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عــام بعد آخر ،ســيبقى الرابع مــن آب يوما ً لتمجيد
ذكرى ضحايا انفجــار مرفأ بريوت وتخليد إجرام املنظومة
الحاكمة عىل حد ســواء ...وإذا كان للباطل جولة فسيبقى
للحق والحقيقة ألف جولة وجولة ،وما مشهدية تلطيخ أهايل
الضحايا العلم اللبناني واأليادي باألحمر أمس ،سوى رسالة
دمويــة صارخة يف مواجهة "مافيا النيرتات" من قتلة اآلباء
واألمهات واألطفال ،تأكيدا ً عىل ّ
أن املجرم معروف وإجرامه
موصوف وستظل أياديه ملطخة بالدماء مهما طال الزمن.

ويف الذكرى الســنوية الثانية لتفجــر املرفأ ،رضخت
االهراءات فانهــارت صوامعها لكن األهايل رفضوا الرضوخ
حي فينا"،
واالستســام وقالوا بالصوت والصورة 4" :آب ّ
فرفعوا نعوش أبنائهم عىل األكتاف طلبا ً للحقيقة والعدالة
واالقتصاص من املجرمني ،مطالبني بتحرير القضاء وتمكني
املحقق العديل من اســتكمال تحقيقاته "من دون املزيد من
العوائق" ،فمنحوا أركان الســلطة مهلــة  90يوما ً إلتاحة
املجال أمام القايض طارق البيطار "إصدار تقريره النهائي"

التعويضات المسدّدة عن إنفجار المرفأ % 45 :للممتلكات
و % 90للحياة و % 95للسيارات واإلستشفاء
بــاتــريــســــيـا جــــــــالد
يف الذكــرى الثانية النفجــار  4آب وهو ثالث أكرب
انفجــار يف العالــم ،ال يــزال مرتكب هــذه الفاجعة
متواريا ً وفا ّرا ً مــن براثن العدالة من خالل الضغوطات
والتهديدات العلنية التي يمارســها والتي تعرقل عمل
التحقيق والقضاء "عىل عينك يا تاجر".

يف ظ ّل هذا الواقع ،ال يزال بعض معيدي التأمني يعتربون
أنفسهم غري ملزمني بالتعويض عىل املترضرين من انفجار
املرفأ ،طاملا لم يصدر تقرير رسمي يحدّد مالبسات وقوعه
وما اذا كان نتيجة حــادث او عمل حربي أو إرهابي ...ولو
أن رشكات التأمني املحليــة اتفقت مع املعيدين عىل إعادة
األمــوال يف ما اذا كانت أســباب اإلنفجار غري مشــمولة
بالتغطية استنادا ً اىل العقود التأمينية .
١٣

وإال فإنهم يعتزمون التوجه إىل مجلــس األمن الدويل طلبا ً
لتدويل التحقيق عرب "توفري التمويل إلنشاء هيئة مختصة
ومستقلة مكلفة بالتحقيق بأســباب انفجار مرفأ بريوت
وتحديد املسؤولية عن هذه املأساة" ،مع التشديد عىل وجوب
"إلزام الحكومة اللبنانية وقايض التحقيق وجميع األطراف
األخرى يف لبنان تسليم جميع املعلومات والوثائق والبيانات
التي يملكونها عــن كل يشء يتعلق بتفجري املرفأ والتعاون
بشكل كامل مع اللجنة املستقلة".
١٣

"محادثات فيينا" :محاولة
أخيرة لتحقيق "خرق نووي"
بــارش مكلفو املفاوضات النوويــة محادثاتهم يف فيينا
باألمس ،يف محاولة قــد تكون األخرية لتحقيق خرق يف امللف
ّ
التوصل إىل "أرضية مشــركة" يُمكن
النووي اإليراني بغية
من خاللها ابتكار تسوية إلعادة إحياء اإلتفاق النووي املوقع
العام .2015
١٣

المناورات الصينية ُتهدّد سالسل اإلمدادات

الريــاضــية 15
بطولة لبنان
في المبارزة  -المرحلة
الثانية

بكين ُتف ّجر غضبها العسكري فوق تايوان
فجّ رت الســلطات الشيوعية الصينية
غضبها بعد زيارة رئيســة مجلس النواب
األمريكي نانيس بيلــويس إىل تايوان ،حيث
أطلــق الجيش الصينــي صواريخ رجّ حت
وزارة الدفــاع اليابانية أن تكون قد ح ّلقت
فوق تايوان وسقطت للم ّرة األوىل يف املنطقة
االقتصادية الخالصة لليابان ،وذلك يف اليوم
األوّل من أضخم مناورات عســكرية يقوم
بهــا "التنني الصيني" عــى اإلطالق حول
تايوان.

وبينما رجّ حت الدفاع اليابانية أن تكون
أربعة من الصواريخ الباليســتية الصينية
الخمســة قد ح ّلقت "فوق جزيرة تايوان
الرئيسية" ،كشفت الدفاع التايوانية خالل
إحاطــة ّ
خصصت للمناورات العســكرية
الصينية عن ّ
توغل  22مقاتلة صينية لفرتة
وجيزة يف منطقة الدفاع الجوي التايوانية،
ً
موضحة أن أنظمــة الدفاع الجوي تعقبت
الطائرات الصينية فيمــا بُثّت إنذارات عرب
الالسلكي.
١٣

مشاهد من المناورات ُتعرض على شاشة عمالقة في بكين أمس (أ ف ب)
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ولـــيـــد شـــقــيــر

ماذا سيقول عون
في نيويورك عن العدالة؟
ماذا سيقول رئيس الجمهورية العماد ميشال
عون لمسؤولي األمم المتحدة أثناء زيارته المرتقبة
إلى مقرها في نيويورك والتي يعتزم القيام بها في
 20أيلول المقبل إللقاء خطاب لبنان في الجمعية
العمومية السنوية للمنظمة الدولية ،عن مصير
التحقيق في جريمة العصر الكارثية في مرفأ
بيروت ،والذي ما زال يتعرض لإلعاقة والتعطيل
تارة بخطوات سياسية وأخرى بوسائل قضائية وفي
الكثير من األحيان بوسائل أمنية يجيدها من لديهم
احترافية عالية؟
من اآلن حتى أيلول يفترض أن تحصل أمور
كثيرة ،وأن تنشأ معطيات عدة تفرض نفسها على أي
لقاء لرئيس الدولة مع مسؤولين دوليين ،منها مصير
المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل على
ترسيم الحدود البحرية بوساطة أميركية متفائلة
بقرب التوصل إلى نتائج إيجابية .ولألمم المتحدة
دور أساسي في إنفاذ أي اتفاق على الحدود عبر
المنظمة الدولية ،ما قد يتناوله الرئيس عون في
زيارته خصوصا ً إذا التقى األمين العام أنطونيو
غوتيريش.
لكن من القضايا المطروحة على األمم المتحدة
في ذلك التاريخ ،وبالتزامن مع زيارة الرئيس عون
التي ستكون آخر زيارة قبل  5أسابيع من ختام
عهده الرئاسي ،اجتماع مجلس حقوق اإلنسان التابع
للمنظمة الدولية وعلى جدول أعماله النظر في طلب
منظمات دولية عدة تعنى بحقوق اإلنسان ،إضافة
إلى نواب لبنانيين من تكتل «الجمهورية القوية» ومن
كتل أخرى ،تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية في
جريمة المرفأ بسبب العراقيل التي جمدت التحقيقات
التي يقوم بها قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار.
وعلى مجلس حقوق اإلنسان أن ينظر في هذا الطلب.
فماذا سيكون موقف لبنان الرسمي والرئيس عون
في هذه الحال ،إذا سأله غوتيريش أو أي مسؤول
أممي آخر ،عن فكرة إرسال لجنة تقصي الحقائق
هذه ،خصوصا ً أن الرئيس عون كان أول من رفض
اقتراحات إجراء تحقيق دولي في انفجار المرفأ
مساء  4آب  2020بعد ساعات قليلة على وقوعه،
والحجة كانت ،السيادة ،وأن التحقيق الدولي يأخذ
وقتاً ،وفضل االكتفاء باالستعانة بخبراء من الدول
التي أرسلت متخصصين جنائيين ،اقتصر عملهم
على تحليل مكان االنفجار والتربة من دون التعمق
في التحقيقات ومصدر نيترات األمونيوم التي خزنت
في العنبر الرقم  12في المرفأ ،وال في هوية أصحاب
السفينة التي نقلتها إلى لبنان في عام 2013
ومصدرها ومسارها وأين ذهب جزء من الكمية التي
كانت مخزنة...
في حال استجاب مجلس حقوق اإلنسان لألمم
المتحدة في جنيف في أيلول لطلب المنظمات
اإلنسانية والنواب الذي وقعوا عريضة الدعوة إلى
تشكيل لجنة تقصي حقائق ،ماذا سيقول رئيسا
المجلس النيابي نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي
وعون قبلهما في حال تحركت األمم المتحدة
من أجل السعي للكشف عن حقيقة االنفجار،
وهما معنيان أيضا ً بإعطاء أجوبة لجهة دولية
معنية باألمر بعد اتساع المطالبة اللبنانية .كيف
سيتعاطى الرؤساء الثالثة مع بيان «مجموعة
الدعم الدولية من أجل لبنان» التي تضم األعضاء
الدائمي العضوية في مجلس األمن زائد ألمانيا
وإيطاليا واالتحاد األوروبي والجامعة العربية
واألمم المتحدة ،الذي صدر األربعاء وسجّ ل «القلق
من عدم إحراز تقدم في المسار القضائي المتعلق
باالنفجار» .هل يجرؤون على اعتبار هذا الموقف
تدخالً في الشؤون الداخلية ،في وقت بات تأهيل
لبنان لتلقي المساعدات الدولية من أجل إنقاذه
من اآلتون االقتصادي المعيشي الذي سقط فيه،
يشمل «استعادة صدقية مؤسسات الدولة وضمان
احترام سيادة القانون وإرساء مبادئ المساءلة
وإنهاء ظاهرة اإلفالت من العقاب» وفي وقت كاد
إصرار «الثنائي الشيعي» على إقالة القاضي البيطار
يتسبب بحرب أهلية في موقعة الطيونة؟
ماذا سيقول وزير العدل لـ»مجموعة الدعم» التي
طالبت البرلمان بإقرار قانون استقاللية القضاء،
بينما ينام القانون في أدراجه بعدما سحبه من
الهيئة العامة بحجة إعادة دراسته منذ أشهر؟
مساءلة أهالي الضحايا والجرحى وصرختهم
أمس شملت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي
كان وعدهم بدعم الوصول إلى الحقيقة ولم يفلح،
فهل يتوقع كبار المسؤولين أن يعفيهم األهالي من
المساءلة بعد الذي عانوه من قمع ومماطلة؟

الـجـمـعـة  ٥آب 2022

المحك...
وحدة المعارضة على
ّ
اإلنفجار لم يُف ّجر غضب الشارع بعد!
أالن ســـركـــيـــس
أحيــا لبنــان الذكــرى الثانية
لتفجري مرفأ بريوت ،يف وقت ال يزال
أهــايل الضحايا يطالبــون بإحقاق
ّ
الحق ومعرفــة الحقيقة يف جريمة
العرص.
ال ش ّك ّ
أن هذا اإلنفجار ترك أثره
يف نفس كل لبناني ،لكن ترجمة هذا
ّ
وتطي
الغضب لم تنفجر يف الشارع
كل رموز الســلطة الذين ســاهموا
بطريقــة مبارشة أو غــر مبارشة
بالتسبّب بهذا الدمار والخراب.
قد يكون من أحــد األمور التي
تدعو إىل اإلســتغراب هو أن الزيادة
عىل «الواتســاب» أحدثت إنتفاضة
يف  17ترشيــن  ،2019بينما موجة
اإلعرتاض الشعبي التي أحدثها زلزال
 4آب  2020إقتــرت عىل تظاهرة
مركزية طالبت بإســقاط حكومة
الرئيس حسان دياب التي لم تصمد
أمام املطالب الشعبية ورغبة بعض
قوى السلطة بالتخ ّلص منها مثلما
حدث مــع حكومــة الرئيس نجيب
ميقاتي العام .2013
وبعد سقوط حكومة دياب تُرك
أهايل ضحايــا املرفأ لقدرهم ،وبدأت
الحملة املضادة للسلطة ،وقد نجحت
بتطيري املحقق العــديل فادي صوّان
أوالً ،ومن ث ّم ســاهمت بعرقلة عمل
ّ
املحقق طارق البيطــار الذي خرق
الخطــوط الحمر بالنســبة إىل أهل
الســلطة ،وعىل رأسهم «حزب الله»
الذي هدّده باملبــارش يف قرص العدل
عرب رئيس وحدة التنسيق واإلرتباط
يف «الحزب» وفيق صفا.
ولــم تســاهم كل التجاوزات
واملخاطــر يف توحّ د أهــل املعارضة
وهذا ما تســبّب بضيــاع الرشارة

لم تساهم كل التجاوزات
حد
والمخاطر في تو ّ
أهل المعارضة

بعد رسقة األســاك
وأجهــزة التحكــم العائدة
للمولد االحتياطــي التابع
لــوزارة الطاقة ،اكتشــف
املوظفون تعــرض املولدات
للرسقة للمرة الثانية خالل
 10ايام حيــث تمت رسقة
البطاريات.
قــام احــد اعضاء
مجلــس النــواب العراقي
بإعداد ســؤال اىل الحكومة
العراقية حول توريد الفيول
اىل لبنان ،يف ظل عدم التزام
الطرف اللبناني بأي بند من
بنود االتفاقيــة مع الجانب
العراقــي ،وخاصــة يف ظل
انقطاع التيار الكهربائي عن
عدة محافظات عراقية.

الغصة كبيرة (رمزي الحاج)

الشعبية التي كادت أن تنفجر مجددا ً
بعد انفجار املرفأّ ،
لكن غياب الرؤية
املوحّ ــدة ووحدة الهــدف والقيادة
املوحّ دة ســاهم يف مزيد من إحباط
الشعب املحبط أصالً.
وتربز عــدّة تيارات يف املعارضة،
أبرزها التيار السيادي الذي يض ّم ّ
كل ً
من «القوات اللبنانيــة» و»الكتائب
اللبنانيــة» و»األحــرار» وحركــة
«اإلســتقالل» والنائب أرشف ريفي
وبعض الشخصيات األخرى.
أما الجبهــة الثانية يف املعارضة
فتتألــف مــن النــواب التغيرييني
وينقســمون بني مجموعــة الـ13
نائباً ،وبني قوى أخرى مشتّتة.
وهنــاك فريق معــارض لكنّه

خفــايـــا

مســتع ّد إلبرام صفقــة مع «حزب
الله» والســلطة وهذا الفريق يتكوّن
من الحزب «التقدمي اإلشــراكي»
الذي بدأ حوارا ً رئاسيا ً مع «الحزب»،
وكذلك قدامى تيار «املستقبل» الذين
يعملون بتوجيهات الرئيس ســعد
الحريري وانتخبوا نبيه بري لرئاسة
مجلــس النــواب وســمّ وا ميقاتي
لرئاســة الحكومــة ومســتعدّون
إلنتخاب مرشح «حزب الله» والنظام
السوري رئيس تيار «املرده» سليمان
فرنجية لرئاسة الجمهورية إن طلب
الحريري منهم ذلك.
وأمام كل هذه الوقائع ،ال ّ
يبش
الحوار بني القــوى املعارضة بالخري
حتى اللحظــة خصوصا ً وأن منطق
اإللغاء وعــدم اإلعــراف بالحجم
التمثيــي لــكل مكوّن يســودان،
إضافة إىل ميل «اإلشرتاكي» وقدامى
«املســتقبل» إلبــرام الصفقــات
ومحاولة بعض األطراف يف املعارضة
مسايرة «حزب الله» من أجل تحقيق

تبــن ان تقديمــات
الضمان االجتماعي الفعلية
يف فــرع ضمــان املــرض
واالمومة تبلغ اقل من 15%
مــن االشــراكات عن هذا
الفرع يف ظل تحول تقديمات
هــذا الفــرع اىل تقديمات
وهمية وإحجام املضمونني
عــن تقديــم املســاعدات
املرضيــة إزاء تهالك قيمة
التقديمات.
بعــض املكاســب ،وبالتــايل فإن
الفرصة تلو األخرى تضيع من أجل
قلب الوضع الســيايس الذي أوصل
إىل إنفجار املرفــأ ما يعني أن جرح
أهــايل الضحايا ســيبقى مفتوحا ً
وينزف إىل أن تظهــر الحقيقة التي
باتت معروفة ويحــاول من يعرقل
التحقيــق حجبها ألنــه ربما هو
املتو ّرط األكرب.

"مجلس الشورى" ينتظر وزارة اإلتصاالت ...على كوع «"الوثائق »"
كــلـــيـــر شـــكـــر
لم تنته بعد مفاعيــل املراجعات القضائية
التــي وضعت أمام مجلس شــورى الدولة يف ما
خص رفع تعرفــة االتصاالت ولو ّ
ّ
أن األخري اتخذ
قرارا ً إعداديــا ً يف  28تموز املايض قىض برد طلب
وقف تنفيذ مرسوم زيادة تعرفة االتصاالت ،لكنه
أمهل الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة االتصاالت 15
يوماً ،انقىض منها ستة أيام ،لكي تقدّم االثباتات
والدراســات التي تربر خلفيات القرار رقم 155
الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 2022/5/20
والقايض بـ»تخفيض» التعرفة والرسوم الخاصة
باالتصاالت بنســبة  ،66.67%والذي صدر عىل
أساسه املرسوم رقم  9458تاريخ 2022/6/24
إلنفاذ القرار متضمنــا ً زيادة ملحوظة يف تعرفة
تخابر خدمات االتصاالت عىل عكس قرار مجلس
الوزراء الذي قــى بتخفيض التعرفة ،مع العلم
ّ
أن املرســوم لم يتط ّرق أبــدا ً إىل تعرفات التخابر
الخلوي بل اقترص عىل التخابر والخدمات املقدّمة
عرب الشبكة الثابتة.
يف الواقــع ،ال ب ّد من التوضيــح ّ
أن مجلس
شورى الدولة عكف عىل دراسة مراجعتني قدّمتا
أمامه ،احداهما تقدّم بها «متحدون» وتقوم عىل
أساس الطعن باملرســوم  9458ووقف تنفيذه،
فيما الثانية تقدّم بهــا املحامي بيار حرب الذي
طالب إىل جانب إبطال املرســوم املذكور ،بإبطال
القرار  155لكونه «مخالفا ً بمنطوقه ومندرجاته
ألحــكام الدســتور اللبنانــي ولقانــون النقد
والتسليف ،ورضب مفهوم السيادة الوطنية عىل
علتها عرض الحائط».
وعىل هذا األساس ،ر ّد مجلس الشورى طلب
وقف تنفيذ املرســوم املطعون به ،أي املرســوم
رقــم  9458الــذي ينص عىل «اطــاق خدمات
وتعديل تعرفة ورسوم بعض الخدمات الهاتفية

واالنرتنت وخدمات الخطوط التأجريية والشبكة
االفرتاضية ،وخدمات نقل معلومات عرب شــبكة
االلياف البرصية والشبكة النحاسية والالسلكية
لالفــراد واملؤسســات التجاريــة واالعمــال
والرشكات» .وذلك عمالً باملادة  77التي تقول إنه
«ال يجوز وقف التنفيــذ اذا كانت املراجعة ترمي
إىل إبطال مرســوم تنظيمي» .و ّملا كان املرسوم
املطعــون به ،تنظيميــاً ،فكان قرار الشــورى
البديهي بر ّد وقف التنفيذ.
ولهذاِ ،
أهمل طلب وقف تنفيذ املرســوم يف
املراجعة املقدّمــة من «متحــدون» ،فيما فتح
مجلس الشــورى الباب أمام احتمــال الطعن
بالقــرار الصادر عن مجلس الــوزراء  ،155من
خالل الرتيّث يف ّ
بت طلــب وقف التنفيذ وتكليف
املســتدعى ضدّها إبراز امللــف اإلداري املتع ّلق
باملراجعــة املقدّمة من املحامــي حرب ،عىل أن
يتضمّ ن كتابي وزارة االتصــاالت رقم 1245/1
تاريــخ  ،2022/4/14ورقــم  1548/1تاريخ
 ،2022/4/12وبيان الــ ُرزم والعروض الخاصة
بــذوي الدخل املحدود املشــار إليهــا يف القرار
رشكتي الخلوي وامللفات
املطعون فيــه ،وأنظمة
ّ
اإلدارية لــك ّل منهمــا والتقارير والدراســات
العلمية والفنية التي استند إليها مجلس الوزراء

التخاذ القرار املطعــون فيه ،كما يقتيض تكليف
املستدعى ضدّها بإبراز جميع األنظمة والقرارات
املتع ّلقة بإدارة وتشــغيل رشكتي الخلوي عىل أن
ّ
تنفذ املستدعى ضدّها مضمون هذا القرار خالل
مهلة أسبوعني من تاريخ التبليغ.
اذ كان من البديهي وفــق مصادر قضائية
الرتيّــث يف ّ
بت طلب وقف تنفيــذ القرار الصادر
عن مجلس الوزراء ،وهــو إجراء يتّخذ يف معظم
املراجعات التي تقدم أمام مجلس الشــورى من
ّ
التوســع يف االطالع عىل املستندات والوثائق
باب
التي تســاعد عىل اتخاذ القــرار خصوصا ً اذا لم
تكــن املعطيــات واضحة أمام املجلــس ،وذلك
ملصلحة املستدعي ال العكس ،مشرية إىل ّ
أن حرص
املهلة الزمنية أمــام وزارة االتصاالت لكي تؤمّ ن
املستندات والدراسات التي اســتندت إليها لكي
ترفع التعرفة ،بأسبوعني فقط ،هو اجراء جديّ
لكي ال يغرق امللف يف املماطلة الزمنية.
ولهذا تؤكــد املصادر ّ
أن عــدم وقف تنفيذ
املرســوم أو القرار ال يعني أبدا ً عــدم ابطالهما
لكــون املراجعة ال تزال قائمــة خصوصا ً اذا لم
تنجــح اإلدارة املعنية أي وزارة االتصاالت بإقناع
مجلس الشورى بخلفيات وسالمة قرارها برفع
التعرفة.

محـــــليـــــات
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ّ
وجمد عمل القاضي»"
«"هناك من تسبّب بالتفجير ومن َغ ّطى ومن َع ّطل التحقيق

الراعي يتّهم السلطات الحاكمة والمهيمنة بتفجير المرفأ
من قلــب العاصمــة املفجوعة يف
علم بوجود املواد املتفجرة وبخطورتها،
الذكرى السنوية الثانية لتفجري مرفئها،
وأهم َل ،ومنها من تلكأ ،ومنها من سكت،
شدّد البطريرك املاروني الكاردينال مار
ومنها من َغطى ،ومنها من جَ ب َُن ،ومنها
من عَ ّ
بشــارة بطرس الراعي ،عىل «اإليمان
طــ َل التحقيق ،ومنهــا من وج َد
بقيامة بــروت ومعها لبنــان ،فنعود
عمل القايض املســؤول الح َّل
يف تجميد
ِ
منــارة الــرق ومستشــفى الرشق
املريح لكي يتهرب من مسؤوليّة حسم
ُ
ومرصف الرشق ووطن التالقي وحوار
لعبة
مرجعيّة التحقيق» ،مشريا ً إىل «أنها
الحضارات واالديــان ،بحياده االيجابي
توزيع األدوار بني عدد من املســؤولني
ِ
الناشط».
عىل مختَلف املســتويات الدســتورية
وخالل ترؤسه قداسا ً لراحة نفوس
والسياسية واألمنية والقضائية .هؤالء
ضحايا تفجري املرفــأ يف كاتدرائية مار
إىل دينونة اللــه يســاقون ،إذا هربوا
جرجس -بريوت أمس ،قــال الراعي:
من عدالة األرض أو منعوا ســطوعها.
«نرفع صــوت الغضب
والتاريخ لن يسقط من
بوجــه ك ّل املســؤولني
ذاكرته جميع من سعوا
أيًّا كانــوا وأينما كانوا
إىل محو حقيقة جريمة
ّ
وحق الشعب يف
ومهمــا كانــوا ،أولئك ال يحق ّ للدولة أن تمتنع العرص
الذين يعرقلون التحقيق ،عن إجراء تحقيقٍ محلي العدالة .والله يُدين منذ
ّ
اآلن هؤالء املسؤولني».
كأن مــا جــرى مج ّرد و ُتعرقل في المقابل
ال
وعابر
تافــه
حــادث
وشــدّد الراعــي
إجراء تحقيقٍ دولي
ّ
يســتحق التوقف عنده
عــى أن «املطلــوب أن
يســتأنف قايض التحقيق العديل عمله
ويمكن معالجته بالهروب أو بتســوية
وصــوال ً إىل الحقيقة .نحن ال نتّهم أحدا ً
أو مقايضــة كمــا يفعلون عــاد ًة يف
ُّ
السياسة» ،سائالً املسؤولني يف الدولة:
نظــن بأحد وال نــرّئ أحداً .الناس
وال
يف الشــارع وانتم منهــم ال يَصنعون
«ماذا يريدون أكثر مــن هذه الجريمة
العدالة ،بل يريــدون العدالةّ .
إن تجميد
لكي يتح ّركوا؟ وماذا يريد القضاء أكثر
التحقيق يســاوي بني الربيء واملذنب.
من هذا لكي ينتفض لكرامته ويستعيد
نحن نرفض أن يكــون بعض املتّهمني
دوره ويعود قبلة املظلومني؟».
مذنِبــن وطليقني ،وبعضهــم اآلخر
ورأى «أنّنا اليــوم أمام جريمتني،
أبريــاء ومعتقلني ،ومن بينهم من كتب
هما جريمــة تفجري املرفــأ وجريمة
تجميد التحقيق» ،معتــرا ً ّ
إىل السلطات املعنية ونبّه وال استجابة،
أن «تجميد
ً
بل هــو موقوف منذ ســنتني من دون
فداحة عن التفجري ألنّه
التحقيق ال يق ّل
فعل متعمّ د وإرادي بلغ ح ّد زرع الفتنة
محاكمة .أال يشــ ّك ُل هذا الواقع الظالم
بني أهايل الضحايا».
وخز ضمري وتأنيبا ً لدى كل مسؤول؟».
كما لفت إىل أن «السلطات الحاكمة
وتابــع« :نعرف مــن الخربة عن
واملهيمنة ال تستطيع التربؤ مما حصل،
القضاء املســيّس يف لبنان ،وطالبنا منذ
فمنها من تسبب بالتفجري ،ومنها من
املرفأ
لتفجري
األول
اليــوم
بتحقيق دويل ّ
ٍ

ّ
متعمد بلغ حدّ زرع الفتنة بين أهالي الضحايا
الراعي :تجميد التحقيق فعل

إذ ّ
أن الجريمة قد تكون ض ّد اإلنسانية يف
حال ّ
تبي أنّها عم ٌل مدبّر ،وأتت تعقيدات
التحقيق املحيل والعراقيل السياســية
لتعطــي األحقية يف تجميــد املطالبات
ّ
يحق
بالتحقيق الــدويل» ،مؤ ّكدا ً أنّه «ال
تحقيق
للدولــة أن تمتنع عن إجــراء
ٍ
تحقيق
إجراء
محيل وتُعرقــل يف املقابل
ٍ
دويل ،واملســتغرب ّ
أن جريمــة تفجري
املرفأ غريبة عــن اهتمامات الحكومة
قبل اســتقالتها وبعدها ال بل ّ
أن بعض
وزرائها يتغافل عنهــا وبعضهم اآلخر
يُعرقل سري العدالة من دون وجه ّ
حق».
وقــال البطريــرك« :ال تعرقلــوا
التحقيــق بالضغــط الســيايس عىل
القضاة وبعــدم إعطاء أذونات مالحقة
بحــق مطلوبني للتحقيــق وال تع ّ
ّ
طلوا

التشــكيالت القضائيــة للهيئة العامة
ملحكمة التمييــز باإلمتناع عن توقيعها
بقوّة النافذين السياسيني ،وال تتع ّرضوا
ألهايل الشــهداء بالــرب والتوقيف
والتحقيق عىل خلفية املطالبة بالعدالة،
فإنّكم بذلك تقتلونهم م ّرتني!».
وعن أهــراءات املرفأ ،ختم الراعي:
«جميع الكــوارث التي تحصل يف العالم
ي َ
ُحفــظ جز ٌء منهــا لذاكــرة التاريخ
كشاهد ملا حصل ،وهذا ما فتئ يطالب
به أهايل الشهداء بالنســبة إىل حماية
األهراءات من الســقوط وهي الشاهد
الناطق لجريمة تفجري املرفأ املســماة
بجريمة العرص» ،متسائالً« :ملاذا ،أيّها
املسؤولون يف الدولة ،تهملون املحافظة
عىل هذه األهراءات الشاهدة .فال أفرغتم

ّ
«"نطلب معاقبة كل من ّ
وغض النظر وكان يعلم"
خطط وساهم

عودة :مقترفو جريمة المرفأ أحرار والسلطة
تمنع العدالة

يف الذكرى الســنوية الثانية لجريمــة املرفأ ،ومن
أمام مستشــفى القديس جاورجيوس الجامعي ،أشار
مرتوبوليت بريوت وتوابعها للــروم األرثوذكس املطران
الياس عودة ،إىل أن «مقــريف الجريمة ما زالوا يتمتعون
بحريتهــم ،فيما أهل بــروت ،وهذا املستشــفى ،وكل
املؤسسات التي كانت فخر املنطقة ،ما زالت تعاني ،ولم
تنهض من جراحها بعد».
عودة وخالل ترؤســه جنازا ً لراحــة نفوس ضحايا
انفجــار املرفأ أمس ،قال« :نصيل بــروح واحدة ونفس
واحدة من أجــل راحة نفوس أحبة لنا ســقطوا يف هذا
املستشفى الذي كان مثلهم من ضحايا إنفجار الرابع من
آب ،الذي خلف مئات الضحايا ،وآالف الجرحى واملرشدين،
المطران عودة خالل إحياء ذكرى تفجير المرفأ في مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي
وعاصمة ثــكىل ما زالت تبكي أبناءها ،وتبكي نفســها
وأرواحهم من هذا االنفجار املشــؤوم ،وسمعنا أخريا ً
أمــر واحد هو معرفة حقيقة ما جــرى يف مرفأ بريوت،
بسبب اليتم الذي تشعر به .فاملسؤولون مشغولون عنها
عن انتقال بعضهم إىل األخدار الســماوية بعد سنتني
ومعاقبة كل من خطط عن قصد ،أو ساهم عن غري قصد،
بألف أمر وأمر ،والزعماء مشــغولون بأنفسهم ،ومعظم
من العذاب بســبب إصاباتهم البليغة .كما نصيل من
ومن غض النظــر رغم علمه بخطورة املــواد املوجودة
أبنائها قد هجروها طلبا ً لســقف يأويهم ،أو سعيا ً وراء
أجل كل من ال يزالون خارج منازلهم املدمرة ،يفتشون
هناك .معرفة الحقيقة لــن ترجع أي ضحية إىل الحياة،
عمل يؤمن لهم حياة كريمة يف بالد تحتضنهم».
عن سقف وحياة كريمة».
ولن تشفي جراح املصابني ،ولن تهدئ النفوس املكسورة،
وتابع« :ســنتان انقضتا عىل جريمــة لم يكن أحد
وختم عودة« :أما أحباؤنا الذين ســقطوا يف هذا
ولن تبني البيوت املدمرة ،إال أنها بالتأكيد ســوف تطمنئ
ليقبلها لبــروت ،عاصمة العلم والنور والحرية واإلبداع.
الرصح ،وجميع ضحايا هــذا التفجري اآلثم ،فصالتنا
قلوب أهايل الضحايا واملصابني ألن املجرم
ســنتان مرتا عىل آالم أهــل بريوت ولم
متواصلــة من أجل أن يكونوا يف مقــر راحة ،حيث ال
كشــف ،والعدالة تحققت ،وسوف يكون
تلتئم الجراح بعــد ،ألن مقرتيف الجريمة
وجع وال حزن وال تنهد بل حيــاة ال تفنى .ومن أجل
العقاب رادعا ً لكل من تســول له نفســه
ما زالوا يتمتعــون بحريتهم ،فيما أهل
السطوة السياسية
تخليد ذكرى ممرضاتنا والضحايا الذين سقطوا معهن
القيام بعمل مدمر يف املستقبل».
بريوت ،وهذا املستشفى ،وكل املؤسسات
تعيق عمل القضاء
يف هذه املؤسسة ،شــئنا أن تحفر أسماؤهم عىل هذا
وقــال« :يف هذه الذكــرى الثانية
التي كانت فخر املنطقة ،ما زالت تعاني،
الجدار املقابل للباب الرئييس للمستشــفى لكي يراها
ولم تنهــض من جراحها بعد .ســنتان وأهالي بيروت يعانون لالغتيال الوحــي ملدينة بريوت ،نطلب
كل داخل إىل هذا الــرح ،ويطلب لهم الرحمة ،فيما
من الله أن ينري عقول املســؤولني لكي
ولم يتوصل القضاء إىل كشــف الحقيقة
دولتنا ،وعوض املحافظة عىل األهراءات كشــاهد عىل
يخرجوا من أنانياتهم ،ويتجاوزوا كربياءهم ،ويتخطوا
ليس ألن القضاء يتقاعس ،بل ألن الســطوة السياسية
جريمة العــر ،قد تكون مزمعة عــى هدمها ملحو
مصالحهم ،ويفرجوا عن التحقيــق عوض تعطيله،
تعيق عمل القضاء وتمنع العدالة .نحن ،مع أهايل بريوت
ذكرى املآيس التي عاشــتها بــروت وأهلها ،أو ملحو
لكي تظهر الحقيقة ،ويعاقــب الفاعل .كذلك ،ال نكل
املنكوبــة ،وذوي الضحايا ،وكل مــن أصابه التفجري يف
األدلة وتجهيل الجناة».
من الصالة ألجل من ال يزالون يعانون يف أجســادهم
جسده أو نفسه أو ممتلكاته» ،مضيفاً« :ال نبتغي سوى

ال تعرقلوا التحقيق بالضغط
السياسي على القضاة وبعدم
إعطاء أذونات مالحقة بحق ّ
تعطلوا
مطلوبين للتحقيق وال
ّ
التشكيالت القضائية
القمح املتبقي منعا ً لتخمريه ،وال دعّ متم
األهــراءات تجنّبا لســقوطها؟ وملاذا
لم تســتعينوا بمؤازرة الدول الصديقة
املجاورة إلطفاء النــران ،فرتكتموها
تتكاثر وتتنامى ألكثر من عرشين يوماً،
ّ
وكأن املقصود تدمــر هذه األهراءات،
ومحو الذاكرة!».

ماكرون يستذكر
"فاجعة بيروت":
كرامة اللبنانيين
دفعتني إليهم
يف الذكرى الســنوية الثانية
لتفجري مرفأ بريوت ،قال الرئيس
الفرنــي إيمانويل ماكرون عرب
«تويرت»« :يعيش لبنان يوم حداد
وطنــي بعد مــي عامني عىل
انفجار مرفأ بــروت .وأنا أتذكر
ببالغ األىس حالــة الذهول التي
أصابتنــي يف آب  2020عندمــا
علمــت بوقوع هــذه الفاجعة.
دفعتنــي كرامــة اللبنانيــن
والشجاعة التي تح ّلوا بها مع ّ
أن
األلم كان يمأل قلوبهم ،إىل السفر
إليهــم بعد ذلــك بيومني ألجول
معهم شــوارع حــي الجميزة
املدمرة .يجب إحقاق العدالة».
وأضــاف« :كشــفت هذه
الفاجعة عن األزمة املأســوية
املتعددة األوجه التي يعيشــها
لبنــان .ويجــب االســتجابة
لتطلعــات الشــعب اللبنانــي
املرشوعــة بإحقــاق العدالــة
وإجــراء اإلصالحــات» .وكان
طالب ماكرون يف حديث صحايف
بـ»إحقــاق العــدل» وتبيــان
األســباب وراء انفجــار مرفأ
بريوت قبل ســنتني ،معربا ً عن
أســفه لكون التحقيق «معلقا ً
منذ أشــهر عدة» ،مؤكدا ً أنه لن
يدع لبنان ينهار.
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أسـعـد بـشـارة

جذرية جعجع
ودروس الماضي
عبّر رئيس حزب «القوات اللبنانية»
سمير جعجع في موقفه امس االول ،عن
خالصة االستفادة من تجربة طويلة ،لم
تبدأ بانتخاب الرئيس ميشال عون في
العام  ،2016بل باغتيال الرئيس رفيق
الحريري وما تاله من محاوالت للتعايش
مع مشروع «حزب الله» ،الذي استطاع
منذ  14شباط  2005الى اليوم استهالك
كل الخيارات التي قدمت له ،بحيث أخذ
الجميع الى البحر وردهم ظمأى ،وما
تجارب االتفاق الرباعي واتفاق الدوحة
وانتخاب عون اال دالئل ال تقبل الشك،
قادت الى عقم ومراوحة واستنزاف لم
ينتج اال االنهيار.
األهم في كالم جعجع ليس إظهار
اهمية توافق المعارضة على اسم يجنّبها
خطر إعادة التجديد لعون آخر ،بل إظهار
خطورة االستسالم امام رئيس يدير
استمرار األزمة ويدار من «حزب الله»،
وفي هذا كان جعجع حاسما ً برفضه ان
يلدغ من الجحر مرتين ،وهو الذي لدغ من
خيار موافقته على انتخاب عون ،حتى
الثمالة.
كي ال يلدغ الغافلون عن خطورة
التجديد لعون الثاني ،بات على القوى
التي تعمل خارج تأثير «حزب الله» أن
توحد رؤيتها الرئاسية ،تجاوزا ً ألي سلوك
مراهق وقاصر على استشراف خطر
هذا التجديد الذي سيرمي لبنان لست
سنوات جديدة ،في مأساة مضاعفة ،وهذا
ما يعمل له «حزب الله» ،الذي سينجح
في النهاية وربما بشكل مفاجئ بإجبار
حليفيه على تقديم اسم واحد كي يكون
مرشح استمرار عهد عون ،وهذا ما يرتب
على اآلخرين مسؤولية مضاعفة ال يمكن
أن تكرر ما جرى في االستشارات النيابية،
تحت طائلة الدخول في سجن السنوات
الست المقبلة.
بدا الدكتور جعجع في مؤتمره
الصحافي كأنه يقرع جرس الخطر .أن
يتحدث عن رئيس توافقي للمعارضة
فهذا يعني أن مواصفات الرئيس اهم
من شخصه أيا ً كان االسم الذي سيتفق
عليه ،وتلك خطوة متقدمة للوصول مع
باقي اطياف المعارضة الى التفاهم
على اسم موحد ،يجنّب هذه المعارضة
كأس الذهاب الى خيار مقاطعة الجلسة
االنتخابية ،والتمثل بـ»حزب الله»،
وبالتالي يجنبها أن تقف في مواجهة مع
الداخل والخارج الذي لن يقبل بتعطيل
انتخابات الرئاسة ايا ً كانت االسباب،
فالتاريخ الحديث ال يزال ينبئ بكارثة
التعطيل الذي مارسته القوى المسيحية
في العام  1988لمنع انتخاب الرئيس
سليمان فرنجية ،ذاك التعطيل الذي أنتج
حكومة العماد ميشال عون ،التي انتجت
بدورها ما انتجته من فوضى.
وبدا جعجع ايضا ً في موقع الحث على
بدء التشاور الفعلي بين اطياف المعارضة
من خالل الدعوة الى تشكيل لجنة تنسيق
بين هذه القوى ،وهي فكرة طرحت بعد
االنتخابات النيابية مباشرة ولم تر النور،
وتتولى اليوم شخصيتان محايدتان القيام
باتصاالت مع جميع هذه القوى ،وحصلت
لقاءات تمهيدية لم تصل بعد الى حد
طرح األسماء المقبولة التي يمكن ان
يعتمد أحدها كرئيس توافقي بين قوى
المعارضة ،لكن هذه االتصاالت تنبئ بأن
هاجس فرض رئيس حليف لـ»حزب الله»
بات حقيقة يخشاها الجميع.
أطلق جعجع مواقف جذرية ال تحتمل
انصاف الحلول وال أنصاف التسويات.
فالمواجهة ليست بنظره معركة استحواذ
على السلطة ،بل محاولة إنقاذية لقطع
الطريق على تجديد سيطرة «حزب الله»
على بعبدا وساكنها ،هذه السيطرة التي
أعطت في السنوات الست من عهد عون،
أمثولة وعبرا ً سيكتب عنها التاريخ بأحرف
سود.

الـجـمـعـة  ٥آب 2022

لبنان يستذكر «"تفجير بيروت" بجرح الحقيقة المطمورة

عون :لمحاسبة كل من يثبت تورّطه...
ميقاتي :ال عدالة من دون معاقبة المجرمين

عون

بري

عادت الذاكرة أمس إىل نكبة بريوت
حني انفجرت بأهلها ومرفئها وبيوتها يف
الرابع من آب  ،2020وبعد مرور عامني
عىل هول الكارثــة التي ه ّزت العالم ،ال
تزال الجراح مفتوحة ،مع عدم كشــف
الحقيقة وتحقيق العدالة بفعل تواطؤ
السلطة السياسية وإهمالها وتدخالتها
الوقحة يف عمل القضاء ،كما يف امللفات
والجرائم الوطنية كافــة .ويف الذكرى
الثانية ،استذكر سياسيو البلد وحكامه
هذا اليوم األسود من تاريخ لبنان.

واملدّعى عليه واملتهــ ّرب من التحقيق،
فقال يف بيــان« :تعــود الذكرى730 .
يوما ً لذلك التاريخ الذي انفجر فيه عنرب
الفساد ،يف بلد نخره الفساد حتى وصل
إىل أعمدة بنيته .إن الكارثة التي أصابت
لبنان يف  4آب هي أكــر من قدرة البلد
عىل تحمّ ل أوجاعها .بقيت الحقيقة يف
ذلك االنفجار املشؤوم هي الغائب األكرب
حتى اليوم ،ألن هناك مــن تعمّ د نرش
ضباب كثيف حولها ،وشوّه مفهومها،
وح ّرف مسارها ،كي تبقى تلك الكارثة
من دون حقيقة».
أضاف« :إن أي خطوة نحو كشف
وقائع ذلك االنفجار املشــؤوم ،ال يجب
أن تقفز فوق األســئلة األساسية التي
ال تزال من دون أجوبــة :من أتى بتلك
املــواد وألي هــدف؟ وملــاذا بقيت 7
ســنوات؟ وكيف حصل االنفجار؟ هنا
تكمن الحقيقة التي تريح الشــهداء يف
عليائهم ،ومن هنــا يمكن التفاؤل بأن
هذا االنفجار لــن يبقى من دون فاعل
أو متدخل أو متآمر عىل البلد .رحم الله
شهداء  4آب ،وحمى الله لبنان من رش
املتآمرين عىل الحقيقة».

عون

كتب رئيس الجمهورية ميشــال
عــون عرب «تويرت»« :بعــد عامني عىل
فاجعة  4آب ،أشــارك أهــايل الضحايا
والجرحى حزنهــم ،وعائالت املوقوفني
معاناتهم .وأؤكد لهم إلتزامي بإحقاق
العدالة املســتندة اىل حقيقــة كاملة،
يكشــفها مســار قضائي نزيه يذهب
حتى النهاية ،بعيدا ً عــن أي تزوير أو
استنســابية أو ظلم ،ملحاسبة كل من
يثبت تو ّرطه ،ألن ال أحد فوق القانون».

برّي

أما رئيس مجلس النواب نبيه ب ّري،
فقال إن «شهداء الرابع من آب شهداء
كل لبنان هم ضحايــا جريمة أصابت
كل لبنانــي يف الصميم ...مجددا ً ودائما ً
املســار الذي يوصل حتمــا ً اىل العدالة
وكشــف الحقيقة تطبيق الدســتور
والقانون» ،مضيفاً« :نحن اليوم جميعا ً
ّ
بأمــس الحاجة اىل تحمل املســؤولية
الوطنية» .وختم« :الرحمة للشــهداء
والصرب والسلوان لذويهم ولكل لبناني
وحفظ الله لبنان».

ميقاتي

مــن جهته ،كتــب رئيس حكومة
ترصيف األعمال نجيب ميقاتي مغ ّرداً:
«يوم حزين لن ينجيل سواده قبل معرفة
الحقيقة الكاملة لرتقد أرواح الضحايا
بســام وتتبلســم قلــوب ذويهم .لن
يستقيم ميزان العدالة من دون معاقبة
املجرمني وتربئــة املظلومني ،وال قيامة
للبنان مــن دون العدالة الناجزة ،مهما
طال الزمن».

الحريري

بدوره ،أشار رئيس الحكومة السابق
ســعد الحريري ،إىل أن انفجار  4آب هو
«جرح عميق يف قلب بريوت لن يلتئم إال
بســقوط أهراءات التعطيل واالستقواء
عىل الدولة والقانــون وتصدّع صوامع
االهرتاء السيايس واالقتصادي وعروش
الكراهية والتعصــب الطائفي» ،مردفاً:
«العدالة لبــروت وأهلها وتخليد ذكرى
الضحايا فوق كل اعتبار .لن ننىس».

دياب

أما رئيس الحكومة الســابق الذي
وقــع االنفجار يف عهده ّ
حســان دياب

سالم

بدوره ،غ ّرد رئيس الحكومة األسبق
تمام ســام عرب «تويرت»« :يف الذكرى
الثانيــة ملجزرة انفجــار مرفأ بريوت،
علينا االســتمرار يف سياســة الضغط
ِّ
ملعرفــة املخ ِّ
واملنفــذ والرشيك
طــط
ّ
واملتدخــل يف جريمة املرفــأ .رحم الله
الشــهداء وأحاط لبنان برحمته وأنار
الطريق أمام الرشفاء لنصل اىل الحقيقة
الكاملة».

بو صعب

كما غــ ّرد نائب رئيــس مجلس
النواب الياس بــو صعب عرب «تويرت»:
«سنتان عىل انفجار  4آب املشؤوم ،من
مستشفى القديس جاورجيوس صلينا
للشــهداء وللضحايا واملوقوفني ظلماً،
سنبقى نعمل من دون كلل حتى يرفع
الظلم وتأخــذ العدالة مجراها من دون
عرقلة لتكشف الحقيقة».

«الجيش»

اىل ذلــك ،غــ ّرد الجيــش اللبناني
قائالً« :يف الذكرى الثانية النفجار مرفأ
بريوت الكارثي ،عزاؤنا ألهايل الشهداء
العسكريني واملدنيني ،وتحية إكبار للذين
بلســموا جراحهم وعــادوا إىل الحياة.
منهم نســتلهم العزيمة لإلســتمرار،
واألمل يف أن تســتعيد عاصمتنا قريبا ً
بريقها ومكانتها».

حاصباني

كذلــك ،غ ّرد نائــب رئيس مجلس
الوزراء السابق النائب غسان حاصباني
عرب «تويرت»« :سنتان عىل تفجري املرفأ
والعدالــة ضائعة يف إجــراءات الدولة.
توقفوا عن قطع الطريق أمام العدالة.

ميقاتي

الحريري

دياب

سالم

عدالة السماء ستتحقق ال محالة ،لكن
تحقيــق عدالــة األرض واجب عىل كل
مواطن ومسؤول رشيف».

ارفعوا أيديكم عن القضاء ،وليستكمل
التحقيق إحقاقا ً للحق».

ريفي

وكتــب النائــب ارشف ريفي عرب
«تويرت»« :إذا اســتمرت عرقلة السلطة
للتحقيــق يف جريمــة تفجــر املرفأ،
ســنطالب بالتحقيق الدويل لكشــف
الحقيقة ومعاقبة املجرمني .أضع نفيس
وتجربتي يف خدمة أهايل الضحايا ،وكما
استطعنا كشف حقيقة اغتيال الرئيس
الشــهيد رفيق الحريري ،ســنناضل
لكشــف جريمة املرفأ .املجــد والخلود
لضحايا تفجري املرفأ».

«الكتائب»

وغــ ّرد رئيــس حــزب «الكتائب
اللبنانية» النائب ســامي الجميّل عرب
«تويرت» ،يف ذكرى انفجار مرفأ بريوت،
قائــاً« :جرحنا كبري .لــن ننىس .لن
نسامح .لن نساوم».

«األحرار»

كذلك ،غ ّرد النائب كميل شــمعون
عرب حســابه عىل «تويــر»« :أرشقت
شــمس  4آب اليوم وبعد مرور سنتني
عىل الجريمة كائنا ً من كان املســبب إذ
ما زال الضباب مخيما ً عىل التحقيقات
وإخفاء مفتعــل للحقيقة .إنها نتيجة
التواطــؤ بني مصالح العهد وتســلط
اإلرهــاب .الرحمــة ألرواح الضحايا
والصرب والسلوان للعائالت اللبنانية».

أبي رميا

أما عضــو تكتل «لبنــان القوي»
النائب ســيمون أبي رميــا فاعترب أن
«كل يوم يم ّر والعدالــة لم تتحقق هو
 4آب جديد .بداية بلســمة الجراح تبدأ
بالحقيقة ،والعدالة تتحقق بمحاسبة
املرتكبني وإطالق رساح املظلومني».

«نادي قضاة لبنان»

من جهته ،غــ ّرد «نــادي قضاة
لبنان» عىل «تويــر»« :عامان كامالن
والعدالة مكبّلة ،ودماء الشــهداء أمانة
يف أعناقكــم ،وكأن شــيئا ً لــم يكن.

«حزب الله»

عىل املقلب اآلخر ،رأى «حزب الله»
يف بيان ملناســبة ذكرى  4آب ،أن هذه
«املأســاة الوطنية الكربى التي أصابت
لبنان وشعبه يف الصميم ،تحل وال يزال
يعاني من آثارها ونتائجها الوطن عىل
املستويات كافة».
وقال« :نجــدد يف هذه املناســبة
األليمة تعازينــا الحارة اىل أهايل جميع
الشهداء ،مسيحيني ومسلمني لبنانيني
وغري لبنانيــن ،ونعرب عــن تعاطفنا
الصادق مع آالمهــم ومعاناتهم ،ومع
الجرحى وعائالتهم بخاصة أولئك الذين
ما زالوا اىل اآلن يف املستشــفيات ،ومع
كل الذين تــررت أمالكهم ومنازلهم
وأعمالهم يف بريوت وعىل امتداد الوطن».
وتابع« :شــهدنا خــال العامني
املنرصمني موجــة هائلة من الحمالت
السياســية واإلعالميــة املكثفة والتي
تضمنت اتهامــات باطلة وزائفة وقدرا ً
كبريا ً من التحريض ادى اىل توتر داخيل
يف غاية الخطــورة كاد أن يطيح بأمن
البلد واستقراره ،بخاصة عقب األحداث
الدموية التي شهدتها منطقة الطيونة
والتي أدت اىل سقوط عدد من الشهداء
املظلومني لــوال حرصنا الكبري عىل وأد
الفتنة يف مهدها وقطــع الطريق أمام
الساعني اىل الحرب االهلية».

«أمل»

أما «حركة أمــل» ،فأكدت يف بيان
«عىل املوقــف املبدئي الثابت الذي أعلنته
منذ اليــوم االول لالنفجار الكارثي ،وهو
رضورة إجــراء تحقيق جدي وشــفاف
وفق الدســتور والقوانني املرعية اإلجراء
بما يكشف الحقيقة ويحقق العدالة التي
تُطمنئ النفوس وتضمّ د الجراح يف مسار
قضائي واضح ونزيه بعيدا ً عن االستثمار
الســيايس والتســويف الذي ال يؤمّ ن إال
مصالــح من يقــف وراءه ،والتحريض
الطائفي واملذهبي الــذي كاد ان يطيح
بالسلم االهيل ،نتيجة لسياسة اإلمالءات
التي تفوح منها رائحــة الفتن ،وتقفز
فوق الحقيقة التي نتمسك بها».

محـــــليـــــات

nidaalwatan.com
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لتسليط الضوء على أهمية المطالبة ب «ـ«"لجنة ّ
تقصي حقائق دولية »"

قــاســم يــوســف

 4آب ...خبرٌ أولي يسرق العدسات المحلية والدولية

قبل أن يقبض «"حزب الله"»
مجددًا على رقبة الدولة

طـــونــي كـــرم

بتكليف من الله .يهدد بضرب منصات
النفط والغاز .يجتاح دمشق وأريافها وبيوتها
وأزقتها .يساوي حمص وحلب وإدلب
باألرض .يقاتل في صنعاء وفي بغداد وفي
غالبية عواصم وحواضر العرب .يؤسس خلية
العبدلي في الكويت ،ومثيالتها في كل بقاع
األرض ،من سرايا المقاومة في سعدنايل إلى
الشبكات النائمة في بيونس أيرس وأقاصي
أوروبا وصوال ً إلى كندا .يفعل هذا كله بتكليف
من الله .ثم يتباكى على حصار ظالم يستهدف
تركيع لبنان وتجويع شعبه وكسر مقاومته.
ما زال الزمان يأتينا بكل عجيب .حتى إذا
ما استنفد الرجل حجته وبرهانه ومنطقه.
قال إنما أفعل كذا بتكليف من الله .وكان هذا
الرجل نفسه قد أخبرنا ذات مساء من ربيع
الثورة في سوريا ،أن تدخله يقتصر فقط على
حماية المراقد المقدسة ،وهذا بطبيعة الحال
تكليف من الله أيضاً ،ليعود ويكشف نائب
وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف
أن األمين العام لـ»حزب الله» قال له بالحرف:
إن تدخلنا العسكري المباشر جاء لمنع
المعارضين من إسقاط دمشق.
في موازاة هذا التكليف اإللهي العابر
للجغرافيا والخرائط والحدود والهويات
والعقل والمنطق ،ثمة من يُناور في توصيف
المشكلة وتفصيلها .بعضهم يجنح إلى عبث
سياسي بال طائل ،على سجية أن الجميع
يجلسون في كفة واحدة ،وكلهم في المسؤولية
سواء ،فيما يجنح آخرون إلى المهادنة التي
تُالمس حدود التسليم أو الخنوع ،كأن يقول
قائلهم :ما لنا ولـ»حزب الله» .هذا مشروع
اقليمي ال قدرة على مقارعته .األجدى أن نهتم
برغيف الخبز وإقرار بعض اإلصالحات في
مجلس النواب .متجاهالً أن الظل ال يُمكن أن
يستقيم والعود أعوج.
أصل الداء ما عاد خافيا ً على أحد ،وزبدة
الوطنية الخالصة تكمن في أن ال تكتُ َم رأيا ً
لتُرضي هذا أو ذاك ،بل أن تجاهر بما عرفت
وتعرف ،وبما لمست وتلمس ،ال لشعبوية
يستسيغها رواد الشأن العام ،وال لشجاعة
مستحقة في موازاة جُ بن مرير ،بل لبلد نريد
أن نبنيه سويا ً على اساسات صلبة ،وهي
األساسات العميقة التي يكاد أن يجرفها
«حزب الله» عن بكرة أبيها.
ليس ثمة متسع للدلع أو التدلل .وال لكالم
منمّ ق أو حمّ ال أوجه .وال لرمادية أو وسطية
على سجية الشيء ونقيضه .هناك استحقاقات
وطنية داهمة .وهناك مجموعة عريضة قبضت
على األكثرية النيابية بوجه «حزب الله»
وحلفائه .فماذا هم فاعلون؟
سنسلم جدال ً أن االستحقاقات األولى
كانت داهمة ومباغتة ،وأن ترشيح التقدمي
االشتراكي لغسان سكاف كان سقطة
سياسية ال تستوي مع تجربة الحزب وحنكته
وخبرته ،لكن ذلك كله استحال األن ماضيا ً
مضى ،وصار لزاما ً عليهم جميعا ً أن يُخرجوا
أنفسهم من عنق الزجاجة ،وأن يفكروا
بصوت مرتفع ،على أساس أن ما يجمعهم هو
أكثر بكثير ِممّ ا يُفرقهم ،وأن ما ال يؤخذ ك ّله
ال يُترك جُ ّله.
بدأ سمير جعجع هذا المسار بخطوة كبيرة
تُحسب له ،حيث فتح الباب على مصراعيه
أمام اتفاق المعارضة على مرشح واحد ،وبحد
ذاته هذا تطور استثنائي ،كونه يعني انسحابًا
ضمنيا ً لزعيم أكبر تكتل نيابي وأكبر كتلة
مسيحية من اللعبة الرئاسية لصالح التوافق
المنشود ،وهذا ما يجب أن يُبنى عليه ،بعيدا ً
من الشكليات والشعبويات ومن توافه األمور
وصغائرها ،ليصار بعدها إلى اتفاق جامع
حول مرشح واضح في مواقفه السياسية
واالقتصادية ،كما في نزاهته ونظافة كفه.
نقف اآلن على مرمى حجر من انتخاب
رئيس جديد قد يستعيد هيبة الدولة وتوازنها
وحضورها ،لنؤسس بعدها للنهضة المنشودة،
وعلى مرمى حجر أيضا ً من قبض «حزب
الله» مجددا ً على رقبة الدولة اللبنانية بكل
مؤسساتها ،ما يعني مزيدا ً من الترهل
واالنهيار ،ومزيدا من التكاليف المجنونة
والمنسوبة زورا ً إلى الله.

فرضت الذكرى الســنوية الثانية لتفجري مرفأ
بريوت نفســها خربا ً اوليا ً عــى املحطات املحلية
والدوليــة املتواجدة يف لبنان ،مــا خال املنضوية يف
محور «املمانعة» كمحطــة املنار التي تعاملت مع
ٍ
كحدث رديف ال أكثــر .يف حني ثمّ ن أهايل
الذكــرى
الشــهداء دور اإلعالميني يف مواكبة قضيتهم منذ
اليوم األول ،والعمل عىل إبقائها حيّة رغم محاولة
إخفاء معاملها وليس آخرهــا «تهديم» األهراءات
«الشاهد الحي» املتبقي عىل فظاعة الجريمة.
رســالة كارلن حتي كبرية وكبرية جدا ً بحجم
األىس الــذي ينتابها ج ّراء استشــهاد  3أفراد من
عائلتها أثناء قيامهم بواجبهم اإلنساني ضمن عديد
فوج اإلطفاء بُعَ يد استدعائهم إىل املوت يف ذاك اليوم
املشؤوم من شهر آب قبل ســنتني .باللون األحمر
وُسمَ ت ُ
سرتات املشــاركني يف الذكرى تأكيدا ً ووفا ًء
لدماء الشهداء الحيّة والنابضة يف عروقهم والتي ال
يمكن أن تستكني قبل الوصول إىل الحقيقة وتحقيق
العدالــة .أرادت أن تكون رســالة حياة لقضيتهم
تالقي دور الوســائل اإلعالمية املحلية والدولية يف
مواكبة قضيتهــم منذ اليــوم األول كما يف إحياء
ً
داعية عرب «نداء الوطن»
الذكرى الســنوية الثانية،
جميع اللبنانيني إىل تخطي الحزن واإلنتفاض عىل
الوضع الراهن مؤكد ًة أن كشــف مالبسات جريمة
تفجري املرفأ ومحاســبة املتورطني يشكالن مدخالً
أساسيا ً للعودة إىل الحياة الطبيعية يف لبنان.
وإذ شــدد وليم نون عىل أهميــة الدور املكمّ ل
الذي يقوم به «اإلعالم» وتقديره ملنارصة قضيتهم
ورفع صوتهــم ،رأى أن «الربوباغندا» وتســليط
األضواء عىل سقوط أجزاء من األهراءات ال يمكن أن
يضلال الناس عن قضية  4آب واملشاركة فيها ،داعيا ً
عرب «نــداء الوطن» جميع الوســائل اإلعالمية إىل
تسليط الضوء عىل أهمية املطالبة بـ «لجنة تقيص
حقائق دولية» إنطالقــا ً من الثوابت الوطنية بعيدا ً
عن العراقيل املتماديــة التي يتعرض لها التحقيق،
ومحاولة تســييس مطالبهــم وقضيتهم الوطنية
العابرة لجميع الحسابات والتموضعات الضيقة.
ِ
تخــف الزميلة يف MTV
وإىل جانب األهايل ،لم
مرييال بوخليل احاسيســها وحزنها الشديد خالل
مشــاركتها يف تغطية الذكرى األليمة ،ملا تشــكل
من مســؤولية متواصلة تقوم بها إىل جانب العديد
من زمالئها منــذ اليوم األول للفاجعة ،عرب متابعة
املســارات القضائية للتحقيق ،وإعداد التقارير مع
أهايل الشهداء والضحايا ورفع قضيتهم ومطالبهم
بشــكل متواصل قبل الذكرى وبعدها ،وعن تزامن
سقوط األهراءات مع إحياء الذكرى ،رأت أن فظاعة
الجريمــة ال يمكن أن يطغــى يش ٌء عليها وهذا ما
يتضح من املشــاركة وتجديــد اندفاعة املواطنني
للتصدي للجهات التي تعمــد إىل «إطفاء العدالة»
قبل تحقيقها ،وطمس معالم الجريمة والذكريات
املرتبطة بها رغم ما تتضمن من آالم.
ووفق الزميلة يف املؤسســة اللبنانية لإلرسال
 LBCيــارا رضغام ،فــإن هذه الذكــرى تعيد إىل
األذهان وجع اللبنانيني الكبــر املرتافق اليوم مع
ســقوط األهراءات «الشاهد الصامت» الوحيد عىل
انفجار  4آب ،ما ســاهم يف استحواذه عىل مساحة

وليم نون« :البروباغندا» وتسليط األضواء
على سقوط أجزاء من األهراءات ال
يمكن أن يضلّال الناس عن قضية  4آب
والمشاركة فيها

في الذكرى السنوية الثانية :رسائل في كل اإلتجاهات

كارلن حتي :كشف مالبسات جريمة تفجير
المرفأ ومحاسبة المتورطين يشكالن
مدخ ً
ال أساسيًا للعودة إلى الحياة
الطبيعية في لبنان
ومواكبة إعالمية تماشيا ً مع مطالب أهايل الضحايا
الرافضني إسقاطها وســط غياب العدالة وعرقلة
التحقيقات .ورغم أن املتابعة «عاطفية» لسقوط
األهراءات ،شــددت رضغام عىل أن ذلك ال يمكن أن
يطغى عىل املطالبة األساســية بمتابعة التحقيق
والبحث عن الدالئــل الحقيقية املرتبطة بالجريمة
بما يخدم مسار العدالة بعيدا ً عن سقوط األهراءات.
ورأى الزميل يف محطة «الجديد» محمد فرحات
أن متابعتهــم النهيار األهراءات مســتمرة منذ ما
يقارب األسبوعني ،كونها الشاهد األبرز عىل جريمة
العرص يف لبنان ،معتربا ً أن اإلضاءة عىل الســقوط
الحتمي لجــزء من األهراءات ترتافق مع العديد من
التســاؤالت املرتبطة بكيفية معالجة املواد املتبقية
داخلها منــذ اإلنفجار إىل اليــوم .وعىل الرغم من
توثيقه وقائع انهيار أجزاء من األهراءات ،أشــار
فرحــات إىل مواكبة زمالئــه يف املحطة التحركات
التي تقام يف املناســبة إىل جانب إعــداد التقارير
واإلضاءة عــى معاناة الجرحــى واملترضرين يف
املناطق املنكوبة ،كما تعديل الربامج بما يتناســب
مع الذكرى من كافة الجوانب.
ولم تغب مواكبة املحطــات الدولية للذكرى ،إذ
إعتربت الزميلة ليىل خليل من قناة الغد ،أن تغطيتهم
متواصلة للذكرى الثانية لإلنفجار إىل جانب متابعة
جميع التحركات وإعــداد التقارير املرتبطة بعرقلة
التحقيــق واإلضاءة عىل اآلراء العلمية والهندســية
املرتبطة باألهــراءات ،مؤكد ًة أن اإلضاءة عليها جزء
من اإلضاءة املتكاملة عىل القضية األساسية املرتبطة
بتفجري املرفأ وما خلفه من شهداء وضحايا.
يف حني أشارت الزميلة من محطة «فرانس »24
جويل مارون إىل أن تواجدهم طبيعي أمام األهراءات
«الشــاهد الصامت» عىل ما حصــل يف  4آب ،الذي
يرتافق سقوطها مع عرقلة التحقيقات ،مشرية إىل
أن التغطية اإلعالمية توجب اإلضاءة عىل «الشاهد»
الذي يتم هدمه .ووضعــت مواكبتها لتغطية هذا
الحدث يف صلب األولويــات واإلهتمامات ملا يمكن
القيام به يف لبنان ج ّراء فظاعة الجريمة التي أودت
بعدد كبري من الضحايا من دون أن ينال املتسببون

المتابعة «العاطفية» لسقوط األهراءات ال يمكن أن تطغى على المطالبة األساسية بمتابعة التحقيق

ليلى خليل :سقوط األهراءات جزء من اإلضاءة
المتكاملة على القضية األساسية

بها عقابهم ،وسط تمادي العراقيل السياسية امام
القضاء ،مشرية إىل أن أرواح الشهداء لن ترتاح قبل
أن تأخذ العدالة مجراها عىل األرض.
بدوره رأى الزميــل رشبل مارون من «فرانس
 »24أيضا ً أنه لو حصل انفجار بهذا الحجم يف دولة
أخرى لكان تســبب يف تغيري سيايس كبري ،يف حني
أن تركيبــة لبنان حالــت دون التوصل إىل خيوط
ملموسة ومحاســبة املتورطني يف الجريمة ،مؤكدا ً
أن التغطية اإلعالمية املحلية كمــا العاملية تهدف
إىل تســليط األنظار عىل الجريمة وصوال ً إىل معرفة
الحقيقة ،مشــرا ً إىل ان األهراءات ال يمكنها حجب
األنظار عن الحدث الحقيقي ،معتربا ً أن ما تجسده
«الصوامع» أصبح يشكل رمزا ً وشاهدا ً عىل إهمال
وفساد وأفظع إنفجار يف تاريخ لبنان.
لم تغب املواقع اإللكرتونية عن تغطية املناسبة،
إذ توضح الزميلة راغدة الزين أن احرتاق األهراءات
الذي قد يكون مفتعالً ساهم يف استقطاب اهتمام
اإلعالميني ومحاولة إبعادهم عن القضية املركزية،
يف حني رأت الزميلة دوليل ضاهر أن أهمية الذكرى
والحدث دفعت الوسائل اإلعالمية إىل التواجد بكثرة
يف مواكبة هذه الذكرى التي ترتافق مع مطالب أهايل
الشهداء والضحايا يف املحافظة عىل األهراءات ملا لها
من رمزية طبعت يف أذهان الجميع.
كذلك ،إعتربت الزميلة يف «لبنان الحر» إســتيل
صهيون أن تغطيتهم لهذه الفاجعة مســتمرة منذ
وقوعها ،مشــرة إىل إلتزام اإلذاعة بالحداد وتعديل
برامجها بما يتناســب مع الذكرى واإلضاءة أكثر
عليها ،إىل جانب مواكبتهم جميع املســرات ا ُملعلن
عنها وصوال ً إىل نقطة اإللتقاء قرب «تمثال املغرتب»
لرفع صوتهــم ورصختهم واملطالبــة إىل جانبهم
بمعرفة الحقيقة وتحقيق العدالة التي يجب أن يتم
التوصل إليها بعد سنتني عىل اإلنفجار.
وبعيدا ً عن العمــل املهني ،رأت املصورة نضال
مجدالني أن عاطفتها وشغفها دفعاها إىل التواجد
ً
واضعة هــذا األمر يف خانة «الوداع
أمام األهراءات
الكامل» لشاهد عىل جريمة كبرية حصلت يف تاريخ
لبنان ،بعيدا ً عن الســبق الصحــايف وتوثيق حدث
انهيار الصوامع.

٦

محـــــليـــــات
العـــدد  - ٩٠١السنــــة الـرابـعـة

بسـام أبو زيـد

باسيل يستبعد فرنجية
ويحصر المنافسة
مع جعجع
كانت الفتة الفقرة التي تضمنها
بيان المجلس السياسي لـ»التيار
الوطني الحر» يوم األربعاء في
شأن االنتخابات الرئاسية ،فقد برز
في هذه الفقرة إصرار التيار على
إجراء هذه االنتخابات في موعدها
الدستوري ،ما يعني أن التيار تخلى
عن تعطيل إجراء االنتخابات كتعبير
ديمقراطي تغنى به طوال سنتين
ونصف السنة قبل انتخاب العماد
ميشال عون رئيسا ً للجمهورية.
في البيان أيضا ًَ يصر التيار على
ضرورة احترام التمثيل الشعبي
الذي أفرزته االنتخابات النيابية
وأن تتم ترجمة ذلك في االنتخابات
الرئاسية ،في هذه الفقرة أراد «التيار
الوطني الحر» القول إن المنافسة في
انتخابات رئاسة الجمهورية يجب
أن تكون بين رئيس حزب «القوات
اللبنانية» الدكتور سمير جعجع،
ورئيس «التيار الوطني الحر» جبران
باسيل ،والالفت أن البيان لم يتحدث
عن أن التيار هو األكثر تمثيالً
وأن النائب باسيل له الحق وحده
بالرئاسة ،فالتيار يدرك أنه مسيحيا ً
ليس الكتلة األكبر وأن األصوات
المسيحية التي صبت لصالحه ال
تمثل األكثرية المسيحية الناخبة وهي
موجودة لدى «القوات اللبنانية».
يعتقد النائب جبران باسيل أن
حصر المنافسة بينه وبين الدكتور
جعجع ستوصله حتما ً إلى رئاسة
الجمهورية ألنه وباعتقاده أن
مؤيديه داخل البرلمان أكثر من
الذين يؤيدون رئيس حزب «القوات
اللبنانية» ،ولكن حسابات الحقل
هذه قد ال تتطابق على حسابات
بيدر مجلس النواب .فال باسيل
وال جعجع يمكن أن يحصال على
الـ 65صوتا ً في الدورة الثانية من
جلسة االنتخابات ،وربما يحصل
جعجع على أصوات أكثر من تلك
التي سيحصل عليها باسيل إذا كانت
المنافسة محصورة بينهما ألن حال
العداء في صفوف النواب لرئيس
«التيار الوطني الحر» هي أكبر من
حال العداء لرئيس حزب «القوات
اللبنانية» ،حتى أن البعض يقول إن
نوابا ً في كتلة التيار قد ال يصوتون
لباسيل.
هذه الفقرة الرئاسية في بيان
«التيار الوطني الحر» قد تشكل
للنائب باسيل مشكلة مع حليفه
األساسي «حزب الله» ،ألن التيار
استبعد من السباق االنتخابي
الرئاسي رئيس تيار «المردة»
سليمان فرنجية ،فهو في عُ رف التيار
ال تمثيل شعبيا ً له بدليل أنه حصل
على نائب واحد ،وبالتالي وبحسب
عُ رف التيار ال يمكن انتخاب فرنجية
رئيسا ً للجمهورية.
حتى الساعة لم يفصح «التيار
الوطني الحر» عن خطواته المقبلة
إن لم َّ
يتبن «حزب الله» إيصال النائب
باسيل إلى سدة الرئاسة ،وإن تبنى
في المقابل إيصال فرنجية ،ولكن
كثيرين يعتقدون أن رئيس «التيار
الوطني الحر» لن يعارض دخول
رئيس تيار «المردة» إلى بعبدا،
ألن المنضوين في محور الممانعة
ومن ضمنهم «التيار الوطني الحر»
يعتبرون وصول أي شخصية ممثلة
لهذا المحور إلى الرئاسة األولى
فوزا ً للمحور بأكمله وفوزا ً لمشروعه
للبنان وللمنطقة ،وستعم االحتفاالت
من زغرتا إلى البترون إلى الرابية إلى
بعبدا وحارة حريك.

الـجـمـعـة  ٥آب 2022
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العمال ال يقبضون
توقف معمل معالجة النفايات في سينيق...

صيدا تلتزم بالحداد الوطني في ذكرى انفجار المرفأ
صــيــدا  -مــحــمــد دهــشــة
إلتزمــت صيدا بالحــداد الوطني
واالقفال يف الذكرى الســنوية الثانية
النفجــار مرفأ بــروت الكارثي ،وما
زال الصيداويــون مثــل غريهم من
اللبنانيني ينتظــرون معرفة الحقيقة
وتحقيق العدالــة ومعاقبة املتورطني،
وقد استذكر بعضهم ذكرياته االليمة
يف كيفية النجاة من املوت اثناء مروره
قرب املنطقة او العمل يف مكان قريب.
يوم صيــدا كان حزينــا ً وميزه
االقفال العــام الرســمي والخاص،
وشــهدت الشــوارع حركة خفيفة
بعدما الزمت الغالبية منازلها وتابعت
تفاصيل احياء الذكرى عرب شاشــات
التلفــزة .وقالت هبــة الصفدي وهي
دامعة العينني «انها املأســاة بعينها،
لقد مر عامان ومــا زال جرح الناس
نازفاً ،من انهيــار اقتصادي اىل تفيش
«كورونــا» اىل انفجــار املرفأ نعيش
الكارثة بتداعياتها واحزانها ونأمل ان
يجري بلسمتها قريباً».
ويســتذكر أمــن رس «تجمــع
املؤسســات االهلية» يف منطقة صيدا
ماجد حمتو كيف هبت صيدا ببلديتها
ومؤسســاتها االهلية لنجــدة أهايل
بريوت وبلســمة جراحهم وازالة آثار
االنفجــار ،ويقول لـ»نــداء الوطن»:
«ما قمنا به اقل الواجب تجاه الكارثة
االنســانية والوطنية الكــرى ،ولكن
لألسف ما زال اهايل الضحايا ينتظرون
بفارغ الصرب مــن الدولة انصافهم يف
ما يتعلق بحقيقــة ما جرى الحبائهم
وملمتلكاتهم».
وأكد رئيــس بلدية صيدا املهندس
محمد الســعودي ان الذكرى «مؤملة
وجرح نازف أصاب قلب لبنان النابض
وشــعبه يف الصميــم» ،وقــال« :ان
الضحايا الربيئة التي قضت يف اإلنفجار
الزلزال ،وما خلفه من أرضار مدمرة،
ستبقى ماثلة يف األذهان الن تداعياتها
الكارثيــة ال تــزال بصماتها واضحة
يف كيان كل منــا وكل من عايش هذه
اللحظات العصيبة.

العمال خالل وقفتهم أمام مدخل معمل معالجة النفايات

أزمة النفايات

وعــى وقــع الذكــرى ،تفاقمت
أزمة النفايــات يف املدينة وتقدمت اىل
واجهــة االهتمام مجــددا ً مع توقف
عمال معمل معالجة النفايات املنزلية
الصلبة يف سينيق عن العمل احتجاجا ً
عىل تأخر رصف رواتبهم وعدم تسديد
مســتحقات ســابقة لهم .وأوصدت
أبــواب املعمل بوجه شــاحنات نقل
النفايات التي تجمــع عادة من صيدا
ونطاق اتحاد بلدياتها وتفرغ يف املعمل،
فأفرغ متعهد نقــل النفايات حمولة
الشــاحنات يف البورة املجاورة للمعمل
والتي ترشف عليها البلدية وتستخدم
عادة لطمر العوادم.
واحتشــد عدد من العمــال امام
مدخل املعمل غاضبــن مما آلت اليه
أوضاعهم نتيجة تأخر رصف أجورهم،
وقــال احدهم« :كل يــوم يقطعوا لنا
الوعود بدفع املســتحقات املالية وال
يفعلون ،لدي ابنــة مريضة يف عيونها
وتحتــاج اىل طبيب خــاص ودواء وال
اســتطيع معالجتها ،اعمل يف املعمل
منــذ  2014وراتبــي ال يكفي لســد

دريان :لن نتهاون في مطالبة
المسؤولين بكشف جريمة المرفأ
أكد مفتي الجمهورية اللبنانية
الشيخ عبد اللطيف دريان ان ذكرى
انفجار مرفأ بريوت «ستبقى صفحة
مؤملة يف تاريخ العاصمة بريوت وكل
لبنان وستبقى هذه الجريمة تقض
مضاجــع اللبنانيني حتــى معرفة
الحقيقة وتحقيــق العدالة وإعطاء
كل ذي حق حقه».
وقــال يف ترصيح أمــس« :ان
انفجار مرفأ بريوت الكل مســؤول
عنه أمــام الله وأمــام الناس ،وال
يمكن أن نســتهني ونســتكني أو
نتهاون يف مطالبة املسؤولني املعنيني
باإلرساع يف كشــف أســباب هذه
الجريمة ومن يقف وراءها واملتسبب
بهــا ومن قام بهذا العمل الشــنيع
بتدمري بــروت وليس فقط مرفأها
الذي ذهب ضحيته املئات من األبرار
والجرحى».
وشــدّد عىل أن «من تسبب يف
وقــوع هذه الجريمــة املروعة ضد
مدينــة آمنة مطمئنــة هو مجرم
ويستحق اشــد العقاب والقصاص
ألنه تسبب بكارثة وطنية وإنسانية
ما زالت آثارها مستمرة حتى اآلن»،
وطالب «القضاء بــأن يبقى بعيدا ً

من التجاذبات السياســية واإلرساع
بإظهار الحقيقــة وتطبيق العدالة
عىل من تتأكد إدانته ومسؤوليته عن
هذه الجريمة النكراء».
وتوجــه اىل أهــايل الضحايــا
والجرحــى واملترضريــن بالقول:
«نحــن معكــم واىل جانبكم ونقدر
أملكم وفداحة خسارتكم وندعوكم اىل
املزيد من الصرب والله مع الصابرين
وهو ســيؤتيكم حقوقكم بظهور
الحقيقة التــي لن تغيب مهما طال
االنتظار وان غدا ً لناظره لقريب».

رمق عائلتــي ولكن ال مفــر ،افضل
من البطالة» ،بينمــا قال آخر« :ندفع
صحتنــا ثمن عملنا يف املعمل وســط
ظروف صحيــة وبيئية صعبة ،ولكننا
ال نريــد ان نمد يدنــا اىل احد ،نريد ان
نأكل بعرق جبيننــا» ،وطالبت احدى
العامالت بتسديد املستحقات املتأخرة
عن شهري نيسان وأيار ويومي العيد
وعدم تأخــر القبــض كل  15يوما ً
«فنحن ال نستطيع أن نتحمل اكثر من
يومني بعدها ...نحن عمال مياومون،
من اين نــأكل ونــرب اذا لم نأخذ
حقوقنا»؟
تفاقــم االزمــة دفــع بالقوى
السياســية الصيداوية اىل متابعتها،
وطلب النائب الدكتور اســامة ســعد
من مدير املعمل أحمد السيد استقبال
النفايات ومعالجتها ومعالجة الكميات
املرتاكمة داخل املعمل ويف جواره فضال ً
عــن اصالح اوضاعه ،قبــل ان يتصل
بمديــر رشكة  Ntccماهر الســايس
امللتزمة جمع النفايات ،مشــددا ً عليه
بــرورة جمــع كل النفايــات من
الشوارع ملنع تراكمها.

وعقدت رئيسة مؤسسة الحريري
للتنميــة البرشيــة املســتدامة بهية
الحريــري اجتماعــا ً يف مجدليون مع
السعودي وانضم اليه السايس ومدير
الرشكة حيث جرى البحث يف مشــكلة
النفايات يف املدينة.
وأكدت إدارة رشكة  IBCاملشــغلة
ملعمل معالجة النفايــات يف بيان أنها
ملتزمة بدفع كافة مستحقات ورواتب
وأجور املســتخدمني فيه وعىل الشكل
اآلتي :بالنسبة لألشهر املاضية بما فيها
اشهر نيسان وأيار وحزيران  ، 2022تم
تسديد جميع الرواتب املستحقة للعمال
واملســتخدمني ،وبالنسبة للرواتب عن
شهر تموز  2022باإلضافة إىل الجدول
املستحق للعمال املياومني سيتم دفعها
بتاريخ  7آب  ،2022وبالنســبة لباقي
الزيــادات املتوجبة بأثــر رجعي عىل
الرشكة تجاه العمال واملوظفني سيتم
رصفهــا بتاريخ  22آب  2022علما أن
الدولة اللبنانيــة لم تدفع للرشكة منذ
أشــهر طوال ،وعلما ً أن جداول العمال
املياومني التي تدفع كل أسبوعني تدفع
بمواقيتها.

مطالبة أوروبية بتحقيق
«"موثوق ونزيه"» بانفجار المرفأ
يف الذكرى الثانية النفجار مرفأ بريوت ،اعــرب االتحاد األوروبي والدول األعضاء يف
بيان مشرتك «عن التعاطف مع العائالت التي فقدت أحباءها يف ذلك اليوم املأسوي وكذلك
مع جميع املترضرين».
وجددوا تضامنهم «مع ســكان بريوت وشــعب لبنان» ،والتزامهم مواصلة دعمهم
«لالستجابة ملواجهة تداعيات االنفجار ،إىل جانب الجهات الفاعلة يف املجتمع املدني التي
أدت دورا ً حاســما ً يف هذه الجهود» ،الفتني اىل انه «بعد انقضاء عامني ،يحق للمترضرين
من االنفجار باملحاسبة» ،ومؤكدين «رضورة متابعة التحقيق يف االنفجار من دون عوائق
وبعيدا ً من التدخل السيايس ،ويجب أن يكون التحقيق نزيها ً وموثوقا ً وشفافا ً ومستقالً.
وينبغي أن يتوصل إىل نتائج من دون مزيد من التأخري من أجل الكشف عن أسباب املأساة
ومحاسبة املســؤولني عنها» .وأعلنوا جهوزيتهم اخريا ً «ملواصلة دعم اللبنانيني كجريان
وأصدقاء ورشكاء».

غريو :للّبنانيين الحق بالحقيقة
يف ذكرى  4آب ،قالت الســفرية الفرنســية آن غريو يف تغريدة لها امس« :مر
عامان ولكن األلم ما زال يعترص القلوب .أفكر اليوم بالضحايا الذين لن ننســاهم
وأفكر بأقاربهم وبرجال اإلطفاء واملســعفني وجميع الذين هبوا للمساعدة يف ذلك
اليوم .نحن ننحني أمام شــجاعتهم .يجب أن تتم متابعة التحقيق بشكل مستقل
وغري منحاز ،من دون عوائق ومع الدعم الكامل من جانب الســلطات اللبنانية .ال
يمكن أن تتم إعادة بناء بلد وشعب من دون عدالة .للبنانيني الحق بالحقيقة».
أضافت« :فرنسا ملتزمة إىل جانب لبنان وهي تفي بوعودها .كما سبق وأعلن
الرئيس ماكرون يف  4آب  .2021قدمت فرنســا أكثر من  100مليون يورو لصالح
شــعب لبنان يف مجاالت الرتبية والصحة والدعم الغذائي .الصليب األحمر اللبناني
هو أحد رشكائنا».

محـــــليـــــات
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مســـاحة حـــرّة

الرهبانيّة اللبنانيّة المارونيّة تنتخب األب هادي محفوظ رئيسًا عامًا

شهادة بأن المارونيّة كانت وستبقى
حركة تأسيسيّة لبنانو ّية ديمقراطيّة!
د .نــبــيـل خــلـيـفـه

(*)

يوم الجمعــة يف  27تمــوز  2022اختارت
الجمعيّة العامــة للرهبانيّــة اللبنانيّة املارونيّة
قيادة جديدة مؤلفة من اآلبــاء :هادي محفوظ
رئيســا ً عاما ً واألب جورج حبيقــة نائبا ً عاماً،
واألباء املدبرين :ميشــال أبو طقة ،جوزف قمر
وطوني فخري وذلك طبقا ً للتقســيمات االداريّة
لدى الرهبانيّــة .لقد وجدت نفيس مســوقا ً اىل
الكتابة من هذا الحدث لثالثة أسباب:
معني يف حياتي الفكريّة بموضوع
أوّلها :أني
ّ
الكنيســة املارونيّــة ورمزها األبــرز الرهبانيّة
اللبنانيّة املارونيّة.
وثانيهــا  :ألنــي عملت مستشــارا ً لرئيس
جامعة الروح القدس الكسليك ،ملدّة سبع سنوات
(.)2002-1995
ثالثهــاّ :
ألن الجماعة الرهبانيّــة املختارة
بقيادة الرئيس العام الجديد تختزل طاقات ال ب ّد
ً
خدمة للشباب
من االهتمام بها واالستفادة منها
والكنيسة ولبنان.
 1اذا كان الكثــرون من املوارنة يهتمّ ون يفهذه املرحلة برئاسة الجمهوريّة وتأليف الحكومة
وهو يف كثــر منه اهتمام ســاذج وبائسّ ،
فإن
االهتمام الجدّي والبــارز ينبغي أن يكون باتجاه
الحــدث الديمقراطي بانتخــاب الهيئة الجديدة
للرهبانيّة اللبنانيّة املارونيّة بقيادة اآلباتي هادي
محفوظ حيث يولد أمل جديــد يف حياتنا العامة
عىل قاعدة فكريّة أرسيناها منذ مدّة وعنوانها ان
«املارونيّة حركة تأسيسيّة» والرهبانيّة هي أبرز
تجليات هذه الحركة.
 2ان تكون املارونيّة حركة تأسيســيّة فهذاّ
يجســد يف
يعني انها حركة إنشــاء لبناء وخلق
املؤسســات التي كان املوارنة يف أساس قيامها،
وتختــزل مقوّمات املارونيّة كحركة تأسيســيّة
بخمســة :األرض والعمق الروحانــي والتجدّد
والتح ّرر والعامليّة.
األرض  :من أفاميا يف شمال سوريا اىل جبل
لبنان العمق الروحاني ،الذي يجمع أهل أنطاكية
عىل مفــرق األمــم ويمثّل االصالة املســيحيّة
وتعبريها يف الكنيسة املارونيّة.
التجــدّدّ :
ألن األصالة تفــرض حتما ً حركة
تجدّد وإصالح تواكب املسرية الروحانيّة.
التحــ ّرر :ألن العمــق الروحانــي والتجدد
يســتدعيان حكمــا ً نزعة التجــدّد القائمة عىل
الرؤيّة البولسيّة لحريّة اإلنسان ودوره يف صناعة
التاريخ.
العامليّة :كانت أنطاكيّة مدينة كوسموبوليتيّة

عامليّة بلغاتها وســكانها وثقافاتهــا واملارونيّة
املؤسســن .وغدت الرهبانيّة عامل نسك وثقافة
يف آن وهي بالتأكيد قداســة نسكيّة وعمل رسويل
ولــدت يف العهــد االنطاكي ابنــة رشعيّة لهذه
ثقايف .يق ّرب من الله ومن االنسان يف آن ،يف لبنان
الكوسموبوليتيّة.
واالنتشــار خدمة لكل انســان ألن مجد الله يمّ ر
 3من النماذج التأسيسيّة املارونيّة نشري اىلّ
وترقيه ليصبح بحريته ابن لله،
بخدمة اإلنســان
سبعة طوال تاريخ املوارنة:
وألن لبنان بطبيعتــه وكيانه وهجرة املوارنة إليه
 التأســيس االجتماعــي لبيت مــارون =من شمال سوريا أصبح رمزا ً مارونيا ً لكل املوارنة
الجماعة املارونيّة.
يف املــرق ويف بلدان االنتشــار يف مختلف أنحاء
 التأسيس الكنيس = الكنيسة املارونيّة معالعالم .ولذا كرســت وتك ّرســت رهبانيّة لبنانيّة
بطريركها األوّل مار يوحنا مارون ( )685أسقف
مارونيّة.
البــرون وجبل لبنان الذي جعــل مق َّره األول يف
ُ
عرفــت الراهــب هــادي محفوظ منذ
-6
كفرحي.
التسعينات .والحظت امليزة األساسيّة يف شخصيته
 التأســيس الحضاري -الثقايف بإنشاء أولوهي أنه رجل يحمل يف عقله وقلبه مرشوعا ً ويو ّد
مطبعة يف العالم العربي يف دير قزحيا.
أن تسمح له الظروف واالمكانات
 التأســيس الروحي بقيامبتطبيقه .إنــه بالتأكيد مرشوع
املؤسســة الرهبانيّــة الحلبيّــة
نهضوي عىل مســتوى الرهبانيّة
املارونيّة ( )1695وهو ما سنعود
املارونيّة والوطــن .بعد ثلث قرن
اليه ألنّه يعني شــبابنا وشــعبنا
أهم وأكبر مؤسسة
من االنتظــار أعتقــد ان اآلباتي
وتاريخنا.
رهبانيّة مشرقيّة
هادي محفوظ عىل وشــك البدء
 التأســيس الرتبوي الثقايفمن خــال عقد املجمــع اللبناني مارونيّة تعبّر عن يقظة بتنفيذ ما كان يحلم به ً
ليل ونهاراً.
وهو مرشوع يــدور حول وجود
(.)1736
الروح وثورة اإليمان
املســيحيني يف الرشق وحضورهم
بقيام
الوطني
التأســيس
وتجلّيات القداسة
ودورهم والتحدّيات التي تواجههم
دولــة لبنان الكبــر ( )1920ألن
وما يمكن وينبغي ان تفعله الكنيســة املارونيّة
عيش الحريّة وممارســتها يفرضان قيام دولة
وتحديدا ً الرهبانيّة املارونيّة ملواجهة هذا التحدي
تؤمن بها وترعاها.
بل هذه التحديّات.
 التأســيس التاريخــي للموارنة من خاللأولها :التحــدي الجغــرايف ألن كنيســة ال
عقد مجامع مارونيّة تُعنى بقراءة واقع املوارنة
ودورهم ومستقبلهم عىل ضوء املايض والحارض
جغرافيّة لها ال تاريخ لها.
واملستقبل وآخرها املجمع املاروني (.)2006
ثانيها :تحدي املوقع :إذ اننا كنائس حدوديّة
عرضة لالرتطامات ومع ذلك لســنا وال ينبغي ان
 4ان التأسيس الروحي لدى املوارنة يتناولنكون حرس حدود ال الرسائيل وال للغرب!
قيام الرهبانيّة عىل قاعدة تحرير طاقة القداسة يف
ثالثها :التحــدي الديموغرايف هاجس تناقص
االنسان ووضعها يف خدمة الله واالنسان واألرض.
العدد وألن الديموغرافيّة تصنع التاريخ.
وهو ما أوحــى لثالثة شــبَّان موارنة من حلب
رابعها :التحدي السيايس لقيام دولة القانون
بتأســيس الرهبانيّة الحلبيّــة املارونيّة ()1690
والرشعيّة الدولية ،ال دولة الحكم االلهي -الدويلة.
وهم :جربائيل حوّا ،عبدالله قرعيل ،ويوسف البتن،
خامســها :تحدي الرؤيّة املستقبليّة القائمة
انضم إليهم يف ما بعد إبــن مدينتهم جرمانوس
لدى املتنورين املســيحيني عىل االلتــزام بديانة
فرحات .وهكذا ولدت أهم وأكرب مؤسسة رهبانيّة
مرشقيّــة مارونيّة ّ
االبن لتحقيق االصــاح وانجاح الثورة يف محيط
تعب بفروعها ومؤسســاتها
تســوده وتتصارع فيه ديانــة اآلب .وكما يقول
الديريّة والرتبويّة واالجتماعيّــة والجامعيّة عن
األب بولس نويا اليســوعي (أستاذ أدونيس) «اما
يقظة الروح وثورة االيمان وتج ّليات القداسة.
العنف وقبضات األيدي وقرقعة الســاح ونربات
 - 5عىل أن قيام هذه املؤسســة الروحيّة لم
الكالم العــايل فهي مظاهر خوف صبياني يربض
يكن دون مشــاكل واجتهادات مختلفة نشري من
يف أعماق القائمني بها» أليس هذا ما يحصل عندنا
بينها اىل أمرين:
اآلن وما نسمعه ونراه كل يوم؟.
األول :هل الرهبانيّة ذات هدف نسكي فقط
 ..هذا مدخل اىل الكالم
دون االهتمام بثقافة املجتمع باالنعزال عنه؟
وستكون لنا عودة.
الثاني :هل هي رهبانيّة حلبيّة أم لبنانية؟
(*)باحث يف الفكر الجيو سيايس
ولقد ت َّم حسم األمرين ديمقراطيا ً بني اإلخوة

ليليان شعيتو تلتقي بابنها ...بعد عامين
يف الذكرى الثانية النفجار مرفأ
بريوت ،تحققــت العدالــة لليليان
شــعيتو ،التــي حُ رمت مــن رؤية
طفلها عيل طيلة الفرتة الســابقة،
رغــم معاناتهــا املســتمرة جراء
اصابتها باالنفجار ،ومالزمتها رسير
مستشــفى الجامعة االمريكية ،اثر
دخولها يف غيبوبة طويلة استفاقت
منها العــام املايض ،مــن دون ان
تتمكن حتــى اليوم من اســتعادة
عافيتهــا بالكامــل ،اال ان ليليان
اجتمعت بابنها امــس للمرة االوىل
بعد لقاء مصالحة بني العائلتني رعاه
املفتي الجعفري املمتاز الشيخ أحمد
عبد األمري قبالن.
وتداول ناشــطون صورا ً لعيل يف
حضن جدّه ،والد ليليان ،اثناء توجهه
للقاء أمه وصورا ً له اىل جانبها.
وكانت قضية ليليان قد شــغلت
الرأي العام ،وتجدّدت يف االيام املاضية
الحمالت املطالبــة برفع الظلم عنها
وجمعها مع طفلهــا ،خصوصا ً بعد
انتشار صور لها وهي تحتضن دمية
بدال ً من طفلهــا ،وانطلق عىل مواقع

التواصــل االجتماعي وســم يحمل
اسمها .وسبق لقاء ليليان بابنها عيل
بيان صادر عــن العائلتني جاء فيه:
«يف ظل مأســاة إنفجار مرفأ بريوت
والرضر الجســيم الذي لحق بكافة
اللبنانيــن بخاصــة عائلتي حدرج
وشــعيتو بإصابة ابنتهمــا ليليان

٧

إصابة بالغــة أقعدتها لغاية تاريخه
يف مستشفى الجامعة األمريكية ،ويف
هذه الذكرى األليمــة وردة تفتحت
بإتحاد العائلتني عــى موقف واحد
بعد اللقــاء الذي جمعهما صباح هذا
اليوم (امس) برعاية سماحة املفتي
الجعفري املمتاز الشــيخ أحمد عبد

األمري قبالن ،حيث أكــدت العائلتان
عــى متابعة حالة ليليــان الصحية
بجهد واحد واهتمام واحد وعىل حث
وزارة الصحــة عىل اإللتزام بالقانون
 194/2020وابقاء حالة ليليان كما
كافة جرحى اإلنفجار برعايتها وعدم
التلكؤ بإنفاذ املوجب».

جــان الــفــغــالــي

لبنان دخل
عصر الطبقية في التعليم
يروي مسؤول تربوي رفيع ،يحفظ عن
ظهر قلب ملف التعليم في لبنان ،الخاص منه
والرسمي ،والمدرسي والجامعي ،انه في مطلع
العام  ،2019وقبل اندالع الثورة وتفشي وباء
كورونا واإلنهيار المالي ،استشعر خطرا ً حقيقيا ً
َّ
المفصلة،
على التعليم في لبنان ،اع َّد ملفه باألرقام
وحمله وجال به على المراجع المدنية والروحية،
ودق امامهم ناقوس الخطر ،بعضهم تفهّ موا ولكن
«ما باليد حيلة» وبعضهم عرفوا المشكلة ولديهم
القدرة على المعالجة ،لكنهم لم يبادروا.
المسؤول التربوي الرفيع المذكور يقول :اليوم
حلت الكارثة ،ما نبهت اليه قبل ثالث سنوات،
وصلنا إليه اليوم:
هناك مدارس خاصة ذاهبة الى االقفال،
وبعضها أقفل ،ومنها مدارس أجنبية عريقة.
هناك طالب في مدارس خاصة لم يعد بمقدور
اهلهم دفع االقساط ،وال يجدون مقاعد لهم في
المدارس الرسمية.
لم يعد هناك من امكانية لتعلي ٍم قبل الظهر
وتعليم بعد الظهر ألن هناك طالبا ً سوريين بعد
الظهر ،وعليه هناك تفكير في ان ينقسم االسبوع
على مجموعتين:
مجموعة تدرس األيام الثالثة االولى من
االسبوع ،فيما تدرس المجموعة الثانية األيام
الثالثة المتبقية.
ويكشف المسؤول التربوي بعضا ً من
المعطيات التي تش ِّكل بح ِّد ذاتها رعبا ً حقيقيا ً
ً
وخشية في مكانها ،ليس على السنة الدراسية
اآلتية ،بل على واقع التعليم ككل ،جامعيا ً
ومدرسياً ،فيقول« :كما كان هناك في ما
مضى  ،Nouveaux richesنشهد اليوم طبقة
«.»nouveaux pauvres
إنهم الطبقة الوسطى التي اندثرت وأصبحت
من الطبقة الفقيرة .هذه الطبقة لم يعد بإمكانها
إبقاء اوالدها في المدارس الخاصة ،ألنه لم يعد
بمقدورها تأمين األقساط لهم ،كما انها لن يكون
بمقدورها نقل األبناء إلى المدارس الرسمية
بسبب عدم توافر المقاعد الكافية.
نتيجة هذا الوضع ،سيكون هناك واق ٌع
لم يشهده المجتمع اللبناني ال في الحربين
العالميتين االولى والثانية وال في الحرب بين
 1975و ،1990لم يدرس الطالب ثالثة ايام في
األسبوع ،ولم تُقفِ ل ال مدارس رسمية وال مدارس
خاصة ،بل توسعت وتعددت فروعها لتشمل
معظم المناطق اللبنانية.
اليوم يكاد الهيكل التعليمي أن ينهار:
مدارس تُقفِ ل فروعا ً لها.
مدارس خاصة مجانية تستعد إلقفال ابوابها.
هنا يُط َرح السؤال الكبير :على مَ ن تقع
مسؤولية اإلنقاذ؟
يقول مخضرم في الشؤون التربوية :صحيح
ان هناك وزارة تربية ،لكن الوزارة هي ناظ ٌم
للواقع التربوي ،بمعنى ان المسؤولية تقع على
السلطة التنفيذية ككل ،فالقطاع التربوي يتطلب
عناية أكثر من وزارة وأكثر من منظمة ،فوزارة
الشؤون معنية ،ووزارة المال معنية ،وهناك
منظمات معنية ألن هناك طالبا ً من الالجئين
الفلسطينيين ومن النازحين السوريين.
هذا التداخل يستدعي الدعوة إلى مؤتمر تربوي
عام ال يخرج منه المعنيون إال بخارطة طريق،
ولئال يبقى النقاش شفوياً ،ال بد من «تقرير
معطيات» يُعهَ د إلى مدير عام وزارة التربية
وضعه ألنه األكثر ا ِّ
طالعا ً على الواقع التربوي،
ويجب ان يخرج هذا المؤتمر بمقررات عملية
قبل بدء السنة الدراسية  ،2023 – 2022وما
لم يحدث هذا االمر سنكون أمام واقع تربوي
منهار وغير مسبوق في تاريخ لبنان المعاصر،
خصوصا ً ان االرقام تشي بان الوضع التربوي
يشكل عبئا ً من غير المقبول تجاهله ،فهناك ما
ال يقل عن  1619مدرسة خاصة تضم  740الف
تلميذ يشكلون  70في المئة من القطاع التربوي.
النسبة المتبقية هي لطالب القطاع الرسمي
وللطالب الفلسطينيين الذين تعنى بهم األونروا،
كما هناك ما يزيد عن مئتي الف سوري تعنى
بهم المنظمات الدولية عبر وزارة التربية.
هذه االرقام من شأنها أن تشكل قنابل موقوتة،
إذا لم تتم معالجتها بالسرعة المطلوبة ،فإنها
ستنفجر تباعا ً حتى قبل بدء السنة الدراسية،
وربما بالتزامن مع بدئها.

٨

تحـــت المجـــهر
العـــدد  - ٩٠١السنــــة الـرابـعـة

الـجـمـعـة  ٥آب 2022

هل هي مصادفة أن تنهار الصوامع مع سنوية فعل التفجير؟

 4آب  ...2022الدولة "كوما"
والعدالة آتية آتية آتية

"بيروت ما بتموت" .نحاول أن نصدّق .ننظر في العيون .ننظر في العمق،
نغوص في المشاعر ،ننظر الى األجسام ،التي تتل ّوى يمينًا ويسارًا تحت حرّ
آب الل ّهاب .نتم ّعن في كل "األرواح" التي تتحدّى كل الظروف وتمشي
قوافل قوافل منادية بأعلى صوت" :بدنا العدالة" .فنشعر ِّ
بكم البؤس
المقرون ببعض األمل ببعض الرجاء .لكن هل ُيرتجى مطر بغير سحاب؟
غيوم غليظة ،شديدة ،تسدّ أفق الشمس .تلمع عيوننا .ترتجف قلوبنا.
ُ
فندرك أننا في كماشة ،في قبضة "الدولة القاتلة" ،وحين تقتل الدولة

أبناءها ال يعود ُيرتجى منها عدالة .و ُيصبح من العدل القول لها :إرحلي...
إرحلي ...لكن على من يقرأ البؤساء مزاميرهم في دولة ّ
صماء بكماء
خرساء عن أفعالِها المشينة؟ هو الرابع من آب .هو ثالث رابع آب يأتي
والدماء لم تنشف ،لن تنشف ،كما الوجع الهائل .فهل دخلنا مع "الدولة
ّ
نتذكر
بأنفاسنا األخيرة؟
القاتلة" في "كوما" أم ما زلنا قادرين أن نتحرّك
ِ
مقولة علي بن ابي طالب :من رجا شيئًا طلبه ومن خاف شيئًا هرب
منه .نحن لم نهرب ،لن نهرب ،وسنطالب من جديد" :بدنا العدالة".

نــــــــــوال نــــــــــصــــــــــر
فوج األطفــاء هنا .هنا كان الشــباب والصبيّة
سحر فارس يتنفســون أحالما ً قبل عامني ،قبل 730
يوماً ،قبل أن يهبوا بنخوتهم اإلستثنائية إلخماد حريق
أكرب منهم ومن بــروت ومن لبنان .هو حريق بحجم
مشيئة القتلة أرادوا ببطولتهم وشهامتهم وشجاعتهم
إخمادهّ .
ظن هؤالء أن الدولة ،مهما خذلت ناسها ،لن
تجرؤ عىل قتلهم .أخطأوا فباتوا ضحايا .إرتاحوا؟ ربما
بقلوب لم ترتح
هم ارتاحوا أما نحن فال .نحــن نحيا
ٍ
ولن ترتاح ألن "الراحة إذا طالت تولد الكســل والجهد
إذا زاد يولد الثورة" .وهذا ما نحتاج إليه اآلن :الثورة.
نقف أمام األهراءات قبل أن تزدحم الصور يف بؤبؤ
العني .هنا كانت الطيور والعصافري قبل أسبوع وشهر
وعام وعامــن تقتات من بقايا مســتوعبات مملوءة
بأكياس القمح والطحني املمزقــة .ال طيور وعصافري
اليوم .ال تتعجبوا من عصفور يهرب حتى من الطعام،
فالطيور تؤمن بأن الحياة والحرية أغىل من القمح .وهذا
املكان ،ذاك املكان ،أصبح مليئا باملوت والنزف املستمر.
نراقب األهراءات -الذاكرة .تبدلت كثريا .لم تســأل عنها
الدولة .لم تسأل عن الحجر كما لم تسأل عن البرش.

حكم الميليشيا والمافيا (تصوير رمزي الحاج)

ثوريــة لطاملا صفق "الثائرون" لهــا .وارتفعت كذلك
الفتة جديدة عليها صور شــهداء  17ترشين وعبارة:
شــهادتكم دين برقبة كل ثائر .كرمالنا إستشــهدوا
كرمالن مكملني .شــهداء  17ترشين  -ملن نسوا  -هم:
عيد عباس ومحمد شعبان وحسن العطار وعمر زكريا
وعالء أبو فخــر وأحمد توفيق وفواز الســمان وعمر
تزامن اإلنهيار والذكرى
طيبا .يا الله كم أعطى لبنان شهداء وكم دفع أهله دما ً
ننظر كثريا ً نحو الصوامع .هي تتبدل يومياً .إختلف
وكم يســكبون دموعا ً لم تؤثر يف دولة أشبه بتمساح.
شكلها كثريا ً يف آخر أسبوعني .هي التي شلعها تفجري 4
هي دولة تنظر اىل كل تلك الدموع عىل
آب  2020تبــدو يف  4آب  2022وكأنها
تستع ّد ملمارســة لعبة اإلنتقام مجددا ً
أنها ليست دموعها وعىل كل تلك الدماء
ِّ
عىل أنها ليســت دماءهــا .هي دولة
بحــق األهايل ،وكأنها تريــد أن تقول
قتلت وتميش يف جنازات تكاد ال تنتهي.
هي أيضــاً :دولتي فعلت بي ذلك! فهل
جرح مفتوح وشعار
نميش بال هــوادة .نميش ونميش
هي مصادفة أن يتزامن فعل اإلنهيار "أيها السياسيون إرحلوا"
ونحن نراقب أهايل ضحايا املرفأ ،من
الجديد مــع فعل التفجــر؟ نطرح
أســئلة ال اجوبة "رســمية" عليها .صدح في بيروت قويًا
كل األعمار ،ممن أبوا أن يكلوا أو يملوا
أو يتعبوا .تُرى من أين يستمدون كل
نطرح األسئلة ونحن نراقب الصوامع
تلك القوة والعزيمة واإلرصار؟ هم أشــخاص خرسوا
ونعدها :واحدة ،إثنتان ،ثالث ...لســنا وحدنا من نفعل
كثرياً ...خرسوا "قطعاً" مــن قلوبهم ...ومن يخرس
ذلك .كثريون أتوا البارحة ليســتودعوا أهراءات القمح
كثريا ً ويصمد ال يعود يهاب شيئاً.
السالم .أهايل الضحايا كانوا ينظرون إليها ويبكون .ال
أحد ،ال أحد أبدا سيدرك البعد الروحي لها لدى هؤالء .أال
توابيت
يقال :بدون الذاكرة ال توجد عالقة حقيقية مع املكان؟
والكل ،الكل ،باتوا يعلمون أن "دولتنا" ال تريد ِ
محكمــة دولية ...لجنة تقــي حقائق دولية...
لناسها أن
عدالة ...عناويــن عناوين تكــررت البارحة ،يف  4آب
يحتفظوا بذاكرتهم .الذاكرة تخيف القاتل.
 ،2022مــن جديد .محطات عديــدة توقف فيها أهايل
الحزن كبــر .والتجمعات بدأت منذ ما بعد الظهر
الضحايا البارحة .توقفوا أمام الســفارة الفرنســية.
بقليل .أمام قرص العدل رفعوا صور الضحايا وعبارة:
طالبوا فرنســا بتقديــم طلب أمــام مجلس حقوق
جريمتكم لن تم ّر .هنا ،خلف تلك األســوار ،تتكشــف
اإلنسان لتشــكيل لجنة تقيص حقائق دولية .وذكروا
حقائق كبرية كثرية ،هنــاك من يحاول  -ويرصّ  -عىل
ماكرون انه لم يف بوعوده .فرنسا أمنا الحنون خذلت
طمســها .يف املوازاة ،مســرة ثانية تتحرض لإلنطالق
كل هؤالء .توقف األهايل يف حديقة ســمري قصري وأمام
من أمام مق ّر فوج إطفاء بريوت .هناك مســرة ثالثة
مجلــس النواب وأمــام تمثال املغرتب أيضــا ً وأيضاً.
إنطلقت من وسط بريوت .لك ِّل مكان وموقع رمزيته.
توابيت رفعت وقســ ٌم جديد أعلنــوه :املطلوب عدالة
هنا ،يف قلب بريوت ،يف الوســط ،عال صــوت أغنيات

صور وشعارات

دم ودموع وإرادة

الطفلة الجميلة المالك ألكسندرا حاضرة دائمًا

قالوها مــرة ومرتني وعرشات املــرات 232 .جرحا ً
بحجــم الكارثة .ذكروا الدولــة :كل يوم  4آب .وقالوا
للعالم :تقفون اىل جانبنا أو ســرون أحبابكم أيضا يف
مفتوحاً .عدد الضحايا يزيــد ويزيد وهم ،من كانوا
التوابيت .فلنقف معا ونطالب بالعدالة لنح ّد من شالل
(وما زالوا) يمســكون بالبالد والرقاب ،يراهنون أن
املوت ...كالم وتفاصيل ومحطات ومشــهديات رمزية
ننىس ما فعلوه" .أيها السياسيون إرحلوا" .شعار ال
وحتى "حبال هواء" يحاول "املوجوعون" التمسك بها
بُ ّد أن يكون قد وصل اىل آذان أصحابها بال دم.
يف وجه "سلطة" كل ما تقوم به حدوده :إعاقة العدالة.
ثالث ســاعات م ّرت بني اإلنطالقة والوصول اىل
"ال عدالــة يف ظل حكــم امليليشــيا واملافيا".
موقعة اإلنفجار .نوابٌ شــاركوا .الساعة تدنو من
شعارات ونار يف القلوب تشتعل .الح ّر يشتدّ .الحرارة
السادســة وعرش دقائق .غبار سقوط الصومعتني
المســت األربعني درجــة .وأعداد
إختفى .الطواقم الطبية مستنفرة
املشــاركني تزيــد .هي الســاعة
حزناً .صفارات فوج إطفاء بريوت
الخامســة إال عرش دقائــق .إنها
والدفاع املدنــي إرتفعت أصواتها.
الخامســة إال عرش دقائق من يوم نجحوا في قتل ثوار كثيرين إنها السادسة وسبع دقائق .سكون
الخميــس  4آب  .2022هــا هي لكنهم لن يستطيعوا في خيّم .أجراس كنائس وصوت أذان.
األهراءات تتهاوى عــى دفعات.
ورؤوس وأكــف مرفوعــة نحــو
الحجارة تتساقط وحصل اإلنهيار .نهاية المطاف قتل الثورة
الســماء :ياااا رب .هــي الذكرى
إنه إنهيار صومعتني جديدتني من
الثانية .هــو ثالث  4آب .وكأننا ما
الجزء الشمايل .يا الله .هل هي مصادفة؟ هل تحدث
زلنــا يف تلك اللحظة .رائحة الدمــاء ما زالت قوية.
يف الحقيقة مصادفات من هذا النوع؟ دموع أمهات
والغضب يستمر كبريا ً كبرياً .شموع أشعلت .وقس ٌم
ّ
ذرفت .بك َ
أكبادهــن من جديد .ثانية
ني عىل فلذات
بدماء الضحايا اىل أن يدق النفري ويعلن أسم املفجّ ر
وثالثة ورابعة ...سقوط الصومعتني ،يف هذه اللحظة
الحيوان الحقري :أن نقاتل أن نناضل أن نواجه...
الزمنية بالــذات ،فتحت الجــروح والندوب .يف تلك
إنتهى  4آب  2022فهل ســتتكرر يف  4آب 2023
األثناء م ّرت ،ربما بالصدفة أيضا ،يافطة كتب عليها
نفــس املشــهدية؟ الغضب كبري لكنه مــا زال أقل
بأقالم ملونة :حافظوا عىل أهراءات مرفأ بريوت.
مما هو مطلــوب -والزم -لثورة
حقيقيــة ال تتوقــف يف نصف
لتسقط الحصانات
الطريق .قتلوا الثوار؟ نجحوا
الضحايــا يف صور .صــور الضحايا علقت عىل
يف قتل ثوار كثريين لكنهم لن
األعمدة عىل طول اوتوسرتاد الدورة الكرنتينا مذيلة
يستطيعوا ،يف نهاية املطاف،
صورهم بثالثة هاشتاغات# :العدالة #طالب #تح ّرك.
قتل الثورة.
مشــانق يف كل مــكان" .تســقط الحصانات أمام
املحاسبة" .شعار .علم لبناني ملطخ بالدم القاني.
تي شــرتات ملطخة بالدم 4 .آب "جرح مفتوح"

جريمة لن تمرّ

Life
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فرح بيطار:

أُعجبت بالتناقض في شخصية جوا
تطل الممثلة فرح بيطار في شخصية المحامية المحنّكة "جوا الهاشم" في مسلسل "سر -التحدي" ،معترفة
بأن التقلّبات والتناقضات في هذه الشخصية دفعتها إلى قبولها بعد بطولتها األولى في "غربة" .عن
شخصيتها الجديدة والدراما والكوميديا تحدثت إلى "نداء الوطن".
مــــــايــــــا الــــــخــــــوري
بعدما بلغت البطولة األولى في
مسلسل "غربة" تطلّين في الجزء
الثاني من مسلسل "سر  -التحدي"
بدور المحامية "جوا" ،ما ميزة هذه
الشخصية؟
صحيح أنني أدّيــت دور البطولة
األوىل يف مسلســل "غربــة" وكانــت
شــخصية "حال" من أع ّز الشخصيات
"رس"
عىل قلبي لكن "جوا الهاشم" يف
ّ
مختلفة جدا ً عن ســائر الشخصيات
التي أدّيتهــا حتــى اآلن ،فهي صبية
قوية تعرف جيّدا ً مــا تريد ،وقادرة أن
تكون إمرأة متكاملــة األنوثة يف حني،
وقوية جريئة لتحقيق أهدافها يف حني
آخر .أعجبت بهــذا التناقض والخليط
يف شــخصيتها ما بني القــوة واللؤم
والسوء من جهة ،والطيبة والحب تجاه
صديقتها وأحبّائها والخوف عليهم من
جهة أخرى ،لذا قبلت بهذا الدور .لطاملا
رغبــت يف التعاون مــع املخرج مروان
بركات الــذي أحبه كثــراً ،فرشّ فني
التعاون معه يف هذا العمل.
تستخدم "جوا" أساليب خارجة عن
القانون لتحقيق أهداف مو ّكلها،
هل الغاية برأيك تبرر الوسيلة؟
لقد جمّ لوا تلك األســاليب الخبيثة
باعتماد مقولة" الغاية تربر الوســيلة"،
لكنني أعتربه نفاقاً ،ال أتّبع هذا األسلوب
يف الحياة وال أحبّ من يعتمده.
يُعرض المسلسل عبر منصة "شاهد"
وقد انطلق أخيرًا عبر  ،MTVما أهمية
كل ّ منبر منهما في انتشار الممثل؟
تســتقطب املنصات مثل "شــاهد"
و"نيتفلكس" عددا ً أكرب من املشــاهدين
مقارنة مع الشاشــات املحلية ،لذا تش ّكل

واجهــة أوســع للممثل .كونــي ممثلة
لبنانية ،لن أشــعر بطعــم النجاح إال إذا
عُ رض عميل عرب شاشة محلية ،فكيف إذا
كانت تلك الشاشة  ،MTVالتي تعرف جيدا ً
كيف تسوّق أعمالها وتستقطب الجمهور.

األقل تمويالً .أمّ ا بالنسبة إىل املمثل ،فمن
الطبيعي أن يحقق إنتشارا ً أكرب ويتلقى
عــروض عمل أكثر يف حــال تعاونه مع
رشكة إنتاج متموّلة قــادرة عىل تنفيذ
مسلسالت عدّة سنوياً.

كونك متخصصة في التمثيل
واإلخراج ،ما هي المعايير التي
ّ
تتحكم بخياراتك الدرامية؟
أعترب أن اســم رشكة اإلنتاج وهوية
املخرج أساســيان يف ما يتعلق بخياراتي
الدراميــة ،لذا ال أقبل بــدور يعجبني ما
لم أكن راضية عــن أداء رشكة اإلنتاج.
يجب أن تتوفر عنارص مشرتكة عدّة مثل
اإلنتاج واإلخراج والدور.

كيف تقيّمين مسار الدراما المحلية
مقارنة مع اإلنتاج العربي المشترك؟
أنا فرحة ملا تحققه الدراما اللبنانية
ألننا بلغنا مســتوى مهمّ ا ً جــدا ً ونحن
سائرون عىل السكة الصحيحة ،والدليل
عىل ذلــك تم ّكن أعمال محلية رصف من
املنافسة وحصد نسبة مشاهدة مرتفعة
أسوة باإلنتاجات املشرتكة الضخمة.

قدّمت شخصيات من حقبات زمنية
مختلفة ،في "ثورة الفالحين" و"غربة"،
ما ميزة تلك األعمال وما هي تحدّياتها؟
أحببت كثريا ً هذيــن العملني اللذين
قدّما حقبة مختلفة عن عرصنا وأسلوب
حياة مختلفــا ً عن أســلوبنا .يعجبني
مسار تحضري هذا النوع من املسلسالت،
بدءا ً من التهيئة النفســية للدور ،مرورا ً
باملعلومات حــول التقاليــد والعادات،
وطريقة امليش واللباس ،وأسلوب تفاعل
الناس وردود الفعل تجاه قضايا إعتربت
تابو يف حينها.

ّ
شكل برنامج "إربت تنحل" الكوميدي
الساخر أول تجربة تلفزيونية لك بعد
المسرح ،فهل تطمحين إلى مشروع
كوميديا في المرحلة المقبلة؟
أحبّ الكوميديا كثريا ً لكنني تركت
الربنامج ألنني لم أشأ وضعي يف قالب
محدد ،أي تصويــري عىل أنني الفتاة
التي تقدّم السكيتشــات الكوميدية
ّ
أفضــل العمل يف
فقــط .كممثلــة،
الكوميديا والدراما والتشويق عىل ح ّد
ســواء .لذلك ،إذا عُ رض عيل ّ مرشوع
كوميديا أقبل بــه رشط أال يكون يف
إطار السكيتشات.

بعدما تعاونت مع شركات إنتاج
مختلفة ،ما أهمية ذلك على صعيد
اإلنتشار والعروض؟
تبدأ الخطوة األوىل نحــو نجاح أي
عمل أو سقوطه ،من رشكة اإلنتاج ،التي
ال تكفي وحدها ،بل يجب أن ترتافق مع
نص جيد وممثلني ّ
ّ
أكفاء.
تميل الدفة دائما ً نحو انتشار اإلنتاج
الضخم القادر عىل تسويق أعماله وعىل
املنافسة يف الســوق أكثر من اإلنتاجات

هل يمكن أن تكون البرامج الكوميدية
الساخرة مؤثرة في المجتمع؟
ال أعلم ما إذا كانت الربامج املشابهة
لـ"إربــت تنحــل" تقــدم أو تؤخر يف
املجتمع ألنهــا يف النهاية تســتعرض
األخبار السياســية بطريقة كوميدية
كل ،فقدت تلك الربامج
ســاخرة .عىل ٍ
مكانتها حاليا ً خصوصا ً أنها يف السنوات
األخرية لم تعد مضحكة أو مســتقطبة
للجمهور كما يف السابق.

ّ
تشكل "السوشيل ميديا" بدي ً
ال في هذا اإلطار؟
برأيك ،هل
ما من شــك يف توجه كل املجاالت نحو "السوشــيل ميديا" فأصبح كل يشء
ّ
املنصات بشاشة صغرية يســتطيع أي شخص من خاللها
متوفرا ً هناك .أشــبّه
إســتعراض ما يريد وقول ما يشــاء .إســتطاع كثريون ممن لم يحظوا بفرصة
اإلطاللة عرب الشاشة ،بلوغ عدد كبري من املتابعني من خالل الخلوي واملنصات.
ما هي مشاريعك للمرحلة المقبلة بعد "سر"؟
صوّرت مسلسل "روح" املؤلف من  9حلقات ،سيعرض عرب منصة رقمية لم
تحدد بعــد .هو من بطولة كارين رزق الله ومحمد عطية وندى أكرم وبكري خالد
وجوليا ّ
قصار .أؤدّي فيه دور طبيبة إستمتعت كثريا ً بتصويره ألنه مسلسل جميل.
املسلسل من إنتاج “ ،”Day 2 picturesإخراج سامي كوجان ،كتابة جاد الخوري.

كـــــتـــــابـــــات تـــــســـــتـــــحـــــق الـــــنـــــشـــــر
سنت ْين … مش لع ِبه

الشاهد األخرس
األهراء شاهد كان عا كليش َ
انفجَ ر
ّ
صل كأنّو عالسكت عتبان
وق ّلو يا الله ليش خالقني حَ جَ ر
نــــعــــمــــان الــــتــــرس

وما خلقت فيّي للشهاده لسان
األهراء شاهد كان عا ك ّل الوَجَ ع
وتعبان من ّملا فيض َ
وقهر انتَال
وْما يف عَ تَب جاب الحقيقه وْال الصَ ال
تَـ ّ
يفش خلق الناس ِمن حالو و ََقع
و َمثَّل جريمِ ه ما بْـ عمرو ِ
عامال

إبــــراهــــيـــم شـــحـــرور

إبن ليليان شعيتو رايح
اليوم عاملستشفى
عا حضن إمّ و ألوّل م ّرہ
من سنتني …
بغيبتــو  ،كانت تنام
بحضنا لعبة بالستيك
…

«ق ِّرب يَ تقربني ِب قلبي غِ ّل
ق ّديْش كانت فرقتَك صع ِبه
سنتني … والسنتني مش لع ِبه …
بوِّس اللع ِبه … تا بعِ د َم تْفِ ّل
يبقى عطر منَّك … عىل اللع ِبه»

١٠
العـــدد  - ٩٠١السنــــة الـرابـعـة
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OUR RATING

 Call My Agentو ...The Bureau

فيلمان عن التداخل بين العمل والحياة الشخصية

جـــــــــــاد حـــــــــداد
يتمحور هذان املسلســان الفرنســيان حول
العالقات الرشسة يف مكاتب العمل والجوانب املغرية
لعالم التمثيل...
يرتكز املسلســل الفرنــي !Call My Agent
(اتصــل بوكيل أعمــايل) عىل شــخصيات ال يمكن
اعتبارهــا محبوبة .يبدو مــدراء األعمال يف "وكالة
سامويل كري" أشــخاصا ً متطلبني وعدائيني ،وهم
يميلون إىل التالعب باملحيطني بهم ويستفيدون من
مواهب اآلخرين.
يجيــد مدراء األعمــال يف هذه الوكالــة ابتكار
األالعيب أكثر من جني األموال ،ويعطي هذا الجانب

من القصة رونقا ً خاصا ً للمسلسل .بدأ املوسم األول
بكارثة كبرية :يقرر مؤسس الوكالة "سامويل كري"،
الذي لم يتغيب عن العمل منذ عرش سنوات ،الذهاب
يف عطلة أخريا ً لكنه يموت فجأ ًة ويرتك وراءه فوىض
عارمــة .يحاول مدير األعمــال "ماتياس بارنفيل"
(تيبــو دي مونتاليمبــرت) رشاء حصة كبرية من
الرشكــة ،لكن تتعثر خطته حني تكتشــف زوجته،
مموّلة الخطة ،أنه أخفى عنها ابنته الرسية "كاميل"
طوال عقدين من الزمن :تكون ابنته فتاة بريئة من
جنوب فرنســا ،وهي تفاجئ "ماتياس" يف الحلقة
األوىل من املسلسل ،حني تظهر يف مكاتب الوكالة من
دون الكشــف عن هويتها وتصبح مساعِ دة مديرة
األعمال "أندريا" (كاميل كوتان).
يف املوسم الثاني ،يصل منقذ آخر اسمه "هشام
جانوســكي" (أســعد بواب) ويتعهــد بدفع ديون
الوكالة لكنه ال يحمل أي احرتام لتقاليد الســينما.
رسعان ما يتع ّرض "هشــام" للرتويض والتهميش
لكن لن يحصل ذلــك إال بعدما تحمــل منه عدوته
اللدودة "أندريا" بفتاة .يشــمل هذا املسلسل عددا ً
كبــرا ً من العالقــات غري الرشعية داخــل املكتب،
فتتداخل األحداث والهويات وتؤثر عىل حياة الجميع،
لكن تنهض هذه الشخصيات مجددا ً وتعود وترتكب
أخطــا ًء أخرى بحجة الشــغف والطمــوح املهني
وعوامل أخرى .تبقى أنقى عالقة يف املسلســل بني
مديرة األعمال املخرضمة والســيدة القوية "أرليت"
(ليليان روفري) وكلبها "جان غابن".
يف املوســم الرابع ،تتالحق الكوارث عىل جميع
املستويات .تنهار خطط "أندريا" بفتح وكالة جديدة
مع زميلها املحبوب "غابريال" (غريغوري مونتيل).
ويحــاول "ماتياس" ،مع عشــيقته ومســاعدته
الســابقة "نعومي" (لور كاالمي) ،إنشــاء رشكة
إنتاج لكن يتجه عمــاؤه إىل الوكالة التي يكرهها،
"ســتار ميديا" .تظهر أيضا ً عدوة جديدة اســمها
"إليز فورمان" (آن ماريفني) ،وهي من أفضل مدراء
األعمال يف الوكالة املنافِ ســة .هل سيضطر الفريق
اآلن لرتك كل يشء وراءه أم أنه ســينجح يف تجاوز
املشاكل مجدداً؟
عىل صعيد آخر ،أحدث مسلســل فرنيس مشابه
ضجة كبرية ،وهو بعنوان ( The Bureauاملكتب) .يف

مشهد من مسلسل Call my agent

بداية القصة ،يعود "غيوم ديباي" ،عميل يحمل لقب
"مالوترو" (ماثيو كاســوفيتز) ،إىل دياره بعد إتمام
مهمة يف ســوريا التي عاش فيها طوال ست سنوات
بصفته مع ّلم لغة فرنســية اســمه "بول ليفيرب"،
ّ
ويوسع شبكة معارفه هناك
فراح يجمع املعلومات
تحت أنظار نظام بشار األسد .لكن يكتشف "غيوم"
أن خروجه من هذه الشــخصية ليس سهالً بقدر ما
ّ
يتوقع ،ال ســيما بعد وصول حبيبته ،املؤ ّرخة "ناديا
املنصــور" (زينب تريكي) ،من دمشــق إىل باريس
لحضــور محادثات رسيــة بني النظام الســوري
واملعارضة .يتمســك "غيوم" بشخصية "بول" ،ولو
عىل حســاب زمالئه وبلده .لكن هل ســيتحول هذا
الدور الذي يقدّمه برباعة تامة إىل حقيقة؟
يدخــل املسلســل يف خانة قصص التجســس
النموذجية لكنه ينتقد هذا النوع من األعمال يف الوقت
نفسه .سنرافق الشخصيات إىل أماكن متنوعة ،منها
إيران التي تشــهد عملية الستكشاف مسار التقدم
النووي ،ومعســكر وحيش تابــع لتنظيم "داعش"،
وموســكو حيث يقوم املقرصنون بنشــاطاتهم وال
تزال منافسات الحرب الباردة قائمة حتى اآلن .تحمل
هذه املشــاهد كلها أجوا ًء مشــوّقة ومحتدمة ،وال

مفر من أن نقع يف حــب "غيوم" وزمالئه يف مكاتب
وكالة االستخبارات الفرنسية :إنها شخصيات ذكية
ومتفانية ومُك ّلفة بالتخلص من الفوىض التي يُحدِثها
"غيوم" .لكن هل تُعترب مهام هذا املكتب أساســية
لحماية األمن العاملي ،أم أن التحركات االستعراضية
تمنح العمالء بكل بساطة فرصة املشاركة يف أحداث
دراماتيكية تقع يف أماكن متنوعة؟
مــن الواضح أن فرنســا التــي يصوّرها هذا
املسلســل ال تفهم بالكامل قــوة اإليديولوجيا التي
يتصدى لها البلد .تتعلــق واحدة من أقوى الحبكات
يف هذه القصة بمحاوالت مكتب االستخبارات تعقب
مواطنني فرنســيني متطرفني ســافروا إىل الخارج
للقتــال إىل جانــب "داعش" قبــل أن يعودوا لنرش
الرعب يف بلدهم .يدّعي العميل "ريموند سيستريون"
(جوناثان زاكاي) أنه محام ويعرض مساعدته عىل
شــقيقة جهادي عىل أمل أن تقوده إىل شــقيقها يف
العراق .هذه املرأة هي ممرضة مسلمة متدينة وامرأة
طيبة ولطيفة .يُعجَ ب بها "سيستريون" ويظن أنه
قادر عىل كســب ثقتها ،لكن لن يخطر عىل باله أنها
اضطرت طوال حياتها للعيش وراء قناع مزيف وهي
تنتظر الوقت املناسب لكشف حقيقتها!

Music

"رولينغ ستونز" تختتم جولتها األوروبية
إختتمت فرقة "رولينغ ستونز" جولتها األوروبية
بحفلة موســيقية يف برلني عىل شكل عرض مؤثر ،بدا
خالله أعضاؤها بالقدر نفسه من الحيوية عىل املرسح
رغم مرور ستني عاما ً عىل تأسيس املجموعة الشهرية.
وأمام نحو  22ألف متفرج احتشدوا يف مدرج فالدبون
املفتوح الواقع يف غابة غــرب العاصمة األملانية ،قال
نجم الفرقة ميك جاغر باألملانية "إنها إطاللتنا الـ118
يف أملانيا وأنتم ما زلتم بالحماسة نفسها".
وشــاءت الفرقة الربيطانية الشهرية أن تكون
الحفلة األخرية من حفلتها بمناسبة الذكرى الستني

لتأسيســها تحية فرحة إىل عازف الدرامز التاريخي
يف الفرقة تشــاريل واتس الذي تــويف يف صيف العام
الفائت .وأضاف مغنــي الفرقة البالــغ  79عاماً:
"عندما وصلنا الليلة املاضية إىل برلني ،رشبنا نخبه".
وتحرك ميك جاغر بنشــاط خالل الحفلة وســط
هتافات الجمهور ،بانسجام تام مع زميليه عازيف الغيتار
كيث ريتشاردز ( 78عاماً) وروني وود ( 75عاماً).
وأمتعت الفرقــة جمهورها مــدى أكثر من
ساعتني بال انقطاع بأبرز أغنياتها الشهرية تخللتها
أحدث أعمالهــم ،ومنها "ليفينغ إن أيه غوســت

تاون" و"دوم أند غروم" .وقال فيليب جورجي (46
عامــاً) لوكالة "فرانس برس"" :من املذهل أنهم ال
يزالون قادرين عىل تقديم مثل هذين االداء والطاقة
يف سنهم".
وشــ ّكلت حفلة "رولينغ ستونز" يف برلني آخر
الحفالت الـ 14يف جولتها األوروبية "سيكســتي"
التي شــملت عرش دول .ومن بني املدن التي أحيت
الفرقة حفالت فيها أمســردام وميالنو وبروكسل
وباريس وليفربول التي لم تقم فيها أي حفلة منذ
خمسني عاماً( .أ ف ب)

حظــــــك اليـــــوم

الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

يقلب هذا اليوم املعايري
ويزوّدك بحيوية مضاعفة
وحوافز كثرية وانفعاالت يجب
أن تضبطها.

تستعيد عالقتك الجيدة
بالرشيك بعد زوال سوء التفاهم
األخري ،وتمضيان معا ً أجمل
األوقات وأسعدها.

ابتعد عن األشخاص السلبيني
واستعد قوتك املعنوية وعد إىل
حياتك اليومية املعتادة.

الفلك يطلب منك عدم املجازفة
أو املخاطرة حتى أواخر الشهر،
وإياك والتحدي ومعارضة
اآلخرين واألعراف.

حاول ابتدا ًء من اليوم أن تضبط
انفعاالتك وأن تحافظ عىل أمنك
وسالمتك ،فهذا اليوم ينذر بالخطر.

يكون هذا اليوم مرسحا ً
ملفاوضات غنية ولقاءات مع
أشخاص مميّزين ولعروض
جيدة عىل األرجح.

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

تربطك بأحد مواليد برجك
صداقة قديمة ،قد تتحول إىل
مشاعر أعمق.

األجواء املحيطة بالرشيك تخلق
نوعا ً من االرتياح ،وهذا يدفعك
إىل اتخاذ خطوات رسيعة.

تشعر بتوتر نتيجة ضغط العمل
يف هذا اليوم ،ال تهمل نفسك
واعتن بصحتك.
ِ

ال تقع ضحية اإلضطرابات
النفسية العابرة وال ترتكها
تتم ّلكك فهي تسبب لك
مشاكل كثرية.

ساعد أصدقاءك عىل تخطي
أزماتهم كي تنعم بالكثري من
الحرية يف طلب معونتهم الحقاً.

ترصفات الحبيب تستفزك
وقد تدفعك اىل الترصف بتهوّر
اليوم .حاول ضبط أعصابك.

مـــــدارات

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٩٠١السنــــة الـرابـعـة
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الصين المتقلّصة لن تتغلّب
على الواليات المتحدة
ً
مباشرة ،صدر كتاب بقلم الصحفي
في العام  ،2009بعد األزمة المالية العالمية التي سبّبتها الواليات المتحدة
البريطاني مارتن جاك ،فطغى لفترة من الزمن على المفاهيم المرتبطة بما اعتبره الكثيرون حينها (وحتى اليوم) أهم
أسئلة في الشؤون العالمية :إلى أين تتجه الصين؟ وما سيكون تأثير صعودها الشائك على توزيع القوة العالمية؟
هــــــــاورد فــــــــرانــــــــش

يمت ّد الكتاب عىل  550صفحة ،لكن
يخترص عنوانــه كل ما نريــد معرفته
عن محتــواهWhen China Rules the :
World: The Rise of the Middle
Kingdom and the End of the
( Western Worldعندمــا تحكم الصني
العالم :صعود اململكة الوســطى ونهاية
العالــم الغربي) .طرح جــاك مجموعة
متنوعة من االدعاءات تحت هذا العنوان،
لكن صمــد اثنان منها حتــى اآلن .هو
ّ
توقــع أن تتفوّق الصني عــى الواليات
املتحدة من حيــث الناتج املحيل اإلجمايل
بحلول منتصــف ثالثينات القرن الواحد
والعرشيــن ،ثم تتّجه كــي تصبح قوة
اقتصاديــة طاغية يف العالــم يف مرحلة
الحقة من هذا القرن.
كتــب جاك أن الوضع املســتجد قد
يجعل لغة املاندرين منافِ ســة أو بديلة
مجموعة من المسنّين الصينيين في بكين | الصين ،في  7نيسان 2007
عن اإلنكليزية كلغــة عاملية ،وقد تصبح
يف الصني يرتاجع يف الســنوات األخرية ،بعد
ويتخذ اتجاها ً معاكســا ً اليــوم ،وترتافق
بكني العاصمة السياسية للعالم وتضطر
تحقيق مكاسب كربى خالل حقبة اإلصالح
تداعيات هــذه النزعة مع تراجع واضح يف
الهند ،الدولة العمالقة األخرى من حيث
االقتصادي املحيل ســابقاً .كما أن وصول
العدد الســكاني اإلجمايل .تكشف مراجعة
العدد السكاني ،لتقبّل الصني كقوة رائدة
العدد الســكاني إىل نصف العدد املوجود يف
جديدة للتوقعات الديمغرافية الصادرة عن
يف جوارها وقبالة املساحة التي تعتربها
الصني اليوم يعطي آثارا ً ســلبية جدا ً عىل
شعبة السكان يف األمم املتحدة أن الصني لن
الهند نطاق نفوذها الطبيعي.
حجم االقتصاد اإلجمايل يف أي بلد.
تبقى البلد األكثر اكتظاظا ً يف العالم يف نهاية
قد تبدو توقعات جاك بالية وساذجة
ّ
لكــن أكثر ما
هذا القرن.
ال يعني ذلك بالرضورة أن ينعكس
ألقىص حد اليــوم ،لكن
أحد َ
يثري الدهشة عىل األرجح
الوضع ســلبا ً عىل البلد ككل .قد تبيل
َث كتابُه يف تلك الفرتة
هو تراجع العدد السكاني
الصــن حســنا ً إذا انخفــض العدد
ضجــة كــرى ،فأجّ ج
يف الصــن ،وفــق أحدث
الســكاني فيها ،فيرتاجع الضغط عىل
تشــاؤم الغرب بشــأن
ّ
توقعــات األمــم املتحدة،
وتخف الزحمة يف مدنها .لكن لن
بيئتها
ّ
يتمســك
احتمــال أن
املعســكر الطاغــي عىل لن تملك الصين اقتصادًا وبلوغــه نصف ســكان
يكتسب البلد اقتصادا ً قادرا ً عىل تجاوز
العالم منذ فــرة طويلة يتفوّق على اإلقتصاد الهند حيث ســيصل العدد
جميع البلــدان األخرى بنا ًء عىل معيار
الســكاني إىل  1.53مليار
الناتج املحيل اإلجمايل الذي يعطيه جاك
بمكانتــه العاملية ،ونرش
األميركي الذي يحتل
نسمة بحلول العام .2100
األولوية يف كتابــه وتُر ّكز عليه معظم
موجة من الذهــول إزاء
المرتبة األولى
عىل صعيد آخر ،يمكن
التحليــات التقليدية لتوزيــع القوة
األداء االقتصادي الصيني
في الوقت الراهن
دحــض واحد مــن أبرز
العامليــة .وما لم تقــع كارثة بيئية أو
املتواصــل يف تلك الحقبة
مزاعم جاك بســهولة .لن
ســوء إدارة كارثية ،فلن تتمكن الصني
وتداعياته اإلجمالية عىل
تملك الصني اقتصادا ً يتفوق عىل االقتصاد
من التفوق عىل الهند أيضاً.
األطراف األخرى.
األمريكي الذي يحتل املرتبة األوىل يف الوقت
لكــن مــا ســتكون التداعيات
يف أنجح فرتة مــن الصعود الصيني،
الراهن .الســبب بسيط :يســاوي الناتج
الجيوسياسية عىل الغرب؟ بدأت الفئة
اســتفاد البلد كثريا ً ممّ ا ســمّ اه الخرباء
املحيل اإلجمايل متوســط إنتاجية القوى
السكانية يف سن العمل تنكمش بوترية
"العامل الديمغرايف" ،أي بنية السكان التي
العاملــة يف االقتصــاد رضب إجمايل عدد
معتدلة منــذ اآلن يف الصني ،وترتاجع
تتألف يف معظمها من شباب يف سن العمل
معــدالت الخصوبــة املنخفضة أصال ً
العمال .قد يتغري هذا املعيار طبعا ً مع مرور
بدل كبار الســن .لكن بدأ توازن الرتكيبة
الوقت ،لكن بدأ نمــو اإلنتاجية لكل عامل
مقابل زيادة متوسط عمر السكان ،لذا
السكانية يف الصني يخت ّل بوترية متسارعة
حان الوقت إذا ً كي توقف الدول الغنية والقوية تهميشها أفريقيا
وتبدأ بالتواصل مع هذه القارة بما يضمن تعزيز االزدهار العام هناك
يف أرسع وقت وبالشــكل الذي تستحقه تلك املنطقة .من األفضل أيضا ً
أن تدرك تلك الدول أن أفريقيا ســتصبح محــط اهتمامها قريباً ،ألن
ازدهار تلك القارة كفيل بتعديل موجات الهجرة ورفع مستوى التعليم
ّ
بأمس
والتدريب للشــباب الذي يغادر أفريقيا وسيصبح العالم الغني
الحاجة إليه مستقبالً.
لكن ال يمكن اعتبار التفوق العاملي ميزة مطلقة بحد ذاتها .بل
إن نوعية القوة التي تطمح إليها الدول تبقى أكثر أهمية من الهوس
الشــائع باحتفاظ البلد بموقعه املتقدّم ،أو قدرته عىل انتزاع مكانة
أطراف أخرى ،أو الحفاظ عــى الصدارة .تحتاج الواليات املتحدة إىل
تجديد نفسها يف هذا املجال أيضاً .يشتق جزء كبري مما يسمّ يه علماء
السياسة القوة األمريكية الشاملة من قوتها الناعمة .ال يقترص هذا
املفهوم عىل تأثري قطاع الرتفيه أو الثقافة الشــعبية .لطاملا انجذبت
البلدان األخرى إىل الواليات املتحدة ،رغم شــوائبها املتعددة ،بسبب
ّ
تمســكها الواضح بالديمقراطية ،بما يف ذلك االقرتاع الشعبي طبعاً،

األول ،يُفرتض أال يتمســك أحد بمواقف
متغطرســة أو يشعر بالرىض عن نفسه
بسبب هذه التوقعات .تستطيع الواليات
املتحدة ،أكثر من أي بلد آخر ،أن تسيطر
عىل واحد من أهم العوامــل التي تُحدد
مســار ازدهارها املســتقبيل :استمرار
النمو الســكاني أو توقفه ،ووترية هذه
ً
مقارنة بكبار املنافسني (الصني،
النزعة.
أو االتحاد األوروبي ،أو روســيا ،أو حتى
الهند) ،اعتادت الواليات املتحدة تاريخيا ً
عىل موجات الهجرة ،ما يعني أن أبوابها
تبقى مفتوحة نســبيا ً أمام املهاجرين
ويرغب الناس من جميع أنحاء العالم يف
الهجرة إليها.
تعاملــت الواليــات املتحــدة مع
ٍ
بخليــط من السياســات
هذه امليــزة
الضيقــة والشــلل واالزدراء الشــعبي
خالل هــذا القرن ،فقد نــر عدد كبري
مــن السياســيني ،ال ســيما يف الحزب
الجمهوري ،أفــكارا ً خاطئة مفادها أن
البلد يطغى عليه مهاجرون مســؤولون
عن زيادة االكتظاظ واستفحال الجرائم
وانهيار املالية العامة.
خالل العقد املقبــل أو بعد عقدَين،
ســتضطر دول كثــرة للتنافــس عىل
من املتوقع أن تبدأ مرحلة من الرتاجع
جذب املهاجرين نظرا ً إىل تســارع إيقاع
الحاد خالل العقد املقبل .عند مراجعة
الشــيخوخة يف الشــمال العاملي .لهذا
توقعات األمم املتحدة وصوال ً إىل نهاية
الســبب ،ســيتوقف نجــاح االقتصاد
هذا القرن ،يتّضح أن حجم الســكان
العاملي عىل قدرة الطبقات السياســية
األمريكيني سيســاوي أكثر من نصف
يف تلــك البلدان عىل مقاومــة اإلغراءات
سكان الصني بقليل ،وهي زيادة الفتة
الديماغوجيــة التي تعــزز مظاهر كره
ً
نسبيا ً
مقارنة باألرقام
األجانــب والعنرصية،
املســجّ لة منذ أقل من
وتصميم سياسات تبقي
ربــع قــرن .وبما أن
موجات تدفق املهاجرين
نصيب الفرد من الدخل
إيجابية وتحت السيطرة
يف الواليــات املتحــدة
وتضمــن اندماجهم يف
بدأت الفئة السكانية
اليوم يبقــى أكرب مما
املجتمع املضيف.
عىل عكس الواليات
هــو عليــه يف الصني في سن العمل تنكمش
بســتة أضعاف تقريبا ً في الصين لذا من المتوقع املتحــدة ،ال تتمتــع
(وأعــى بمعــدل 3.6
الصــن بــأي خربة يف
مرات من حيث تعادل أن تبدأ مرحلة من التراجع
هذه املســائل .وال يدرك
القــدرة الرشائيــة) ،الحاد خالل العقد المقبل الكثريون يف الدول الغنية
ستســرجع الواليات
أن أفريقيا ســتصبح،
املتحدة تفوّقها عــى األرجح نظرا ً إىل
خالل العقود املقبلــة ،أهم معقل عاملي
الديناميــات الديمغرافية املتناقضة يف
لألشــخاص الطموحني يف ســن العمل.
البلديــن ،حتى لو خــر األمريكيون
ســيكون هذا الوضع كفيــاً باختبار
تفوّقهم عىل مســتوى حجم االقتصاد
وجهات الناس يف الشمال العاملي ،بما يف
اإلجمايل خالل السنوات القليلة املقبلة.
ذلك الصني ،إذ مــن املعروف أن مفاهيم
لكــن يجــب أن يتعامــل املعنيون
النخبة التقليدية عن الهوية هناك ترتبط
مع هــذه املعطيــات بحــذر .يف املقام
باالنتماء العرقي أكثر من أي يشء آخر.

فضالً عن عوامل أساســية أخرى مثل حريــة التعبري ،والضوابط
والتوازنــات املؤسســية ،وحُ كم القانــون ،والحــراك االجتماعي
واالقتصادي ،وتقاسم االزدهار والديمقراطية مع اآلخرين.
لكن تم ّر هــذه املزايا بأزمات متكررة خــال هذا القرن ،ولو
بدرجات متفاوتة ،أبرزها عىل مســتوى تحديد أقوى بلد يف العالم.
إذا عجزت الواليــات املتحدة عن تجديد نفســها انطالقا ً من هذه
الفضائــل ،ال مفر من أن تتالىش جاذبيتها بنظر اآلخرين مع مرور
الوقت ،حتى أنها قد تضطر يف مرحلة معينة لطرح الســؤال التايل:
ما نفع املرتبة األوىل؟
يف غضون ذلــك ،لم يتّضح بعــد إىل أي حد يســتطيع النهج
الحضاري املختلف يف نظام الحُ كم الصيني أن يتحمّ ل اختبار الزمن:
هل يســمح نوع االستبداد الذي تتبناه بكني للبلد بتجاوز التحديات
الضخمة التي تنتظره يف نهاية حقبة النمو الفائق ويف ظل تســارع
ّ
وتوسع فئة كبار السن؟ يف مطلق
انكماش العدد السكاني الصيني
األحوال ،يبدو تعميق األســس الديمقراطيــة من الجانب األمريكي
رهانا ً حكيما ً حتى اآلن.

١٢

اقــــتصــــاد

العـــدد  - ٩٠١الســـنة الـرابـعـة

الـجـمـعـة  ٥آب 2022

معالجة النتائج بد ً
ال من األسباب تفاقم األزمة وتسرّع تداعياتها على مختلف المستويات

ة وتتقدّم عليها بأشواط
األسعار ُتسابق اإلصالحات «السطحي »
دخلت المعالجات المرحلية لمأزق الرواتب واألجور
والتقديمات اإلجتماعية للقطاع العام في حلقة مفرغة.
فعدا عن كون اإلجراءات المتخذة من خارج عملية التصحيح
الشاملة للمداخيل ،ترقيعية وال تدخل في صلب الراتب،
فهي تأتي متأخرة كثيرًا .حيث ال تلبث األكالف المعيشية،
وأسعار النقل ،واشتراكات المولدات والخدمات الصحية
والتعليمية أن تتخطى التقديمات المالية بأشواط .فتصبح
من دون جدوى سريعًا ،ونعود إلى نقطة الصفر من جديد.
وهكذا دواليك يستمر التعطيل العقيم.
خـــالـــد أبـــو شـــقـــرا
قد ال يصح يف علــم االقتصاد تطبيق
املقولــة الرائجة عــن العــدل واللياقات
االجتماعية «أن تأتــي متأخرا ً خري من أن
ال تأتي أبداً» .فـ»الوقــت هو املال» ،عىل
ح ِّد ما قال أبرز مؤســي الواليات املتحدة
االمريكيــة بنجامني فرانكلني يف أواســط
القرن الثامن عرش .ولم تلبث مقولته تلك
أن تحولت إىل قاعــدة اقتصادية يعتمدها
املاليني حول العالم .فاألساس إذاً ،ينطلق
من احتساب «تكلفة الفرصة البديلة» ،أو
ما يعني بعبارة أوضــح الفائدة التي كان
من املمكــن أن تحصل عليها الدولة ،لو لم
تهمل فرصة تصحيح األجور منذ أشــهر
طويلة .فهــي فضلت الوقــت عىل املال.
املوردين شحيحون
ذلك عىل الرغم من أن
ِ
بالنسبة إليها ،ولو بنسبة متفاوتة ملصلحة
املال رغم كل يشء.

الزيادة تخطاها الزمن سريعًا

عىل األرض ظهر هــذا الواقع جليا ً يف
صدور مراســيم إعطاء تعويض إنتاجية
ملوظفي القطــاع العام ،وتعديل بدل النقل
املوقت لهــم قبل نحو أســبوع فقط من
اليوم ،تحديدا ً بتاريــخ  28تموز الفائت.
الزيادات التــي أتت بعد أكثر من شــهر
ونصف الشهر عىل االرضاب العام املفتوح،
و 10أشــهر عىل اقتصار حضور املوظفني
إىل إداراتهــم بيوم االربعــاء فقط من كل
اســبوع ،تخطاها الزمن بعد يومني فقط.
فلم تكــد الحكومة تقر رفع بــدل النقل
اليومي إىل  95ألف لرية ،حتى أعلن «إتحاد
نقابات السائقني وعمّ ال النقل يف لبنان»،

أن تعرفة النقل ضمن بريوت (الرسفيس)
أصبحت  50ألف لرية لبنانية .وذلك نتيجة
عدم تنفيذ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي
الوعد الــذي قطعه نهايــة العام املايض
بدعم القطاع مادياً ،وإعطاء الســائقني
البطاقة التمويلية ،وإعفــاء آلياتهم من
رســوم امليكانيك واملعاينة .وعليه أصبح
بدل النقل يقل بنسبة  5يف املئة عن الكلفة
الفعلية لذهــاب املوظف وإيابه من العمل
داخل بريوت ،فمــا بالنا بالقدوم من بقية
االقضية واملحافظــات .هذا عدا عن أن ما
أعطي اليوم كبدل نقل يقل بنســبة  55يف
املئة عمّ ا كان يعطى يف العام  .2019حيث
كان بدل النقل اليومــي قبل االزمة يعادل
 8000لرية فيما تعرفة النقل داخل بريوت
تحتسب  2000لرية.

معالجة النتائج

إذا أضفنــا إىل ارتفــاع بــدل النقل،
الزيادة الهائلة يف كلفة اشــراك املولدات
الخاصة املحتســبة عىل أســاس  20الف
لرية للكيلواط  -ســاعة ،ودولرة األقساط
املدرســية ،واحتســاب دوالر التغطيــة
الصحية  6000لــرة بالحد االقىص ،فيما
يحاســب املوظف عىل سعر رصف السوق
املوازية ...لرأينــا أن كل الزيادات املعطاة
ملو َّ
ظفــي القطاع العام مــن راتب إضايف
وبدل انتاجية فقدت جدواها االقتصادية.
و»هذه هــي العاقبــة الطبيعية القتصار
املعالجات عىل نتائج االزمة االقتصادية مع
تاليف معالجة األسباب الجوهرية» ،بحسب
الباحث يف الشــؤون املاليّــة واالقتصاديّة
الربوفســور مارون خاطــر .فـ»اقتصار
معالجة مشــكلة القطاع العام عىل تدابري

ّ
وعمال النقل في لبنان يرفع كلفة النقل داخل بيروت إلى  50ألف ليرة (رمزي الحاج)
إتحاد نقابات السائقين

سطحيَّة كزيادة الرواتب ال يفيد إال لرشاء
لضغط الهواء يف «محرك» االنهيار الداخيل
الوقت ،مما يؤدي اىل تفاقم االزمة فتسبق
وترسيعه ،هي تمويل الزيادات من طباعة
تداعياتها االجراءات املتخذة بأشواط» .وقد
األموال .ففي حني تقتيض املعالجات الجدية
رأينا ذلك بوضــوح يف تخطي كلفة النقل
تفعيل االجهــزة الرقابية وتطهري اإلدارات
زيادة بــدل النقل مــن  8000لرية إىل 24
من الفســاد ،والعمل عىل زيــادة االلتزام
ألفا ً يف تموز  ،2021ثــم عادت وتخطتها
الرضيبي ومنع التهــرب ،نرى أن العكس
مرة جديدة مع رفع بدل النقل إىل  64ألفاً،
هو الذي يحصل» ،بحسب خاطر« .فتأجيل
وتخطتها اليوم مــع الزيادة الثالثة إىل 95
اإلصالحات يف القطاع العام ،واالستعاضة
ألف لرية ،وســتتخ ّ
طاها غدا ً مهما كانت
عنها بضخ املزيد مــن األموال املتأتية من
طباعــة االموال أو زيادة الرســوم دفرتيا ً
الزيادة املق ّرة .فاملشــكلة برأي خاطر هي
أن «القطاع العام ،هو بحد
مع العجز عن استيفائها،
ذاته أحد مســببات األزمة
يدفعــان نحــو مزيد من
التي يعيشــها البلــد اليوم
التضخم وارتفاع االسعار».
إقتصار معالجة
وإن كانت مطالب موظفيه
الربوفسور خاطر الذي يرى
َّ
محقة .فهــو قطاع متخم ،مشكلة القطاع العام أن «االكتفاء بالحد االدنى
والسطحي من االصالحات
غري منتج ،ميلء بالفســاد ،على تدابير سطحيَّة
ويعاني الزبائنية السياسيَّة كزيادة الرواتب ال يفيد املجتــزأة واملتف ّرقــة عىل
والطائفيــة ،ومــن تح ّكم
مختلف األصعــدة ال يعود
إال لشراء الوقت
مصــادر القرار بــه .لذلك،
بالشــفاء عــى االقتصاد
وطاملــا أ َّن املعالجات ال تمتل ُك شــجاعة
املريض ،الن الحل يجب أن يكون شامالً»،
الولوج اىل عمق االزمــة يف القطاع العام،
يشدد عىل أن «أي ح ّل يجب أن ينطلق من
لتبقــى مقترصة عىل الشــكل ،فإنها لن
تأمني إستقرار سيايس وأن يعمل عىل تفعيل
تنجح يف إيجاد حلول منطقيَّة ومستدامة.
القطاعات املنتجة وعىل عودة االستثمارات
فاالقتصاد يســجل نموا ً ســلبيا ً ويعاني
وزيادة الجباية بعد ضبط الحدود وبســط
ُ
تضخما ً هائالً ألســباب داخلية ،وخارجية
ســلطة دولة القانون واملؤسســات عىل
ما يحتِّم البحث عن حلول شاملة».
كامل األرض والبحــر والجوّ .ينعكس ذلك
حتما ً زيــادة بااليرادات وقــدرة أكرب عىل
التقديمات مــن دون االضطرار إىل طباعة
التمويل بالطباعة
االموال وزيادة الرسوم والرضائب ،ومنها
املشــكلة األخرى التي ال تقل خطورة
الدوالر الجمركي املحبط لالقتصاد ،والذي
عن املعالجات السطحية واملتأخرة ،وتقع
ســتقترص نتائجه عىل الزيادات الدفرتية
بمثابــة «التريبو» (الشــاحن التوربيني)

مطالبة بتسديد رواتب فنيّي معملي الزوق والجيّة

إطالق مباراة منح العمل المجتمعي
بقيمة  700ألف دوالر
أعلنــت الوكالة األمريكية للتنميــة الدولية،
إطالق مباراة جديدة ملنح العمل املجتمعي بقيمة
 700ألف دوالر أمريكي يف إطــار برنامج ترسيع
العمل املدني ،وذلك خالل احتفال س ّلط الضوء عىل
أعمال الربنامج املنجزة عىل مدار السنة األوىل من
إطالقه.
واســته ّلت مديرة بعثة الوكالــة ماري ايلني
ديفيت االحتفال الذي جمع ما يزيد عىل  100جهة
فاعلة يف املجتمع املدني وجهة دولية منفذة للعمل
املجتمعي وخــراء متخصصني مــن أجل تبادل
الخربات وتحديد فرص الربمجة املشرتكة املتاحة.
ويمثل بحســب بيان ،برنامج ترسيع العمل
املدني اســتمرارية للدعم الذي ما انفكت الوكالة
األمريكية للتنميــة الدولية تقدّمه لقطاع املجتمع

أسواق وعمالت

اليـــــورو
$ 1.0223
هرفينا األوكرانية
$ 0.0271

املدني يف لبنان .ويشكل هذا الربنامج نشاطا ً ممتدا ً
عىل خمس سنوات بتمويل بقيمة  15مليون دوالر
أمريكــي يهدف إىل تعزيز املجتمــع املدني وتعمل
عىل تطبيقه منظمة صحــة األرسة الدولية 360
( )FHI 360وهي مــن رشكاء الوكالة األمريكية
للتنمية الدولية ،ويستعني هذا الربنامج بمجموعة
من املنح واملساعدات التقنية والرشاكات .وسبق
لربنامج ترسيع العمل املدني أن قدم فرصا ً للمنح
الفرعية يف سبيل توفري التجهيزات والدعم التقني
الهــادف ملنظمات اإلغاثة املحليــة كما ملنظمات
املجتمــع املدني املعنية بتعزيــز إدارة األزمات يف
املنظمات وتعزيــز الصحة النفســية لطاقمها
العامــل عىل التخفيف من وطــأة تأثريات األزمة
القائمة يف لبنان.

االسترليني
$ 1.2138
الين الياباني
$ 0.0075

من دون القدرة عىل تحقيقها واقعياً».
مــا يجــري يف لبنان عــى صعيد
اإلصالحات ،كل اإلصالحات ،يدل عىل أمر
مــن اثنني :إما تواطــؤ مريب بني أركان
الســلطة لحماية بعضهم البعض اآلخر
من املحاسبة ،واملحافظة عىل مصالحهم
الخاصة ولو عىل «جثة» البلد واالقتصاد.
وإمــا غباء مطلــق .عدم القــدرة عىل
الجزم بني الفرضيتــن ،يقود خاطر إىل
تأكيد «إذعان الســلطة لرشوط صندوق
النقد الــدويل وانصياعها التــام ألوامره
دون تفــاوض حقيقي يظهــر إىل العلن
خصوصيــة الوضع اللبنانــي وصعوبة
إقرار إصالحات حقيقية من دون تبدالت
جوهريــة يف السياســة» .فمقابل هذا
اإلذعان ،ومن أجل تســجيل إنجازات قد
تكون وهمية ،تســعى السلطة الحاكمة
من وجهة نظره «إىل إقــرار اإلصالحات
بالشكل .وهذا ما ملســناه يف «الكابيتال
كونــرول» ،واملوازنة العامــة ،والرسية
املرصفيــة ،ويف خطة التعــايف وكذلك يف
ربط رفــع الدوالر الجمركــي بالرواتب.
فهناك عدم جدية يف مقاربة الحلول ،مع
العلم املســبق أنه يف ظل غياب االستقرار
الســيايس لن يكون لبنان قادرا ً عىل إقرار
هذه اإلصالحــات ،الن أيــا ً منها يتطلب
بسط ســيادة الدولة عىل أراضيها .وعليه
ما يجــري القيام به هــو تأمني مطالب
الصندوق بالشــكل وليــس باملضمون،
ويجعل التفاوض بحد نفسه ونتيجته غري
مقنعني للمراقبني ولسائر املواطنني.

بيـتـكـوين
$ 22876
الذهب
$ 1806

طالب رئيس االتحاد العمايل العام بشــارة األســمر ،وزير الطاقة يف حكومة ترصيف األعمال وليد فياض
ورئيس مجلس إدارة كهربــاء لبنان كمال الحايك ،بالعمل رسيعا ً ليتمكن موظفو اليد العاملة الفنية يف معميل
الزوق والجية وعددهم  200موظف ،من قبض رواتبهم املتوقفة من نيسان املايض ،علما بأنهم لم يقبضوا راتب
الشهر  11حتى اآلن».
وأشار إىل أن «تجويع املوظفني وعائالتهم سيضطرهم إىل اللجوء إىل السلبية والتوقف عن العمل».

باخرة «لوديسيا» خارج المياه اإلقليمية اللبنانية
أشار وزير األشغال العامة والنقل يف حكومة
ترصيف األعمال عيل حميه ،إىل أن «املرافئ اللبنانية
وكل املرافق العامة التابعة لوزارة األشغال العامة
والنقل ،هي قبلــة مريديها ،فهــم ضمن دائرة
األمان طاملا كان ذلك محرتما ً للقوانني والســيادة
اللبنانية ،والتي تسمو فوق كل اعتبار آخر وملا فيه
خري للبنان» .وأكد يف ترصيح عىل مواقع التواصل

CMC crypto
$ 524
الفـضـة
$ 20.11

اإلجتماعي ،أن «الباخرة لوديسيا ()LAODICEA
السورية خارج املياه اإلقليمية اللبنانية».
وكان حميه أعلن ،أنه تم «الســماح للباخرة
لوديسيا الســورية اآلتية من روســيا االتحادية
مرورا ً بلبنان إىل سوريا ،باملغادرة من قبل رئاسة
مرفأ طرابلس ،وفقــا لألصول القانونية اللبنانية
انطالقا ً من سيادتنا عىل برنا وبحرنا وجونا».

الروبل
$ 0.0165

اليوان الصيني
$ 0.1482

الليرة التركية
$ 0.0557

بــرنــت
$ 94.14

خام WTI
$ 88.59

طن القمح
$ 350

تــتــــــــمــات

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٩٠١السنــــة الـرابـعـة
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"ملطخة"!
 4آب "حي ّ فينا" :ستظل أياديكم
ّ

وبهذا املعنــى توجه األهايل إىل دول «العالم الحر» بالقول« :بدنا ياك
قوال ً وفعــاً إىل جانب قضيتنا» ،فوجّ هوا رســالة إىل األمني العام لألمم
املتحدة أنطونيــو غوترييش عرضوا فيها معاناتهم املســتمرة إذ «بعد
عامني من املأساة ال حقيقة ظهرت وال عدالة أتت ،وعىل الرغم من إدعاء
القضاء اللبناني عىل عدة وزراء سابقني ،وهم نواب حاليون ،نجح هؤالء
وبدعم من أحزابهم السياســية يف عرقلــة التحقيق ،من خالل االنتهاك
الصارخ لسري العملية القضائية واملسار السيايس ،ومنع قايض التحقيق
طارق البيطار من أداء مهامه منذ أيلول  2021بســبب طعون قانونية
زائفة» ،وخلصوا إىل التأكيد عىل أنهم لم يعودوا يثقون «بأن حقيقة هذا
الحادث املأســاوي وتحديد املسؤوليات سيتمان من دون دعم ومساعي
األمم املتحدة».
وكان الرئيــس الفرنيس إيمانويل ماكرون قد اســتذكر يف تغريدة
أمس «حالــة الذهول» التي أصابته يف آب  2020ودفعته إىل الســفر إىل
لبنان ،مجددا ً التأكيد بعد عامني عىل انفجار املرفأ عىل أنه «يجب إحقاق
العدالة» .كما شــدد االتحاد األوروبي عىل «رضورة متابعة التحقيق يف
االنفجار من دون عوائق وبعيدا ً من التدخل السيايس ،وأن يكون التحقيق
نزيها ً وموثوقا ً وشفافا ً ومستقالً وأن يتوصل إىل نتائج من دون مزيد من
التأخري من أجل الكشف عن أسباب املأساة ومحاسبة املسؤولني عنها».
ويف بريوت ،أعــاد البطريرك املاروني بشــارة الراعي «رفع صوت
الغضب بوجه كل املســؤولني ،أيًّا كانوا وأينما كانوا ومهما كانوا ،أولئك
الذيــن يعرقلون التحقيــقّ ،
كأن ما جرى مج ّرد حــادث تافه وعابر ال
ّ
يستحق التوقف عنده ويمكن معالجته بالهروب أو بتسوية أو مقايضة
كما يفعلون عاد ًة يف السياسة» ،الفتا ً خالل ترؤسه قداسا ً لراحة نفوس
ضحايــا آب يف كاتدرائية مار جرجــس يف بريوت إىل «أنّنــا اليوم أمام
جريمتني ،هما جريمة تفجري املرفأ وجريمة تجميد التحقيق» ،ولفت إىل
كون «السلطات الحاكمة واملهيمنة ال تستطيع التربؤ مما حصل ،فمنها
من تسبب بالتفجري ،ومنها من علم بوجود املواد املتفجرة وبخطورتها،
وأهم َل ،ومنها من تلكأ ،ومنها من ســكت ،ومنها من َغطى ،ومنها من
ُــن ،ومنها من عَ ّ
جَ ب َ
عمل القايض
ط َل التحقيق ،ومنها من وج َد يف تجميد ِ
املسؤول الح َّل املريح لكي يتهرب من مسؤوليّة حسم مرجعيّة التحقيق»،
مؤكدا ً عىل أنه «ال ّ
تحقيق محيل وتُعرقل
يحق للدولة أن تمتنع عن إجراء
ٍ
تحقيق دويل».
يف املقابل إجراء
ٍ

التعويضات المسدّدة عن إنفجار المرفأ...

ويقول رئيس جمعية رشكات الضمان يف لبنان اييل نسناس لـ»نداء
الوطن» إن «مشكلة تسديد ما تبقى من التعويضات من معيدي التأمني
ال تزال قائمة ولم تنجح املناشــدات واملحاوالت الســابقة التي تكثّفت
وتحوّلت علنية منذ شهر تمّ وز يف حثهم عىل تسديد التعويضات املرتتبة».
يف هــذا اإلطارّ ،
بي أحــدث تقرير للجنة مراقبــة هيئات الضمان
والصادر يف أيار  2022أن إجمايل الخســائر املقدرة لألرضار التي تسبب
بها انفجــار  4آب ،تبلغ نحو  900مليون دوالر 850 ،مليونا ً منها ّ
حصة
معيدي التأمــن وقيمة ترتاوح بني  45و  50مليــون دوالر هي ّ
حصة
التغطية املرتتبة عىل رشكات التأمني الوطنية.
وحول املبالغ التي دفعت ،يوضح نســناس أنه «بالنسبة اىل ارضار
الســيارات والكلفة اإلستشفائية ت ّم تسديد نسبة  95%من التعويضات
املرتتبة ،بينما بالنســبة اىل بوالص التأمني عىل الحياة فتم تسديد نسبة
 90%مــن التعويضات .أما يف مــا يتعلق ببوالص تأمــن املمتلكات،
فاســتطاعت رشكات التأمني دفع نسبة  55%من إجمايل عدد الحوادث
العائدة للممتلكات ونســبة  45%من قيمة التعويضات املرتتبة عىل تلك
املمتلكات.
وبذلك يكون إجمايل قيمة األرضار املســدّدة استنادا ً اىل تقرير لجنة
مراقبــة هيئات الضمان لغاية أيار املــايض  535,259مليار لرية أي ما
يعادل نحو  353مليون دوالر أمريكي وفق سعر الرصف الرسمي البالغ
 1515لرية لبنانية ،بســبب رفض معيدي التأمني التعويض يف ظ ّل عدم
صدور أي تقرير رسمي عن حقيقة إنفجار املرفأ الذي أودى بحياة أكثر
من  200شخص وجرح نحو  7000ودمّ ر ثلث العاصمة بريوت.

"محادثات فيينا" :محاولة أخيرة لتحقيق...

ويف اليــوم األول من املفاوضات ،تتالت االجتماعات الثنائية يف قرص
كوبورغ ،وهو فندق فخم يف العاصمة النمســوية تجرى فيه املحادثات
ّ
املنسق األوروبي أنريكي مورا.
النووية برعاية
واستقبل مورا السفري الرويس ميخائيل أوليانوف ث ّم نظريه الصيني
وانغ كون وأخريا ً كبري املفاوضني اإليرانيني عيل باقري ،الذي كان قد اعترب
أن «الكرة يف ملعب الواليات املتحدة لتُبدي نضجا ً وتترصّ ف بمسؤولية».
كما عُ قِ ــ َد اجتماع منفصل بني املوف َديْــن اإليراني والرويس ،وهما
عاد ًة ما يكونان مق ّربني خالل املناقشات .ولم ي ِ
ُعط االتحاد األوروبي أي
معلومات حول مدّة هذه االجتماعات غري الرســمية ،ومن غري املتوقع
القيام بأي إعالن صحايف.
وينزل املوفد األمريكي روبرت مايل يف فندق آخر يف الحي نفسه ،إذ إن
طهران ال تُريد اتصاال ً مبارشا ً مع واشنطن .ويف تغريدة أعلن فيها أنه يف
طريقه إىل فيينا ،سعى مايل إىل التخفيف من التوقعات.
وقال مــايل« :تط ّلعاتنا متأنيةّ ،إل أن الواليات املتحدة تُرحّ ب بجهود
ّ
التوصل إىل إتفاق بنية حسنة»،
االتحاد األوروبي وهي مستعدّة ملحاولة
معتربا ً أنّه «سيتّضح قريبا ً ج ّدا ً ما إذا كانت إيران مستعدّة لليشء نفسه».
ورحّ ب ديبلومايس أوروبــي مق ّره يف فيينا بـ»لقــاء يظهر إرادة
الجميع للميض قدماً .هذا أمــر إيجابي ،لكن ال يشء مضموناً» ،يف حني
رأى خرباء أن لطهران ،مثل واشــنطن ،مصلحة يف الحفاظ عىل القناة
الديبلوماسية قائمة بسبب عدم وجود «خيارات أفضل».
ومن بــن العوائق املاثلة أمام املفاوضني ،رفــع «الحرس الثوري»
اإليراني عــن الئحة اإلرهاب األمريكية .ونفى مصــدر م ّ
طلع يف الفريق
املفاوض النووي اإليرانــي لوكالة «فارس» ّ
تخل طهران عن طلب إزالة
«الحرس» من الئحة اإلرهاب ،موضحا ً أن التقارير عن تنازل طهران عن
طلب إزالة «الحرس» من الالئحة األمريكية للمنظمات اإلرهابية «يفتقد
للصدقية».
توازياً ،أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية اإليرانية محمد إســامي
خالل مقابلة مع التلفزيون الرســمي اإليراني أن طهران «ســتُواصل
توســيع قدراتها النووية حتّى إلغاء الحظر املفــروض عليها» ،معتربا ً

١٣

كبير المفاوضين اإليرانيين علي باقري مغادرًا قصر كوبورغ أمس (أ ف ب)

أن «اإلجــراءات األمنية املتّخذة واليقظة األمنيــة أدّت إىل وأد العمليات
التخريبية اإلرسائيلية التي تستهدف املنشآت النووية اإليرانية».
كما أشار إســامي إىل أن األنشــطة النووية لبالده تخضع حاليّا ً
للمراقبة املســتم ّرة من قبــل «الوكالة الدولية للطاقــة الذرية» وفقا ً
إلتفاق الضمانات ،مؤكدا ً «التزام طهران بمعاهدة عدم انتشار األسلحة
النووية».
ويف ملف آخر ،احتجّ الرئيس الفنزوييل املش ّكك يف رشعيّته نيكوالس
مادورو عىل طلب الواليــات املتحدة مصادرة طائرة شــحن فنزويلية
متوقفة منذ حزيران يف األرجنتني ومرتبطة بمسألة العقوبات األمريكية
املفروضة عىل إيران.
وقال مادورو للقناة الرسمية «يف تي يف» إنّهم «يرسقون منّا طائرة
تابعة لفنزويال ومملوكة بشــكل قانوني لفنزويال يف األرجنتني بموجب
أمر من محكمة ،بعد احتجازها ملدّة شه َريْن» ،مؤكدا ً أن «فنزويال تُعرب
عن احتجاجها وتطلب من الشــعب األرجنتيني ك ّل دعمه الستعادة هذه
الطائرة» ،وادّعى أن الطائرة كانت تُســتخدم السترياد أدوية إىل فنزويال
من الصني وروسيا والهند.
ويف الداخل اإليراني ،كشــفت وزارة األمن (اإلستخبارات) اإليرانية
توقيف  10إرهابيــن ينتمون إىل تنظيم «الدولة اإلســامية» ،متّهمني
بالتحضري لهجمات ض ّد مشاركني يف مراسم عاشورائية ،مشري ًة إىل أنهم
دخلوا إيران من تركيا والعراق املجاو َريْن ،وأوقفوا خالل عمليات ّ
نفذت
عىل مدى األيام الثالثة املاضية يف غرب البــاد وجنوبها .واتهمت إيران
إرسائيل باســتخدام هؤالء املتط ّرفني «يف أعقاب الفشل الكبري األسبوع
املايض يف تفجري مركز ّ
حساس».

جر غضبها العسكري فوق تايوان
بكين ُتف ّ

وتجري التدريبات العســكرية يف  6مناطق بحرية حول تايوان عىل
طول طــرق التجارة املزدحمة ،وال تبعد يف بعــض أجزائها أكثر من 20
كيلومرتا ً عن شــواطئ تايــوان ،يف حني دعا وزيــر الخارجية الياباني
يوشيماسا هايايش خالل مشاركته يف اجتماع لرابطة دول جنوب رشق
آسيا (آسيان) يف بنوم بنه ،الصني ،إىل «وقف فوري» ملناوراتها.
وح ّذر هايــايش من أن «أفعال الصني هذه املــ ّرة لديها تأثري خطر
عىل ســام املنطقة واملجتمع الدويل واســتقرارهما» ،فيما وصف وزير
الدفــاع الياباني نوبوو كييش الواقعة بأنها «مشــكلة خطرة تؤثر عىل
أمننا القومي وسالمة مواطنينا» ،الفتا ً إىل أن بالده «تقدّمت باحتجاج إىل

الصني عرب قنوات ديبلوماسية».
من جهته ،شدّد وزير الخارجية األمريكي أنتوني بلينكن أمام نظرائه
يف قمة آسيان عىل أن واشــنطن تواصلت مع بكني «عىل ك ّل املستويات
ّ
التحل بالهدوءّ ،
معبا ً عن
الحكومية» يف األيام األخرية من أجل الدعوة إىل
«أل تتســبّب بكني بأزمة ّ
أمله يف ّ
وأل تبحث عن ذريعة لزيادة عملياتها
العســكرية العدائية» .وأكد كذلك أن بالده تُعــارض أي جهود أحادية
الجانب لتغيري الوضع الراهن يف تايــوان ،خصوصا ً بالقوة ،موضحا ً أن
ّ
تتغي إزاء الجزيرة.
سياسة واشنطن لم
كما ّ
حض وزراء خارجية رابطة «آسيان» يف بيان مشرتك عىل ضبط
النفــس ،مح ّذرين من أن الوضع «يُمكن أن يؤدّي إىل زعزعة اســتقرار
املنطقــة وبالتايل إىل حســابات خاطئة ومواجهات خطــرة ونزاعات
مفتوحة وعواقب ال يُمكــن توقعها بني القوى الكربى» ،بينما أوضحت
املتحدّثة باســم وزارة الخارجية الصينية هوا تشــون ينغ أن «تدابرينا
املضادة مربّرة إزاء استفزازات كيدية تنتهك بشكل صارخ سيادة الصني
ووحدة أراضيها».
وبالعودة إىل املناورات الصينية ،ذكــر الجيش الصيني يف بيان بعد
ظهر الخميس أن املناورات تضمّ نت «إطالق صواريخ تقليدية» عىل املياه
قبالة الساحل الرشقي لتايوان ،مؤكدا ً أن «ك ّل الصواريخ أصابت هدفها
بدقة واختربت الرضبة الدقيقة وقدرات منع الوصول» إىل املنطقة.
وفيما كشــفت صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية نقالً عن مح ّللني
عسكريني أن التدريبات ستجري عىل نطاق «غري مسبوق» ،ذكرت وكالة
أنباء الصني الجديدة (شينخوا) الرسمية أن التدريبات تهدف إىل محاكاة
«حصار» للجزيرة وتشمل «مهاجمة أهداف يف البحر ورضب أهداف عىل
األرض والسيطرة عىل املجال الجوّي».
وقال مصدر عسكري صيني طلب عدم كشف هويته لوكالة «فرانس
بــرس»« :إذا اصطدمت القــوات التايوانية عمــدا ً (بالجيش الصيني)
وأطلقت رصاصة عرضاً ،ســر ّد (الجيش الصيني) بقوّة وسيكون عىل
الجانب التايواني تحمّ ل ك ّل العواقب».
ويف املقابــل ،دانت وزارة الدفاع التايوانيــة «األعمال غري العقالنية
التي تُقوّض الســام اإلقليمي» ،مشري ًة إىل أن الجيش الصيني أطلق 11
صاروخا ً باليستيّا ً من نوع «دونغفينغ» يف املياه يف شمال وجنوب ورشق
تايوان .وعــى جزيرة بينغتان الصينية الواقعة قــرب مكان املناورات،
ُر ِصدَت عدّة مقذوفات صغرية تُطلق من قرب منشآت عسكرية وتُح ّلق
يف السماء ،مخ ّل ً
فة دخانا ً أبيض ودوي انفجارات.
ويف هذا املكان األقرب إىل تايوان يف الصني ،رصدت  5مروحيات تُح ّلق
عىل مســتوى منخفض بالقرب من منطقة سياحية عىل شاطئ البحر.
ومن املق ّرر أن تنتهي التدريبات العســكرية الصينية ظهر األحد ،فيما
قد تتسبّب هذه املناورات العســكرية باضطرابات يف سالسل اإلمدادات
ً
أصل بفعل وباء «كوفيد» والحرب الروسية ض ّد أوكرانيا.
املقوّضة
وتُجرى املناورات عىل مســتوى الطرق التجارية األكثر ازدحاما ً يف
العالم والتي تكتيس أهمّ ية كربى ،إذ إنها تربط مصانع أشباه املوصالت
واملعدّات اإللكرتونية يف رشق آســيا بالعالم وتُستخدم أيضا ً لنقل الغاز
الطبيعــي .ويف إطار التدابري األمنية املتّخــذة« ،منعت» الهيئة الصينية
لألمن البحري الســفن من دخول املناطق املعنيّــة ،يف وقت ح ّذرت فيه
السلطات التايوانية من أن املناورات ستُعرقل  18رحلة جوّية دولية تعرب
املنطقة.
ويف غضــون ذلك ،هبطت الطائرة التي تق ّل بيلويس أمس يف اليابان،
آخر مح ّ
طة يف جولتها اآلسيوية .ومن املق ّرر أن تلتقي بيلويس ،التي تزور
اليابان للم ّرة األوىل منذ  ،2015رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشــيدا
صباح اليوم .وستتحدّث بيلويس أيضا ً مع رئيس مجلس النواب الياباني
هريويوكي هوسودا يف شأن قضايا دولية ذات اهتمام مشرتك.
وكانت بيلويس قد ناقشــت يف وقت ســابق مسألة برامج األسلحة
النووية لكوريا الشــمالية خالل لقاء مع رئيــس الجمعية الوطنية يف
ســيول كيم جني بيو .وبعد اللقاء ،تال كيم بيانا ً مشرتكا ً ي ّ
ُعبان فيه عن
«قلقهما يف شــأن الوضع الخطر الذي يتزايد فيه مستوى التهديد الذي
تُش ّكله كوريا الشمالية».
ودعت بيلويس وكيم إىل «ردع قوي وواســع ض ّد كوريا الشمالية»،
رئيس البل َديْن لجعل هذا البلد خاليا ً من
وأكدا أنهما ســيدعمان جهود
َ ْ
األسلحة النووية.

مروحيّات عسكر ّية صينيّة خالل مشاركتها في المناورات الضخمة أمس (أ ف ب)
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مجزرة روسيّة في موقف حافالت في شرق أوكرانيا
ال تتوقف اآللة الحربية الروســية عن
رضب مواقع أوكرانية ،عســكرية ومدنية،
متسب ً
ّبة بمجازر متك ّررة بحق املدنيني ،كان
آخرها مقتل  8أشخاص عىل األق ّل وإصابة 4
بجروح ،بينهم  3أطفال ،بقصف رويس عىل
موقف للحافالت يف بلدة توريتســك الواقعة
عىل خ ّ
ط املواجهة يف رشق أوكرانيا أمس.
وكتب حاكم منطقة دونيتســك بافلو
كرييلنكو عــى «تلغرام»« :أُناشــد جميع
ســكان املنطقة :ال تكونوا هدفا ً للروس!
غادروا من دون تأخري!» ،فيما كان الرئيس
األوكراني فولوديمري زيلينســكي قد ّ
حض
السبت سكان هذه املنطقة عىل مغادرتها
برسعــة يف مواجهــة القصــف الرويس
ومشكالت إمدادات املياه والتدفئة.
كما استهدف قصف رويس بلدات وقرى
أوكرانية عدّة ،من بينها ميكوالييف يف الجنوب،
حيث لحقت أرضار بأبنية ســكنية يف حي َّْي.
ويف خاركوف ،أبلغت الســلطات املح ّلية عن
هجمات صاروخية روسية استهدفت مناطق
صناعية ،يف وقت تقود فيه القوات األوكرانية
هجوما ً مضــادا ً يف جنوب البالد ،حيث ح ّررت
أكثر من  50قرية من القوات الروسية.
ويف الغضــون ،وصــف زيلينســكي

بالـ»مثري لالشمئزاز» كالم املستشار األملاني
السابق غريهارد رشودر ،الذي التقى الرئيس
الرويس فالديمري بوتني األسبوع املايض ،عن
«ح ّل تفاويض» تُريده روسيا .وقال الرئيس
األوكراني يف خطابه اليومي عرب الفيديو ّ
إن
روســيا «تُفعِّ ل شــتى املبعوثني مع رسائل
تُفيد ّ
بأن الدولة اإلرهابية تُريد مفاوضات».
وإذ رأى أنّه «لو كانت روســيا تُريد ّ
حقا ً
إنهاء الحــرب ،فما كانت لتنــر جنودها
االحتياط يف جنوب أوكرانيا ،وما كانت لرتتكب
عمليات قتل جماعي عىل األرايض األوكرانية»،
واعترب أنه «ملثري لالشمئزاز ببساطة أن يعمل
قادة ســابقون لدول قوية ذات قيم أوروبّية
لصالح روســيا التي تُقاتل هــذه القيم» ،يف
إشارة واضحة إىل رشودر من دون ذكر اسمه.
توازياً ،ح ّذر األمني العام لـ»حلف شمال
األطليس» ينس ستولتنربغ من أن الحلف سري ّد
بشكل جماعي إذا ف ّكر بوتني يف اإلعتداء عىل
أي دولة يف الحلف ،معتربا ً أن الحرب يف أوكرانيا
هي أخطر لحظة تعيشها أوروبا منذ الحرب
العاملية الثانية ،وشــدّد عــى أنّه ّ
يتعي عدم
السماح لروسيا باإلنتصار يف هذه الحرب.
ويف سياق «أطليس» متّصل ،أق ّر مجلس
الشــيوخ األمريكي األربعاء انضمام السويد

خالل مراسم تشييع مقاتلة في "كتيبة آزوف"في كييف أمس (أ ف ب)

وفنلندا إىل «حلف شمال األطليس» ،إذ صوّت
 95ســيناتورا ً مقابل واحد لصالح انضمام
الدولتَ ْي اإلسكندينافيّتَ ْي ،ما يجعل الواليات
املتحدة الدولة الـ 23من أصل  30املنضوية
يف الحلف التي تُق ّر اإلنضمام رسميّاً ،بعد أن
كانت إيطاليا قد أعطــت موافقتها يف وقت
سابق األربعاء وفرنسا الثلثاء.
ويف خض ّم التوتّــر األمريكي  -الرويس،

عــى الرغم مــن العقوبات املفروضة عىل روســيا
وانضمامهــا املرتقب إىل مجلس األمــن الدويل يف كانون
الثاني ،أكد الرئيس إنياسيو كاسيس أن سويرسا «ال تزال
محايدة» ،مشــرا ً إىل الفارق بني الحياد العسكري وإدانة
انتهاك القانون الدويل.
وقال كاسيس من مق ّر األمم املتحدة يف نيويورك األربعاء:
«بالطبع هناك شعور بوحدة أقوى يف أوروبا ض ّد هذا العدوان
(الرويس عىل أوكرانيا) الذي أيقظنا جميعا ً من حالة ســام
كنّــا نتمتّع بها منــذ  70عاماً» .لكنّه أكد أن «ســويرسا ال
تزال محايدة وحياد ســويرسا ليس موضع تشكيك» ،رافضا ً
خصوصا ً فكرة اإلنضمام إىل «حلف شمال األطليس».
وأوضح أن «الحياد بســيط :ال نُشــارك يف حرب وال
نُرسل أســلحة أو جنودا ً إىل حرب ،وال نوفر أراضينا لنرش
أســلحة أو قوات تابعة ألطراف متحاربة وال نُشــارك يف

إسرائيل تتهيّأ "ألي ّ سيناريو" مع غزة
تحدّث رئيس الوزراء اإلرسائييل يائري
البيد مع رؤساء السلطات املح ّلية يف البلدات
املحاذية للحدود مع قطاع غزة ،وأكد لهم
تفهّ مه الرضر الذي يلحق بمجرى الحياة
الطبيعية يف أعقاب اإلجراءات التي أعلنها
الجيش اإلرسائييل هناك.
وأوضح البيد أن «إرسائيل تســتع ّد
أليّ سيناريو وستعمل عىل ّ
شن هجمات
ض ّد أي منظمــة تُهدّد أمــن املواطنني
اإلرسائيليــن إذا لــزم األمــر» ،فيما
أجرى البيد ووزيــر الدفاع بيني غانتس
مشاورات يف وقت سابق لبحث األوضاع يف
جنوب البالد والخطوات األمنية املطلوبة.
كما قام رئيس هيئة أركان الجيش
الجنرال أفيف كوخايف بجولة يف املنطقة
املتاخمة لقطاع غزة ،حيث أجرى جلسة
لتقييــم األوضاع عقــدت يف مقر فرقة
غزة وت ّم اســتعراض صــورة الوضع
األمني واإلســتعدادات التــي يقوم بها

معبر كرم أبو سالم كما بدا أمس (أ ف ب)

الجيش تصدّيــا ً الحتمال وقوع تصعيد.
ويف وقت الحق ،أجــرى غانتس تقييما ً
ّ
موسعا ً لألوضاع يف غزة ،بمشاركة
آخر
رئيس األركان ورئيس جهاز األمن العام
«الشــاباك» واملدير العام لوزارة الدفاع
ومسؤولني كبار آخرين.
وجاء يف بيان لوزارة الدفاع أن غانتس
أصدر تعليماته «باإلســتعداد الستخدام
مجموعة متنوّعة من الوســائل املدنية
والعســكرية إلزالة الخطر عن الجنوب
والقيام بتجهيز عمليّاتي واســع بهدف
استعادة الحياة الروتينية الكاملة».
واســتم ّرت لليوم الثالث تواليا ً أمس
حال االســتنفار وإغالق بعــض املحاور
القريبــة واملط ّلة عىل الحــدود مع غزة،
خشية إطالق نار من الجانب الفلسطيني
ر ّدا ً عىل اعتقال القيادي يف حركة «الجهاد
اإلسالمي» يف الضفة الغربية بسام السعدي
يف وقت سابق من األسبوع الحايل.

أخبار سريعة
إيران ُت ّ
دمر منازل بهائيين

قضت محكمة روسية بســجن نجمة كرة
الســلة األمريكية بريتني غراينر  9سنوات
عقب إدانتها بتهريب وحيازة مخدّرات ،بينما
سارع الرئيس األمريكي جو بايدن إىل التنديد
بالحكم ،معتــرا ً أنه «غري مقبول» .كما دعا
روسيا إىل إطالق رساحها فوراً ،مؤكدا ً عزمه
عــى «العمل بال كلل» إلعــادة غراينر وبول
ويالن ،األمريكي املعتقل أيضا ً يف روسيا.

سويسرا :حيادنا ليس مطروحًا للنقاش

رئيس االتحاد السويسري (أرشيف)

الـجـمـعـة  5آب 2022

تحالف عســكري مثل الناتو» ،مشدّدا ً يف الوقت عينه عىل
أن «إدانة انتهــاك القانون الدويل املتمثــل بهذا العدوان
العســكري الرويس ،هو واجب ّ
ينص عليه الدســتور وال
ّ
يمس بأي شكل من األشكال بالحياد».
ويرى مراقبون أن موســكو تعترب أن ســويرسا لم تعد
محايدة .وقد يكون هذا املوقف وراء توقف قرسي للمحادثات
السورية التي كان من املق ّرر عقد جلسة جديدة منها يف نهاية
تموز يف جنيف .ويف هذا الصدد ،قال كاسيس« :لم نكن نتوقع
أن يشكرنا الروس عىل العقوبات .إنّه ر ّد فعل كان متوقعا ً إىل
ح ّد كبري ،لكنّه ال ي ّ
ُغي موقف سويرسا بأي شكل من األشكال».
كما دعا إىل «تعزيز» معاهدة عدم انتشــار األسلحة
النوويــة ،الفتا ً إىل أن بالده ســتُحاول أن تكون «جرساً»
يف مجلس األمن «بني القــوى النووية وغري النووية» مع
«صدقية دولة محايدة».

قره باغ :أرمينيا ُتطالب الروس بالتحرّك

كشفت «الجامعة البهائية
العالمية» األربعاء أن السلطات
اإليرانية هدمت منازل يملكها
أشخاص يعتنقون الديانة
البهائية ،في تصعيد جديد لحملة
القمع التي تطال أكبر أقلية دينية
غير مسلمة في البالد .وقالت ديان
عالئي ،ممثّلة «الجامعة البهائية
العالمية» لدى األمم المتحدة،
لوكالة «فرانس برس»ّ ،
إن
المسؤولين اإليرانيين أغلقوا الثلثاء
قرية روشانكوه في محافظة
مازندران الشمالية ودمروا 6
منازل للبهائيين وصادروا 20
ً
داعية
هكتارا ً من األراضي،
الجميع إلى «رفع أصواتهم من
أجل وقف فوري ألعمال االضطهاد
المروّعة هذه» .وأظهرت لقطات
فيديو عددا ً من سكان روشانكوه
وهم يقفون مذهولين أمام ركام
منازلهم .وذكر ممثلون عن
الديانة أن  13من أفرادها بينهم
شخصيات بارزة اعتقلوا األحد في
مداهمات تلت عشرات اإلعتقاالت
خالل الشه َريْن الماضيَيْن.

"طالبان" تنفي علمها
بوجود الظواهري
إدّعت حركة «طالبان» في بيان
أمس أن «ال معلومات لديها» حول
وجود زعيم تنظيم «القاعدة»
أيمن الظواهري في أفغانستان،
بعد أيام من إعالن واشنطن
قتله بضربة شنّتها مسيّرة في
العاصمة األفغانية كابول .وجاء
في البيان أن «قادة اإلمارة
اإلسالمية في أفغانستان طلبوا
من أجهزة اإلستخبارات إجراء
تحقيق معمّ ق وجدّي في شأن
الحادث» ،فيما كانت هذه الم ّرة
األولى التي تأتي فيها «طالبان»
على ذكر اسم الظواهري منذ
إعالن الرئيس األميركي جو بايدن
تصفيته .كما جدّدت «طالبان»
التأكيد أن «ال تهديد» ألي بلد
انطالقا ً من األراضي األفغانية.

ّ
تدخلت رواندا
هل
عسكر ّيًا في الكونغو؟

مقاتلون أرمن (أرشيف  -أ ف ب)

بعــد جولة عنف جديــدة بني الجيش
األذربيجانــي واملقاتلني األرمــن يف إقليم
ناغورني قره بــاغ ،دعا رئيــس الوزراء
األرميني نيكول باشــينيان خالل اجتماع
للحكومة أمس جنود حفظ السالم الروس
املنترشين يف قره باغ للتح ّرك.
وإذ قال باشينيان« :يف ناغورني قره باغ
هناك خــط تماس ينترش عنده جنود حفظ
سالم وهذه املنطقة خاضعة ملسؤوليّتهم»،
أضاف« :نتوقع أن تمنع كتيبة جنود السالم
ك ّل محاولة لخرق خط التماس هذا».
وبعدمــا ادّعــت أذربيجــان األربعاء
سيطرتها عىل مواقع عدّة وتدمري أهداف يف
قره باغ ،طالب باشينيان برضورة «توضيح»
عملية حفظ الســام ّ
ألن أذربيجان ترفض
توقيع «وثيقة حول تفويــض» هذه القوّة
الروسية املنترشة منذ ترشين الثاني .2020
وطلب أيضا ً من باكو «احرتام التزاماتها»

وهي اإلعــراف بوجود قره باغ واحرتام خط
التماس واالعرتاف بـ»مم ّر التشــن» الذي
يربط اإلقليم بأرمينيا ،مح ّذرا ً من أنّه «خالفا ً
ّ
التوصل إىل آليــات دولية لكي
لذلك ،علينــا
تحرتم أذربيجان هذه اإللتزامات».
ويف األثناء ،دعت روسيا إىل «ضبط النفس»،
وجاء يف بيان لوزارة الخارجية الروسية« :نحن
قلقون ج ّدا ً بســبب تصاعــد التوترات وندعو
األطراف إىل إثبات ضبط النفس واحرتام وقف
إطالق النار» ،مشريا ً إىل أن موسكو «عىل تواصل
وثيق» مع باكو ويريفان يف شأن املسألة.
وأكدت موسكو أن «جنود حفظ السالم
الروس يبذلــون ك ّل الجهود الالزمة إلعادة
استقرار الوضع عىل األرض» ،فيما أعربت
وزارة الخارجيــة األمريكية عــن «القلق
العميق» للواليات املتحــدة حيال التصعيد
ّ
وحضت عىل
الجديــد للعنف يف قره بــاغ،
اتخاذ «خطوات فورية» للح ّد من التوتر.

أفاد تقرير أعدّه خبراء فوّضتهم
األمم المتحدة أن الجيش الرواندي
ّ
تدخل في شرق جمهورية
الكونغو الديموقراطية بشكل
مباشر ودعم مجموعات مس ّلحة،
بحسب ما أفادت وكالة «فرانس
برس» .وجاء في التقرير الذي
أُحيل إلى مجلس األمن الدولي أن
ّ
«بتدخالت
الجيش الرواندي قام
عسكرية ض ّد مجموعات مس ّلحة
كونغولية ومواقع للقوات المس ّلحة
الكونغولية» منذ تشرين الثاني
 2021وحتّى حزيران .2022
وأشار الخبراء إلى أن كيغالي
«أرسلت تعزيزات من الجنود
لحركة «إم  »23من أجل عمليات
محدّدة ،خصوصا ً عندما كان
هدفها السيطرة على بلدات
ومناطق استراتيجية» .ويدحض
التقرير نفي السلطات الرواندية
تو ّرط رواندا المباشر «من جانب
واحد أو بالتعاون» مع مقاتلي «إم
 »23في شرق جمهورية الكونغو
الديموقراطية .و»إم  ،»23هي
حركة تم ّرد سابقة يُهيمن عليها
التوتسي ُهزمت العام ،2013
وحملت السالح مجدّدا ً نهاية العام
الماضي للمطالبة بتطبيق إتفاق
وقع مع كينشاسا.

الريــــاضـــية
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تقديم البعثة اللبنانية المشارِكة
في دورة ألعاب التضامن اإلسالمي في تركيا
قدّمت اللجنة األوملبية اللبنانية يف مؤتمر صحايف عقدته
يف فندق النكســر – تمار يف الحازميــة البعثة الرياضية
اللبنانية املشــاركة يف دورة ألعاب التضامن اإلسالمي التي
ســتقام بني  9و 18آب الجاري يف مدينــة قونية الرتكية.
حرض املؤتمر رئيــس اللجنة بيار جلــخ ،ونائب الرئيس
الغراند ماسرت ســامي قبالوي رئيس البعثة ،واألمني العام
العميد املتقاعد حسان رستم ،وعضوا اللجنة التنفيذية وليد
دمياطي ورايف ممجوغليان وفاعليات رياضية وإعالمية.
وبعد النشيدَين اللبناني واألوملبي وترحيب من املستشار
اإلعالمي للجنة حســان محيي الدين ،أكد جلخ ّ
أن املشاركة
اللبنانية باإلســتحقاقات الخارجية من قبل اللجنة األوملبية
هي قرار وليســت خياراً ،وينطلق من عدة إعتبارات يمكن
إختصارها برضورة وأهميــة الحضور الوطني عىل خارطة
األحداث الرياضية البارزة ،والتواصل مع بعثات دول شقيقة
وصديقة ،وإتاحــة الفرصة أمام الرياضيــن والرياضيات
لإلحتكاك وإكتساب املزيد من الخربة وغنى التجربة.
ولفت جلــخ إىل ّ
أن اللجنة األوملبيــة اللبنانية تتوافق
وتتفهم مواقــف البعض املطالب بالنتائج املرشّ فة وتحقيق
امليداليات امللوّنة ،وهذا ما تسعى إليه اللجنة األوملبية وتعمل
جاهدة ألجل هذه الغاية النبيلة ،ودائما ً بالتعاون والتضامن
مع اإلتحادات الرياضية التي من أنديتها تتش ّكل البعثات.
بدوره ،أشــار قبالوي اىل ّ
أن هذه الدورة هي األبرز،
حيث تشــارك فيهــا  56دولة (رقم قيايس) ،وتشــمل
منافساتها  24لعبة رياضية ،ويشارك فيها  4200العبا ً
والعبة ،وتــوزع خاللها  483ميدالية .ثّم أذاع أســماء
البعثة عىل النحو اآلتي:

البعثة اللبنانية إلى تركيا

رئيس البعثة :سامي قبالوي
إداري البعثة :وسام شريي
املبارزة :الالعبون والالعبات ناي ســامة ،ريتا أبو
جودة ،أنطوان الشــويري ،مصطفــى الحاج ،كارل بو
خليل وفيليب واكيم.
التايكواندو :املد ّرب رالف حرب ،والالعبون والالعبات
ليتســيا عون ،مارك خليفة ،رالــف حنيني ،يامن فرج،
مــارك زينون ،طــارق موصليل ،راي الراعــي ،مارياال
بوحبيب ،كارال البستاني وورد سلمان.
الجودو :اإلداري شارل دانيال ،والالعبان غدي موىس
وكرامنوب سغاي بوف.

الكيك بوكسنغ :اإلداري عبد الرحمن الريّس ،واملدرب
عالء بو رسالن ،والالعب راني الخطيب.
الجمباز :املدربة ديمرتوفا تشــونكوفا ،والالعبات
أليسا صادق ،أليساندرا أبو نرص وبريسيلال ستيتي.
رفع األثقال :اإلداري خــر مقلد ،واملد ّرب كالويل
برينن ،والالعبة مينا أليكسا ماري.
ألعاب القوى :اإلدارية نادية نعمة ،والالعب نور الدين حديد.
الرماية :اإلداري ساسني روحانا ،والرامية ليا قربان
والرامي إييل بجاني.
كرة الطاولة :املــد ّرب أحمد حرب ،والالعبان محمد
حمية وسعد الدين الهبش.
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أخبار سريعة
بطولة الدرجة الثانية

ضمن منافسات بطولة
لبنان في كرة السلة للدرجة
الثانية ،تغلب جوبيتر على
ميروبا الرياضي في السلسلة
قبل النهائية بنتيجة ()2-3
بمجموع المباريات ،وليدرز
على األنطونية بعبدا (-3
 ،)1على أن يتقابل الفريقان
الفائزان خالل األيام القليلة
المقبلة ،فيصعد الفائز مباشرة
الى مصاف الدرجة االولى ،فيما
يواجه الخاسر فريق أنيبال
زحله في "الباراج" ،علما ً ّ
أن
األخير ال يزا ُل ينتظر هذا اللقاء
الحاسم منذ  21نيسان الفائت
تاريخ إنتهاء مبارياته في
الدوريّ المنتظم.

مناصب لبنانية "عربيًا"

بطولة لبنان في المبارزة  -المرحلة الثانية
ن ّ
ظم االتحاد اللبناني للمبارزة املرحلة
الثانية واألخرية من بطولة لبنان لســاح
ســيف املبارزة للعام  2022يف نادي املون
السال عني سعادة بمشاركة أندية الجيش
اللبنانــي ،التعاضــد ،الــرج عينطورة،
سبورتنغ هاي ،القلب األقدس واملون السال
املضيف ،وجاءت النتائج الفنية كاآلتي:
فئة سيف املبارزة إناث ( 17سنة وما
دون) :أحرزت ذكية رشيم (املون السال)
اللقب بفوزها عىل ميا منيمنه (الربج) يف
املباراة النهائية.
فئة ســيف املبارزة ذكور ( 17سنة
وما دون) :أحرز هــادي دكاش (الربج)
اللقــب بفوزه عىل كريســتيان بو خليل
(املون ال سال) يف املباراة النهائية.
فئة سيف املبارزة إناث للفئة العامة:
أحرزت ريتا ابو جــودة (التعاضد) اللقب

بفوزها عىل ماري جو ابو جودة (الربج)
يف املباراة النهائية.
فئة ســيف املبــارزة ذكــور للفئة
العامة :أحرز هادي دكاش (الربج) اللقب

بفوزه عىل زياد الجلبــوط (الجيش) يف
املباراة النهائية.
فئة ســيف املبارزة إناث للفرق للفئة
العامــة :أحرز فريق نادي املون الســال

من حفل تتويج إحدى الفئات

السعودية إلستضافة األلعاب اآلسيوية الشتوية
أعلن املجلس األوملبي اآلســيوي أن السعودية
تقدمت رســميا ً بطلب إســتضافة دورة األلعاب
اآلسيوية الشــتوية التاســعة يف العام  2029يف
منطقة تروجينا (نيوم).
ورحب املجلــس االوملبي اآلســيوي "بطلب
السعودية إلســتضافة أول ألعاب آسيوية شتوية
بمنطقة الرشق األوسط".
وتضمــن الطلب الســعودي اســتعراض
الرؤية الطموحة للمملكة التي ســتدعم تروجينا
الستضافة الحدث الريايض األكرب يف شتاء القارة
اآلســيوية ،والذي يتوقع أن تشارك فيه أكثر من
 32دولة آســيوية يف أبرز املســابقات الشتوية،
بتقديم بنية مستقبلية تمزج بني التقنية الحديثة
والحفاظ عىل الطبيعة الخالبة التي تميزها ،كأول
دولة يف غرب القارة تستعد الحتضان هذا الحدث
بعد أن اســتضافته كل من اليابان ،الصني ،كوريا
الجنوبية وكازاخستان ابتداء من العام .1986
وقال األمــر عبد العزيز بــن تركي الفيصل
رئيس اللجنة األوملبية والباراملبية الســعودية إن
"الدعم الســخي وغري املســبوق الذي تحظى به
كافة القطاعات عمومــاً ،والقطاع الريايض عىل
وجه الخصوص من قبل قيادتنا الرشيدة ،ومتابعة

واهتمام ويل العهد ،جعل من اململكة وجهة عاملية
ألهم األحداث الرياضية ،كما أن طلب اســتضافة
األلعاب اآلسيوية الشتوية يعد تأكيدا ً عىل التنوع
الجغرايف والبيئي والثروة الطبيعية التي تتمتع بها
اململكة وترغب مشاركتها مع العالم.
وسيعلن املجلس االوملبي اآلسيوي يف  4ترشين
االول املقبل خالل جمعيته العمومية يف كمبوديا،
املدينة الفائزة بإستضافة األلعاب.
يذكر أن األلعاب اآلسيوية أقيمت للمرة األوىل
يف مدينة سابورو اليابانية (.)1986

املؤلف من ناي سالمة ،ذكية رشيم ،اليسا
رشيم وآيا شــقري اللقب بفوزه يف املباراة
النهائية عــى فريق نادي الربج عينطورة
"ب" املؤلــف مــن لــن داوود ،فالريي
الخوري ،كلوي ديب ومارييل أبي أنطون.
فئة ســيف املبارزة ذكور للفرق للفئة
العامة :أحرز فريق نادي الربج عينطورة "أ"
املؤلف من انطوان الشــويري ،مارك الراعي،
ماثيو عجاقا وهادي دكاش اللقب بفوزه يف
املباراة النهائية عىل فريق نادي املون ال سال
"ب" املؤلــف من جايمــس رايض ،كارل بو
خليل ،أنطوني باسيل وكريستيان بو خليل.
ويف ختــام املنافســات ،و ّزع رئيس
االتحاد جهاد ســامة ورئيــس الرشف
زياد الشــويري وأعضاء االتحاد الكؤوس
وامليداليــات والشــهادات التقديرية عىل
الفائزين والفائزات.

دوفيتسيوزو يعلن إعتزاله
أعلن فريق ياماها املشارك يف
بطولة العالــم للدراجات النارية أن
د ّراجه اإليطايل أندريا دوفيتسيوزو
ســيعتزل منافســات الفئة امللكة
"موتــو جي بــي" ،قبــل نهاية
املوسم وتحديدا ً عقب سباق جائزة
ســان مارينو الكربى مطلع أيلول
املقبل .وأوضح الفريق الياباني أن
دوفيتسيوزو ( 36عاماً) ،الذي حل
ثالث مرات وصيفا ً يف بطولة العالم،
كان يخطــط للبقاء مــع الفريق
حتى نهاية املوسم "لكنه قرر إنهاء
مسريته خالل الســباق املقرر عىل

أرضه ،يف ميزانو" يف الرابع من أيلول
املقبــل يف إيطاليا ،ضمــن املرحلة
الرابعة عرشة من أصل  20يف املوسم
الحالـــــي .وصعد دوفيتسيوزو
عىل منصة التتويــج  62مرة ،من
بينها  15فوزا ً منذ بداية مسريته يف
فئة "موتو جي بي" يف العام .2008
توّج بطالً للعالم يف فئة  125ســم
مكعب ( ،)2004وحل وصيفا ً يف فئة
"موتو جي بي" ثالث مرات (2017
و 2018و ،)2019حيث فشــل يف
التتويج باللقــب يف جميعها خلف
اإلسباني مارك ماركيز( .أ ف ب)

عُ يّن رئيس االتحاد اللبناني للكرة
الطائرة وليد القاصوف رئيسا ً
للجنة الكرة الطائرة الشاطئية
في االتحاد العربي خالل جلسة
مجلس ادارة االتحاد المذكور التي
انعقدت على هامش بطولة غرب
آسيا لفئة دون الـ 19عاما ً (ذكور)
التي استضافتها السعودية ،بعدما
سبق أن عُ يّن مؤخرا ً رئيسا ً للجنة
عينها في إتحاد غرب آسيا .كما
جرى تعيين رئيس لجنة الكرة
الطائرة الشاطئية في لبنان منير
شاهين عضوا ً في لجنة الكرة
الطائرة الشاطئية باالتحاد العربي،
والحكم الدولي مصطفى جراد
عضوا ً في لجنة الحكام ،والحكم
الدولي جوزيف خرما عضوا ً في
اللجنة الفنية.

عطوي حائر

ما زال الالعب الدولي السابق
عباس عطوي ( 43عاماً) الذي
يُعتبر عميد الالعبين المحليين
وأكبرهم سناً ،حائرا ً بشأن
مواصلة مسيرته الكروية هذا
الموسم من عدمها على رغم
أنه مستم ّر بمزاولة التمارين
الخاصة التي تخوّله المحافظة
على لياقته البدنية والفنية،
والدليل ما قدّمه الموسم الفائت
من أداء مميّز مع فريقه اإلخاء
األهلي عاليه .ويُتوقع ان يحسم
عطوي قراره في أقرب وقت،
علما ً ّ
أن ناديَين أبديا إستعدادهما
للتعاقد معه في حال قرر
مواصلة مشواره في المالعب.

١٦
العـــدد  - ٩٠١السنــــة الـرابـعـة
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عمــــــــاد موســــــــى
i.moussa@nidaalwatan.com

لحود وعون:
سكة وقطار
إنتُخب الرئيس البحّ ار إميل لحود رئيسا ً
للجمهورية اللبنانية العُ ظمى بـ118
صوتا ً من أصل  ،118وبعد تسعة أعوام
غادر القصر معزوالً .حتى رئيس مجلس
النواب انقطع عن زيارته .ما بقي معه،
ُقبيل اإلخالء من الـ 118أكثر من 18
نائباً" .المستقبل"" .اإلشتراكي" .النواب
المسيحيون على مختلف تالوينهم...
جميعهم كانوا ينتظرون رحيله ليل 23
تشرين الثاني  2007بشوق عميم.
وفي  31تشرين األول  2016وصل
العماد ميشال عون إلى قصر بعبدا
مدعوما ً من "حزبُ الله" ومن "المستقبل"
ومن "اللقاء الديمقراطي" ومن "القوات
اللبنانية" ،وسيغادر إن شاء الله في نهاية
تشرين األول  2022وليس معه في الميدان
ّإل حديدان" :حزب الله".
الجنرال األول تخلى عنه صهره في
الثلث الثالث من الوالية.
والجنرال الثاني غادره صهر جنرال
وأبقى على اثنين مدنيين.
الرئيس لحود احتفت به "الميادين" وأعدت
له وثائقيا ً من ثماني حلقات ،جعلت نلسن
مانديال يستصغر تاريخه .و"الميادين" جاهزة
لثماني حلقات جديدة ،تعدها للسيد الرئيس.
األول خرج أسطورة في "المكاومة"،
مثاله األعلى عماد مغنية ،يُزار في اليرزة
وال يزور ،وإليه يحج محمد رعد وإخوانه،
للتب ّرك في أعياد التحرير ،ومثله السفير
علي عبد الكريم علي ونجاح واكيم
ويعقوب الص ّراف وبعض مريديه.
والثاني سيخرج جبالً من فوالذ .وسيتحول
بيته في الرابية ،أو في فقرا ،أو في أي منطقة
من لبنان مزارا ً للحجاج اللبنانيين (من
الطائفة الشيعية الكريمة) واإليرانيين.
الرئيس األول لم يز ّك من سيخلفه ،وإن
كان مياال ً إلى العماد ميشال عون.
والرئيس الثاني ال يجد أفضل من
جبران لتكملة مسيرة اإلصالح الشاقة.
العماد البحّ ار أطلق تحفة بالغية (خطاب
القسم) ومنها استلهم طوال تسعة أعوام
طرائق حكم ووضع بنودها كسكة حل.
العماد الجبل وجد في مصلحة السكة
الحديد مصلحة للبنانيين ،فانكب طوال 6
أعوام محاوال ً وضع القطار على السكة.
والعمادان ،قائدا الجيش السابقان ،لم يجدا
في  15سنة من الحكم أي تعارض بين الدويلة
والدولة .وبين السالح األميركي والسالح
اإليراني وبين ثقافة الحياة وثقافة الموت.
الرئيس القائد واإلنسان ف ّل وبقي
الرئيس فؤاد السنيورة على رأس حكومة
بتراء ،لم يرهبه تهويل وال تهديد.
الملهم رح يفل ويبقى
والعماد الجبل ِ
الرئيس نجيب ميقاتي على رأس حكومة
تصريف أعمال بانتظار معجزة.
الرئيس األول أطفأ  86شمعة .الرئيس
الثاني أطفأ  87شمعة.
وال يزال العمادان يتمتعان بنضارة
الشباب وبحيوية إبن أربعين ،فكيف يمكن
اإلفادة بعد من وجودهما على هذا الكوكب؟

هـــــــــــــل
تعــــــــــلم

تتسع العني بنسبة
حواىل  45%عندما
ينظر اإلنسان
إىل يشء يشعره
بالفرح والسعادة.

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

الروبوت "كوريوسيتي" يستكشف منطقة جديدة على المريخ
ينتقــل الروبوت الجوال "كوريوســيتي" التابع
لوكالة الفضاء األمريكية "ناســا" إىل منطقة جديدة
من املريخ ملواصلة مهامه االستكشــافية بعد عرش
ســنوات من هبوطه عىل ســطح الكوكب األحمر.
وبعدما كان مقررا ً أن يعمل لسنتني من تاريخ وصوله
يف  6آب  ،2012ينجــز الروبــوت الجوال مهام ضمن
فرتة إضافية ،إذ مددت "ناسا" مهلة نشاطه مجددا ً
حتى أيلول .2025
وخالل هذه الفرتة التي سيمضيها الروبوت عىل
املريخ ،يتهيأ الستكشاف منطقة تتكوّن تربتها بشكل
أســايس من الكربيتات ،وهو ما لم يتــو َّل الروبوت
درسه بعد.

وأوضح املســؤول الفرنيس عن أداة "شيم كام"
الفرنســية األمريكيــة املثبتة عىل الروبــوت العالِم
أن "هذه املنطقة التي تُالحظ كثريا ً
أوليفييه غاســنو ّ
عىل املريخ ّ
تبي وجود تحــوّل مناخي نحو الجفاف
والقحل نشهده حالياً".
ويتقدم الروبوت بوتــرة أبطأ من أجل املحافظة
عىل قدراتــه ،نحو واد يبلغ عمقــه  800مرت ويعتقد
العلماء ّ
أن بإمكانهم االطالع فيه عىل بقايا قناة مياه.
وكان ثالثمئة شــخص يف فرنسا شــاركوا منذ
البداية "يف مرشوع الروبوت الجوال الذي ّ
تنقل ملسافة
يبلغ إجماليّها  28كيلومرتا ً وتس ّلق نحو  600مرت منذ
أن هبط عىل املريخ( .أ ف ب)

السجن أربع سنوات ألحد خاطفي كالب ليدي غاغا
حُ كم يف لوس أنجليس بالســجن
أربع ســنوات عىل أحد الرجال الثالثة
املتهمني بمهاجمة موظف لدى ليدي
غاغا بهدف خطف كالب النجمة
وأق ّر جايلني كيشــون وايت (20
ســنة) بمشــاركته يف عملية رسقة
الكالب ،مشــرا ً إىل أنــه أحد اطراف
املجموعة التي أطلقت النار عىل راين
فيرش أثناء قيامه يف هوليوود بتنزيه
كالب ليــدي غاغا الثالثــة من نوع
البولدوغ الفرنيس يف شباط .2021
وأظهــرت لقطــات صوّرتهــا
كامريات املراقبة رجلــن ينزالن من

إحدى الســيارات قــرب املوظف قبل
إطالق النــار عليه وإصابته يف صدره.
ثم خطف الرجــان كلبني من الثالثة
هما كوجي وغوســتاف وف ّرا تاركني
راين فيــر ينزف عــى األرض .أما
الكلــب الثالث امللقــب "ميس إجا"،
فهرب قبل أن يعود الحقا ً إىل فيرش.
وعرضــت غاغا مكافــأة قدرها
نصــف مليون دوالر ملــن يتم ّكن من
إعادة كلبيها لها.
وكانت امرأة أعادت للمغنية الكلبني
مدعية أنهــا وجدتهما مقيدين عىل أحد
األعمدة قبــل أن تقبض عليها الرشطة

التي ذكرت ّ
أن املرأة كانت عىل عالقة مع
والد أحد املشتبه فيهم .ويف نيسان،2021
أُسقطت تهمتا محاولة القتل والرسقة يف
حق الرجال الثالثة .وأُطلق رساح مُطلق
النار بينهم يف نيسان نتيجة خطأ إداري.
وكثفت السلطات منذ ذلك الحني
جهودها للعثور عــى جيمس هاورد
جاكســون وعرضــت مــا يصل إىل
خمسة آالف دوالر كمكافأة ملن يوفر
أي معلومة .وتظهر ليدي غاغا تع ّلقا ً
شــديدا ً بكالبها التي غالبا ً ما ترافقها
خالل املناســبات وتنرش لها املغنية
صورا ً عرب مواقع التواصل( .أ ف ب)

مئة ألف دوالر لمن يتذ ّوق السكاكر!
نرش متجــر "كاندي فان هــاوس" االلكرتوني
لبيع السكاكر إعالنا ً يشــر فيه إىل رغبته يف توظيف
"مدير عام للسكاكر" يتوىل تذوق أكثر من  3500حبة
سكاكر شــهرياً ،مقابل تلقيه مئة ألف دوالر كندي
كراتب سنوي.
وتتمثل مهام املوظف الجديد بـ"إدارة سياســة
تصنيع الســكاكر لدى +فان هــاوس +وتوجيه عمل
متذوقي السكاكر الثالثة" الذين وظفتهم الرشكة.
وســيتوىل املوظف املســتقبيل مهام عدة أبرزها
إعطاء موافقته عىل املنتجات الجديدة وعقد اجتماعات

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

للقســم املســؤول عن الســكاكر باإلضافة إىل دوره
كـ"مدير للمتذوقني" ،وتوليه كل ما يتعلق بـ"األمور
املســلية" يف الرشكة .وعرض العمل هــذا متاح ألي
شــخص يعيش يف أمريكا الشــمالية ويتخطى عمره
الخمس سنوات.
ويشــر اعالن التوظيف إىل ّ
ان املتقدم إىل الوظيفة
ينبغي طبعا ً أن يتمتع بحس تــذوّق رفيع وان يكون
شغوفا ً بالسكاكر.
وذكر املتجر أنه تلقى يف غضون أسبوعني أكثر من
 100ألف طلب توظيف( .أ ف ب)
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