف منطقة واسعة
مثل صيــدا وضواحيها بما تضم من
كثافة سكانية ومؤسسات ومرافق
ما يعادل التسعة أطنان تقريباً؟ علما ً
أنها بحاجة اىل حواىل  25طنا ً يوميا ً ألن
عدم تأمني هذه الحاجة من الطحني،
يجعلنا عىل أبواب أزمة رغيف جديدة
يف املدينة ،وبالتايل لن تتمكن األفران
من اإلستمرار بهذا الوضع».
وقال عــي املــري لـ»نداء
الوطــن» وهو ينتطر دوره وســط
طابور« :لقد بات همنا اليومي تأمني
ربطة خبــز واحدة ،شــوفوا لوين
وصلنــا؟ اىل الحضيض .بئس الدولة
التي ال تحرتم مواطنيها وال تؤمن لهم
العيش الكريم».

أين ثوار  17تشرين ...وما سر اختفائهم؟

تحرّك مطلبي خجول في ساحة سراي النبطية
متعددة ،أدت اىل خسارتهم املعركة
النبطيـــة ـ رمـــال جونـــي
االنتخابيــة ،وقــد تخرسهم يف اي
لم ِ
تحرك شعبي مطلبي قادم.
يأت تحرك «املرصد الشعبي»
وربمــا هذا مــا انعكس عىل
املعارض بنتيجــة ،فهو رغم رفعه
تحرك االمس الذي جــاء أكثر من
عناوين مصرييــة ،غري ان احدا ً لم
يتجاوب مع الدعــوة ،وكأن احدا ً
خجول ،اذ لم يشارك فيه سوى 15
شخصا ً ال اكثر ،هؤالء االكثر تأثرا ً
غري مترضر من االزمة املعيشــية
باالزمة ،رفعوا شــعارات مناهضة
واالقتصادية والحياة تســر عىل
للســلطة الفاســدة التي «جوعت
خط الـــدوالر بـ 1500لرية .فكان
الناس».
التحرك الذي اقيم يف ســاحة رساي
شــعارات لم تستقطب حتى
النبطية اكثر من خجول ،ومع ذلك
العابرين عــى خط النبطية تمثال
وجه املحتجون رسائل ثالثية االبعاد
ضد الطبقــة الحاكمــة ومن ّ
حســن كامل الصباح ،ولم تدفع
لف
ّ
لفها ،فالفقــر الذي «رضب» اكثر
بالذيــن يعانون مــن ازمة مياه
من  80باملئة من الشــعب ،والغالء
حــادة ،وصعوبة يف دفــع فواتري
الذي يســيطر عىل
املستشفيات وحتى
االشرتاك لاللتحاق
النبطيــة لم يدفع
بهم ،فهم يسجلون
احــدا ً للخروج عن
صمــت الوجــع 15 ،شخصًا ال أكثر وهؤالء عىل الطبقة الحديثة
أو التفكــر برفع
مالحظات بالجملة،
األكثر تأثرًا باألزمة
لعل ابرزها انهم لم
الصــوت ،وكأن
الــكل ينتظــر رفعوا شعارات مناهضة
يتحركــوا ضد رفع
للسلطة الفاسدة
الســلع والبنزيــن
معجزة مــا .إال أن
هنــاك مــن يقول
والدواء واالستشفاء
ان مــن خرج اىل الشــارع لم يؤثر
وحتــى فاتــورة االنرتنــت ،عىل
يف النــاس ،وان مطالبهم كانت يف
عكس ثورة الواتساب الشهرية يف
 17ترشيــن  ،2019وربما هذا ما
واد وغاياتهــم يف واد ،هــذا ناهيك
ادى اىل ســقوط التحرك يف «فخ»
عن االنقسامات والترشذمات التي
االتهامات التــي ال تنتهي ،واكثر،
تشظت بها ســاحة حراك النبطية
يسأل مراقبون اين بقية االحزاب
وقد خرجت للعلن تفرخ مجموعات

أين الثوار؟

االعرتاضية االخرى؟ ملاذا تحرك 15
شخصا ً فقط؟؟
يف التحرك املطلبــي االول له،
قال الناشــط «يف املرصد الشعبي»
موىس عــي احمد« :اننــا نلتقي
اليوم يف ســاحة النبطيــة لنعلن
رفضنا الســتمرار سياسة التمييع
والجشع والالمسؤولية التي تديرها
هذه املنظومة الفاســدة والفاشلة
بشــؤون البالد والعبــاد ،وكأنها
لم تكتــف بما جنتــه اياديها عىل
كافة الصعد املاليــة واالقتصادية
واالجتماعية».
ورغــم تأكيــد املحتجني أن
تحركهم نابــع من وجع كبري ،من
فقدان قدرتهم عىل تأمني ابســط
املقومــات ،عــزا بعضهم ســبب

ضعف املشــاركة اىل غالء البنزين،
وبعد املسافات ،ولكن السؤال الذي
يطرح اين هم ثوار  17ترشين الذين
هزوا عرش الســلطة الحاكمة قبل
عامني؟ ومــا رس اختفائهم وعدم
تحركهــم رغم وقــوع البلد يف نار
جهنم؟ اســئلة ربما االجابة عنها
قد تعيد الناس اىل الشارع للمطالبة
بحقهم ،رشط ان ال يتحول الشارع
فرصة لصعــود البعض عىل ظهور
الشعب ،اي ان يكون ملآرب سياسية
وكيدية.
بامللخص ،كل التحركات التي
شهدتها ساحات الثورة من الجنوب
اىل الشمال لم تكن عىل قدر االزمة،
ما يعني ان هناك قطبة مخفية ولن
يفكها اال وضوح الرؤية.

محـــــليـــــات

nidaalwatan.com
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المرتبة األولى في امتحانات الشهادة الثانوية

تمارا فقيه إسم يُضاف إلى سجل ّ المتف ّوقين في لبنان

فالجامعــة اللبنانية مقصد  80باملئة
النبطيـــة ـ رمــــال جونــــي
من طالب لبنان مقفلة بفعل االرضاب
«تعبــت وحصدت تعبــي» ،هي
العام لالســاتذة ،والجامعات الخاصة
كلمات الطالبــة تمارا فقيــه ،التي
تتجه نحو الدولرة ،وبالتايل ســتصبح
احتلــت املرتبــة االوىل يف لبنــان يف
ملن استطاع اليها سبيال ،وهو ما يعكر
الشــهادة الثانوية علوم الحياة .ابنة
صفو نجاح غالبية طالب الشــهادة
بلدة املروانية ،وتلميذة ثانوية الرحمة،
الثانويــة ،الذين يســتعدون الختيار
لم تكن تتوقــع ان تكون االوىل ،ولكن
اختصاصاتهــم والجامعــات التــي
املفاجأة كانــت رائعــة ،فرحتها ال
سيلتحقون بها.
َ
تســعُ ها ،فهي قدمت نموذجا ً يحتذى
ال بد من التوقف عند نسبة النجاح
به عن طالب لبنان الطامحني الحتالل
املرتفعة ،والتــي وصلت اىل  94باملئة،
مناصب عالية من التفوق ما من شأنه
هــذا ناهيك عن عــدد الطالب الالفت
تغيري هوية لبنان نحو االفضل .حكما ً
الذين تنافســوا عىل املراتــب االوىل،
ســيكون الدخول اىل الجامعات عثرة
الجنوب نال حصة االســد من املراتب
هذه الســنة ،وان كانــت تعول تمارا
االوىل.
عــى املنحة التي ســتحصدها النها
تمارا مصطفى فقيه ،اسم جديد
االوىل ،وهــي التي اختارت الهندســة
يضاف اىل الئحة متفوقي لبنان ،ممن
تحــدوا كل الضغوط النفســية التي
عىل الطب «النني احبها كثريا» .واكثر،
واجهت عامهم الدرايس
تؤكــد تمارا انه «رغم
املثقــل باالزمــات،
الضغوط النفســية
وحصدت املرتبة االوىل
التي مررنــا بها ،من
يف لبنــان باختصاص
العتمــة اىل االنرتنت
لم تكن تمارا تتوقع
علــوم الحياة .صحيح
وغريها ،تم ّكنا من ان
أن تكون األولى ولكن
نخطو الخطوة االوىل
ان تمــارا حصــدت
المفاجأة كانت رائعة
نحو االبداع».
املرتبة الثالثة يف لبنان
وفرحتها كبيرة جدًا
مجــدداً ،يتحدى
يف الربفيــه ،اال انها لم
طالب لبنان ظروفهم
تكــن تتوقــع املرتبة
التعليمية الصعبة ،ويحصدون التفوق
االوىل يف شــهادة الثانويــة العامــة،
والنجاح املميز .درجات الجيد ،والجيد
«كنت انتظر ان اكون من بني العرشة
جداً ،التي حصلت عليها نســبة كبرية
االوائل ،اما االوىل ،فلم تكن متوقعة».
من الطالب تثبت ارصار جيل الشباب
ال تسع الفرحة عائلة تمارا ،فهي التي
عىل محاربة الظــروف الصعبة التي
تعبت كثريا لكي تصل اىل هذا النجاح،
يمر بها لبنــان ،واكثر ،يؤكدون انهم
واكثر ،ابتعدت عن كل وسائل التواصل
االجتماعي ،فحتى اآلن ال تملك هاتفا ً
ســفينة خالصــه ،إن ســمحت لهم
وهو مــا اعتربته جزءا ً اساســيا ً من
الظروف يف الجامعــة ،وهنا الكارثة.

تمارا مع والديها

تفوقهــا« ،الن التواصــل االجتماعي
يضيع الوقت ،وكنت اسعى الستثمار
الوقت للتفوق».
ال تنفي تمــارا صعوبــة التفوق
يف لبنان هــذه االيام ،نظــرا لالوضاع
الصعبة التــي رافقت الطالب يف عامهم
الدرايس االصعب يف تاريخ لبنان ،ولكنها
ُ
وتفوقنا
تقول «كان عاما ً اســتثنائياً،
ايضا اســتثنائياً ،كنت افكر بالجامعة
والظــروف االقتصادية ناهيك عن أن ال
بيئة حاضنة للطالب يف لبنان».
ال يهــدأ هاتــف والد تمــارا عن
الرنــن ،فالنجــاح «حلــو» والناس
تحتاج اىل جرعة فرح ،فرحة الوالد ال

يطلع على عمل
عون ّ
"هيئة التنسيق لدعم الالمركزية"

توصف ،وهو الذي يقــول «لم يذهب
تعبي سدى ،فأنا اعمل الجل تفوقهم».
واكثر يقــول «تمارا تعمل بإتقان
وهــذا رس مــن ارسار تفوقها ،فهي
تعبت كثريا ً عىل نفسها».
ويحلــو لوالدتهــا تســميتها
بـ»الشــطورة» مؤكدة ان «فرحتها
كبرية وال توصف ،فهي الفتاة املهذبة
التي تك ّد عىل دراستها لتعوِّض لوالدها
تعبه».
ال فرحــة تعلو فرحــة النجاح،
ولكــن الوضع العــام يعكر صفوها،
تؤكد الوالــدة متمنيــة «ان نتجاوز
هذه الظــروف لكي يتمكن اوالدنا من

تحقيق نجاحات باهرة ،وانا اثق انها
ازمة وبتمر».
حكما النجاح «حلو» ولكن ليكتمل
يجــب ان تحرض له ارضيــة خصبة
الكمال مســرة التفوق ،هذه االرضية
غــر جاهزة ،يف ظــل االرضاب العام
الذي يشــل كل قطاعات البلد ومنها
الجامعة اللبنانيــة .صحيح ان تمارا
ســتكمل تخصصها يف جامعة خاصة
معتمدة «عــى املنحة املتوقعة» ولكن
هناك من يتكل عىل الجامعة اللبنانية،
فهل ينقذ مستقبل الطالب قبل فوات
االوان؟ ام ستضيع فرحتهم يف دهاليز
التجاذبات السياسية الراهنة؟؟

غادة عون تستفز ّ عويدات
واألخير :بعد البارانويا ...سكيزوفرينيا

عون وكسبار

اكد رئيــس الجمهورية العماد ميشــال عون
رضورة اإلرساع يف إقرار الالمركزية اإلدارية املوسعة
ملا تشــكله من تطوير للنظام مــن جهة ،وحاجة
إنمائيــة للمناطق اللبنانية كافة مــن جهة ثانية،
ولفت اىل «ان اتفاق الطائــف لحظ رضورة اعتماد
الالمركزية اإلدارية واملؤســف ان الجهود التي بذلت
يف هذا املجال لم تصل اىل نتائج عملية بعد عىل رغم
أهمية مثل هذه الخطوة التي تعزز الوحدة الوطنية
وتحقق االنماء املتوازن».
موقف الرئيس عون جاء خالل استقباله امس
يف قرص بعبدا ،وفد «هيئة التنسيق لدعم الالمركزية»
الذي ضم نقيب املحامني يف بريوت نارض كســبار،
واملحامي الدكتور وسيم حرب ممثل نقابة املحامني
يف الشــمال وممثــل املركز العربــي لتطوير حكم
القانون والنزاهة واملحامي فادي بركات من جمعية
الالمركزية واالنمــاء ،واملحامي طوني خليفة امني
الصندوق يف «هيئة دعم الالمركزية اإلدارية».
وعرض الوفــد عمل الهيئة يف دعم وضع قانون
الالمركزية اإلدارية ونقلها من عنوان دســتوري اىل
نظام قائم نظرا ً الهميتها عىل الصعيدين االقتصادي
واالجتماعي ،ال سيما لجهة اعداد الدراسات العلمية
املناســبة وجمع ما صدر حول هذا املوضوع واعداد
الصيغ املناسبة واجراء مسح ميداني لواقع املناطق
اللبنانية بهدف وضع التصور املناســب الذي يأخذ

يف االعتبــار حاجات الوحدات اإلدارية .واقرتح الوفد
استحداث حقيبة وزارية يف الحكومة الجديدة تعنى
بشؤون الالمركزية اإلدارية راهناً.
ونــوه عون باملجهــود الذي تقوم بــه «هيئة
التنســيق لدعم الالمركزية» مؤكــدا ً دعمه لها يف
مقاربتها الحســية الســتخراج قانون يحاكي ما
رمى اليه اتفاق الطائف مشــددا ً عىل رضورة االخذ
يف االعتبار واقع الحال ليأتي القانون منسجما ً معه.
وقال النقيب كسبار« :انطالقا ً من دور نقابتي
املحامني يف بريوت وطرابلــس ،وهما نقابتا الحرية
العامة وحقوق االنســان يف مــروع الالمركزية
اإلدارية ،ويف ظل املشــاريع التي لــم تجد طريقها
اىل التنفيــذ منذ عرشات الســنوات ،لقــد وضعنا،
وكنقابتني ،نصب اعيننا رضورة تطبيق الالمركزية
االدارية متعاونــن مع جمعيتني عــى صلة بهذا
امللف ،علما ً ان الالمركزية اإلدارية ليست محصورة
باالنماء بل هي عىل صلة أيضا ً بتســهيل معامالت
املواطنني .فلنتصور عىل ســبيل املثال ال الحرص ،ان
عىل ابــن جبيل او ابن دير القمــر التوجه اىل بعبدا
النجاز معامالتهما .ان الالمركزية تؤمن ما يســمى
باالكتفاء الذاتي ،وما ندرســه ال يتضمن أي شأن
طائفي او ســيايس ،بل ان املوضوع وطني بامتياز،
وســنقدم كل الدراســات املتوجبة ولن نستكني يف
سبيل تحقيقه».

غسان عويدات

غادة عون

تستمر النائبة العامة االستئنافية يف جبل
لبنــان القاضية غادة عــون يف دائرة الضوء،
ومواقفها «التغريدي ــة» التصعيدية ضد أهل
القضاء تستقطب عاصفة من ردود اهل البيت
لعل ابرزها رد من مدعي عام التمييز القايض
غسان عويدات ،بعدما حاولت عون عبثا ً النيل
منه اكثر من مرة ،ليــس آخرها امس ،عندما
طرحت سؤاال مفاده :هل حقا ً يريد مدعي عام
التمييز مالحقة حاكم مرصف لبنان؟
ويف رشيط املستجدات ،وإثر نفي القاضية
عون عــر «تويرت» ردا ً عــى كالم وزير العدل
يف حكومة ترصيف األعمــال هنري الخوري،
حصول اية مداهمة يف بريوت ،وبأنها توجهت
برفقة عنارص امن الدولة بعد اذن من املحامي
العام حاموش وانها اتصلت به شــخصيا ً اثر
تعذر اتصالهــا بالنائب العام التمييزي ،كررت
عون «تويرتيــا» امس و»للمرة االلف» انه «لم
تحصل اية مداهمة يف بــروت» وبأنها دخلت

بإذن من املحامي العام حاموش وكذلك عنارص
أمن الدولة« ،لكن املخالفة تكمن يف منعي من
قبل حاموش من متابعة التحقيق واستجواب
املطلوب».
واضافت عون« :لكن الســؤال الذي يطرح
هل حقا ً يريد مدعي عام التمييز مالحقة حاكم
مــرف لبنان؟ اذا صح ذلك ملاذا لم يســمح
باســتجواب هذا األخري يف ملــف خطري متهم
فيه بجناية التالعــب بقيود املرصف املركزي.
والكل يعلم أن القايض حاموش مقرب جدا ً من
الرئيس عويدات والقرار الفعيل لعويدات؟».

عويدات يرد

اال ان جواب القايض عويدات عىل ســؤال
عون لم يتأخــر كثرياً ،وهو اكتفــى بالقول
لـ»نداء الوطن»« :مــن بعد البارانويا ...رصنا
بالســكيزوفرينيا» ،وأضاف بحرسة وأســف:
ومفرت».
«كل ذي عاهة جبار
ٍ
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محـــــليـــــات
العـــدد  - ٨٩١السنــــة الـرابـعـة

الـسـبـت  ٢٣تـمـوز 2022

بسبب أزمة المواقف انتشر "«بيزنس"» شركات تتولّى مهمة الركن

حتى «"الفاليه باركينغ»" ارتفعت أسهمه  ...مع تقلص حجم القطاع!

ريــتـــا بـــولــس شــهـــوان
«رضب» السيارة مكلف هذه األيام.
ال ينتهــي ببضــع دوالرات .عــى هذه
القاعدة ،يتعامــل رواد املقاهي ،واملحال
التجارية ،واملوظفون يف املتن وكرسوان
وجبيل مع املســألة .مقايضة ســامة
السيارة بخمسني الف لرية التي قد تصل
ليــاً اىل املئة الف ،أرحم مــن «الحدادة
والبويــا» .كيــف يتعامــل املواطن مع
مواقف الســيارات؟ وما أحوال أصحاب
ّ
املشــغلة؟ هذا ما
املواقف والــركات
استفهمت عنه «نداء الوطن».

قاعدة المواطن:
اتق شر ّ الـ «فاليه»

ندفع املبلغ املستحق وال نريد التالسن
مع احد ،هذا السلوك الذي تعتمده ماري
(زبونة مقهى يف جونيــة) عندما تبحث
عن مــن يقيض حاجتهــا إليجاد موقف
لســيارتها .فحتــى لو وصــل املبلغ اىل
الخمسني الف لرية ،لن نجادل لتخفيض
املبلغ ،فموظف املوقف أجنبي ،وال يفهم
اللغة العربية ،واذا اردنا ان نســائله عن
التســعرية لن نصل اىل أي نتيجة عىل حد
تعبريها .يردف صديقها اييل ،بأن تكلفة
املواقــف دخلت يف امليزانية الشــهرية ال
محال ،وان كان لدينا اكثر من  3محطات
يف اليوم عــى حد تعبــره ،ندفع «متل
الشاطرين» العرشين الف لرية كحد ادنى
يف جونية ،معقبا ً بأن الغريب يف املســالة،
ان هنــاك مناطق تختلــف فيها تكلفة
«الصفــة» عن مناطق أخــرى ،فجونيه
رخيصة فيها «الوقفة» مقارنة بالحمرا،
التي تصل اىل الخمسني الفا ً بدل الثالثني.

يف هذا الشــارع األثري ،يف ســاحل
كرسوان ،تنترش الســيارات امام املحال
كالفطر ،ربما يدفع صاحبها الباركميرت
وربمــا ال ،ان كان غري فعــال .لذا وجد
شفيق (صاحب محل يف جونيه) ان دفع
«ضبط» أســهل من انتظار موعد عمل
الباركميرت غري الفعال أصالً باليد مشريا ً
اىل هاتفه« :ليكي ،نرســل رســالة وال
تجيبنا الرشكة املختصة».
زوار املتن ليســوا أفضــل حاال ً مع
املواقف ،فاملوظفة جوسلني تدور وتدور،
لتجد مكانا ً لرتكن ســيارتها ،ولكن عبثا ً
تحاول! لذا تأتي قبل دوام العمل بنصف
ســاعة .وتحرق وقودا ،منتظرة ان يرتك
احد ما مكانه لها .اما يف شــارع التجار،
فهناك صاحب محل يدفع بدال ً مقطوعا ً
شــهريا ً وهو منزعج من ذلك ،الن املبلغ
يفوق املليون لرية مطالبــا ً البلدية بان
تقدم هذه الخدمة مجانــاً .قلة األماكن
لركــن الســيارات مصدر قلق وســبب
لـ»تهشــيل» الزبائــن ،فكابوس بعض
التجــار هو يف تراكــم كل هذه الظروف
ليصبح الشــارع يف خرب كان كشــارع
الكسليك املقفل.

ماذا عن دور البلديات؟

يقول رئيس بلدية الجديدة أنطوان
جبارة إن مواقف البنايات هي أسباب
املشــاكل بني الجريان ،خصوصا تلك
التي يعترب عمارهــا قديماً .يف حاالت
الخالف القصوى قد تتدخل البلدية لحل
املسالة ،متجنبا ً مرحلة «الضبط» فان
كان يف البناية  12شخصاً ،ولكل شخص
ســيارة ،اين يركنون .بنظره ال يوجد
مجال اال الطريق لذلك .يضع كل اللوم

مواقف سيارات واسعة

في هذا الشارع األثري في ساحل
كسروان تنتشر السيارات أمام
المحال كالفطر وربما يدفع
أصحابها الباركميتر وربما ال
عىل احد القوانني املتعلقة باملواقف التي
الزمت املواطــن بدفع  500لرية مقابل
ركن السيارة ،ســائالً :هل الخمسمئة
لرية ،تخــول البلديــة رشاء ارض ما
لتحولهــا اىل مركز لركن الســيارات؟
لذا ال الدولة اشــرت ارضا ً وال البلدية.
يف جونيه تشــر مصادر البلدية اىل ان
هناك مواقــف مدفوعة أينما كان ،من
دون ان تفكر حتى باستخدام أراضيها
لذلك كما يبدو ،والبلدية حددت سقفا ً
للمبالغ التي يجب ان يتم تقاضيها عند
املواقف املدفوعة .اما يف جبيل ،فقصة
أخرى ،إذ يشــر رئيــس البلدية اىل ان

مواقف على الطريق العام

«"الوكالة الوطنية لإلعالم"» ُمكرهة
على اإلضراب المفتوح
أعلنــت «الوكالــة الوطنية لإلعالم»
بدء اإلرضاب املفتــوح اعتبارا ً من صباح
امس الجمعة« ،لع ّل صمتها ،للمرة األوىل
يف تاريخها ،يكون أكثر بالغة من صوتها
الذي لطاملا مأل فضاء اإلعالم وكان املورد
الرئييس للخرب اليقني عىل مساحة لبنان
كله».
وإذ اعرتفت يف بيان لوزير اإلعالم زياد
املكاري بـ»جهــوده الصادقة يف محاولة
استنقاذ العاملني يف الوكالة مما آلت اليه

أوضاعهم املزرية» ،وسجّ لت للمدير العام
للوزارة الدكتور حســان فلحه «مساعيه
الدؤوبة يف اإلطــار عينه» ،جددت التأكيد
أن الوكالة «وجدت نفســها مكرهة عىل
اإلرضاب بفعل تنامــي جبل الصعوبات
الذي ال يزال فريق عملهــا يحفره بإبرة
الصرب ،وبسبب اســتفحال األزمات التي
باتت تحــول دون املواءمــة بني الحس
الوظيفي املســؤول والقــدرة عىل بلوغ
مركز العمل».

للبلدية أرضا ً تسع  400سيارة وبمبالغ
زهيدة جداً.

«بيزنيس» المواقف  ...بين
الشركات وأصحاب األراضي

الحظــت «نداء الوطن» انه بســبب
أزمة املواقف انتــر «بيزنس» الرشكات
التي تتوىل مهمة الركن ،فاتصلت ببعضها،
ووجــدت ان حتى هذا القطــاع مصاب
باالزمــة االقتصادية .جــورج (صاحب
رشكة فاليه ســابقاً) اقفل رشكته التي
كانت تلتــزم مهمــة ركن الســيارات،
واســتثمار األرايض ،اذ ان املوظــف ال
يكتفي بالراتب وال املؤسســات السياحية
التي تريد نســبة من أرباح الرشكة تصل
ســنويا ً اىل الـ  80الف دوالر ،مما خفض
من مداخيل الرشكــة ،واملحافظ يف جبل
لبنان حدد ســقفا ً لتسعرية املواقف .هذه
املشاكل متنقلة بني الرشكات التي يمكن
ان يقترص عملها عىل الركن ،بعد ان يتفق
أصحاب املطاعم يف احد شوارع املتن ،عىل
اعتماد مقر واحد لركن السيارات .مصيبة
هذا النوع من الرشكات انها تقدم الخدمة
دون مقابل تأخذه مــن أصحاب املحال،
والذيــن بدورهم يخفضون شــهريا ً من
مداخيل الــركات بحجة :قلة املوظفني،
مما اضطر صاحب رشكة الفاليه نفسه،
اىل تخفيــض اعداد املوظفــن يف رشكته
بنســبة  70%فاملخاطــر «برقبته» ،إن
تعرض أي موظف ملشــكل صحي خالل
دوام العمل .تتفاقم مصائب القطاع ،الذي
ال نقابــة لديه ،عند الدخــول يف تفاصيل
الرخص ،أي رخص املواقف ،التي يعطيها
محافظ جبل لبنان .يخرب شادي (صاحب
سلسلة من املواقف يف جبل لبنان) انه حتى
الساعة ســجلت عليه  15مخالفة النه لم
ينه بعد أوراق الرخص ،التي تجدد سنويا
وتمر بسلســلة طويلة من الرشاوى ،قبل

ان تصل اىل املحافــظ ،مما يؤدي بطبيعة
الحال اىل رفع التسعرية عىل املواطن الذي
يدفع ثمن كل األزمات يف لبنان.

هل يمكن للمواطن
ان يستغني عن المواقف؟

نعم ،فال يشء يف القانون يشــر اىل
ان الســيارات التي تركن عــى الطرقات
العامة هــي مخالفة لقانون الســر او
الوقوف وفق املحامــي جوزف وانيس ،اذ
ان هذه طرقات عامــة ،ويمكن الي كان
االســتفادة منها .اال انه يســجل محرض
«ضبط» عندما تشكل سيارة ما رضرا ً عىل
السالمة العامة وفق قانون السري ،او كان
الشارع مقيد بـ»باركميرت» .يحدد وانيس
العقارات بـ  3أنــواع :الخاصة ،اململوكة
من البلديــة (عامة او خاصة) ،او الدولة.
بعد التحديد ،يرشح انه يجوز للمواطن ان
يركن الســيارة يف أمالك البلدية او الدولة
التي ليســت بخاصة (غري مسيجة) وال
يالحق قانونياً .لكن السؤال ،هل ذلك جميل
للنظر؟ يرشح املتخصص يف التنظيم املدني
جهاد فــرح انه يف قانــون البناء الجديد،
البنايــات ملزمة بعدد مواقف ســيارات
يوازي عدد الشــقق .اال ان االزمة يف عدد
البنايات الكبري التي بناؤها قديم وتحتاج
اىل مواقــف غري موجــودة ،إضافة اىل ان
هناك قدرة استهالكية كبرية للسيارات يف
لبنان عىل حساب النقل العام مما ولد هذه
الفوىض املرضة للنظر ،والتي قد تشــكل
خطرا ً عىل الســامة العامة .ويقرتح ً
حل
لهذه االزمة بتأمني خطة نقل عام تغطي
اغلب املناطق يف لبنان فيســتغني املواطن
عن ســيارته .فهل الدولــة يف هذه االزمة
االقتصادية قادرة عىل إعادة هيكلة األبنية
القديمة ،ووضع خطة للنقل العام؟ أسئلة
تحبط املواطن اكثــر فأكثر يومياً ،فينهي
الجدل بـ «رشايتو وال تربايتو».

مكمن ُمحكم لـ«"المعلومات"» يوقع بعصابة
تسرق دراجات آلية
بعد أن كثرت ظاهرة سلب ورسقة
الدراجات اآلليــة يف مختلف املناطق،
خصوصــا ً ضمــن محافظتي بريوت
ّ
توصلت شعبة املعلومات
وجبل لبنان،
اىل تحديد هوية أفــراد عصابة وتضم
«ي .ك( ».مواليــد عام  ،1995مكتوم
القيد) من أصحاب الســوابق بقضايا
رسقة دراجات آليــة« ،غ .ك( ».مواليد
عــام  ،1995مكتوم القيــد)« ،أ .أ».
(مواليد عام  ،1985سوري) ،وفق بيان
صادر عن قوى األمن الداخيل.
وأفاد البيــان أنه «بتاریخ -7-18
 ،2022نفذت دوريات الشــعبة مكمنا ً
محكما ً يف محلة عاليه أسفر عن توقيف
االول والثانــي ُ
وضبطــت بحوزتهما
دراجتان مرسوقتــان ،وبالتزامن تم
توقيف الثالــث يف بحمدون .وبتفتيش
منزله ،تم ضبط قطــع لدراجات آلية
مرسوقة.
وأضاف البيان« :بالتحقيق معهم،
اعرتفوا أنهم يش ّكلون عصابة لرسقة
الدراجات اآللية ،وأنهم ّ
نفذوا أكثر من

خمســن عملية رسقة مــن مناطق:
خلدة  -الناعمة  -الدامور  -الشويفات
 الحمــرا  -عــن املريســة  -الرملةالبيضاء ،وببيــع الدراجات املرسوقة
مقابل مبالغ ماليــة ترتاوح بني  4و6

ماليني ل .ل .كما اعرتف االول والثاني
بتعاطي املخدرات.
ثــ ّم أجــري املقتــى القانوني
بحقهم ،وأودعوا املرجع املختص بناء
عىل إشارة القضاء».

تحـــت المجـــهر

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٨٩١السنــــة الـرابـعـة
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سخروا منه ألنه مختلف فضحك عليهم ألنهم متشابهون

الـ «"دي جي"» جو :أملك قدرات
ال تملكونها أنتم ...وال أحد يُبكيني

ال ،ليست الحياة عادلة غالبًا ،لكن كي نحياها علينا أن نثق دائمًا انها ال ُبدّ أن تُص ّ
حح في
ٌ
ّ
بالحب،
شاب يشرقط الفرح من عينيه ،مليء
يوم ٍ ما أخطاءها .جو جبر ،دي -جي جو،
بشلل دماغي ،في مجتمع فيه ّ
حب وفيه
مليء باإلحساس ،مليء باألهدافُ ،ولد
ٍ
غرور وفيه ّ
تنمر وفيه كثير كثير من التهميش .جو ،البطل جو ،جعلنا نبتسم وندمع في
ٌ
نموذج حي ّ عن لبنان ،عن لبناننا ،الذي يسيء من حيث يدري -أو ال يدري -الى
آن .إنه
كل واح ٍد منا وفينا .جو عانى من كل ذلك لكنه أمسك بمفتاح
اإلنسان الذي في ِ
الحياة ساخرًا من كل من سخروا منه ألنه مختلف عنهم كاتبًا لهم« :أضحك عليكم
ألنكم نسخة عن بعضكم».

العائلة التي استمدّ منها الثقة والقدرات

نــــوال نـــصـــر
يجلس متأنقا ً
ُ
باب بيته مفتوح ،وهو
عىل كرسيه ،يبتسم لنا كثرياً ،يلوّح لنا كثرياً،
ويجيب عىل ابتســاماتنا بعينني مفعمتني
بحبٍّ قد ال نشعر بدفئِهِ إال من جو ،وأمثال
جو ،ممن يصنَّفون مختلفني .شابٌ جمي ٌل
هو ،طوله  193ســنتمرتاً ،لكنه عاجز عن
الــكالم وإن كان قادرا ً جدا ً عىل التعبري .هو
مصاب بالشــلل الدماغي منذ والدته .منذ
تلــك اللحظة التي لم يطلــق فيها رصخة
حياة مدوية حني خــرج من بطن أمه .أتت
رصخته ،لنقص االوكســيجني يف دماغه،
خافتة جــدا ً فأيقن الجميــع أنه لن يكون
بخري.
والد جو ،اليــاس ،ال يرتكه لحظة .هو
كل خطواته ،خصوصا ً بعدما
البداية دائما ً يف ِ
اصبح «مشهوراً» يف عالم الـ»دي جي» .نراه
يبتسم كثريا ً لسماعه كلمة «مشهور» .يبدو
رسه معها .يجيب
يف غاية الســعادة ،فما ّ
«رس السعادة إنو السعادة
متمتما ً بتعابريهّ :
رس» .إجابته تكشــف لنا رسيعا ً أننا
تض ّل ّ
ذكي جداً ،يقظ جداً ،ومتميز جدا ً
أمام شاب ّ
جداً.

يملك وسائل التعبير

يســأل والده :شــو بدا تسألني؟ هو
يُحب ان يَسأل ال أن يُسأل .التحق يف صغره
بمؤسسة «سيسوبيل» لذوي اإلحتياجات
الخاصــة .درس الكومبيوتر وتكنولوجيا
املعلومــات .و»ر ّك» عــى دراســة اللغة
بنفســهِ  .له من العمر  25عاما ً
ِ
اإلنكليزية
ِ
وعرضها يفرتض أن تكون
والحياة بطولِها
امامه .لكنه يف التصنيفات العامة :معوّق.
أما يف تصنيفه الــذي آمن به منذ وعى :أن
اإلعاقة هــي عند اإلنســان العاجز وهو
ميلء بالطاقات .لم يتقبله املجتمع يف
البداية« .لــم يتقبلوا إضطراباتي
الحركيــة ومعاناتي من صعوبة
اإلتــزان والنطق .لــم أهتم .ال
أهتم بكالم الناس بل بإحســايس
وبقدراتي» .نُنصت بدقة اىل حركات
شفتيه وتعابري وجهه وجسده ليصلنا
كل مرة نفشل
إحساســة وكلماته ويف ِ
والده موجــود لنقل األفكار كاملة .فهما
باتا أشبه بواحد.
يكتــب فنقرأ فكــرة أراد إيصالها لنا:
«كنت واقفا ً يف مــار مخايل ،عىل الرصيف،
أنتظر والدي ،ليســاعدني عىل الدخول اىل
عميل ،حيــث ألعب «دي جــي» ،فم ّر أحد
الســاهرين وأعطاني  20ألف لرية .خالني
شحاذاً .فاملعوّق بنظر الكثريين شحاذ .قلت
له :شكراً ،أملك أكثر منك .أملك قدرات قد ال
تملكها أنت».

على كتفي ّ والده

لم يتقبله كثريون بســهولة .أما اليوم
فالشــاب جو قد برز .إنطلق .يخربنا والده
بذلك فخوراً .كل اإلعالم يتّصل به .كل الناس
تقصد «النايتات» التي يعمل فيها .هو دي
جي غري شكل .وأهم ما فيه أنه يفرح لفرح
اآلخرين وكلما شعر بذلك أصبح مثل موتور
الديزل ال يتعب .يبتســم مجددا ً لكالم والده
الذي نقل افكاره كما هي .وكأنه يريد إيصال
هذه الفكرة بالذات اىل كل من يشك بقدراته.
هو شابٌ يتعلم منه الشباب واملسنون.
ٌ
شخص أبى أن يرضخ لكلمة فشل قائالً:
هو
«ما يف يش إسمو فشل :يا بتنجح يا بتتعلم».
هو نجح وتعلم.

الناس أحيانًا غير عادلين لكنني
قوي جدًا حتى على مسامحتهم
أنا جو ...الـ «دي جي» جو

السند (تصوير رمزي الحاج)

مش فارقة معو

يطلــب مــن والــده وضــع اللوحة
اإللكرتونية الخاصة به عىل الطاولة ،وربطها
باألزرار الكهربائية ،ألداء «وصلة» من إعداده
تتناغم فيها املوســيقى األجنبية والعربية
و»إنت عمري» ألم كلثــوم .هو يلعب عىل
جهازه ونحن نحيا لحظات جميلة ،نراقب
فيها إحساسه العايل ،فنتغلب عىل أحاسيس
دفينة كثرية فينــا .ونطالبه بعد وبعد وهو
فرحا ً ســعيدا ً ممتلئا ً بأحاسيس من
يؤدي ِ
يتمتع بها يكون إنسانا كامالً.
كثريون شــ ّكوا بقدراتــه« .هكذا هم
الناس .يقسون غالبا ً وال يتقبلون «املختلف»
شعورا ً منهم أنهم ،إذا لم يعانوا من إعاقات
ظاهرة ،أقوياء ،متميزون .هو «مش فارقة
معو» .هو قــويّ جدا ً ومحصن جدا ً ليواجه
هؤالء لكن ،بينه وبني نفسه يعرتف« :قسوا
ُ
ُ
طلبت
وكنت كلما
عيل أحيانا.
عمالً وذهبــت ملالقاتهم

ورأوني «ينقــزون» ويقولون يل :نتصل بك
عيونهم ومن خاللها يكتشــف أرسار كل
واحد .ومن يســمعه يتهامــس عن حالِهِ
الحقاً .وهــذه املقولــة باللبناني معناها:
ٍ
وداعــاً .لكن هنــاك ق ّلة ممــن تجاوزوا
يواجهه
عال بتعابــره« :دينتي
بصــوت ٍ
«التصــورات املســبقة» وأعطــوه مجاال ً
املوسيقية قوية لدرجة أنني ما بسمع حكي
وأتاحــوا له املشــاركة إجتماعيا ً ٍّ
بحق من
بحزن
العالم» .نسأله :هل تسبب لك أحدهم
ٍ
حقوقه وهــو العمل .ومعهم انطلق .وأكثر
كبري؟ هل أبكاك أحدهم؟ يسارع باإلجابة:
ما كان يقهره هو ســماعه من يقول له:
«ما حدا ببكينــي» .والده يعود ليتدخل هنا
الله يشفيك! فم َم سيشفيه الله؟ هي حالة
شارحاً« :يسمع أحيانا تنمرا ً وتجريحا ً عرب
مستديمة اعتاد هو أن يتعايش معها فلماذا
صفحاته عىل السوشيل ميديا فيسارع اىل
ال يفعــل املجتمع أيضا ذلــك؟ هنا يتدخل
حظر الفاعل .إنه يأخذ هكذا ترصفات بروح
والده بالقول« :ربنا أعطانا إياه ،هو صغري
باردة».
البيت أتى بعد ولديــن :داني وجويل ،وهو
أحبّ جو .وتقارب مــع صبايا تعرف
ّ
اليهن عرب الفيسبوك لكن حني عرف َن بحالِهِ
بات القلب والنبض والــروح والحياة .هو،
كما هو ،روح الروح .وليت كل هؤالء ،ممن
إبتعد َن .هو عاطفــي جدا ً وصادق جدا ً وال
قالــوا عنه :يا حرام ،أدركــوا يف حينها أنه
ينىس أبدا ً كلمة أســاءت إليه .لكنه يحاول،
أحسن وأفضل من كثريين .هو جو ويثبت
يف املقابل ،أن يأخذ األمور بمزاح .نسأله :كم
يوما ً بعد يوم أنه مميز متميز بارع قادر عىل
مرة أحببت؟ يجيب 15« :مرة» .عمله ع ّزز
مواجهة كل يشء وال مف ّر ،يف قاموس جو،
ثقته بنفســه وجو بعد أن أصبح الدي جي
من املواجهة».
جو ما عاد نفسه قبله.
يوم التفجري الكبــر ،يف الرابع من آب
كسر العزلة
 ،2020أصيب جو .كان يجلس جنب النافذة
أبى هو أن يتقوقع حول نفســه كما
وتسبب الزجاج املتطاير بجروح يف مختلف
القنفذ .أبى أن يهرب من «العداء» اإلجتماعي
انحاء جسده وقدميه .والحمدالله «ظمط».
بالعزلة .وها قد نجح.
نســأله عن احالمه اليــوم فيجيب:
يعتل جو ه ّم الكهرباء .هو يســكن يف
«حققت أحالمي» .هو يعرف كيف يشــكر
الطبقة األوىل ويضطر والده ان يحمله نزوال
اللــه عىل عطاياه وكلما اســودّت الدنيا يف
وصعودا ً عــى كتفيه .يفعل ذلك بفرح غري
وجهه يقول :يا ماررشبــل .يضيف «من
ان جو يظل يربت عىل كتفيه مردداً :تعبان؟
تالت ســنني كنت مفكر إنــو الصليب ييل
وضع له درابزين يساعده عىل اإلمساك به
حملني ياه كتري كبري عــي ّ وما كنت إقدر
إحملو وكنت ض ّل ّ
قليال ليصعد وحده .يحاول
نق بس
والده ان يؤمــن له بعض
مع الوقــت تعلمت إحملو
الحقوق البســيطة التي
بفرح».
ال أهتم بكالم الناس
تمكنه مــن اإلعتماد عىل
ما بعمرو الحزن دق
نفســه مردداً« :تبقى نِعم بل بإحساسي وبقدراتي بابو وفتحلو .هذا أجمل ما
الربّ كثرية».
سمعناه من فمه .ويقول
واإلنطالق في الحياة
أصحابــه كثــرون.
لكل من لم يؤمنوا بقدراته
هــم يخصصون وقتــا ً له وهو يبتســم
وما زالوا« :بيحقيل عيش واشــتغل كل يش
الرس،
لهم ويمنحهم تلك الســعادة،
وشو ما كان».
ّ
التــي تحدث عنهــا «فالصداقة
ينظــر حوله .ينظر يف عيــون والديه
الحقيقيــة كما العالقة بني
الياس وغالديس وشقيقه داني وشقيقته
العني واليدّ ،إذا تأملت الي ّد
جويل فريى أن الدنيا جميلة .ويســتذكر
دمعت العني وإذا دمعت
مشــاعر اإلحباط التي حاول البعض ،من
العني مسحتها اليدّ».
خــارج الدائرة املغلقة ،بعثهــا فيه فيعود
أوّل مــا ينظر إليه
ليكرر« :الناس أحيانــا ً غري عادلني لكنني
جــو ،يف اآلخريــن ،هو
قوي جدا ً حتى عىل مسامحتهم».
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"ميس ليبانون" ...كوني جميلة ومثّلي

جورجينا رزق

نادين نجيم

دانييال رحمة

فاليري أبو شقرا

جــــــوزفــــــيــــــن حـــــــبــــــــشــــــي

مرتبــة "مقبول" مع إرصار عىل النجاح من خالل
اخــذ دروس خاصة ودورات تدريبــة افلحت مع
كثريات  ،و ...من الطبيعي أن تبقى فئة صغرية من
ّ
"امليسات" املسيئات ملهنة التمثيل ،ألنهن ببساطة
ال يملكن أي مقومــات علمية او "موهبية" يف فن
التمثيل ،باستثناء شــهادة "الكوين" والـ"دراما
كوين" التي تطلق يف املطلق عىل كل شخصية غري
ناضجة (بموهبتها) تحب االستعراض والتباهي،
وتلجأ اىل "التمثيل" واملبالغة للحصول عىل مرادها
أو لجذب االهتمام اليها.

مرسحية "سنكف ســنكف" مع روميو لحود ،ويف
مسلسل "أنت أنا" مع فهد بالن ،قبل أن تبتعد نهائيا
عن التمثيل.

دانييال وفاليري ...من جدّ وجد

"ميس ليبان" هي ممثلــة الجمال اللبناني،
فل َم ال تكون ممثلــة الدراما اللبنانية أيضاً؟ فعىل
ما يبدو" ،أهم" مدرســتني إلعداد املمثالت عندنا
يف لبنان ،هما معهد الفنــون الذي يمنح طالباته
إجازة "كوني موهوبة ومتعلمة ومثّيل" و ...معهد
ملكة جمال لبنان الذي يمنح مشــركاته شهادة
"كوني جميلة و ...مثّيل"!!!! مناسبة هذا الحديث؟
طبعا ً الـ"باك تو بيوتي -دراما سكول" ،مع عودة
العام الدرايس الجمايل اىل قواعده ساملا ً بعد انقطاع
طويل ،من خالل حفل انتخاب ملكة جمال لبنان
 2022الذي ســتنقله محطة " "LBCمبارش ًة ليل
األحد  24تموز الجــاري ،وتقدمه املمثلة الجميلة
(مــن دون لقب جمايل ومع شــهادة يف املرسح)
ايميه صياح.
مرافقة لهذا الحــدث الجمــايل الثقايف الذي
يؤكد أن لبنان سيستعيد "دوره" الجمايل والثقايف
والحضاري عــى الرغم من كافــة األزمات التي
يمــ ّر بها ،نســتعيد بدورنا أهــم محطات بعض
الحســناوات اللواتي فزن باللقب والتاج بســبب
مؤهالتهن الجمالية ،فرتبّعــن عىل عرش األدوار
التمثيلية وبطوالت املسلسالت التلفزيونية واألفالم
السينمائية .طبعا ً قليالت ّ
هن اللواتي حصلن عىل
درجة "دكتوراه" يف األداء واملوهبة ،وبعضهن عىل

جورجينا

موضوعنا اليوم إذاً ،اســتعراض ملسرية بعض
جميالتنــا الفنية ،مع بعــض املالحظات من دون
ان نتحوّل "لجنــة تحكيم" لفحــص مؤهالتهن
التمثيلية .البداية طبعا ً مــع اجمل جميالت لبنان
والعالــم ،جورجينا رزق التــي حصلت عىل لقبي
"ملكة جمال لبنان" ســنة  1970و"ملكة جمال
الكون" ســنة  .1971جورجينا التي يرمز اسمها
لزمن العز يف لبنان ،لم تدَّع يوما ً أنها ممثلة محرتفة،
ومشــاركاتها التمثيلية كان لها طابع حبة الكرز
عىل قالب الحلوى .لقد قدّمت يف السبعينات  3أفالم
ســينمائية هي "غيتار الحب" مع عمر خورشيد
وصباح ،و"امللكــة وأنا" مع محــرم فؤاد و"باي
باي يا حلوة" مع رشدي أباظة .كما مثلت أيضا ً يف

نادين نسيب نجيم...
جمال الشكل والموهبة

ملكة جمال لبنان لعام  2004نادين نسيب نجيم
من املمثالت القليالت جدا ً التي اثبتت أن جمال الشكل
مدعوما ً بجمــال املوهبة ،يحقق النجومية والنجاح.
نادين حاملة اللقب الجمايل اللبناني إضافة اىل لقب
"اجمل وجه" يف مسابقة ملكة جمال العالم ،تحمل
أيضا ً وبجــدارة لقب احدى أهم املمثــات يف لبنان
والعالم العربي بأدائها الطبيعي واملقنع .دخلت مجال
التمثيل عندما رشحها الكاتب شكري أنيس فاخوري
للمشــاركة يف مسلســل "خطوة حب" سنة 2009
الذي فــازت عنه بجائزة "موركــس دور" ،ليكون
خطوتها التمثيليــة األوىل عىل درب الدراما وعرشات
املسلســات الناجحة .فازت أيضا ً بعــدد كبري من
الجوائز التقديرية عن مسلســاتها ،واشهر االعمال
التي أظهرت براعتها التمثيلية هي "عشــق النساء"
و"باب ادريس" و"أجيال" و" "2020و"نص يوم"
و"صالون زهرة" .أيضا ً لنادين تجربتان سينمائيتان
يف فيلــم "ســوري مــام" ( )2011و"كاش فلو"
( )2012ولكن  Sorryنادين ،ليستا بحجم نجاحاتك
يف الدراما التلفزيونية.

ملكة جمال لبنان للمغرتبني لعام  2010دانييال
رحمــة من خانة املمثالت القليالت جدا ً التي اثبتت
أن العمــل بج ّد قد يجد طريقــه اىل القمة .دانييال
التي لم تدرس التمثيل والتي لــم تكن تتقن جيدا ً
اللغة العربية بســبب نشأتها يف اسرتاليا ،لم تكتف
بجمالها وال بنجاح اول مسلسل لها "تانغو" سنة
 2018الذي أثبت موهبتهــا الكبرية ،وظهرت فيه
غالبا ً من دون ماكياج .هي لم تنم بعده عىل حرير،
بل "اشــتغلت" عىل نفسها واســتعانت بمدربي
تمثيــل وطوّرت أداءها ولهجتها ،واســتطاعت يف
 4أعــوام فقط أن تتحوّل ممثلة يحســب لها الف
حســاب ،خصوصا ً مع أدوار نافــرة تركت بصمة
كبرية يف مسلســات مثل "أوالد آدم" (فازت عنه
بجائزة موركس دور) و"للموت" بجزأيه .بدورها
ملكــة جمال لبنان لعام  2015فالريي أبو شــقرا
التي ح ّلت ضمن الـ 5متباريات األوائل يف مسابقة
ملكة جمال العالم  ،2015ح ّلت عىل قائمة املمثالت
الجميالت بالشــكل واملوهوبات باالداء الناعم الذي
ال يزال يحتــاج ألدوار تتحداه اكثر لتظهر مقدرتها
اكثر .فالريي لفتت يف مسلسل "الهيبة" رغم صغر
دورهــا ،واقنعــت يف جزأي مسلســل "ما فيي"،
ولكنها تألقت فعالً يف مسلسل "ال حكم عليه" بدور
املحامية املريضة بســبب رسقة كليتها و ...واآلتي
انشالله أفضل.

جـــمـــيــــالت وأدوار بـــالـــجـــمـــلـــة
مجموعــة أخرى مــن الفائزات
بالقــاب جمالية ،شــاركن يف اعمال
تمثيلية ظلت محصــورة إما يف إطار
التجربــة فقط ،وإما أنهــا لم تتطوّر
رغم تكرارهــا ،لتحدث بصمة وتحجز
مكانا ً لصاحبتها عىل عــرش التميّز.
من هــذه املجموعة نذكــر دينا عازار
التي انتخبت ملكة جمال لبنان ســنة
 ،1995وشاركت يف مسلسل واحد هو
"رماد وملح" من بطولة نضال األشقر
وانطوان كرباج وعمار شلق.
بدورها ملكة جمال لبنان لســنة
 1992نيكــول بردويــل شــاركت يف
الفيلم األمريكي "Operation Golden
 "Phoenixالعام  ،1994واشــتهرت
يف فيديو كليــب "حبيب يا نور العني"

نيكول بردويل

لعمرو ديــاب العام  ،1996وظهرت يف
مسلســل "حب أعمــى" العام 2000
و"عبدو وعبدو" العام  ،2003قبل أن
تشارك يف فيلم "الباحثات عن الحرية"
العام  2004للمخرجة إيناس الدغيدي.
أيضــا ً ملكــة جمال لبنان لســنة
 2005غابريال ابي راشد ج ّربت التمثيل
ســنة  2007من خالل مسلسيل "ورود
ممزقة" و"نار تحت الجليد" ،إضافة اىل
أدائها دور البطولة يف فيلم ميشال كمون
"فالفل" سنة  ،2004أي قبل مشاركتها
بحفل ملكة جمال لبنان ،ولكن الفيلم لم
يعرض اال سنة  2006بعد فوزها باللقب.
الميتا فرنجيــة ،الوصيفة األوىل
مللكــة جمال لبنان  ،2004شــاركت
هي األخرى يف مجموعــة اعمال بني

غابريال أبي راشد

لبنــان ومرص ،نذكر منها مسلســل
"عرص الحريــم" للكاتبة منى طايع
يف لبنــان ،وأفالما ً مثل "حد ســامع
حاجة" و"محــرم إال ربع" و"365
يوم سعادة".
أيضا ً وأيضا ً نادين ويلسون نجيم
ملكة جمال لبنان  2007خاضت تجربة
التمثيل ،فقدمت دور هويدا ابنة صباح
يف مسلسل "الشــحرورة" وشاركت يف
مسلسالت "جود" و"صبايا  "5و"غزل
البنــات" و"الغالبون  "2و"بال ذاكرة"
و"قصة حب".
رهف عبدالله ملكــة جمال لبنان
 2010ال تــزال يف مجال التمثيل وقدمت
حتى اآلن مسلسالت مثل "صمت الحب"
و"رصيف الغرباء".

كريســتينا صوايا ملكة جمال
لبنــان لســنة  2001وملكة جمال
الدوليــة لســنة  2002ضائعة بني
التمثيــل والغناء وتقديــم الربامج،
وكلهــا مجــاالت لــم ترفعها عىل
عــرش التميّز كمــا يف الجمال .هي
قدمت دور الشــيخة بشــكل مقنع
يف مسلســل "وارشقت الشــمس"،
إضافة اىل مشاركة لم ترتك بصمتها
يف مسلسل "غزل البنات" وفيلم "مال
علقة" .أخريا ً وليس آخراً ،ســينتيا
صاموئيل الوصيفة األوىل مللكة جمال
لبنان  2015فالريي أبو شــقرا ،التي
لعبت اىل جانبها يف الجزء الثاني من
مسلسل "ما فيي" ،وشاركت ببطولة
"من اآلخر" مع ريتا حايك ومعتصم

الميتا فرنجية

نادين ويلسون نجيم

النهار ،و لفتت تحديدا ً يف "خمســة
ونص" مع نادين نجيم ،واستحقت
حتى اآلن عالمة " 5ونص".
وبالختام" ،للصبيــة امللكة تاج
ومسلســان ،أو  3أو أكثر حســب
"شــطارتها" .فهل نتوقع غدا ً رؤية
مايــا رعيــدي تودع عــرش جمال
لبنان الذي اعتلته منذ ســنة ،2018
وتســتقبل ســيناريو مسلسل ما؟
مهما كانت التوقعات ،شــكرا ً مايا
رعيــدي ومربوك للفائــزة الجديدة،
و"تتهني" بالجوائز من نوع سيارة
ومجوهرات ومســتحرضات تجميل
ونصوص مسلســات وافالم و ...يا
لجمال الدراما ،بشكل إيجابي أحياناً،
وسلبي غالباً.

كريستينا صوايا
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"آن إليوت" في مغامرة جديدة
جـــــــــــاد حـــــــــداد
تؤدي املمثلة داكوتا جونسون دور "آن إليوت"
يف فيلــم ( Persuasionاإلقنــاع) للمخرجة كاري
كركنيــل وتقدم يف هذا الدور أدا ًء ســاحرا ً بمعنى
الكلمة .تكثر مشاهد البكاء يف حوض االستحمام،
ورشب النبيــذ األحمر من الزجاجــة ،والتمدّد عىل
الرسير يف لحظات االكتئاب ،فرتوي هذه الشخصية
مشاكلها العاطفية بأســلوب مألوف ومتواضع.
تمــزح "آن" يف أحد املشــاهد قائلــة إنها "تحرز
التقدم" يف حياتها ،مــع أن الواقع مختلف ،لكنها
تحصد منافع كثرية من حالتها الســيئة وال مف ّر
مــن التعاطف معها يف جميع األحوال .ال يتســنّى
لجونســون أن تقدم مشاهد مضحكة كثرية ،لكن
مــن املمتع أن نشــاهدها وهي تكشــف عن هذا
الجانب من موهبتها ولو يف لقطات بسيطة.
تنجــح جونســون ،بالتعــاون مع عــدد من
الشــخصيات الثانوية ،يف الحفاظ عىل تماسك العمل
حني يُهدد غياب التطورات املشــوقة والثقل العاطفي
بتخفيض مستواه .مع ذلك ،يستحيل أن نهتم بمصري
العالقة بني "آن" و"فريدريك وينتوورث" (كوســمو
جارفيس) ألنه يبــدو جامدا ً طــوال الوقت ويفتقر
إىل الكاريزما .كذلك ،تخلو جميــع التفاعالت بينهما
من أي لحظة الفتة لتربير الســبب الــذي يدفع هذه
برجــل مثله منذ
املرأة الواقعيــة والذكية إىل التع ّلق
ٍ
ثماني ســنوات .هذا الفيلم مستوحى من رواية جاين
أوستن التي تحمل العنوان نفسه .إنها الرواية األخرية
التي كتبتها أوستن عن شــخصية "آن" ،وهي تُر ّكز
عىل ما فعله املتغطرســون املحيطــون بها إلقناعها

برفض "وينتوورث" ألنه يفتقــر إىل الثروة أو املكانة
االجتماعية املرموقة .هو يعود هذه املرة بعدما أصبح
قبطاناً ،لكنه يبقى رجالً ممالً عىل نحو مريع .يُفرتض
أن نشــعر بدرجة من الغرابة أو املسافة بينهما حني
يلتقيان مجدداً ،لكن تخلو مشــاهدهما من التوتر أو
الصدام لدرجة أن نقتنع أحيانا ً بأن أصدقاءها وأفراد
عائلتها كانوا محقني يف موقفهم منه يف املايض.
بقيت "آن" عازبة طوال تلك الســنوات ،وتبدو
عائلتهــا يف حالة من التخبط يف بدايــة الفيلم .هي
تصبح عىل شــفري االنهيار املايل بسبب اعتياد السري
"والرت إليوت" (ريتشارد غرانت الذي يقدم أدا ًء مثاليا ً
بدور رب األرسة املتفاخر) عىل إنفاق املال عشوائياً.
يضطر أفراد العائلة إذا ً لتقليص نفقاتهم خالل هذه
املرحلة .وحني يتجاوزون هذه املحنة ،يتابع األمريال
"كروفت" وزوجتــه حياتهما ،علما ً أنها شــقيقة
"وينتــوورث" .بعــد عودة هذا األخــر من حروب
نابليون ،تضطر "آن" للتفكري بعالقتهما العاطفية،
بما يف ذلك "قائمة األغاني" التي جمعها لها وتكون
عىل شكل نوتات موسيقية مكتوبة .عىل صعيد آخر،
تبدو لكنة جونســون الربيطانية متوسطة :هي ال
تبالغ يف استعمالها لدرجة أن تقدّم محاكاة ساخرة،
لكن يفتقر أداؤها إىل التماسك من هذه الناحية .مع
ذلك ،تحمل الشــخصية التي تقدّمها نظرة عاطفية
مختلفــة ومؤثــرة يف عينيها ،وهي تــرع طبعا ً يف
تجسيد مشاعر القلق واألىس.
تتعدد العوائق التي تحــول دون املصالحة بني
"آن" و"وينتــوورث" ،باإلضافة إىل غرورها وانعدام
ثقته بها .تقدّم املمثلة ميا ماكينا بروس دورا ً صاخبا ً
عرب شــخصية شــقيقة "آن" الصغرى النرجسية
واملبتذلة" ،مــاري"ّ .
لكن إدراكهــا عيوبها يجعلها
أكثر جاذبية .يف املقابل ،تضفــي املمثلة املبتدئة نيا
تاول طابعا ً انفعاليا ً عىل دور "لويزا" ،زوجة شقيق
"آن" ،وهي واحدة مــن أمثلة عدة عىل املقاربة التي
استوحاها الفيلم من مسلسل  Bridgertonالختيار
طاقم تمثييل متنــوع من الناحيــة العرقية .تقيم
"لويزا" عالقة عاطفية خاصة بها مع "وينتوورث"،
لكن يبــدو هذا الحدث مســتعجالً وغــر مربر يف
سيناريو رون باس وأليس فيكتوريا وينسلو.

حني يظهر املمثل هنري غولدينغ بدور "إليوت"،
نسيب "آن" املشني ،تأتي شــخصيته لتمنح العمل
ّ
رشارة رومانسية كان
بأمس الحاجة إليها ،حتى أننا
قد نتمنى يف لحظات معينــة أن تهرب معه "آن" يف
أقرب فرصة .هو ليس الشــخص املناسب لها ،لكنه
الرجل الوحيد املســاوي لها مــن الناحية الفكرية.
َ
َ
مدهشني
شخصني
هما يقدمان مشاهد مميزة بني
بمالبس أنيقــة ويتبادالن تعليقــات الذعة .يحتاج
الفيلم إىل هذه األجواء!
أخرياً ،يحمل الفيلم الجوانب املزخرفة التي يبحث
عنها املشــاهدون يف القصص املقتبســة من روايات

أوستن ،إذ تنتقل األحداث من منطقة "كيلينش هول"
الفخمة إىل ريف "أبركروس" التقليدي ،ثم منحدرات
"اليم" وصوال ً إىل منازل "باث" األنيقة .يتّســم العمل
بإضاءة خافتة وغامضة ليالً ،لكنها ساطعة ومرشقة
نهاراً .يتوىل جو أندرسون إدارة التصوير بهذا األسلوب
الحالم ،وتشمل أعماله السابقة فيلم The Old Man
( and the Gunالرجل العجوز واملســدس) للمخرج
ديفيد لوري .يف النهايــة ،يبحث محبو هذا النوع من
األعمال عــن األثواب املنتفخة التي تتحرك تحت تأثري
هواء الشاطئ ،وال شك يف أنهم سيجدون األجواء التي
يريدونها يف هذا الفيلم.

جورج نعمة يُطلق "هيدا حالي"
أراد الفنان جــورج نعمة أن يصدر "هيدا حايل" يف
صيف لبنــان الجميل الذي يأمل أن يحمل معه االزدهار
واألمــان والطمأنينــة للجميع بعد انقطاعه بســبب
االوضاع غري االعتيادية وغري االنســانية التي م ّر ويم ّر
بها لبنان بعــد االنهيار والدّمار .لكنّــه يؤمن ّ
أن إرادة
ّ
بالفن
املواجهة تكمن يف إظهار وجه لبنــان الحقيقي
واالبداع والفرح والتميّز بروح الحياة التي ال ب ّد أن تزيل

املوجة القاحلة فوق لبنان .يط ّل نعمة بشوق كبري عىل
جمهــوره مطلقا ً أغنيته الجديدة تحــت عنوان "هيدا
حايل" عىل طريقة الفيديو كليب عىل قناته الرسمية عىل
يوتيوب" .هيدا حايل" من تأليف منري بو عساف ،وألحان
وتوزيع بالل الزين.
أما املخرج رامي لطوف فســ ّلط يف الكليب الضوء
عىل املعاناة االنســانية التي يم ّر بها بعض االشخاص

يف عالقاتهم الزوجية ،إذ قد نــرى النقيضني يف حالة
الوفاق والخالف.
ّ
يتحض حاليّا ً إلطالق سلســلة
يذكر أن نعمة
من األعمال املوسيقيّة املتنوّعة الواحدة تلوَ األخرى
ويعد نعمة جمهــوره باحتفــاالت ومهرجانات
يف لبنــان ويف جوالت مختلفة بني الــدول العربية
واالوروبية واألمريكية.

حظــــــك اليـــــوم

الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

حاول أن تكون هادئاً ،وال تجعل
العصبية واملزاجية تتحكم بك
وخصوصا ً يف فرتة الظهرية.

ستظهر مسائل شخصية مربكة
تشتّت افكارك ،وقد يحصل ذلك
عىل الصعيد املهني من خالل
مشكلة ألحد الزمالء.

قد تعقد معاهدة صلح أو تعاونا ً
متبادال ً مع الرشيك ،فتثمر
الجهود وتنتعش اآلمال وتعود
األمور إىل مجاريها.

تعيش أوقاتا ً رومنسية مميزة،
وقد يحملك العشق إىل مغامرات
استثنائية تمارس فيها
جاذبيتك وسحرك.

التشكيك يف مدى جدية الرشيك
ليس صحيا ً للعالقة ألنك قد
تكتشف يوما ً ما أنه أكثر
جدية منك.

تربهن للجميع أنك ناضجٌ
وقادر عىل اإلمساك بزمام
ّ
بغض
االمور بي ٍد من حديد،
النظر عن عمرك واختصاصك.

المــــيزان

العقــــرب

القــــوس

الجــــدي

الدلــــو

الحــــوت

 23أيلول -
 23ترشين األول

 24ترشين األول -
 21ترشين الثاني

 22ترشين الثاني-
 21كانون األول

 22كانون األول -
 19كانون الثاني

 20كانون الثاني -
 18شباط

 19شباط -
 20آذار

تحتاج إىل االنعزال قليالً
واالبتعاد عن الصخب،
وخصوصا ً أن حياتك العاطفية
أيضا ً قد تعرف بعض الرتاجع.

كرر املحاوالت ألن نجاحك
يتأمّ ن عرب االستمرارية والعزم
وعدم الرضوخ.

تخوض مفاوضات صعبة
ودقيقة لكنها تتكلل بالنجاح،
وتبحث يف شؤون مالية ملحّ ة.

ال تستعجل للوصول إىل األهداف
التي حدّدتها لنفسك ،فقد يخلق
ذلك بعض املتاعب غري املتوقعة.

خفف من اندفاعك تجاه الرشيك،
ألن ذلك قد يو ّلد عنده بعض
األنانية والغرور.

حدد أياما ً يف األسبوع للقيام
بنشاطات رياضية أو تمارين
مفيدة ،وخفف من االعمال
غري املجدية.
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وقـفـة من بـاريـس

عــيــســى مــخــلــوف
ِ
تكتــف حركة "مي تو"
لم
النسويّة التي جعلت من العنف
ض ّد املرأة (تحــ ُّرش واغتصاب
واعتــداء) قضيّــة مجتمعيّة،
بمالحقة األحيــاء من الرجال
البارزين يف مجــاالت مختلفة،
من بينها الرتفيه والسياســة
واألعمال والثقافة ،فأسقطتهم
مــن عروشــهم ،بــل تابعت
طريقها يف اتجاه شــخصيّات
رحلت ولم تعد من هذا العالم،
شــخصيّات مك ّرسة يف املخيّلة
ّ
الفن
الجماعيّة ،ومنها أيقونة
الحديث بيكاســو ،بعد قرابة
نصف قرن عــى وفاته ،وكان،
هو أيضــاً ،أحد الذيــن اعتدوا
بقساوة عىل املرأة .ولنئ حرضت
النســاء بقوّة يف أعماله الفنّيّة،
ّ
ّ
معهن يف الحياة
فإن التعاطــي
اليوميّة كان أبعد ما يكون عن
ّ
الفن .ألم يرصِّ ح م ّر ًة لفرانسواز
جيلو ،إحدى عشــيقاتهّ ،
بأن
"النســاء قســمان :إلهات أو
ممسحة أقدام"؟!
بيكاسو الذي كان من هواة
مصارعة الثريان ،جاء اليوم من
يَرصعه .ولقد اعرتفت رئيسة
"متحف بيكاســو" يف باريس
سيســيل دوبريه ،يف حديث إىل
"وكالة الصحافة الفرنسيّة"،
ّ
بأن الحركة النسويّة "نطحت

ُمصارِع الثيران في جولته األخيرة
الفنّان" .وأضافــت" :إذا كان
ّ
بيكاسو اتّخذ هذا
الهجوم ض ّد
االهتمام عىل املستوى العاملي،
فألنّــه الفنّان األكثر شــهرة
ّ
الفــن الحديث،
وشــعبيّة يف
صنَما ً
ويُن َ
ظر إليه اآلن بصفته َ
يجب تدمريه".
يف مــوازاة الحملــة التي
تقودها "مي تو" لكشف الجانب
املظلم يف شــخصيّة بيكاســو،
وتسليط الضوء عىل العنف الذي
َ
أطلق
كان يمارسه مع النساء،
متحفا بيكاســو يف باريس ويف
برشلونة مرشوعا ً كبريا ً ينطلق
مــن تفكري ســيايس وتاريخي
إلظهــار الجوانــب املتنوّعة يف
شخص الفنّان ونتاجه ،وكذلك
يف عالقتــه باملــرأة ،من خالل
لقاءات وندوات يســاهم فيها
ّ
ّ
الفــن وعلماء
متخصصون يف
اجتماع .باإلضافة إىل ذلك ،يزمع
متحــف برشــلونة عىل عرض
مجموعــة من اللوحــات التي
تحرض فيها املــرأة وقراءة هذه
األعمال قراءة جديدة معارصة.
بهذه الطريقة ،يكون املهتمّ ون
بأعمال الفنّــان قد دخلوا طرفا ً
يف الســجال القائــم حالياً ،يف
محاولة لجعله نقاشا ً موضوعيا ً
حتى ال يتحوّل إىل اســتعراض
كاريكاتوري.
وإذا كان البعــض يؤ ّكد ّ
أن
بيكاســو كان يمارس سيطرة

مدمِّ ــرة عىل النســاء اللواتي
أحببنــهّ ،
فإن البعــض اآلخر
يزاوج بني اإلنســان والفنّان،
ّ
ويبي كيف كان هــذا الفنّان
خالّقــا ً ومبدعا ً بقــدر ما كان
رجالً عنيفا ً وغيورا ً وفاســدا ً
ومُغويا ً ال يرتدّد يف "غزو قلوب
شــابّات صغريات وإســاءة
ّ
ّ
ومنهــن ،عىل
معاملتهــن"،
سبيل املثال ،فريناند أوليفييه،
أولغــا كوكلوفا ،مــاري ترييز
فالــر ،دُورا مار ،فرانســواز
ّ
وهن
جيلــو ،جاكلــن روك...
ّ
ّ
الفن
يعتربهن مؤ ّرخو
اللواتي
"ملهمات" بيكاسو وعشيقاته.
يف هــذا الســجال ثمّ ة مَ ن
يالحــظ أيضا ً ّ
أن بيكاســو اب ُن
زمانه ،أي الزمن الذي تُ َ
عتب فيه
املرأة كائنا ً قائما ً بغريه ال بذاته،
ّ
خاصــة للرجل يفعل
وملكيــة
بها ما يشــاء متّكئا ً عىل قوانني
وترشيعات أرضيّة وسماويّة ال
تزال سائدة يف بعض املجتمعات
حتّى اليــوم .إضافــة إىل ذلك،
هناك نصوص دينيّة ساعدت يف
تكريس هــذه الصورة النمطيّة
التي تميّــز بوضوح تــا ّم بني
الرجل واملرأة ،وتُ ِ
فاضل بينهما،
وتعكس تقاليد وتوجّ هات ذهنيّة
ذكوريّة ج َّردت املرأة من بُعدها
اإلنســاني واختزلتها يف صورة
جســدها ويف دورها البيولوجي
فحسب ،حتّى ال يعود لها وجود

بيكاسو

إال ّ إذا قبلت بهذا الدور ،وتحمّ لت
صنوف القهر ،وضحَّ ت بحياتها،
وقبلت باالســتالب الكامل الذي
وجدت نفسها فيه.
ق ّلما نجد مبدعا ً يكون ،عىل
املستوى اإلنساني ،متناغما ً مع
عمله الفنّي .هناك نسبة كبرية
من املبدعني يش ّكلون النقيض
ملا يبدعونه وملا يمثّله إبداعهم،
فهــم ،يف الجانب الشــخيص
منهم ،ال يُطاقون وال يُحتَمَ لون،
ب َِشــعون ُ
وقساة القلوب ،بينما

النتاجات التي ينتجونها مرادفة
للجمال والرحمــة .لذلك ،ال ب ّد
من الفصل بني املبدع وإبداعه،
ّ
ألن محاكمة سلوكه ومواقفه
ال تنطبق بالرضورة عىل نتاجه
الفنّيّ ،
وإل مــا الذي يبقى من
ّ
الفن عرب العصــور؟ هل تُلغي
املواقف السياسيّة التي تبنّاها
الكاتــب األرجنتيني خورخي
لويس بورخــس أهمّ يّة أعماله
األدبيّــة؟ هل تُشــوِّه النزعة
ــر َ
ف بها
العنرصيّــة التــي عُ ِ

الكاتــب الفرنيس ْلوي فردينان
سيلني مكانتَه األدبيّة يف القرن
العرشين؟ وهل ّ
أن اآلالم املربّحة
التــي أَلحقها الشــاعر محمّ د
املاغــوط ومزاجــه العنيف،
بزوجته الشاعرة سنيّة صالح
معيــار صحيــح لتقييم عمله
الشعري؟ األمثلة يف هذا املجال
ال تُعَ ــ ّد وال تُحــى .وجوهنا
متعــدّدة ال يخترصهــا وجه
واحد ،بل يضيع وجهنا ،أحياناً،
لكثرة أقنعتنا!

كـــــتـــــابـــــات تـــــســـــتـــــحـــــق الـــــنـــــشـــــر
شمعدان

مـــحـــمـــود عـــثــــمــــان

ُ
لِحُ ْ
انحنيت
سنكِ  ،ما العنفوا ُن؟

ً
شعلة
دمي شمعدانكِ يا

س ِت ،جَ ْ
س ْ
تراب ،مَ َ
بني
فك ُّل
ٍ

ْ
اآلبدين
تيض ُء إىل أبد

كقطرة َ
ط ٍّل عىل الزهر ولهى

ُ
بزوغ سنا َك
إلهي ،وحسبي

ْ
ِ
الحزين
انهمرت بقلبي الوحي ِد

ُ
ْ
العاشقني
وفيض ندا َك عىل

جُ ِب ُ
لت من الطني ،عفوَ
الرتاب،
ِ

وخمر
فال تَعِ َدنِّي بما ٍء
ٍ
َّ
ور وع ْ
ِني...
وشه ٍد
مصفى وحُ ٍ

ْ
ِ
والياسمني
وأنت من الف ِّل

ما توقفي َع ّ
الشط
إنتي وْشالحَ ه
ِ
جسمك حلو
إبــــراهــــيــــم شــــحــــرور

والبحر إيدو … مالحَ ه
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نــــــــــوافــــــــــذ

قصائد إيغورية من سجن صيني
الشعْ ر تعبيرًا أدبيًا متخصصًا بقدر ما هو جزء محوري من الحياة اليومية.
برأي عدد كبير من اإليغوريين ،ال ُيعتبر ِ
تقمع الحكومة الصينية الثقافة اإليغورية في مقاطعة "شينجيانغ" الشمالية الغربية ،وتضع الواليات
المتحدة اضطهاد اإليغوريين وأقليات عرقية أخرى في خانة اإلبادة الجماعية.
عمدت الســلطات الصينيــة إىل تدمري املواقع
اإليغورية املقدسة ،وفرضت رقابة مشددة عىل كتب
اإليغوريني ،ومنعت اللغة اإليغورية يف املدارس .كذلك،
اعتُقِ ل  312مفكرا ً إيغوريا ً ومسلما ً عىل األقل ،منهم
كتّاب وفنانون وشــعراء ،وفق تقرير صادر يف العام
 2021عــن "املرشوع اإليغوري لحقوق اإلنســان"
(منظمة غري ربحية يف العاصمة واشنطن) ،مع أن
األعداد الحقيقية قد تكون أعىل بكثري.
غولســينا إيمني واحدة مــن املعتقلني .إنها
مع ّلمة أدب إيغوري وشــاعرة معروفة كانت من
بني مليون إيغوري تم إرسالهم إىل الشبكة الصينية
املتوسعة من معسكرات "إعادة التأهيل" يف العام
 .2018بعد مرور ســنة ،حُ كِ م عليها بالســجن
ألكثر من  17عاماً ،عىل اعتبار أن قصائدها تدعم
"الحركــة االنفصالية" .ال تحمــل أعمال إيمني
طابعا ً سياســيا ً رصيحاً ،لكن تشــهد قصائدها
عىل تجارب اإليغوريــن منذ بدء برنامج االعتقال
الجماعي الصيني:
حيثما تُمنَع الكلمات
تُمنَع األزهار من التفتح
وتعجز الطيور عن الغناء بح ّرية
يقول عبد الويل أيوب ،عالِم لغوي إيغوري يقيم يف
النروج وصديق إيمني ،إن صديقته الشاعرة كانت قد
نرشت بنفســها سلسلة من القصائد املستوحاة من
كتاب "ألف ليلــة وليلة" عىل اإلنرتنت قبل اعتقالها.
وعىل غرار شخصية "شهرزاد" التي تروي قصة كل
ليلة لتأجيل إعدامهــا ،يقول أيوب إن إيمني ظنّت أن
"قصائدها ستنقذها" من املوت بطريقة ما .نرشت
إيمني حواىل  350قصيدة قبل اعتقالها.
لكن يبــدو أن إيمني لم توقــف تأليف القصائد
بعد حرمانها مــن حريتها .يف  18نيســان ،2020
تلقى أيوب سلسلة من الرسائل عرب تطبيق التواصل
شخص مق ّرب من
االجتماعي الصيني  WeChatمن
ٍ
إيمني (رفض أيوب اإلفصاح عن اســمه حفاظا ً عىل
سالمته) .كانت تلك الرسائل تتضمن صور خربشات
شــعرية يف دفرت مالحظات من الشهر السابق ،وقد
عرف أيوب أنه أمام قصائد من تأليف إيمني انطالقا ً
من خط يدها وأسلوبها يف الكتابة.
تعليقا ً عــى طريقة وصول تلــك القصائد إىل

الشــخص الذي أرســلها ،قال أيوب إنه ال يستطيع
تأكيد ما حصل .تع ّ
طل الحســاب املســتعمل لنقل
القصائد عرب تطبيق  WeChatبعد فرتة قصرية ،وهو
يظن أن هذا التدبري يهدف إىل حماية ا ُمل ِ
رســل وعدم
تعريضه للخطر .يضيف أيوب" :يستعمل الناس هذه
التقنية حني يرســلون أي مواد إىل خارج الصني ،وال
يمكــن التواصل معهم مجــدداً" .أخربني عدد كبري
من اإليغوريني املقيمني يف الخــارج بأنهم ما عادوا
يتواصلون مع أحبائهم يف "شــينجيانغ" خوفا ً من
تعريضهم للخطر.
ُ
تكلمت
يف محاولــة للتأكد من أصــل القصائد،
مع جوشــوا ل .فريمان ،مؤرخ متخصص بالصني
الحديثة يف "معهد أبحاث أكاديميا سينيكا" يف تايوان
ومرتجم بارز للقصائد اإليغورية إىل اللغة اإلنكليزية.
قــدّم فريمان ترجمــة قصيدتَــن إىل صحيفة "ذا
أتالنتيك" وأكد عىل تقييم أيوب حول مصدر القصائد.
هو يعرتف بأن أحــدا ً قد ال يثبت أن إيمني هي كاتبة
تلك القصائــد ،لكنه يعترب هذا الســيناريو مألوفاً.
أمىض فريمان ســنوات عدة يف العاصمة اإليغورية
"أورومتــي" ،وتلقى يف العــام  2020قصيدة من
أستاذ سابق له اســمه عبد القادر جالل الدين .عىل
غرار إيمني ،كان جالل الدين معتقالً أيضاً .لكن قام
السجناء بتهريب قصيدته يف هذه الحالة .لقد حفظوا
أبيات الشــعر التي كتبها جالل الدين عن ظهر قلب
قبل إطالق رساحهم من املعسكر.
لم يتفاجأ فريدمان باختيار إيمني وجالل الدين
ِ
الشــعْ ر للتواصل مع العالم الخارجي .هو يقول إن
اإليغوريــن يتكلون عىل القصائــد منذ ٍ
وقت طويل
للتعبري عن تضامنهم وقوتهــم يف األوقات الصعبة.
ّ
املفضل لديهم
لقد أصبحت القصائد الشــكل األدبي
خالل املحنة التاريخية التي يعيشها الشعب اإليغوري
اليوم ،إذ يمكــن تأليفها وتالوتها وحفظها من دون
استعمال أي قلم أو ورقة.
ِ
"الشــعْ ر بنظــر اإليغوريني
يضيف فريدمان:
ليس مج ّرد شــكل من املقاومة ،بل إنه أداة تعبريية
يف بيئة أصبح فيها التعبري عن الذات شــبه مستحيل
عىل مســتويات عدة .لقد تحوّل الشعراء يف املجتمع
اإليغــوري ،بدرجة معينة ،إىل صوت الشــعب الذي
ينتمون إليه".

قصيدة "آيبيكي"

قصيدة "بال عنوان"

إذا لم تسمع صوتي املألوف
يف ليايل السماء املج ّردة من قمرها
أين تبحث عن نجمتي
وسط أيامك الحزينة
من أجلك أعطي كل يشء
اترك جسدي يف الربية البعيدة
ها قد تجمّ د األمل ،لكنك تبقى
قطرة ندى عىل أزهار ذابلة
من يداعب رأسك يف غيابي
رفاقي غارقون اآلن يف القلق والندم
كل يوم من دونك نار يف حلقي
لم َ
يبق يل أي خيار ،أنا كتلة من الجروح

عندما تفكر بي ،ال تذرف دموع الحزن
يجب أال تنهار من أجل من رحلوا
إذا وجدتني يف أحالمك بني الحني واآلخر
بشوق بعد اآلن
ال تنظر إيل ّ
ٍ
بعض األشياء يف الحياة بعيد املنال
ال تكبت الغضب يف قلبك من أجيل
ال تسأل من تقابلهم عن أخباري
وال ترتك أفكارك عني تثقل روحك
شخص يف رحلة
اعتربني مج ّرد
ٍ
ُ
بقيت عىل قيد الحياة
سأعود يوماً ،إذا
لن أتخىل عن السعادة بهذه السهولة
ما ُ
زلت أنتظر الكثري من الحياة
ُ
ها قد
تركت نجمتَ ّي لديك
اعتن بهما رجا ًء يف غيابي
ِ
ُ
يف أجواء اللطف التي
ربيت عليها
اتركهما تعيشان يف حضنك الدافئ
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وفاة الفنان التشكيلي السوري عبد الله السيد
تويف الفنان التشــكييل السوري عبد الله
الســيد ،املعروف خصوصــا ً بتنفيذه تمثال
صالح الدين الشــهري يف دمشق ،عن  81عاما ً
بوفاة طبيعية يف منزله بدمشق.
وشكل السيد أحد أبرز األسماء يف النحت
والفن التشكييل السوري خالل مسرية طويلة
بدأها أســتاذا ً يف كلية الفنــون الجميلة ،ثم
رئيسا ً لقسم النحت يف الكلية ،قبل أن تُعرف
أعماله عىل مســتوى البالد .ومن أبرز أعمال
الفنان الراحل ،نصب صــاح الدين األيوبي
الذي نفذه السيد قرب قلعة دمشق عام 1992

واســتحال أحد رموز املدينة .كما ّ
نفذ السيد
أنصابا ً أخرى أشــهرها "ســفينة نوح" يف
مدينة داالس يف الواليات املتحدة عام .2001
وأثارت وفاة ابن مدينة مصياف يف وسط
ســوريا ،حزنا ً يف الوســط الفني السوري،
ونعاه عدد من الفنانني والنحاتني عىل مواقع
التواصل االجتماعي.
وقال صديقه املقــ ّرب النحات غازي عانا
يف نعيه" :لقد رحل عبد الله الســيد ،وخرسنا
جميعا ً قامة فنية كبرية يصعب تعويضها".
(أ ف ب)

"بي ام جي" األلمانية تستحوذ على حقوق أعمال جان ميشال جار
أعلنت مجموعة "بي ام جي" األملانية
لإلدارة املوسيقية استحواذها عىل حقوق
كامل أعمال رائد املوســيقى اإللكرتونية
الفرنيس جان ميشال جار .وتشكل هذه
الصفقة التي لم تُكشــف قيمتها" ،أكرب
عقد" تربمه "بي ام جي" يف فرنســا عىل
اإلطالق.
وينــدرج العقد يف إطار منحى آخذ يف
التوســع أخريا ً لرشاء حقوق املجموعات

املوســيقية الكاملة من رشكات كربى يف
القطاع تســتهويها خصوصا ً اإليرادات
الضخمــة املتأتيــة من خدمــات البث
التدفقي .وتســتحوذ "بي ام جي" حاليا ً
عىل حقوق أعمال فنانني من الصف األول،
بينهم ليني كرافتيز وكاييل مينوغ.
وباع جان ميشــال جــار البالغ 73
عامــاً 85 ،مليون ألبوم خالل مســرته
وحطم أرقاما ً قياســية عدة مع حفالت

ضخمــة حــول العالم ،بينهــا حفلة يف
منطقة ال ديفانس يف العاصمة الفرنسية
ســنة  1990والذي حرضها  2,5مليون
متفرج .وقــال جار يف ترصيحات أوردها
بيــان املجموعة" :أنا ســعيد أن حقوق
مجموعتي املوســيقية الكاملة ستكون
هنــا يف أوروبا وبأن عميل سيســتمر يف
التطور يف أيادٍ أمينة".
(أ ف ب)

١٤
العـــدد  - ٨٩١السنــــة الـرابـعـة
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Corona Awareness

"كوفيد  "19 -ستصاب به أكثر من مرّة
ولكن هل ّ
تخف حدّة اإلصابة؟
في هذه المرحلة من جائحة كورونا ،التقط معظم الناس العدوى
مرة واحدة على األقل ،أو ربما مرتين ،أو حتى ثالث مرات .في الوقت
نفسه ،يتطور هذا الفيروس ويزداد
ذكاء في طريقة استهداف الناس.
ً
من الواضح أن التقاط هذا النوع من فيروسات كورونا
بشكل متكرر
ٍ
أصبح وضعًا طبيعيًا ،بما يشبه حاالت الزكام العادي .لكن يعني ذلك

لألسف انهيار النظرية القائلة إن اإلصابة بفيروس "كوفيد "-19تحمي
الناس من التقاط العدوى مستقب ً
ال .من الناحية اإليجابية ،يقول العلماء
إن التعامل مع هذه العدوى ُيفترض أن يزداد سهولة لدى معظم
الراشدين األصحاء ،بما في ذلك من تلقوا حماية مضاعفة بفضل
اللقاح ،ألن جهاز المناعة يتدرب مرارًا على التعامل مع هذا الفيروس.

تقــول خبــرة األمــراض املعدية،
أليســون ماكغــر ،أســتاذة يف كليــة
"داال النــا" للصحة العامــة يف جامعة
تورنتو" :تكــون اإلصابة األوىل بفريوس
"كوفيد "-19األسوأ عىل األرجح .وكلما
زاد تع ّرضنا للعدوى ،يتحســن مستوى
حمايتنا منها".

عدوى متكررة

بعد أشــهر أو حتى ســنوات عىل
محاوالت تجنب الفــروس بالكامل ،قد
تتفاجأ حني تعرف أن العدوى قد تصيبك
أكثر من مرة.
يف املراحل األوىل من تفيش الجائحة،
نرش بعض العلماء نظريات واعدة حول
املناعة الجماعية ،لكن ال يســهل بلوغ
هذه املرحلة مع فريوس كورونا.
رصد العلماء الفريوسات التي تدخل
يف هــذه الخانة خالل الســتينات للمرة
األوىل ،لكنها تستهدف الناس عىل األرجح
منذ قرون .تُعترب "املتالزمة التنفســية
الحادة الوخيمة  "2أحدث نوع من هذه
الفريوسات بكل بساطة.
يف هذا السياق ،يقول الدكتور عميش
أدالجــا ،عالِم مرمــوق يف "مركز جونز
هوبكنز لألمن الصحــي" يف بالتيمور:
"تُســبب أربعــة أنواع من هــذه الفئة
حواىل  30%من حــاالت الزكام العادي،
بشــكل متكرر .لقد أُصبنا
وهي تصيبنا
ٍ

جميعا ً بأنــواع أخرى من فريوســات
كورونا ،ولطاملــا كانت وجهة الفريوس
بهذا الشــكل .لذا يُفرتض أال يتفاجأ أحد
بالتقاط العدوى مراراً".
ٍ
بحــث نرشته مجلــة "طب
وفق
الطبيعــة" وشــمل علمــاء تعقبــوا

مجموعة من الراشــدين األصحاء ألكثر
من  35ســنة ،يبــدو أن أربعة أنواع من
فريوســات كورونا البرشية واملوسمية
التي خضعت لدراسات طويلة تستطيع
نقل العدوى إىل الناس كل  12شهراً.
لكن عىل عكس هذا النمط املوسمي،
تبقــى "املتالزمــة التنفســية الحادة
الوخيمــة  "2عشــوائية ،مــا يعني أن
ّ
تخف
تقلباتها مســتمرة ،فال تزيــد أو
بانتظام خالل سنة معينة.
يف كنــدا ودول أخرى كثــرة ،بدأت
موجة ســابعة من الجائحة اآلن بسبب
متحــور فرعي آخر مــن "أوميكرون"
اســمه  .BA.5تنترش هذه العدوى خالل
أشــهر الصيف ،أي قبل موســم الزكام
واإلنفلونزا بكثري ،وبعد فرتة غري طويلة
عىل بدء املوجات الســابقة التي أطلقتها
أنواع أخرى من متحور "أوميكرون".
عىل غــرار عدد كبري مــن مراقبي
ظاهرة "كوفيد" ،ال تعرف ماكغري حتى

اآلن املســار الذي سيتخذه هذا الفريوس
عــى املدى الطويــل ،فتتســاءل" :هل
ســترتكز العدوى خالل الشتاء يف نهاية
املطاف؟ إنها نتيجة متوقعة ،لكنها قد ال
تتحقق قبل ســنة أو سنتني .مع ذلك ،ال
يمكن التأكيد عىل هذا املسار أيضاً".

اإلصابات الالحقة ليست أسوأ
من العدوى األولى

يؤكد جزء كبــر من الخرباء عىل أن
اإلصابات الالحقة بعدوى "كوفيد"-19
يُفرتض أن تكون أخف من اإلصابة األوىل.
ال يعني ذلك أن تم ّر الحالة بال مشــاكل
دوماً ،لكن لن تكــون العدوى قوية عىل
ً
مقارنة بأول احتكاك له بها.
الجسم
تقــول أنجيال راسموســن ،عالِمة
فريوسات يف "منظمة اللقاحات واألمراض
املعديــة" يف جامعة "ساسكاتشــوان"
يف "ساسكاتون"" :اســتنادا ً إىل جميع
املعطيات التــي راجعتُها ،يبدو أن زيادة

كــل إصــابــة جــديــدة لــيــســت "حــمــيــدة"
َ
أصبــت بفريوس "كوفيد "-19مرة واحدة عىل األقل ،هل يجب
إذا
أن تتوقف عن توخي الحذر وتلتقط العدوى مراراً؟ ال يمكن فعل ذلك!
ال يتعامل الفريوس مع جميع الناس بالشــكل نفســه .يوضح
أدالجا من مركز "جونز هوبكنز"" :بدأنا نكتشــف أن التقاط العدوى
للمرة الثانية أو الثالثة لن يكون حميدا ً بالرضورة ،ال ســيما إذا كان
املصاب من الفئات األكثر عرضة للمخاطر الصحية".
وفق دراســة ر ّكزت عىل املحاربني األمريكيني القدامى (معظمهم
من كبار الســن)ّ ،
تبي أن العدوى املتكررة لدى هذه الفئة من الناس
تحمل مخاطر صحية إضافية أو تستلزم دخول املستشفى.
أحدثت هذه الدراسة ضجة كربى يف األسابيع األخرية ،مع أنها لم
تخضع لتقييم علمي موضوعي بعد .لكن يحذر عدد كبري من الخرباء،
منهم أدالجا ،من املبالغة يف تحليــل نتائجها األولية ألنها قد ال تنطبق
عىل عامة الناس.
يُفرتض أن ترتاجع حدة اإلصابات املتكررة لدى معظم الراشــدين
األصحاء ،لكن يجب أن يتذكر الجميع أن عوامل الخطر ا ُملسببة ألسوأ
األمراض تختلف من شخص إىل آخر.
يقول أدالجا" :قد يكتســب الفرد وزنا ً زائــداً ،أو يصبح بديناً ،أو
يصاب بمرض الســكري ،يف املراحل التي تــي اإلصابة األوىل ،أو ربما
يصاب بمرض آخر يجعله أكثر عرضــة للمخاطر ،أو يصبح ضعيف
املناعة ألسباب مختلفة .هذه العوامل كلها تؤثر عىل وضع املريض".

برأي الدكتور سمري السيد ،أستاذ يف جامعة "وسرتن" يف لندن،
أونتاريو ،ومستشــار حول األمراض املعدية والطب الباطني وعلم
األحيــاء الدقيقة يف "مركز لندن للعلوم الصحية" و"مركز ســانت
جوزيــف للرعاية الصحيــة" يف لندن ،يتوقع خــراء الطب تدهور
النتائج الصحية املرتبطة بتكرار العدوى الحادة لدى فئة كبار السن
أو أصحاب املناعة الضعيفة .قد تشــمل التداعيات املحتملة ترضر
الرئة مبارش ًة بســبب الفريوس ،أو ظهور مشاكل أخرى مثل تفاقم
أعراض "كوفيد طويل األمد" بسبب إصابة سابقة أو عدوى ثانوية
حادة تشــتق من جراثيم أو فطريات مختلفة ،ال سيما لدى الفئات
التي تحتاج إىل دخول وحدة العناية املركزة.
يضيف الســيد" :هذا املثال األخري يشبه وضع مرىض الربو ،فقد
بشكل متكرر بسبب حالة بسيطة
يحتاج هؤالء إىل دخول املستشــفى
ٍ
ظاهريا ً مثل الزكام العادي .تــؤدي العدوى املتكررة يف هذه الحالة إىل
ترضر الرئتني ،حتى أنها قد تكون مسؤولة عن الوفاة املبكرة .يتوقف
الوضع عىل حدّة العدوى .لكن ال تنطبق هذه الظروف عىل األشخاص
األصحاء الذين يصابون بنوبات من الزكام العادي عىل مر السنني".
فيما نواجه إذا ً احتمال التقاط فريوس "كوفيد "-19مرارا ً وتكرارا ً
ّ
تتغي مخاطر اإلصابة بأمراض حادة لدى كل فرد
عىل مــر حياتنا ،قد
ّ
يكف عن
مع مرور الوقت ،ويبدو أن أعباء التقاط هذا الفريوس الذي ال
التبدّل لن تكون متشابهة لدى جميع الناس يوماً.

وترية التقاط العــدوى ال تزيد الفريوس
ســوءاً .إنه أمر متوقع ألن جهاز املناعة
يعمل بهذه الطريقة".
يمكن تدريــب املناعة عــى محاربة
هذا الفريوس بطريقــة أرسع وأكثر ذكا ًء
عرب خطوات معينة مثــل التع ّرض للعدوى
مبارش ًة ،لكن ترتافق هذه العملية مع عواقب
صحية محتملة .أو يمكن تلقي اللقاح الذي
يُعَ ّرف الجســم عىل هذا النوع من مسببات
األمراض من دون مواجهة تلك املخاطر.
َ
َ
التقطت
تلقيت اللقــاح ثم
حتى لو
عــدوى "كوفيــد  ،"19 -قــد يخرتق
الفريوس خــط الدفــاع األويل يف جهاز
املناعة ،أي األجســام املضادة التي تبطل
مفعول مســببات األمراض ،ويتسلل إىل
خاليا الجسم.
توضــح راسموســن" :يف هذه
الحالة ،ســتتع ّرف الخاليا التائية التي
أنتجهــا اللقاح عىل الفــروس فوراً،
فتنشط وتبدأ بالقضاء عىل تلك الخاليا
املصابة بالعدوى".
بعبارة أخرى ،ال يستطيع جهاز
املناعة ا ُملد ّرب أن يمنع التقاط العدوى،
لكنه قــادر عىل التحكم بها رسيعا ً يف
معظم الحاالت .يعني ذلك أن العنرص
الدخيل الذي سبّب اضطرابات كربى
يف الســابق لن يحصل عىل الفرصة
نفسها مجدداً.
إنهــا التجربة التي عاشــتها إيرين
ويلســون ،مد ّربــة وممثلــة يف مدينة
"هاليفاكــس" الكندية ،فقــد التقطت
حديثــا ً فريوس "كوفيــد  "19 -مجددا ً
بعــد إصابتها به يف شــهر كانون األول
املايض ،علمــا ً أنها ّ
تلقت اللقاح أيضاً .يف
املرة األوىل ،شــعرت هذه املرأة باإلرهاق
وبعجــز تام والزمت رسيرهــا أليام .لم
تكن اإلصابة الثانيــة ممتعة أيضاً ،فقد
أصيبت باحتقان يف الصدر ونوبات سعال
وشعرت بالتعب أليام ،لكنها الحظت أن
الحالة أصبحت أقل حدّة.
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للمرّة األولى علماء الكيمياء يُعيدون ترتيب
الروابط الذرّية في جزيئة واحدة
لو كان علماء الكيمياء يصنّعون الســيارات ،كانوا ليملؤوا املصنع
بقطع غيار ويحرقوها ،ثم يبتكرون من رمادها قطعا ً ال تشبه السيارات
عــى أكمل وجه .قد تبدو هذه العملية منطقيــة عند التعامل مع قطع
طرق لتخفيف
سيارات بحجم الذرة .لكن يتوق علماء الكيمياء إىل ابتكار
ٍ
املخلفات وزيادة دقة التفاعالت.
أحرز قطاع الهندسة الكيماوية تقدّما ً جديداً ،فقد ابتكر باحثون من
جامعة "سانتياغو دي كومبوستيال" يف إسبانيا ،وجامعة "ريغنسبورغ"
يف أملانيا ،ومخترب "آي بــي إم" األوروبي لألبحاث ،جزيئة واحدة إلطالق
سلسلة من التحوالت عرب دفعة صغرية من الجهد الكهربائي.
يف الحــاالت العادية ،يزيد علماء الكيميــاء دقة التفاعالت عرب تعديل
معايري مثل الرقم الهيدروجيني ،فيضيفون الربوتونات املتاحة أو يزيلونها
للتحكم بما تفعله الجزيئات لتقاسم اإللكرتونات أو تبادلها تمهيدا ً لتشكيل
روابطها .لكن يذكــر الباحثون يف تقريرهم الوارد يف مجلة "ســاينس":
"تتغري ظروف التفاعالت بهذه الطريقة لدرجة أن تبقى اآلليات األساسية
التي تتحكم بعملية االنتقاء صعبة املنال يف معظم الحاالت" .بعبارة أخرى،
قد تُصعّ ب تعقيدات قوى الدفع والسحب التي تنشط يف أي جزيئة عضوية
كبرية عملية الحصول عىل قياس دقيق حول ما يحدث يف كل رابطة.
بدأ العلماء باســتعمال مادة اســمها "رباعي كلورو ترتاسني – ،5
( "12 ،11 ،6برتكيبة  :)C18H8Cl4تشــبه هذه الجزيئة املصنوعة من
الكربون صفا ً من أربع خاليا قرص عســل محاطــة بأربع ذرات كلور
تحوم مثل النحل الجائع.

ألصق الباحثــون طبقة رقيقة من قطعة نحــاس باردة ومغطاة
بامللح ،فأبعدوا بذلك ذرات الكلور ولم َ
تبق إال مجموعة صغرية من ذرات
الكربون القابلة للتنشــيط وامللتصقة بإلكرتونــات غري مقرتنة ضمن
مجموعة من الهياكل املتّصلة بها.
تجدّد التواصل بني اثنني من تلك اإللكرتونات يف جز ٍء من الهياكل ،ما
ِ
يكتف الزوج الثاني
أدى إىل اســرجاع شكل قرص العسل يف الجزيئة .لم
بااللتصاق يف ما بينه ،بل التصق أيضا ً بأي إلكرتون آخر يف طريقه.
بشكل عام ،تكون هذه البنية املتذبذبة قصرية األمد ألن اإللكرتونات
املتبقية تمتزج يف ما بينها أيضاً .لكن اكتشــف الباحثون أن هذا النظام
بالذات ليس عادياً.
ّ
شغل العلماء دفعة خفيفة من الجهد الكهربائي عرب مهماز ماشية
بحجم ذرة ،فأثبتوا أنهم يســتطيعون دفع جزيئــة واحدة إىل االتصال
بالزوج الثاني من اإللكرتونات بطريقة تضمن سحب الخاليا األربع من
االصطفافّ .
تغيت طريقة التصاق تلك اإللكرتونات حني تراجع مستوى
اهتزازها ،فتشــوّهت بنيتها بطريقة مختلفــة بالكامل وتحوّلت إىل ما
يُسمّ ى "حلقة سيكلوبوتادين".
يف املرحلة الالحقة ،أُعيد تشــكيل كل منتج كي يســرجع وضعه
نبــض من اإللكرتونات ،ما يعني أنــه يصبح جاهزا ً
ّ
للتغي
األصيل عرب
ٍ
مجددا ً خالل لحظة.
من خالل إجبار جزيئــة واحدة عىل التنقل بني أشــكال أو نظائر
مختلفة عرب اســتعمال تيارات كهربائية دقيقــة ،تمكن الباحثون من

استكشاف سلوكيات إلكرتوناتها ومستوى استقرار املر ّكبات العضوية
وتركيباتها املفضلة.
بعد هــذه املرحلة ،يمكن حرص البحث عــن املحفزات القادرة عىل
إطالق تفاعل واســع النطاق بني جزيئــات ال تُحىص يف اتجاه واحد ،ما
يعني زيادة دقة التفاعل.
اســتعملت الدراسات الســابقة تقنيات مشــابهة لرؤية عمليات
إعادة تشكيل الجزيئات الفردية ،حتى أنها تالعبت بخطوات فردية من
التفاعل الكيماوي .لكن يبتكر العلماء اآلن تقنيات جديدة لتعديل روابط
الجزيئات وتشكيل نظائر ال يسهل تبادلها يف الحاالت العادية.
هذا النوع من األبحاث ال يســمح بزيادة دقة علم الكيمياء فحسب،
بل إنه يمنح املهندســن أيضا ً أدوات جديدة ودقيقة لتصنيع اآلالت عىل
مقياس النانو ،فيتمكنون من تعديل أ ُ ُ
طر الكربون وتحويلها إىل أشكال
غريبة ال يمكن التوصل إليها عرب الكيمياء العادية.
نُرشت نتائج البحث يف مجلة "ساينس".

Earth Matters

كواكب "األرض الهائلة" صالحة للسكن لعشرات مليارات السنين
أصبحت الظروف على كوكب األرض صالحة للعيش منذ بضعة مليارات
السنين ،لكنه سيخلو من السكان مجددًا بعد مليارات السنين .في
المقابل ،تستطيع الكواكب الخارجية ،ال سيما تلك التي تدخل في
"األرض الهائلة" هي عبارة عن كواكب خارجية
ضخمة ومزوّدة بكتلة سطحية صلبة قد يصل حجمها
إىل عرشة أضعــاف كتل األرض (ما يعني أنها أكرب من
كوكبنا بأضعاف لكنها أصغر مــن الكواكب الغازية
الصغرية مثل نبتون) .ال يشــمل النظام الشميس أي
كواكب من نوع "األرض الهائلة" :ربما منع املشــري
ظهور هذه الكواكب عرب "ابتالع" جنينها .لكن تكشف
أجهزة التلسكوب كواكب كثرية من هذا النوع يف نجوم
أخرى يف درب التبانة .تتكلم مول لويس وزمالؤها من

جامعة زيورخ يف ســويرسا عن وجود فئة فرعية من
كواكب "األرض الهائلة والباردة" التي تدور عىل مسافة
مناسبة من نجومها وتحافظ عىل حرارة معتدلة.
تكشــف الحســابات العلمية أن هذه العوالم
الباردة تستطيع االحتفاظ بغالف جوي أويل (يتألف
بشكل أســايس من الهيدروجني والهيليوم) طوال
ٍ
مليارات الســنني ،وتكون كثافتــه أكرب من كثافة
غالف األرض بمئة أو ألف مــرة .تحت هذا الغالف
الكثيــف ،قد نجــد طبقة من املياه الســائلة عىل

خانة "األرض الهائلة" ( ،)Super-Earthأن تصبح صالحة للعيش نظريًا
ولفترة تفوق الثمانين مليار سنة أحيانًا .إنه االستنتاج الذي توصل إليه
المشرفون على بحث جديد نشرته مجلة "علم فلك الطبيعة".
السطح ،وقد أثبت نموذج جديد أنه قد يصمد لفرتة
طويلة جداً .تُعترب هــذه املدة عىل ما يبدو أكثر من
كافية لظهور معالم الحياة وتطورها.
تجدر اإلشارة إىل أن عمليات البحث عن الكواكب
الخارجيــة ترتكز عمومــا ً عىل التغــرات يف درجة
سطوع النجم أو موقعه الدقيق ،علما ً أن تلك التغريات
تنجم عن دوران كوكب مجاور .لهذا الســبب ،تكون
معظم كواكب "األرض الهائلة" التي ترصدها أجهزة
التلســكوب مزوّدة بمــدارات مُحْ َكمة .لكن حصلت
الدراسة الجديدة بطريقة نظرية وخالية من املراقبة
واكتفت باســتعمال النماذج الرياضية .أجرى علماء
الفلك الســويرسيون أكثر من ألــف تجربة محاكاة
لتطور كواكب "األرض الهائلة" بكتل مختلفة وأغلفة
جوية ومدارات متنوعة حول نجوم من نوع الشمس.
أثبت البحث الجديد أن املــدار القريب بدرجة
مفرطة يــؤدي إىل تآكل الغالف الجــوي وفقدانه
تدريجا ً تحت تأثري تدفق جزيئات الرياح النجمية.
لكن حني يقع الغالف الجوي املؤلف من هيدروجني
وهيليوم عىل مسافة مناسبة (أبعد من مدار املريخ
يف النظام الشــميس) ،لن يتمكن من الصمود لفرتة
طويلة فحســب ،بــل إنه يزيد ســخونة الكوكب
بســبب االحتباس الحراري .وفق تقديرات العلماء،

Agronomy

تحسين خصائص المحاصيل الوراثية لمضاعفة إنتاج القمح
يكشــف تحليل جديــد أننا نســتطيع نظريا ً
مضاعفة كمية إنتاج القمح عامليا ً عرب تربية ن ُ َســخ
من املحاصيل ا ُمل ّ
حسنة وراثيا ً يف مختلف املناطق .لكن
يش ّك علماء املحاصيل بحصول ذلك.
تتزامن الدراسة الجديدة مع ارتفاع أسعار القمح
منذ أربعة أشهر ،بعدما أدى الغزو الرويس ألوكرانيا
إىل اضطراب إمدادات القمح وأثّر الطقس الحار عىل
أهم الدول ا ُملنتِجة مثل الهند .يعرتف نايجل هالفورد
وزمالؤه من مؤسسة "روثامستيد" البحثية بأن س ّد
الفجوة يف اإلنتــاج بالطرق الوراثية ليس حالً قصري
األمد .لكنه قد يســمح عىل املدى الطويل بالتعويض

عــن تداعيات التغري املناخي الــذي يكبح محاصيل
القمح ألن نباتات القمــح تصاب باإلجهاد الحراري
فوق عتبة  34درجة مئوية.
يمكن تحســن جينوم أصنــاف القمح لزيادة
املحصــول عرب تربيــة النبات أو من خــال تقنية
التحرير الجيني لترسيع هذه العملية.
لكن يقــول دونال أوســاليفان مــن جامعة
"ريدينغ" الربيطانية إن زارعــي القمح التجاريني
الذين يســتعملون تقنيات متطــورة يف بريطانيا ال
يحققون إال زيادة نسبتها  1%من املحاصيل الوراثية
ســنوياً" :تكون زيادة مستوى األرباح ممكنة دوما ً

عند اســتخدام تقنيات مثل التحريــر الجيني الذي
لم يصبح شائع االســتعمال بعد .لكن يبقى وجود
مجموعة كاملــة من تقنيات الرتبيــة النباتية غري
ا ُملستغلة والقادرة عىل تغيري قواعد اللعبة ومضاعفة
محاصيل القمح قريبا ً فكرة غري واقعية".
أخرياً ،يقول خوســيه لويس أروس من جامعة
برشــلونة ،إســبانيا" :أصبح تقليــص الفجوة يف
إدارة املحاصيــل ممكنا ً اليوم أكثــر مما توحي به
فجــوة املحاصيل الوراثية يف البحــث الجديد .لكني
ال أشاركهم التفاؤل نفســه حول مضاعفة اإلنتاج
انطالقا ً من تربية املحاصيل".

تستطيع "األرض الهائلة" يف هذه الحالة أن تصمد
ملدة ترتاوح بني خمسة وثمانية مليارات سنة ،إىل أن
يقرتب نجمها األم من مراحل الحياة األخرية ويبدأ
بالتحول إىل كوكب أحمر عمالق.
لكن تربز خيارات أكثر غرابة أيضاً .قد تؤدي لعبة
الجاذبية العشــوائية إىل إبعاد كوكب "األرض الهائلة"
عن نظامه األصيل وإطالقه عىل شــكل "كوكب يتيم"
ال يتّصل بأي نجم .تكشــف الحسابات العلمية أن هذا
الكوكب الفردي قد يبقى صالحا ً للسكن طوال  84مليار
سنة إذا كان مزوّدا ً بكتلة كافية وغالف جوي كثيف بما
يكفي .تُعترب هذه املدة أطول بكثري من عمر الكون الذي
نعرفه وكامل الفرتة التي تصمد فيها النجوم.
يُفــرض أن تكون الحياة عــى كوكب "األرض
الهائلة" مختلفــة عن مظاهر الحيــاة عىل كوكبنا
بطريقة جذرية .إذا تطورت الحياة عىل هذا النوع من
الكواكــب ،يعني ذلك أنها تكيّفت مع ظروفه املختلفة
بالكامل عن ظــروف األرض ،يف ظل غيــاب األضواء
والضغط الجــوي الهائل .لكن يشــمل كوكبنا أصالً
أنظمة بيئية شبه معزولة تواجه الظروف نفسها ،مثل
"املدخنات السوداء" يف قاع املحيطات .يكون التخليق
الكيماوي ،ال الرتكيب الضوئي ،املصدر األسايس للطاقة
لدى الكائنات املحلية ،وتحتاج هذه العملية إىل الضوء.
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حركة حقوق اإلنسان ...لماذا تخسر؟
لطالما طرحت حركة حقوق اإلنسان المعاصرة نفسها كحملة
مثالية .في عالم ٍ تحتدم فيه سياسة القوة ويصبح الضعفاء فريسة
لألقوياء ،تميل هذه الحركة إلى تصوير نفسها كمنارة أخالقية مبنية
على مبادئ عالمية .يعتبر الناشطون في مجال حقوق اإلنسان
إنجازات حركتهم األسطورية انتصارًا الستقامتهم الدائمة التي تُم ّهد
لدعم قضايا تقدمية أخرى مستقب ً
ال .في العام  ،2012كتب أرييه نير،
أحد مؤسسي منظمة "هيومن رايتس ووتش" ،أن حركة مكافحة

العبودية كانت أول حملة حقيقية في مجال حقوق اإلنسان ألن
مناصريها تحركوا دعمًا لحقوق اآلخرينَ .ز َعم أوائل الناشطين من دعاة
إلغاء عصر العبودية أن سعيهم المتواصل إلى تطبيق المبادئ التي
تخدم مصالح اآلخرين يطغى على تصرفاتهم ألن الحقيقة األخالقية
ّ
الكامنة وراء قضيتهم كانت بديهية .سرعان ما
تحول المهاتما غاندي
ومارتن لوثر كينغ جونيور إلى قدوة ُيحتذى بها من حيث القوة
والتصميم في التاريخ الحديث.

كانــت النتائج ا ُملحققــة يف أماكن مثل
جـــــــاك ســـــــنـــــــايـــــــدر
بوروندي والعراق ورواندا قصرية األمد يف
معظم األوقات ،وقد أدت إىل سفك الدماء
يف نهاية املطاف.
لتجنب الحمــات املكثفة والقرسية،
يجب أن تُخفف الدول الليربالية والناشطون
عموما ً الشــعارات القانونيــة واألخالقية
أصبحت هذه الحركة متخبّطة اليوم
والعامليــة ،مقابل الرتكيز عــى مصالح
لدرجة أن يطلق أســلوبها يف الحوارات
األقليات الوطنية املؤثرة عرب التشديد عىل
األحاديــة وعمليات التشــهري العدائية
املسائل التي تحظى بشعبية واسعة ،مثل
ردة فعل قوية من زعماء غري ليرباليني،
مكافحة الفســاد واالزدهار االقتصادي.
وشــعبويني يمينيني ،ومختلف الناخبني
تحمل مكافحة الفســاد أهمية خاصة يف
من منارصي هؤالء الزعماء حول العالم.
هذا املجال .ن ّ
ظمــت جماعات محلية ثلث
اكتسب عدد كبري من القادة ،عىل رأسهم
االحتجاجات الحاشــدة حــول العالم يف
الرئيــس الربازييل جايري بولســونارو،
الفرتة األخرية للتنديد بالفســاد .لكن لم
والرئيس الصيني يش جني بينغ ،ورئيس
تنضم منظمات بــارزة يف مجال الحقوق
الوزراء املجري فيكتور أوربان ،والرئيس
العابرة لألوطان إىل هذه الجهود إال بعد قمع
الــرويس فالديمــر بوتــن ،والرئيس
الدولة لالحتجاجات ،وقد أقدمت عىل هذه
األمريكي السابق دونالد ترامب ،شعبية
الخطوة ملج ّرد أن تعارض القمع ،ال الفساد.
واســعة حني اعتربوا الحملــة الداعمة
لحقوق اإلنســان الليرباليــة مرشوعا ً
من خــال التحرك ضد الفســاد مبارش ًة،
ستحصل حركة حقوق اإلنسان عىل قضية
خاصا ً باملتنمرين الفاســدين واملعزولني
محورية لتقوية حُ كم القانون.
الذين يريدون فرض أجندات غريبة بدل
أقنعت جماعات حقوق اإلنســان
مبدأ تقرير املصري الشعبوي عرب أساليب
محتجون إيغوريون في لندن يحثون الحكومة على اتهام الصين بارتكاب "اإلبادة الجماعية" | كانون األول 2021
الدول أيضا ً بوضع احتجاز أقلية اإليغور
عاملية نخبوية إمربيالية.
الليربالية طريقة توسيع نفوذها عرب فتح
الديمقراطــي الليــرايل لتقديم منافع
عن حقوق اإلنســان إىل إساءة فهم أسباب
يف معســكرات اعتقال صينية يف خانة
رفض الرئيس الصينــي مثالً تهمة
املجال أمام بلدان جديدة لالنضمام إليها
جماعية عن طريــق االقتصاد العاملي
نجاحهم التاريخي .لم تصبح الديمقراطية
"اإلبــادة الجماعية" .لكــن يُمهّ د هذا
ارتكاب إبــادة جماعية بحــق األقلية
برشوط معينة ،بدل املطالبة بإصالحات
املفتوح ،وأنظمة التحالفات العسكرية
شكل من
املبنية عىل الحقوق الفردية أنجح
النــوع من التُهَ م لســوء فهم كبري عىل
ٍ
اإليغوريــة يف الصني ،فأعلــن انتصاره
ليربالية رسيعــة .نجح االتحاد األوروبي
التــي تحمي الــركاء الليرباليني من
التنظيم االجتماعي املعارص بسبب مبادئها
مستوى تفسري املصطلحات .يف املقابل،
يف إقليــم "شــينجيانغ" (حيــث يقيم
مثالً يف إرساء نظام حُ كم
عدوان األطــراف االســتبدادية ،وعرب
األخالقيــة املتفانيــة ،بل
يمكن تســليط الضوء
معظــم اإليغوريني) ،يف
مســتقر وديمقراطي يف
حرية التعبري وتداول املعلومات.
إنها حققــت نتائج أفضل
عىل مســائل يتخذ منها
تمــوز  ،2022وتفاخر
معظم أوروبا بعد حقبة
لن تكــون هذه املهمة ســهلة بأي
من الخيــارات البديلة عىل
الــركاء التجاريــون
"بتوحيد" شعوب الصني.
شكل .أدى ّ
الحــرب البــاردة ،عرب
توسع الالمساواة االقتصادية
مســتوى خدمة مصالح
األجانب مواقف واضحة
كذلك ،لم تكن التُهَ م التي
انتظار مطالبــة الدول
وتكثيف حمــات التضليل إىل تشــويه
الناس .يقدّم الناشــطون
عىل مســتوى القانون
وجّ هها الرئيس األمريكي
باالنضمام إليه ثم فرض
سمعة النظام املبني عىل الحقوق .يتعلق
يف مجال حقوق اإلنســان
واملصالــح الخاصة من
جو بايــدن حول ارتكاب
المحققة
أقنعت جماعات حقوق
تدريــب مكثّــف لبلوغ كانت النتائج ُ
سبب أسايس برواج النزعة التحررية التي
أفضــل أداء لهــم حــن
خالل فــرض حــدود
روســيا جرائــم حرب
اإلنسان الدول أيضًا
حجبت الفكرة القائلة إن الدولة الليربالية
يســعون إىل زيــادة قدرة
معايري الحُ كم والقانون في أماكن مثل بوروندي صارمة عــى الصادرات
كافيــة ملنــع بوتني من
مُل َزمــة بتنظيم األســواق االقتصادية
الناس عىل النضال يف سبيل
والحقــوق الســائدة يف والعراق ورواندا قصيرة التي تتكل عــى أعمال
بوضع احتجاز أقلية
تصعيــد اعتداءاته ضد
يوجّ
رشوط
(كانت
االتحــاد.
الصحافيــون
ــه
أن
ُفــرض
ي
و
إخضاع
بــدل
حقوقهــم،
الســخرة ،كتلــك التي
األمد في معظم
املدنيني األوكرانيني .عىل اإليغور في معسكرات
األوروبــي
االتحــاد
املسؤولون ســوق األفكار .للبدء بإعادة
بطرق
القمعيــن
القادة
يتعرض لها اإليغوريون
صعيد آخر ،اعترب بايدن
ٍ
األوقات وقد أدت
اعتقال صينية في خانة
متساهلة أكثر من اللزوم
إحيــاء النظــام املبني عــى الحقوق،
تساعدهم عىل إطالق أقوى
املحتجــزون .كذلــك،
اململكة العربية السعودية
إلى سفك الدماء
"اإلبادة الجماعية"
أحيانــاً ،ويتّضح ذلك يف
تستطيع الدول الديمقراطية وجماعات
ردود األفعال القومية.
تســتطيع جماعــات
"دولة منبوذة" ،لكنه عاد
املجتمع املدني أن تن ّ
الرتاجــع الديمقراطــي
الدفاع عن الحقوق أن تســعى إىل تشديد
يف ظــل الظــروف
ظم
وزار ويل العهد السعودي،
الحاصــل يف املجر وبولنــدا مثالً) .لكن
القوانــن ضد عمليــات تبييض األموال
السياســية املشــحونة اليوم ،يصعب
حمالت مقاطعة مستمرة إلثبات جدّية
األمري محمــد بن ســلمان ،يف الرياض
ــرض انتقال مفاجئ
الدوليــة ،والتهرب الرضيبــي ،وإخفاء
أن يجمــع أي فريــق بــن املبــادئ
املدافعني عــن الحقــوق .يعكس هذا
حديثاً .يعرتف نري إذا ً بأن مقاربة التشهري
يف أماكن أخرىُ ،ف ِ
إىل األنظمــة الغربيــة ظاهريا ً عىل دول
األصــول املرسوقــة ،ونــر خطابات
والرباغماتية .لكن يستطيع السياسيون
التحرك موقفا ً داعمــا ً للتعامل املنصف
وتوجيه التُهَ م بدأت تخرس فاعليتها مع
أفريقيا والرشق األوسط ،مع أنها تفتقر
الكراهية حول العالم ،وحمالت التشهري
والناشــطون الداعمون للديمقراطية
مع جميع العمال الصينيني ،وقد يُشجّ ع
مرور الوقت.
إىل الظــروف املؤسســية والديمغرافية
واملعلومات الكاذبة.
وحقوق اإلنسان أن يبدؤوا بالتأكد من
الصني عىل تحســن أنظمة املســاءلة
لكن كانت هــذه الردود كلهــا ذاتية
يف غضون ذلك ،يجب أن تُ ّ
واالقتصادية التي تســمح لها بالنجاح.
حسن الدول
فاعلية أنظمة التشغيل املركزية للنظام
ومعايري العمل فيها.
الصنع .تكمن املشــكلة يف نزعة املدافعني

جانب من احتجاج على قتل المدنيين األوكرانيين | حزيران ٢٠٢٢

قد يرغب داعمو حقوق اإلنسان أحيانا ً يف تجنب أسلوب التشهري
بالكامل ،فيفضلــون العمل عىل طريقة االستشــارات اإلدارية بدل
انتقــاد العيوب الثقافيــة يف مجتمع ّ
معي ،ما يعني التشــديد عىل
توصيات متطورة ،وترسيخ عقلية االستثمار ،وتقديم حوافز إيجابية.
تكشــف األبحاث مثالً أن االنتهاكات الراسخة ضد حقوق املرأة ،مثل
زواج األطفال أو برت األعضاء التناســلية األنثويــة ،تراجعت عندما
ّ
وتحسنت
زادت سهولة اطالع السكان عىل وســائل اإلعالم الدولية،
فرص العمل املتاحة أمام النســاء خارج املنزل ،وأصبحت املجتمعات
معارصة ولو جزئياً :إنها اإلصالحات اإليجابية التي تستطيع تقوية
االقتصاد .يف املقابل ،قد يعطي التشــهري بالدول واعتبارها "رجعية"
معنى
أثرا ً معاكسا ً ألن هذا األسلوب يُســيّس املمارسات التي تحمل
ً
رمزيا ً بالنســبة إىل هوية البلد الثقافية ،ما يؤدي إىل إطالق ردة فعل
قوية ضد حقوق املرأة.
ال يعني ذلــك أال توضح الدول الليربالية أو الناشــطون يف مجال
حقوق اإلنســان املبادئ املعمول بها .بل يجب أن تتخذ هذه األطراف
مقاربة حذرة واسرتاتيجية يف طريقة نرش هذه القيم ،تزامنا ً مع تجنب
املطالــب العقيمة .اعترب بايدن نظريه بوتني "مجرم حرب يســتحيل

بقاؤه يف الســلطة" ،لكنه ال يملك أي أدوات عملية لتحويل هذا املوقف
االستفزازي إىل واقع ملموس .قد يعطي هذا النوع من اإلدانات الفارغة
آثــارا ً م ِ
ُرضية عىل املدى القصري ،لكنه يبــدو أقرب إىل النفاق يف نهاية
املطاف ،حتى لو كان صادقاً .يف هذا الســياق ،تذكر الناشطة يف مجال
حقوق اإلنسان ،بريسيال هاينر ،يف كتابها الجديد أن املقايضات ممكنة
بني السالم والعدالة .عىل سبيل املثال ،قد يكون تهديد الن ُ َخب العسكرية
ومجموعة أخرى من صانعي السياســة بالسجن كفيالً بمنع عروض
العفو أو اللجوء الســيايس إذا شــاركوا يف إنهاء الحرب (يف النهاية،
ّ
التعقل
تبقى الحرب أخطر شــكل من انتهاك حقوق اإلنسان) .يعني
ً
خدمة للعدالة ،كما يذكر نظام املحكمة الجنائية الدولية ،التحكم بهذه
املقايضات عرب إطالق تحقيقــات ذكية من الناحية التكتيكية ،تزامنا ً
مع تأجيل لوائح االتهام الشائكة.
رغم جميع االنتكاســات األخرية ،ال تزال حقوق اإلنســان أقوى
سالح يف ترسانة الديمقراطية .لكن لالستفادة من هذه األسلحة ،يجب
أن يفهــم املعنيون أن قوة تلك الحقوق تكمــن يف ارتباطها باملصالح
الذاتية ،مــا يعني رضورة دعمها بتحالف ســيايس صلب وقادر عىل
تحقيق نتائج موثوق بها .القوة أوال ً ثم الحقوق!

اقــــتصــــاد

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٨٩١الســـنة الـرابـعـة
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هارون :نسبة اإلشغال في المستشفيات  50في المئة والمرضى عاجزون عن ّ
تحمل فروقات إضافية

الواقع المأزوم يحكم على القطاع الصحي بـ"المرض العضال"
«أغنى إنسان في العالم ليس من يملك المال ،بل من
يملك الصحة وراحة البال» مقولة اعتدنا على سماعها،
ولكن في لبنان من ال يملك المال ال يملك الصحة ،بعدما
تحول دخول المستشفى رفاهًا ال يقدر عليه إال االغنياء.
أما الفقراء فيتأرجحون بين الموت والحياة .ومنذ بدء
األزمة في لبنان ،لم ن َر أي خطة جدية رغم كل التحذيرات
التي أطلقها المعنيون في هذا القطاع .فمن ينقذ
القطاع الصحي في لبنان؟
التي يمر بها لبنــان باتت أكرب من قدرة
جــويــل الـفــغــالـــي
املستشــفيات عــى االســتمرار .عدّة
تحديات ومشاكل تواجهها املستشفيات
اىل جانب فواتري االستشفاء الباهظة،
اليوم أوالً :انخفاض نســبة اإلشغال إىل
يعاني لبنان اليوم من كارثة صحية بعدما
حدود الـــ 50باملئة بســبب عدم قدرة
أدت األزمــة االقتصاديــة فيه إىل موجة
املرىض عىل تحمّ ــل أي فروقات اضافية
هجرة جماعية آلالف األطباء واملمرضني
لدخــول املستشــفى ،أضــف اىل ذلك
بحثا ً عمــن يقدر أتعابهــم وخرباتهم.
هجرة الطقــم الطبي واألطباء .ثانياً :إن
هذا البلــد الذي لطاملا كان مستشــفى
مصاريف املستشــفيات أصبحت تفوق
العالــم العربي ،يــكاد أن يصبح اليوم
إيراداتهــا ،وبالرغم من
بدون أطبــاء وممرضني
الفروقات التي تتقاضاها
يقدمون الخدمات الطبية
من املــرىض ،فهي تعاني
األساســية للمــرىض.
ويشري نقيب املستشفيات ال يوجد أي حل مضمون اليــوم مــن صعوبــات
الخاصة سليمان هارون النتشال القطاع الصحي مالية عدّة ال سيما لجهة
تأمــن األمــوال النقدية
إىل أن «نســبة اإلشغال يف
من أزمته الخانقة
وما يفرضه مســتوردو
املستشــفيات انخفضت
األدوية واملســتلزمات الطبية والتي لم
اليــوم اىل  50باملئــة ،وواحــد من أبرز
تعد مدعومــة ،وكذلك إرتفاع أســعار
األســباب هو النقص يف الطاقم الطبي
املحروقــات التي ترتفع بشــكل يومي
واألطبــاء .ويتحمل املرىض اســتهتار
وتدفع بالدوالر األمريكي النقدي ،إضافة
الحكام يف بالدي الذين أوصلوا الشــعب
اىل كلفــة األجور التي تزيــد تقريبا ً كل
اللبناني اىل هــذه الحالة من ال ّذل والفقر
شــهر .كل هذه املشــاكل تهدد القطاع
والتعتري».
االستشــفائي يف لبنان ،وال يوجد أي حل
مضمون النتشال القطاع من أزمته رغم
القطاع يلفظ أنفاسه األخيرة
كل الرصخــات والتحذيــرات ،بل بقيت
ويقــول هارون »:هنــاك عدد من
األمور عــى حالها مــن دون معالجة،
املستشفيات لم تعد قادرة عىل الصمود،
والوضع ال يبرش بالخري».
منهــا من اتجهت اىل نقــل ملكيتها كي
ال تقفل أبوابهــا .وذلك لعدم قدرتها عىل
الجهات الضامنة
مواجهــة الصعوبات املاديــة .وأخرى
ويضيف هارون« :بالنسبة لبوالص
مهددة باإلقفــال ،ألن األزمة اإلقتصادية

لبنان الذي كان مستشفى العالم العربي يكاد يصبح اليوم من دون أطباء وممرضين

التأمني بالفريش ،ال يتعرف املريض عىل
أي فروقات ،حيــث تقوم رشكة التأمني
بتحويــل األموال مبارشة اىل حســابات
املستشفى بالفريش دوالر ،وذلك بعدما
أجرينا بعــض الحســومات لرشكات
التأمني لتتمكن من تقاضيها فريش من
زبائنها  ،وأصبحت التعرفة أقل مما كانت
عليه قبل األزمة» .ويشري أحد الوسطاء
يف رشكات التأمني أنه «اليوم وبالنســبة
لبوالص التأمني عــى الصحة 90 ،باملئة
من رشكات التأمني اتجهت نحو الفريش
وذلك كي ال يتعــرف املؤمَّ ن عىل فروقات
اضافية .أما بالنســبة ألسعار البوالص،
فهي انخفضت ما بــن  20اىل  40باملئة
من قيمــة العقود الســابقة ،وذلك ألن
املستشفيات هي بدورها أيضا ً خفضت
أســعارها» .ويســتطرد هارون »:أما
بالنســبة للجهات الضامنــة االخرى،
كالضمان االجتماعي وتعاونية موظفي
الدولة ،فما زال عدد من املرىض يتوجهون

إنخفض سعر رصف الدوالر يف السوق السوداء بقيمة  50لرية لبنانية مسجّ الً  29750لرية لبنانية للرشاء و 29800
لرية لبيع الدوالر الواحد .وال تزال منصة «صريفة» مقفلة بســبب إرضاب موظفي مرصف لبنان عىل أن تستأنف عملها
يوم اإلثنني املقبل.

أسواق وعمالت

هرفينا األوكرانية
$ 0.0273

اإلنهيار محتّم بغياب أي عالج

ويختم هــارون« :إن األزمة املالية
التي يمر بها لبنان ســتفرض نفســها
عــى القطــاع االستشــفائي يف لبنان.
فاملستشــفيات مهددة باالنهيار كونها
جزءا ً من اقتصاد هــذا البلد .وأتوقع أن
عددا ً كبريا ً من املستشــفيات ســينهار
بعد مدة ليســت بطويلة .وسنرى الدولة
عاجزة عن فعل أي يش.
ما ينقــص لبنان اليــوم هو خطة
شاملة ومدروسة تنهض بكل القطاعات

المستشفيات تنقل ملكيتها
كي ال تقفل أبوابها
وتحافظ على استمراريتها
معــاً .فاملواطن يدفع الثمن ،وال إمكانية
لدى املستشــفيات لتأمــن العالجات
الالزمة للمريض يف كل األوقات».
إذا ً هناك عدد من املستشفيات مهدد
باإلقفــال اذا بقي الوضع عــى حاله.
فبعض املستشفيات مثل «القرطباوي»
و»سان شــارل» تعاني من أزمة مالية
خانقة ،وقد باتت يف عهدة مستشــفى
«أوتيل ديو» .فمن هو املســؤول؟ وماذا
ينتظرون بعد؟ هل ينتظرون املساعدات
املاليــة الخارجية إلنقاذ قطــاع بهذه
األهمية؟ نعم لقد أصبح املوت أهون من
أن يبتىل املواطن بمرض يضعه بني أيدي
املستشفيات.

فياض يسعى إلى تأمين النفط والغاز
من الجزائر

الدوالر  29750ليرة

اليـــــورو
$ 1.0231

اليها ،ولكنهم يتحملون فروقات كبرية،
ألن الضمان ما زال يســدد الفواتري عىل
أساس الـ  1500لرية للدوالر الواحد ،أما
بالنسبة لتعاونية موظفي الدولة ،فهى
تســدد فواتريها عىل أساس  6000لرية
للدوالر الواحد ،ولكنها ال تزال غري كافية
لســداد فروقات اإلستشفاء ،فعىل أرض
الواقع وصل الدوالر اىل  30000لرية».

اإلسترليني
$ 1.1980
الين الياباني
$ 0.0074

بيـتـكـوين
$ 23,146
الذهب
$ 1728

CMC crypto
$ 524
الفـضـة
$ 18.65

يف إطار ســعيه الدائم
مع كافــة الــدول العَ ربية
الشــقيقة املنتجــة للنفط
والغاز ملد يد العون إىل لبنان،
إلتقى وزيــر الطاقة واملياه
وليد فياض  ،سفري الجزائر
يف لبنان عبد الكريم ركايبي
«كون الجزائــر دولة كربى
منت جــة للن فــط والغاز».
وأبدىالسفري الجزائري «كل
رغبة بالتعــاون واعدا ً بنقل
مضمون اللقاء إىل املعنيني يف
الجزائر».
كما إلتقى أيضاً ،سفري
لبن ــان يف الجزائــر محمد
حسن  ،الذي نوّه «بالعالقة
األخوية املتينــة التي تربط
لب نا ن بالجزائــر» ،الفتا ً إىل
أن «الجزائر هي دولة كربى
منتجة للنفــط والغاز ولها
دور فاعــل يف العالم والبالد
ال ع ربية» ،وهو يســعى إىل
فتح آفاق التعــاون مجددا ً

الروبل
$ 0.0173
بــرنــت
$ 104.95

فياض مجتمعًا إلى سفير الجزائر في لبنان

بـ ـ ن البلدين ملــا فيه من
مصلحة مشرتكة للجانبني.
وأبــدى فيــاض« ،كل
اإلســتع د اد لترشيــع كل
األبواب أمــام التعاون مع
الجزائــر الشــقيق يف إطار
تأمني ك م ي ات مــن النفط
والغــاز لصالحمؤسســة
كهرباء لبنان ،ولنبني مجددا ً
عىل أسس ســليمة ومتينة
للمســتقبل» .كما أرســل
كتابا ً إىل نظــره الجزائري

وزير الطاقة واملناجم محمد
عرقاب بعــد إجتماعه مع
السفريين ركايبي وحسن،
شدد فيها عىل «أهمية تعزيز
العالقات الثنائية بني البلدين
الشــقيقني من أجل تذليل
العقبات التــي تحُ ول دون
إستئناف توريد املحروقات
لزوم معامل توليد الطاقة يف
لبنــان ،بما يضمن مصلحة
البلدين وفق القوانني املرعية
االجراء».

اليوان الصيني
$ 0.1481

الليرة التركية
$ 0.0559

خام WTI
$ 96.85

طن القمح
$ 336

١٨

إقتـــصـــــاد
العـــدد  - ٨٩١السنــــة الـرابـعـة

الـسـبـت  ٢٣تـمـوز 2022

الودائع المصرفية تنخفض إلى  136.7مليار دوالر
بلغ إجمايل الودائع التي تشمل الودائع
ألجَ ــل إضافة إىل الودائــع تحت الطلب يف
جميع العمالت  136.7مليار دوالر يف نهاية
أيــار  ،2022ما يشــ ّكل انخفاضا ً بقيمة
 2.6مليار دوالر أمريكي ،أو بنسبة 1.9%
من  139.3مليــار دوالر أمريكي يف نهاية
العام  .2021ويأتي ذلك كما بيّنت األرقام
الصادرة عن مرصف لبنــان حول توزيع
الودائع املرصفيــة يف املصارف التجارية يف
لبنان.
ويشــمل مجمــوع الودائــع وفق
تقرير مرصف لبنــان واملذكور يف التقرير
االقتصــادي األســبوعي ملجموعــة بنك
بيبلوس ،ودائــع القطاع الخــاص التي
بلغت  129مليار دوالر ،وودائع املؤسسات
املالية غري املقيمة التي بلغت  4.4مليارات
دوالر ،وودائع القطاع العام التي بلغت 3.5
مليــارات دوالر ،يف نهاية أيــار  .2022إن
األرقام بالدوالر األمريكي احتســبت وفقا ً
لســعر الرصف الرســمي للرية اللبنانية
مقابل الدوالر األمريكي.
وبلغ إجمايل الودائــع ألجَ ل يف جميع
العمالت  79.2مليــار دوالر يف نهاية أيار
 ،2022بحيث شــ ّكل انخفاضــا ً بقيمة
 7.8مليــارات دوالر ،أو بنســبة  ،9%من
 87.1مليار دوالر يف نهايــة العام .2021
واســتحوذت الودائــع ألجَ ل عىل نســبة
 58%من إجمــايل الودائع باللرية اللبنانية
وبالعملــة األجنبية يف نهايــة أيار ،2022
مقارنــة بنســبة  62.5%يف نهاية العام
.2021

تراجع ودائع القطاع العام

ويُعزى االنخفاض يف الودائع ألجَ ل إىل
تراجع الودائــع ألجَ ل للقطاع العام باللرية
اللبنانية بنســبة  ،43%وانخفاض بنسبة
 12.5%يف الودائــع ألجَ ــل للقطاع العام
بالعملة األجنبية ،وتراجع بنسبة 11.4%

رواتب الموظفين
العامين في موعدها

يف الودائع ألجَ ل للقطــاع املايل غري املقيم،
وانخفاض بنســبة  10%يف الودائع ألجَ ل
للقطاع الخاص املقيم باللــرة اللبنانية،
وتراجــع بنســبة  8%يف الودائع ألجَ ل يف
القطاع الخاص املقيــم بالعملة األجنبية،
وانخفاض بنسبة  4%يف الودائع ألجَ ل لغري
املقيمني .ويعكــس االنخفاض يف الودائع
ألجَ ل عمليات الســحب النقدي ،وتحويل
األموال مــن الودائع ألجَ ل إىل الودائع تحت
الطلب ،يف خضم أزمــة الثقة التي بدأت يف
أيلول  .2019نتيجة لذلك ،انخفض إجمايل
الودائع ألجَ ل بـ 87.3مليار دوالر منذ نهاية
أيلول .2019

الودائع أل َجل للقطاع الخاص

وكشف التقرير عن أن إجمايل الودائع
ألجَ ــل للقطــاع الخاص املقيــم بالعملة
األجنبية بلغ  45.4مليار دوالر ،ما يشــ ّكل
نســبة  33.2%مــن إجمــايل الودائع يف
نهاية أيار  .2022تلتها الودائع ألجَ ل لغري
املقيمني بقيمة  16مليار دوالر (،)11.7%
ثــم الودائع ألجَ ل للقطــاع الخاص املقيم
باللرية اللبنانية بـ 12.3مليار دوالر (،)9%
والودائــع ألجَ ل للقطاع املــايل غري املقيم
بمبلغ  3مليارات دوالر ( ،)2.2%والودائع
ألجَ ل للقطاع العام باللرية اللبنانية بقيمة
 1.9مليــار دوالر ( ،)1.4%والودائع ألجَ ل
للقطاع العام بالعملــة األجنبية بـ616.1
مليون دوالر (.)0.5%
يف مــوازاة ذلك ،بلغــت الودائع تحت
الطلــب يف جميــع العمــات يف املصارف
التجارية  57.5مليــار دوالر يف نهاية أيار
 ،2022وارتفعت بقيمة  5.3مليارات دوالر،
أو بنســبة  ،10%من  52.3مليار دوالر يف
نهايــة العام  .2021واســتحوذت الودائع
تحت الطلب عىل  42.1%من إجمايل الودائع
باللرية اللبنانية وبالعملة األجنبية يف نهاية
أيار  ،2022مقارنة بنسبة  37.5%يف نهاية

تحت الطلب للقطاع الخاص املقيم باللرية
العام  .2021ويعكــس االرتفاع يف الودائع
اللبنانية بـ 15.3مليار دوالر ( ،)11.2%ثم
تحت الطلب بشــكل أسايس نموا ً قدره 4.4
الودائع تحــت الطلب لغري املقيمني بقيمة
مليارات دوالر يف الودائع تحت الطلب للقطاع
الخاص املقيم باللــرة اللبنانية ،وارتفاعا ً
 8مليــارات دوالر ( ،)5.9%والودائع تحت
الطلب للقطاع املايل غري املقيم بمبلغ 1.36
قدره  823.3مليــون دوالر يف الودائع تحت
مليار دوالر ( ،)1%والودائع
الطلــب للقطــاع الخاص
تحــت الطلــب للقطــاع
املقيــم بالعملــة األجنبية،
العــام باللــرة اللبنانية
وزيادة قدرها  152.5مليون
ّ
شكلت بيروت وضواحيها
بمبلــغ  788.4مليــون
دوالر يف الودائع تحت الطلب
لغري املقيمــن ،ونموا ً قدره نسبة  66%من ودائع دوالر ( )0.6%والودائــع
 45.7مليون دوالر يف الودائع القطاع الخاص و 49.8%تحت الطلب للقطاع العام
تحت الطلــب للقطاع العام من عدد المودعين في بالعملة األجنبيــة بقيمة
 202.7مليــون دوالر
باللرية اللبنانية ،وذلك مقابل
نهاية آذار
(.)0.1%
انخفاض قدره  99.5مليون
وتظهر أحــدث األرقــامّ ،
أن بريوت
دوالر يف الودائع تحــت الطلب للقطاع املايل
وضواحيها شــكلت نسبة  66%من ودائع
غــر املقيم ،وتراجع بقيمــة  46.4مليون
القطاع الخاص و 49.8%من عدد املودعني
دوالر يف الودائــع تحت الطلب للقطاع العام
يف نهايــة آذار  .2022تالهــا جبل لبنان
بالعملة األجنبية.
بنســبة  15.1%من الودائع و 18.6%من
املســتفيدين ،وجنوب لبنان بنسبة 7.2%
القطاع الخاص المقيم
من الودائــع و 11.12%مــن املودعني،
وبلغت الودائع تحــت الطلب للقطاع
وشمال لبنان بنســبة  6.7%من الودائع
الخاص املقيم بالعملة األجنبية  31.8مليار
و 12%من املستفيدين ،والبقاع بنسبة 5%
دوالر ،ما يش ّكل نسبة  23.3%من إجمايل
من الودائع و 8.4%من املودعني.
الودائع يف نهاية أيار  .2022تلتها الودائع

لبنان من فئة الدول ذات الدخل المتوسط األدنى
أصدر البنك الدويل التصنيــف الجديد القتصادات الدول
حول العالم مقســما ً إياها اىل أربــع مجموعات ،دول ذات
دخل منخفض (أقل من  ،)1085$متوسط أدنى (1,086$-
 ،)4,255$متوســط أعــى ( ،)4,256$-13,205$ودخل
مرتفع (أكثر من  .)13,205$يتــم تحديث التصنيفات كل
عام يف  1تموز وتســتند إىل نصيب الفرد من الدخل القومي
اإلجمايل للعام السابق.
وللعام الحــادي عرش عىل التوايل ،انخفض الناتج املحيل
اإلجمايل الحقيقي للفرد يف لبنان يف العام  ،2021وشــهدت
البالد أيضا انخفاضا ً حادا ً يف سعر الرصف .وإثر ذلك أصبح
لبنان من فئة الدول ذات الدخل املتوسط األدنى ،بعد أن كان
من الدول ذات دخل متوسط أعىل منذ ما يقارب الـ  25عاما،
حســب تصنيفات البنك الدويل الجديدة ملستوى الدخل للعام
2023 - 2022

وتســتند تقديــرات البنك الــدويل الرســمية لحجم
االقتصــادات إىل الدخل القومي اإلجمــايل املحول إىل الدوالر
األمريكي الحايل باســتخدام طريقة «أطلس» للبنك الدويل.
وتعمل هذه الطريقة عىل تســهيل تقلبات أســعار الرصف
باستخدام متوسط متحرك ملدة ثالث سنوات ،وعامل تحويل
معدّل السعر.
ومن الدول العربية ذات الدخل املرتفع كانت دول الخليج،
اإلمارات ،الســعودية ،قطر ،البحرين ،الكويت وعُ مان .أما
الدول العربية ذات متوســط الدخل األعىل فهي العراق ،ليبيا
واألردن.
باقي الدول العربية أغلبها يف فئة دخل متوســط أدنى
كاملغــرب ،مرص ،لبنــان ،موريتانيا ،جــزر القمر ،تونس،
الجزائر ،جيبوتي واألرايض الفلسطينية .أما سوريا ،اليمن،
السودان ،والصومال فتحت فئة دول الدخل املنخفض.

% 1.5

 609آالف ليرة
سعر صفيحة البنزين
إنخفض سعر صفيحة البنزين بنوعَ يه
 95و 98أوكتان أمس  2000لرية لبنانية  ،و4
آالف لرية لبنانية للمازوت ،وألف لرية للغاز.
وجاءت األسعار عىل الشكل اآلتي:
 بنزيــن  95أوكتــان 609000 :لريةلبنانيّة.
 بنزيــن  98أوكتــان 621000 :لريةلبنانيّة.
 املازوت 663000 :لرية لبنانيّة. -الغاز 317000 :لرية لبنانيّة.

 270مليون دوالر
قيمة خسارة «تويتر» الصافية

رقم اليوم
نسبة انخفاض معدالت
الفائدة الروسية

خفض البنك املركزي الرويس معدالت الفائدة الرئيسية بشكل كبري أمس من 9,5
يف املئة إىل  8يف املئة ،وهو انخفاض أكرب مما توقعته األسواق ،وبرره بتباطؤ التضخم.
وبعد التخفيض الذي بلغ  150نقطة ،أصبحت نسبة فائدة البنك املركزي الرويس حاليا ً
أقل مما كانت عليه قبل بدء غزو أوكرانيا يف نهاية شباط.
وكان البنــك املركزي عمد إثر العقوبات التي فرضها الغرب عىل روســيا ردا ً عىل
الهجوم عىل أوكرانيا ،إىل رفع معدالت الفائدة بشــكل كبري من  9,50يف املئة إىل  20يف
املئة ،قبل إجراء عدة تخفيضات يف األشهر األخرية.
وقال البنك املركزي أمس مربرا ً الخفض الجديد ،إن «معدالت نمو أسعار االستهالك
تبقى منخفضة ،ما يســهم يف مزيد من تباطؤ التضخم السنوي» .ومع ذلك ،أقر بأن
«البيئة الخارجية ال تزال تشــكل تحديات لالقتصاد الرويس وتقيد النشــاط بشدة»،
وكانت األسواق تتوقع انخفاضا ً بمقدار  50نقطة.
وتراجعت معدالت التضخم عىل أساس سنوي يف أيار وحزيران ،بعد أن ارتفعت يف
روسيا عقب غزو أوكرانيا لتسجل رقما ً قياسيا ً لم تبلغه منذ  20عاماً ،نسبته  15,9يف
املئة عىل أساس سنوي ،وفق البيانات الرسمية.

أخبار سريعة

ســجلت «تويرت» يف الربع الثاني من
العام الحايل نتائج أقل بكثري من التوقعات،
ما عزته الشبكة االجتماعية إىل السياق غري
املواتي بسبب الضبابية التي سادت صفقة
بيعها للملياردير إيلون ماســك .وشهدت
املجموعة التي تحاول إلزام ماسك قضائيا ً
باإلبقاء عىل التزامــه برشائها ،تراجعا ً يف
حجم أعمالها عىل مدى عام بنســبة ،1%
مســجلة  1,18مليــار دوالر ،كما تكبدت
خسارة صافية قدرها  270مليون دوالر،
بحســب بيان أصدرته الجمعــة .وبلغت
الخسائر للسهم الواحد ،وهو مؤرش تتبعه
وول سرتيت عن كثب ،مستوى يقرب من
ثالثة أضعاف ما توقعه املحللون .ويعزى
هذا الرتاجــع إىل «الرياح املعاكســة» يف
قطاع اإلعالن ،واملخاوف التي تلقي بثقلها
عــى الوضع االقتصادي ،ولكــن أيضا ً إىل
«الضبابية عىل صعيد صفقة االســتحواذ
الجارية لتويرت» من جانب إيلون ماسك.
ويف ظــل تشــديد رشوط االئتمــان

والتباطؤ االقتصادي ،تعاني الرشكات التي
يعتمد نموذجها بالكامل عىل اإلعالنات من
تقلص ميزانيات املعلنني.
وكانت «ســناب» باكورة الشــبكات
االجتماعية التي أعلنت عن خســارة أكرب
ممــا كان متوقعــا ً وإيــرادات أدنى من
التوقعات ،ما تســبب برتاجع أســهمها
بنســبة تفوق  30%الجمعة يف البورصات
قبــل افتتاح بورصة نيويــورك .مع ذلك،
رحب املحللون بازدياد عدد مســتخدمي
«تويرت» النشــطني يوميا ً «الذين يمكنهم
توفــر مداخيــل للشــبكة» ،أي أنهــم
يشــاهدون اإلعالنات عىل املنصة ،بواقع
 8,8ماليني مستخدم ،ليصبح مجموعهم
 237,8مليوناً.
وبعيدا ً عن الوضــع االقتصادي غري
املواتــي للقطــاع بأكمله ،يعــود تراجع
«تويــر» أيضــا ً إىل الفصــول املثرية من
مسلسل صفقة استحواذ إيلون ماسك عىل
الشبكة.

أبدى وزير المالية في حكومة
تصريف األعمال يوسف الخليل،
تفاؤله بـ «الوصول الى حل ألزمة
إضراب الموظفين والعاملين في
القطاع العام» .وأشار في حديث
تلفزيوني الى أن «االتصاالت
متواصلة مع رئيس مجلس الوزراء
واللجنة الوزارية المنوط بها هذه
المهمة» .وأضاف ان «اتصاالته
ولقاءاته التي يعقدها مع مديري
المديريات المعنية في وزارة المالية
من أجل تأمين حضور وظيفي
الى مكاتبهم استثنائياً ،يحفظ
حق وكرامة زمالئهم العاملين في
القطاع العام ،في الحصول على
رواتبهم ومخصصاتهم الشهرية
في موعدها االعتيادي ،رغم
االضراب المحق ،تبدو إيجابية
لغاية اآلن» ،آمالً ان «تحسم
الساعات الــ  72المقبلة بشائر
النتيجة اإليجابية التي نتوخاها».

حلول مصرفية
لمدفوعات المرفأ
أعلن بنك بيروت أنه يقدّم مجموعة
من حلول الدفع المخصصة
لمدفوعات مرفأ بيروت بالدوالر
الفريش ضمن سلسلة حلول
مصرفية إلكترونية مخصصة
للشركات .ومن بين هذه الحلول،
خدمة تسديد المدفوعات لمرفأ
بيروت إلكترونيا ً وبالدوالر الفريش،
حيث يمكن للشركات تسديد
مدفوعاتها للمرفأ «أونالين» ،في
أي وقت ومن دون الحاجة الى
زيارة المصرف وبالتالي تتب ّلغ
إدارة المرفأ فورا ً بحصول الدفع
ويصار إلى تخليص البضائع
واستالمها بسرعة .كما تسمح هذه
الخدمة بإمكانية متابعة العمليات
«اونالين» وإصدار شيكات
مصرفية عبر شبكة االنترنت
لصالح جمارك بيروت.

تحديات اإلبتكار
الصناعي ـ األكاديمي
يفتتح وزير الصناعة في حكومة
تصريف األعمال النائب جورج
بوشكيان حلقة مناقشة «وقائع
وتحدّيات االبتكار الصناعي –
االكاديمي المشترك» الساعة
السادسة مساء األربعاء في
فندق هيلتون حبتور سن الفيل،
في حضور ديبلوماسي ونيابي
وصناعي وجامعي واكاديمي
وطالبي .وهي نتاج دراسة موّلتها
جمعية Konrad Adenauer
 Stiftungااللمانية ّ
ونفذها فريق
عمل جمعية «انجازات البحوث
الصناعية – لبنان» .IRALEB
ويليها حفل توزيع جوائز الدعم
للشباب الجامعي المبدع عن
المشاريع البحثية المشتركة مع
الصناعيين وعددها ،40
The LIRA Fund Award
 .Ceremony 2022وأكد الرئيس
التنفيذي للجمعيّة المهندس زياد
الشماس أن التحديات االقتصادية
والصحّ ية لم تقف عائقا ً أمام اقامة
االحتفال ،وذلك لتصميم المعنيين
في الجمعية والبرنامج على النجاح.
سيحضر ممثّلون عن وزارة
الصناعة ومعهد البحوث الصناعية
مؤسسة المواصفات والمقاييس
اللبنانية ( ليبنور) ،عمداء كليات
الهندسة والعلوم في الجامعات
المشاركة في البرنامج.
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ّ
يتنفس الصعداء
"ضوء أخضر" لتصدير الحبوب األوكرانيّة ...والعالم
يف مواجهة مخاطر حصول موجة مجاعة هائلة
تُهدّد عددا ً كبــرا ً من دول العالــمّ ،
وقعت أوكرانيا
وروسيا يف اســطنبول أمس إتفاقا ً مع تركيا واألمم
املتحدة يف شأن تصدير الحبوب األوكرانية العالقة يف
موانئ البحر األســود ،ما انعكس ايجابا ً عىل العالم
الذي ّ
تنفس الصعداء بعد مرحلة من عدم اليقني.
ووقع طرفــا النــزاع باألحــرف األوىل َّ
نص ْي
َ
متطابق ْي لكن منفص َل ْي ،بنا ًء عىل طلب األوكرانيني
الذيــن رفضوا التوقيع عىل أي مســتند مع الروس.
وجرى توقيع هذا اإلتفاق امله ّم الذي ت ّم التفاوض يف
شأنه بصعوبة برعاية األمم املتحدة وأنقرة ،يف قرص
دوملا بهجة يف اســطنبول بحضور األمني العام لألمم
املتحدة أنطونيو غوترييــش والرئيس الرتكي رجب
طيب أردوغان.
وأبرز بند ّ
ينص عليه اإلتفاق هو إقامة «مم ّرات
آمنة» من شــأنها أن تسمح بعبور السفن التجارية
يف البحر األسود ،وقد تعهّ دت موسكو وكييف «بعدم
مهاجمتها» ،وفق ما أفاد مســؤول أممي .وسيكون
اإلتفاق صالحــا ً ملدّة  120يوما ً أي  4أشــهر ،وهي
املدّة الالزمة إلخراج نحو  25مليون طن من الحبوب
املكدّسة يف الصوامع األوكرانية يف حني يقرتب موعد
موسم حصاد جديد.
ّإل أن املفاوضني تخ ّلوا عن إزالة األلغام من البحر
األسود .وب ّررت األمم املتحدة األمر بأن «إزالة األلغام

ستســتغرق وقتا ً طويالً» ،مشــر ًة إىل أن طيارين
أوكرانيني ســيفتحون الطريق أمام سفن الشحن يف
املياه اإلقليمية .كما ســتُجرى يف اسطنبول عمليات
تفتيش للسفن املغادرة واملتجهة إىل أوكرانيا ،بهدف
تبديد مخاوف روســيا التي تُريد ضمانات ّ
بأن سفن
الشحن لن تجلب أسلحة إىل األوكرانيني.
وبُعيد التوقيــع ،أعلن وزير الخارجية األوكراني
دميرتو كوليبا أنّه «لدينا ثقــة باألمم املتحدة كقوّة
ّ
وكمؤسســة وباألمني العام
مح ّركة لهــذا اإلتفاق،
لتطبيق هذا اإلتفاق وكي ال تنتهكه روسيا كما سبق
أن فعلت يف إتفاقات أخرى عــدّة» ،بينما رأى وزير
الدفاع الرويس سريغي شويغو أن الظروف متوافرة
لتنفيذ اإلتفاق «يف األيام املقبلة» ،متعهّ دا ً أن بالده لن
تُحاول االفادة عســكريّا ً من إزالة األلغام من املوانئ
األوكرانية وتشغيلها.
ويف بيان منفصــل ،وعد وزير الخارجية الرويس
سريغي الفروف بأن تفي موســكو بك ّل التزاماتها،
لكنّه اعترب أنّه «من غري املقبول» أن تستخدم الواليات
املتحدة وحلفاؤها «اإلنتاج الغذائي لتحقيق مصلحة
جيوسياســية» ،يف حني شــكر غوترييش موسكو
وكييف اللتَ ْي «تجاوزتا انقساماتهما إلفساح املجال
ملبادرة يف خدمة الجميع» ،مشدّدا ً عىل أن هذا اإلتفاق
«غري املسبوق» ينبغي اآلن أن «يُطبّق بشكل كامل».
بــدوره ،أعرب أردوغان عن أمله يف أن يســمح

خالل توقيع اإلتفاق مع الطرف الروسي أمس (أ ف ب)

هذا اإلتفــاق «بتعزيز األمل بوضع ح ّد لهذه الحرب»
التي تدور رحاها منذ  5أشــهر يف إحــدى املناطق
األكثر خصوبة يف أوروبا ،فيما أبدت تركيا عىل لسان
املتحدّث باسم الرئاســة إبراهيم كالني استعدادها
للمساعدة يف إزالة األلغام يف البحر األسود.
وبينمــا كتب وزير خارجيــة االتحاد األوروبي
جوزيب بوريل عىل «تويرت» أن «إتفاق اسطنبول هو

خطوة يف االتجاه الســليم .ندعو إىل تنفيذه رسيعاً»،
اعتربت وزيرة الخارجيــة الربيطانية ليز تراس أنّه
«للسماح بعودة مستدامة لألمن يف العالم واإلستقرار
االقتصادي ،ينبغي عىل بوتني أن يضع ح ّدا ً للحرب وأن
ينســحب من أوكرانيا» ،يف وقت واصلت فيه القوات
الروســية عمليات قصف ال هوادة فيها عىل منطقة
دونيتسك وعىل طول خط الجبهة يف خريسون.

إشتباكات دمو ّية تهز ّ العاصمة الليبيّة
ُق ِت َل  13شخصاً ،بينهم فتى يبلغ 11
عاماً ،وأُصيب  30آخرون ،ج ّراء اشتباكات
عنيفة اندلعت بني مجموعتَ ْي مس ّلحتَ ْي
يف العاصمة الليبية طرابلس ليل الخميس
 الجمعة ،وتجدّدت ظهر أمس بعد هدوءوجيز.
وعادت االشــتباكات أمس مع تبادل
إطالق نار كثيف يف رشق املدينة قرب حرم
جامعة طرابلس ومركز طرابلس الطبي،
حيث لجأ الكثري من الناس خالل الليل هربا ً
من أعمال العنف.
ّ
وتدخــل «لــواء  »444التابع لوزارة
الدفــاع الليبيــة صباح الجمعــة لوقف
االشــتباكات ،ووضع مركباته املس ّلحة يف
منطقة عازلة عــى دوار الفرناج (رشق
طرابلس) ،قبل أن يت ّم اســتهدافه بنريان
كثيفة ،بحســب ما أفادت وكالة «فرانس
برس».
وكان املتحدّث باسم جهاز اإلسعاف

أسامة عيل قد أعلن أن  60طالبا ً علقوا يف
مباني سكن جامعية بسبب االشتباكات.
وأُرســلت سيارات إســعاف إلجالئهم إىل
مستشفى طرابلس.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو ن ُ ِشَت
عرب مواقع التواصــل االجتماعي عرشات
العربات التي تركهــا أصحابها هربا ً من
إطالق النار .وقال املختار محمد املحمودي،
وهو رب عائلة من سكان منطقة الفرناج
رشق العاصمة« :أمضينا الليلة يف املخزن
تحــت األرض لتفادي الرصــاص ،ولكن
األطفــال ال يزالون خائفــن وال يُريدون
الخــروج» .وتقــع العديد مــن صاالت
االحتفاالت يف منطقة االشتباكات .ووجدت
مئات النساء اللواتي ك َّن يحرض َن حفالت
زفاف أنفســه َّن محارصات وسط القتال
وعاجزات عن العــودة إىل دياره َّن .وجاء
املسعفون ملســاعدته َّن وت ّم إجالؤه َّن إىل
مركز طرابلس الطبي واملناطق اآلمنة.

واستخدم مالك البدري النظام العاملي
لتحديد املواقــع  GPSليتفــادى الطرق
الرئيســية الصطحاب والدتــه من صالة
األفراح التي كانــت فيها .وقال« :تم ّكنت
من الوصول إليها من خالل ســلوك طرق
صغــرة وموحلة قرب مــزارع ومنازل،
بفضــل خرائط «غوغل» .اللــه أعلم أين
كان يُمكــن أن أصل يف منتصــف الليل،
خصوصا ً أنّني لست من املنطقة» ،معتربا ً
أن «طرابلس لن تعرف السالم طاملا بقيت
هذه املجموعات املس ّلحة هنا».
وقامت الخطــوط الجوّيــة الليبية
بتحويل رحالتها القادمــة من القاهرة،
وخطوط العاملية (غلوبــال) القادمة من
بنغازي ،والتي كان مــن املق ّرر أن تهبط
يف مطــار معيتيقة القريــب من موقع
اإلشتباكات ،إىل مرصاتة الواقعة عىل بُعد
 250كيلومرتا ً رشق طرابلس ،فيما أوقفت
إدارة مطار معيتيقة الحركة الجوّية حتّى

عنصران من "لواء  "444منتشران في أحد شوارع طرابلس أمس (أ ف ب)

إشــعار آخر .وبعد االشــتباكات ،كشف
مصدر حكومي لقنــاة «العربية» أنّه ت ّم
إقالة وزير داخليــة حكومة عبد الحميد
الدبيبة ،خالد مازن ،وإحالته إىل التحقيق.
وأعربت بعثة األمم املتحدة يف ليبيا يف
بيان عن «قلقهــا البالغ» ،ودعت «جميع
الليبيني لكي يبذلوا ك ّل ما بوسعهم للحفاظ

ّ
الهش للبالد يف هذا التوقيت
عىل اإلستقرار
ّ
الحساس وممارسة أقىص درجات ضبط
النفس ومعالجة خالفاتهم عرب الحوار».
واعتربت أن «أي فعــل يُع ّرض أرواح
ً
مطالبة
املدنيــن للخطر غري مقبــول»،
بـ»التحقيق يف األحــداث وتحقيق العدالة
من أجل الضحايا وأرسهم».

الشيوعيون الروس والحرب األوكرانيّة
خالــــد العــــــزي
يف بدايــة الغزو الرويس ألوكرانيــا ،طالب األمني
العام للحزب الشــيوعي الرويس غينــادي زوغانوف
بتوجيه رضبة قاســية إىل كييف لتأديــب املتم ّردين
من مجموعات "بانديرا" ،ليتحوّل إىل متط ّرف قومي
رويس كمــا حال خطاب املفكر إيفان إيليني الذي ترك
بصماته عىل الرئيس فالديمري بوتني وك ّل خلية أزمة
سان بطرســبورغ ،التي تُدير الدولة ورأس الكنيسة
الروســية البطريرك كرييل والرئيس السابق ديميرتي
ميدفيديف ليحمي مســتقبله بالتط ّرف ،وحتّى وزير
الخارجية سريغي الفروف الذي بات يُس ّلح ترصيحاته
بعبارات وأفكار الفيلسوف املتط ّرف إيليني.
وبات إيليني وألكســندر دوغني مصدرين للنخبة
الحاكمة يف الكرملني ،وقد ســيطرت هــذه األفكار
القومية عىل القيادة الروســية ،بمن فيهم زوغانوف
متناســيا ً ماركســيّته وأمميّته ،وتُراثــه املاركيس
اللينيني ،ليُصبح واحدا ً من أحزاب الســلطة الروسية
ذات األفكار القومية املتط ّرفة والخطاب الخشبي.
يُشــدّد زوغانــوف عىل أن نقــاط ضعف نظام
"بانديرا" التي تُــدار من الخارج ،بمــا فيها وكالة
اإلستخبارات املركزية ،حيث تحمل توجهاتها القومية
املتط ّرفــة ،أنه ليس لهــا شــعبية يف الداخل كونها
كاثوليكيــة ،ومن املفيد ج ّدا ً للســلطة توجيه رضبة
قاســية لها ،وعدم الســماح للخارج بمساعدتها أو
دعم توجّ هها القومي ،وجعل النازيني الجدد يشعرون

باأللم من شــدّة العقاب الذي ال يُمكن أن يفلتوا منه،
الطريقة الروســية هي خليط أفكار معقدة من
ملنعهم من تنفيذ جرائم دموية جديدة أو اإلســتمرار
الفالسفة القوميني كإيفان إيليني ونيكوالي برديائيف
بهذا التط ّرف املخيف.
وليــف غوميليوف والحقــا ً ألكســندر دوغني حول
إن زوغانــوف فتح الباب عــى مرصاعيه أمام
الطبيعة الرســالية للحضارة الروسية ومنطلقاتها
الثالثة :الطابع اإلمرباطوري القيرصي ،دور الكنيسة
الدولــة األوكرانية لرت ّد التحية باملثــل ،والتي لم تكن
األرثوذكسية ،والتشبّث بالقيم املحافظة للفرد واألرسة
موفقة باملواقف التي اتخذتها أخريا ً لجهة ح ّل الحزب
والطبيعة ،يف إطار وجود فضاء متجانس يض ّم روسيا
الشــيوعي األوكراني واألحزاب املؤيّدة لروسيا ،وإن
األوراســية وآسيا الوســطى التي
أُجربت عــى هذا التــرّ ف ضمن
تضمن لروسيا مصالحها القومية.
تصفية الحســابات .وهــذا الطرح
لقد تظاهر الشيوعيون للتعبري
للحزب الشــيوعي الــرويس يتوافق
عن مطالبهــم بعــودة أفكارهم
مع طرح النظام الرويس يف موســكو
بات التباعد فعليًّا بين
الــذي يُريــد توجيه رضبــة مؤملة األفكار الماركسية اللينينية املاركسية ،واشــراكيتهم بطريقة
حضارية غري مؤذية ،كانوا يحبون
وتأديبية لجماعة "بانديرا"" ،العمالء
الغربيــن" ،إبّان الحرب الروســية وبين ورثتها الذين باتوا
التلويح باألعالم وش ّم مومياء لينني
 األملانيــة الذين عارضــوا الحكم بيدقًا بيد النظام الروسي من أجل اإلســتمرار ،لكن اآلن باتك ّل يشء واضحــا ً معهم .وبالفعل
الشيوعي  -الستاليني سابقاً ،بحيث
فاملواقف تؤخــذ باألوقات الحرجة وتُشــكل موقفا ً
يقتبس البوتينيون الجدد هذا العداء للشعب األوكراني
ثابتاً .لكن موقف الحزب نقطة مهمّ ة يف إعادة تشكيل
ك ّله.
املأســاة الحقيقية للواقع الرويس ،والذي يدفع ثمنه
من الجيّد أن الحــرب أزالت ك ّل األغطية واألقنعة
الشــعب املغلوب عىل أمره .لم يعُ ــد الفكر املاركيس
والتي لطاملا أخفاها الشــيوعيون والقوميون الروس
الذي يجتمع عليه الروس ،بمن فيهم الشــيوعيون،
عن الجميع .الحقيقة تكمن يف أنهم يُرشِّعون أكل لحم
هو املخ ّلص ،بل أصبح الفكر القومي الديني املتط ّرف
البرش يف هذه الحرب العبثية بني الشعب َْي والقوميّتَ ْي
الذي يؤثر يف خطاب وتوجهات الكرملني عرب فلســفة
واملذهب َْي من خالل تشجيع اآللة الحربية باإلستمرار
ألكســندر دوغني ،هــو الطريق .ويف املســتقبل ،لن
بهذا الدمار املخيف ،والذي يستغ ّله املتط ّرفون الروس
يكون هناك مكان للشيوعيني الروس ،حتّى الزخرفة
ملعاقبة أوكرانيا ،كقومية ولغة وتاريخ وثقافة وكيان
الرسمية والشــعبية قد خرسوها ،كونهم قد تحوّلوا
وحضارة...

من حزب أممي جامع إىل مجموعة متط ّرفة شوفينية
ترتع يف أحضان النظــام الرويس والتي ال تختلف عن
األحزاب الثالثة املتواجدة يف الربملان ،وتُشــ ّكل غالفا ً
ديموقراطيّا ً لحــزب بوتني ذات الغالبيــة الربملانية
والوزارية الســلطوية التي تُقدّس رجــال املافيات
(رمضان قاديروف) ،والديكتاتوريات (بشــار األسد)
واألوليغارشية (الطغمة الكمربادورية) الروسية.
املــروع القائم يف روســيا هو مــن توجهات
الفيلسوف دوغني القائمة عىل مفهوم "نوما خيا" أي
حرب العقول ،فك ّل األفكار واللقاءات والتحالفات هي
أفكار موجودة يف عالم العقل والذي يجب أن يُســيطر
عليها ،للوصول إىل الخالص مــن ك ّل األفكار الغربية
والليربالية واملاركســية لحماية األمّ ة الروســية من
خالل املخ ّلــص القومي ،وبالتايل التخ ّلص من الحقبة
املاركسية الثقيلة.
لذلك ،بات التباعد فعليّا ً بني األفكار املاركســية
اللينينية وتعاملها مع القضايا املصريية ،وبني ورثتها
الذين باتوا بيدقا ً بيد النظــام الرويس باملزايدة عليها
بالنربة املتط ّرفة ،يف الوقت الــذي كان يُمكن للحزب
الشــيوعي الرويس واألحزاب الديموقراطية إىل جانب
الحزب الشــيوعي األوكراني ،رفع الصــوت عاليا ً يف
وجه الحــرب والوقوف إىل جانب الشــعب َْي الرويس
واألوكراني ،وإعــان النفري العــام للوقوف يف وجه
الحرب املدمّ رة القاتلة التي باتت تُشــ ّكل أخطر حرب
تواجهها األمة الســافية ،والتي تعكس نفسها عىل
الغرب والرشق وتُهدّد بأزمات اقتصادية واجتماعية.
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ّ
جين
سريالنكا :قوات األمن
تفض المخيّم الرئيسي للمحت ّ
إقتحمت قوات األمــن الرسيالنكية ليل
الخميس  -الجمعة مخيّم االعتصام الرئييس
للمتظاهرين يف العاصمــة ،وقامت بتفكيك
الخيم وإخراج النشــطاء من املوقع يف عملية
أثارت قلقا ً دوليّاً.
وداهــم عنارص من الرشطــة والجيش
املخيّم حاملــن عصيا ً ومســ ّلحني ببنادق
هجومية واستهدفوا املتظاهرين املعتصمني
أمام مبنى سكرتارية الرئاسة.
وأزال مئات من عنارص الوحدات األمنية
العوائــق التي وضعهــا املتظاهــرون أمام
املبنى املط ّل عىل البحــر ،وقاموا بتفريق آخر

املعتصمني الذين بقوا يف املوقع وبعضهم كانوا
جالسني عىل األدراج.
وجــاءت العملية قبل ســاعات من أداء
رئيس الحكومة الجديــد دينيش غوناواردينا
وأعضاء حكومته القســم أمام رئيس البالد
رانيل ويكريمسينغه.
والرجــان يتزعمان حزب َْي سياســي َْي
َ
مختلف ْي عقائديّاً .فبينما يدعم ويكريمسينغه
السوق الح ّرة ويؤيّد الغرب ،يؤيّد غوناواردينا
السنهايل القومي املتشدّد االشرتاكية ويدعو إىل
سيطرة أكرب للدولة عىل االقتصاد.
وبحلول صباح أمس كان عنارص الرشطة

والجيش املس ّلحون ببنادق هجومية يفرضون
طوقا ً أمنيّــا ً عىل املجمّ ع الرئــايس ،فيما ت ّم
إغالق الطرق الرئيســة املؤدّيــة إىل املنطقة.
وذكرت الرشطة يف بيــان أن «قوات الرشطة
واألمن ترصّفــت إلبعــاد املتظاهرين الذين
يحت ّلون سكرتارية الرئاسة والبوابة الرئيسية
واملناطق املحيطة» ،مشري ًة إىل أنّه «ت ّم توقيف
 9أشخاص ،اثنان منهم أُصيبا بجروح».
وتظاهر مئــات النشــطاء يف منطقة
مجاورة للتنديد بإجراءات السلطات ،وطالبوا
باستقالة ويكريمسينغه وح ّل الربملان تمهيدا ً
إلنتخابات جديدة .ويُشــدّد النشــطاء عىل

مواصلة تح ّركهم ،وقال رجل األعمال والزعيم
النقابي باسنتا سامراسينغه ّ
إن «رغبة الناس
هي تغيــر النظام ،ويجب ح ّل الربملان فهو ال
يتمتّع بتفويض شعبي».
ويف ردود الفعل ،أعلنت السفرية األمريكية
يف كولومبو جويل تشــانغ أنها تشعر «بقلق
ّ
وحضت
بالــغ» إزاء اإلجراءات العســكرية،
عرب «تويرت» الســلطات عىل «ضبط النفس
وإتاحة العناية الطبيــة للجرحى فوراً» .كما
اعترب السفري الكندي ديفيد ماكينون أنه «من
الرضوري أن تعمد السلطات إىل ضبط النفس
وتتجنّب العنف».

تـتـمـــات
"قضية المطران" تنتظر كالم الديمان

يف ظل هذه األجواء تتجه األنظار إىل ما ســيحصل غدا ً يف الديمان عىل خلفية استمرار الحشد
الداعم للبطريرك املاروني ما بشــارة بطرس الراعي والرافض ملا تعرض له املطران موىس الحاج
نائبه عىل أبرشــية القدس وراعي أبرشية حيفا واألرايض املقدســة .حيث من املتوقع أن يستمر
موقف الراعي يف التشــدد نتيجة عدم البت باملطالب التي أعلنها يف البيان الذي صدر عن سينودس
األســاقفة ومنها تنحية مفوض الحكومة لدى املحكمة العسكرية القايض فادي عقيقي وإعادة
األغراض التي تمت مصادرتها .وبحســب التوقعات سيكون موقف الراعي منسجما ً مع املساعي
لحل هذه املسألة وهو سيضمنه يف عظته خالل القداس الذي سيرتأسه ويف الكلمة التي من املتوقع
أن يلقيها يف الحشود التي ستتوجه إىل الديمان دعما ً للبطريركية املارونية حيث كان يوم أمس حافالً
أيضا باملواقف والزيارات ولعل أهمها يف رمزيته زيارة السفري السعودي وليد البخاري متضامنا مع
البطريرك الراعي.
عىل عكــس أجواء الديمان لم تخرج معلومات كثرية عن اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية
ميشــال عون يف قرص بعبدا قبل ظهر أمس مع املطرانني موىس الحاج وميشال عون .البيان الذي
صدر عن مكتب اإلعالم يف رئاسة الجمهورية كان مقتضباً« :استقبل الرئيس ميشال عون ،صباح
اليوم الجمعة  22تموز  ،2022رئيس أساقفة أبرشية حيفا والنائب البطريركي يف األرايض املقدّسة
للكنيسة املارونيّة املطران موىس الحاج ،وراعي أبرشيّة جبيل املارونية املطران ميشال عون.
وخالل اللقاء ،ا ّ
طلع الرئيس عون من املطران الحاج عىل مالبســات ما حصل معه عند معرب
الناقــورة يوم االثنني املايض يف أثناء انتقاله من األرايض املقدّســة إىل لبنــان .وأكد الرئيس عون
للمطران الحاج أنه تابع هذه املسألة فور حصولها وهي اآلن قيد املعالجة».
أما كيف ســتكون هذه املعالجة فهنا تكمن املسألة؟ ماذا يســتطيع الرئيس عون أن يفعل
الحتواء تداعيات ما تعرض له املطران الحاج والذي يتعدى يف انعكاســاته مستواه الشخيص ليبلغ
مســتوى التعرض ملقام بكركي والكريس الرســويل خصوصا ً أن القضاء اللبناني تجاوز يف هذه
القضية ما يعود إىل الفاتيكان خصوصــا ً بعدما كان صدر قرار يف  5أيار املايض عن القايض فادي
صوان يعترب أن ال صالحية للمحكمة العسكرية يف محاكمة املطران الحاج .فما الذي تغري وملاذا هذا
اإلرصار عىل التعرض للمطران ولبكركي ومــا تمثله من مرجعية دينية ونحن عىل أبواب انتخاب
رئيس جديد للجمهورية؟
وعلمــت «نداء الوطن ان «املطران الحاج رشح لرئيــس الجمهورية تفاصيل ما حصل معه
واســتوضحه الرئيس عن بعض النقــاط ،خصوصا وان رئيس الجمهوريــة لم يكن عىل اطالع
بمجريات ما حصل ،أو كانت لديه معطيات تختلف كليا ً عما سمعه من املطران الحاج .وكان تشديد
عــى املعالجة الهادئة بما يبعد القضية عن اجواء املشــاحنات والتوتر ،وان عون يتابع هذا االمر
شخصيا ً تمهيدا ً للمعالجة النهائية».
وقال مصدر مطلع انه «من الخطأ تصوير القضية عىل أنها قضية استعادة االموال واالدوية
املصــادرة ،وهذا األمر ليس محل أخــذ ورد واملخرج متوفر عرب وضعهــا يف ترصف البطريركية
املارونيــة ،انما ما يبحث هو كيفية تجنب حصول هذا االمــر يف الفرتات القادمة من خالل وضع
ترتيبات واتخاذ اجراءات اضافية لتلك املعمول بها حاليا».
وعلمت «نداء الوطن» أيضا ً أن الرئيس عون كان مســتمعا ً أكثر مما كان متحدثا ً وهز برأسه
أكثر من مرة موافقا ً عىل ما رواه له الحاج .دام اللقاء أكثر من نصف ساعة تقريبا ً وتم فيه التطرق
إىل جوانب شخصية عندما قال له املطران إنه يعرفه منذ كان يف دير مار شعيا يف برمانا وأنه قرأ له
كتابات روحية يف بعض املسائل الدينية املسيحية.
وعلمت «نداء الوطن» أن املطران تطرق يف الحديث مع الرئيس إىل موضوع اللبنانيني املبعدين
إىل إرسائيل وأن الرئيس أشار إىل تعثر بت هذه املسألة وإنهائها وهو أمر بات اليوم أصعب بعد مرور
كل هذه املدة الزمنية.
هل سيساهم لقاء بعبدا بني الرئيس واملطران يف حلحلة املسائل الناتجة عن هذا امللف؟ كيف
يمكن وضع حد لهذه اإلشــكالية؟ وكيف ســتعاد أغراض املطران الشخصية واملصادرات؟ وهل
سيكون بإمكانه العودة إىل أبرشــيته؟ ومن يتحكم بهذا القرار؟ القايض فادي عقيقي أم بكركي
والبطريرك والكنيسة؟ وهل ســيكون هذا اليوم السبت كافيا للبدء بمسار يؤدي إىل الحل؟ صدى
الحل أو العرقلة سيرتدد يف الديمان غداً.

الطحين موجود والخبز مفقود...

مــن هنا ما يتم تداوله كما يردّد أصحاب املخابز واألفران أن  7مطاحن مقفلة بســبب نفاد
الطحني «هو أمر غري صحيح بمعناه الفعيل اذ إن املطاحن تنتظر إنجاز إجراءات اإلعتمادات لتعمد
اىل طحن القمح وطرحه يف األسواق عىل أساس أنه مدعوم ،فتتفادى بذلك أية خسارة قد تلحق بها
اذا لم يتم دعم القمح» كما أوضح مدير عام الحبوب والشمندر السكري يف وزارة االقتصاد جرجس
برباري لـ»نداء الوطن».
وبالنسبة اىل مجريات قرض البنك الدويل الذي حاز عىل املوافقة الرسمية منه وهو بقيمة مئة
وخمسني مليون دوالر ،وكذلك موافقة لجنة املال واملوازنة« ،فال يزال ينتظر موافقة مجلس النواب
املتوقع أن يلتئم األســبوع املقبل بغية إقراره ،ويف حال خرج اىل الضوء األسبوع املقبل يت ّم توقيع
اإلتفاقية ويبدأ العمل به خالل األسبوعني املقبلني» كما أشار برباري.
ولفت إىل أن «دخول قــرض البنك الدويل حيّز التطبيق يحتاج اىل قانــون يجيز للدولة رشاء
القمح وإعادة األموال مع فوائد بسيطة ترتتّب عليها»  .وهذا القرض سيستخدم لزوم دعم القمح
املخصص للخبز العربي فقط ال غري والذي بلغ حجم استرياده شهريا ً  36ألف طن بدال ً من خمسني
ألفا ً بسبب ترشيده وتخصيصه للخبز العربي فقط .وبذلك سيغذي القرض لبنان بالقمح لفرتة  6أو
 7اشهر نسبة اىل أسعار القمح العاملية التي شهدت إنخفاضا ً أمس بنسبة  3%يف بورصة شيكاغو
عقب توقعات بارتفاع اإلمدادات من منطقة البحر األســود بعد توقيع موسكو وكييف أمس عىل
اتفاق مدعوم من األمم املتحدة يسمح باستئناف تصدير الحبوب من أوكرانيا .وبذلك كلما انخفض
سعر القمح العاملي تطول فرتة اإلستفادة يف السوق من القرض.
وحول كيفية ح ّل مشكلة السوق السوداء وهاجس رشاء الخبز الذي يالحق اللبنانيني ،وما قيل
عن مالحقة األفران وضبط الكميات املستخدمة للخبز العربي والتأكد من عدم استعمال الطحني
املدعوم للمعجنات والحلويات ،أ ّكد برباري أن «لدى الوزارة جداول بالحصص الشــهرية لكل فرن
وت ّم إعدادها منذ عامني ونصف العام قبل بدء الدعم ،والبنك الدويل أبدى اســتعداده ملساعدة وزارة
اإلقتصاد وتدعيم اإلدارة بعنارص للتمكن من تفعيل الرقابة عىل األفران بالتعاون مع األجهزة األمنية

وفرع املعلومات والجمارك والتأ ّكد من تسلمها الكميات املطلوبة من الطحني وكيفية استخدامها».
وعن بيع ربطة الخبز وفق سعر عرشين وثالثني ألف لرية يف بعض املحال ،فذلك يعود اىل كمية
الخبز القليلة املطروحة واستخدام الطحني الستعماالت غري الخبز العربي كاملعجنات والكرواسان
والكاتو ...فتنفد كمية الطحني املدعوم املخصصة لصناعة الرغيف العربي لدى األفران .فســعر
طن القمح خمسمئة دوالر أمريكي أي ما يعادل خمسة عرش مليون لرية لبنانية وفق سعر رصف
الســوق السوداء ،مقارنة مع مليونني ونصف املليون لرية لبنانية أو ثالثة ماليني لرية لبنانية كحد
أقىص لطن القمح املدعوم .فكيف ال تنشط السوق السوداء؟

إسرائيل تضرب مواقع في محيط دمشق

من جهته ،كشف «املرصد السوري لحقوق اإلنسان» ّ
أن الغارة أسفرت عن «مقتل  6عنارص،
ثالثة منهم ســوريون والثالثة الباقون من جنسيات غري سورية ،باإلضافة إىل إصابة  10عنارص
آخرين» .ووفق املرصد ،فقد استهدفت الصواريخ اإلرسائيلية «مكاتب للمخابرات الجوّية ومكتبا ً
أن الغارة استهدفت أيضا ً
لضابط رفيع املستوى وسيارة يف منطقة مطار املزة العسكري» .وأوضح ّ
«مســتودع أسلحة لإليرانيني يف محيط منطقة السيدة زينب ،ما أدّى إىل تدمريه بالكامل» ،الفتا ً إىل
«سقوط صواريخ قرب حاجز أمني يف محيط املطار العسكري ،وأوتوسرتاد امل ّزة».
من ناحيتها ،ذكرت قناة «العربية» أ ّن إرسائيل استهدفت قواعد عسكرية تستضيف قوات إيرانية
يف قلب دمشق ،مشري ًة إىل أنها اســتهدفت «اللواء  »138التابع للفرقة الرابعة و»اللواء  .»57وأفادت
وسائل إعالم إرسائيلية بأ ّن إحدى الغارات أصابت مج ّمع العقيد هيثم سليمان الذي بناه اإليرانيون يف
بلدة الحجرية جنوب دمشق ،ما أسفر عن سقوط ضحايا يف صفوف مقاتيل «حزب الله».
وعىل جبهة أخرىُ ،ق ِت َل  7أشخاص ،بينهم  4أطفال أشقاء ،ج ّراء غارات شنّتها طائرات حربية
روســية عىل محافظة إدلب يف شمال غرب ســوريا ،وفق ما أفاد «املرصد السوري» .واستهدفت
الغارات أطراف قرية اليعقوبية ومنزال ً يف قرية الجديدة يف ريف إدلب الغربي فجر الجمعة ،بحسب
املرصد الذي أشــار إىل وجود رجلني وشــخص مجهول الهوية بني القتىل .وفقد أيمن موزان (31
عاماً) أبنــاءه الثالثة وابنته يف الهجوم الذي دمّ ر منزله .وقــال الوالد املفجوع وهو يبكي بحرقة
لوكالة «فرانس برس»« :رحــل أوالدي ...ماتوا! رحل أع ّز يشء عىل قلبي!» ،فيما حصل الهجوم يف
الوقت الذي كان أيمن وأرسته نائمني يف منزلهم يف قرية الجديدة التابعة لجرس الشغور يف ريف إدلب
الغربي .ودمّ ر الهجوم املنزل بالكامل ،وتناثرت األلعاب واملالبس بني األنقاض.

غروسي يُح ّذر" :النووي اإليراني" يتقدّم بسرعة

ويف هذا الصدد ،كشــف غرويس لصحيفة «إلباييس» اإلسبانية خالل مقابلة نرشت أمس ّ
أن
«الخالصة هي أنّه عىل مدى نحو  5أسابيع كانت لدي رؤية محدودة للغاية مع برنامج نووي يتقدّم
ّ
برسعة .لذلك إذا ت ّم
التوصل إىل اتفاق سيكون صعبا ً للغاية بالنسبة إيل ّ أن أُعيد بناء األحجية بوجود
ك ّل تلك الفرتة من العمى اإلجباري» ،وفق ما أفادت وكالة «رويرتز».
وأوضح أن إعــادة بناء هذه األحجية باألجزاء املفقودة والناقصة بســبب غياب املراقبة من
الوكالة «ليس مســتحيالً ،لكنّه ســيتط ّلب مهمّ ة بالغة التعقيد وربّما بعض اإلتفاقات املحدّدة»،
ّ
مشريا ً إىل أن الوكالة بحاجة إىل «إعادة بناء قاعدة بيانات من دونها
سيتأسس أي اتفاق عىل أساس
ّ
هش للغاية ،ألنّنا إذا لم نعرف ما الذي يحدث هناك ،كيف يُمكننا أن نُحدّد كمّ ية املواد التي نصدرها
وعدد أجهزة الطرد املركزي التي سنرتكها من دون استخدام؟».
ويف الغضون ،أعرب رئيس اإلســتخبارات الخارجية الربيطانية ( )MI6ريتشــارد مور خالل
منتدى آسبن األمني الخميس عن شكوكه يف أن يكون املرشد األعىل للجمهورية اإلسالمية اإليرانية
ّ
عيل خامنئي داعما ً للعودة إىل اإلتفاق النووي .وقال« :إذا تم ّكنا من
التوصل إىل اتفاق ،فمن املحتمل
أن يكون أفضل طريقة لدينا للح ّد من برنامج إيران النووي .لســت مقتنعا ً بأنّنا ســنُحقق ذلك»،
مضيفاً« :ال أعتقد ّ
أن اإليرانيني يُريدون» اإلتفاق.
من جهته ،ح ّذر مدير وكالة اإلســتخبارات املركزية األمريكيــة «يس آي إيه» وليام برينز من
ّ
أن الوقت الذي تحتاج إليه طهران لصنع قنبلة ذرية بات اآلن يُقاس بـ»أســابيع» .لكنّه طمأن إىل
أنّه «بحسب تحليالتنا للمعلومات التي ت ّم جمعهاّ ،
فإن اإليرانيني لم يستأنفوا عسكرة (أنشطتهم
النووية) والتي كانوا منخرطني فيها حتّى العام  ،»2014الفتا ً يف الوقت عينه إىل ّ
أن «منحى األمور
مقلق فعالً».
من ناحيته ،ذ ّكر وزير الدفاع اإلرسائييل بيني غانتس ّ
بأن إيران منخرطة أساساً ،برصف النظر
ّ
عن
الشق النووي ،يف «أنشطة خبيثة» .وتســاءل« :هل علينا الدخول يف حرب يف أوّل فرصة؟ كال.
هل علينا أن نكون مســتعدّين ّ
لشن عملية عسكرية ملنعها إذا لزم األمر؟ الجواب أجل .هل نستع ّد
لذلك؟ أجل» .ويف املقابل ،تطلب إيران الحصول عىل ضمانات اقتصادية من الواليات املتحدة إلحياء
اإلتفاق يف شــأن برنامجها النووي لئال «تُلدغ من جحر واحد م ّرتَ ْي» ،وفق وزير خارجيّتها حسني
أمري عبداللهيان.
وقال عبداللهيان خالل حوار مع التلفزيون الرسمي اإليراني ليل الخميس« :نحن اآلن يف هذه
املرحلة لدينا ّ
نص جاهز أمامنا (إلحياء اإلتفــاق) ،نتّفق مع مختلف األطراف عىل  95يف املئة من
مضمونه» ،مك ّررا ً موقف بالده «بأنّنا جدّيون يف الوصول إىل اتفاق جيّد ،صلب ،ومســتدام ،لكنّنا ال
نُريد إبرام اتفاق بأي ثمن كان» .كما كشــف أن إيران تب ّلغت موافقة السعودية عىل انتقال الحوار
الهادف إىل إعادة العالقات املقطوعة منذ أعوام بينهما من املســتوى األمني إىل السيايس ،الفتا ً إىل
أن اإلمارات والكويت تعتزمان رفع تمثيلهما الديبلومايس يف طهران إىل مســتوى سفري قريباً ،بعد
خفضه إثر قطع العالقات بني إيران والســعودية .وقال« :يف ما ّ
خص السعودية ،أجرينا  5جوالت
من املفاوضات أُقيمت بشــكل رئييس عىل املستوى األمني ،وتم تحقيق تقدّم يف هذه املفاوضات»،
مضيفاً« :تلقينا األسبوع املايض رســالة من وزير الخارجية العراقي (فؤاد حسني) بأن الجانب
السعودي مستع ّد لنقل املباحثات إىل املستوى الســيايس والعلني ،ونحن أبدينا استعدادنا لدخول
املباحثات املرحلة السياسية» .وأعرب عن أمله بأن يؤدّي ذلك إىل «عودة العالقات الديبلوماسية بني
السعودية والجمهورية اإلسالمية اإليرانية إىل طبيعتها».
وعىل صعيد آخر ،أوقف يف  14تموز  3إيرانيني يُشتبه يف أنهم ي ّ
ُحضون هجمات يف تركيا ض ّد
ّ
مواطنني إرسائيليني ووُضعوا قيد الحجز يف اســطنبول الخميس ،يف إطار
الشق الثاني من عملية
تهدف إىل إحباط هجمات ض ّد إرسائيليني يف تركيا ،وفق ما أفادت وسائل إعالم تركية أمس .وارتفع
بذلك عدد املواطنني اإليرانيني املالحقني قضائيّا ً عىل خلفية الوقائع نفســها منذ أواخر حزيران إىل
سبعة.

أخبار سريعة
العراق :هجوم بمسيّر َتيْن
على قاعدة تركيّة
بعد يو َميْن على تع ّرض منتجع
سياحي في قضاء زاخو لقصف
دموي حمَّلت بغداد الجيش
التركي مسؤوليّته ،تع ّرضت قاعدة
عسكرية تركية في شمال العراق
لهجوم بمسيّرتَيْن ّ
مفخختَيْن صباح
أمس .وقال مدير ناحية بامرني
في إقليم كردستان ،حيث حصل
الهجوم ،ميران اسماعيل لوكالة
«فرانس برس»« :هاجمت طائرتان
مسيّرتان ...قاعدة عسكرية تركية
في ناحية بامرني وت ّم إسقاطهما
من دون حدوث خسائر» .وفيما
لم يت ّم تبنّي الهجوم ،كشفت قناة
مؤيّدة لفصائل شيعيّة مس ّلحة
موالية إليران على «تلغرام» أن
«المقاومة العراقية» ّ
نفذت الهجوم.
ور ّد الجيش التركي الذي يملك
وحدة مدفعية في القاعدة بإطالق
 22قذيفة على مصيف برخ
المجاور ،حيث حصلت المجزرة
بحق مدنيين قبل يو َميْن.

السعودية :إحباط
محاولة لتهريب
الكبتاغون
كشفت السعودية أمس ضبط
حوالى  15مليون حبة من
الكبتاغون التي تُكافح السلطات
محاوالت تهريبها وتوزيعها منذ
سنوات .ونقلت قناة «اإلخبارية»
الحكومية عن هيئة الزكاة
والضريبة والجمارك أنها تم ّكنت
من إحباط «محاولة لتهريب
نحو  15مليون حبة كبتاغون
في إرسالية وردت إلى المملكة
عبر ميناء جدة اإلسالمي» في
غرب البالد .وكانت المضبوطات
«مخبأة بطريقة فنية في إرسالية
عبارة عن آلة لصناعة الكتل
الخرسانية» .وذكرت الهيئة أنه
«بالتعاون مع المديرية العامة
لمكافحة المخدّرات ،ت ّم القبض
على مُستق ِبل الممنوعات داخل
المملكة وهو شخص واحد».
وضبطت الجمارك السعودية 119
مليون حبة العام الماضي.

حكم بسجن إيرلندية
"داعشية"

حَ َك َم القضاء اإليرلندي على
الجندية اإليرلندية السابقة ليزا
سميث أمس بالسجن  15شهرا ً
النضمامها إلى تنظيم «الدولة
اإلسالمية» في سوريا ،كما أعلنت
المحكمة .وأوضح القاضي طوني
هانت خالل النطق بالحكم ّ
أن
هناك خطرا ً ضئيالً أن تعاود
سميث نشاطها ،لكنّه أشار إلى أنها
لم تُب ِد أي ندم .وواجهت سميث
عقوبة تصل إلى السجن  8سنوات،
لكن محاميها طالب بعدم إعادتها
إلى السجن ،مشيرا ً إلى أنها كانت
مُعتقلة في معسكرات في سوريا.
و َمثُلت سميث أمام المحكمة أمس
مرتدية الحجاب األسود .ودينت في
أيار باإلنتماء إلى منظمة إرهابية
بين عام َْي  2015و .2019وتركت
سميث الجيش في العام .2011

تســـــالي 21

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٨٩١السنــــة الـرابـعـة

الــســبــت  ٢٣تـمـوز 2022

الكلمات المتقاطعة

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

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

3

5
18

18

18

18

5
19

19

5
23

18

4

5

13

7
5

3

5
19

5
19

17

22

19

5
16

5
16

5
23

5
20

16

16

16

5

20

15

20
5

7

2

17

5
25

5
17

5
12

17

5
15

16

21

5
21

5
16

13

5

17

25

19

16

5

18

18

5
16

20

20

9

17

24

19

5
8
7

5

5

1

15
5

5

5

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.

5
4
2
7 8
2

 – 1عاصمة دولة أوروبية َ -م ْن مات أبوه قبل
البلوغ  -ص ّورها.
 - 2فيلسوف ألماني راحل أكثر أعماله شهرة فهو
كتابه “ - ”Critique of Pure Reasonللتفسير.
ُ - 3حب  -زخرفه وز ّينه  -دولة أوروبية.
 - 4لعبة تسمى “لعبة الطاولة”  -متشابهان -
خفي غير واضح.
ع ّبر عن عدم رضاه بترديد كالم
ّ
 - 5قائد وأمير عربي َو َّحد المغرب وضم األندلس
تحت ُملكه وسلطته  -أنت باألجنبية.
 - 6يبس الخبز  -أصيب في أحد أعضائه فبطلت
حرك ُته أو ضعفت  -يهرب.
 - 7شجر دائم الخضرة يصلح للتزيين  -منعه
إياه  -ماركة أدوات كهربائية.
 - 8اشترع القوانين  -أغنية للفنان المصري عبد
الحليم حافظ  -من مؤلفات الكاتب الفرنسي جان
جاك روسو  -للنفي.
وانحط  -ما تم
س و َنذل
َّ
 - 9إلحاح وإصرار َ -خ ّ
مضغه وأكله.
 - 10ماركة سيارات  -مغني عربي ذاع صيته في
زمنه وعد من كبار مغني عصره إلى جانب معبد
والغريض وابن سريج.
 - 11يبعدون الحواجز من وسط الطريق  -في
الطليعة.
 - 12أكبر بحيرة في أميركا الجنوبية تقع شمال
غربي فنزويال.
 - 13تق ّوس عمو ُده
الفقاري إلى الخلف  -ملجأ.
ّ
 - 14أحد شوارع باريس في نهاية الشارع يوجد
قوس النصر  -ق ْول أو ِف ْعل ُيستبشر به.
 - 15شارع شهير في وسط برشلونة له شعبية
لدى السياح والسكان المحليين  -نمازحه.

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

2

أفقي ًا
 – 1أشهر شارع في قلب لندن بإنكلترا يطل عليه
منزل رئيس الوزراء ومنزل وزير المالية  -عائلة.
 - 2رئيس وزراء دولة أوروبية  -ارتفع.
 - 3أداة جزم  -وضع خلسة  -عالم نعيش فيه
 مكروه.وه َبط الورم  -عاصمة دولة
ف َ
 - 4تأ َّو ُه َ -خ َّ
آسيوية  -أحرف متشابهة.
 - 5وزير ونائب لبناني راحل  -بئر باألجنبية -
وشى.
 - 6بلدة لبنانية في قضاء بعلبك  -جرذ باألجنبية
 اشتاق إلى  -تنظيم سياسي له فلسفة معينةيدعو إليها.
ضلَّة  -ممثل سوري  -مغ ّنج ومدلّع.
َ - 7م َ
 - 8كانت أ َسنا ُنه قصير ًة ملتزقة ُمقبلة على
داخل الفم  -حقير ال قيمة له  -أحد أقدم الشوارع
الرومانية وال يزال من أشهر الشوارع في العاصمة
اإليطالية.
وك ْيد  -مكروه  -الضوء.
 - 9دهاء َ
فالن عن األَمر الذي كان فيه  -يجري
 - 10أقلع
ٌ
في العروق  -أحد الخلفاء العباسيين.
 - 11أنشد  -من أعضاء الجسم  -يضجر ويسأم
 ما بين الكتف والعنق. - 12حي وجزيرة في مدينة نيويورك  -المنامات.
 - 13وشى  -هدم الحائط  -آخر الدواء  -يفيد.
 - 14دولة في الكاريبي  -اإلنحراف واإللتواء  -أحد
الوالدين.
 - 15فيلم للفنان المصري عبد الحليم حافظ -
ُم َت ِّحير من ش َّدة الحب.
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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.
 - 1الذي يأخذ باألبصار أو باأللباب.
 - 2غير عالمين بحقيقة شيء ما.
 - 3مشاركة اآلخرين في الجلوس.
تخط ،تع ٍّد.
ٍّ - 4
 - 5إجابة ور ّد.
 - 6ضفيرة من الشعر.
 - 7إنكار األمر أو الشيء مع العلم به.
 - 8ما بين الحواجب إلى النواصي ،وهي
مواضع السجود من الوجوه.
 - 9نقاش.
 - 10ضرب بالسيف ونحوه.
 - 11ظالم أو ضا ّر باآلخرين.
 - 12استحقاق وكفاءة.
 - 13مماثلة ومشابهة.
 - 14حيوانات أهلية من جنس البقر.
 - 15أدوات تجزم الفعل المضارع.
 - 16جماعة من الناس تعيش في غير وطنها
األَصلي.
 - 17جديدة.
 - 18سيقان النخل واألشجار ونحوها.
 - 19أجزاء من جسم اإلنسان.
 - 20فائدة أو نفع.
 - 21جيش عظيم أو حشد غفير.
ُ - 22ح ّمى جلدية معدية.
 - 23ابتعاد عن الشيء.
 - 24ضلوع قصيرة مما يلي الصدر.
 - 25شكل يحتوي على مجموعة من البيانات
بشكل مختصر.

يةثحد

داةرج

ديةلج

ذوعج

= 78

12

جدارة
دريج

دىوج

ذباج

دلاج

هـ ا ج ب

= 60
فجلح

جمحف

لةيجا

حدوج

واجمسي

= 69
اجملةد

واحنج

اةبمجن

اةوزمج

هـ ج ا ل

= 63
الةسمج

امجوبة

=
75

=
70

امجنةس

=
58

طأرفا

واجزم

=
52

= 55

=
70
حلول العدد السابق

أرقام األقوياء
تتألف هذه اللعبة من خمسة
خطوط أفقية وخمسة خطوط
عمودية وخطين قطريين .كل 114
خط مؤلف من خمس دوائر،
يجب وضع األرقام الخارجية 106
على ذات الخط (أفقيا وعموديا)
داخل الدوائر األربع الفارغة
(رقم في كل دائرة) شرط أن ال 123
تكون هناك أي أرقام متشابهة
في كل خط .مجموع األرقام 96
في كل خط أفقي وعمودي
وفي الخطين القطريين يجب 178
أن يكون 507

دلوج

47
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الكلمات المتقاطعة
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أفقيا – 1 :السومريون  - 2 -صالح قابيل
  - 3نشر  -امي  - 4 -داري  -ادبه - - 5الي  -يدلل  - 6 -مسمار  -هدم 7 -
 كولن باول  - 8 -مي  -حور  -نا 9 - دنا  -نعم.عموديا - 1 :اصطدام  -مد  - 2 -ل ل -
السكين  - 3 -سان ريمو  - 4 -وحشي
 الح  - 5 -مقر  -يرنون  - 6 -را  -اد برع  - 7 -يبادلها  - 8 -ويمبلدون - - 9نليه  -مالح.
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العـــاب قـــوى

غارسيا ليون ُتحرز ذهبية الـ 35كلم مشيًا

مونديال يوجين :ثالثيّة أميركية في الـ 200م
وجاكسون تحرم فرايزر -برايس الثنائيّة
إحتفظ األميركي نواه اليلز بلقبه العالمي في سباق  200م بتتويجه بذهبية النسخة الثامنة عشرة لمونديال
يوجين في ألعاب القوى ،فيما حرمت الجامايكية شيريكا جاكسون مواطنتها شيلي-آن فرايزرز-برايس من الثنائية
بإحرازها اللقب العالمي الفردي األول في مسيرتها.
قدّم اليلز سباقا ً مذهالً أنهاه
بـ 19.31ثانيــة ،يف رابع أرسع
توقيت يف التاريخ ،أمام مواطنيه
كينيث بيدناريــك ( 19.77ث)
وإيريون نايتون ( 19.80ث).
وهــي الثالثيــة األمريكية
الثانيــة يف ســباقات الرسعة
والثالثــة يف البطولة بعد األوىل يف
ســباق  100م ،عندما توّ ج فريد
كرييل بالذهب أمام مارفن براييس
وترايفون بروميل ،والثانية عرب
البطــل األوملبي وحامــل الرقم
القيايس العاملي يف مسابقة رمي
الكرة الحديدية راين كراوزر وجو
كوفاكس وجوش أووتوندي.
وعوض اليلــز خيبة اوملبياد
طوكيو الصيف املــايض عندما
كان مرشــحا ً بقوة للقب ،لكنه
حل ثالثا ً خلف الكندي أندري دو
غراس ومواطنه بيدناريك.
ّ
وعب اليلز عن فرحة كبرية
عقب اجتيازه خط النهاية قبل أن
يمزق سرتته تعبريا ً عن ابتهاجه.
ونجــح اليلــز ( 25عاماً)

حققت جاكسون رقمًا
قياسيًا للبطولة
واملولــود يف واليــة فلوريدا ،يف
تحطيم الرقــم القيايس العاملي
السابق ملواطنه مايكل جونسون
( 19.32ث) والذي صمد طويالً
وتحديــدا ً منذ اوملبيــاد أتالنتا
األمريكية يف االول من آب ،1996
قبــل أن يحطمــه األســطورة
الجامايكي أوساين بولت مرتني
( 19.30ث يف أوملبياد بكني 2008
و 19.19ث يف بطولــة العالم يف
برلني .)2009
ويملــك الجامايكــي اآلخر
يوهان باليك ثاني أرسع توقيت
يف التاريخ ( 19.26ث) حققه يف
لقاء بروكسل يف أيلول .2011
وقال اليلــز الذي بات أرسع
عــداء أمريكي يف تاريخ ســباق
 200م" :اليوم هو يومي وأخريا ً
قمــت بتحقيق ما حلمت به منذ

ســنوات .حققته أمــام جميع
أفراد عائلتي ،والدتي موجودة يف
املدرجات ،أنا فخور جداً".

الـ 200م لجاكسون

وقبل ســباق الرجال بربع
ســاعة ،أطلقــت جاكســون
العنان لســاقيها لتحرز الذهبية
بـ 21.45ثانيــة ،محققة رقما ً
قياســيا ً جديدا ً للبطولة وثاني
أرسع توقيــت يف التاريخ ،خلف
حاملة الرقم القيــايس العاملي
األمريكية فلورانــس غريفيث-
جوينــر ( 21.34ث منــذ العام
 .)1988وكان الرقــم الســابق
للبطولة بحوزة الهولندية دافني
شيربز وهو  21.63ث سجلته يف
نسخة بكني .2015
وعادت الفضية إىل مواطنتها
املتوّجة بذهبية ســباق  100م
شييل-آن فرايزر-برايس (21.81
ث) والفضيــة اىل الربيطانيــة
دينا آشري-سميث حاملة اللقب
( 22.02ث).

دردشـــة

فغالي لـ"نداء الوطن" :جاهز لرالي لبنان
...وال أفكر باإلعتزال

وهو اللقــب العاملي الفردي
األول لجاكســون بعدمــا نالت
املعدن األصفر مع منتخب بالدها
يف سباقي التتابع  4مرات  400م
يف نسخة بكني  2015والتتابع 4
مرات  100م يف النسخة األخرية
يف الدوحــة  ،2019إىل جانــب
ذهبية التتابع  4مرات  100م يف
أوملبياد طوكيو الصيف املايض.
وكانــت األنظار مســلطة
عىل فرايزر-برايس يف ســعيها
للحصــول عىل ثنائيــة  100م
و 200م للمرة الثانية يف مسريتها
بعد األوىل يف نســخة موســكو
.2013
وحلت مواطنتهمــا إيالين
تومســون-هرياه التــي توّجت
معهما بالثالثية يف ســباق 100
م األحد املايض ،ســابعة بزمن
 22.39ثانية.
وتوّجــت البريوفية كيمربيل
غارســيا ليون بذهبية ســباق
 35كلم مشــيا ً بقطعها مسافة
الســباق بـ 2.39.16ساعتني،

اليلز متف ّوقًا في سباق الـ 200م (أ ف ب)

إستبعاد سكانتلينغ
النتهاكه قواعد المنشطات
أمام البولونيــة كاتارينا دييبلو
( 2.40.03س) والصينيــة
شــيجيي كيي يانغ (2.40.37
س).
وفرضــت غارســيا ليون،
التي وضعــت بالدها عىل جدول
امليداليات للمرة األوىل يف تاريخها
عندما نالت لقب  20كلم مشــيا ً
االسبوع املايض ،سيطرتها عىل
السباق الحديث العهد يف العرس
العاملــي بعدما كانت املنافســة
ســابقا ً عىل مســافة  50كلم
مشــياً ،ونجحت يف إنهائه برقم
قيايس أمريكي جنوبي.
وتفوقت غارسيا ليون (28
عاماً) مرة أخرى عىل منافستيها
يف ســباق  20كلم مشياً ،حيث
نالــت دييبلو الفضيــة بأفضل
توقيت لها هذا املوســم ،وكيي

يانــغ الفضيــة برقــم قيايس
أسيوي.
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وبلغ املرصي إيهــاب عبد
الرحمن الدور النهائي ملســابقة
رمي الرمــح بحلولــه ثالثا ً يف
تصفيات املجموعة األوىل برميه
 83.41م ،خلف املتأهلني مبارشة
الهندي نرياج شوبرا بطل أوملبياد
طوكيو الصيف املايض (88.39
م) والتشيكي جاكوب فادليتش
وصيفه ( 85.23م).
وقال عبد الرحمن ،الريايض
املرصي الوحيد املتوّ ج يف بطوالت
العالم عندما نال فضية نســخة
بكني " :2015أنا ســعيد بتأهيل
إىل الــدور النهائــي عــى رغم
األجواء الحارة يف يوجني يف الوقت
الحايل ،أشعر بأنني يف حالة جيدة
وبإمكاني تحقيق رقم أفضل".
وبلغ الجزائريان ســليمان
موىل وجمــال ســجاتي الدور
النهائي لسباق  800م بعد تصدر

لبنان يواجه األردن اليوم في طريقه
إلى اللقب اآلسيوي ّ

فــــادي سمعـــــان
أشــار حامل لقب رايل جزين األخري بطل لبنان
روجيه فغايل لصحيفتنا اىل أنه وفريقه "موتورتيون
رايسينغ" الذي شارك بـ 14ســيارة كانا ّ
موفقني
يف هذا الرايل ،حيث ســار ك ّل يشء بشــكل جيّد ،إن
من ناحية التحضــرات او التمارين أو النتائج التي
تحققــت .وقال" :أعتم ُد عــى الراليات الصغرية يف
تحضرياتي للســباقات املهمّ ة عىل عكس السائقني
ّ
يتحضون بشكل إحرتايف من
العرب واألجانب الذين
خالل مشاركاتهم براليات كبرية،
ُ
حصلت هذه السنة عىل سيارة جديدة هي
ولقد
"فولكسفاغن دبليو بولو" التي قدتها يف راليَي الربيع
وجزين إستعدادا ً لرايل لبنان الدويل".
وعن عزوف بعض الســائقني عن املشــاركة
يف الســباقات املحلية لغياب املنافســة الحقيقية
وإنحصار األلقاب به منذ سنوات طويلة ،لفت فغايل
اىل أنه عىل الســائقني قبول التحدّي والعمل بجهد
وبالشــكل املطلوب ّ
بغض النظر عن عدد املشاركني
يف السباقات أو نوعية الســائقني .أضاف" :أنا مثالً
ّ
اتحض للراليات ذهنيا ً وفنيا ً يف حني ّ
ان غريي يميض
ّ
"بطــق الحنك" ،ثم يقــول بعدها إنه خرس
وقته
السباق بسبب وجود أبطال بارزين مشاركني فيه".
وتابــع" :يجب ان يعلم هؤالء ّ
ان األســماء الكبرية
املنافِ سة يجب أن تش ّكل حافزا ً كبريا ً لهم لكي يرفعوا
من مستواهم ويكونوا جاهزين دائما ً لإلستحقاقات
املحلية والخارجية".
وعن موعد إعتزاله ،أجاب" :ال أفكر حاليا ً بهذا
القرار ألنه عىل رغم ك ّل االنتصارات التي حققتها ال
أزال أملك الحماس والشغف يف الجلوس وراء املقود،
واليوم أنا جاه ٌز لخوض منافسات رايل لبنان الدويل ّ
حيث سيكون عدد سيارات فريقي أكرب مما كان عليه

روجيه فغالي

يف رايل جزين" ،مثنيا ً عــى فريق عمل "موتورتيون
رايسينغ" الذي يض ّم مجموعة محرتفة من الشباب
واملدراء الذين يعاونونه باستمرار.
وتمنى فغايل عىل كل سائق يريد تفجري طاقاته
ومواهبــه يف الرسعة أن يفعل ذلــك ضمن رياضة
الراليات وعىل الحلبات ،وليس عىل الطرقات العامة
حيث يشــكل ذلك خطرا ً كبريا ً عــى حياته وحياة
اآلخرين .أما نصيحته البنــه البطل الواعد أليكس
ولك ّل الســائقني الجدد ،فأكد أنه واجب عليهم اذا
أرادوا الوصــول اىل أهدافهم املرســومة أن يثابروا
بجدّية عىل التمارين املنتظمة وان يكونوا حارضين
دائمــا ً ذهنيا ً وبدنياً ،وأن يتابعوا ويشــاركوا بقدر
االمــكان يف الراليات املحليــة والخارجية من اجل
اكتساب الخربة الرضورية والوصول مع الوقت اىل
ّ
منصات التتويج.
وختم فغــايل حديثه معربا ً عن رسوره بالزيارة
التي ســيقوم بها اىل بريوت األســبوع املقبل بطل
العالم للراليات تيــري نوفيل الذي تربطه به عالقة
وطيدة ،حيث سبق أن حصل منه عىل وكالة حرصية
لسيارات "الكروس كارت تي أن "5يف الرشق األوسط
وشمال أفريقيا.

منتخب لبنان لكرة السلة

أصبح منتخــبُ لبنان للرجال
بكرة السلة عىل بُعد خطوة واحدة
من التأهل اىل نهائي كأس آســيا
املقامة حاليا ً يف اندونيسيا ،يف حال
تخطيه نظــره األردني يف مباراة
الدور نصف النهائي التي ســتقام
عند الساعة الرابعة من بعد ظهر
اليوم السبت بتوقيت بريوت .وتبدو
جميع الظروف مهيأة امام منتخب
األرز لخوض املبــاراة النهائية غدا ً
األحــد بعدما كانت مســرته يف
املسابقة القارية ممي ّزة ومثالية،
إذ فــاز يف مبارياته األربع عىل ك ّل
من الفيليبني ونيوزيلندا والهند (يف
الدور األول) ،والصني إحدى الدول
املرشــحة إلحراز اللقب يف الدور
ربع النهائي ،ويف حال فوزه اليوم
فسيواجه يف املباراة النهائية الفائز
من مباراة أوسرتاليا ونيوزيلندا يف

الدور نصف النهائي الثاني.
أما األردن فأنهى الدور األول
يف املركز الثانــي باملجموعة األوىل
خلف اوســراليا املتصــدرة بعد
خسارته أمامها ،ويف مباراة العبور
اىل الدور ربع النهائي فاز منتخب
"النشــامى" عىل تايبه الصينية
بصعوبــة ( ،)96-97أما يف الدور
ربــع النهائي ،فقلــب األردنيون
الطاولــة عىل اإليرانيــن وفازوا
عليهم وأقصوهم من البطولة.
واللقاء بني لبنــان (املصنّف
 54عامليــا ً و 9آســيوياً) واألردن
(املصنف  39عامليا ً و 8آســيوياً)
ســيكون الرابع بينهما يف العام
الجــاري ،إذ التقــى املنتخبان يف
شــباط الفائت يف بطولة العرب
التي جرت يف إمارة دبي وفاز لبنان
( )52-64يف طريقــه اىل إحــراز

اللقب ،وبعد أيام تواجه املنتخبان
مجددا ً يف العاصمــة عمّ ان ضمن
"النافذة الثانيــة" من تصفيات
كأس العالم ،ففــاز األردن (-74
 .)63وضمــن "النافــذة الثالثة"
من التصفيــات العاملية ثأر لبنان
لخسارته ذهابا ً بإسقاطه األردن
( )70-89يف مجمّ ــع نهاد نوفل يف
زوق مكايل.
ويســعى لبنــان للتأهل اىل
الدور النهائي لكأس آســيا للمرة
الرابعــة يف تاريخه بعــد أعوام
 2001و 2005و ،2007واضعــا ً
هدفــا ً نصب عينيــه وهو إحراز
اللقب القــاريّ املرموق ألول مرة
عىل صعيد املنتخبات ،بعدما سبق
لناديَي الحكمة والريايض بريوت
أن احــرزا لقب بطولــة األندية
اآلسيوية م ّرات عدة.
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كل منهما ملجموعتــه :االول يف
الثالثة بزمن  1.44.89دقيقة هو
األرسع يف التصفيات ،والثاني يف
املجموعة الثانية بزمن 1.45.44
دقيقة.
وفشل املغاربة معاد زحايف
وعبد العاطي الكص والحســن
مجاهد والتونيس عبد الســام
عيوني يف حجــز بطاقاتهم إىل
النهائي.
وخرجــت املغربية آســية
الرازيقي من الدور األول لسباق
 800م ،ولم تكن حال مواطنيها
سفيان بوقنطار وهشام أقنقام
أفضل وفشال بدورهما يف تخطي
الدور األول لســباق  5آالف م اىل
جانب السوداني ياسني عبدالله.

استبعاد سكانتلينغ

عىل صعيــد آخــر ،أعلنت
الوكالــة األمريكيــة ملكافحة
املنشطات اســتبعاد مواطنها
غاريت ســكانتلينغ بعد قبوله
عقوبة اإليقاف املوقت النتهاكه

قواعد مكافحة املنشطات .وقالت
الوكالة يف بيان إن ســكانتلينغ،
الــذي كان يأمل يف الحصول عىل
ميدالية يف املونديال األمريكي بعد
حلوله رابعــا ً يف أوملبياد طوكيو،
أوقف بســبب "ســلوكه أثناء
تحقيق بخصــوص تخ ّلف ثالث
عن فحص املنشطات" ،من دون
تقديم مزيد من املعلومات حول
مالبسات خرقه لقواعد مكافحة
املنشطات.
وقالت الوكالــة األمريكية
إن سكانتلينغ وافق عىل إيقافه
ووافق عىل نــر معلومات عن
قضيته.
وأضافت" :بموجب اإليقاف
املوقت ،يُحظر عىل ســكانتلينغ
التنافس يف أي مســابقات تحت
لــواء االتحــاد الــدويل أللعاب
القــوى ،أو االتحــاد األمريكي
أللعاب القوى ،أو اللجنة األوملبية
والباراملبية األمريكية ،يف انتظار
ح ّل قضيته".
(أ ف ب)

نجــوم الــغـد
ّ
المتخصصة
المدافعة غوان حنا
باألهداف البعيدة
تُعترباملوهبــة التي تتمتع بها العبــة فريق نجوم الرياضة
غوان حنا ( 15عاماً) نادرة يف وســط كرة القدم املحيل لإلناث،
فهي تملك بنية جســدية قوية جعلتها تشغل مركز خط الدفاع
عن جدارة .فعىل رغم صغر ســنها ،أثبتــت وجودها باكرا ً مع
فريقها الذي تشــارك يف صفوفه للموسم الثاني يف بطولة لبنان
للفتيات بقيادة املدرب الوطني فريــد نجيم الذي منحها الثقة
الكاملة ،وبفضل تألقها وبراعتها وقوة تسديداتها الصائبة أوكل
اليها مهمّ ة الرضبات الثابتة نظرا ً لقدرتها عىل إصابة الشــباك
من املســافات البعيدة ،والدليل الهدف الذي سجّ لته من مسافة
 25مرتا ً يف مرمى التعاضد مزرعة الشوف ،وآخر من رمية ركنية
مبارشة يف مرمى فريق "هوليغينز".
يف إحدى املباريات الرســمية ،وبتسديدة
قويــة أصابت الكرة حارســة مرمى فريق
الخصم ما أدى اىل كــر يف يدها ،فأطلقت
عليهــا زميالتهــا لقــب "املدفعجية".
وبفضــل مهاراتهــا الفنيــة العالية
التهديفي إستدعيت مؤخرا ً
ّ
وحســها
ّ
لإللتحــاق باملنتخــب الوطني ،وهي
تمني النفس يف املستقبل بان تصل اىل
أعىل املســتويات وربما اىل االحرتاف
الحقيقــي الــذي تحلــم دوما ً يف
تحقيقه .تد ّرجــت غوان عن عمر
ّ
ست سنوات يف اكاديمية "سرتايك
فورس" التــي ّ
أسســها والدها
حارس مرمى الراســينغ السابق
ريمون حنا الــذي عمل عىل صقل
مهاراتها وتنميــة موهبتها ،فدفعها
يف البداية اىل خــط الهجوم ،ثم انتقلت
اىل خط الدفاع ،واســتطاعت أن تثبت
وجودها ومكانتها ،وهــي اليوم تعترب
من أفضل الالعبات الواعدات عىل الساحة
الكروية.
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حافــظ الدنماركي يونــاس فينغيغارد عىل
صدارة سباق فرنســا الدويل للدراجات الهوائية،
قبل مرحلتني من نهاية املنافسات يف باريس ،فيما
بات كريستوف البورت أوّل فرنيس يحرز مرحلة يف
النسخة الحالية بتسجيله أرسع توقيت يف التاسعة
عرشة يف كاهور.
ويخوض فينغيغــارد املرحلة ما قبل األخرية
اليوم متقدما ً يف الرتتيب العام بفارق  3.21دقائق
عن مطارده املبارش حامل اللقب السلوفيني تادي
بوغاتشار ،والذي احتل املركز الخامس مع نهاية
هذه املرحلة.
يف املقابــل ،انطلق البورت يف الكيلومرت األخري
من أصــل  188.3كلم يف شــوارع كاهور ليتقدم
بفارق ثانية عىل البلجيكي جاســر فيليبســن
واإليطايل ألربتو داينييس وبطل فرنســا فلوريان
سينيشال.
وحقق الفرنيس انتصاره االوّل يف مســرته يف
احدى مراحل سباق فرنسا.
وتعترب مرحلة اليوم تجربة قاسية عىل مدى
 41كيلومــرا ً بتوقيت فردي ضد الســاعة ،أما
املرحلة الحادية والعرشين األخرية غداً ،فهي جولة
احتفالية إىل حد كبــر يف باريس ،وتنتهي بثماني
لفات حول الشانزيليزيه.
 ترتيب األوائل يف املرحلة :19 - 1الفرنيس كريستوف البورت  3.52.04ساعات
 - 2البلجيكي جاسرب فيليبسن بفارق ثانية
 - 3اإليطايل ألربتو داينييس بفارق ثانية

البورت مجتازًا خط الوصول (أ ف ب)ِ

 - 4الفرنيس فلوريان سينيشال بفارق ثانية
 - 5السلوفيني تادي بوغاتشار بفارق ثانية
 الرتتيب العام: - 1الدنماركي يوناس فينغيغــارد 75.45.444
ساعة
 - 2بوغاتشار بفارق  3.21دقائق
 - 3الربيطاني غرياينت توماس بفارق  8.00د
 - 4الفرنيس دافيد غودو بفارق  11.05د
 - 5الكولومبي نايرو كينتانا بفارق  13.35د.
(أ ف ب)

أخبار سريعة
إنجازات الحاج

بات مدرب منتخب لبنان لكرة
السلة جاد الحاج ( 32عاماً) على
بُعد خطوات قليلة من تحقيقه
إنجازا ً تاريخيا ً للسلة اللبنانية
ولسيرته الذاتية في حال صعد
أبطال األرز الى نهائي بطولة
آسيا ،إذ يُعتبر أصغر مد ّرب يحقق
العديد من اإلنجازات خالل فترة
وجيزة ،وقد بدأها مع منتخب
لبنان دون الـ 16سنة حين احرز
لقب بطولة غرب آسيا في ايران،
واتبعها ببطولة العرب للمنتخبات
في دبي ،إضافة الى تحقيق
انتصا َرين تاريخيَين على منتخبَي
الصين ونيوزيلندا العريقين في
اللعبة ،كما ّ
ان منتخب لبنان على
قاب قوسين أو أدنى من التأهل الى
بطولة العام .2023

عواضة ينتظر

رباعيّة لنونيز في فوز ليفربول
رضب االوروغويانــي الدويل
داروين نونيــز ،مهاجم ليفربول
االنكليزي الجديد ،بقوة عندما قاد
فريقه اىل فوز ساحق عىل اليبزيغ
االملاني 5-صفر مســجالً رباعية
خالل شوط واحد يف مباراة ودية
تحضريا ً النطالق املوسم الكروي
الجديد.
وانضــم نونيــز اىل صفوف
ليفربــول قادمــا ً مــن بنفيكا
الربتغايل الشهر املايض ،يف مقابل
صفقة يمكــن أن تصل اىل 100
مليون يورو ،وهــو رقم قيايس
للنادي ،متجاوزا ً الرقم الذي كان
دفعه ليفربول اىل ســاوثمبتون
( 85مليون يورو يف العام )2018
لضــم قلــب الدفــاع الهولندي
فريجيل فان دايك.
وكان نونيز ،الذي سجل 34
هدفا ً يف صفــوف بنفيكا ،عرضة
لبعض االنتقادات من قبل انصار
ليفربول بعد فشــله يف التسجيل
يف اول مباراتني لــه خالل جولة
ليفربول االســتعدادية يف آســيا
ضد مانشسرت يونايتد وكريستال

نونيز (باألحمر) مسدّدًا أمام أوربان (ا ف ب)

باالس ،لكنــه ر ّد عليهم بأفضل
طريقة ممكنة.
تقــدم ليفربول بواســطة
نجمه املــري محمد صالح يف
الشــوط االول بعد مرور ثماني
دقائق.
ثم شارك نونيز مطلع الشوط
الثاني ،وعندما احتســب الحكم
ركلة جــزاء لليفربــول ،تنازل
عنها صالح لزميله الوافد الجديد
ليســجل باكورة اهدافه (.)48
ثم اضــاف االوروغواياني ثالثة

اهداف اخرى يف الدقائق  51و68
و .90ويســتع ّد ليفربول ،حامل
كأس انكلرتا ،ملواجهة مانشسرت
سيتي بطل الدوري االنكليزي عىل
كأس "الدرع الخريية" التقليدية
الســنوية التي ســتقام السبت
 30تموز الجاري ،والتي تســبق
انطالق الدوري االنكليزي املمتاز،
حيث يفتتح ليفربول مشواره يف
السادس من آب املقبل بمواجهة
مضيفه فولهام العائد اىل مصاف
اندية النخبة( .أ ف ب)

ينضم إلى نوتنغهام
لينغارد
ّ
ظفر نوتنغهام فوريســت العائد اىل دوري
الدرجة املمتازة يف إنكلرتا بعد غياب  23عاماً،
بخدمات العب الوسط املهاجم جييس لينغارد
الذي انتهى عقده مع مانشسرت يونايتد الشهر
املايض بعد ان أمىض  11عاما ً يف صفوف
األخري .وسجل لينغارد ( 29عاماً)35 ،
هدفا ً يف صفوف "الشياطني الحمر"
بعــد ان دافع عن ألوانــه يف 231
مباراة ،كما أنه لفت األنظار خالل
فرتة إعارة وجيزة اىل وست هام يف
موسم .2021-2020
وكان من املتوقع عودة لينغارد
اىل وســت هام ،لكن نوتنغهام قدَم
له عرضا ً افضل ملوســم واحد مقابل
 240الف دوالر اسبوعياً ،بحسب صحيفة
"ذي غارديان".
وســيكون هدف لينغــارد العودة اىل

صفوف منتخب إنكلرتا واملشاركة يف مونديال
قطر املقرر بــن  21ترشين الثاني و18
كانون االول املقبلني.
وكان لينغارد ضمن تشكيلة مدرب
إنكلرتا الحايل غاريث ساوثغيت عندما
بلغ "األسود الثالثة" نصف نهائي
املونديــال الذي اقيم يف روســيا
يف العــام  ،2018لكنه غاب عن
نهائــي كأس أوروبــا الصيف
املايض والتــي خرسها فريقه
أمام إيطاليا بركالت الرتجيح
عىل ملعب ويمبيل.
وســيلعب لينغــارد يف
فريقه الجديد اىل جانب زميله
السابق يف مانشسرت يونايتد الحارس
دين هندرسون املعار اىل نوتنغهام.
(أ ف ب)

ينتظر المهاجم الهدّاف سعيد
عواضه إنقشاع الغيوم السوداء التي
سيطرت على أجواء نادي النجمة
مؤخرا ً بعد استقالة اللجنة اإلدارية
ليق ّرر مسألة بقائه في صفوف
الفريق من عدمها ،خصوصا ً ّ
أن
عقدا ً رسميا ً موقعا ً بينه وبين
الرئيس المستقيل أسعد صقال
لمدّة ثالث سنوات ولم يُسجل
حتى اآلن في سجالت اإلتحاد
اللبناني لكرة القدم .وفي حال
لم تلتزم اللجنة الجديدة بالعقد
ّ
فإن عواضه سيصبح حرا ً ويمكنه
بالتالي االنتقال أليّ ناد آخر .يُذكر
ّ
ان عواضه شارك مع النجمة في
مسابقة كأس االتحاد االسيويّ على
سبيل اإلعارة.

طاولة :حمية بطل
الفردي

ّ
حق َق العب نادي الرياضي غزير
محمد حمية لقب بطولة لبنان
لفردي الرجال بكرة الطاولة بعد
تغ ُّلبه في المباراة النهائيّة على
العب األنترانيك بيروت سعد الدين
الهبش ( .)1-4وكان حمية فاز في
الدور النصف نهائي على حسن
شبيب (الغدير جبشيت) (،)2-4
فيما تغ َّلب الهبش على رشيد
البوبو ( .)3-4وفي نهائي بطولة
لبنان لزوجي السيّدات ،فاز الثنائي
ماريان سهاكيان (أنترانيك بيروت)
ومريم الهبش (األهلي صيدا) على
الثنائي تاليا عازار وليتيسيا عازار
(أنترانيك بيروت) ( .)1-3وفي
الختام ،و َّزع رئيس اإلتحاد جورج
كوبلي وعضو االتحاد ناجي ّ
حلل
الكؤوس والميداليّات على الفائزين
والفائزات.

٢٤
العـــدد  - ٨٩١السنــــة الـرابـعـة

الـسـبـت  ٢٣تـمـوز 2022

رفــــــــــيق خــــــــــوري

رهانات ضبابية
على معركة الرئاسة
معركة "الالحكومة" تدار بدم بارد بين
الرئيس ميشال عون والرئيس المكلف نجيب
ميقاتي المطلوب منهما تأليف حكومة .وليس
ما قاد الى ذلك مجرد عناد أو خالف على
حقيبة الطاقة الفاشلة .وال لعبة الالحكومة
الدائرة فوق رؤوس اللبنانيين البائسين
والمسروقين هي بوليصة ضمان إلجراء
إنتخابات رئاسية أو بالعكس لتوظيف
الشغور الرئاسي والخالف على دستورية
أن تمأل الفراغ موقتا ً حكومة مستقيلة في
سيناريوات ال سابق لها .فالرهانات تبدو
ضبابية لدى العبين حائرين ومحيّرين ،وغير
ممكنة حاليا ً في رأي العبين يوحون أنهم
يعرفون ماذا يريدون من الرئاسة والجمهورية
والنظام في ظل المتغيرات اإلقليمية والدولية
التي يتصورون أنها لمصلحة "المحور
الشرقي" الذي يتبلور.
وفي البدء كان الخطأ في الحساب .خطأ
تكتيكي اسمه الرهان على توريث العهود.
وخطأ استراتيجي هو بناء األحالم الرئاسية
إما فقط على األصوات النيابية الممكن
جمعها ،وإما فقط على اللعبة الخارجية.
فالقاعدة في تاريخ العهود منذ الرئيس األول
الى اليوم ،هي أن كل عهد يأتي عكس الذي
سبقه .كميل شمعون بعد بشارة الخوري.
فؤاد شهاب بعد شمعون .سليمان فرنجية
بعد شارل حلو .الياس سركيس بعد فرنجية.
بشير ثم أمين الجميل بعد سركيس .حتى
الرؤساء الذين تمكنت سوريا من المجيء
بهم بعد الطائف ،فإنهم كانوا مختلفين في
المزاج والتصور :الياس الهراوي بعد اغتيال
رينه معوض ،إميل لحود بعد الهراوي ،ميشال
سليمان بعد لحود .ميشال عون جاء به
"حزب الله" في ظروف تبدلت بعدما فرض
شغورا ً رئاسيا ً لعامين ونصف .اإلستثناء
الوحيد في السلسلة كان شارل حلو الذي جاء
به شهاب ،لكنه اقترب من "الحلف الثالثي"
ضد "النهج" الشهابي.
وليس في لبنان اليوم فريق داخلي واحد
مهما يكن قوياً ،ال "حزب الله" وال سواه،
يستطيع فرض رئيس على البلد .وليس بين
القوى اإلقليمية والدولية قوة واحدة قادرة
على فرض الرئيس الذي تريد .ففي المجلس
النيابي نوع من "أكثرية دوّارة" كما ثبت
حتى اآلن بالرغم من نتائج اإلنتخابات.
وال رئيس إن لم يكن مرشح قوى داخلية
وقوى خارجية معاً .إذ هو رئيس تسوية في
حال جرت صفقة إقليمية  -دولية .ورئيس
معركة إن كان الصراع اإلقليمي والدولي هو
المسيطر على المنطقة .ومن باب التبسيط
يربط الالعبون مرشح التسوية باإلتفاق
النووي بين أميركا وإيران ،ومرشح المعركة
باستمرار الخالف على الملف النووي .لكن
الواقع أشد تعقيداً .فالصفقات أوسع من
صفقة بين دولتين .والصراعات أكبر من
الصراع بين قوتين .فال أميركا تحجب فرنسا.
وال إيران تحجب السعودية ومصر وروسيا
والصين .وال هؤالء جميعا ً يحجبون دور
القوى المحلية.
يقول بول رومر أستاذ اإلقتصاد في جامعة
ستانفورد" :األزمة شيء رهيب لكي تبدده"
من دون حل .لكن التركيبة السياسية في
لبنان تبدد األزمة والحل وحتى الشعب.

هــــــــــــــل
تعـــــــــــلم

عُ ثر حديثا ً عىل بكترييا
كبرية يمكن رؤيتها
بالعني املجردة شبيهة
برمش العني يف إحدى
جزر الغوادلوب.

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

تصاميم مل ّونة في "المهرجان العالمي للترحال" في "بحيرة إيسيك كول" في شمالي شرقي قيرغيزستان (أ ف ب)

نظارات ُتنقذ القريدس من الموجات الصادمة
يملك القريــدس العضاض غطــا ًء خاصا ً عىل
شكل "نظارات" يمنعه من إيذاء نفسه حني يفاجئ
فريســته بموجات صادمة .يصدر القريدس صوت
فرقعة عــر مخالبه إلنتاج ضغــوط تفوق رسعة
الصوت يف املياه ،ما يســمح له بإضعاف فريسته أو
قتلها .لكن تقول ألكســندرا كينغستون ،من جامعة
"تولســا" يف أوكالهوما ،إن تلك األصوات ال تؤثر عىل
القريدس ،حتى لو قام حيوان آخر بالفرقعة نفسها
بالقرب من رأسه .حللت كينغستون وزمالؤها حديثا ً
دور األغلفة الصلبة والشــفافة التــي تغطي دماغ
القريدس وعينيه.
نــزع العلماء عن طريق الجراحــة تلك األغطية
الدائرية من  60حيوانا ً من فصيلة القريدس العضاض

ذات املخالب الكبرية (ألفيــوس هيتريوكايلس) بعد
التقاطها قبالة ساحل كاروالينا الجنوبية .كان سلوك
القريدس ا ُملج ّرد من ذلك الغطــاء طبيعيا ً يف حوض
الســمك باملخترب طاملا ال تصدر أي فرقعة .لكن حني
أصدر القريدس ذلــك الصوت ،اهتــزت القرشيات
املج ّردة من الغطاء يف حوض الســمك نفسه فورا ً ثم
ّ
التفت حول نفســها أو وقعت .حني حاول القريدس
العــودة إىل مخبئه ،بدا عاجزا ً عن تنســيق حركات
أطرافه .يف املقابل ،ترصف القريدس املزوّد باألغطية
بشــكل طبيعــي رغم تع ّرضــه للفرقعة يف
الواقية
ٍ
املخترب .كشفت أجهزة االستشعار أن الضغط داخل
الغطــاء بلغ نصف مســتواه خــارج الغطاء خالل
الفرقعة .يكمن هذا األثر الواقي عىل األرجح يف ثقوب

الغطــاء تحت العني مبارش ًة .تدفقــت املياه العالقة
داخل الغطاء من الثقوب خــال املوجات الصادمة
وأعادت توجيه الطاقة بعيدا ً عن مكان االهتزاز.

ديناصور كبير بأذرع صغيرة مثل "التيرانوصور ركس"
يبدو أن ديناصور مرياكسيس جيغاس الذي وصفه العلماء حديثا ً كان كبري
الحجم مع أن أطرافه األمامية صغرية ،مثل التريانوصور ركس.
تم اكتشــاف هذا الديناصــور يف األرجنتني ،يف العــام  .2012يقول خوان
إيغناســيو كانايل وزمالؤه من "متحف إرنســتو باخمان للحفريات" يف بلدة
"فيال إل تشــوكون" ،األرجنتني ،إن ديناصور مرياكســيس جيغاس ،عىل غرار
التريانوصور ركس ،كان يحمل أســنانا ً حادة ورأســا ً كبريا ً وذيالً ضخما ً وكان
َ
ســاقني قويتَني ،لكن يبدو أن ذراعَ يه كانتا صغريتَني عىل نحو الفت
يسري عىل
ً
نســبة إىل حجمه .عاش هذا الكائن خالل العرص الطباشــري املتأخر ،منذ 95
مليون سنة تقريباً ،أي قبل ظهور التريانوصور ركس بعرشين مليون سنة .لم
تجمــع قرابة وثيقة بني هاتني الفصيلتَني ،مــا يعني أن هذه األطراف األمامية
الصغرية تطورت مرتَني عىل األقل .يظن كانايل أن ديناصور مرياكسيس جيغاس
كان يســتعمل ذراعَ يه عىل األرجح لإلمساك بالرشيك أثناء التزاوج أو السرتجاع
وضعية مستقيمة بعد السقوط أرضاً.

مفترس بثالث عيون غزا البحار القديمة
كان حيوان بثالث عيون وزعانف تشبه األجنحة
يســبح يف البحار الضحلة ويســتعمل إدراكا ً برصيا ً
مضاعفا ً ملطاردة الكائنات البحرية األصغر حجماً.
عاش حيوان "ســتانيل كاريس هريبيكس" خالل
العرص الكامربي ،منذ  500مليون سنة تقريباً ،بعد فرتة
قصرية عىل ظهور أوىل العيون يف ســجل األحفوريات.
إنه أول حيــوان بثالث عيون من فئة مفصليات األرجل
التي تشمل الحرشات والعناكب والقرشيات ،لكن يظن
الفريق البحثــي الذي وصف هذا الكائــن أن األبحاث
أغفلت عىل األرجح عن كائنات أخرى لها عني ثالثة.
يقول جوزيف مويســوك من جامعة "تورنتو" يف
كندا" :كان هذا الكائن يعيش وســط حيوانات بحجم

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

اإلصبع ،وقد اســتعمل عىل األرجــح نظامه البرصي
املتقدم ملطاردة الفرائس الرسيعة .حني نتعقب تطور
أول الحيوانات املفرتســة ،من الالفت أن نالحظ أيضا ً
الحســية املعقدة التي تشمل عيونا ً
ّ
تطور تلك األنظمة
مختلفة وتقوم بمهام متنوعة" .استكشف مويسوك
بشــكل
وزمالؤه حديثا ً مئات األحفوريات املحفوظة
ٍ
استثنائي من حيوان "ســتانيل كاريس هريبيكس".
ال يزال النســيج الناعم يف جزء كبري من العينات التي
بلغ عددها  268سليماً ،بما يف ذلك األدمغة واألعصاب
واملواد العاكسة يف أنظمتها البرصية.
يظن مويســوك أن األنواع األوىل من الالفقاريات
كانت تحمل عينا ً وســطى كبــرة ،فضالً عن عينَني

جانبيتَني ،قبل ظهور عينَني عاديتَني أو عيون مقرتنة
أخرى يف األجناس الالحقة .كان كائن "لرياراباكس"
الذي ظهر منذ  520مليون ســنة مثــاً يحمل بنية
مشابهة عىل جبينه وقد تكون عينا ً ثالثة.
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