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"ماما ما تخافي...
نحنا بعدنا عايشين"

من يحمي "ضحايا
بيروت األحياء" من
مساكن آيلة للسقوط؟

"الشعبوية" تفرض
نفسها على التحقيق...
والحقيقة معلّقة!

 ٥٠٠٠ليرة

 4آب ...نري ُد نظامًا بال "نيترات"
بـــشــــــارة شــــــربـــل
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إحسان المنذر...
المايسترو يتر ّجل

nidaalwatan.com
 16صــفحــة

10 +

يرتكــب أهــل املنظومــة الحاكمة
واملتحكمة خطأ شــنيعا ً واســراتيجيا ً
باعتقادهــم ّ
أن جريمــة تفجــر  4آب
ستُ َســجّ ل ض ّد مجهول مــن غري تبعات،
وســتلحق جرائم بقيت ملفاتها فارغة أو
ت ّم تزوير وقائعها وطحنتها األحداث.
ويعلــم املعرقلون للتحقيــق العديل
 الــذي وصل اىل خالصــات مهمة ّ -بأن
محاوالت "قبع" القايض الشجاع ك ّلها لم
تزده سوى إرصار عىل البحث عن الحقيقة.

فال إعــادة "تنويب" مطلوبــن للعدالة
تعطيهم حصانة أخالقيــة وص ّك براءة،
وال انتخاب سبعة نواب تابعني للمنظومة
أعضاء يف محكمة الــوزراء ّ
يعب عن أكثر
من ملهــاة ،وال اخرتاع "أهــايل ضحايا"
موالني للثنائي الشــيعي إال مهزلة ال تليق
بدماء األبرياء .واملســألة يف النهاية ليست
طعون
مج ّرد تالعب خبيث بالتقنيات عرب
ٍ
وردود وتشــكيالت محاكــم ،بل صارت
مرتبطة فعليا ً بمستقبل ما يسمّ ى العيش
املشرتك يف لبنان ومعناه.
ستبقى دماء الضحايا الذين سقطوا

بفعل إهمال وتقصري وتواطؤ سياســيي
وأمنيــي املنظومة وموظفيهــا الصغار
ً
صارخة ما دام هناك من يعمل عىل
والكبار
حماية املرتكبني ووضع العيص يف دواليب
ٍ
بمئات
التحقيق .هذه جريمة كربى أودت
كانت لهم أحالم ولهم أهل وأقرباء ،ودمّ رت
ثلث العاصمة متســب ً
ّبة بنكبة آالف ،لذا
هي مأســاة وطنية شاملة بك ّل املعايري ال
يجوز معها أن تستم ّر الحمايات الطائفية
للمشتبه بهم بحجة "التع ّرض للمقامات"
أو تحصني مدعى عليهم استنادا ً اىل فائض
ً
كافة.
القوة املثري للفرقة عىل املستويات

ال تنفصــل جريمــة "النيرتات" عن
مآيس لبنــان ،لكنّها الفصل األكثر دموية
يف مســرة املنظومة منذ ثالثــة عقود.
خصوصيتها أنها تنكأ الجروح وتزيد قناعة
كثريين وخصوصا ً املسيحيني -كونهم أكثر
املترضرين -باســتحالة استمرار صيغة
وصلت ذروة فشــلها ،وهي بالتايل تُ َ
ضم
ٍ
أحداث جســام توجــب البحث الجدي
اىل
مناســب يمنع هيمنة
عن نظا ٍم المركزي
ٍ
ٍ
ضمانات
فئة عىل ســائر الفئات ويعطي
ملن يرغب بالعيش يف ظــ ّل الديموقراطية
والسالم وعدالة القضاء.

جعجع يدعو المعارضة إلى "لجنة تنسيق" رئاسية :ال تخونوا ناخبيكم

سجال "هابط" بين ميقاتي وباسيل:
وحطيه فيّي"!
"شيلي اللي فيكي ّ

ّ
تقصي
هل تكون لجنة
حقائق دولية في
قضية تفجير المرفأ؟

إقــتـصـــاد 12
كباش لخفض سعر
"دوالر الكتاب المدرسي"

خالل إحياء فوج اإلطفاء الذكرى السنوية الثانية الستشهاد عناصره في انفجار مرفأ بيروت أمس (رمزي الحاج)

العـــالـــم 14

بيلوسي تُغادر تايوان
وسط غضب صيني عارم

الريــاضــية 15
مضرب سان خوسيه:
ّ
عودة
موفقة ألوساكا

بحبــس األنفاس ،يقف أركان الســلطة "عىل إجر ونص"
بانتظار عودة الوســيط األمريكي آموس هوكشتاين إىل بريوت
حامالً معه الجــواب اإلرسائييل النهائي عــى الطرح اللبناني
الســتئناف مفاوضات الرتسيم يف الناقورة ،ســيّما وأنه غادر
أمس تل أبيب إىل واشــنطن تمهيدا ً إلعــداد الجانب اإلرسائييل
ردّه الرسمي ليعود به هوكشتاين إىل الجانب اللبناني أواخر آب
الجاري .واسرتعى االنتباه مســا ًء ما نقلته التقارير اإلعالمية
اإلرسائيلية عن تدارس مجلس الوزراء اإلرسائييل يف جلسته التي

عقدت أمس للتباحث يف ملف الرتسيم البحري مع لبنان احتمال
"تأجيل اســتخراج الغاز من حقل كاريش" ،يف محاولة لسحب
فتيل التصعيد عــى الجبهة الحدودية مع لبنان ،وذلك بالتوازي
مع االستعداد لكل الفرضيات والسيناريوات العسكرية املحتملة
يف ضوء تشــديد األمني العام لـ"حزب الله" يف إطالالته األخرية
عىل كون دائرة التهديد لــم تعد محصورة بحقل كاريش فقط،
إنما باتت تشمل كافة حقول ومنصات النفط والغاز عىل امتداد
الشواطئ والسواحل اإلرسائيلية.
١٣

يرسم على "العمياني"
لبنان ّ
ويتّكل على "التك ّهنات"
خـــالـــد أبـــو شـــقـــرا
لن تطول "ســكرة" الحصول عىل الجزء األكرب من الحقل رقم  9مقابل
التخيل عن أجزاء من الحقلني  8و 10فوق خط  23املتعرج ،حتى تأتي "فكرة"
الجدوى االقتصادية من عملية التنــازل .فموافقة إرسائيل التخيل عن أجزاء
من الحقل  72العائد لها ،وحصول لبنان عىل حقل قانا كامالً "تدعو للشــك
بما يمكن أن تكون أعماق البحار تختزنه من ثروات" ،بحسب الخبري النفطي
فادي جواد" ،خصوصا أن إرسائيل تملــك معلومات فنية وتقنية أكيدة حول
كيفية توزع ثروة الغــاز ،واتجاه اآلبار تحت املياه ،مرتكزة عىل أعمال الحفر
والتنقيب ،فيما ال يتكل لبنان إال عىل التكهنات".
١٣

تعود السبت
بمناسبة ذكرى  4آب تحتجب "نداء الوطن"
عن الصدور غدا ً الجمعة  5آب ورقيا ً فقط،
وتصدر صفحاتها رقميا ً بصيغة  PDFعىل
موقع الجريدة اإللكرتوني ،لتعود ورقيا ً إىل
قرائها يوم السبت  6منه.

طهران ُت ّ
ركب أجهزة طرد جديدة في "نطنز"

اإلقتراح األوروبي يُعيد الحياة
إلى "محادثات فيينا"

بعد توقف مســتم ّر منذ  4أشــهر ،أعاد
االقرتاح األوروبي الذي قدّمه مسؤول السياسة
الخارجيــة يف االتحاد جوزيــب بوريل يف 26
تموز الحيــاة إىل "محادثات فيينــا" ،إذ غادر
املفاوضــون النوويون بلدانهــم متوجّ هني إىل

فيينا ملعاودة املحادثات الصعبة يف شــأن امللف
النووي اإليراني برعاية االتحــاد األوروبي ،يف
محاولة جديدة ،قــد تكون األخرية ،إلحياء هذا
ّ
ّ
للتوصل إىل
معقدة
اإلتفاق ،فيما تبدو القضية
أرضية مشرتكة.
١٣

2

محـــــليـــــات
العـــدد  - 900السنــــة الـرابـعـة

الـخـمـيـس  4آب 2022

محاوالت لملء الفراغ السني عشية اإلنتخابات الرئاسية:
يعوض غياب األصيل؟
من ِّ
يمكن لخطوة ميقاتي ان تُقرأ من
غـــادة حــالوي
باب تحضري االرضية لعودته اىل الرئاسة
الثالثة يف العهد الرئايس الجديد مستندا ً
أفرز غياب رئيس الحكومة السابق
رئيس تيار املســتقبل ســعد الحريري
اىل كتلة نيابية وازنة وســنية عىل وجه
وجود محاوالت عدة ملــلء الفراغ عىل
التحديد تكون اىل جانبه ليكون الرئيس
الساحة الســنية .حاليا ً يمكن الحديث
القوي يف طائفته ،اما مطر فطموحه هو
عن ثــاث محاوالت جديــة يف طريقها
اآلخر مرشوع ويمكنه ان يحقق حيثيته
للتبلور ،كانت االوىل الزيارات التي يقوم
النيابية ويحجز له دورا ً عىل الســاحة
الســنية وبذلك يمكن ان يكــون عرابا ً
بها النائب الشمايل ايهاب مطر وشملت
عددا ً من النواب السنة ،املحاولة الثانية
محتمالً الي مرشح رئايس محتمل .اما
كانت باالمــس اىل مأدبة غداء دعا اليها
دار الفتوى فاذا مــا تمكنت من جمع
رئيس حكومــة ترصيف االعمال نجيب
النواب السنة وهذا مستبعد أللف سبب
ميقاتي عددا ً من النواب السنة لم تشمل
وسبب فيكون هذا هو دورها الطبيعي
عىل سبيل املثال ال الحرص النواب ارشف
ان استطاعت اىل ذلك سبيالً.
ريفــي وايهاب مطر وفــؤاد مخزومي
ويأتــي يف مأدبــة ميقاتي شــبه
وملحــم الحجريي اما حضــور النائب
الجامعــة ان بعض من لبــى الدعوة
محمــد يحيى فقد صــودف وجوده يف
آثر عدم االعالن عــن تلبيتها وهو وإن
زيارة مليقاتي الذي اســتبقاه اىل مأدبة
فعل فألنها ســتكون بعيدة عن االعالم،
الغداء بجانب زمالئه.
والبعض اآلخر طالب خالل الجلسة بان
املحاولة الثالثة املرتقبة هي اللقاء
يكون عقد اللقاء مــداورة وال يكون يف
الــذي ينــوي مفتــي
ضيافة شخصية واحدة
الجمهورية املفتي عبد
بعينها بدل ان تتحول اىل
اللطيف دريــان ترتيبه
تكتل او تجمع يرتأســه
لجمــع النواب الســنة النائب مطر« :الموضوع احد املشاركني.
تحت عباءة دار الفتوى.
وفيما اكدت اوساط
ليس موضوع زعامة
املهمة التــي كان وليست هدفي شخصيًا املشــاركني ان الدعــوة
يطمح الرئيس األسبق
جــاءت مــن جانــب
للحكومة فؤاد السنيورة ولكن فلنحاول وضع حدّ ميقاتي رفــض النائب
اىل بلورتها تمكن منها للضياع بجمع الطائفة بالل الحشيمي القول ان
ميقاتــي .ربمــا كانت
اللقاء جــاء تلبية لهذه
بصيغة ما منتجة»
خطوتــه بمباركة من
الدعوة مؤكدا ً من ناحيته
السنيورة واتفاقهما معا ً ولكن املهم هو
انه كان بنــاء لطلب عدد مــن النواب
النتيجة والتي يمكن التنبؤ بها باالستناد
بالتواتر ال ســيما بعد جلســة انتخاب
اىل االجوبــة عىل اســئلة كثــرة منها
اللجان النيابية حيث شعر هؤالء بالغبن
هل يمكن اجتماع النواب الســنة حول
وبتهميش تمثيل السنة املتعمد يف اللجان
ميقاتــي او بصيغة اوضــح هل يمكن
وان اللقاء شكل مناسبة ملناقشة جملة
ألي مســعى ان يجمع النواب السنة يف
امور واســتحقاقات مهمة تشــهدها
تكتل نيابي واحد عىل عتبة االستحقاق
البالد من بينها االســتحقاق الرئايس،
الرئايس؟ ام ان الخطوات التي نشهدها
والخشية من تكرار التهميش الذي ملسه
انما تصب يف تحقيق اهداف شخصية؟
النواب يوم تم انتخاب اللجان النيابية.

ميقاتي والسنيورة :من يجمع الشمل؟

«دعوة لم شــمل الطائفة السنية
يف ظل الفراغ الراهن» لم تشــمل النائب
ايهاب مطر فهل هي حسابات شمالية
ام ان ميقاتــي اراد جمــع النواب الذي
يلتقي معهم عىل رؤية ومقاربة موحدة
يف ملفات معينــة وعددهم قرابة عرشة
نواب من بينهم رامي فنج املحســوب
عىل الثورة ومحمد يحيــى املقرب من
رئيس التيار الوطني الحر جربان باسيل
وآخرون تغيرييون ومحســوبون عىل
تيار املســتقبل وهذه خطوة اخذت عىل
ميقاتي الذي هو رئيس حكومة جامعة
لكل اللبنانيني فكيــف بالحري للنواب
السنة؟
يقول مطر انه مــن ناحيته افتتح
وبمبــادرة فردية منه زياراته اىل النواب
السنة الســتمزاج اآلراء حول كثري من
املواضيع وامللفــات املهمة املطروحة او
تلك التي ســتطرح عما قريب «القصد
من اللقاء التعرف عىل بعضنا عن قرب
واالطالع عىل افــكار بعضنا يف محاولة
ملنع الترشذم يف الطائفة الســنية وخلق
مســاحات نقاش مشــركة» متابعا ً
انــه اســتمزج رأي املفتــى دريان يف
الخطوة وملس منه نيته الدعوة اىل لقاء
للنواب الســنة عما قريب تحت عباءة
دار الفتوى» .يوضح مطــر ان جولته

عىل النواب «اتــت بمبادرة فردية وهي
محاولة مللء الفراغ عىل الساحة السنية
بخلق حوار ســني نيابي قــد ال يكون
بالرضورة عبارة عــن تكتل نيابي فيه
رئيس ومرؤوس بل بداية حوار ايا تكن
نتيجته ستكون جيدة حتماً».
وان تأتي خطوة النائب الشــمايل
بالتزامن مع مســعى رئيس الحكومة
الشــمايل ايضا يمكن لذلــك ان يطلق
العنان لتفسريات مختلفة منها التنافس
عىل زعامة الســنة مثالً وهو امر ينفيه
مطــر قائالً «املوضــوع ليس موضوع
زعامة وليســت هديف شــخصيا ً ولكن
فلنحاول وضــع حد للضيــاع بجمع
الطائفة بصيغة ما منتجة».
اذا ً هــي محاوالت بــدأت تتمظهر
عىل شــكل اجتماعات جماعية الغاية
منها ســد الفراغ عىل الساحة السنية
والتنافــس عــى حجز دور اســتباقا ً
لالنتخابات الرئاســية حيث حاجة اي
مرشــح اىل غطاء سني بأصوات نيابية
وازنة ليكون رئيســا ً جامعــا ً ووطنياً.
الزعامة ملن؟ هــو العنوان وان اختلفت
مســمياته وتعددت اسبابه املعلنة .هي
محاوالت يف سباق سيكون حاميا ً كلما
اقرتب موعد العهد الجديد وطاملا استمر
الحريري غائبا ً او مغيباً.

خفــايـــا
املقابلة التي أجراها نخلة نادر
وتحدث فيها عن إعجابه وحبه للسيد
حســن نرصالله أعطت بعــدا ً آخر
للتهمــة التي وجهتهــا وزارة العدل
األمريكية إليــه وإىل جورج عجلتوني
وعيىس املتهمني بتهريب أســلحة إىل
لبنان بكميات كبرية بواسطة سيارات
شحنت من هناك حيث إن وزارة العدل
لم تذكر الجهة التي أرسلت إليها هذه
األسلحة.
تنتظر أوســاط متابعة ما إذا
كانت الزيارة األوىل التي ســيقوم بها
الوزير الســابق ميشــال سماحة إىل
سوريا للقاء اللواء عيل اململوك أم أنه
سيلغي هذه العالقة من حساباته.
تتابع جهات سياســية مسألة
منــح مأذونيــة طويلة لقائــد لواء
الحــرس الجمهوري العميد بســام
الحلو يف هذه املرحلة وما إذا كان لها
عالقة باســتحقاق ما ســيحصل يف
قرص بعبدا يف  31ترشين األول.

لهذه اإلعتبارات قد يحصل إتفاق الترسيم في أيلول
األوســط لتعويض جزء من الغــاز الرويس ولهذا
كـلــيــر شــكــر
دفعت قدما ً باتجاه توقيع اتفاق ثالثي بني االتحاد
األوروبي وإرسائيل ومرص لتوريد الغاز اإلرسائييل
يجهــد العاملــون عىل ملف ترســيم الحدود
عرب مرص بعد تسييله.
إلحاطة املشــاورات واملفاوضات الحاصلة بشأنه
 رغبة الواليات املتحدة يف تســجيل «حدفة»بجدار من الرسيّة ،لكــن هذا الحائط لم يحل حتى
عىل شــطرنج لعبتها الدولية مع روسيا من خالل
تــرب الكثري مــن التفاصيل والدقائق
اآلن دون
ّ
تشجيع اســتخراج غاز الرشق األوسط وتخفيف
املتّصلة بالعــروض املوضوعة عىل الطاولة والردود
الضغط عىل الدول األوروبية.
عليهــا ...خصوصا ً أنّها غري منفصلة عن املســار
 املسار اإليجابي الذي يسلكه ملف التفاوضالتصاعــدي  -التهديدي الــذي فرضه «حزب الله»
سواء من خالل تشــغيل خ ّ
غري املبارش بني لبنان وإرسائيل عرب املوفد األمريكي
ّ
املسيات البحرية أو
ط
أن اإلرسائيليــن وضعــوا خ ّ
خصوصــا ً ّ
طا ً أحمر
من خالل وضع أمينه العام السيد حسن نرص الله
إعرتاضيا ً عىل املســار التفــاويض يف الناقورة من
مهالً زمنية ...ليكون من بعدها لكل حادث حديث.
خالل وفدين تقنيني برعايــة األمم املتحدة ،والذي
ّإل ّ
أن ذلــك ،ال يمنع أحد املســؤولني املعنيني
يُنبئ بمزيد مــن اإليجابية التي قد تنتهي إىل اتفاق
بهذا امللــف ،من إضفاء الكثري مــن اإليجابية عىل
عىل الرتسيم.
املفاوضات غري املبارشة التي يقودها
وبنــاء عــى هــذه املعطيات،
املوفد األمريكي آموس هوكشــتاين
يرى املســؤول ذاته ّ
أن للدول املعنية
بني لبنان وإرسائيــل ،إىل ح ّد التأكيد
أن احتمال إنجــاز االتفاق قبل نهاية إسرائيل استثمرت أكثر بامللــف ،أي إرسائيــل والواليــات
ّ
من  3مليارات دوالر املتحدة واالتحــاد األوروبي مصلحة
أيلول ،بات سيناريو جديا ً للغاية.
اسرتاتيجية ببدء اســتخراج الغاز
ّ
فــإن هذه
وفق املســؤول ذاته،
في حقل كاريش
من حقل كاريش قبل حلول موســم
التقديرات تســتند إىل تقاطع عوامل
الشــتاء والربد يف أوروبا ،ولهذا هم مســتعجلون
عدّة تضع امللف أمام مرحلة مفصلية يمكن للبنان
إلنهاء هذا امللف ،بينمــا لبنان ،ولو أنه يرزح تحت
أن يســتفيد منها إذا أحسن إدارته .ويرسد سلسلة
وطأة أزمة اقتصادية  -اجتماعيةّ ،إل ّ
أن من صمد
اعتبارات تضفي عىل التوقيت املذكور ،أهمية بالغة،
ألكثر من سنتني ونيّف ،باستطاعته انتظار بضعة
أبرزها:
أشــهر إضافية ،ما يعني ّ
أن الطــرف اآلخر ال يق ّل
 حاجة إرسائيــل إىل إنجاز االتفاق العتباراترغبة بحاجته إىل هذا االتفاق.
تجارية بعدما اســتثمرت أكثر من  3مليارات دوالر
ال بل أكثر من ذلك ،اذ يمكن القول ّ
إن إرسائيل
يف حقل كاريش .ولذا فهي تبدي استعجالها إلنهاء
تعاني من خشــيتها عىل ضياع االستثمارات التي
الرتسيم كي تبدأ عمليات التنقيب والتوريد باتجاه
تكبدتها يف حقل كاريــش والحقول األخرى بفعل
أوروبا التي باتت سوقا ً ج ّذابة للغاز.
تهديدات «حزب الله» بينما لبنان لم يســتثمر بعد
 -حاجة أوروبا الضاغطة لغاز منطقة الرشق

ّ
الموسع في بعبدا
خالل اللقاء

أي قــرش يف حقوله النفطية ،وبالتايل ال يزال لبنان
يف موقع تفاويض قوي ،وال يجوز تصويره يف موقع
ضعيف.
ويشــر إىل ّ
أن فجوة املفاوضــات بني لبنان
ّ
وتغيت باتجاه
وإرسائيل راحت تضيق مع الوقت،
تحســن موقف لبنان وتلبية مطالبه .ولهذا يسود
التفاؤل بإمكانية تحقيقها خالل األسابيع املقبلة،
خصوصــا ً ّ
أن تقدّما ً ملحوظا ً حصــل يف الجوالت
املكوكيــة التي أجراها هوكشــتاين ،لينهي كالمه
بالقول :ولكن بالنهاية لكل مفاوضات تسوياتها.
وعىل هامش اللقــاءات التــي أجراها املوفد
األمريكي مع املســؤولني اللبنانيني ،يمكن تسجيل
املالحظات اآلتية:
ّ
تقصد الدبلومايس األمريكي اإلشــادة ببيان
ّ
مســرات
وزارة الخارجيــة الذي ع ّلقت فيه عىل
«حزب الله» حيث اعتــرت يومها ّ
أن «لبنان يعترب
أن أي عمل خارج إطار مســؤولية الدولة والسياق
الدبلومايس الذي تجــري املفاوضات يف إطاره ،غري

مقبول ،ويعرضه ملخاطر هو يف غنى عنها».
 أبلغ من التقاهم أن االرسائيليني يخشــونتقديــم أي تنازالت تحت الضغط كي ال يســجلوا
سوابق قد تج ّر خطوات مماثلة.
 ّعب عــن انزعاجه من مواقــف «املزايدين»
الذيــن يطالبون بترشيع الخــ ّ
ط  29وبينهم نواب
«التغيري» ،ولم يرتدد يف تسمية بعضهم باالسم.
 ّعب عــن ارتياحه لوحدة املوقف اللبناني من
خالل اللقاء الذي جمع الرؤســاء الثالثة يف بعبدا،
حتى ّ
أن دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلحياء
االتفاق اإلطار قد وجــدت طريقها إىل املعالجة من
خالل عرض فكرة توقيع اتفاق الرتسيم يف الناقورة.
 أعرب عن اســتغرابه لتوقيت احتجاح لبنانعىل أعمــال التنقيــب يف كاريش مــع أن أعمال
االستكشــاف تعود إىل العــام  2014إال ّ
أن لبنان
و»حزب اللــه» تحديدا ً لم يســجال اعرتاضهما إال
راهنا ً خصوصا ً ّ
أن أعمال التنقيب تحصل يف الجزء
الجنوبي للخ ّ
ط .29
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طوني فرنسيس

ّ
لمح إلى إمكانية التعطيل لمنع وصول رئيس من  8آذار

جعجع :التفاق المعارضة على رئيس سيادي إصالحي
الكرة في ملعبنا ...ومحور الممانعة سبب المشكلة
فتح رئيس حزب «القوات اللبنانية» ســمري
جعجــع معركة رئاســة الجمهورية رســميا ً
يف مؤتمر صحــايف عقده أمــس يف معراب ،بعد
اجتماع لتكتــل «الجمهورية القوية» ،تقرر عىل
عجل تزامنا ً مع التطورات السياســية الحاصلة
عىل مســتوى الســلطة الحاكمة وعىل خلفية
اإلســرخاء الحاصل عىل صعيد املعارضة بعدم
مبادرة أي جهة فيهــا ملقاربة هذا املوضوع عىل
أساس ما كان دعا إليه جعجع لجهة اإلتفاق عىل
رئيس يمكنه أن ينقذ الوضــع .وهذا ما أكده يف
مؤتمره أمس.
الذكرى
عن
بالحديث
كلمته
جعجع
اســتهل
جعجع في مؤتمره الصحافي
الثانية النفجــار مرفأ بريوت ،موجهــا ً التحية
والدســتور والنظــم عىل خلفيــة وضعيته غري
اىل اهايل الشــهداء والضحايــا واملصابني وآالف
الرشعية والقانونية والدستورية بامتياز».
املترضرين ،ومســتذكرا ً بعض الحــاالت املؤثرة.
واعترب «رئيس القوات» ان «حزب الله» كان
وأكد ان «االنفجار بحد ذاتــه كان جريمة كربى
بحاجــة اىل تغطية من فريق ملتابعة مهامه ،وبما
لكن ما من شك ان الجريمة األكرب تكمن يف عرقلة
انه لم يحــظ بتجاوب من اي فريــق حر او غري
التحقيق وتجهيــل الفاعل حتى الســاعة رغم
فاسد تحالف مع أفسد الفاسدين يف البلد وساعده
الوقائع املادية .وجدد الدعوة اىل تشــكيل «لجنة
يف الحصول عىل مقاعد نيابية اضافية مقابل نيل
تقــي حقائق دولية» من خــال مذكرة أعدها
التغطيــة املطلوبة منه ال ايمانا ً بجربان باســيل
نواب تكتل «الجمهورية القوية».
والتيار الوطني الحر.
واذ شــدد عىل ان «االنتخابات
أردف« :أمامنــا  3احتماالت:
الرئاسية ليســت حدثا ً معزوال ً يف
االول اتفاق املعارضة بكل اطيافها،
الزمان واملــكان بل تتعلق بأوضاع
أنا مرشح طبيعي
والتي تضم  67صوتاً ،عىل مرشــح
البالد وكل ظرف له حكمه» ،لفت
جعجــع إىل أنه «كمــا كل ازمة ،لرئاسة الجمهور ّية إال واحد يتمتــع بالحــ ّد املقبول من
تجتمع عدة عوامل لوالدتها ولكن أن هذا األمر يتوقف البعد الســيادي والحد االقىص من
تبقى هناك عوامل اساسية تؤدي على وحدة المعارضة الوضعية االصالحية ،وهذا ما نجهد
من اجله كي نضع لبنان عىل سكة
اليها ،ويف لبنان الســبب يعود اىل
التي إذا ما وجدت أنه
االنقاذ الفعلية .الثاني وصول رئيس
عاملني اساســيني همــا :االول،
مناسب فال مانع
من فريق  8آذار او محور املمانعة.
مصادرة القــرار االســراتيجي
الثالث ما يسمونه «توافق اللبنانيني لإلتيان
واالمني والعسكري والسيايس الخارجي يف الدولة
برئيس وسطي يجسد الوحدة الوطنيّة والتفافهم
اللبنانية ما اجربها عىل ان تكون «لزوم ما ال يلزم»
حول الرئيس الجديد».
وأفقدهــا صدقيتها ووضع لبنــان يف محور حاد
واعترب جعجع ان «كلمة وسطي جميلة جداً،
مقابل محاور حادة أكثر ،بينما العامل الثاني هو
ولكن رئيس الجمهورية الوسطي يمكن ان يكون،
سوء االدارة والحكومة والفساد».
عىل سبيل املثال ،وسطيا ً بني أقطاب املعارضة التي
ولفت اىل انــه «وراء هذيــن العاملني هناك
تجمعها أرضيّة مشــركة ال بني خطني متوازيني
العب واحد وليس أكثر ،وهذا الكالم نســتند فيه
متناقضني ال يلتقيان ،وبالتايل الدعوة للبحث عن
عىل معطيات عملية واضحة وليس مجرد صدفة
رئيس توافقي بــن فريق املمانعة وبيننا أمر غري
او خصومة سياســية ،فـ»حزب الله» هو خلف
مفهوم ،فبماذا يؤمن هذا الرئيس التوافقي؟ وما
العامــل االول امــا العامل الثاني فســببه ايضا
هو برنامجه؟ فهل يمكن ان نجمع بني الســيادة
«حزب الله» اذ يشارك بجزء مبارش فيه من خالل
والالسيادة ،او بني االصالح والفساد؟
التهريب عىل كل املعابر واملرافق والكبتاغون مثالً،
ورأى جعجــع أن «الرئيــس الوحيــد الذي
اىل جانــب العامل االهم وهو مخالفة كل القوانني

يمكنه انقاذ البلد هو الــذي يتمتع بالحد املقبول
من الســيادة والحد األقىص من االصالح» .ووجّ ه
«رئيس القــوات» نداء اىل كل أفرقــاء املعارضة:
«الكرة يف ملعبنا ،محور املمانعة هو سبب املشكلة
واألزمة وبالتايل من غري املجــدي وحرام تضييع
الوقت للبحث يف موضوع «محور املمانعة» والـ61
صوتــا ً التي يملكها ،ولكن حــرام أيضا ً أال نقوم
باالســتفادة من الـ 67صوتا ً معارضا ً يف مجلس
النواب .انتخبنا إلحداث تغيري ما يف حياة اللبنانيني
وليس إللقاء الخطابات واإلستعراضات واالكتفاء
بـ «نحنا قلنا وحذرنا» ،فهذا ال يكفي».
اردف« :نحن أمام مفرتق طرق أســايس هو
االنتخابات الرئاسية ،لذا علينا تكثيف االتصاالت
والتواصل والنقاشــات للوصــول يف أرسع وقت
اىل تشــكيل «لجنة تنســيق» تضــم ممثلني عن
كل األطــراف تعمل خارج األضــواء للتوافق عىل
املواصفــات املطلوبة للرئيــس الجديد من أجل
النجــاح يف إنقاذ البلد ومن لن يبدي تجاوبا ً يف هذا
السياق يكون خائنا ً للقضيّة ولناخبيه».
وردا عىل سؤال ،اشار اىل انه «مرشح طبيعي
لرئاســة الجمهوريّة إال أن هذا االمر يتوقف عىل
وحــدة املعارضة التي إذا ما وجدت انه مناســب
فال مانع ،فنحن ال نتمسك بأي منصب وال يهمنا
سوى اتفاقها عىل مرشــح واحد الحداث التغيري
املنشود يف البالد».
وعما اذا ســيعتمد سياســة التعطيل ملنع
وصول رئيــس من « 8آذار» ،أوضح ان «كل ظرف
وله حكمه ،عندما يكــون التعطيل بهدف وصول
رئيس من « 8آذار» أمر ،أما التعطيل ملنع وصوله
فهذا أمــر مختلــف تماماً ،فالــرورات تبيح
املحظورات».

الجريمة المتمادية
إهت ّزت بيروت وضواحيها قبل عامين .كان االهتزاز
إنذارا ً سريعا ً بانفجار شبه نووي سيدمّ ر مباني ويقتل
مواطنين في المرفأ وفي البيوت ضمن دائرة واسعة
وسط المدينة وأطرافها القريبة.
تفجير مرفأ بيروت أصاب اللبنانيين بكارثة ثالثة
في سلسلة الكوارث المتالحقة خالل أقل من عامين.
الكارثة األولى تمثلت باالنهيار االقتصادي والمالي
الذي ضرب مقومات معيشتهم ،والثانية جائحة
كورونا التي اجتاحت العالم ونال لبنان ّ
حصته منها،
ثم جاءت الثالثة مع جريمة االنفجار ليكتمل قوس
المصائب التي كسرت الناس في معيشتهم وصحتهم
وأمنهم.
تكتمل ثالثية الكارثة بضلع رابع هو سلطة البونزي
حسب التعريف الدولي ،وهي التي قادت البالد الى
جهنم وأشرفت بدقة على ضمان عبورها الى هناك،
في إطار ممارسةٍ سياسية لم تنتج سوى تفاقم
األزمات وهدر أموال المواطنين وتجويعهم وتنظيمهم
في طوابير أمام األفران والصيدليات ومحطات
المحروقات في بالد تسودها العتمة والشوق الى
الكهرباء.
تمادت السلطة الحاكمة في جريمتها على كل
المستويات .وفي قضية االنفجار الذي تصادف
اليوم ذكراه السنوية الثانية استهلكت كل إمكانياتها
وأالعيبها لمنع التحقيق والوصول الى الحقيقة .ش ّلت
القضاء وو ّ
ظفته في خدمة أطرافها .صار المحقق في
قضية المرفأ هدفا ً ينبغي الخالص منه بدال ً من دعمه
وتسهيل مهمته .أكثر من ثالثين دعوى رد ألزمت
المحقق البيطار االبتعاد عن التحقيق منذ شهور ،بعد
أن كانت القوى نفسها أبعدت سلفه القاضي صوّان.
أصبح منع التحقيق في الجريمة تماديا ً فيها وإيغاالً.
والى الضحايا الذين سقطوا والخسائر المادية
ً
ضحية إضافية ومعه
والمعنوية المروّعة صار القضاء
مؤسسات الدولة ونظامها وقوانينها.
ال أحد يثق اآلن بإمكانية الوصول الى الحقيقة.
والدعوات الى تحقيق دولي تكسب شرعية إضافية،
لكن ذلك لن يتحقق من دون سلطة تطلب هذا
التحقيق أو أم ٍم متحدة تبادر الى االمساك به ،وحتى
اآلن يبدو كل ذلك مستبعداً.
يحتاج التحقيق بعد مرور عامين على الكارثة الى
انطالقة جديدة ال تبدو شروطها متوفرة في ظروف
االنقسام التسلطي الحاكم .فالذين ش ّلوا يد القضاء
يمسكون بالدولة وبمواقعها األساسية ،ولن يحصل
أي تغيير في الصورة إال بفرض توازنات جديدة تنتج
معادالت مختلفة في رئاسة الدولة والحكومة .وهذا
هو االمتحان الرئيسي الذي سيواجهه المجلس النيابي
بقواه التغييرية .وربما عندها يمكن لنا ان نأمل في
استعادة دولة القانون وفي استئناف التحقيق الجدي
في جريمة المرفأ والتمادي في ارتكابها.

يفك الحصار عن موانئ "الممانعين"
 4آب "زلزال" لم
ّ
املمانعــن الذين وضعوا كل ثقلهم لتخريب
أالن سركــيـــس
املبادرة الفرنسية وإفشالها من أجل الحفاظ
عىل مكاسبهم السلطوية واإلستمرار بحكم
م ّر عامان عىل تفجري مرفأ بريوت ،هذا
البلد كما يريدون ،كمــا أن طموح الرئيس
اإلنفجار الذي ه ّز ضمائر الكون يف حني لم
سعد الحريري بالعودة إىل السلطة من بوابة
يح ّرك ساكنا ً يف مشاعر السلطة التي تص ّم
«السني األقوى» عرقل تأليف الحكومة
أنه
ّ
آذانها عن سماع رصخة أهايل الضحايا.
ألشــهر قبل أن يتنحّ ى ويع ّلق مشــاركته
ُ
صنّــف إنفجار مرفأ بــروت عىل أنّه
ومشاركة تياره يف الحياة السياسية.
أكرب إنفجار عاملي غري نــووي بعد الحرب
وأمام كل هذه الوقائع ،تنتفي نظرية
العاملية الثانية ،ومعه ســقط أكثر من 200
«املمانعة» بأن هناك حصارا ً
قتيــل و 6000جريــح ودُمّ ر
عربيــا ً ودوليا ً عــى لبنان،
الشطر الرشقي من العاصمة
والدليــل مســارعة العالم
ووســطها وطــال لهيبــه
اإلنتخابات النيابية
ملساعدة الشــعب اللبناني،
معظم الضواحــي ،مما أدى
والرشط األســايس هو عدم
إىل أكرب موجــة تضامن مع
التي لم تمنح أي
مرور تلك املساعدات بأجهزة
لبنان الشعب وليس السلطة
فريق األكثرية
الدولة ،بل تذهــب مبارش ًة
«املنبوذة».
كل هــذا الدمار والخراب المطلقة لن تستطيع إىل املحتاجــن ،وربما يكون
رأى فيــه محــور «املمانعة» هي األخرى ّ
فك الحصار نشاط جمعيات اإلعانة من
أحد أســباب بقــاء الوضع
آنــذاك ،وعىل رأســه رئيس
عن "«الممانعين"»
اللبنانــي عىل حالــه وعدم
الجمهورية العماد ميشــال
ترسيع وترية اإلنهيار.
عــون واألمني العام لـ»حزب الله» الســيد
وتستغل السلطة التي يدعمها «حزب
حســن نرصالله ،فرصة لف ّك العزلة عنهما
الله» كل حدث من أجل ف ّك عزلتها ،وما ظهر
خصوصا ً مع الحــراك العربي والدويل الذي
جليا ً أن هذه العزلة مفروضة عليها بسبب
حصل ومجيء الرئيــس الفرنيس إيمانويل
فســادها ،وقد وضع العديــد من رموزها
ماكرون إىل لبنــان مرات عــدّة وإطالقه
وعىل رأسهم رجل العهد األول رئيس «التيار
املبادرة الفرنسية.
الوطني الحر» النائب جربان باسيل واملعاون
تجر كما اشتهت سفن
لم
لكن الرياح
ِ
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السيايس للرئيس نبيه ب ّري النائب عيل حسن
خليل والوزير الســابق يوســف فنيانوس
وكوادر من «حزب الله» عىل الئحة العقوبات
األمريكية بتهم الفساد ومساندة األنشطة
غري الرشعية لـ»الحــزب» .ويحاول محور
«املمانعة» التجديد لنفســه عرب إمســاكه
برئاسة الجمهورية مجددا ً بعد إنتهاء والية
الرئيس ميشال عون ،ويُجري «البوانتاجات»
الرضوريــة ملحاولة تأمني فوز مرشــحه
رئيس تيار «املرده» ســليمان فرنجية بعد
التأ ّكد من أن حظوظ باسيل معدومةّ ،
لكن
الضغط الشــعبي والرياح الدولية كما تبدو

لن تكون مسهّ لة إلعادة إنتخاب رئيس من 8
آذار عىل رأس الجمهورية اللبنانية.
ويُعتــر إنتخــاب مثل هكــذا رئيس
إســتكماال ً لعهد عون ،وهذا األمر لن يم ّر
مــرور الكرام مهما كانــت املربرات وحتى
لو اســتطاع فرنجية تأمــن النصف زائدا ً
واحدا ً من األصوات ،وبالتايل فإن اإلنتخابات
النيابيــة التي لم تمنــح أي فريق األكثرية
املطلقة لن تستطيع هي األخرى ف ّك الحصار
عن «املمانعــن» حتى لــو أرادوها كذلك
وحاولوا من خاللهــا مخاطبة الرأي العام
الدويل بأنهم يملكون أكثرية شعبية.

البابا في ذكرى
تفجير المرفأ:
ليواصل لبنان
«"الوالدة الجديدة »"
يف ختــام مقابلته العامة مع
املؤمنني يف قاعة بولس الســادس
بالفاتيكان ،وجّ ه قداســة البابا
فرنسيس ندا ًء ذ ّكر فيه بالذكرى
الســنوية الثانية النفجار مرفأ
بريوت وقال« :يصادف غدا ً الذكرى
السنوية الثانية لالنفجار يف مرفأ
بريوت .أوجّ ه فكــري إىل عائالت
ضحايا هــذا الحدث الكارثي وإىل
الشعب اللبناني العزيز وأدعو الله
أن يع ّزي الجميــع باإليمان وأن
تواسيه العدالة والحقيقة التي ال
يمكن إخفاؤها أبداً».
وأضاف»:آمــل أن يواصــل
لبنان ،بمساعدة املجتمع الدويل،
الســر عىل طريــق «الــوالدة
الجديدة» ،والبقــاء وفيا ً لدعوته
يف أن يكون أرض سالم وتعددية،
حيث يمكن للجماعات من مختلف
األديان أن تعيش يف أخوّة».
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ندّدوا بالحملة «"المشبوهة"» على الصرح وأ ّيدوا الراعي وصالبته

المطارنة الموارنة :األمن العام خالف نفسه في قضية المطران

أعلــن مجلس املطارنــة املوارنة يف
«الحــادث ا ُملفتعَ ل الــذي تع ّرض له عىل
بيان بعد اجتماعه الشــهري يف الديمان
معرب الناقورة» ،طالبوا املعنيني «باحرتام
القانــون الكنيس واألعــراف ،والقانون
امس برئاسة البطريرك الكاردينال مار
اللبناني وال سيما املذ ّكرة الصادرة
املدني
بشــارة بطرس الراعي انه «إزاء الحملة
ّ
ّ
عن األمن العام ذاته بتاريخ 2006/4/29
املشــبوهة التي يتعــرض لها الرصح
البطريركي وصاحب الغبطة سياســيا ً
تحــت رقــم /28أ ع /ص /م د ،التي
تحدّد آليّة التفتيــش املنوطة بالرشطة
وإعالميــاً ،والتي أخــذت تتصاعد مع
العسكريّة ( )MPالتابعة لقوّات الطوارئ
اتضاح موقفــه الوطني وصالبته حيال
الدوليّة ،واملســموحات
الخطوات املطلوبة إلنقاذ
التي لم يتجاوزها املطران
البالد وأهلها مما يعانونه
الحاج» ،كذلــك طالبوا
عىل صعد الحياة اليومية
واإلقتصــاد واألمن ،كما تخوّفوا من مؤشرات
«بإعــادة جواز الســفر
املصــر .يؤ ّكــد اآلباء الصدام بين اللبنانيين اىل صاحــب الســيادة
تأييدهــم املطلــق لتلك والنازحين في المناطق واملســاعدات املحجوزة
والتي هي أمانات يف ذمته
الخطوات ،وال سيما تلك
والمخيمات
كي يســتطيع توزيعها
املتعلقة بوجوب تشكيل
عىل أصحابها ،ال ســيما يف هذه الظروف
حكومة جديــدة ،وانتخاب رئيس جديد
الصعبة التي يمرون بها».
للجمهورية تبعا ً ملا ينص عليه الدستور،
وتبنّي اإلصالحات الهادفة اىل وضع لبنان
مرفأ بيروت
عىل ســكة التعايف .ويدعون املسؤولني
ً
وعشــية ذكــرى فاجعــة  4آب،
ســبيل
السياســيني اىل األخذ بالحوار
اىل الحلــولً ،
لفت اآلباء اىل مرور ســنتني عىل كارثة
بدل مــن إضاعة الوقت يف
تفجري مرفأ بريوت« ،ولــم تقم الدولة
توزيع اإلتهامات الباطلة يمينا ً ويساراً،
بأية خطــوة جديّة لكشــف الحقيقة،
فيمــا البطريركية باقيــة عىل عهدها
التاريخي العريق صونــا ً للبنان ودفاعا ً
ومحاسبة املسؤولني عن جريمة العرص
عن اللبنانيني».
هذه ،وإحقاق الحق للضحايا والتعويض
ووجه اآلباء «تحي َ
عىل ذويهم ،وعــى املترضّ رين ،ووضع
ّــة تأيي ٍد وتضامن
حد لعرقلة العدالة لبــروت وأبنائها».
إىل أخيهم ســيادة املطران موىس الحاج،
وطالبوا «برفع هــذا الظلم عن الوطن
راعي أبرشــية حيفا واألرايض املقدسة،
واملواطنني ،وضبــط الحال القضائية يف
والنائب البطريركي عىل القدس واململكة
البــاد ،وحماية الجســم القضائي من
األُردنيــة الهاشــمية» ،مؤكديــن «أن
ِّ
ك ِّل ٍّ
مس بحضوره يف الحياة العامة كما
الخية إىل جانب ا ُملتأ ِّلم وا ُملحتاج
مُبادَراته
ُّ
التدخالت السياسية
الخاصة ،بعيدا ً عن
من اللبنانيني مــن ك ّل الطوائف ،ينبغي
وا ُملما َرسات املهنية الخارجة عن القانون
أن تُقابَــل بك ِّل احــرا ٍم وتقدير من قبل
واملألوف ،والتزاما ً باســتقاللية السلطة
املســؤولني يف الدولة» .وإذ شجبوا بشد ٍة

لم تقم الدولة بأية خطوة جد ّية لكشف حقيقة تفجير المرفأ

القضائيــة وتنزيهها من عيوب املصالح
الشــخصية والفئويّة التي طاملا أرضّ ت
ّ
وبخاصة يف العقود األخرية».
بها،
بقلق
يتابعون
انهــم
اآلباء
وأعلــن
ٍ
«موجة اإلحتجاج والغضب التي تشمل
العمال واملوظفني يف القطاعات املختلفة،
أمام تصاعــد الغالء وتراجــع القدرة
الرشائية للرية اللبنانيــة ،ويحثّون أُويل
األمر عىل االســتجابة لنصائح أصدقاء
لبنــان ورشوط ا ُملســاعَ دات املاليــة
الخارجية يف أرسع ما يمكن ،والتي تُ َ
عتب
الباب الوحيد لبدء الخروج من الضائقة
اإلقتصادية ا ُملتفاقِ مة» ،وأبدوا «تخوُّفهم
البالغ من مؤرشات الصدام بني اللبنانيني
والنازحني السوريني يف عددٍ من املناطق
واملخيمات .وي ِ
ُناشــدون املجتمع الدويل
واملســؤولني يف البلدَين ا ُملســا َرعة إىل
معالجة األمر بما يحفظ سالمة الجميع،
مســار ي ِّ
َ
ُوفر عودة آمنة
بداية
ويُش ِّكل
ٍ
للنازحني إىل ديارهم ،بعدما تراجعت إىل
ح ٍّد بعيد وقائــع العنف هناك ،وبات من
املمكن العمل عىل تلك املعالجة».

كرادلة الواليات المتحدة
يدعمون المطران الحاج وبكركي
ال تزال قضية املطران موىس الحاج موضع اهتمام املرجعيات السياســية والدينية،
حيث وصل صداها إىل الواليات املتحدة األمريكية ،مع إصدار كاردينال واشــنطن ويلتون
جريجوري ،وكاردينال جالفستون هيوستن دانيال ديناردو ،وكاردينال نيويورك تيموثي
دوالن الذين يرأســون أبرشية الروم الكاثوليك يف كل من واشنطن العاصمة وجالفستون
هيوســتن ونيويورك ،بيانا ً دعموا فيه راعي أبرشــية حيفا واألرايض املقدسة ،والنائب
البطريركي للقدس وفلسطني واألردن املطران موىس الحاج.
وجاء يف البيان« :نضم صوتنا إىل البطريرك املاروني الكاردينال مار بشــارة بطرس
الراعي والشعب املاروني وآخرين يف املجتمع الدويل .كما نقف يف تضامن أخوي مع املطران
موىس الحاج» .وتابع « :املطران الحاج هو الراعي الروحي للعديد من الشــعوب ويتنقل
بني تلك األرايض بانتظام» ،مشريا ً إىل أن «اعتقاله واحتجازه واستجوابه من قبل السلطات
اللبنانية لدى عودته من الكريس األسقفي يف حيفا ،فضالً عن مصادرة املساعدات الطبية
واملالية املخصصة للمحتاجني يف لبنان هو األمر األكثر إثار ًة للقلق» .وختم البيان« :نحيي
الكاردينال الراعي واملجمع الكنيس املاروني عىل دعمهما الثابت للمطران الحاج .كما ومن
أجل االستقرار اإلقليمي وحقوق اإلنسان ،نؤيد الدعوات التخاذ إجراءات إيجابية لحماية
قيادة الكنيسة وعملها الخريي واملسيحيني يف الرشق األوسط».

في الذكرى الثانية لتفجير المرفأ ...دعوات إلى رفع القضية إلى األمم المتحدة

السنيورة :من دون تحقيق دولي سيبقى لبنان في الدوامة
بعد عامني عىل تفجري مرفأ بريوت ّ
املصنف كواحد
من أكرب اإلنفجارات غري النوويــة يف العرص الحديث،
من دون الوصول إىل الحقيقة والعدالة ،وســط تخاذل
الســلطات السياســية وتدخالتها يف القضاء وعرقلة
مساره ،برزت مواقف سياســية وحقوقية يف الذكرى
الســنوية الثانية ،تطالب برفع القضيــة إىل املحافل
الدولية واألمم املتحدة ،من أجــل وصول هذا امللف إىل
خواتيمه املرجوّة.

السنيورة

يف غضون ذلك ،دعا رئيس الحكومة األســبق فؤاد
السنيورة ،إىل «اســتخالص الدروس والعرب من مأساة
تفجــر مرفأ بــروت يف الرابع مــن آب  ،2020وهو
التفجري الذي يد ُّل من جهة أوىل عــى الالمباالة وعدم
الشعور باملسؤولية ،فضالً عن تفاقم الفشل واإلهمال
واالســتهانة ،واســتمرار اإلرصار عىل تسخري الدولة
ومرافقها لخدمة أغراض شــخصية وأخرى خارجية.
كما ويد ُّل من جهة ثانية عــى الرتهل والبريوقراطية
واملحاباة وانعدام الحوكمة واملحاســبة املؤسساتية.
وكذلك يدل ومن جهة ثالثة عىل صوابية موقفنا املبدئي
برضورة التوجه ودون تأخري نحو االستعانة بالتحقيق
الدويل يف هذه الجريمة املريبة واملتمادية.
وقال السنيورة يف بيان أمس« :عشية الذكرى الثانية
لجريمة العرص ،ال بد أن نستذكر الجرحى واملصابني يف
أجسادهم ويف امالكهم ،لنعيد طرح األسئلة الصحيحة
التي تضجُّ يف وجدان جميــع اللبنانيني :من كان خلف
هذه الجريمة املرعبة واملريبة ،والتي تســببت للبنان
بهذه املأساة اإلنسانية املروعة؟ ومن سمح بإدخال تلك
املواد اىل مرفأ بريوت ومن حرص عىل استمرار ابقائها
يف عنابر املرفأ مع معرفته بخطورتها؟ ومن اســتطاع
ان يسحب ما يعادل  80%من كمياتها وإىل أين؟ وكيف
استعملت؟» .وختم السنيورة مشــدّدا ً عىل «رضورة
العودة إىل املطالبة بالتحقيق الدويل عىل أمل الوصول اىل
الحقيقة الكاملة واىل كشف من كان وال يزال يقف خلف

هذه الجريمة .إذْ إنّه ،ومــن دون هذا التحقيق الدويل،
سيبقى لبنان واللبنانيون يف الدوامة الراهنة من العجز
والخالفات والضياع والتضييع».

منظمات حقوقية

من جهتها ،دعت  11منظمة حقوقية ،من ضمنها
«هيومن رايتس ووتش» ،و»منظمــة العفو الدولية»
يف بيان أمس« ،مجلس حقوق اإلنســان» التابع لألمم
املتحدة يف دورته املقبلة يف أيلول  ،2022إىل إصدار قرار
يقيض بإنشاء بعثة لتقيص الحقائق بشأن االنفجار.
وقال البيان« :نحــن ،املنظمات اللبنانية والدولية
املوقعــة أدناه ،ندعو أعضاء مجلس حقوق اإلنســان
التابع لألمم املتحدة إىل طرح قرار يف دورة املجلس املقبلة
يف أيلول  2022من شأنه أن يوفد ،من دون تأخري ،بعثة
مســتقلة ومحايدة لتقيص الحقائــق يف انفجار مرفأ
بريوت يف  4آب  2020كي تحدّد الحقائق واملالبسات ،بما
يف ذلك األسباب الجذرية لالنفجار ،بغية تحديد مسؤولية
الدولة واألفراد ودعم تحقيق العدالة للضحايا».
واعتــر «أن انفجار مرفأ بــروت مثّل أحد أكرب
االنفجــارات غري النووية يف تاريخ العالم ،وتســبّب يف
ارتدادات ه ّزت املدينة ،مما أســفر عن مقتل ما ال يقل
عن  220شــخصاً ،وإصابة أكثر مــن  7000آخرين،
وإلحاق أرضار جسيمة باملمتلكات.
وقد أشــار تحقيق أوّيل أجرتــه «هيومن رايتس
ووتش» إىل تو ّرط محتمل لــركات مملوكة ألجانب،
فضالً عن عدد من كبار املسؤولني السياسيني واألمنيني
يف لبنان .أضاف« :بعد مرور عامني ،لم يتقدّم التحقيق
املحيل ،وما من بوادر تقدُّم تلوح يف األفق .فقد عرقلت
الســلطات اللبنانية مرارا ً وتكرارا ً ســر التحقيق يف
االنفجار من خالل حماية السياســيني واملســؤولني
املعنيني من االستجواب واملالحقة القضائية واالعتقال».
ولفت البيــان إىل أن منظمــات «هيومن رايتس
ووتش» ،و»منظمة العفو الدولية» ،و»جمعية الحركة
القانونيــة العاملية» ،و»املفكــرة القانونية» ،و»لجنة

الحقوقيني الدوليــة» ،وثّقت مجموعــة من العيوب
اإلجرائيــة واملنهجية يف التحقيق املحــي ،بما يف ذلك
التدخل السيايس الصارخ ،وحصانة مسؤولني سياسيني
رفيعي املستوى ،وعدم احرتام معايري املحاكمة العادلة،
وانتهاكات اإلجراءات القانونية الواجبة .وبحسب البيان
«قدّم سياسيون مشتبه بتو ّرطهم يف القضية  25طلبا ً
إلقالة القايض طارق البيطار الذي يقود التحقيق ،وعزل
غريه من القضاة املرشفني عىل القضية ،مما تســبب
يف تعليق مجريات التحقيق مرارا ً وتكرارا ً أثناء الفصل
يف القضايــا ،الفتا ً إىل أنه «من الواضــح اآلن ،أكثر من
أي وقت مىض ،أ َّن التحقيــق املحيل ال يمكن أن يحقق
العدالة ،مما يجعل إنشاء بعثة دولية لتقيص الحقائق
بتكليف من مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة
أكثر إلحاحاً».
املنظمات ّ
املوقعة هي« :هيومن رايتس ووتش»،
«منظمة العفو الدولية»« ،ليغال آكشــن وورلد وايد»،
«( )LAWالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان»،
«املؤسسة السويرسية للمساءلة اآلن»« ،مبادرة العدالة
االقتصاديــة واالجتماعيــة»« ،معا ً وبــروت ،»607
«مواطنة لحقوق اإلنسان»« ،الدكتور نارص سعيدي»،
«حلم»« ،معهد التحرير لسياسات الرشق األوسط».

«التجمع اللبناني في فرنسا»
ّ

ويف ســياق القضية ،اعترب «التجمــع اللبناني يف
فرنسا» يف بيان ،أنه «عشــية الذكرى السنوية الثانية
لجريمة تفجري املرفأ ،إنهار القسم الشمايل لإلهراءات
ليكون شــاهدا ً عىل انهيار الدولة بالكامل ودليالً عىل
رغبة منظومة الفساد والسالح يف ردم ذاكرة اللبنانيني
تحت الركام والغبار».
وقال« :بعد ميض أربعة وعرشين شهرا ً عىل انفجار
دمّ ر نصف العاصمة ،وأوقع مئات القتىل وآالف الجرحى
واملعوقني ،نجــح أركان املنظومة يف محارصة املحقق
العديل وتعطيل التحقيقات بفعــل مناورات وضغوط
تيش بأنهم يخشون املساءلة وانكشاف الحقيقة».

أين سيهربون من عينيها؟

أضاف« :الحقيقة ،يف أن مســؤولية الدماء الزكية
التي أهرقت هي يف أعناقكم جميعاً ،سياسيني وإداريني
وأمنيني ومن ستطاله الشبهة الحقاً .فيما يبقى املجلس
العديل الجهة املخولة قانونا ً بالتحقيق وإصدار األحكام
باإلدانة أو الرباءة ،وإال فلنذهب إىل التحقيق الدويل».
واعترب« :ان اعــراض أكثرية النــواب عىل رفع
الحصانات عــن زمالئهم يضعهم يف خانة املشــتبه
فيهم ويف موقع املتســر عىل الجريمة» ،مشريا ً إىل أن
«التجمع اللبناني يف فرنسا ،الذي تشكل دعما ً النتفاضة
 17ترشين ،رافعا ً مطالبها يف الســيادة والديمقراطية
والعدالة ،يجــدد إعالن وقوفه إىل جانب أهايل الضحايا،
وتمكني القضاء اللبناني من متابعة تحقيقاته مع كل
من يشتبه فيه متورطا ً كان أم متواطئا ً أم مهمالً ،وذلك
من دون قيود أو استثناءات .ويف حال االستحالة ،فليكن
موقفنا مع نواب التغيري وكل الســياديني واملستقلني
املطالبة فورا ً بتأليف لجنة تحقيق دولية تضمن إظهار
الحقيقة وإحقاق العدالة».

محـــــليـــــات
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وفد من «"القوات" و"»الجمهورية القوية" في دار الفتوى بتكليف من جعجع

حاصباني :المجلس البلدي ال يختصر بيروت فهي موحدة بأهلها
أضاف« :نحن حرصاء جدا ً عىل الوحدة الوطنية
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب
والعيش املشــرك ،وتحديدا ً يف مدينــة بريوت التي
غسان حاصباني أن «العيش املشرتك ال يقترص عىل
تجسد تعددية النسيج اللبناني وهي عاصمة البناء
بلدية أو إدارة او اشخاص ،بل هو شعور باملواطنة
الوطن ،لكن العيش املشرتك ال يقترص عىل بلدية أو
واالخــوة والتعاون بني مكونــات املجتمع اللبناني
إدارة او أشخاص ،بل هو شعور باملواطنة واالخوة
عموما ً والبريوتي خصوصاً».
والتعاون بــن مكونات املجتمــع اللبناني عموما ً
كالم حاصباني أتى بعد لقائه مفتي الجمهورية
والبريوتي خصوصاً».
الشيخ عبد اللطيف دريان عىل رأس وفد قيادي من
وتابع« :نحــن مــع مقاربــة الدارة بريوت
«القــوات اللبنانية» وتكتــل «الجمهورية القوية»
ومجلســها البلدي تؤمن التمثيل الصحيح وتوصل
بتكليــف من رئيــس الحزب ســمري جعجع ،ض ّم
صوت كل مواطــن وكل حي بريوتي،
النائــب جهاد بقرادوني ومنســق
وتعطــي فرصة محاســبة املجلس
منطقة بريوت يف «القوات» ســعيد
ً
البلــدي .مقاربتنا تقــوم عىل وحدة
حديفــة ،مشــرا إىل أن «زيــارة الحديث عن تقسيم
املجلس البلدي الذي يعنى بشــؤون
صاحب الســماحة لتقديم التهنئة
باالعياد بعدما تعذر حضوره سابقا ً بيروت أمر خطير جدًا
بريوت عىل املســتوى االســراتيجي
بداعي الســفر ولنقل تحيات رئيس لكنه ال ينطبق على
والتخطيطي والتقريري ،عىل ان يكون
الحــزب ،وللبحث يف االمــور اآلنية اإلدارة الالمركزية ضمن هنــاك تمثيل لكل احياء بريوت يف هذا
ً
املجلــس بطريقة ســليمة اكثر من
يف البالد ،خصوصــا االوضاع املالية مجلس بلدي موحد
واالقتصاديــة واالجتماعية والتي
الوضع الحايل .بالتوازي تقوم مجالس
ومجالس منبثقة
تتفاقم يومــا ً بعد يوم حيث تطرقنا
منبثقة منه لتمثيل املناطق كي تعنى
لســبل دعم املواطنني من اجــل تأمني عيش كريم
باالمور اليومية للعمل البلدي املحيل وذلك عىل غرار
وحياة مستقرة لهم».
مدن كثــرة بغض النظر عــن أحجامها وكثافتها
وتط ّرق حاصباني إىل ملف بلدية بريوت« :نحن
السكانية».
حرصاء عىل وحدة بريوت وعىل تعاون مكوناتها مع
وقال« :الحديث عن تقســيم بريوت أمر خطري
بعضها ،لكن ال بد للعمــل البلدي ان يفعل بطريقة
جداً ،لكنه ال ينطبق عــى االدارة الالمركزية ضمن
ســليمة وعملية بعيدا ً من كل مــن ينادون بأمور
مجلس بلدي موحد ومجالس منبثقة تعنى بشؤون
تدغدغ الغرائز الطائفية وربما تخفي خلفها اعماال ً
املناطــق وطريقة انتخاب تحافــظ عىل املناصفة
مشبوهة اداريا ً وبلدياً».
وعدالة التمثيل الفعيل واملحاســبة .ال احد يستطيع

الوفد في دار الفتوى

ان يفــرض رأيه عىل اآلخر وعلينــا ان نناقش هذه
املواضيع سويا ً ونبني معا ً مستقبل بريوت .املجلس
البلدي ال يخترص بريوت فهي أكرب من ذلك وموحدة
بشعبها فيما املجلس اداة ادارية لخدمة الناس».
ويف موضــوع تفجري املرفأ ،ختــم حاصباني:
«بريوت موجوعة ،واليوم بعد مرور عامني عىل اكرب
تفجري غري نووي يف تاريخ البرشية تســبب بموت
وإصابــة العديد من ابنائها باصابات جســدية او
نفسية ورشد وهجر البعض اآلخر ،نجزم بأن مرور
الزمن ال ينيس الناس اوجاعها وال يحل املشاكل .لذا

صامت وهادئ بعدما تخلّى عنه الجميع

ميشال سماحة خرج ...ولن يعود:
العائلة أو ً
ال
خالفا ً لخروجه «الصاخب» االول
من الســجن اىل منزله ،وقــد واكبته
عدســات الكامريات يف كانون الثاني
 ،2016بنــاء عــى حكم صــادر عن
املحكمة العســكرية ،خرج مستشار
الرئيس السوري بشــار األسد الوزير
السابق ميشال ســماحة من السجن
امس االول بهــدوء وبال «طبل وزمر»،
بعدمــا اعادته اليه محكمــة التمييز
العســكرية يف نيســان  2016ناقضة
حكــم «العســكرية» ،وذلــك بتهمة
التحضري ألعمال إرهابية بالتنسيق مع
رئيس مكتب األمن القومي الســوري
اللواء عيل مملوك.
اال ان الســؤال الذي يســتحرض
الجميع هــو ،ما الــذي «يخطط» له
سماحة اليوم؟ وهل عىل اجندته تحرك
ما طمعا ً بمســتقبل سيايس ،وهل ان
النزعة «الجرمية» ال تــزال تتم ّلكه ام
ان تجريــده من حقوقه املدنية قد كب ّل
يديه؟
معلومات «نداء الوطن» تيش بأن
سماحة ،الذي يشــعر بمرارة وأسف
شــديدين بعدما تخــى الجميع عنه
سياســيا ً واجتماعيا ً وعاطفيا ً امس،
وانســانيا ً اليوم ،ســيلتزم سياســة
الصمت والسكوت «يف الوقت الحارض»،
ويبتعد عن االضواء واالعالم ،خالفا ً ملا
فعل عند خروجه االول خصوصا ً عندما
هاجم تلفزيون «ام تي يف» ومراســلته
الزميلة جويس عقيقي.

متفجرات كان ينقلها ميشال سماحة

ميشال سماحة

وكيل سماحة

يف غضون ذلك شاء وكيل سماحة
املحامي صخر الهاشم الذي لم يفارقه
منذ ســنة  2012لغاية اليوم ،طمأنة
محبيــه واخصامه اىل وضــع موكله
الصحي والجســدي والفكري مؤكدا ً
لـ»نداء الوطن» انه ممتاز ،وهو مرتاح
ومرسور بشدة لعودته اىل منزله والتئام
شــمل العائلة مجــدداً ،خصوصا ً بعد
غيابه القرسي عن مناسبة زواج بناته
الثــاث ،علما ً ان احفــاده كان يراهم
وهو يميض محكوميته السجنية.

سعيد مالك

وفيما أكــدت مصــادر قضائية
لـ»نــداء الوطن» ان ســماحة الذي
صدر حكم بحقه واعتربه مذنبا ً وأنزل
العقوبة فيه ،قد نفذها بالكامل ،رشح
الخبري الدســتوري والقانوني املحامي
سعيد مالك من جهته لـ»نداء الوطن»

أن الحكم عىل ميشال سماحة ،تضمّ ن
حرمانا ً من حقوقه املدنية والسياسية،
والحرمــان من هذه الحقــوق يعني
تجريده منها ،أي ،منعه من الرتشــح
ّ
وتــول أي مــن املناصب
واإلنتخــاب
العامة أو املشــاركة يف أي حكومة أو
مســؤولية» .ويلفت مالك اىل أن «هذه
العقوبة تعترب من العقوبات اإلضافية
التي يلحقها القضاء بالعقوبة األصلية،
ونتائجها معددة يف املادة  65من قانون
العقوبات اللبناني».
أمّ ا ملاذا شــدد القضــاء اللبناني
عقوبة ســماحة ،فيؤكد مالك ان «ذلك
عائد إىل شناعة الفعل الذي أقدم عليه
وأدين فيه».
واشــار مالك «إىل أن هذا الحرمان
من الحقوق املدنية والسياســية ،رغم
اإلمكانية القانونية للنظر بها مستقبالً،
فإن العدالة ال تقبل بــأي إعادة نظر،
ّ
وإل نكون قد نســفنا مفهوم العدالة
املطلقة والحقوق املقدّسة».
جدير بالذكر أن سماحة أوقف بعد
نقله كمية من املتفجرات من ســوريا
وكان برفقته يف الســيارة اللواء جميل
الســيد الذي نفى علمــه بها وقال إن
«الســيارة لم تكن تقل حمارين» .كما
أن سماحة كان يخضع لعملية متابعة
من شــعبة املعلومات واللواء وســام
الحســن الذي اغتيل بعد شهرين من
اعتقال سماحة.

بريوت بحاجة للفتة خاصة ،وعلينا ان نتخذ مقاربات
عملية ورسيعة الجــراح الحلــول .يف هذا االطار
تقدمنا باقرتاح قانون معجل مكرر باالمس للسماح
لبلدية بريوت باعطاء املساعدات ألهلنا البيارتة ،عىل
ان يقوم املجلــس البلدي باتخاذ القرارات الالزمة ال
ّ
التنصل من املسؤوليات ورميها عىل جهات أخرى،
وان يوصل املساعدات للمترضرين من تفجري املرفأ
بالتعاون مع الجيش اللبنانــي .كما اننا نتابع مع
وزير املال ما هو عالــق يف التعيينات القضائية من
اجل تسهيل عمل التحقيقات يف تفجري  4آب».

«"الدعم الدولية »" في ذكرى تفجير المرفأ:
إلنهاء ظاهرة اإلفالت من العقاب
يف الذكرى الســنوية الثانية النفجار مرفأ بريوت الكارثي ،أعرب أعضاء «مجموعة
الدعم الدولية من أجل لبنان» عن تضامنهم مع لبنان وشــعبه ،ال ســيما مع عائالت
الضحايا وكل الذين تأثرت حياتهم جراء هذا الحدث الذي ه ّز لبنان والعالم ،مستذكرين
أكثر من مائتي شخص لقوا حتفهم فضالً عن اآلالف من الجرحى والذين فقدوا منازلهم
أو وظائفهم ،والذين عانوا من الصدمات النفسية.
وأشــارت يف بيان أمس ،إىل أنها «تالحظ بقلق عدم إحراز تقدم حتى اآلن يف املسار
ً
داعية السلطات اللبنانية إىل بذل كل ما بوسعها إلزالة كافة
القضائي املتعلق باالنفجار،
العقبات التي تحول دون اجراء تحقيق محايد وشــامل وشفاف يف انفجار املرفأ» .كما
اعتربت أن «أرس الضحايا والشعب اللبناني يستحقون معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة
من دون تأخري».
ورأت أن «متابعة املسار القضائي يعد مطلبا ً رضوريا ً الستعادة مصداقية مؤسسات
الدولة اللبنانية وضمان احرتام ســيادة القانون وإرساء مبادئ املساءلة وانهاء ظاهرة
اإلفالت من العقاب».
ويف هذا الصدد يتوقع أعضاء املجموعة أن «يتبنى مجلس النواب الترشيعات الكفيلة
بتعزيز استقالل القضاء ،بما يتماىش مع املعايري الدولية».

تجميد تصفية شركة «"سافارو »"
التي أدخلت النيترات إلى بيروت
يف الذكرى الســنوية الثانية لتفجري مرفأ بريوت ،ومع تعمّ د السلطة السياسية يف لبنان
عرقلــة التحقيق وعمل املحقق العديل القايض طارق البيطار ،تب ّلغ فريق االدعاء عن الضحايا
األجانب من الفئات املهمّ شــة يف اإلنفجار ،املحامون مازن حطيــط ،طارق الحجار ،فاروق
املغربي وحسام الحاج ،قرار سج ّل الرشكات الربيطاني تجميد تصفية رشكة «سافارو» ،التي
أدخلت نرتات األمونيوم إىل بريوت ،حتى  31كانون الثاني .2023
وسبق لفريق االدّعاء نفسه ،أن اســتحصل يف  8شباط املايض عىل قرار بتجميد تصفية
الرشكة حتى الثامن من آب الجاري.

٦

محـــــليـــــات
العـــدد  - ٩٠٠السنــــة الـرابـعـة

ذكرى  4آب

الـخـمـيـس  4آب 2022

أطفال ح ّولهم اإلنفجار مذعورين ...عدائيّين ...انطوائيّين وغامضين

"ماما ما تخافي ...نحنا بعدنا عايشين"

ستة قتلى ،حوالى ألف مصاب ،أكثر من  8آالف مشرّد وما يقارب مائة ألف تأثّروا بشكل مباشر بندوب متفرّقة.
يحصون .هذا ما جنته على أطفال
والذين يئنّون منهم بطريقة أو بأخرى من رائحة الموت ومشاهد الرعب ،ال
َ
لبنان لحظات دوي ّ انفجار مرفأ بيروت التي تكثّفت فوق سنوات من أسوأ إدارة لملف بحجم دمار وطن وقتل
شعب .من تضرّر منهم جسديًا ُ
وكتب له عمر جديد قد يكون تماثل أو هو على طريق الشفاء .لكن ماذا ّ
عمن
ما زالوا يتخبّطون نفسيًا داخل د ّوامة التعافي من "ندوب ال تُمحى" ،بحسب ما عنونت منظمة األمم المتحدة
للطفولة تقريرها عن اإلنفجار  -الكابوس العام الماضي؟
كـــــاريـــــن عـــــبـــــد الــــنــــور
لنأخذ ملى ( 10سنوات) وابراهيم (3
سنوات) – اسمان مستعاران  -نموذجاً.
أطفال يتبوّلون منذ ذلك اليوم املشــؤوم
الإرادياً ،يُصابون بالذعر عند ســماع أي
ّ
يتمسكون بأيدي أمّ هاتهم لسبب
صوت،
أو لغري ســبب ،يخافون مج ّرد البقاء يف
غرفهــم ،يرفضون إطفــاء األنوار ليالً،
يتفادون الخروج من بيوتهم ،يتذ ّكرون
ّ
الرضــع ورصيخ األمهــات كما
بــكاء
الجــدران املرضجة بالدماء ...وأشــياء
مماثلة كثرية عىل هذا املنوال.
بني ما تتذ ّكــره ملــى وابراهيم من
لحظــات الفاجعة ،وبني مــا يقوله علم
نفس األطفال يف هــذا الخصوص ،ما هي
قصــة ريم ،املدّعية األصغر ســنّا ً يف ملف
االنفجار ،وما رأي القانون حيال التزامات
الدولة اللبنانية التي صادقت عىل االتفاقية
الدولية لحقوق الطفــل يف العام 1990؟
أســئلة متنوّعة حملتها "نداء الوطن" إىل
املعنيّــن ع ّلنا نقع عىل بصيص ما يطمنئ
اللبنانيني اىل مستقبل أطفالهم وصحّ تهم
النفسية املصابة يف الصميم.

طفولة تنقلب رأسًا على عقب

حفاظا ً عىل ســامتهما النفســية
وحرصا ً منها عىل عــدم تذكريهما ُ
بصوَر
ّ
يتعي محوها من ذاكرتهما ،توجّ هت "نداء
الوطن" إىل والدة ملــى وابراهيم لتُخربنا،
نيابــة عنهما ،عن حالتهما "من ســنتني
وج ّر"" .كان زوجي خارج املنزل الذي يبعد
مئات األمتار عن موقــع االنفجار .فجأة
ســمعنا أصواتا ً غريبة بدت للوهلة األوىل
كأنهــا ألعاب نارية .خرجــت إىل الرشفة
وابراهيم بني يديّ ألستكشــف ما يحصل،
فوجدت الجميع يهرولون مرسعني .ناديت

هبة خليفة

جاد طعمه

في ذاك اليوم األسود ( فضل عيتاني)

ملى عىل وجــه الرسعــةّ ،إل أن االنفجار
كان أرسع منّــا نحن الثالثة" .وتتابع" :يف
تلــك اللحظةَ ،ف َقــدْت ابراهيم بني الركام
ألجــده أرضاً ،بعد أن هــدأ عصف الغبار،
ينزف دما ً طبع بلونــه بعضا ً من الحطام
املتناثر حوله"" .ماما ما تخايف ،نحنا بعدنا
عايشني" .هذا أوّل ما سمعت األم طفليها
يردّدان بصوت خافت أقرب إىل الهمس.
ثوان ،لكن آثاره
عصف االنفجار مسألة ٍ
قضيّة دهر وأبعد .فالندوب التي حُ فرت فوق
يديّ ابراهيم ووجنتيه ما برحت تعيده عامني
إىل الوراء ك ّلما اسرتق النظر إىل نفسه بالعني
املج ّردة أو يف املرآة .والتداعيات لم تقف عند
هذا الحــدّ ،إذ تصف لنــا األم حياة ولديها
اليومية والدمعة تف ّر من عينها" :حالتهما
صعبة ...يركضــان ويختبئان خلفي ك ّلما
ســمعا صوت دراجة ناريــة .يمتنعان عن
النــوم يف غرفتهما مردّديــن دوما ً عبارات
تنضح ذعراً .يطلبان منّي باستمرار إغالق
باب املنزل ويأبيان أن تطأ أقدامهما الشارع
ل ّلعب مع رفاقهما" .العدائية أصبحت عنوان
ترصّفات ابراهيم من خالل رغبته املتواصلة

يف الرصاخ ورضب اآلخريــن .أما ملى ،فهي
تحوّلت فتاة صامتــة ،انطوائية ،منعزلة،
غامضة ،عىل حــ ّد قول أمّ ها .وقد ّ
تبي ،بعد
خضوعها لعالج نفيس بعد وقوع االنفجار،
أنها تعاني نتيجته من ّ
تأخر يف النمو الفكري
ومن انعدام شبه تام يف الرتكيز.
"بدّو يصري انفجار تاني والزم نهرب".
جملة يتفوّه بها الولدان يف ما بينهما بعيدا ً
عن مسمع األهل .أما سقوط (أو إسقاط)
ّ
مؤخراً،
جزء من أهــراءات القمح يف املرفأ
فلم تزدهما ســوى تردادا ً لها .هنا تخربنا
األم" :حني وقع االنفجار ،تطايرت أحذيتنا
يمينا ً ويســاراً ،فركضنا حفاة القدمني.
وأوّل ما يقوم به الولدان م ّذاك ،عند سماع
صوت أو تصاعد دخان ،هو تجهيز األحذية
عند مدخل البيت ويف بالهما أن انفجارا ً ما
ّ
تستحقه الطفولة؟
سيحدث" .فهل هذا ما

قبل أوانهم ُ
وسقت طفولتهم منهمَ ،فهُ م
يعيشــون حياة ال تتناسب مع أعمارهم"،
تــرح خليفة مشــرة إىل الطريقة التي
ّ
عب بها هؤالء عــن خوفهم خالل برنامج
الدعم النفيس االجتماعي الذي قدّمه املركز
مجانا ً لألطفال املترضّ رين .وتضيف" :كانوا
يتك ّلمون كثريا ً لكن أحاديثهم ورسوماتهم
تقطر كآبة وتحمــل يف طيّاتها الكثري من
الخوف والقلق".
ما الســبيل إىل النســيان والعودة إىل
الحياة الطبيعية؟ "لألسف ،هناك استحالة
هنا إذ سرتافق االضطرابات األوالد لفرتة من
الزمن يف ظل غياب برامج الدعم النفيس"،
كما تقول .مــاذا نفهم من هــذا الكالم؟
"سيســتم ّر العديد من األطفال بالرصاخ
عند سماع أي صوت ألن من شأن األصوات
أن تنعش يف ذاكرتهم لحظة االنفجار ،ولن
يشــعروا باألمان إال بجانب األهل .الخوف
حالة ســتالزمهم مقرتنة بهاجس وقوع
انفجار آخر وبأن املوت قريب .سنرى أطفاال ً
يهابون الخروج إىل الرشفة أو اســتخدام
املصعــد ألنهم فقدوا اإلحســاس باألمان.
هذا إضافة إىل العدوانية التي ستبدو جليّة
يف ترصفاتهــم إذ إنها وَســي َلتهم الوحيدة
للتخ ّلص مما يف داخلهم" ،بحسب خليفة.
العودة إىل الوراء ،كما يقول علم النفس،
مســتحيلة ،إنما يمكن ترميم األشياء من
خالل الدعم النفيس واالجتماعي ملســاعدة
األطفال عــى التعايف .والتعــايف يأتي من
خالل إعادتهم اىل حياتهم الطبيعية اليومية
وجعلهم ّ
يعبون عن مشاعرهم ويستمتعون
بوقتهم يف بيئة تشعرهم باألمان .زد عىل ذلك
الدعم النفيس املكثّــف والحماية ،ما يتيح
لهم االندماج والتكامل مع اآلخرين .وتشدّد
خليفة عىل رضورة التواصــل الذي ّ
يحقق
الراحة النفســية يف كنف العائلة ،الفتة إىل
أن "التواصــل بني األهل واألبناء رضوري يف
مرحلة العالج .فعىل األهل السماح ألبنائهم

حلقة

إلعالن حال طوارئ نفسية

ال ب ّد أمام هول ما ســمعناه ،وهما
حالتان من مئات إن لم يكن آالف الحاالت
األخرى ،من االستفسار أكثر عما يقوله
علم النفس" .نــداء الوطــن" تحدّثت
ّ
املتخصصة يف علــم النفس العيادي
مع
ِّ
ومؤسسة مركز "نفسانيون" ،الدكتورة
هبة خليفة ،التي اعتربت بداية أن الصحة
النفسية هي من املواضيع غري املرئية أو
امللموســة .فاألنظار غالبا ً ما تتّجه نحو
الجرحى والقتىل ،أما األمور النفسية فال
ّ
متأخراً.
يت ّم التطرق إليها إال
خليفة لفتت إىل أن أطفال لبنان بدأوا
ّ
يتلقون الصدمات النفسية تباعا ً منذ ثورة
 17ترشيــن وتفاقم الوضع مــع األزمة
االقتصادية الحادة وجائحة كورونا ،ليأتي
االنفجار ويسبّب بدوره صدمة إضافية لهم.
ورأت أن األمور لن تصطلح من دون تحقيق
العدالة ،ألن أي صدمة تحتاج إىل نهاية ما كي
ٍ
بكبت للمشاعر" .أطفالنا نضجوا
ال تُطوى

بالتحدث عما حصل ومناقشــة املوضوع
وتبسيطه .كما أن إظهار املشاعر كمعانقة
الطفل وتقبيله يمنحه شــعورا ً بالحماية".
وطالبت ختاما ً بإعالن حال طوارئ نفسية
يف لبنان وذلك عرب تمويــل وتكثيف برامج
الدعم النفيس ،ألن انفجار بريوت "ســلب
أطفالنا فرصــة العيش و َُهم يف حالة انهيار
تام ،وما من أحد يتح ّرك".

طفلة تدّعي على من "قتل ألعابها"...

ننتقــل إىل ريم ،إذ مــا ينطبق عىل ملى
وابراهيم ،ينطبق عليها هي األخرى .فبعمر
الســنة والنصف ،انضمّ ت وإخوتها الثالثة
 كريم ،كارين ومــاك  -إىل الدعوى العامةلجريمة انفجار املرفأ" ،تعويضا ً عن الرضر
املعنوي الالحــق بهم نتيجــة الرعب الذي
عاشوه عند وقوع االنفجار الذي هدّد حياتهم
ورشّدهم قرسا ً لفرتة من منزلهم ،هذا إضافة
إىل أن العناية اإللهية وحدها هي التي أبقتهم
عىل قيد الحياة" ،كما جاء يف نص الدعوى.
والد ريمّ ،
منســق اللجنة القانونية يف
املرصد الشعبي املحامي جاد طعمه ،والذي
انضم نهاية العــام  ،2021مع آخرين من
ذوي األطفال املترضّ رين ،إىل فريق االدعاء
بواليته الجربية عــن أوالده ،يقول لـ"نداء
الوطن" ":سأمزج هذه املرة العام بالخاص
ألن تداعيــات جريمة االنفجــار أصابتني
معنويا ً عىل املســتوى الوطني العام ،كما
شــخصيا ً يف منزيل عىل املستوى الخاص.
فأوالدي كانوا لحظة االنفجار يف املنزل الذي
يُفرتض أن يكون خليّة آمنة لهم .تع ّرضوا
إىل صدمة نفســية نتيجة صوت االنفجار
وعصفه وآثاره .فهم يتذ ّكرون ذلك الصوت
دون انقطــاع ،ويردّدون عبــارات مؤملة
عىل غرار "املجرمون قتلــوا ألعابنا" .هذا
إضافة إىل حالة الخوف التي انتابتهم حيايل
كونهم كانوا يجهلون مكان تواجدي لحظة
االنفجار بعد أن انقطعت االتصاالت كلياً".

دولة في حل ّ من االلتزامات
نتعمّ ق أكثر يف الشــق القانوني .ففــي مراجعة اللتزامات الدولة
اللبنانية التي صادقت عىل االتفاقية الدولية لحقوق الطفل عام 1990
ّ
مقصة
وعىل الربوتوكول االختياري التابــع لها عام  ،2002نجد أنها
ّ
القص ،دون  18سنة ،كما هي حالها تجاه كل املواطنني
تجاه األطفال
ال فرق" .لألطفال مكانة خاصة يف الضمــر العاملي ،لذا فرضت هذه
االتفاقية عىل الدول مسؤولية رعايتهم وحماية مشاعرهم كي ينموا
سهم والحرص عىل
بأفضل طريقة والحفاظ عــى خصوصياتهم وأ ُ َ ِ
تبادل األفــكار واآلراء معهم وحمايتهم من العنف وتأمني حقوقهم يف
بيئة صالحة" ،بحسب تعبري طعمه.
نســأله عن الدافع الذي جعله ينضــم إىل فريق االدعاء ،فيُعرب عن
حتميّة القيام بر ّد فعل للتعبري عن غضبه إزاء ما واجه عائلته .فكان قرار
اإلنضمــام إىل فريق االدعاء بصفته أحــد املترضّ رين مع فارق أنه تقدّم
باالدعاء بصفته الشخصية وبواليته الجربية عن أوالده جميعاً .ويضيف:

"لع ّل ابنتي ريم هي املدّعية األصغر ســنا ً يف ملــف هذا التحقيق املجّ مد
بقرار ســيايس .فلو كانت النوايا صادقة لكان مجلس النواب استصدر
قانونا ً بصفة املعجّ ل املك ّرر إلســقاط كامل الحصانات يف هذه القضية
ووضع ح ّدا ً ملهزلة طلبات الرد التي استعملها الوزراء املطلوبون للعدالة
أوالً ،ومن ثم بعض املوقوفني وأهايل الضحايا بإيعازات واضحة املصدر".
دعوى االنضمام هذه تجمّ دت مع ملف التحقيق العديل ،نتيجة طلبات
الرد وغياب هيئة للنظر بطلب ر ّد الهيئة الناظرة بطلب الردّ ،وذلك بانتظار
حصول التشــكيالت القضائية" .ما يحصل يف ملف جريمة املرفأ هو املثال
األوضح عىل فصاحة أهل الســلطة يف املحارضة بالعفاف ويف اإلجهاز عىل
العدالة وإعاقة مســارها .فالتحقيق العديل مجمّ د إىل أجل غري مســمى
نتيجة واقع حال وحجج قانونية خالقة ابتدعها أهل السلطة وسط صمت
مريب للقضاة .فهل هم حقا ً أصحاب ســلطة يف أدائهم ومواقفهم يف ظل
واقع اإلنهيــار التام الذي يهدّد ليس فقط أهراءات القمح بالســقوط بل

كامل هيكل الدولة عىل رؤوس الجميــع؟ العدالة املجمّ دة ،تماما ً كالعدالة
ّ
املتأخرة ،تنطوي عىل تخاذل واستنكاف عن إحقاق الحق" .أما بالنسبة إىل
كيفية متابعة امللف والتعويضات ا ُملطا َلب بها ،فيوضح طعمه أن املطالبة
بالتعويضات هي رشط قانوني لالدعــاء بغض النظر عن قيمتها املادية.
"املهم أننا نسعى ملحاسبة املجرمني .األولوية للقضاء اللبناني وإال سنتوجّ ه
إىل القضاء الدويل" ،ليختم" :لســنا بحاجة لدقيقــة صمت هذا العام إنما
لدقيقة رصاخ جماعي نرصة للعدالة املذبوحة يف وجه فجور أهل السلطة
واستباحتهم للقضاء الذي ال قيامة للبنان بدون انتفاضة الرشفاء فيه".
عىل أي حال ،قد تح ّل علينا الذكرى الخامســة أو العارشة أو حتى
العرشون لجريمة العرص قبــل أن نفقه عمق األذى الذي ألحقه حلف
الفاعلني واملتقاعســن بنا جميعاً ،كبارا ً وصغاراً .الحقيقة والحساب
مؤجّ الن .لكن الرهان يبقى عىل ملى وابراهيم وريم ورفاقهم ورفيقاتهم
أن يكونوا لهؤالء باملرصاد ...ولو بعد حني.

محـــــليـــــات ٧
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من يحمي "ضحايا بيروت األحياء"
من مساكن آيلة للسقوط؟
عامان على تفجير بيروت .اإلنفجار قد يحدث عفوًا أما التفجير
جرت .مئة مبنى ُ
فمقصود .بيروت ُف ّ
هدمت كليًا 300 .مسكن تراثي
تضررت .ومنازل ُرممت  -في الشكل ال في األساس -ومنازل ،كثيرة

كثيرة ،ينتظر "مسؤولونا" أن تسقط على رؤوس من فيها! بيروت -
ّ
ست الدنيا -أشبه بقنبلة نووية بعد عامين على تفجير أشبه بالنووي
والبيارتة ،ما تبقى من بيارتة ،مشروع ضحايا جدد.
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الترميم عشوائي

المباني المتضررة

نـــــــــــوال نــــــــــــصـــــــــــر
كثريون إستغلوا بريوت .كثريون تعاملوا معها كما
يتعاملون مع بنات الهوى .مجرد نزوة ،متعة ،غاية ،غري
ري أسقطت فيه ،فأصبحت بعدما كانت تتجه
آبهني ملص ٍ
كل العيون نحوها :خائرة خائبة خائفة .اصبحت بريوت
ضحيّة .وم ّرت األيام .وها نحن ،للمرة الثانية عىل التوايل،
نتذكر ما لم ننســه ولن ننساه 4 :آب  .2020ها نحن قد
أصبحنــا نع ّد األيام بعد  4آب وقبل  4آب .نحن نع ّد األيام
ونتحسس جلدنا وهم يعدون مالنا وما لنا ويُقسمونه،
ّ
ليضخ يف بقايا هيــكل الدولة أياما ً
كما لو كان لهــم،
إضافية .وهناك من يعــ ّد ضحايا بريوت ،فيتذكر بعض
األســماء ،بعضها فقط ،وينىس البقيــة .الضحايا ،اىل
كثريين ،أرقام وجثث وبقايا ال أسماء ووجوه وضحكات
وأحالم .هو قدرهم؟ هو قدرنــا أن نولد هنا ونكرب هنا
ونسمح لهم ،يف كل مرة ،بالتضحية بنا .نعم .بريوت التي
اغتيلت قبل عامني ،بالتمام والكمال ،تســتم ّر اليوم يف
قمقم املوت .فماذا يف التفاصيل؟

الترميم الصعب

هل تتذكــرون يــوم رسح الســمارسة وراحوا
يسألون من لم يمســحوا بعد الدماء عن أثوابهم :هل
تريدون بيــع البيوت؟ البيوت ،كمــا األوطان ،وجود.
بعضهم باع وبعضهم ال .ومن لم يبع هو يعيش اليوم
يف عقارات "مخلخلة" يف خطــر .فالدولة غري آبهة .ال
تهتم .وبلدية بريوت عاجزة  .وأصحاب البيوت أنفسهم
عاجزون .فكيف لصاحب ملك مؤجر ،يتقاىض أقل من
مليوني لرية سنويا ً عن ملكه ان يرمم بالدوالر الطازج

א א



"الفريش"؟ ويف بريوت وحدها ،بحسب رئيسة الهيئة
اللبنانية للعقــارات أنديرا الزهــري 13,158 ،وحدة
مؤجرة ســكنية قديمة .ويف لبنان كله  64,926وحدة
ســكنية قديمة مؤجرة .ال ،ال نفتــح ملف اإليجارات
القديمة اليوم لكننا نسأل الدولة ومن فيها :هل تهتمني
لبيوت مخلعة ،بفعل تفجري بريوت ،وبمن فيها؟ ال ،لن
ننتظر جوابا ً من دولة يف كوما ســتقول يوم تســقط
البيوت عىل أهلها :ما كنت أعرف!
يف كل حــال ،ملن يهمه األمــر 85,744 ،وحدة
ترضرت كليا ً او جزئيا ً يف بريوت بعد تفجري املرفأ،
تقع تحديــدا ً يف األرشفية والرميــل والجعيتاوي
والشــحروري والصيفــي واملــدور واملرفأ بينها
 60,818ســكنية و 20,171مؤسســة تربويــة
ورشكات ومستشــفيات ومطاعم ...وبينها ايضا
 1173مبنى تراثياً.
ماذا لــدى أنديرا الزهريي ،الناشــطة الحقوقية
اإلجتماعية التي تعنى بســامة املباني ،لتزيد؟ تجيب
"رشكات عقاريــة كثرية ج ّربت ان تســتغ ّل بريوت
واملناطق التي ترضرت يف بريوت ،خصوصا ان غالبية
تلك املســاحة ،تتشــكل من مالكــن قدامى وجدوا
أنفســهم عاجزين أكثر من أي يــوم آخر عن ترميم
مبانيهم وبيوتهــم .وهبّت تلك الــركات العقارية
لتقديم "نجدة" ،فيها مصالح بحت شخصية ،ورشاء
أنــاس باتوا يقبلون بأي
العقارات بمبالغ زهيدة من
ٍ
يشء ،بــكل يشء ،قد يُخرجهم من عاصمة مخطوفة.
فدخلت املدينة بمرحلة هي اليوم بني الركود الشــديد
والنمو البطيء ،امليسور فيها قادر ان يشرتي باملالليم
والفقري ،املوجوع ،فيها يبيــع باملالليم .هي عاصمة

قنابل موقوتة

يف هذا املســتنقع القبيح يربز ســؤال :ماذا عن
ســامة كثري من املبانــي البريوتية اليــوم؟ تجيب
الزهريي" :ســتالحظون يف املدى القريب واملتوسط
إرتفاعا ً يف عدد القنابل املوقوتة يف العاصمة ،التي كان
عدد اآليل منها للســقوط ،قبل الرابع من آب 2020
اكثر من  1046مبنى .بعد حصول التفجري ،وبحسب
مسح جزئي ،تبني وجود  86الف وحدة سكنية وغري
سكنية مترضرة .وكلنا يعلم غالء املواد األولية الالزمة
للتدعيم والرتميم ،ما دفع كثريين اىل اســتخدام مواد
لذلك منتهيــة الصالحية ،يف ظ ِّل إســتنزاف غالبية
املســاعدات التي وصلت لذلك بطرق ملتوية .فاملسح
الذي جرى جزئــي وعمر الباطون خمســون عاما ً
وســنويا ً يفقد خمســة يف املئة من جودته ،فكيف
إذا كانت هناك مبان قديمــة جدا ،عانت من ظروف
الحــرب و"خلخلها" تفجري هائل .هذا كله يف ظروف
إقتصادية ومالية صعبة جدا ً اليوم وكلفة باهظة جدا ً
جدا ً للمواد األولية".
ال إحصاءات دقيقة اليوم ،أو حتى تقريبية ،عن
عــدد البيوعات التي جرت يف بــروت" .لكن الوضع
العام ،بحسب الزهريي ،يعطي تصوّرا ً ان النسبة قد
تكون عالية .فابن العاصمة يحتاج ان يبيع ليعيش او
ليسافر ويقيض ما تبقى من العمر بأمان او ليحصل
عىل بعض الســيولة ،عىل بعــض الفتات ،ويعيش.
الحاجة دفعت املواطنني اىل البيع بعشــوائية يف ظل
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الوحدات المؤجرة في بيروت

تحيا بأوكسيجني إصطناعي .إنها يف كوما .إنها يف نوم
عميق كما األمرية النائمة يف القصص والروايات".

وجود من سارعوا اىل استغاللهم بطريقة إحتيالية يف
غياب الرقابة والتوعية واستحالة الصمود".
ســارعت رئيســة الهيئة اللبنانية للعقارات،
بالتواصل مع الجيش اللبناني ،اىل تقديم مساعدات
توعوية "لحماية حقــوق الناس واملالكني من خالل
ملبان آيلة لذلك"
رفع املسؤولية عنهم جراء اي سقوط ٍ
تضيف "هناك جمعيات كبرية اســتغلت املساعدات
وأجرت تصليحات مغشوشة ،فبنت جدرانا جديدة،
كما البسكويت ،تتفتت بســهولة ورسيعة العطب،
عشوائية وغري مدروسة وال آمنة للسكان".
بريوت كما تراها الزهريي "مخطوفة ،مهمشــة،
ترشد ثالثة ارباع ناســها ،وبيوت كثرية فيها مخلخلة،
وهــواء بحرها يــؤذي بنيانهــا ،وامليــاه تتغلغل يف
أساساتها ،وهي مقبلة عىل كوارث .إنها أشبه بقنابل
نووية ،واملولدات الكثرية التي بــن بيوتها املتالصقة
تؤذيها اكثر فأكثر .و 16الف مبنى (تضم  86ألف وحدة
سكنية وغري ســكنية) ،بحسب اإلحصاءات الرسمية،
قد تقع يف اي وقت .فهل ينتظرون سقوطها ليتحركوا؟
وهل ينفع الندم؟ ودور البلدية هنا اإلخالء ولو بواسطة
قوى األمن ،فالبلدية هي الدولــة املصغرة .واملالكون
القدامى يطالبون اليوم مجلس النواب بإصدار مرشوع
قانون يحميهم من مســؤوليات سقوط مبانيهم عىل
من فيها .إنهم يطالبون برفع املســؤولية عنهم وهم
يرون تداعيات التشققات بالعني املجردة".
كلهم يريدون التنصل من املسؤوليات وما تبقى
من برش يبقون مشــاريع موتى وضحايا جدد .فهل
من يحسب حسابهم ،أو سيحسب حسابهم ،ونحن
نحيا ذكرى تفجري بريوت الثانية؟
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إستكمال التحقيق رهن تعديل مواد من أصول المحاكمات المدنية

"الشعبوية" تفرض نفسها على
والحقيقة معلّقة!

يواجه المساعي الداخلية والخارجية ُ
المطالبة بكشف مالبسات تفجير مرفأ بيروت
مسلسل عراقيل أبطاله سياسيون ف ّ
جار يحاولون استنفاد كل ما هو متاح قانونًا
وغير متاح لوأد التحقيق و"قبع" المحقق في تفجير  4آب  2020وإزالة ما ّ
تبقى من
"شواهد" تُخلّد فظاعة الجريمة.
طــــــــونــــــــي كـــــــــرم

أكان داخل لبنان أم يف الخارج ،بعد جمع
املعلومات من املترضرين وتكوين 1400
ملف تم التقدم بدعوى لكل مترضر عىل
حدة أمام املحقــق العديل .وتتوزع املهام
بني أعضاء مكتــب اإلدعاء الذين يقارب
عددهم  20محامياً ،بما يضمن حســن
مواكبة التحقيقــات والتصدي لدعاوى
نقــل الدعوى مــن املرجــع القضائي
املختــص يف التحقيق عــر طلبات الر ّد
ومخاصمة الدولــة وغريها والتي تصبّ
غالبيتهــا يف منع املحقــق العديل طارق
البيطار من استكمال عمله بعد التمكن
من نقل امللف من القايض فادي صوان.
ويرتافــق التصــدي لطلبــات الر ّد
بوجــه القايض البيطــار ،بتعقب رشكة
ســافارو التي أوصلت النيرتات إىل لبنان
مع توصل فريــق اإلدعاء إىل إلزام الرشكة
بتحديد صاحب الحق اإلقتصادي للرشكة
وإيقاف محــاوالت تصفيتها ،مع انتهاج
"الحكومة" كافة األساليب اآليلة إىل إخفاء
آثار الجريمة وصــوال ً إىل مطالبتها بهدم
الحي" عىل جريمة العرص ،أي ما
"الشاهد
ّ
ّ
تبقى من أهراءات القمح يف املرفأ.

الثابت الوحيد يف الذكرى الســنوية
الثانيــة لتفجري مرفأ بــروت أن أهايل
الشــهداء والضحايا كما أهايل املوقوفني
يف القضيّة يالقون معظــم اللبنانيني يف
توقهم إىل تبيان الحقيقة وإنزال العقاب
ّ
باملقصيــن املتواطئــن والضالعني يف
تخزين كميات كبرية من املواد املتفجرة
يف مرفأ مدني وسط العاصمة بريوت.
وإن كان من غري املســتغرب أن يأخذ
ري
التحقيق وقته لســنتني وأكثــر يف تفج ٍ
"متشــعّ ب" ال يمكن اختصــاره بجريمة
واحدةّ ،
فإن العرقلة املتمادية ملسار العدالة
تطرح العديد من التســاؤالت ،يف بل ٍد تُش ّكل
فيه التحالفات السياسية عائقا ًأساسيا ًأمام
انتظام عمل مؤسساته الدستورية ،ما يدفع
"الدولة" بسلطتيها اإلجرائية والترشيعية
إىل إيجاد الحلــول بعيدا ً عن التدخل يف عمل
السلطة القضائية وعرقلة التحقيق العديل
وفق مــا أوضح عضو "مكتــب اإلدعاء يف
نقابة املحامني" املولج حاليا ً متابعة املسار
القضائي يف تفجري مرفــأ بريوت ،املحامي
يوسف لحود لـ "نداء الوطن".
غيــاب التوافق الســيايس الذي حال
تضارب المسارات
دون مطالبة الحكومة اللبنانية باإلستعانة
إزالة مخ ّلفات الجريمة ـ أو السعي
بلجنــة تحقيــق دولية لتعقــب خيوط
إىل طمسها ،ال تقترص عىل األهراءات ،بل
الجريمة ،وضع التحقيق يف أتون "الكيديات
بدأت بإزالة الشعارات التي تحمّ ل الدولة
السياســية" والتعســف
مســؤولية اإلنفجار منذ
يف اســتعمال الحق مرارا ً
اليوم األول ،ومنها وشــم
وتكرارا ً واستغالل "الثغرات
"دولتي فعلــت هذا" الذي
القانونيــة" مــع توصل
ذيّل عىل الحائــط املقابل
خليفة:
خيــوط التحقيق العديل إىل
للمرفأ واالســتعاضة عنه
غب الطلب
التشريع ّ
مســؤوليات مرتتبة عىل
بصور الشهداء والضحايا
وزراء ورؤســاء سابقني ،ينسف المسار القانوني بعد أسابيع عىل الفاجعة،
ينم عن سالمة في وصوال ً إىل انقالب الحكومة
ما دفــع ببعــض الكتل وال ّ
السياسية "الطائفية" إىل
عىل قــرار وزيــر الثقافة
التفكير وال التشريع
الضغط يف شتّى اإلتجاهات
محمد مرتىض الذي أدخل
ّ
توصل إليــه التحقيق وم ّكن
إلجهاض ما
األهــراءات ضمــن الئحة الجــرد العام
املحقق العــديل من اإلدّعــاء عىل عدد من
للمواقع األثرية التي يتوجب عىل الحكومة
الوزراء السابقني وبعض النواب الحاليني.
املحافظة عليهــا ،عرب اتخاذ قرار هدمها
"حرصا ً عىل السالمة العامة".
قرار الهــدم الذي القــى إمتعاضا ً
دعوى لكل متضرر
ويف املوازاة ،يوضــح مقرر "مكتب
كبريا ً لدى الرأي العــام وأهايل الضحايا،
اإلدعاء الخــاص يف تفجري مرفأ بريوت"
ترافــق مع خطوات قانونيــة تقدم بها
املحامي شــكري حداد لـ "نداء الوطن"
مكتب اإلدعاء أمام مجلس شورى الدولة
أن كبار املحامــن املخرضمني يتابعون
إلبطال قرار الحكومة الذي يع ّد إعتدا ًء
كافة الدعاوى املرتبطــة يف هذا امللف
عىل صالحية وزير الثقافة كما يش ّكل

إعتداء عــى الســلطة القضائية كون
املحقــق العديل لم يســتكمل عمله بعد،
إىل جانب مخالفــات الحكومة لألصول
الشــكلية التي تــؤدي إىل اعتبار قرارها
اإلداري باطالً وفق عضو مكتب اإلدعاء
يف نقابة املحامني املحامي هادي خليفة.
ويشــر خليفة إىل أن الدعوى التي
تقدموا بها لوقف تنفيذ قرار الحكومة
تنتظر ّ
بت املستشــار املقرر يف ذلك بعد
امتناع اإلدارة أي الدولة اللبنانية املمثلة
يف هيئة القضايا عــن اإلجابة يف املهلة
التي أعطاها إياها القانون ( 15يوماً).
وترافقــت الخطوات التــي يقوم بها
مكتب اإلدعاء للمحافظة عىل األهراءات
مع تقديم نواب "الكتائــب اللبنانية"
و"نواب التغيري" ك ٌل من موقعه إقرتاح
قانون معجل مكرر لحماية األهراءات
أيضاً ،ما دفع املحامي خليفة إىل وضع
هذه الخطوات يف خانة الشعبوية مشريا ً
إىل أن القيام بترشيع قانون يف دعوى هي
قيد النظر أمام مجلس شورى الدولة ال
ينم عن سالمة يف الترشيع وال سالمة يف
التفكري ،ويفتح الباب الحقا ً لترشيعات
تؤدي إىل نسف الدعاوى التي تنظر بها
السلطة القضائية والتي ال تلقى رىض
وقبــول األهواء واملصالح السياســية
والخاصة للنــواب ،مؤكــدا ً يف الوقت
نفسه أن الســياق الذي اتبعه النواب يف
تقديمهم اقرتاحــي القانون يع ّد تدخالً
يف عمل الســلطة القضائية ومحاولة
مبطنة أو مقنّعــة بإلغاء الدعوى التي
تقدم بها مكتب اإلدعــاء أمام مجلس
شورى الدولة .ومع تشديد خليفة عىل
أهمية إبقاء األهــراءات وعدم تخطي
مشــاعر املترضرين وأهايل الشــهداء
والضحايــا ،أكــد أهمية "تشــخيص
املرض" الذي يحــول دون قيام املحقق
العديل باســتكمال عمله والبت بكافة
امللفات املرتبطة بتفجري املرفأ من خالل
تحقيق استقرار يف ســامة الترشيع،
بعيدا ً عــن الغوص يف التكهنات واألمور
الفنية كما الشكلية املرتبطة بما ّ
تبقى
يف موقع الجريمة.

توحيد المعايير وحق الدولة!

ويف ســياق متصل ،وعىل الرغم من
األضواء املســلطة عىل النريان املشتعلة
رسعت يف انهيار
داخل األهراءات والتي ّ
بعض الصوامع ،يشدد املحامي يوسف
لحود عىل أهمية العمل والســعي إىل
إعادة إنتظام عمل املؤسســات بعيدا ً
عن التعســف املتمادي يف استعمال

المحامي يوسف لحود

المحامي شكري حداد

باقــراح قانون معجل مكــرر لتعديل
املادتني  125و 751مــن قانون أصول
املحاكمــات املدنية آمــاً عرضه عىل
جدول أعمــال الهيئــة العامة ملجلس
النواب بما يضمن حق الدولة كما جميع
املواطنني يف تجنب مسار العرقلة الذي
أثبت نجاحه يف كف يــد املحقق العديل
طارق البيطار إىل أجل ما!

الحق مع توصل القايض طارق البيطار
إىل اإلدعاء عىل وزراء ونواب ورؤســاء،
متخطيا ً حرص املسؤوليات يف املوظفني
واملديرين العامني.
ومع احتجاز وزير املالية يوســف
الخليــل ملــف تعيني رؤســاء غرف
ملحاكــم التمييز بما يضمــن إكتمال
هيئتهــا العامة للنظــر يف طلبات الرد
ور ّد الر ّد املرفوعة بوجه القايض طارق
المجلس أمام إمتحان
البيطار ،يشــدد لحود عىل أن العرقلة
ويشري املحامي يوسف لحود إىل أن
أصبحت سلســلة مرتابطة ال تقترص
هذا التعديل القانوني ال يتطلب ثلثي
عىل ح ّل عقدة محددة ،مؤكدا ً أن العقدة
أعضاء املجلــس النيابي كونه قانونا ً
األساســية تكمــن بصالحية قايض
عاديا ً يمكن إقراره بأكثرية نسبية ،ما
التحقيــق العديل بمداعــاة ومالحقة
يضع الكتل النيابية أمام امتحان فعيل
الوزراء ورؤســاء الوزراء موضحا ً أن
يرتافق مع مطالبها املستمرة بتسهيل
املدخل إىل الح ّل وقطــع الطريق أمام
عمل القضاة بما يالقي املساعي اآليلة
مسلسل دعاوى الر ّد يكون عرب تعديل
إىل تحقيق استقاللية فعلية للسلطة
املادتــن  125و 751من قانون أصول
القضائية.
املحاكمــات املدنية ،عرب
توحيــد املعايــر وفق
وال يقف لحــود عند
املــادة  340مــن أصول
هذا الحد ،ليعيد التشــديد
املحاكمات الجزائية التي
إىل أن هذا التعديل ال يمكن
لحود:
ّ
حق
تضمــن للمحكمة
حرصه عــى قياس دعوى
الهدف الجوهري
ّ
البت بكف يد القايض عن
قاض
املرفأ أو شــخصية ٍ
النظــر يف الدعوى خالفا ً هو تمكين السلطة
محدد ،مشــرا ً إىل أن عدم
للمادتــن  125و 751القضائية من محاسبة تعديل املادتني  125و751
اللتني تكفان يد القايض
سيسمح لـ"كبار القوم"
السلطة التنفيذية
فــور تب ّلغه الدعوى ،قبل
املتورطــن يف رسقة املال
إبداء املرجع القضائي رأيه يف املوضوع،
العــام وتحويله إىل املصــارف األجنبية،
ما يعطي املدّعى عليه أو املشــتبه فيه
تكرار سيناريو العرقلة الذي يتعرض له
قدرة عىل تعطيل عمل القايض ومنعه
املحقق العديل وامللف القضائي املرتبط يف
تفجري املرفأ.
من اإلستمرار يف عمله.
واعترب لحــود أن الدولــة أصبحت
ويف السياق ،وعشية الذكرى الثانية
الشخص املعنوي األضعف بني أشخاص
للتفجري ،تقــدم النائب زيــاد حواط
طبيعيــن أي أفــراد ،يف حــن يفرتض
بالشــخص املعنوي أن يكون األقوى ما
يؤكد أن هذه املشــهدية املعاكسة تشكل
خطرا ً مميتا ً للدولة يؤدي بها إىل اإلنحالل
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بعد عريضة تكتّل "الجمهور ّية القو ّية" لمجلس حقوق اإلنسان

تقصي حقائق دولية
هل تكون لجنة
ّ
في قضية تفجير المرفأ؟
الــــــشــــــمــــــاعــــــي
د .مــــــيــــــشــــــال
ّ

وصوال ً إىل اإلضمحالل بصورة نهائية يف حال التغايض
عن هذا األمر.
وإذ رأى لحود أن طلبات الــرد املقدمة بوجه
القايض البيطار (قاربت  38دعوى)ّ ،
وجع
تعب عن
ٍ
ما ،بعيدا ً عن تشخيص مكامن الخلل الكامن اليوم
ً
ممثلة يف وزير املال ،والسلطة
يف السلطة اإلجرائية
ً
ممثلة يف املجلــس النيابي ،واللتني من
الترشيعية
خالل عرقلتهما التحقيــق تؤديان إىل توجيع أهايل
الضحايا واملوقوفني عىل ح ّد سواء ،مؤكدا ً أن العقدة
هي يف املبــدأ وليس يف الشــخص أكان البيطار أم
قاض آخر ،متسائالً يف الوقت نفسه ما
صوان أم أي ٍ
إذا كان سيسمح لقايض التحقيق العديل بمالحقة
الوزراء والرؤساء؟
وأكــد لحــود أن التعويض لدماء الشــهداء
والضحايا ال يمكن أن يكــون مالياً ،إنما من خالل
القول لهم إن دماء أبنائهم أثمرت قيام دولة القانون
القادرة عىل محاسبة "الكبري كما الصغري" ،مشريا ً
إىل أن املجلس النيابي ال يمكنه أن يحاســب الوزراء
ورؤســاء الوزراء ألنه مبني عىل تركيبة سياسية
تعتمد التحالفات القادرة عىل منع املحاكمة عنهم
بعيدا ً عن تعيني النــواب األعضاء يف املجلس األعىل
ملحاكمة الرؤساء والوزراء.

مقصر!
المجلس النيابي
ّ
وأوضح لحود أن املســار الذي اتبعه النواب
منذ اإلنفجار ين ّم عــن مقاربتهم املوضوع بعد
امتناعهــم عن القيام بدورهم وتشــكيل لجنة
تحقيق برملانية بعد اإلتهامات التي طاولت رئيس
الجمهورية الذي "كان يعلم" بوجود النيرتات يف
املرفأ .ومع تشــديده عىل كامل احرتامه لرئيس
الجمهورية الــذي يمثل الدولــة واملؤتمن عىل
الدســتور ،أوضح أن املجلس النيابي هو املخول
حرصا ً بمالحقة رئيس الجمهورية وفق املادة 60
من الدستور ،وتساءل عن قدرة املجلس النيابي
عىل ممارســة دور الســلطة القضائية وانتزاع
مســؤوليتها بعد تقاعسه عن القيام بصالحيته
املحسومة ،املنفردة والحرصية وفق الدستور.
ومع املساعي التي طالبت برفع الحصانات
عن الجميع ،لفــت إىل أن هذا اإلجــراء يتطلب
أكثرية الثلثني يف املجلــس النيابي ،التي يصعب
تأمينها ،وأوضح أن تشكيل لجنة تحقيق برملانية
للتحقيق مع رئيس الجمهورية ال تتطلب أكثرية
الثلثني املطلوبة حرصا ً التهامه بعد التحقيق معه
ري ما.
والشك بارتكابه أيّ تقص ٍ
فشــل املجلس النيابي يف استعمال صالحيته
مع رئيس الجمهورية دفــع لحود إىل طرح العديد
من عالمات اإلستفهام حول كيفية استعمالها مع
الوزراء ورؤساء الوزراء ،مشريا ً إىل أن سلسلة األفعال
ّ
تبي أن الهدف ليس املحاكمة إنما ســحب الوزراء
ورؤســاء الوزراء من امللف الــذي يتابعه القايض
البيطار ليصبح مصريهم كسواهم دون محاكمة،
ما يــؤدي إىل انحصار جريمة العــر عند حدود
املديرين العامني وما دون ،واضعا ً هذا الســيناريو
ثان أشــ ّد خطورة
يف حال تحققه بمثابة إنفجار ٍ
من اإلنفجار األول الذي أطاح باألبرياء واملمتلكات
واإلقتصاد عــر اطاحته بهيبة الدولــة واألمل يف
تشــكيل دولة القانون ،مؤكدا ً أن الهدف الجوهري
بالنســبة له يبقى يف تمكني السلطة القضائية من
محاسبة السلطة التنفيذية ،ليختم قائالً" :ال يمكن
ر ّد القتيل إنما يمكن استعادة الدولة".
تتقاطــع املســاعي الداخليــة والخارجية
ا ُملطالبة بكشــف مالبســات تفجري مرفأ بريوت
وسط تضارب املصالح السياسية املعرقلة للمسار
القانوني الهــادف إىل إحقاق العدالــة بعيدا ً عن
الشعارات الشــعبوية ،واللعب عىل مشاعر أهايل
الشهداء والضحايا ،مع استفحال قوىً سياسيّة يف
استغالل كافة الثغرات القانونية لقبع "التحقيق"
يف تفجري  4آب  2020وإزالة ما تبقى من "شواهد"
تُخ ّلد فظاعة الجريمة النكراء.

سنتان عىل انفجار مرفأ بريوت .بعض القضاء فاسد وبعضه مع ّ
طل ،ولكن
األمل موجود بمن هم ضنينون عىل الحقيقة والقضاء معا ً الذين قدّموا عريضة
ّ
تقص حقائق دوليّة لكشــف الحقيقة يف هذه الجريمة
أمميّة ،للمطالبة بلجنة
ّ
بحق اإلنســانية .فهل ســينجح هؤالء حيث فشــل بعض السياسيّني نتيجة
تخاذلهم أو مهادنتهــم ،وحيث نجح بعضهم اآلخر بفرض التعطيل أمرا ً واقعا ً
إلفشال العدالة وإخفاء الحقيقة؟

عقيص :الجمهور ّية القو ّية إلى األمم المتّحدة

بصيص أمل يطمنئ اللبنانيني اليوم يف الذكــرى الثانية لإلنفجار املجزرة،
وهو ّ
أن هناك من ال يزال يحمل لواء الحقيقة من خالل العريضة التي تقدم بها
تكتل الجمهوريّة القويّة ملجلس حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة .ولتبيان موقف
التكتّل يف هذا املوضوع كان لـ"نــداء الوطن" حديث مع عضو التكتّل القايض
جــورج عقيص الذي أع ّد هــذه العريضة فأوضح قائــاًّ :
"إن هذه العريضة
مرفوعة ملجلس حقوق االنســان يف جنيف .وهذا املجلــس تابع لألمم املتّحدة
ّ
وي َ
وترتشح عليه الدول ،ويض ّم  47دولة ،ويجتمع
ُنتخب لوالية من عدّة سنوات،
ك ّل ثالثة أشــهر يف جمعية عامّ ة يف جنيف ،وينظر يف قضايا انتهاكات حقوق
اإلنسان الخطرية حول العالم ،ويبحث يف اإلخبارات والشكاوى والعرائض".
ّ
وعن دور هذا املجلس أفاد عقيص ّ
ّ
تقص
الحق يف تشــكيل لجان
بأن "له
حقائــق ،إذا قامت إحدى الدول التي يتأ ّلف منها بدعم إحدى العرائض املقدَّمَ ة.
طلب من الحكومــات ،فمن غري الرضوري مثالً أن
وهذه املســألة ال تحتاج إىل
ٍ
تقدّم الحكومة اللبنانية الطلب".
وتابع عقيص " يف حالة انفجار  4آب ،أهايل الضحايا قدّموا عريضة ،ونحن
كتكتّل الجمهورية القويّة ،أكرب تكتّل نيابي ،قدّمنا هذه العريضة أيضاً؛ فيكفي
بأن تتبنّى إحدى الدول املنضوية يف هذا املجلس هاتني العريضتني حتّى يتم ّكن
ّ
تقص حقائق دولية".
املجلس املنبثق عن هذه الهيئة الدوليّة من تشكيل لجنة
وأوضح عقيــص ّ
أن "هذه العريضة مختلفة تماما ً عــن تلك التي قدّمها
تكتّل الجمهوريّة القويّة يف  17آب من العام  ،2020بعد أيّام قليلة من االنفجار؛
فتلك العريضة ُقدِّمَ ت لألمني العام لألمم املتّحدة ،أمّ ا هذه العريضة فهي ملجلس
تقص حقائق ،لإل ّ
ّ
طالع عىل ك ّل ما حدث
حقوق اإلنســان ،ونطالب فيها بلجنة
من تاريخ اإلنفجار وحتّى اليوم ،عىل أن تجتمع بأيّ مرجع تريده".
وتابع عقيص مميّزا ً يف قدرة هذه العريضة وما ســينتج عنها فلحظ ّ
بأن
ً
ّ
عرضــة أليّ ضغوطات وال ألي عرقلة
تقــي حقائق أمميّة لن تكون
"لجنة
سياســيّة أو تقنيّة ،وال يمكن ألحد أن يهدّد بـ«قبعها» كما ُهدِّد القايض طارق
ً
سابقا".
البيطار بذلك
أمّ ا بالنسبة إىل خالصة عمل هذه اللجنة فقال عقيص" :ترفع هذه اللجنة
بنهاية عملها تقريرا ً تقول فيه إذا ما كان هنالك أيّ انتهاكات لحقوق اإلنسان
نتيجة هذا اإلنفجار الجريمة".
وختم عقيص موضحــا ً ّ
أن "تكتّل الجمهورية القوية بنــى هذه العريضة
ّ
لحــق الحياة ،واالنتهاك
اســتنادا ً إىل انتهاكني لحقوق اإلنســان :االنتهاك األوّل
لحق التعويض الذي هو ّ
الثاني ّ
أســايس لذوي الضحايا وللمترضّ رين ّ
بأن يت ّم
حق
ّ
ُنزل العقاب بالجُ ناة".
ي
حكم
خالل
ومن
عادلة
محاكمة
خالل
من
عنهم
التعويض
ِ

تقصي حقائق
أ ّيوب :ال بدّ من اللجوء إلى لجنة
ّ

كذلــك كان أيضا ً لـ"نداء الوطن" حديث مع نائبــة ج ّزين الدكتورة غادة أيّوب
التي ّ
وقعت عىل العريضة ،لفتت فيه" :بعد سنتني عىل انفجار  4آب أظهرت التجربة
واملمارسة ّ
أن الوصول إىل العدالة وإىل الحقيقة يبقى متع ّذرا ً يف ظ ّل منظومة سياسية
قاض حاول ويحاول
تمنع القضاء اللبناني من أن يواصل عمله وفقا ً للمطلوب .فهناك ٍ
القيام بتحقيقاته مُنع بعدّة أساليب منها التهديد ومنها عرب وسائل قضائية".
وتابعــت الدكتورة أيّوب" :لن نتم ّكن من الوصــول إىل ما نريده كلبنانيني
للكشــف مَ ن وراء جريمة  4آب وإلحقاق العدالة يف هذه الجريمة التي حصلت.
ّ
وتبي من املعطيات والوقائع بأنّنا عندما توجّ هنا إىل املحكمة الدولية تم ّكنّا من
الوصول إىل الحقيقة ،ومِن كشــف مَ ن اغتال الرئيس الشهيد رفيق الحريري،
ّ
توصلنا إىل كشــف مســار هذه
ومَ ن معه ،ومَ ن قام بعملية االغتيال .وبالتايل
الجريمة .ولذلك ،أمام وجود أمر واقع ،ودويلة يف لبنان ،وسالح غري رشعي يمنع
ّ
تقص
القضــاء اللبناني من القيام بعمله املطلــوب ،ال ب ّد من أن نلجأ إىل لجنة
حقائق بعدما أقفلت األبواب الداخليّة ك ّلها".

جورج عقيص

غادة أيوب

ّ
ورأت أيّــوب ّ
املحل يف قضيّــة الرئيس رفيق الحريري
أن تجربة التحقيق
طي النســيان منعا ً
قد أثبتت بامللموس بأنّه هناك مَ ن يريد جعل هذه القضية ّ
للحقيقــة ومنعا ً للعدالة .وتابعت" :بينما رأينــا ما حصل مع املحكمة الدولية
ولذلــك ال مف ّر .فضالً عن ّ
أن لبنان هو جزء ال يتج ّزأ من العاملني العربي والدويل،
طبيعي عىل
وهناك قرارات دوليّة تتع ّلق بالقضيّة اللبنانيّة؛ وبالتايل هذا مســار
ّ
هذا املستوى ،فضالً عن ّ
إنساني دويل ّ".
أن جريمة  4آب هي جريمة ذات معيار
ّ
ورأت أيّــوب تقاطعا ً مع موقف بكركي حيث ّ
إن "الدعوة إىل مؤتمر دويل لم
تت ّم يف الغرف املغلقة ،وبالتايل ال مجــال للكالم عن تدويل مقنّع بل ّ
إن املطالبة
ّ
تقص حقائق بموجب عريضة تُقدَّم إىل مجلس حقوق االنسان تأتي بعد
بلجنة
أن أُغل َِقت الطرق القانونيّة املح ّليّة ّ
كافة يف وجه األهايل".

يعقوبيان وأهم مطالب ذوي الضحايا

كذلك كان لـ"نداء الوطن" حديث مع النائبة بوال يعقوبيان التي أشــارت إىل
أنّهم " كنــوّاب تغيرييّني هم حتما ً ّ
يوقعون عىل هذه العريضة التي تعترب من أه ّم
مطالب ذوي الضحايا والشهداء" .وتابعت "نحن مع لجنة أهايل الضحايا األحرار
غري املضغوط عليهم .وال ســيّما ّ
أن هذا املطلب ت ّم التباحث به مع الســيدة نجاة
رشدي ،نائبة املنسق الخاص لألمم املتحدة يف لبنان ،وهي املنسقة املقيمة ومنسقة
الشــؤون اإلنسانية يف لبنان ،وتمنّت يعقوبيان إعطاء األولويّة أليّ عريضة تصدر
من لجنة أهايل الضحايا كي ال يت ّم التحجّ ج بأيّ موقف سيايس لعدم التوقيع".
وشــدّدت عىل أنّهم كنوّاب تغيرييّني هم "مع عدم تسييس هذه القضيّة بأيّ
شكل من األشكال ،وعىل تنسيق دائم مع لجنة أهايل الضحايا ،إن بالنسبة إىل قانون
األهراءات ،وحتّى يف كتابة األسباب املوجبة ،وإن يف توقيع أيّ عريضة يعدّونها .وهم
حريصون ج ّدا ً عىل ّأل تتجاذب أحزاب الرتكيبة السياسية اللبنانية هذا املوضوع".
أمّ ا بالنسبة إىل عمل املحقق العديل ،فلفتت يعقوبيان إىل أنّهم كنوّاب تغيرييّني
ســألوا الرئيس نبيه ب ّري عن املرســوم املوجود عند وزير املاليّة ،فأجاب الرئيس
ب ّري عن وزير املال بأنّه ت ّم ر ّد املرسوم بسبب التجاذبات فيه عىل األسماء وكيفيّة
احتسابها عىل قاعدة "الستّة وســتّة مك ّرر" .والحظت يعقوبيان أنّه "بعد أشهر
من تخدير هذا املرســوم يبدو أنّه تمّ ت إعادته إىل مجلس القضاء األعىل" .وأبدت
انزعاجها من وجود عمليّة إسكات ممنهجة ال سيّما للنوّاب التغيرييّني.

تقصي الحقائق مطلبنا األوّل
وليم نون عن أهالي الشهداء :لجنة
ّ

أمّ ا بالنسبة إىل أهايل الشهداء فتحدّث إىل "نداء الوطن" شقيق الشهيد جو
نون ،وليم نون الذي قالّ :
ّ
تقص الحقائق هي مطلبنا منذ البدء عندما
"إن لجنة
ّ
تقص حقائق دوليّة ،لكن السلطة الحاكمة بأمر
طالبنا بتحقيق دويل أو بلجنة
من حزب الله ومن الثنائي الشيعي رفضت التحقيق الدّويل ،ما دفعنا إىل الذهاب
ّ
توصل إليها التحقيق
نحــو التحقيق العديل .لكن بعد النتائج غري املعلنــة التي
العديل ،باتت هذه السلطة من الرافضني له".
أمّ ا بالنســبة إىل موضوع العرائض ،فأشــار نون ّ
"وقعنا يف العام 2020
عريضة مع اكثر من  15ألف شــخص أعدّها تكتّــل الجمهوريّة القويّة لألمم
املتحدة ،أمّ ا اليوم فتقدّمنا بعريضة ملكتب حقوق اإلنسان الدويل يف جنيف آملني
ّ
لتقص الحقائق".
يف الوصول إىل لجنة
ودعا نون اللبنانيّني جميعهم يف نهار  4آب إىل ثورة شعبيّة ترتجم بتوقيع هذه
العريضة ،حيث سيعرض أهايل الشهداء ،أمام الرأي العام يف الذكرى الثانية ،كيفيّة
الوصول إىل نتائج مع هذه اللجنة ،ألنّه "عىل ما يبدو ّ
أن الضغط الســيايس يشت ّد
أكثر فأكثر عىل القضاء اللبناني ،ما ال ّ
يبش بقدرته عىل الوصول إىل الحقيقة".
ولحظ نون "أنّنا قادمون عىل انتخابات رئاسيّة جديدة قد تؤدّي إىل تغيري الكثري
من القضاة أمثال رئيس مجلس القضاء األعىل القايض ســهيل عبّود ،وال نستطيع
أن نضمن هويّة الخلف ،وما سيكون موقفه يف هذه القضيّة اإلنسانيّة والوطنيّة".
ّ
ّ
موضحا ً ّ
املحقق العديل
أن "العريضة املقدّمة هــي لدعم
وختم نون حديثــه
ّ
تقص حقائق دوليّة تســاعده ليكمل عمله .ونحن
القايض طارق البيطار بلجنة
كأهايل شهداء فوج اإلطفاء وضحايا االنفجار املشؤوم نتواصل مع السادة النوّاب،
ولقد طالبناهم بترشيعات جديدة يف املجلس للح ّد من طلبات الر ّد حتّى يســتطيع
القايض البيطار استكمال عمله .وهذا ما قام به النائب جورج عقيص مشكوراً".
املحصلة ،عىل ما يبــدو ّ
ّ
أن املجتمع الدّويل ســيكون مجربا ً عىل تحمّ ل
يف
مســؤوليّته بعد هذه العريضة عىل وقع الحديث املتزايد عــن تدويل القضيّة
اللبنانيّة .لكن ما يهمّ نا كلبنانيّني هو الكشــف عن حقيقة انفجار املرفأ حتّى
نستطيع أن ننظر إىل عائالت الشــهداء نظرة اطمئنان ال نظرة ذنب .وقناعتنا
راسخة ّ
بأن الحقيقة ستظهر.

بوال يعقوبيان

وليم نون
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غــــــيــــــاب

جل
إحسان المنذر ...المايسترو يتر ّ

صراع مع
رحل عنّا المايسترو والملحن الكبير إحسان المنذر عن  75عامًا بعد
ٍ
المرض تاركًا وراءه إرثًا موسيقيًا أغنى فيه المكتبة اللبنانية والعربية .فالمايسترو
كان عالمة فارقة في عالم التلحين كونه أعطى أجمل األلحان لفنانين كبار
في الوطن العربي وكان بارزًا أيضًا في عالم األوركسترا التي كان قائدًا لها في
محافل دولية وبرامج قدّمت نجومًا ذاع صيتها في عالم الفن والغناء .من

جــــــــورج بــــــــوعــــــــبــــــــدو
ّ
عب الفنــان راغب عالمة عن بالغ
حزنه بعد ســماعه خرب انتقال املنذر
اىل رحمــة الله تعاىل فع ّلــق عىل األمر
لنداء الوطن قائالً
بأىس وباقتضاب من
ً
تنقصه الكلمات تحت وقع الخرب األليم:
"ما فيي قــول يش ّإل انو رحل صديق
العمر" .بدورهــا أعربت الفنانة نجوى
ً
قائلة:
كرم عــن حزنها لنداء الوطــن
"املايسرتو كان يم ّر مثل النسمة فكان
محبا ً وراقيا ً وهادئا ً ال نسمع منه إال ك ّل
كلمة طيّبة وهــذا هو الفنان الحقيقي
برقي
الذي يدرك كيف يتعامل مع الناس
ّ
وكيف يتعامل معهم باحرتام وهو كان
يربهن عن حسن أخالقه بأفعاله دوما ً
وليس فقط برتداد املثاليات".
الفنان وائل ّ
جسار طلب الرحمة
للمنــذر قائالً" :إنه موســيقار كبري
أعطى الكثري من األعمال الخالدة التي
ّ
الفن
ال تنىس .إنّها خسارة كبرية ألهل
وللبنان ...إنّا لله وإنّا إليه راجعون".
الفنــان نقوال األســطا الــذي رافق
ّ
الفن
املايسرتو منذ بداياته يف استوديو

فكان موجّ هــا ً له وملهما ً رثى الراحل
قائــاً" :إنه قامة وطنيــة فأعماله
الخالــدة تخربنا عنــه دائماً ...خرس
لبنان اليوم أستاذا ً كبريا ً يف املوسيقى
والغناء ...لروحه السالم ألنه لم يزرع
سوى السالم واملحبة أينما ح ّل".
بدوره أعرب املايسرتو عبدو منذر
عن أســفه لغياب املنذر مع ّزيا ً زوجة
الراحل كارول والعائلة" :املايســرو
سيبقى يف وجداننا جميعا ً فهو قامة
عاملية وعمــل يف لبنان والعالم العربي
مســاهما ً يف صنــع أكــر الفنانني،
مقدّما ً أجمل األلحان للفنانة ماجدة
الرومي وصباح وراغب عالمة ونجو ٍم
آخرين .وأضاف" :يســألني الجميع
عمّ ا إذا كانــت تربطني بالراحل صلة
قرابة وأؤكد هنا أنني عىل صلة فكرية
ووجدانية به كوننــا نعمل يف املجال
راق بتعامله ورفع
نفســه وهو فنان ٍ
اســم لبنان عاليا ً أينما ح ّل تاركا ً إرثا ً
فنيا ً للجيــل الجديد ،واضعــا ً إيّاهم
عىل الســكة الصحيحة يف عاملي الفن
واملوســيقى" .بدوره قدّم املايسرتو
لبنــان خليل أحــ ّر التعــازي لعائلة

منا لم يسمع ألحانه ،هو الذي واكبنا منذ طفولتنا بأغنيات ما زالت تتر ّدد
في أذهاننا على غرار "طيري يا عصفورة" و"الكتب العتيقة" و"بكرا بيبرم
دوالبك" و"وقف يا زمان" وغيرها الكثير .وفور انتشار خبر وفاة المايسترو
أعرب الفنانون عن أسفهم لخسارة قامة كبيرة في عالم الفن" .نداء الوطن"
تواصلت مع الفنانين للوقوف على ردود فعلهم بشأن الخبر األليم.

املرحوم والوطن قائــاً" :فقد لبنان
ً
قامة فنية كبرية أبدعت يف عالم الفن
فكان لها أكرب الحفالت وأكثر األعمال
شهرة تاركة إرثا ً فنيا ً خالداً" .وأعربت
الفنانــة مادونا عــن حزنها للخرب
بقولها" :بئس هذا الزمن الظالم الذي
يأخذ الكبار عىل غفلة منا ،واملؤسف أال
أحد يسأل عنهم .كانت يل مسرية عمل
ونجاح طويلة مــع الراحل فهو من
عمالقة الفن واملوســيقى وموسوعة
موسيقية ورحيله أحزنني كثرياً".
ورثى نقيب املمثلني املحرتفني نعمة
بدوي الراحل قائالً" :فخامة االسم تصل
بك لإلبداع .فنان ،إنسان ،متواضع ،خالق
مبدع .أغنى املنذر املكتبة املوســيقية
بأجمــل املقطوعات وســاهم يف صنع
نجومية كثري من الفنانني الكبار ،وكان
يل رشف التعاون معــه يف بطولة كأس
آسيا لكرة القدم سنة  ...2000خرست
صديقا ً غالياً ...سيبقى خالدا ً يف الضمائر
والنفوس والوجدان".
ورثى نقيــب الفنانني املحرتفني
املمثل جورج شــلهوب الراحل مشريا ً
اىل أنه" :إنســان ال يتك ّرر .واكب كبار

الفنانــن وأعطى الكثــر من الفن
واإلبداع .كان إنســانا ً خلوقا ً وراقيا ً
فالجميع يحبه وليس لديه أعداء".
أمني االعــام يف نقابــة الفنانني
املحرتفــن الفنان طوني كيــوان نعاه
قائالً" :الحياة مشــوار ال بد أن تنتهي
يوما ً ما ...سمعت اليوم خرب وفاة الكبري
الــذي تربطني به صداقــة وطيدة منذ
بداياتي الفنيــة ،خرس لبنان قامة فنية
كبرية تــاركا ً وراءه إرثا ً عظيما ً لألجيال
القادمــة ...كان يل تعــاون طويل مع
الراحل وأعطاني أجمل ما غنّيت ...الله
يرحمك يا إحسان املنذز رح نشتقلك".
وأسف املمثل شادي مارون للخرب
معلقاً" :كان صديقا ً ومحبا ً رافقني يف
أعمال مرسحية عدة .كنّا نتعاون عىل
تسجيل االغنيات يف االستوديو الخاص
به .كان إنسانا ً راقيا ً ومحبا ً وقد خرس
ً
قامة كبرية"
لبنــان بالفعل بغيابــه
بينما أشــاد زميله املمثل الكوميدي
غابي حويك بدور املايســرو املنذر يف
صناعة كبار نجوم الغناء عىل مساحة
الوطن العربي معتربا ً أن اعماله خالدة
ولن يطويها النسيان.

راغب عالمة

نجوى كرم

وائل جسار

نقوال األسطا

عبدو منذر

لبنان خليل

مادونا

جورج شلهوب

نعمة بدوي

طوني كيوان

شادي مارون

غابي حويك

ُو ِلد وترعرع يف بريوت واكتشــف يف السابعة من عمره حبه آللة الناي عندما سمع
ذات يوم عازف ناي يم ّر يف الشــارع أســفل بيته فراح ينتظره يف كل ليلة ليتعلم منه
أســلوب العزف .ما كان يملك نايا ً فابتكر واحدا ً بحرقه قصبة وخرمها بشــيش النار
وهكذا بدأت حكايته مع الناي .انضــم اىل الكونرسفاتوار الوطني عام  1959ليدرس
البيانو بعدما ســمعه صديق أبيه البلجيكي يعزف أغنية "عزيزة" لعبد الوهاب فنصح
والده بإدخاله إىل معهد املوسيقى.
أخذ دروســا ً خصوصية عىل يد األستاذ الرويس تشيســكينوف يف منزله برأس بريوت،
ّ
وحصل "التوجيهية" والتحق بعدها
ليسافر الحقا ً إىل القاهرة حيث أكمل دروسه األكاديمية
بجامعة عني شمس لدراسة العلوم النفسية واالجتماعية .ولكن حبّه املوسيقى دفعه لرتك
الجامعة ليلتحق بـ"كونرسفاتوار الهرم" .عاد إىل بريوت عام  1967والتحق بكلية الحقوق يف

تأثرت الفنانة ماجــدة الرومي جدا ً عندما
علمت ّ
أن رفيق دربها رحل عن هذه الدنيا فع ّلقت
ً
قائلة" :يشء مؤثر جدا ً مع رحيل
عرب صفحتها
الكبار ال نعلم مــن الذي يذهب هم أم نحن؟ وال
نعلم اذا كان الغيــاب غيابا ً أم حضورا ً أكرب .بعد
بكري يا إحســان ما عم صدّق انك رحت وما فيي
قلــك أديش متفاجئة .ال عم بقــدر ّ
وقف عيني
ّ
ويدق كأنو
تبكي وال ايدي ترجف وال قلبي يحرتق
عمريكض فيي مش عم بقدر لحقو" .وبصوت
خافت وحزن شــديد أكملت" :غايل عقلبي .إيه
غايل كتري ،مبــدع ...ايه مبدع كبري .الكلمات ييل
لحنتا مايف متال كلمــات وال مطرحك بقلبي وال
"نبــع املحبة" متل باقي األغانــي .أعمالك إلها
خصوصية كبرية ما بتشبه شغل حدا ،كنت ورح
تبقى حجر أســاس بكل الحفالت وعمود فقري
لك ّل مســرتي الفنية ...من ايمتى غنيت انا يا
احسان وما كنت انت؟ يا هاملبدع الكبري شو بدي
ّ
بتعب هالكلمة.
قلك اليوم؟ اني مضطربة؟ ال ما
يمكن أحســن يش قلك نام بســام هيدي سنّة
الحيــاة ...ك ّلو رايحّ ...
خل هالدنيي تحكي عنك
مع كل طلعة شمسّ ،
خل كل العالم يحكي عن
إبداعات األغنية اللبنانية وك ّل أعمالك الخالدة".
وختمت" :ولبينما نلتقي عدروب ربنا يا احسان،
اســمحيل تتقبّل مني شــكري العميق وعرفان
الجميل لك ّل عمــل رائع قدمتيل هوي واحرتامي
وتقديري الكبريين .انشالله اليوم يكون ربنا عم
يفتحلك ابواب الجنة اليل بتستحقها عن جدارة
أو يكون عم يضمك لتلحن للماليكة أحىل األلحان
بالسما واسمحيل قدّم لعيلتك تعازي طالعة من
نص قلبي انو يتعزو برحمــة ربنا ويتأكدوا انو
نفسك بالسما".

الجامعة اللبنانية لدراسة السياسة واالقتصاد وبعد عامني أشاح عن الدراسة الجامعية بعدما
وجد هويته الحقيقية يف املوسيقى .سافر إىل إيطاليا عام  1970ليدرس التأليف املوسيقي يف
معاهد جنوى وميالنو .عاد إىل بريوت عــام  .1979عزف وغنّى يف فندق "كومودور" حيث
اتفق معه املخرج سيمون أسمر واملخرج روميو لحود لقيادة االوركسرتا يف برنامج "ستوديو
الفن"  ،1980ويف العام  1985ترأس الدائرة املوسيقية يف اإلذاعة اللبنانية.
كملحن وقائد أوركســرا يف مطلع الثمانينــات حيث بدأ رحلته مع التلحني مع
عُ رف
ٍ
الفنانــة ماجدة الرومي والفنان راغب عالمة من ثم انترشت أعماله وكان له تعاون طويل
مع ماجدة الرومي والفنانة جوليا بطرس واحتلت ألحانه املراتب األوىل طوال التســعينات.
نال جوائز عدة يف تونس عام  1994بمهرجان "امليكروفون الذهبي ،وعام  1996يف مهرجان
القاهرة كما حاز سنة  2006تكريم دار األوبرا يف اإلسكندرية من جمعية فناني اإلسكندرية.
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قصة صاخبة في عمق مارسيليا
الجنسية الفرنسية بسبب خالف بشأن الرضائب .هو
ّ
يجسد يف املسلسل شــخصية الفتة وصاخبة بالقدر
نفســه :إنه العمدة "روبرت تارو" .يف بداية املسلسل،
يُخطط "تارو" ملرشوعه الضخم األخري :تجديد الواجهة
البحرية يف "مارســيليا" التي ستشــهد بناء كازينو
عمالق يف وســط املدينة ،قبل تسليم منصبه إىل تلميذه
املتملق "لــوكاس باريه" .لكن فيما يســتعد ملرحلة
التقاعد ،يخونه "باريــه" عرب التصويت ضد املرشوع
ّ
للرتشح مجدداً.
الذي يخطط له ،ما يدفع "تارو"
يقول فرانك ّ
إن دور "تارو" ُكتِب خصيصا ً لجريار
ديبارديو ألنه يحمل املواصفات الجسدية املناسبة لهذه
ً
مقارنة بما
الشــخصية .لكن يرتاجع دور ديبارديــو
يعتربه منتج العمل "الشخصية الرئيسية" :إنها مدينة
"مارســيليا" .عىل غرار "نابويل" و"ليفربول" ،لطاملا
تميزت ثاني أكرب مدينة يف فرنســا بأجواء رومانسية
كفيلــة بجذب املبدعني .لكن ال يســتطيع أحد التأكيد
عىل احتفاظ املدينة بشــخصيتها املميزة .يقول سريي
ّ
يجسد "الرصاع" املحتدم بني "مارسيليا"
إن مسلسله
القديمة "ومارسيليا" الجديدة من خالل عرض املعركة
املشحونة بني السيايس املاكر واملعارص واملرتّب "باريه"
والســيايس التقليدي "تارو" .حتى إن فرانك يقول ّ
إن
"تارو" يمثّل "الجانب النبيل من السياســة" .ما سبب
مشهد املخدرات إذا ً يف بداية الفيلم؟
يجيب فرانك" :تتعامل أوروبا مع مسألة املخدّرات
بأعىل درجات النفاق .نعرف جميعا ً أن الشــخصيات
السياســية تتعاطى املخدرات .لقد اســتعملنا هذه
الفكرة ملناقشة مشكلة املخدرات .لم نرغب يف الرتكيز
عىل الكوكايني وحــده ،بل جميع األنواع األخرى وتلك
التي يتناقلهــا الناس يف األحيــاء الفقرية" .يضيف
سريي" :نحن نقدّمه كشــخص سيئ يف البداية عرب
مشــهد تعاطي الكوكايني .لكن ســيالحظ الجميع

جـــــــــــاد حـــــــــداد
داخل ملعب "فيلودروم" ،معقل نادي كرة القدم
الفرنيس "أوملبيك مارسيليا" ،ينحني جريار ديبارديو
فــوق طاولة ويشــ ّم خطا ً طويالً مــن الكوكايني،
فيشعر بالراحة ثم يتّجه نحو امللعب وينظر إىل حش ٍد
من مشــجّ عيه ويقول" :أنا أعشق هذه املدينة" .إنه
ترصيح مربر ،فهو عمدة املدينة منذ عرشين سنة.
أهالً بكم يف مسلســل  Marseilleالذي يعرض
قصة درامية عن املكائد السياســية والفساد وحرب
العصابات ،مع ملحة من عالم املخدرات.
تتابع "نتفلكس" يف هــذا العمل تقديم ميزانية
ضخمة وإرشاك أسماء مشهورة كما تفعل يف معظم
مشاريعها .املسلسل من كتابة دان فرانك ،ومن إنتاج
فلورانت ســري ،ومن بطولة ممثلني فرنسيني من
أمثال جريالدين بايلهاس وبينوا ماجيميل.
ينضم ديبارديــو أيضا ً إىل طاقــم التمثيل ،وهو
اسم معروف يف الثقافة الفرنســية ويُعترب من أشهر
املمثلني يف الخــارج لكن يحيط به الجدل طوال الوقت.
يحمل ديبارديو اآلن الجنسية الروسية بعد تخليه عن

Music

"كويزيانا" ُتطلق ""Chapter 3
أطلقت فرقة " ُكوَيزيانــا" " -"Kuwaisianaوهي
عربي ناشــطة يف الواليات ا ُملتحدة األمريكيّة-
فرقة روك
ّ
ألبومهــا القصري الجديد بعنــوان "( "Chapter 3الباب
الثالــث) بالتعاون مــع رشكــة "Universal Music
"Menaوهو من نمط موســيقى الـAlternative Arab
الخليجي التي ال تزال غري
 Rockوتحديدا ً موسيقى الروك
ّ
شائعة يف الواليات ا ُملتحدة األمريكيّة والعالم العربي.
يتأ ّ ّلــف األلبوم من عدّة أغنيــات نذكر من بينها
" "Vimtoوهي األغنية الرئيسة يف هذا األلبوم القصري
ّ
مؤســس الفرقة Aziz
الذي كتب ولحّ ن وو ّزع أغنياته
 +وقام بتسجيلها يف مدينة نيو أورلينز قبل أن يتنقل
إىل مدينة سياتل يف واشنطن .تقول فرقة " ُكوَيزيانا":
ّ
ي ّ
مشقة الهجرة ،وصعوبة االستقرار يف
ُجسد االلبوم
بلد جديد .أمّ ا أغنيــة " "Vimtoفتتعمّ ق يف البحث عن
السعادة يف صغائر األمور.

الحقا ً أنه عكس ذلك .هو ليــس نموذجا ً مبتذال ً من
السياسيني الفاسدين ،بل إنه يحارب من أجل مدينته
ويحبها أكثر من عائلته".
يجد صانعو املسلســل صعوبة يف اســتجماع
املستوى نفسه من الشــغف تجاه وضع السياسة
الفرنســية راهناً ،ويعترب فرانك هذه الحالة "مخيّبة
لآلمال" .يف ظل تــايش الثقة بكبار الشــخصيات
ّ
وتوسع املشاعر املعادية
السياســية يف أنحاء أوروبا
لإلســام غداة اعتــداءات باريس يف شــهر ترشين
الثاني ،بدأت النزعة القومية تتصاعد يف كل مكان ،ال
سيما يف فرنسا حيث يتابع حزب "التجمع الوطني"
بقيادة مارين لوبان حصد الدعم الشــعبي .يشعر
فرانك بالرعــب من هذه النزعــة املفاجئة إىل تأييد
السياسة القومية ،فيقول" :أوروبا ليست اشرتاكية

لكنها ليســت موحّ دة أيضاً ،ويتّضح هذا الوضع يف
أزمة الهجرة .يحاول الجميع حماية أرضه وحدوده.
أنا أعترب هذه النزعة القوميــة مخيفة ألقىص حد،
ولهذا السبب أعارض خطة "بريكست".
يف فرنسا ،لم يحصد املسلسل تقييمات موحّ دةّ .
لكن
االنتقادات السلبية جعلت أحد املسؤولني يف رشكة اإلنتاج
يعلن أن النقاد يف باريس فقط لم يعجبوا باملسلسل.
يحمل العمل عددا ً من الشوائب ويفتقر إىل األسلوب
الجاذب واملواصفات التي تميّز مسلســاً سياســيا ً
فرنســيا ً ممتازا ً آخر بعنــوان ( Baron Noirالبارون
األســود) .مع ذلك ،تقدّم هذه القصــة الدرامية عددا ً
من أفضل اللحظات .قد تكون األجواء العامة صاخبة
ورسيعة وشــائبة لكنها ال تخلو من السحر ،عىل غرار
أجواء مدينة "مارسيليا" وبطل املسلسل طبعاً.

Series

أبو صدام" على "شاهد "VIP
يف رحلة غــوص داخل
خبايا النفس البرشية ،والحياة
القاسية القاحلة وعرب رحلة
اليــوم الواحد ،تعرض منصة
"شاهد  "VIPاملنضوية تحت
مظلــة "مجموعــة "MBC
الفيلم املــري "أبو صدام"
اعتبارا ً من اليوم .فبعد غياب
عن الســينما ثماني سنوات
تعــود ا ُملخرجــة نادين خان
لتقديــم فيلم "أبــو صدام"
مــن قصتهــا وإخراجهــا،
والسيناريو لـ محمود عزت،
وبطولة محمد ممدوح ،أحمد
داش ،سيد رجب ،عيل قاسم،

هديل حســن ،عــي الطيب
وآخرين .وتدور أحداث الفيلم
حول ســائق شــاحنة لنقل

البضائع له خــرة كبرية يف
عمله ،ويكلــف بمهمة نقل
إحدى الشــحنات عىل طريق
الساحل الشمايل بعد انقطاع
عن العمل دام لخمس سنوات،
وبينما يحــاول إنجاز مهمته
عىل أكمل وجه مع مُســاعده
الخاص ،يتعــرض لعدد من
املواقف التي تجعــل األمور
تخرج عن السيطرة ،وخالل
رحلته ومحطات اإلســراحة
يســتعرض الكثري مما دار يف
حياته وتمتــزج رحلته عىل
الطريق بني العام والخاص يف
أجواء ساخرة وصادمة.

حظــــــك اليـــــوم

الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

ال للترسع يف إطالق االحكام،
يجب أن تأخذ بعني االعتبار أن
جوّك الخاص مصدر املشاكل
والتجاذبات السلبية.

عليك التزام الحذر يف بعض
األحيان لئال تقع يف خطأ جسيم،
وخصوصا ً أن هناك من ينتظر
أي خطوة ناقصة من جانبك.

تتفق مع الرشيك عىل عدة أمور،
ولن ترتكا أي خالف يتفاقم لئال
تقعا يف مشاكل حلولها صعبة.

تترصّ ف بإيجابية كبرية تجاه
الزمالء ،وهذا يكون من دون
شك محل تقدير واحرتام كل من
حولك مستقبلياً.

عليك أن تكون أكثر وضوحا ً
مع الرشيكّ ،
عب له عن حقيقة
مشاعرك الرومانسية تجاهه
لكي تكسب هذه العالقة.

استعدادك للدفاع عن الرشيك
حتى النهاية يشكل عالمة
فارقة يف حياتك ويع ّزز
موقعك عنده .

المــــيزان

العقــــرب

القــــوس

الجــــدي

الدلــــو

الحــــوت

 23أيلول -
 23ترشين األول

 24ترشين األول -
 21ترشين الثاني

 22ترشين الثاني-
 21كانون األول

 22كانون األول -
 19كانون الثاني

 20كانون الثاني -
 18شباط

 19شباط -
 20آذار

ال ُ
تقس عىل الرشيك وكن
أكثر مرونة ،تطورات كثرية يف
العالقة ،وهذا يكون يف مصلحتك
ويرتد إيجابا ً عىل العالقة.

إحذر بعض الرتاجع املعنوي
املرتافق مع بعض الرتدّد يف هذه
الفرتة العصيبة لكي ال تفلت
األمور من بني يديك.

حافظ عىل وترية واحدة يف العالقة
بالرشيك لكن ال تجعل الروتني
يدخلكما يف امللل ،فهذا ليس يف
مصلحتكما عىل املدى املنظور.

الجو العام يف العمل اليوم قد
يشري إىل بعض التغريات املفاجئة
يف مجالك املهني أو يف إدارة
املؤسسة التي تنتمي إليها.

َ
يفسح لك يف املجال لح ّل األمور،
وخصوصا ً أن الوضع بات
محتدماً ،ومن شأن ذلك ّ
أن يرتك
انعكاسات تطال الجميع.

ابتعد عن االستخفاف يف
تعاملك مع الرشيك ،وكن أكثر
عمقا ً معه ،فهذا يفيدكما أكثر
عىل املدى املنظور .

١٢

اقــــتصــــاد

العـــدد  - 900السنــــة الـرابـعـة

الـخـمـيـس  ٤آب 2022

هاجس عبء العام الدراسي يالحق األهالي بعد رفع الدعم عن الكتب األجنبية

كباش لخفض سعر "دوالر الكتاب المدرسي"...
هل تربح "التربية" و"اإلقتصاد" الجولة أم دور النشر؟
يالحق هاجس بدء العام الدراسي وما يحمله من عبء األقساط المدرسية المدولرة
وشراء الكتب المدرسية ،أهالي تالمذة المدارس الخاصة ،إذ يحبسون أنفاسهم لما
سيؤول اليه دوالر الكتاب المدرسي للسنة الدراسية  2023-2022مع دخولنا في شهر
آب واقتراب بدء العام الدراسي الجديد في ايلول.
بــاتــريســيــا جــالد
يســعى بعض األهايل جاهــدا ً لتبديل
كتب ابنائهم املســتعملة مــع زمالئهم يف
املدرســة الواحدة ،ومن لم يحالفه الح ّ
ظ
يحاول أن يشرتي الكتب وفق سعر رصف
للدوالر الواحد بقيمــة  4000لرية لبنانية
للمســتعملة منها أو  8000لــرة ،فيما
الصفــوف العالية وفق تســعرية  16ألف
لرية درءا ً لدولرة الكتاب وفق سعر السوق
الســوداء خصوصــا ً لصفوف الســنوات
الدراسية األربع األخرية.
أما املكتبــات فلم تبدأ بعد ببيع الكتب
املستعملة والسبب انتظار تسعرية وزارتي
الرتبيــة واإلقتصــاد لــراء الكتب عىل
أساسها ،وعند اإلتصال بها تجيب« :لم نبدأ
بعد ببيع الكتب املدرسية املستعملة وننتظر
التســعرية الرســمية لكيفية احتســاب
الدوالر» .فــإذا كان معدّل ســعر الكتاب
املســتورد عىل سبيل املثال  30دوالرا ً يكون
السعر وفق السوق السوداء ( 31500لرية
للدوالر) بقيمة  915ألف لرية لبنانية للكتاب
الواحد علما ً أن بعــض الكتب يصل اىل 60
دوالرا ً أما الكتب الوطنية فيصل سعرها اىل
 10و  15دوالرا ً للكتاب .ما يطرح تساؤالت
حول فاتورة الكتب املدرسية والقرطاسية
التي سيتكبّدها األهايل؟ ليضاف اليها عبء

إعـــــالنــــات رســــميـــــة
اعالن صادر عن محكمة طرابلس
الرشعيه السنية
غرفة القايض الشيخ عمر البستاني
اىل مجهول املقام ماجد محمود العيىس
يقتيض حضورك اىل هــذه املحكمة الثالثاء
 2022/9/20الثامنــة صباحــا لحضور
الجلسة يف الدعوى املتكونة بينك وبني ارساء
عيل العيىس بمادة تفريق للغيبة واملؤسســة
برقم  2022/2011وإذا لم تحرض او ترسل
وكيال عنك او تتخذ مقاما مختارا ضمن نطاق
املحكمة الستالم االوراق الخاصة بهذه الدعوى
تعترب مبلغا اصوال حتــى الحكم القطعي
ويجري بحقك االيجاب الرشعي والقانوني
طرابلس يف 2022/7/18
نائب رئيس القلم
ابراهيم الحج
إعالن عن صدور قرار باثبات وفاة
صادر عن محكمة طرابلس
الرشعيه السنية
غرفة القايض الشيخ سمري كمال الدين
بتاريــخ  2022/7/6صــدر عن هذه
املحكمة قرار قىض بإثبات وفاة «حســن
احمد املرصي» رقم الفصل 2022/1845
فمــن له حق أو مطلــب يتعلق باملحكوم
بإثبات وفاة املذكور أو يعرف عنه شــيئا ً
مراجعة هذه املحكمة ضمن املهلة القانونية.
طرابلس يف 2022/8/3
رئيس القلم
الشيخ طاهر ملحم

أسواق وعمالت

اليـــــورو
$ 1.0136
هرفينا األوكرانية
$ 0.0273

القســط الســنوي بالدوالر النقدي الذي
يرتاوح بني  400وألف دوالر.

اإلجتماع األول

الرواتب ،من هنا يمكن خفض سعر دوالر
الكتــاب املحيل .علمــا ً أن صناعة الكتاب
الوطني تســتلزم تسديد ســعر استرياد
الورق واملحابر والسيلوفان وبالك املطبعة
بالدوالر األمريكي .فهل سيلقى هذا الطرح
رضا أصحاب دور النرش؟

يف هذا الســياق ،بدأت وزارتا اإلقتصاد
والرتبيــة بعقد اجتماعاتهمــا كما علمت
«نداء الوطن» مع دور النرش ،ويف اإلجتماع
رأي دور النشر
األول الــذي جرى منذ يومني دار خالف مع
رس نقابة
دور النرش التي تريد دولــرة الكتاب وفق
يف هذا اإلطــار ،أ ّكد أمــن ّ
النارشين املدرســيني وصاحب دار الفكر
سعر السوق السوداء ،خصوصا ً وأن عملية
اللبناني جــاد عايص لـ»نــداء الوطن»،
دعم الكتب املســتوردة مــن قبل مرصف
«أن النقابــة مــرة
لبنــان و ّلت مع وصول
عــى دولــرة الكتاب
إحتياطــي «املركزي»
املــدريس وفق ســعر
بالعمــات األجنبية اىل
عاصي لـ"نداء الوطن"» :نقابة رصف السوق السوداء
الخط األحمر.
وأوضــح مديــر الناشرين المدرسيين مصرّة ألن الكلفــة مرتفعــة
عــام وزارة اإلقتصاد على دولرة الكتاب المحلي عليهم وســعر الكتاب
مسعّ ر أصالً ومنذ زمن
والتجــارة محمــد أبو
نظرًا إلى كلفته المرتفعة
بالــدوالر األمريكــي».
حيدر لـ»نداء الوطن»
ولفت اىل أن «نــارشي الكتب قدّموا خالل
أن وزارتي الرتبية واإلقتصاد تضغطان عىل
العامني املاضيني نســبة  55%من ســعر
دور النرش لخفض ســعر الكتاب املدريس
ّ
الكتــاب للتلميذ ،عىل ســبيل املثــال ،اذا
املحل حرصا ً واملسعّ ر بالدوالر بنسبة 25%
كان ســعر الكتاب  10دوالرات كنا نبيعه
من سعره األسايس .ولكن أصحاب «الدور»
بـ 4.5دوالرات ،باعتبــار ان أصحاب دور
ترفض هذا األمر» .واســتندت الوزارتان يف
النرش كانوا يســدّدون الرواتب للموظفني
ذلك املطلب عىل اإلعتبارات التالية:
بالشي ّكات وعىل أساس  8000لرية لبنانية
إن جزءا ً من الكتاب غري مدولر ال سيما
للدوالر .أما اليوم ومع تسديد نصف الراتب
إيجــارات دور النــر والرضائب وبعض

بالــدوالر النقدي والنصف الباقي شــيكا ً
تغريت املعادلة».
أما بالنســبة اىل املواد املكوّنة للكتاب
وتحديــدا ً املســتوردة منها قــال عايص:
«الورق عىل سبيل املثال ارتفع سعره عامليا ً
بنســبة  300يف املئة وكذلك قيمة الشحن
ارتفعت وأســعار وبدل النقل جراء زيادة
أســعار البنزين واملازوت .واستنادا ً اىل تلك
املعطيات ال يمكننا اإلســتمرار وتحمّ ل كل
التكاليف ،رغم أن كلفة الرضائب نسددها
باللــرة اللبنانية وباتت اليوم وفق ســعر
ّ
منصة «صريفة» التي يبلغ سعرها 25700
لرية لبنانية.
ومرورا ً عىل تطــوّر مبيعات الكتب
لدى دور النرش ،قال إنها «تراجعت بنسبة
 94%بسبب اعتماد سياسة تبادل الكتب
املستعملة بني األهايل يف املدارس الخاصة،
وبذلك فإن كلفة طباعــة  30ألف كتاب
تختلف عن طباعــة  300ألف كتاب كما
كان الوضــع عليه يف الســابق» .الفتا ً اىل
السياسات الخاطئة التي اعتمدت سابقا ً

"البنك الدولي" :تنفيذ اإلصالحات بسرعة
ّ
يخفف آثار التعافي المؤلمة
واعتــر البنك الدويل يف التقريــر ّ
أن «املالية
شــدّد البنك الدويل عىل أنّه «عىل لبنان
أن يعتمد عىل نحو عاجل وبفعالية برنامجا ً
العامة يف لبنان يف فرتة ما بعد الحرب األهلية
اســتُخدمت كأداة لســيطرة ممنهجة عىل
شــامالً إلصالحات املالية العامــة الكلية،
موارد البالد ،فســاعدت عىل خدمة مصالح
واإلصالحات املالية والقطاعية التي تخصص
نظام اقتصاد ســيايس متجذِّر .واستُخدِم
أولوية للحوكمة واملساءلة والشمول .وكلما
ت ّم اإلرساع يف تنفيذ هذه اإلصالحاتّ ،
الرتاكم املفرط للديون لخلق وهم االستقرار
خفت
وتعزيــز الثقة يف النظام املــايل الكيل حتى
اآلثار املؤملــة لعملية التعايف عىل الشــعب
يســتم ّر جذب الودائع .وأدّى الكساد الذي
اللبناني».
كان متعمدا ً خالل األعوام الثالثني املاضية إىل
وأشار يف تقرير «املالية العامة يف لبنان:
إفراغ الدولة من قدراتها عىل تأمني الخدمات
مخطط تمويل بونزي؟» اىل أنه «فيما تتطلب
األساسية للمواطنني».
معالجة األوضاع الهشــة
برنامجا ً عىل األمد املتوسط
ويُقدّم «تقرير املالية
إىل الطويــلّ ،
فإن الشــعب
العامــة يف لبنان :مخطط
ُ
اللبناني يحتاج إىل مساعدات استخدِم تراكم الديون تمويل بونزي؟» ،الصادر
فورية ،واألهــم من ذلك إىل لخلق وهم اإلستقرار
أمــس ،تحليــاً ألوضاع
تبني سياســات مسؤولة
املالية العامــة يف لبنان يف
وجذب الودائع
من قبل السلطات .ويقرتح
فرتة ما بعد الحرب األهلية
التقرير سلســلة من التدابري والسياسات
لفهم األســباب الجذرية املؤدية إىل إفالس
الكلية والقطاعية لتلبية اإلحتياجات الفورية
النظــام املتوقع عىل نحو واســع .ويُر ِّكز
للسكان ،ويف الوقت ذاته تنفيذ إصالحات يف
التقرير عىل ثالثة عنارص رئيسية :سياسة
املالية العامة يف الجمهورية الثانية ،وإعادة
األمد املتوسط إىل الطويل لتحسني القدرة عىل
توفري الخدمات واستدامتها وقابليتها عىل
هيكلــة النظام املايل الــكيل؛ وعدم تقديم
الصمود يف وجه الصدمــات .وتُر ِّكز التدابري
الخدمات العامــة .وترصد نتائج التقييم:
املقرتحة عىل ثالثة أهداف رئيسية )1 :ضمان
( )1خروجا ً منهجيا ً وحا ّدا ً عن سياســة
استدامة الخدمات األساسية ويُرس تكلفتها؛
املاليــة العامة املنظمــة واملنضبطة)2( ،
 )2تعزيز اإلنصاف يف اإلنفاق العام؛  )3رفع
الفرص الضائعة لحماية األغلبية الشاسعة
كفاءة اإلنفاق العام يف مختلف القطاعات.
من املودعــن بالدوالر األمريكــي؛ و()3

االسترليني
$ 1.2122
الين الياباني
$ 0.0074

بيـتـكـوين
$ 23323
الذهب
$ 1773

CMC crypto
$ 536
الفـضـة
$ 19.88

إستئناف قرار
إخالء سبيل خليفة

انهيارا ً ملنظومة الخدمات العامة األساسية
التي كانت ضعيفــة أصالً ،ما يضع العقد
االجتماعي يف دائرة الخطر.
ويقوم التقرير بتحليل آثار السياسات
الكلية والهيكلية العشوائية التي انتهجها
لبنان عىل «الفشل» يف توفري الخدمات العامة
األساسية للسكان .وأدّت األزمة الراهنة إىل
تفاقم أوجه النقص الخطرية والســائدة
منذ وقت طويل يف تمويــل هذه الخدمات
العامة األساسية :املياه ،والكهرباء ،والنقل،
والرعايــة الصحية ،والتعليــم ،والحماية
االجتماعية .وأثَّرت الصدمات املتعاقبة التي
أصابت لبنان منذ  2019عىل جانبي العرض
والطلــب لقطاعات االقتصــاد الحيوية.
وكشفت األزمات عن هشاشة نظام تقديم
الخدمات يف لبنان ،وهو نفسه نتاج سيطرة
النخبة عىل موارد الدولة لتحقيق مكاسب
شــخصية .وكانت عملية إضعاف تقديم
الخدمــات العامة يف ســياق جهد مُتعمد
إلفادة فئة محدودة عىل حســاب الشعب
اللبناني .وكان املواطنون يف نهاية املطاف
يدفعون تكاليف مضاعفة ،ويحصلون عىل
منتجات أو خدمات ذات جــودة متدنية،
وكانت اآلثار أيضــا ً تنازلية بدرجة كبرية،
حيــث تؤثِّر عىل الرشائح الســكانية ذات
الدخل املتوسط والدخل املنخفض بدرجة
أكرب بكثري من غريها.

الروبل
$ 0.0164
بــرنــت
$ 100.04

بدعم مرصف لبنان الكتاب املستورد بدل
دعم الكتاب اللبناني .من هنا شدّد عايص
عىل أن «دور النرش ال تســتطيع أن تبقى
كبش محرقة».
وعــن مســألة رشاء املســتلزمات
املســتوردة لصناعة الكتاب وفق ســعر
«صريفــة» عىل غرار ســائر التجّ ار ،أ ّكد
عايص أنه «من غري السهل اإلسترياد وفق
سعر «صريفة» وتلك املســألة ال تنطبق
عليهم».
كان ذلك بالنسبة اىل املدارس الخاصة،
أما يف ما يتعلق باملدارس الرســمية ،يت ّم
توفري الكتــب للتالميذ مجانــا ً من قبل
منظمة اليونيســيف واملركــز الرتبوي
ومعهد البحوث وبالتايل ال يواجهون عبء
رشاء الكتب املدرسية.
وبانتظــار نتيجــة اإلجتماعــات
الالحقة التي ستتابع بني وزارتي الرتبية
ّ
املتوقع أن
واإلقتصاد ودور النرش ،مــن
تحسم مســألة تســعرية «دوالر الكتاب
ّ
املحل» قبل منتصف الشهر.

اســتأنفت النيابــة العامــة
االستئنافية يف جبل لبنان قرار إخالء
ســبيل رئيس مجلس إدارة االعتماد
املرصيف طارق خليفة بكفالة مالية
قدرهــا مليار و 800مليــون لرية،
مبقية عليــه يف الحجز .خليفة الذي
كان قد صدر بحقه قرار بمنع السفر
يف شهر آذار الفائت ،ووضعت اشارة
منع ترصف عىل عقاراته وسياراته
واســهمه وحصصــه يف الرشكات
التجارية ،أوقــف يف االول من آب يف
املطار بناء عىل بالغ بحث وتحر صادر
بحقه ،عىل خلفيــة دعوى مقامة
ضده من املحامية ندى أبو سليمان.
فاملرصف الذي يرأس خليفة مجلس
إدارته ،أخل بالرشوط التعاقدية يف ما
خص االسهم التفضيلية ،ولم يلتزم
يف ســنوات ما بعد األزمة بتســديد
الفوائــد العائدة عىل هذه االســهم
كمــا تقتيض الــروط املوضوعة
عند توقيع العقد متحججا ً بتحقيق
الخســائر .ذلك مع العلم أن االسهم
التفضيلية تختلف اختالفا ً جذريا ً عن
الودائع .وهي وإن كانت تدر الفوائد،
إال أنها تدخل يف رأسمال املرصف وال
يجوز باي شكل من االشكال إعادة
إقراضها عىل غرار الوديعة.

اليوان الصيني
$ 0.1480

الليرة التركية
$ 0.0556

خام WTI
$ 93.94

طن القمح
$ 348

تــتــــــــمــات

nidaalwatan.com
العـــدد  - 900السنــــة الـرابـعـة

سجال "هابط" بين ميقاتي وباسيل...

ويف خضــ ّم تزاحم املنعطفات املصريية التي يم ّر بها البلد وأبناؤه ،وجد
كل من الرئيس املكلف نجيب ميقاتي ورئيس «التيار الوطني الحر» جربان
باسيل متسعا ً من الوقت لتقاذف املســؤوليات العقيمة عن مسبّبات عدم
التأليف وحرمان اللبنانيني من أبسط حقوقهم يف الكهرباء واملاء واإلصالح
والعدالة ،فاندلع سجال «هابط» بني الجانبني استخدمت فيه عبارات دون
املســتوى وأمثلة شــعبية «تحت الزنار» بلغت ح ّد وضع املكتب اإلعالمي
مليقاتي مضامني بيان املجلس الســيايس لـ»التيــار الوطني» ضمن خانة
فيي» يف إشارة إىل القول الشعبي الذي يًستخدم
«شــييل اليل فيكي وحطيه ّ
عاد ًة يف معرض الر ّد عىل ما تسوقه «املومس» من اتهامات بحق اآلخرين!
ّ
شــن هجمة متجددة عىل ميقاتي عرب مجلس تياره
وكان باســيل قد
السيايس ،فحمّ له «مسؤولية االستخفاف بالدستور» وارتكاب «جريمة بحق
اللبنانيني» من خالل «التعطيل املتعمّ د لعملية التشكيل» ،فضالً عن تحميله
«جزءا ً كبريا ً من مسؤولية انقطاع الكهرباء ألنه عرقل تنفيذ الخطة ويرفض
اليوم أي حل أو هبة» من زاوية التلميح إىل رفضه االســتحصال عىل الفيول
اإليراني ملعامل الكهرباء ،ليخلص يف مضبطة االتهامات التي س ّ
طرها بحق
الرئيس امل ّكلــف إىل اعتبار «مواقفه تدعو إىل الريبة فهو ال يســمح لوزارة
الطاقة بتوفري الحلول ألزمة الكهرباء وال يقوم بما يتوجّ ب عليه لتفعيل عمل
القضاء يف جريمة املرفأ ويعرقل كل خطوة من شأنها الح ّد من رضر إستمرار
حاكم البنك املركزي ،وفوق هذا كله يمتنع عن التشكيل الجدّي للحكومة».
عىل األثر ،ســارع املكتــب اإلعالمي مليقاتي إىل إصــدار ر ّد عنيف عىل
بيان باســيل مع التصويب عىل «حاشــية رئيس الجمهورية» التي دخلت
عىل خط عرقلة التأليف ،فوصــف اتهامات «التيار الوطني» له بأنها «قمة
الفجور السيايس وقمة الوقاحة» ،واســتخفافا ً بالوقائع من جانب «تيار
قلب الحقائق» املحارض «بالعفاف الســيايس» ،وصوال ً إىل التشديد عىل ّ
أن
هذا «الفجور السيايس ونسج البيانات» لن يفلح يف «التعمية عىل مسؤولية
«التيــار الوطني الحر» ورئيســه تحديدا ً يف ما وصل اليــه العهد وهو عىل
مشارف االنتهاء» ،وختم« :فليخجل من يوعز بنرش هكذا بيانات ويتوهم ّ
أن
ّ
املتصدع من
هذه الخزعبالت تنطيل عىل اللبنانيني ،وليقم برتميم زجاج بيته
الداخل قبل الخارج».
وأمــام ما وصلت إليه الدولة من ترهل وانحطــاط يف األداء وتخاذل يف
تحمل املســؤوليات الوطنية ،أطلق رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمري
جعجع نفري االســتحقاق الرئايس أمس باعتباره «إما سيشــكل املدماك
األول باتجاه مسرية االنقاذ املطلوبة وإما «عىل الدنيا السالم» للسنوات الـ6
املقبلة ،وسوف يســتمر هذا «الجهنم» الذي نعيش فيه ،ال بل سننتقل من
سيّئ اىل أسوأ ال سيما مع انتهاء املدخرات».
وانطالقا ً مــن ّ
أن «الوقت حان لطرح األمور عىل حقيقتها إذ ال يمكننا
اإلستمرار بالتسويف واطالق الشــعارات الرنانة الفارغة» ،دعا جعجع إثر
اجتماع تكتــل «الجمهورية القوية» إىل انتخــاب رئيس جديد للجمهورية
«يستطيع املواجهة ومعالجة األزمة» ،مشددا ً عىل وجوب «بذل كل الجهود
ليشكل استحقاق الرئاســة بداية عملية االنقاذ وإال سنواجه وضعا صعبا
جداً» ،وناشــد يف هذا السياق كافة كتل وأحزاب ونواب املعارضة إىل تشكيل
«لجنة تنسيق» تضم ممثلني عن كل األطراف «وتعمل خارج األضواء للتوافق
عىل املواصفات املطلوبة للرئيس الجديد من أجل النجاح يف انقاذ البلد ،ومن ال
يبدي تجاوبا ً يكون خائنا ً للقضية ولناخبيه» ،مع التأكيد عىل رضورة قطع
الطريق أمام وصول رئيس جمهورية جديد من قوى  8آذار ،أو حتى «رئيس
وسطي» عىل اعتبار أنه يســتحيل «الجمع بني السيادة والالسيادة ،أو بني
اإلصالح والفساد».
ويف ما يتصل باالســتحقاق الرئايس أيضاً ،رست معطيات أولية خالل
الســاعات األخرية عن التداول يف كواليس عدد من النواب التغيرييني بفكرة
ترشيحهم النائب ميشال الدويهي لتويل سدة الرئاسة األوىل ،ونقلت أوساط
مطلعة لـ»نداء الوطن» ّ
أن هذه الفكرة لم تخرج بعد عن نطاق املداوالت غري
النهائية بشــأن املوقف املرتقب الذي يعتزم النواب التغيرييون اتخاذه حيال
االستحقاق الرئايس ،مع اإلبقاء يف الوقت عينه عىل كافة الخيارات مطروحة
عىل طاولة النقاش للخروج باسم مرشح رئايس يتمتع باملواصفات التغيريية
واإلصالحية املنشودة التي تؤهله إدارة املرحلة اإلنقاذية املقبلة يف البلد.

يرسم على "العمياني"...
لبنان ّ

حقل قانا الذي انتىش املسؤولون اللبنانيون بإمكانية ضمه كامالً ،يقع
ثلثــاه من الناحية النظرية يف الحقل رقم  9اللبناني ،وثلثه يف الحقل رقم 72
االرسائييل .وهو ما زال غري مستكشــف أقله من الجهة اللبنانية ،وذلك عىل
عكس «حقل كاريش االرسائييل الذي قد يكــون ممتدا ً تحت الحقل رقم 8
اللبناني ،والذي يحتوي ثروات بدأت إرسائيل اســتخراجها فعلياً» ،بحسب
جواد ،و»بالتايل من مصلحة ارسائيــل املحافظة عىل هذا الحقل املضمون
كامالً ،وعدم تقاسم خرياته يف املستقبل مع لبنان ،واملخاطرة بحقل قانا غري
املستكشف الذي قد ال يحوي كميات تجارية كما هو متوقع».
يف الوقت الذي يفاوض فيه الجانب اللبناني انطالقا ً من مسوحات سطح
املياه ،يعتمد الجانب االرسائييل عىل حفر اآلبار والدراسات والصور الصوتية
بالغة الدقة ،التي تبني أعداد اآلبار وحجمها وسعتها واتجاهها تحت أعماق
البحار .فلبنان الذي يعتمد فقط عىل املسوحات الزلزالية والجيولوجية ،أثبت
عدم دقتها يف البلوك رقم  .4حيث لم يحتوي كميات تجارية تستأهل الحفر.
من هنا فان «التعويل عىل حقل قانا يف البلوك رقم  9يتناقض مع أساسيات
التخمني التــي تعتمد عىل اآلبار االستكشــافية وليس فقط املســوحات
الزلزالية» ،برأي جواد.
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ما يجري مع لبنــان يعيدنا بالتاريخ إىل تجربــة التفاوض بني مرص
وإرسائيل أثناء عملية السالم .حيث تفاجأ الجانب املرصي بان ارسائيل التي
وافقت عىل كل الرشوط ،لم تطلب إال الحصــول عىل بضعة أمتار إضافية
عىل شاطئ املتوسط ،فوافقت مرص من دون تردد .فكانت النتيجة حصول
ارسائيل عــى  40ألف كيلومرت إضافية يف البحر يف عملية ترســيم الحدود
البحرية انطالقا ً من نقطة الشاطئ التي وضعتها ملصلحتها .هذه التجربة
إن دلت عىل يشء «فهي تدل عىل مسك ارسائيل ملفاتها ومعرفتها العميقة
بكل التفاصيــل ،عىل عكس مفاوضيها» ،برأي جواد ،و»هذا أكثر ما نخىش
أن نكون قد وقعنا فيه بالحصول عىل قانا وخسارة أجزاء كبرية من الحقل
رقم .»8
مشــكلة أخرى قد ال تقل أهمية يضيفها جواد تتمثل يف وجود رشكة
نوفاتيك الروسية املعرضة للعقوبات يف كونسورتيوم الحفر برئاسة توتال
الفرنسية ومشاركة ايني االيطالية .وعليه فإن اجراءات استبعاد الرشكة أو
استبدالها سيكلف لبنان املزيد من الوقت لبدء الحفر حتى لو تم التوافق عىل
الرتسيم قريباً.

اإلقتراح األوروبي يُعيد الحياة...

ويف هذا اإلطار ،غ ّرد مفاوض االتحاد األوروبي املك ّلف املفاوضات حول
امل ّلــف النووي اإليراني إنريكي مورا« :يف طريقي إىل فيينا ملناقشــة العودة
إىل التطبيق الكامل لخطة العمل الشــاملة املشرتكة» ،فيما سينض ّم إليه يف
النمسا كبري املفاوضني اإليرانيني عيل باقري الذي كتب يف تغريدة« :أتوجّ ه إىل
فيينا للتقدّم يف املفاوضات» ،معتربا ً أن «الكرة يف ملعب الواليات املتحدة لتُبدي
نضجا ً وتترصّف بمسؤولية».
كما أعلن املوفد األمريكي روبرت مايل أنه يف طريقه إىل فيينا الستئناف
املحادثات حول امللف النووي اإليراني عىل أســاس تسوية اقرتحها بوريل.
وكتب مايل يف تغريدة« :تط ّلعاتنا متأنيةّ ،إل أن الواليات املتحدة تُرحّ ب بجهود
ّ
التوصل إىل اتفاق بنيّة حســنة»،
االتحاد األوروبي وهي مســتعدّة ملحاولة
معتربا ً أنّه «سيتّضح قريبا ً ج ّدا ً ما إذا كانت إيران مستعدّة لليشء نفسه».
مــن ناحيته ،أوضح الناطق باســم وزارة الخارجيــة اإليرانية نارص
كنعاني يف بيان أن طهران درست مقرتح بوريل و»عرضت وجهة نظرها»،
ّ
التوصل إىل تفاهم
مشــرا ً إىل أن بالده تبقي عىل «تفاؤلها» يف شأن إمكان
إلحياء اإلتفاق .وأبدى أمله يف أن «تحــ ّل األطراف املقابلة الوضع من خالل
اتخاذ القرارات الرضورية والرتكيز جدّيا ً عىل ح ّل املشكالت املتبقية».
ور ّدا ً عىل سؤال لوكالة «فرانس برس» ،رحّ ب ديبلومايس أوروبي يف فيينا
بـ»اجتماع يُظهر رغبة الجميع يف امليض قدماً» .وأضاف« :هذا أمر إيجابي،
لكــن يف الوقت عينه ال يشء مضمونا ً عىل اإلطالق .حاولنا إتمام املفاوضات
قبل أشهر».
ويف األثناء ،كشــف تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية موجّ ه للدول
األعضاء أن الجمهورية اإلسالمية اإليرانية أكملت تركيب  3مجموعات من
أجهزة الطرد املركزي املتطوّرة من طراز «آي آر  »6يف منشأة نطنز لتخصيب
اليورانيوم.
وذكر التقرير الذي ا ّ
طلعت عليه وكالة «رويرتز» أن إيران أبلغت الوكالة
أيضا ً بأنها تُخ ّ
طــط لرتكيب  6مجموعات إضافية من طراز «آي آر  2إم» يف
وحدة تشغيل جديدة يف املنشأة.
ويف إطار هذا التصعيد ،بدأت طهران هذا األسبوع إمداد مئات من أجهزة
الطرد املركزي الجديدة بالغاز .وقد تخ ّ
طت طهران نسبة تخصيب اليورانيوم
ً
املنصوص عليها يف اإلتفاق بواقــع  3.67يف املئة ،رافعة إيّاها إىل  20يف املئة
ً
مطلع  ،2021قبل أن تتجاوز للم ّرة األوىل عتبة  60يف املئة
مقرتبة من  90يف
املئة ،وهي النسبة الالزمة لتصنيع قنبلة ذريّة.
وأعرب املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غرويس خالل
مؤتمر صحايف يف مقــر األمم املتحدة يف نيويورك الثلثــاء عن قلقه ،قائالً:
«الربنامــج يتقدّم برسعة كبرية ج ّدا ً ويزداد مــن حيث الطموح والقدرة».
وأضاف« :يف املجال النــووي ،الكلمات املنمّ قة ال تكفــي» ،داعيا ً إيران إىل
ّ
«التحل بالشفافية».
ويف الداخل اإليرانيُ ،ق ِت َل  4أشخاص عىل األق ّل يف أيّار عندما شنّت قوات
األمن اإليرانية حملة قمع عنيفة استهدفت التظاهرات التي ن ُ ّ
ظمت احتجاجا ً
عىل ارتفاع تكاليف املعيشة ،مطلقة الذخرية الحية والخرطوش ،بحسب ما
ً
كشــفت منظمة العفو الدولية أمس،
داعية إىل محاسبة السلطات اإليرانية
عىل «ســيل العنف» الذي أطلقته ض ّد التظاهرات يف محافظة خوزستان يف
جنوب غرب إيران.
وبينما أشارت املن ّ
ظمة إىل أن أكثر من  321رجالً وامرأة ُقتِلوا عىل أيدي
قوات األمن خالل حملة قمع احتجاجات عىل مستوى البالد يف ترشين الثاني
 ،2019بعد زيادة مفاجئة يف أسعار الوقود ،اعتربت أن «قوات األمن اإليرانية
ستواصل الشعور بالجرأة لقتل وإصابة املتظاهرين إذا لم تت ّم محاسبتها»،
ً
مطالبة بأن تُنشئ األمم املتحدة آلية مستق ّلة للتحقيق يف مثل هذه الجرائم
يف إيران.
ويف الغضون ،صادق مجلس الشورى اإليراني عىل معاهدة تُتيح تبادل
الســجناء مع بلجيكا ،فيمــا كان مجلس النواب البلجيكــي قد أق ّر يف 20
تمــوز املعاهدة التي يرى منتقدوها أنها تُمهّ ــد الطريق إلفراج بلجيكا عن
الديبلومايس اإليراني أســد الله أســدي ا ُملدان بتهم «اإلرهاب» .ويف املقابل،
ترى الحكومة البلجيكية فيها فرصة إلفراج طهران عن الناشــط يف املجال
اإلنساني أوليفيه فانديكاستيل املوقوف منذ شباط.
وعىل صعيد آخر ،طلبت واشنطن من األرجنتني الثلثاء مصادرة طائرة
شــحن فنزويلية متوقفة منــذ حزيران عىل أراضيها ومرتبطة بمســألة
العقوبات األمريكية املفروضة عىل إيران .وكانت طائرة البوينغ  747بيعت
يف ترشيــن األوّل  2021إىل رشكة فنزويلية من قبل رشكة إيرانية ،يف انتهاك
للعقوبات األمريكية ض ّد الكيان َ ْي ،بحســب ما ذكرت وزارة العدل األمريكية
لتربير طلبها مصادرة الطائرة.
إىل ذلك ،أعلنت وزارة الخارجية األمريكية الثلثاء موافقتها عىل صفقتَ ْي
سالح محتملتَ ْي لبيع أنظمة دفاع صاروخي للسعودية واإلمارات بقيمة تزيد
عن  5مليارات دوالر .وذكرت الخارجية األمريكية أن السعودية ستشرتي 300
منظومة صواريخ «باتريوت ميم  104إي» ،التي يُمكن استخدامها العرتاض
ً
صواريخ باليســتية بعيدة املدى،
إضافة إىل طائرات مهاجمة ،مشري ًة إىل أن
قيمة الصواريخ مع املعدّات املرافقة لها وبرامج التدريب وقطع الغيار تبلغ
 3.05مليارات دوالر .ويف صفقة منفصلة ،ســتبيع الواليات املتحدة أنظمة
صواريخ «ثاد» أرض  -جو لإلمارات مقابل  2.25مليار دوالر.

تـــســـــالــــــي
الكلمات المتقاطعة
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 - 9إكتمل الشيء  -كبير في
السن وضعيف.
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 - 5ضعف  -د خله ونفذ فيه
(المكان).
 - 6ماع وسال  -نقيض الش ّر.
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 - 8سعدان  -تردد على الهاتف.
 - 9دولة عربية  -وشى.
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العـــدد  - ٩٠٠السنــــة الـرابـعـة

بيلوسي ُتغادر تايوان
وسط غضب صيني عارم
وســط غضب صيني عارم
تُرجم بسلسلة تح ّركات عسكريّة
ومناورات وعقوبات عىل تايوان،
غــادر الوفد األمريكي برئاســة
رئيســة مجلس النــواب نانيس
بيلــويس تايــوان مســاء أمس
متوجّ هــا ً إىل كوريــا الجنوبية،
مح ّ
طتها التالية يف جولة آسيوية،
فيما ســتتوجّ ه الحقا ً إىل اليابان.
وخالل لقاء مع رئيســة تايوان
تساي إنغ ون يف تايبيه ،أوضحت
بيلــويس أنهــا جــاءت بدافع
«الصداقة تجاه تايوان» ومن أجل
«الســام يف املنطقة» ،مؤكد ًة يف
الوقت عينــه أن الواليات املتحدة
ّ
تتخل عــن التزاماتها حيال
لن
الجزيرة الديموقراطية التي تعيش
تحت التهديد الدائم لغزو صيني.
وأشارت بيلويس إىل أن «وفدنا
جاء إىل تايوان ليقول بشــكل ال
ّ
نتخل عن التزامنا
لبس فيه إنّنا لن
تجــاه تايــوان وأنّنــا فخورون
بصداقتنا الدائمة» ،بينما اعتربت

وزارة الخارجيــة يف بكني أنه «يف
الــراع الحايل املحيــط بزيارة
بيلويس إىل تايــوانّ ،
فإن الواليات
املتحدة هي املح ّرض ،الصني هي
الضحية .وجاء اإلستفزاز املشرتك
من الواليات املتحدة وتايوان أ ّوالً،
وجاء بعده دفاع الصني».
غري أن رئيسة تايوان شدّدت
عــى أن بالدها «لــن ترتاجع»،
مؤكــد ًة مواصلــة «الدفاع عن
الديموقراطيــة» .كما شــكرت
بيلويس عــى «اتخــاذ خطوات
ملموســة إلظهار دعمها الثابت
لتايوان يف هذه اللحظة الحاسمة».
ويف األثنــاء ،أعلنت تايبيه أن
 27طائــرة حربية صينية دخلت
مجال الدفاع الجوّي لتايوان أمس،
يف حــن رأى وزراء خارجية دول
«مجموعــة الســبع» يف بيان أن
«ال مربّر» لكي تســتخدم الصني
زيارة بيلويس «ذريعــة» إلجراء
منــاورات عســكرية ،معتربين
أنّه «مــن الطبيعي أن يقوم نواب

أخبار سريعة
«"رازوني"» في طريقها إلى لبنان

بلداننا بزيارات دولية .ر ّد (الصني)
التصعيدي من شأنه أن يزيد التوتر
ويُزعزع استقرار املنطقة».
وقبل مغادرتها تايوان ،التقت
بيلويس بالعديد من املنشقني الذي
نالوا نصيبهم من غضب السلطات
الشــيوعية يف بكني ،ومن بينهم
قائد االحتجاجات الطالبية يف تيان
أنمني ووير كايــي ،بينما كانت
الحكومة الصينية قد اســتدعت
السفري األمريكي نيكوالس برينز
مســاء الثلثاء .وح ّذر نائب وزير
الخارجية شــيه فينــغ من أن
«املبادرة (زيارة بيلويس لتايوان)
صادمة ج ّدا ً والعواقب ســتكون
خطرة ج ّداً».
وتُشــر اإلحداثيــات التي
نرشها الجيش الصيني إىل أن جزءا ً
من العمليات العسكرية سيجري
عىل بُعد  20كيلومرتا ً عن ســاحل
تايوان ،فيما كشف املتحدّث باسم
وزارة الدفاع التايوانية ســون يل
فانغ أن «بعض مناطق املناورات

تساي خالل منحها بيلوسي وسام «"ترتيب الغيوم المواتية »" في تايبيه (أ ف ب)

الصينيــة تتداخــل مــع املياه
اإلقليمية لتايوان» ،معتربا ً أن «هذا
عمل غري عقالني يهدف إىل تحدّي
النظام الدويل».
أمّ ا اليابــان ،فأبدت قلقها يف
شأن التدريبات الصينية ،مشري ًة
إىل أن بعضها سينتهك منطقتها
االقتصاديــة الخالصــة ،يف حني
دعت كوريا الجنوبية إىل الهدوء،
بينما انتقدت كوريا الشــمالية
ما وصفته بـ»التدخــل الوقح»
للواليــات املتحدة يف الشــؤون
الداخلية للصني.
ويف الغضــون ،ع ّلقت الصني
اســترياد بعض أنــواع الفاكهة
واألســماك من تايوان وتصدير

الرمــال الطبيعيــة إىل الجزيرة.
وقــ ّررت إدارة الجمارك الصينية
تعليق استرياد الحمضيات وبعض
األسماك من تايوان ،مشري ًة إىل أنها
رصدت مرارا ً نوعا ً من الطفيليات
الضــارة عىل ثمــار الحمضيات
وسجلت مســتويات مفرطة من
املبيدات الحرشية.
كما أعلنت وزارة التجارة من
جانبها« ،تعليــق تصدير الرمال
الطبيعيــة إىل تايوان» اعتبارا ً من
األمس ،من دون إبداء أي تفسري.
وتُع ّد الصني أكــر رشيك تجاري
لتايوان ،وسجل التبادل التجاري
ارتفاعا ً بنسبة  26يف املئة يف العام
 ،2021لتصل إىل  328مليار دوالر.

ثالث أزمات هزّت مضيق تايوان
تتمتّــع جزيــرة تايــوان بموقــع
جيوســراتيجي ّ
حســاس للغاية ،ومنذ
انفصالها عن الصني الشــيوعية يف نهاية
الحرب األهلية الصينية العام  ،1949أصبح
املضيق الذي يفصل بينهما بمثابة نقطة
توتر عسكرية.
واملضيق الــذي ال يتعدّى عرضه 130
كلم يف أضيق نقاطه ،هو قناة شحن دولية
رئيسية وك ّل ما يفصل بني جزيرة تايوان
الديموقراطية ذات الحكم الذاتي وجارتها
اإلستبدادية العمالقة.
وبعــد ر ّد بكني الغاضــب عىل زيارة
رئيســة مجلس النواب نانيس بيلويس إىل
الجزيرة ،يُشــر املؤ ّرخون إىل  3مح ّ
طات
ســابقة وصل فيها التوتر عــى جانب َْي
املضيق ح ّد نشوب أزمة حادة.
 أزمة مضيق تايوان األوىل :يف نهايةالحــرب األهلية الصينية،

تم ّكنت قوات ماو تيس تونغ الشــيوعية
من طرد قوميي تشيانغ كاي شيك الذين
انتقلــوا إىل تايــوان .واســتق ّر الطرفان
املتنافسان عىل جانب َْي املضيق ،جمهورية
رب الرئييس وجمهورية
الصني الشعبية يف ال ّ
الصني يف تايوان.
واندلعــت أزمة املضيــق األوىل يف آب
 1954عندما أرسل القوميون آالف الجنود
إىل جزيرتَ ْي كينمني وماتســو الصغريتَ ْي
الخاضعتَ ْ
ــن لحكــم تايوان ،عــى بُعد
رب الرئييس.
كيلومرتات قليلة عن ال ّ
وردّت الصــن الشــيوعية بقصف
مدفعي للجزيرتَ ْي ونجحت يف االســتيالء
عىل جزر ييجيانغشان ،عىل بُعد  400كلم
شــمال تايبيه .وأُخمدت رشارة األزمة يف
نهاية املطاف ،لكنّها كادت أن تضع الصني
والواليات املتحدة عىل شفري نزاع مبارش.
 -األزمــة الثانيــة :إندلع
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القتال مجدّدا ً العام  1958عندما قصفت
قوات ماو بكثافة جزيرتَ ْي كينمني وماتسو
يف مســعى جديد لطرد القــوات القومية
املتمركزة هناك.
وخشية أن تؤدّي خسارة الجزيرتَ ْي
إىل انهيار القوميني وبالتايل سيطرة بكني
عىل تايوان ،أمــر الرئيس األمريكي دوايت
دي آيزنهاور القــوات األمريكية بمواكبة
حلفائهم التايوانيني وتزويدهم باإلمدادات.
ويف مرحلة ما ف ّكرت الواليات املتحدة
لفرتة وجيزة يف نرش أســلحة نووية ض ّد
الصني التي أعلنت وقفا ً إلطالق النار بسبب
عجزها عن اإلستيالء عىل الجزيرتَ ْي وفشل
عمليات القصف يف إخضاع القوميني.
ومع ذلك استم ّرت قوات ماو يف قصف
كينمني بشكل متق ّ
طع حتّى
العام  1979بموازاة حالة من
الجمود.
 األزمة الثالثة :بعد  37سنةعىل األزمة الثانيــة جاءت الثالثة.
ففــي العقود الفاصلــةّ ،
تغيت
ك ّل مــن الصني وتايوان بشــكل
كبري .وعقب وفــاة ماو ،بقيت
الصني تحت ســيطرة الحزب
الشــيوعي ،لكنّها بارشت فرتة

إصالح وانفتــاح عىل العالم .من ناحيتها،
بدأت تايوان يف التخ ّلص من سنوات حكم
تشاينغ كاي شيك اإلستبدادية والتحوّل إىل
ديموقراطية تقدّمية ،بينما اعتنق كثريون
هوية تايوانية مميّزة وليس صينية.
واشــتعل التوتر مجدّدا ً العام 1995
عندما بدأت الصني تجارب إطالق صواريخ
يف املياه املحيطة بتايــوان احتجاجا ً عىل
زيارة الرئيس التايوانــي يل تنغ هوي إىل
الجامعة التــي تخ ّرج منهــا يف الواليات
املتحدة.
وكانت بكني تكــره يل ،خصوصا ً ألنّه
كان يُحبّــذ إعالن تايوان دولة مســتق ّلة.
وأُجريت مزيد من التجــارب الصاروخية
بعد عام ،بينما ن ّ
ظمت تايوان أوّل انتخابات
رئاسية مبارشة.
وأدّت الخطوات الصينية التصعيدية
إىل نتائج عكســية .فقد أرسلت الواليات
املتحدة مجموعتَ ْي من حامالت الطائرات
لدفع الصــن إىل الرتاجع ،يف حني فاز يل يف
اإلنتخابات بهامش كبري.
وبعد عام ،أصبــح نيوت غينغريتش
أوّل رئيس ملجلس النــواب األمريكي يزور
تايوان ،يف خطوة غري مســبوقة ،وتبعته
بيلويس بعد  25عاماً.

خالل مناورات عسكرية تايوانية الثلثاء الماضي (أ ف ب)

فتّش خبراء أتراك وروس وأوكرانيون
أمس السفينة «رازوني» التي تحمل أوّل
شحنة حبوب تُصدّرها أوكرانيا منذ الغزو
الروسي ،قبل أن تواصل طريقها من
تركيا في اتّجاه لبنان .واستغرقت عملية
تفتيش «رازوني» قرابة الساعة ونصف
الساعة ،ث ّم واصلت السفينة طريقها
عابرة المدخل الشمالي للبوسفور في
مطلع بعد الظهر .وجرى تفتيش السفينة
نزوال ً عند رغبة روسيا التي تُريد التأكد
من طبيعة الشحنة .وعلى األرض ،قصف
الجيش الروسي مدينة تشوغوييف ،كما
تع ّرضت خاركوف لضربتَيْن ليل الثلثاء
 األربعاء ُشنتا من أراض روسية .وادّعىالجيش الروسي أن «صواريخ عالية
الدقة» دمّ رت في منطقة لفوف «مستودع
أسلحة وذخيرة أجنبية ت ّم تسليمها
لنظام كييف من بولندا» .بالتوازي ،اتهم
المستشار األلماني أوالف شولتز روسيا
بأنها مسؤولة عن عرقلة تسليم توربين
موجود حاليّا ً في ألمانيا ال يُمكن تشغيل
خط أنابيب الغاز «نورد ستريم» بشكل
طبيعي من دونه ،كما تقول موسكو.
تزامناً ،صادرت الجمارك الفنلندية
بضائع على الحدود مع روسيا قادرة
على تعزيز «قدرات موسكو الصناعية
والعسكرية» وسلعا ً أخرى تخضع
لعقوبات دولية.

باكو ُتف ّ
جر األوضاع
قرب قره باغ
ُق ِت َل جندي أذربيجاني ومقاتالن أرمنيان
أمس في أعمال عنف تسبّبت بها
باكو قرب ناغورني قره باغ ،الجيب
األرمني المدعوم من يريفان .وادّعت
أذربيجان أنها سيطرت على مرتفعات
استراتيجية عدّة في قره باغ .وذكر
الجيش األذربيجاني أنه ّ
شن عملية أطلق
عليها اسم «انتقام» ،بينما أوضحت
السلطات في قره باغ أن عنص َريْن
من القوات األرمينية ُقتِال وجُ ِرحَ 14
آخرون في غارة جوّية من مسيّرة
أذربيجانية ،مستنكر ًة «اإلنتهاك الصارخ
لوقف إطالق النار» .ودعت أرمينيا
األسرة الدولية إلى «اتخاذ تدابير لوقف
التص ّرف واألعمال العدوانية ألذربيجان
وتفعيل اآلليات لتحقيق ذلك» ،فيما
اتهمت موسكو باكو بانتهاك وقف
إطالق النار في منطقة ساريبابا ،مؤكد ًة
أن جنودها لحفظ السالم المنتشرين في
المنطقة يُحاولون «تحقيق استقرار»
الوضع .كما دعا االتحاد األوروبي إلى
«الوقف الفوري» للقتال ،معتبرا ً أنّه «من
الضروري الح ّد من التصعيد واإلحترام
الكامل لوقف إطالق النار والعودة إلى
طاولة المفاوضات للبحث عن حلول
تفاوضية».

الصدر ال يرى فائدة من الحوار ويدعو إلى انتخابات مبكرة
يف خض ّم الخالفــات العميقة التي تعصف بني القوى
العراقية املختلفة حول تســمية رئيس وزراء جديد للبالد
وســط دعوات متزايدة لعقد حوار بينها ،رأى زعيم التيار
الصدري مقتــدى الصدر أمس أنه ال فائــدة ترتجى من
الحوار ،مؤكدا ً يف الوقت عينه أنّه لن يقبل بإراقة الدماء.
ودعا الصــدر إىل ح ّل الربملــان وإجــراء انتخابات
مبكرة ،داعيا ً املعتصمني إىل البقاء حتّى تحقيق املطالب،
ومطالبا ً الشعب باستغالل وجوده «إلنهاء الفساد» .كما
اتهم رئيس إئتــاف دولة القانون نوري املالكي ،من دون
تســميته ،بمحاولة قتله وفق الترسيبات األخرية ،يف وقت
واصل فيه مئــات املحتجّ ني املنارصيــن للتيار الصدري
االعتصام يف مبنى مجلس النواب لليوم الخامس توالياً.
ويف وقت ســابق ،دعت بعثة األمم املتحدة ملســاعدة
العراق (يونامي) يف بيان أمس الطبقة السياسية إىل إيجاد
«حلول عاجلة لألزمة» عرب الحوار بني األطراف السياسية.
واعتربت أن «الحوار الهادف بني جميع األطراف العراقية
اآلن أكثر إلحاحا ً من أي وقت مىض ،حيث أظهرت األحداث

األخرية الخطر الرسيع للتصعيد يف هذا املناخ الســيايس
املتوتر» .وناشــدت «الجهــات الفاعلة كافــة اإللتزام
واملشاركة بفاعلية واإلتفاق عىل حلول من دون تأخري».
وبعدمــا دعا رئيس الــوزراء مصطفــى الكاظمي
األطراف السياسية إىل الدخول يف «حوار وطني» يف محاولة
للخروج مــن األزمة ،نبّهــت البعثة األمميــة ،األطراف
السياســية ،من أنه «ال يســع العراق احتمال أن يذهب
حوار وطني آخر سدى .وال يحتاج العراقيون إىل رصاعات
مستم ّرة عىل السلطة أو إىل املواجهات».
ويف األثناء ،أعلن هادي العامري ،زعيم أحد الفصائل
البارزة يف تحالف الفتح املوايل إليران ،واملنضوي يف «اإلطار
التنســيقي» ،تأييده ملبادرة الكاظمي ،معتربا ً أن «ال ح ّل
لألزمة الحالية ّإل عرب تهدئة التشــنّجات وضبط النفس
والجلوس حول طاولــة الحوار البناء الجاد» ،بينما أجرى
الكاظمي محادثات مــع رئيس الجمهورية برهم صالح،
أكدا خاللها عــى أهمّ ية «ضمان األمن واإلســتقرار» يف
البالد.

من أجواء مجلس الن ّواب العراقي أمس (أ ف ب)
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ّ
موفقة ألوساكا
مضرب سان خوسيه :عودة
بدأ الرويس أندريه روبليف ،مشواره
يف بطولــة دورة واشــنطن االمريكيــة
املفتوحــة يف كرة املرضب ،بفوز ســهل
عىل الربيطاني جاك درايرب  4-6و ،2-6يف
طريقه اىل الدور الثالث.
وكان روبليف ،الذي حســم املباراة يف
 1.24ساعة ،أعفي من خوض الدور االول،.
وهو حقق فوزه الـ 33هذا العام يف مقابل
 11خسارة.
ويلتقي روبليف ،الســاعي اىل لقبه
الرابع هذا املوسم بعد مرسيليا الفرنسية
ودبــي االماراتية وبلغــراد الرصبية ،يف
الــدور املقبل مع الفائز مــن املواجهة
األمريكيــة  -االمريكية بني جاك ســوك
وماكسيم كرييس.
وفاز ايضــا ً الفرنيس بنــوا بري عىل
االملاني بيــر غويوفتشــيك  5-7و،4-6
واالســرايل نيك كرييوس عــى االمريكي
ماركوس جــرون  3-6و ،2-6واالمريكي
سيباســتيان كوردا عىل البيالرويس ايليا
ايفاشكا  4-6و.6-7
ويف الدور األول لدورة ســان خوسيه
األمريكية ،حققت اليابانية ناومي أوساكا،
املصنفة أوىل عامليا ً سابقاً ،عودة موفقة إىل
املالعب بعد غياب لشــهرين ،بفوزها عىل

الصينية الواعدة جينغ كينيوين ( 19عاماً)
بصعوبة وبنتيجة  4-6و 6-3و.1-6
وغابت أوســاكا ،البالغــة من العمر
 24عاماً ،عن املالعب منذ خســارتها أمام
األمريكية أماندا أنيســيموفا  7-5و 6-4يف
الدور األول لبطولة فرنسا املفتوحة ،ثانية
البطوالت األربع الكربى ،عىل مالعب روالن
غاروس يف  23أيار املايض ،بسبب إصابة يف
وتر أخيل.
وقالت أوساكا بعد الفوز" :إنه ألمر رائع
حقا ً أن أعود إىل اللعب" ،مضيفة" :لم ألعب
منذ أيار .لم أكن أعرف ذلك .قالها يل أحدهم.
من الجيد حقا ً أن أعود إىل املنافسة".
وســجلت مباراة أوساكا عودة والدها
ليونارد فرانســوا كمدرب لها بعدما عملت
ملدة عامني مع البلجيكي ويم فيسيت.
وقالت أوساكا" :من الجيد له أن يعود
ألنه يجعلني أبتسم دائماً .العودة هي األهم
فقط ،وأنا سعيدة حقاً".
وتلتقي أوساكا ،املصنفة يف املركز 41
حالياً ،يف الدور الثاني مع األمريكية كوكو
غوف ( 18عامــاً) وصيفــة بطلة روالن
غاروس هذا العام واملصنفة سادســة يف
الدورة ،والتي ســحقت األوكرانية أنهيلينا
كالينينا  1-6و6-صفر.

رينوسو مدرّبًا لمنتخب البيرو

ّ
عي االتحاد البريويف لكرة القدم الالعب الدويل الســابق خوان
رينوســو مدربا ً ملنتخب البريو ،خلفا ً لألرجنتيني ريكاردو غاريكا،
بهدف التأهل إىل مونديال .2026
ويأتي تعيني رينوســو ( 52عاماً) بعد فشل البريو يف التأهل إىل
كأس العالم  2022املقررة يف قطر أواخر العام الجاري ،بالخســارة
بركالت الرتجيح أمام أســراليا يف امللحق الــدويل يف حزيران املايض.
وقال االتحاد البريويف إنه سيتم تقديمه اليوم رسميا ً لوسائل االعالم.
وحمل رينوســو ألوان منتخب البريو يف  84مباراة دولية ،وقاد
كروز أزول إىل لقب الدوري املكســيكي العام املايض ،بعدما أحرز
لقب الدوري البريويف كمدرب مع أونيفرسيتاريو وملغار.
وكان غاريكا ( 64عاماً) ترك منصبه بعد سبع سنوات قاد خاللها
البريو إىل مونديال روســيا  ،2018كانت األوىل يف  36ســنة .وتخوض
البريو مباراة ودية ضد املكسيك يف الواليات املتحدة يف  24أيلول املقبل،
قد تكون األوىل لرينوسو عىل رأس املنتخب األول( .أ ف ب)

الـخـمـيـس  ٤آب 2022

أخبار سريعة
مباراتا كأس "التحدي"

أوساكا في مباراتها وجينغ (أ ف ب)

وبلغــت الدور الثاني أيضا ً الروســية
فريونيــكا كودرميتوفا التاســعة بتغلبها
عىل اإليطالية كاميال جورجي  6-7و6-4
و ،5-7واألمريكية شيلبي روجرز بفوزها

عىل الكندية بيانكا أندرييسكو  4-6و،2-6
واألمريكية كارولني دوليهايدي بتغلبها عىل
مواطنتها كايال داي  6-7و.4-6
(أ ف ب)

بداية سلبيّة لسواريز مع ناسيونال
اســته ّل املهاجــم االوروغواياني
الدويل لويس سواريز مشواره مع فريق
بداياته ناسيونال ،عندما دخل بديالً من
دون أن يجنّبه الخســارة أمام ضيفه
أتلتيكو غوايانيينــي الربازييل صفر-
 1يف ذهاب ربع نهائي مســابقة "سود
أمرييكانا" يف كرة القدم.
ودخل سواريز ،البالغ من العمر 35
عاماً ،يف الدقيقة  74بــدال ً من فرانكو
فاغونديــز وكان فريقه متخلفا ً بهدف
لويز فرناندو منذ الدقيقة .23
وقوبل دخولــه ،بعد  17عاما ً من
ظهــوره األول بقميص ناســيونال
األبيــض ،بتصفيق لنحــو  30ألف
متفــرج يف ملعــب "غــران باركي
سنرتال" يف مونتيفيديو.
وخاض ســواريز ،الذي لم يلعب
منذ أيــار املايض عندما شــارك يف
الدقائق األخرية من مبــاراة فريقه
الســابق أتلتيكو مدريــد يف الدوري
اإلسباني ضد ريال سوسيداد ،حصة

نــجــوم الــغــد

نجم صغير يسطع في سماء قطر
إدوين علم ٌ
إدويــن جواد علم ( ٩ســنوات) موهبة
لبنانية الفتة ّ
تبش بمســتقبل واعد ومرشق
يف لعبة كرة القدم ،ونج ٌم صغري بدأ يســطع
نجمه يف ســماء قطر حيــث يعيش هناك
تحت كنف والدَيــه ،فهو يملك موهبة فريدة
ومهارات فنية عالية يف مركز حراسة املرمى،
حتى صار مهاجمو الفريق الخصم يخشونه
ويحسبون له حســاباً ،وقد نال أداؤه العايل
إعجاب بعض األكاديميات واألندية القطرية
التي أبدت إهتمامها بضمّ ه اىل صفوفها عىل
رغم صغر سنّه.
شــارك إدوين يف العديد من البطوالت
الرسمية والودّية ضمن الفئات العمرية مع
أكاديمية "برو سبورتس قطر" ،حيث تميّز
بلعبه ونظرته الثاقبة تحت الخشبات الثالث
وجرأته يف ص ّد الركالت الصعبة ،ومن بينها
ركالت "الجزاء" ،ما دفع املنظمني إلختياره
كأفضل حارس مرمى عدّة م ّرات.
يعود الفضل الكبري بوصوله اىل مستواه
الحايل اىل مال َكي أكاديمية "برو ســبورتس
قطر" فادي أبي املنى ولويــس مراد اللذين
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يعمــان بجهد لصقــل مهاراتــه وتطوير
مستواه الفني والبدني.
يشــجّ ُع إدويــن فريق باريس ســان
جريمــان الفرنيس ،ويطمــحُ يف أن يصبح
يوما ً ما مثل حــارس املرمى البلجيكي تيبو
كورتوا مثاله األعىل ،والذي يعتربه أحد أفضل
الح ّراس يف العالم.

تدريبية واحدة فقط مع ناســيونال
يوم االثنني املايض.
ومع ذلك ،ق ّرر املدرب بابلو ريبيتو
ضمّ ه إىل تشــكيلة الفريــق ملباراتها
يف مســابقة "كوبا ســود أمرييكانا"،
املرادفة ملســابقة الــدوري األوروبي
"يوروبا ليغ" يف اوروبا.
وحظي مهاجم ليفربول اإلنكليزي
وبرشلونة اإلسباني الســابق ،عندما
وصل لتوه إىل األوروغواي ،برتحيب كبري
خالل ظهــوره القصري يف ملعب "غران
باركي سنرتال" ،ملعب ناسيونال ،حيث
جاء للحديث إىل جماهريه.
ويعترب ســواريز أفضــل هداف يف
تاريخ منتخــب األوروغواي برصيد 65
هدفاً .بدأ مسريته يف ناسيونال يف العام
 2005عــن عمر  18عامــاً ،قبل رحلة
طويلــة قادته إىل أجاكس أمســردام
الهولندي ( 111هدفــا ً يف  159مباراة)
وليفربول يف العام  2011وبرشــلونة يف
العام ( .2015أ ف ب)

تعادل فريقا اإلخاء األهلي عاليه
والصفاء بنتيجة ( )1-1أمس
على ملعب مجمع فؤاد شهاب
الرياضي في جونية ضمن
منافسات المجموعة الثانية من
مسابقة كأس "التحدّي" لكرة
القدم .وسجل للفريق الجبلي
حسين غانم في الدقيقة ،56
قبل أن يدرك الفريق البيروتي
التعادل عن طريق حسن
هزيمة ( .)94وعلى ملعب بلدية
بحمدون ،وضمن المجموعة
األولى ،فاز فريق الشباب
الغازية على خصمه السالم
زغرتا بهدفين نظيفين أحرزهما
الالعب الغاني تيفيه غيدو ()90
وعماد غدار (.)92

ّ
يحذر
سبليني

كشف عضو اللجنة اإلدارية
المستقيلة لنادي النجمة أسعد
سبليني لصحيفتنا ّ
أن ما تعرضت
له الحافلة التي تق ّل العبي الفريق
بعد إنتهاء مباراته مع األنصار
في كأس "النخبة" من قبل قلة
من "الموتورين" بحسب قوله،
يُع ّد في غاية الخطورة .أضاف:
في حال تكرر هذا المشهد
مستقبالً أخشى أن تخرج األمور
عن السيطرة وتؤدي الى ما ال
يُحمد عقباه ،من هنا أناشد جميع
األندية لتحمّ ل مسؤولياتها وضبط
جماهيرها ،كما أدعو االتحاد
التخاذ التدابير واإلجراءات المُسبقة
المناسبة ،والقوى األمنية لتقوم
بتأمين حماية الفرق التي تصادف
مبارياتها خارج العاصمة.

تن هاغ ينتقد رونالدو

سباق مركبات الـ()4*4

اعترب الهولندي إريك تن هاغ مدرب مانشسرت يونايتد
اإلنكليزي ،أن مغادرة النجم الربتغايل كريستيانو رونالدو
والعبني آخرين ملعب "أولد ترافورد" قبل نهاية املباراة
الودية ضد رايو فاليكانو اإلسباني "غري مقبولة".
بعدما خرس ضد أتلتيكو مدريد اإلسباني
صفر -1يف أوسلو الســبت املايض ،اختتم
مانشســر يونايتد الفرتة االستعدادية
للموسم بالتعادل  1-1مع فاليكانو
عىل ملعب "أولد ترافورد".
وشــارك رونالدو يف الشوط
األول من املبــاراة يف أول ظهور
له منذ نهاية املوسم املايض،
بعدمــا غــاب عــن الجولة
التحضريية يف تايالند وأسرتاليا
"ألسباب عائلية" .وشــوهد الالعب الراغب يف الرحيل
عن مانشســر يونايتد يغادر أرض امللعب مع مواطنه
ديوغو دالو قبل نهاية املباراة.
لم يتحدث تن هاغ مع اإلعالم بعد املباراة ،لكنه أعرب
أمس عن امتعاضه مما حدث خالل اللقاء ،وقال يف هذا
الصدد منتقداً ،إن "كثريين ،بمن فيهم رونالدو ،غادروا
إىل منازلهم .هذا أمر غري مقبول للجميع" .وتابع" :أقول
لهم إن ذلــك غري مقبول ،إننا فريــق ،مجموعة واحدة
ّ
وســيتول تن هاغ
وأنه عليكم أن تبقوا حتى النهاية".
مهمته الرسمية األوىل يف املرحلة االفتتاحية من الدوري
االنكليزي املمتاز األحد ضد ضيفه برايتون( .أ ف ب)

أحرز جورج زيادة على جيب
"شيروكي" لقب السباق الثاني
لمركبات الدفع الرباعي ()4x4
الذي ن ّ
ظمه النادي اللبناني
للسيارات والسياحة في منطقة
قرنايل -كفرسلوان ،فيما احت ّل
طارق عاقوري (جيب شيروكي)
المركز الثاني ،ورواد حاطوم
(جيب شيروكي) المركز الثالث.
وفاز كميل تنوري بفئة "يو تي
في" (توربو) ،أمام بيار رزق
الثاني وكميل مشرف الثالث،
فيما كان لقب فئة "يو تي في"
العادية من نصيب مارك شدياق،
تاركا ً مركز الوصافة لمنافسه
مازن حريز .ونال سليمان خطار
(سولي) كأس السائق المخضرم.
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عمــــــــاد موســــــــى
i.moussa@nidaalwatan.com

ّ
ورب القوات
إله الحزب
فاجأ المرشد األعلى للجمهورية اللبنانية
متتبعيه ومحبّيه وخصومه بكشفه أن
استعداده للتضحية (وللحرب) هو بتكليف
من الله .قالها بوضوح وبعصبيّة" :أنا
ألله مك ّلفني" مستطرداً" :نحن ناس الله
مك ّلفن" مقفالً باب النقاش على قضية
جوهرية ومتصديا ً بحدّة لمن تج ّرأ وسيجرؤ
على سؤاله" :إنت مين ك ّلفك؟" ولو أن
التضحية ستقتصر على المك ّلف من الله
مهمة الدفاع عن ب ّر لبنان وبحره وغازه
ُ
لقبلت على مضض ،لكن عندما سيجد
اللبنانيون أنفسهم ،رغما ً عن أنوفهم
وإرادتهم ،مجبرين على دفع الثمن من
أرواح بنيهم والمشاركة اإللزامية في
التضحية ،كما حصل في حرب تموز
المجيدة فسيعلنون العصيان على الله.
وثمة سؤال جوهري ،ماذا لو طرح الرئيس
اآلتي ،بعد مسيرة عون الشاقة ،موضوع
اإلستراتيجية الدفاعية فهل سيحضر الحاج
محمد رعد ورقة أمر مهمة ممهور ًة بتوقيع
الله ع ّز وج ّل ،تعطي للمقاومة اإلسالمية
في لبنان حق الدفاع عن لبنان وفلسطين
وسوريا واليمن وأفغانستان والبحرين؟
على سيرة التكليف ،كنت أود اإلتصال
بالرفيق األممي وئام وهاب لسؤاله عمن
ك ّلفه بإصدار فتوى بإعدام فخامة الرئيس
فولوديمير زيلينسكي؟ ومن ك ّلف "سرايا
التوحيد العربي" مساندة الجيش الصيني
البتالع تايوان األبية؟ توقعت أن يجيبني
"ح ّل عني .أنا الله مك ّلفني"
لله في خياراته شجون .و"كل شي
بيجي من الله يا محاله" تقول العامة من
المؤمنين .حتى حنا غريب يقول ما قلناه.
والله سبحانه وتعالى ،وبالتعاون مع زكي
ناصيف ،أرسل إلينا الجنرال كمخ ّلص .إن
ننسى كيف ننسى عونك جايي من الله في
أواخر ثمانينات عصر التنوير والتثوير.
يتدخل الله في شؤون البشر متى شاء
وكيفما شاء .يك ّلف قديسا ً باغتيال رفيق
الحريري ويك ّلف آخر باغتيال لقمن سليم.
ويتدخل الله في المباريات الرياضية فكم
من مرة ُسئل مسدد رميات ثالثية عن
تعملقه ضد الفريق الخصم فأجاب "التوفيق
من الله" حتى أن يد الله سددت هدفأ قاتالً
في مرمى المنتخب اإلنكليزي الشقيق في
مونديال المكسيك العام .1986
وألن الله غفور ،لن يقاصصني على ما
سبق وما سيأتي .ففي النصف األول من
الثمانينات حضرت قداسا ً على طقس الروم
الملكيين في إحدى بلدات شرق صيدا ،حضره
مسؤولون في القوات اللبنانية وفاعليات من
المنطقة ،يومها رتّلت جوقة الكنيسة " :يا ربّ
القوات كن معنا /فإنه ليس لنا في األحزان
معين سواك /يا ربّ القوات ارحمنا".
يومها ظننت ،وك ّلي إيمان ،بأن رئيس
الجوقة كتب هذه الترنيمة وقدّمها خصيصا ً
للقوات ألكتشف بعد سنين بأن الترنيمة
بيزنطية مع ّربة عن اليونانية وترتل عندنا
نحن األرثوذكس ،منذ أجيال.
إذا كان إلله الحزب وكالء ومك ّلفون ال
يُناقشون في مهامهم ،ل َم ال يكون لربّ
القوات اليوناني وكالؤه في الجمهورية
اللبنانية على نفس المقام والسويّة؟

هـــــــــــــل
تعــــــــــلم

يحدث التشويش
عىل شاشة التلفاز عند
التقاط قناة محددة
نتيجة تأثري أشعة الراديو
التي بقيت بعد حدوث
االنفجار الكوني العظيم.

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

جمال الطيور في "بارك نافي" في مومباي الهندية (أ ف ب)

"جيمس ويب" ّ
بوضوح فائق
يوفر صورة لمجرّة
ٍ

نرشت وكالــة الفضاء األمريكية صــور ًة نادرة
ومذهلة ملجــ ّرة تبعد  500مليون ســنة ضوئية هي
مج ّرة "عجلة العربــة" التي تظهر حلقاتها بوضوح
لم يسبق له مثيل بفضل تلســكوب "جيمس ويب"
الفضائي الجديد.
ويعتقــد علماء الفلك أن املجــرة املذكورة كانت يف
األساس مج ّرة حلزونية ،كمج ّرة "درب التبانة" التي تضم
األرض ،لكن حدثا ً كبريا ً أعطاها شكلها ،وهو االصطدام
بمجرة أخرى أصغر (ال تظهر يف الصورة) .وأدى ذلك إىل
تَ َش ُّكل حلقتني انطالقا ً من النقطة الرئيسة لالصطدام،
عىل طريقة التموجات الدائرية التي يُحدثها إلقاء حصاة
يف املاء ،ومن هنا أُطلِقت عليها هذه التسمية.
ولوحظ ّ
أن الحلقة األوىل األكثر انتصافا ً شــديدة

الســطوع ،يف حني ّ
أن الثانية ،أي الخارجية ،آخذة يف
التوسع منذ  440مليون سنة.
وأثناء تمددها ،تصطــدم الحلقة بالغاز املحيط،
مما يؤدي إىل تَ َكوُّن النجوم .وســبق أن ُر ِصدت هذه
املجرة بواسطة تلسكوب "هابل" ّ
لكن قدرات األشعة
تحت الحمراء لـ"جيمس ويب" كشفت عن تفاصيل
جديدة لم تكن ظاهرة قبل اليوم ،إذ تتيح الرؤية عرب
كمية غبار كبرية .وتضمنت الصورة املركبة املأخوذة
من املراقبة بواســطة اثنتني من أدوات التلســكوب
العلمية ،مجرتني صغريتني أخريني ،باإلضافة إىل عدد
من املجرات األخرى يف الخلفية .وأوضحت "ناســا"
يف بيانهــا أن مجــرة عجلة العربة ال تــزال يف حالة
"انتقالية"( .أ ف ب)

أنهى جولة عالمية دامت ثالث سنوات بقاربه الشراعي الصغير
وصــل البحّ ــار الفرنيس يان
كينيه إىل اليابســة يف بريتاني غرب
فرنســا ،منهيا ً جولة عــى العالم

دامت ثالث سنوات عىل متن القارب
"بالوشــون" الذي ال يتعدى طوله
أربعة أمتار وتوىل بنفسه تصميمه

وتصنيعه بتكلفة بلغت  4000يورو.
ووصل القارب الصغري إىل تريبوردن
وتحديــدا ً إىل ميناء كــوت دارمور
شــمال بريتاني ،يف ظل ح ّر شديد
كان يسود املنطقة.
وردا ً عىل ســؤال ُ
طرح عليه أثناء
وجوده عىل متن القارب الذي استغرق
بناؤه  400ساعة وغري املجهز بمحرك
أو بأي تقنية تتيح لركابه التواصل مع
سكان اليابسة ،قال كينيه املتحدر من
بريتانــي" :كانت هذه الرحلة حلما ً يل
منذ مدة طويلة واستطعت تحقيقه".
ّ
وعب عن "حزن بســيط" يشعر
به بسبب انتهاء جولته العاملية ،لكنه

أعرب يف الوقت نفســه عن سعادته
بلقاء أرسته مجدداً.
وانطلق الرجل الخمسيني يف ربيع
 2019بجولة عرب فيها املحيط األطليس
ثــم املحيط الهــادئ ليصــل إىل جزر
ماركيســاس .وبعد وصوله إىل تاهيتي
وكاليدونيــا الجديدة ،خ ّ
طــط البحّ ار
للتوقف يف نيوزيلندا وأســرالياّ .
لكن
خطته تغريت بسبب الجائحة واضطر
نتيجة إغالق الحدود إىل التوجه مبارشة
من نوميــا يف كاليدونيــا الجديدة إىل
جزيرة ريونيون الفرنسية الواقعة قرب
مدغشقر ،واستغرقت هذه الرحلة 77
يوما ً أمضاها كينيه يف البحر( .أ ف ب)

لفيل أبيض في بورما
والدة نادرة
ٍ
شــهدت منطقة يف غرب بورمــا يف أواخر تموز
الفائــت والدة فيل أبيض نادر ،وهــو حيوان يعتربه
الكثريون فأل خري يف الدولة ذات الغالبية البوذية.
وذكرت صحيفة "غلوبال نيو اليت أوف ميانمار"
أن الفيــل الذي وُلــد يف والية راخــن ،كان يزن 80
كيلوغرامــا ً عند الــوالدة ،فيما يبلــغ طوله نحو 70
سنتيمرتاً .وللمولود الجديد سبع من خصائص الفيلة
البيضاء الثماني ،ومنها "العينــان اللؤلؤيتا اللون"،
و"الفرو األبيض" ،و"الذيل املميز" ،بحسب الصحيفة

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

الرسمية .وتتوىل رشكة أخشاب مملوكة للدولة رعاية
األم البالغة  33عاماً ،وتدعى "زار نان هال" .وبدا الفيل
الرضيع ،الذي لم يذكر اســمه بعــد ،يلعب يف املاء مع
والدته ،وفق ما أظهرته لقطات بثتها القناة الحكومية.
تعترب األفيال البيضاء النادرة جدا ً ّ
مؤش ح ّ
ظ يف بعض
الثقافات البوذية يف جنوب رشق آسيا .وأشارت وسائل
اإلعالم الحكومية إىل أن ستة أفيال بيضاء موجودة يف
األرس يف العاصمة نايبيداو ،معظمها من والية راخني
وأياروادي (جنوب)( .أ ف ب)
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