Life
NI DAA A L WATA N

الـــســــبـــت

 ٢٠آب ٢٠٢٢

محــليــات

٤

جريصاتي لـ"نداء الوطن":
عون ملتزم بأحكام
الدستور ولكن...

محــليــات

٧

وزير الزراعة :نعم
للّمركزية اإلقتصادية،
ال لمفهوم القروض

مــــدارات ١٦

الـعــدد  - ٩١٢الســنة الــرابـــعــة

The Fabulous Series
تنطلق بـ"أزنافور"

nidaalwatan.com

Saturday 20 August 2022, Issue 912 - Year 4

 24صــفحــة

١٠ +

 ٥٠٠٠ليرة

الدوالر الجمركي :حجب "التوقيع الثالث" عن تسعيرة الـ 20ألفًا

نصرالله يسخـّف هواجس جنبالط اإليرانية
في الترسيم" :عقول صغيرة"!
مع اقرتاب "لحظة الفصل" الرئاســية ،لم يعد يشغل
بال اللبنانيني الذين عانــوا األم ّرين ،ذال ً وقهراً ،تحت حكم
العهد العوني وحلفائــه يف  8آذار ،أكثر من فرضية تكرار
سيناريو العام  1989التدمريي ،ليعود الرئيس ميشال عون
مجددا ً إىل "التمرتس" يف القرص الجمهوري رافضا ً تســليم
مقاليد الرئاسة ،هذه املرة بذريعة "عدم مراكمة الفراغ عىل
الفراغ" التي أفتى بها مستشــار القرص سليم جريصاتي
عرب "نــداء الوطن" أمس ،يف ترصيح أراد منه يف الشــكل
تكذيب املعلومــات التي تحدثت عن اتجــاه عون إىل عدم
ري أنه يف
مغادرة قرص بعبدا لدى انتهاء واليته الرئاســية ،غ ّ

املضمون أتت عباراته لرتاكم "الشــك عىل الشك" بصدقية
هذه املعلومات ،سيّما وأنه "حار ودار" حول املوضوع ولم
ِ
ينف باملطلق فرضية "عدم املغادرة" ،ليخلص عىل طريقته
اإلبداعية يف ابتداع "الفتاوى الدســتورية" إىل القول" :نحن
نلتزم أحكام الدســتور ،لكن طبعا ً هــذا يعني أنه ال يجب
عليهم املراهنة عىل الوقت ،أي عىل املغادرةّ ،
ألن الشــعب ال
يستطيع أن ينتظر استحقاقا ً وال يجوز الفراغ عىل فراغ"!
وبينما رهان العهد وتياره كان وســيبقى عىل انتظام
صفوف قوى  8آذار تحت عباءة "حزب الله" إلعادة فرض
املعادالت الرئاســية كما كان الحال قبل ست سنوات حني

فرض "الحزب" إيصال مرشــحه العماد عون إىل ســدة
الرئاســة األوىل بقوة الفــراغ والتعطيــل ،ال يزال رئيس
"التيار الوطنــي الحر" جربان باســيل يجهد ويجتهد يف
تعبيد أرضية "الفراغ الشامل" رئاسيا ً وحكوميا ً بانتظار
أن يقطع األمني العام لـ"حزب الله" السيد حسن نرصالله
الخيط األبيض من األسود يف حسم مسألة تسمية مرشحه
للرئاســة ،خصوصا ً ّ
وأن ملف الرئاســة لم يرتق بعد إىل
مصاف أولويات نرصالله يف ظل انشــغاله بحسم خياراته
املفتوحة راهنا ً بني "الحرب والسلم" مع إرسائيل يف ملف
الرتسيم البحري جنوباً.
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ّ
بالصف" ...يا وطن"!

"روس آتوم":
ذراع بوتين النووية
في الشرق األوسط

عسكريون في
"الطابور" لتعبئة البنزين
عند محطة "ثكنة
الحلو" في بيروت أمس
(فضل عيتاني)

إقــتـصـــاد ١٧
القدرة الشرائية
المتهاوية لم يكن
ينقصها إال...
"الدوالر الجمركي"

"هيركات" جديد :نهب المودعين
والمواطنين مستمر!

الصدر ّيون :سياسة "اإلطار" قائمة على القتل

األزمة العراقية :الحكيم يطلب دعم الرياض

خـــالـــد أبـــو شــــقــــرا

العـــالـــم ٢١
أردوغان ال يستبعد
الحوار مع دمشق

الريــاضــية ٢٢
سينسيناتي:
مدفيديف يواصل
تألّقه وروبليف يو ّدع

بعدما "طبلت" الدنيا بحرصها عىل حماية الودائع التي تقل عن 100
ألف دوالر ،ها هي الحكومة تبتدع الطرق الجهنمية الستكمال مخططها
القايض بتحميل ما تبقى من خســائر ماليــة للمواطنني عامة وصغار
املودعني خاصة .وللغاية ستضيف آجالً ،إن لم يكن عاجالً ،سعرا ً جديدا ً
عىل أسعار الرصف الرســمية متمثالً بـ الدوالر "الجمركي" .فيصبح يف
لبنان  6أسعار رصف رســمية هي ،1515 :و 3900للسحوبات النقدية
التي تتخطى  3000دوالر 8000 ،لرية للسحوبات بحسب التعميم ،151
و 12ألفا للسحوبات بحســب التعميم  ،158و 20ألفا ً الحتساب الدوالر
الجمركــي ،و 26الفا ً ملنصة صريفة .أســعار هدفهــا "ترسيع تذويب
الودائع وتمويل الدولة بالتضخم" ،بحسب مصدر متابع.
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واشنطن ُتعزّز الدعم العسكري لكييف
و"غازبروم" تعلّق شحناتها إلى أوروبا
فيما بدأت تتّجه األنظار نحو قمّ ة "مجموعة العرشين" املرتقبة
يف ترشيــن الثاني ،مع تأكيــد الرئيس اإلندونيــي جوكو ويدودو
مشاركة الرئيس الرويس فالديمري بوتني ونظريه الصيني يش جينبينغ
شخصيّا ً يف القمة التي ستستضيفها جزيرة بايل اإلندونيسية ،حيث
سيتزامن وجودهما مع وجود الرئيس األمريكي جو بايدن يف خض ّم
التوتّرات الجيوسرتاتيجيّة من مضيق تايوان وصوال ً إىل رشق أوروبا،
كشــفت وزارة الدفاع األمريكية أمس عن مساعدة عسكرية جديدة
ألوكرانيا بقيمة  775مليون دوالر ،تشمل خصوصا ً صواريخ إضافية
ملنظومات املدفعية األمريكية الدقيقة من طراز "هيمارس"20 .

ولي العهد السعودي خالل استقباله زعيم تيار الحكمة في جدة أمس (الديوان الملكي السعودي)

يف وقت تتصاعد فيه حدّة التوتّرات بني القوى
السياسية املتصارعة يف "بالد الرافدين" ،إستقبل ويل
العهد السعودي األمري محمد بن سلمان زعيم تيار
الحكمة العراقي والقيادي يف "اإلطار التنســيقي"
املوايل إليران عمار الحكيم يف جدة ،حيث شدّد األخري
عىل أهمّ ية دعم الرياض لبغداد ورضورة ح ّل األزمة
السياسية يف العراق من دون تدخالت خارجية.
وأوضــح الحكيم أنه أشــاد خــال اللقاء

بـ"الخطــط التنموية لويل العهد ال ســيّما رؤية
اململكة  ،2030وانعكاسات تلك الخطط اإليجابية
عىل دول اإلقليم عامة والعراق خاصة" ،مشريا ً إىل
أنّه "تط ّرقنا إىل تطوّرات الساحة العراقية ،وأكدنا
أن الحوار بني مختلف األطراف هو الســبيل األمثل
للوصول إىل حلول مرضية لإلنسداد السيايس الحايل،
وشــدّدنا عىل أن الحلول ال ب ّد أن تبقى عراقية ،من
دون أي ضغوطات خارجية".
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قائد الجيش والرئاسة ...نعمة أم نقمة؟!

خفــايـــا
يقــال أن أحــد أســباب
الخــاف بني ســليمان فرنجية
وجربان باســيل حول املوضوع
الرئايس هو رفــض فرنجية أن
يكون باســيل وصيا ً عىل العهد
كما يف أيــام عمه بحيث ال يمكن
أن «يقدّم» لــه جناحا ً يف القرص
مثالً.

أالن ســــركـــيــس
يدخــل ك ّل ماروني نادي املرشــحني
إىل رئاســة الجمهورية بالفطرة ،فكل من
يتعاطى الشأن الســيايس أو اإلقتصادي أو
املايل يعترب نفســه مرشــحاً ،فكيف الحال
بالنسبة إىل قائد الجيش؟
منذ تكوين الجيــش اللبناني ،بات كل
قائد للجيش بعد رحيــل اإلنتداب الفرنيس
مرشــحا ً طبيعيا ً لرئاســة الجمهورية ،إذ
ّ
إن اللواء فؤاد شــهاب كان فاتحة الرؤساء
املتخرجني من املدرســة الحربية ولن يكون
العماد ميشال عون خاتمتهم.
أدّى املوارنة الــدور األول يف قيام لبنان
الكبري ،وأســندت قيادة الجيش وحاكمية
مرصف لبنــان إليهم ،ويف ظــل اإلنقالبات
العسكرية يف املنطقة وحكم العسكر ،حافظ
لبنان عىل نظامــه الديموقراطي مع تداول
للسلطة وانتخابات نيابية ورئاسية.
وشــ ّكل عام  1958املنعطف األسايس
ّ
كمرشــح طبيعي
يف دخول أي قائد جيش
للرئاسة ،فبعد الثورة املدعومة من الرئيس
املرصي جمال عبد النارص عىل الرئيس كميل
شمعون ،أدّت التســوية حينها إىل انتخاب
شهاب ،فاستغ ّل شهاب هذا اإلنتخاب وعمل
عىل مأسســة اإلزدهار والتطوّر الذي خلقه
شــمعون وبنى املؤسســات التي تدمّ رها
الطبقة السياسية الحالية.
وإذا كان شهاب قد نجح بحكمه ،إال ّ
أن
املعضلة كانت يف تدخل العسكر بالسياسة
وخصوصا ً «املكتب الثاني» ما أدّى إىل رفض
قسم من الشعب اللبناني مجيء العسكر إىل
الرئاسة.
وبعــد شــهاب إنتخــب  4رؤســاء
سياســيني ،إىل أن عُ ّي العماد ميشال عون
رئيسا ً لحكومة إنتقالية عندها ح ّلت الكارثة
عىل لبنان ودخــل بحروب عبثيــة دمّ رت
املجتمع املسيحي ،وأتت التجربة املريرة التي
تمثّلت بانتخاب العماد إميل لحود رئيســا ً

تردد أن شخصية سياسية
محوريــة تنظــر بإيجابيــة إىل
مقاربة النواب املوارنة واملسيحيني
املستقلني لإلســتحقاق الرئايس
وتعترب أنهم يترصفون بمسؤولية
وإن كان بعضهم يعترب نفســه
مرشحا ً طبيعيا ً إال أنه ال يعترب أنه
وحده املرشح.
هل يكون الرئيس الخامس من المدرسة الحربية؟

للجمهوريــة ،فأدخل العســكر إىل الحكم،
والقضية لم تقف عند العســكر اللبناني بل
الســوري الذي يمثّل اإلحتالل ،فكان عهده
من أسوأ العهود وحدث خالل واليته املمدّدة
زلزال اغتيال الرئيس رفيق الحريري وبقية
اإلغتياالت وانتهت واليته بفراغ.
وعىل رغم التجربة اللحودية الســيئة،
فقد ت ّم إنتخاب العماد ميشــال ســليمان
رئيسا ً للجمهورية يف  25أيار  ،2008وشهد
عهد سليمان إزدهارا ً ماليا ً واقتصاديا ً وسط
أزمة ماليــة رضبت العالــم ووصل النم ّو
إىل حدود  8يف املئة ،لكــن وجود لبنان عىل
ط الــزالزل والرباكني اإلقليمية ّ
خ ّ
خفف من
اإلندفاعة التي انطلق بها العهد ،وعىل رغم

أربعة رؤساء جمهورية
أتوا من قيادة الجيش :إثنان
نجحا واثنان فشال

الحرب الســورية و»الربيع العربي» ،فإن
ســليمان ترك قرص بعبــدا وهناك اقتصاد
قوي ومؤسســات دولة صامــدة عىل رغم
العواصف .ويبقى العهد الحايل برئاسة عون
من بني األسوأ عىل اإلطالق باعرتاف الجميع،
فقد عاد عون إىل بعبدا بعد  26سنة ،فح ّلت
الكارثة الكربى املســتمرة والتي يعيشــها
اللبناني كل يوم ،فانهارت العملة ُ
وضبت
املصــارف وانقطعت املحروقــات والدواء
والخبز ويعيش الشعب عىل العتمة.
يبقى نحو  70يومــا ً عىل رحيل عون،
وهو الرئيس العســكري الثالث بعد «إتفاق
الطائف» ،يف حني أن اسم قائد الجيش الحايل
العماد جوزاف عون مطروح بقوة للرئاسة
بعدما اجتاز كل الحواجــز التي وضعت يف
دربه ونجح يف الحفاظ عىل ّ
مؤسسته وجاب
دول العالم باحثا ً عن إنقاذها بعدما فشلت
ّ
املؤسسات ،وهناك
الطبقة الحاكمة بإنقاذ
رهان إذا انتخب أن يكون عهده شبيها ً بعهد
شهاب وسليمان وليس لحود وعون ،فأربعة

رؤســاء جمهورية أتوا من قيادة الجيش،
إثنان نجحا واثنان فشال ،فهل ينضم جوزاف
عون إذا انتُخب إىل «نــادي الناجحني»؟...
اآلمال كبرية وكبرية جداً.

تقول مصــادر مطلعة أن
توقيف عبدالله يارس السبعاوي
حفيد األخ غري الشــقيق لصدام
حســن حصل يف مقابل تجديد
تزويد لبنان بالفيول العراقي.

العلّية يوضح...
تعليقا ً عىل ما ورد يف «خفايا» أمس مــن أن «مرصف لبنان تلقى جوابا ً غري
مبارش من هيئة الرشاء العام يع ّلق خضوعه مرحليا ً ألحكام القانون» ،أكد رئيس
هيئة الرشاء العام د .جان الع ّلية «خضوع املرصف املركزي مثله مثل كل الجهات
الشــارية ألحكام القانون ،وقد توضحت العالقة بعد كتــاب الرد التفصييل الذي
توجهنا به إىل حاكميــة املركزي ،وذلك عىل خلفية اعرتاض األخري أمام رئاســة
الحكومة واالدعــاء بانه غري خاضع ملندرجات القانــون ،فلم يكن من مديريتي
الشؤون القانونية واملشرتيات يف املرصف املركزي إال التجاوب واملبادرة إىل التعاون.
وهذا ما يمكن االســتدالل عليه بوضوح من خالل زيارة موقع الهيئة االلكرتوني
الذي ّ
يبي ورود معلومات من املركزي وردود عليها».

السنّة واإلستحقاق الرئاسي :من العب أساسي إلى إحتياط

المفتي دريان هل يجمع النواب السنّة؟

غــــادة حـــالوي
بعد االجتمــاع االول قبل نحو اســبوعني كان
يفرتض ان يدعو رئيس حكومــة ترصيف االعمال
ثان يعقد
نجيب ميقاتي النواب الســنّة اىل اجتماع ٍ
قريباً .لكن رئيس الحكومة املكلف لم يبادر اىل الدعوة
اليوم فيما ينشغل برتتيب امور حكومته وتحصينها
يف مواجهــة الفراغ الرئايس املحتمل .عىل مســافة
شهرين يصبح ميقاتي مطلق اليدين يف ادارة شؤون
البالد والويص الفعيل عىل ادارتها سواء رمّ م حكومته
واستبدل عددا ً من الوزراء او بقيت عىل حالها.
رئاسيا ً يسجل غياب سني واضح عن مواكبة
النقاشات الرئاسية اللهم باستثناء بعض املحاوالت
الفردية من هنــا وهناك ،والتــي ال تغطي غياب
االصيل واالساس املتمثل يف الحاجة اىل زعامة سنية
جامعة او تكتل نيابي وازن تكون له الكفة املرجحة
عىل مستوى انتخابات رئاسة الجمهورية.
يف االســتحقاق الرئايس االخري كان السنّة من
خالل رئيس الحكومة سعد الحريري الالعب االكرب
او من الالعبني االساســيني الذين يقررون اســم
الرئيس املنتخب ،ولكن ليــس بمعزل عن االجماع
املسيحي الذي حاذر من تجاوزه.
لم يعــارض الحريري ترشــيح رئيس حزب

ميقاتي والدور المطلوب

«القوات اللبنانية» ســمري جعجــع ،دعم وصول
ســليمان فرنجيــة ورشع له ابواب الفرنســيني
وانتهى به االمر ناخبا ً اساســيا ً للجنرال ميشــال
عون ،والسبب هو التماهي مع االرادة املسيحية يف
استحقاق وطني مسيحي بالدرجة االوىل.
يختلف حال الســنّة هذه الدورة عن ماضيها.
ال ينحرص الســبب يف غياب الحريري حكما ً وانما
بانعــدام وجود بديــل او قوى جامعــة محلية او
اقليمية .يف الوقت املســتقطع يحاول النواب السنّة
شــماال ً التموضع ضمــن كتلة واحدة اســتعدادا ً
لالســتحقاق ،معركتهــم االوىل والحاليــة هي يف
تأمني تمثيل ســني عكاري يف أي تعويم حكومي
يتم التوافق بشــأنه .خطــوة يوافيهم اليها رئيس
الحكومة نجيب ميقاتي وتشــكل اساس الخالف
بينه وبني رئيس الجمهورية ميشــال عون ،الذي

السفير البخاري يحاذر أن تحتسب أي
خطوة يقوم بها على مستوى جمع
النواب السنّة رئاسيًا بينما بالده لم تتخذ
أي موقف من االستحقاق الرئاسي بعد

الحريري يودع السياسة

يعترب ان تعيني بديل عن وزير االقتصاد امني سالم
من حقه ألن توزيره كان من ضمن حصة «التيار».
محاولة اخرى يجريها نــواب بريوت ممثلني
بالنــواب نبيل بدر ،فؤاد مخزومــي وعماد الحوت
لتكوين نواة تكتل نيابي ،وثمــة انتظار لالجتماع
الذي وعدت دار الفتوى باســتضافته لغاية جمع
السنّة وليس لغايات رئاسية حرصاً .بعد عودته من
تركيا يفرتض ان يدعــو املفتي عبد اللطيف دريان
اىل اجتماع للنواب الســنّة تحت مظلة دار الفتوى
للتأكيد أن السنّة غري مرتوكني لقدرهم.
أما عىل مســتوى اململكة السعودية وسفريها
يف لبنان وليد البخاري فيحاذر هو ايضا ً يف خطواته
ان تحتسب اي خطوة يقوم بها عىل مستوى جمع
النواب السنّة رئاسياً ،بينما بالده لم تتخذ أي موقف
من االستحقاق الرئايس بعد .يتجنب البخاري وفق
مصادر مطلعة عقد اي لقاء معلن يمكن ان يرتدي
طابعا ً رئاســيا ً فيما الهدف وحــدة الصف وهو ما
يحتاج اىل مزيد لبلورته كي ال يكون خاضعا ً للتأويل.
أما عىل مســتوى السنّة املحسوبني عىل محور
«حزب الله» فهم خارج مثــل هذه االصطفافات،
وحده رامي فنج يلبي دعوة الجميع ويده عىل القلب
خشــية ان تنتهي الطعون النيابية لغري مصلحته
فتطيح نيابته.

بعد عودته من تركيا يفترض أن يدعو
المفتي عبد اللطيف دريان الى اجتماع
للنواب السنّة تحت مظلّة دار الفتوى
للتأكيد أن السنّة غير متروكين لقدرهم
نقطة التقاطع السنّية هو النائب حسن مراد
الذي يحاول كل النواب السنّة االنفتاح عليه العتباره
خارج االصطفافات عىل الجهتني.
يف ظل الظروف الراهنة لن يكون جمع النواب
السنّة سهالً ،أيّا ً كانت املحاوالت الفردية .حتى دار
الفتوى فمظلتها تبقى دينية وليست سياسية بينما
الحاجة لزعيم ســني او قيادة سنية لها حضورها
وتحظى هي ايضا ً برعاية اقليمية متمثلة باململكة
العربية السعودية ،ولكن هذا يصعب تحقيقه.
الالعب االســايس املفرتض هو اململكة السعودية
والتي تقف موقف املراقب من بعيد وعينها عىل لبنان
يف املرحلــة املقبلة ،اي مرحلة مــا بعد انتخاب رئيس
الجمهورية وهوية الرئيس الجديد واالهم هو الحكومة
املقبلة ورئيسها ،وحتى ذلك الحني فالدعم عبارة عن
مساعدات عينية بعيدا ً من السياسة والسياسيني.
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البقاء في القصر ...سيناريو جهنم

تكرار ٌ لتجربة 2014

نــــجــم الــهــاشم
يقال مثال إن رئيــس الجمهورية
ميشــال عون لن يبقى دقيقة واحدة
يف قرص بعبــدا بعد انتهاء واليته يف 31
ترشين األول املقبل ولكن جربان باسيل
ما رح يخليه يف ّل.
كلما اقرتب موعد  31ترشين كلما
زادت التوقعــات بأن الرئيس لن يغادر
القرص .عندما تحدث سابقا ً عن أنه لن
يسلم إىل الفراغ أو أنه ال يمكن أن تتسلم
صالحيات الرئيــس حكومة ترصيف
أعمال ســاد لغط حول تفسري كالمه
بني من أكد أنه سيرتك القرص وبني من
أكد أنه سيبقى .يف النتيجة خيار البقاء
أو املغادرة ليس وقفا ً عىل الرئيس عون
وحده وليس خياره وحده.
ســيناريو الرحيل ســهل .رئيس
الجمهورية أميل لحود ترك قرص بعبدا
ليل  23ترشين الثاني  2007ولم يسأل
عمن هــي الحكومة التي ستتســلم
صالحيات الرئاسة .مع أنه كان يعرف
أنها حكومة الرئيس فؤاد الســنيورة
وأن الوزراء الشــيعة كانوا مستقيلني
منها مــع وزير تابع له لــم يرتدد يف
حزم حقائبه وإقفال الباب عىل تسعة
أعوام من الوالية .ومع أنه كان رئيسا
محسوبا ً بالكامل عىل النظام السوري
و»حــزب اللــه» لم يمانــع يف صيف
 2005من توقيع مراســيم الحكومة
التي شكلها الرئيس السنيورة وكانت
بأكثريــة  14آذار وكان يــدرك أنهــا
ستحارصه وتحارص عهده وستتسلم
السلطة بعده.
ويف  24ايــار  2014حزم الرئيس
ميشال ســليمان حقائبه أيضا وترك
القرص قبل منتصف الليل بعد احتفال
وداعــي وكان يعرف قبــل عامني أن
السلطة ســتؤول إىل حكومة الرئيس
تمام سالم التي تشكلت عىل خلفية أن
ال انتخابات رئاســية طاملا أن األكثرية
ليست مؤمنة النتخاب العماد ميشال
عون رئيســا ً للجمهورية بعد تعطيله
مــع «حزب اللــه» نصاب جلســات
اإلنتخاب.
اليوم يقــف عون عنــد مفرتق
الخيارات نفسه .دســتوريا ً ال يمكنه
أن يبقــى بغض النظر عمــا إذا كانت
هناك حكومة مكتملــة املواصفات أم
ال لتتسلم السلطة .املســألة ال تتعلق
بوجــود هكذا حكومة مــن عدمه بل
بــرورة وحتمية حصــول انتخاب
رئيس للجمهورية خلفا ً له قبل انتهاء
واليته ليسلم السلطة إىل رئيس جديد.
ولكــن طاملا أن هذا اإلســتحقاق بات
محفوفــا ً باملخاطر مع وجود شــبه
تسليم بأنه لن يحصل ،كثرت التوقعات
التي تقــول إن الرئيس عون لن يغادر
القرص وثمــة ســيناريوات تعد ملثل
هذا اإلحتمال وهي ليســت بالرضورة
سيناريوات تخضع ملعيار ما إذا كانت
دستورية أو غري دستورية .ألن القرار
بالبقاء من عدمه يســتند إىل قوة األمر
الواقــع وليس إىل قوة الدســتور .كما
حصــل يف العام  .1989بعــد انتخاب
الرئيــس رينيه معــوض يف  5ترشين
األول لم يعد وجود العماد عون يف قرص

هل يعود قصر الشعب؟

بعبدا رشعيا ً وال قانونيا ً ومع ذلك بقي.
وكانت بقيت يف املقابل حكومة الرئيس
سليم الحص وهي أيضا ً لم تكن تتمتع
بصفة الرشعية والقانونية.
اعترب كثــرون أن محاولة تمرير
بنديــن عىل جــدول إحدى جلســات
مجلس الوزراء إلنهــاء خدمات قائد
الجيش العماد جــوزاف عون وحاكم
البنك املركزي رياض ســامة يتعلقان
بمسألة إمســاك رئيس التيار الوطني
الحر جــران باســيل باملوقعني بعد
خروج العماد ميشــال عون من قرص
بعبــدا .ولكــن يف الواقــع إن النظرة
الواقعية للمسألة تفرتض أن تغيريهما
كان بهدف تثبيــت بقاء عون يف قرص
بعبدا من ضمن العدة املطلوبة للبقاء.
يف العام  1988كان عون قائدا للجيش
ورئيســا للحكومة العســكرية ولم
يكن عنده مشــكلة يف مســألة اإلمرة
السياســية والعســكرية .أما اليوم
فالوضــع مختلــف .ال يخضع العماد
جوزف عون لســلطة رئيس منتهية
واليته يريد أن يخالف الدستور ويبقى
يف القرص.
يف العــام  1988أيضا كانت هناك
مشكلة عاشــها عون مع حاكم البنك
املركزي إدمون نعيم الذي أقفل حنفية
املال عن املصاريف التي لم يكن موافقا ً
عليها واكتفــى بالرضوري منها األمر
الــذي جعل عون يتــكل عىل تمويالت
خاصة وتربعات .اليوم املسألة مختلفة
مع رياض ســامة .الرئيس عون إذا
بقي يف بعبدا يريد أن يضمن مســبقا ً
والء قيــادة الجيــش وحاكمية البنك
املركزي ألنه يحتاج إىل الغطاءين املايل
واألمني وهما غري متوفرين .من ضمن
هذه الخلفيــة يعيد البعض مســألة
إعطاء مأذونيــة طويلة لقائد الحرس
الجمهوري العميد بسام الحلو.
ولكن هــل يمكن يف ظــل هكذا
أوضاع مهرتئة أن يكون هناك سيناريو
شيطاني جهنمي للبقاء يف القرص؟
يعترب متابعون أن مثل هذا القرار
يحتــاج إىل غطاء شــعبي وســيايس
وأمني .طاملا أن «حزب الله» لم يتمكن
من إيصال رئيــس جمهورية موال له
مئــة يف املئة كالرئيس عــون فهو لن
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يمانع ربمــا يف بقاء عون يف بعبدا .وقد
يدعم هذا الخيار ويغطيه .ولذلك يتوقع
املتابعون أن مؤرشات هذا الخيار ستبدأ
قبل أيام من  31ترشين بدعوة الشعب
العوني لإلعتصام يف القرص بحيث يعود
قرص الشعب كما حصل يف العام .1990
يستفيد عون من واقع أنه ال توجد
ســلطة قادرة عىل إخراجه من القرص
بالقوة .من يصدر مثل هذا القرار؟ من
هي الســلطة املخولة بذلك؟ وأي قوى
عسكرية أو أمنية يمكن أن تخرجه من
دون وجود قرار من هذا النوع؟ بطبيعة
الحال عندما يصبح عون رئيسا ً سابقا ً
للجمهورية يصبح القرص الجمهوري
تحت إدارة مدير عام رئاسة الجمهورية
الدكتور أنطوان شقري تماما ً كما كان
الوضــع يف مرحلة الفــراغ بعد انتهاء
والية الرئيس ميشال ســليمان .فهل
يستطيع شــقري مثالً أن يأمر الرئيس
عون باملغادرة عىل أســاس أن إقامته
يف القرص باتت غري رشعية؟ وحتى لو
اتخذ مثل هذا القرار فمن ّ
ينفذه؟
أمنيــا ً يصبح القــر ومحيطه
تحت ســلطة لواء الحرس الجمهوري
العســكرية التابع لقيــادة الجيش.
ولكن ماذا إذا كان عون الرئيس يمون
عىل الحرس؟ هــل يمكن أن يبدل قائد
الجيش الحرس الجمهــوري قبل 31
ترشين؟ وماذا إذا استقدمت أعداد من
املسلحني التابعني للتيار الوطني الحر
بتغطية أمنية؟ هــل يمكن أن يحصل
صدام عســكري بني الجيش اللبناني
والقوى املوالية لعون؟
أكثــر من ذلــك ،ثمة مــن يعترب
أن الحكومــة حتى لو كانــت تقوم

عون الجنرال

بترصيــف األعمال يمكن أن تتســلم
صالحيات الرئيــس ،ولكن من يضمن
أن هــذه الحكومة ســتبقى واحدة؟
من ســيناريوات جهنم أن يتم تقسيم
الحكومة .من هم الوزراء الذي يتبعون
عــون؟ هــؤالء يمكــن أن يجتمعوا
معه يف القرص وأن يديــروا وزاراتهم
بتوجيهات منه أو من جربان باســيل
بحكم واقع الحال .ومــن هم الوزراء
الذي ال يتبعونه؟ هؤالء يمكن أن يبقوا
مع الرئيــس نجيب ميقاتي يف الرساي
ويؤمنوا عمل وزاراتهم .بينما سيكون
الوضع مشــلوال ً عمليا يف كل الوزارات
التي ســتتوقف عن العمل ولن تكون
هنــاك حكومة فعليــة .وأي حكومة
جديدة قد تشــكل قبل انتهاء الوالية
من أجل تأمني مصالح باسيل ال يمكن
أن تخرج عن هــذه القاعدة وعن هذا
املصــر .وإذا كان عون يف العام 1988
بقــي يف قرص بعبــدا بنصف حكومة
يمكنــه أن يبقــى بأكثــر من نصف
حكومة خصوصا إذا كان «حزب الله»
ســيدعمه بالوزراء املحســوبني عليه
وعىل محور املمانعة.
هي عملية انتحار يعتربها البعض.
ربما .ولكن عــون ال يهمه أن يخرس
بقدر ما يهمه أن ال يربح منافســوه.
وهو يــدرك أن خروجه مــن القرص
سيكون بداية نهاية تياره وانتهاء دور
صهره جربان باسيل الذي يبقى خيار
بقاء عون يف القرص أحد أطواق النجاة
التي يتمسك بها معتربا ً أن هذه الورقة
ال يتخىل عنها إال يف حال انتخابه رئيسا ً
للجمهورية تمامــا ً كمرحلة التعطيل
التي اعتمدت إليصال عمه.

بسرعة عجيبة يستعيد أساسيون
في الطاقم الحاكم أجواء نهاية عهد
الرئيس ميشال سليمان وتعطيل
انتخاب الخلف لمدة طويلة استغرقت
عامين ونصف العام.
ال يتحدث هؤالء عن خلق مناخات
طبيعية تمهد إلنتخاب رئيس جديد
للجمهورية ابتداء من مطلع ايلول
وحتى نهاية الشهر الذي يليه ،وانما
يمعنون تبصيرا ً وتحليالً حول من
يريده «حزب الله» ومن ال يريده ،ومن
سيكون المرشح الفرنسي أو األميركي
وصوال ً الى سؤال عن المرشح السوري
باعتبار أن الرئيس المقبل سيكون
مزيجا ً سورياً -ايرانياً ،وليس نموذجا ً
يتمتع بالكثير من الصفات السيادية
وببعض النوايا اإلصالحية.
وفي الواقع لم تتغير ظروف
2022عن ظروف  2014كثيراً.
ورهانات الفاعلين المحليين ال تزال
معقودة على األطراف الخارجية التي
كانت حاضرة آنذاك .وحذرهم تجاه
المواعيد واألسماء تكرار لسلوكهم
قبل عهد ،ولما انتهوا اليه في توليدهم
العهد اآلفل.
كثيرون يتحدثون ويمهدون لفراغ
جديد ،ويضيفون احتماالت سدّه ببقاء
الجميع في مناصبهم .وفي االطار
يأتي تعثر والدة حكومة جديدة،
ليطرح ذلك نقاشا ً عن دستورية توليها
مهام رئيس الجمهورية لدى شغور
منصبه ،ما يقود الى اجتهاد بإبقاء
الرئيس في موقعه حتى تعيين رئيس
جديد يتولى تكليف رئيس للحكومة
ويوقع معه مراسيمها.
التجربة هذه في حال حصولها
ستكون تكرارا ً مزيدا ً ومنقحاً ،محليا ً
في األدوات واقليميا ً  -دوليا ً في القرار،
لما حصل العام  2014والعامين
الالحقين .في تلك الفترة اجتهدت
االطراف المحلية بقيادة «حزب الله»
لتنظيم التعطيل سعيا ً إليصال المرشح
الوحيد ،فيما كانت األطراف اإلقليمية
والدولية تقود اللعبة في الخفاء أو
في العلن على وقع مفاوضات النووي
االيراني والدخول الروسي الى سوريا
وانكفاء اوباما عن شؤون المنطقة.
كان وزير الخارجية األميركية جون
كيري األكثر تعبيرا ً عن انسحاب اوباما
اإلقليمي عندما سأل رئيس الوزراء
اللبناني تمام سالم (في ايلول )2014
عمن يعرقل االنتخابات الرئاسية .ما
يهم كيري واوباما يومها كان االتفاق
الذي سينجز مع ايران في الصيف
التالي.
الفرنسيون كانوا كعادتهم مهتمين
بالوضع اللبناني .وينقل الزميل
الراحل عبد الستار الالز في كتابه
عن فترة رئاسة تمام سالم الحكومة
(الدولة المستضعفة) ما قاله لسالم
مدير الشرق األوسط وشمال افريقيا
في الخارجية الفرنسية فرانسوا جيرو
(كانون األول  .)2014يقول جيرو
لسالم« :زرت موسكو والفاتيكان
وطهران والتقيت األمير سعود الفيصل
في باريس .في ما يتعلق بلبنان،
تباحثت مرتين مع نظيري االيراني عبد
اللهيان وفاتحته بموضوع االنتخابات،
لكنه في المرتين كان يتهرب من
إعطاء اجابات واضحة…».
كانت باريس تفاوض طهران بشأن
الرئاسة اللبنانية ،وبعد ذلك بسنوات
بقيت تفاوضها بشأن لبنان .وانتظرت
ايران انجاز االتفاق النووي والدخول
الروسي الى سوريا إلكمال تخصيب
اإلجماع اللبناني حول مرشحها.
اليوم ّ
ترقى اللهيان ولدى اوروبا
وروسيا وأميركا ما يشغلها في
اوكرانيا وجنوب الصين ،والطاقم
المحلي ال يفعل سوى تكرار كل ما
يسيء الى بلده ومواطنيه.
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ســنـــاء الــجـــاك

الغربة أحسن
يسأل حفيدي البالغ من العمر تسع
سنوات عن إمكانية انخفاض سعر
صرف الدوالر األميركي عندما يتغير «الـ
.»government
يقول« :ال يعقل أن يبلغ ثمن ما نشتريه
ماليين الليرات اللبنانية في حين بالكاد
يتجاوز مئة دوالر» ،وذلك حيث يعمل والده
ويعيش ويدرس وال تنقطع الكهرباء أو
االنترنت ،لترد شقيقته التي تقاربه سنا ،بأن
«قلبها يوجعها عندما تسمع رقم الماليين إلى
جانب الليرة اللبنانية».
الحفيدان ال يفهمان في االقتصاد ،انما
لديهما منطق نظيف .وهذا المنطق يحمِّ ل
السلطة كلها مسؤولية سقوط الليرة ،واألمر
يبعث على األلم ألن الناس ال يستطيعون
الحصول على ماليين كافية حتى يشتروا
ما يحتاجون .بالتالي يجب أن تذهب وتأتي
غيرها ،حتى تعود األمور إلى ما كانت عليه
مع سعر صرف ال يتجاوز  1500ليرة
لبنانية للدوالر الواحد.
وهما ال يعرفان أن «الـ»government
عندنا ليس كما عند الدول الطبيعية .هو
كاألخطبوط المجنون والمجرم في آن معاً.
صحيح أن له رأسا ً واحدا ً يفترض أن يح ِّرك
األذرع ،لكن خلالً ما في هذا الرأس يعطل
اإليقاع ،فتعمل كل ذراع على حسابها ،بمعزل
عن غيرها في الجسد الواحد.
يصعب شرح هذا الواقع ،ليس ألن
الحفيدين صغيران ،ولكن ألن العقد
االخطبوطية ال يستطيع أن يفهمها حتى
أهم المنظرين السياسيين واالقتصاديين في
العالم.
كيف أخبرهما أن في لبنان أربعة أسعار
متداولة للدوالر ،ومع الجمركي منه تصبح
خمسة ،والخير لقدام؟
كيف أحكي لهما عن شخص يُع ِّرف عنه
اإلعالم بأنه «المودِع» ،وأنه ليس مجرما ً على
الرغم من حيازته سالحا واحتجازه مواطنين
مثله في مصرف ،فقط ليحصل على أمواله؟؟
كيف أقنعهما أن الشعب اللبناني مظلوم
وانه يدفع ثمن ساعات الكهرباء الشحيحة
لصاحب المولد بماليين الليرات ،ونسبة
كبيرة منه أعادت انتخاب ثالثة وزراء طاقة
فاشلين وفاسدين.
كيف أفسر لهما أن أحد أذرع الحكم يُلوِّح
بأنه لن يغادر القصر ولن يترك الكرسي،
حتى لو سقطت كل نيازك الفضاء على
رؤوسنا .ويبدو انه لم يدخل إال ليبقى .هذا
ما عمل ويعمل ألجله منذ أكثر من ثالثين
عاما ،سواء عندما كان داخله أو عندما
غادره .بالتالي فهو لن يذهب بسهولة ،ما دام
من أدخله ال يرغب بإخراجه بالقوة؟؟
حتى ولو حاولت ،سيحسبان أني مجنونة،
إذا ما أخبرتهما أن «الـ»government
يجب أن يرحل بعد ثالثة أشهر ،وأن الفراغ
الرئاسي متوقع ،وأن رئيس الجمهورية
يرفض أن يس ِّلم البالد التي يحبها حبا ً جما ً
إلى حكومة تصريف أعمال ،وأن رئيس
الحكومة المكلف ال يستطيع التفاهم مع
رئيس الجمهورية المفروض أن يشاوره
في التشكيل .لكن صهر الرئيس يفرض أن
يختار عمه الوزراء ويوافق عليهم رئيس
الحكومة ،واال ال تشكيل.
أما إذا سألني أحد حفيدَيّ عن سبب عدم
انتخاب رئيس في الموعد المحدد وتجنب
كل هذا السيناريو المعقد ،حينها سأدخل
وإياهما في عقد أخطبوطية عويصة أكثر من
السابقة ،ألنها تصل إلى فيينا بعد أن تعبر
طهران وواشنطن ،وترتبط بالملف النووي
اإليراني ومحادثاته ...وقد ال تتوقف عندها
وفق مبدأ خذ وخذ بالقوة والفرض وإرغام
اآلخرين على االنصياع ...وال تظهر نفسك
ضعيفا ً عندما تطالب..
صعبة ...وكثيرا ...ربما من األفضل
أن أصرف اهتمامهما عن كل ما يجري
بمشاركتهما لعبة المونوبولي ،ليشتريا
ويبيعا عقارات وسع خيالهما ،حتى يحين
موعد عودتهما إلى حيث يقيمان ويعمل
والدهما بأمان.
الغربة أحسن ،فال عين ترى وال قلب
يتوجع...

الـسـبـت  ٢٠آب 2022

لم يسمعوا سابقًا بسلمان رشدي وال بـ"»آيات شيطانية" أو بهادي مطر

والده منعزل عن العالم ...وأهالي يارون:
«"ما إلنا بالقصة »"
الـنـبـطــيــة  -رمــال جــونــي
لم ّ
يغي هادي مطر أقواله يف الجلســة الثانية
الستجوابه أمام املحكمة أمس ،أبقى عىل اعرتافه
أنه لم يقرأ ســوى بضع صفحات من رواية «آيات
شيطانية» وأنه طعن الكاتب سلمان رشدي إلهانته
املعتقدات اإلسالمية.
وكان هــادي مطر اللبنانــي األصل األمريكي
الجنســية قد أقدم عىل طعن الكاتب رشــدي قبل
أســبوع أثناء إلقاء األخري محــارضة له يف والية
نيويــورك ،ومنذ ذلــك اليوم واســم بلدته يارون
الحدودية قــد قفز إىل واجهة األخبــار ،وبدأ الك ّل
بتداوله وتقــع يف قضاء بنت جبيــل ،وهي قرية
صغرية ذات تعايش إسالمي ـ مسيحي.
فكيف يقرأ أهلهــا الحادثة؟ وماذا عن والده؟
هل ف ّك عزلته أم ما زال منعزالً؟

إلى يارون در...

كان مفاجئــا ً ألبناء يارون حادث اعتداء مطر
عىل رشدي ،لم يســمع معظمهم سابقا ً بالكاتب،
فانشــغاالت الحياة أبعدت كثرا ً عن عالم القراءة،
عدا عــن أن اهتمامات النــاس بتطوير أعمالهم
لم تــرك لهم وقتا ً للتعرف ال إىل رشــدي وال حتى
إىل رواياتــه ومن بينها «آيات شــيطانية» ،فأبناء
يارون بمعظمهــم يف بالد اإلغرتاب ،ومعظم منازل
البلدة خاويــة ،وأصحابها يف الخارج ،فقط يعيش
داخلها  2500نسمة صيفاً ،و 500شتاء ،من أصل
 9000نســمة ،فاالغرتاب فيها تصل نسبته إىل 80
باملئة تقريباً ،وهذا يربّر ابتعاد الجميع عن الحديث
بقضية هادي مطر وتداعياتها وانعكاساتها ،فلك ّل
حســاباته الخاصة وإن اقتــرت األحاديث عىل
العموميــات ،عىل قاعدة «ما إلنــا بالقصة» ،فأيّ
كلمة قــد تلحق األذى بأبنائهــم املنترشين يف بالد
اإلغرتاب.
يعود تاريخ الهجــرة اليارونية اىل العام 1870
ومن بعدها ك ّرت ســبحة الهجرة بحثا ً عن األمان
اإلقتصادي ،ويف زمن االحتالل هاجر كثر بحثا ً عن
االســتقرار واألمان ،غري أن انعكاس االغرتاب يبدو
جليا ً عىل البلدة الصغرية التي تنترش فيها القصور
والبيوت الفارهة .والــد هادي أحد هؤالء املغرتبني
أمىض ثالثني عاما ً يف أمريكا مع زوجته ســيلفانا

من يارون

فــردوس وأنجب منها أربعــة أوالد هادي أكربهم
وهو وحيده ،غري أنه عاد اىل لبنان بعد طالقه منها
واعتكف الناس ،قرر العمل يف رعاية املاشية ،هربا ً
من األســئلة وربّما بحثا ً عن الهدوء والسكينة عىل
ح ّد ما يقول أبناء البلدة .الوصول اىل الوالد حســن
صعب جداً ،فهو منذ حادثة ابنه هادي منعزل كليا ً
عن العالــم الخارجي ،أطبق األبواب عىل نفســه،
ويرفض التواصل مع أحد ،فالحادثة وحجمها كان
وقعهما ثقيالً جدا ً عليه يــروي أبناء البلدة الذين
يتفهّ مون قراره «الوضع صعب جداً ،وكان صادما ً
ومفاجئا ً للكل ،فكيف له؟».
أحد ال ينكر «الورطــة» التي يقع فيها هادي
وقد انقلبت حياته رأسا ً عىل عقب يف غضون دقائق،
الك ّل يف يارون يبحث عن األسباب والدوافع ،غري أن
أحدا ً ال يعرف ألنهم ال يعرفون شيئا ً سوى ما يرشح
عرب وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي ،وهذا ما
يدفعهم لعدم الغوص يف التفاصيل أو الترصيح بأي
كلمة« ،فكل كلمة محســوبة عليهم وعىل أوالدهم

رئيس بلدية يارون علي تحفه يؤكد
معرفته بوالدَي هادي (حسن
وسيلفانا) :هما من أبناء بلدتي إل ّ أن
هادي هو من الرعيل الجديد الذي نشأ
في اإلغتراب وال أعرفه

املغرتبــن» يقول رئيس بلدية يــارون عيل تحفه
مؤكدا ً معرفته بوالدي هادي حســن وســيلفانا،
«فهما من أبناء بلدتي ،إال أن هادي هو من الرعيل
الجديــد الذي نشــأ يف اإلغــراب وال أعرفه» .من
الصعب بحســب تحفه التواصل مع  7000مغرتب
واالطالع عىل أحوالهم ،ولــوال حادثة االعتداء عىل
الكاتب سلمان رشــدي فإن أحدا ً لم يسمع بهادي
قط ،وال حتى برشــدي الذي نسيه الناس منذ زمن
طويل».
يؤكد تحفه أن والد هادي يف وضع ال يحســد
عليه ،وأنه يحــاول التواصل معه والســؤال عن
أحواله لكن من دون جدوى ،فهو يرفض كليّاً.
وحول زيارته اىل لبنان يشري تحفه إىل أنه سمع
األمــر من ترصيح والدته ،وهو لــم يكن عىل علم
مســبقا ً بهذه الزيارة ،مؤكدا ً أن كل ما يت ّم تداوله
هو مج ّرد فرضيات وتحليالت وال يشء مثبتا ً حتى
الساعة ،باستثناء ما اعرتف به هادي أمام املحكمة
يف الجلســتني األوىل والثانية ،وغري ذلك ال تفاصيل
حول القضية.
حكماً ،تحوّلــت قضية هادي مطر قضية رأي
عام ،انقسم الجمهور حولها بني مؤيد ومعارض،
وكل طــرف يتناولها من الجانب الذي يتناســب
معه ،فيما األنظار ك ّلها عىل محاكمته والتفاصيل
الصغرية التي ســيبوح بها وستكون حكما ً اللبنة
الرئيســية ملضمون القضية ،وعدا ذلك فإن أهايل
يارون يتابعــون مجريات الحادثة وتفاصيلها عرب
اإلعالم ،أما يف البلدة فالك ّل يهت ّم لحاله وأحواله.

دعا ميقاتي إلى تأليف حكومة مكتملة األوصاف ...تالفيًا لإلجتهادات

جريصاتي لـ»"نداء الوطن"» :عون ملتزم بأحكام الدستور
وبعدم مراكمة الفراغ على الفراغ

اســتوضحت «نداء الوطن» مستشــار رئيس
الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي صحة ما
قيل عن فتوى عمل عليها وتجيز عدم تسليم حكومة
ترصيف األعمال صالحيات رئاســة الجمهورية بعد
انتهاء والية الرئيس العماد ميشــال عون الرئاسية،
فنفى ذلك مؤكدا ً ان الوالية الدستورية تنتهي يف 31
ترشيــن االول  ، 2022وانه لم يب ِد رأيا ً بعد يف امكانية
قيــام حكومة ترصيــف االعمال باملعنــى الضيق،
بممارسة صالحيات رئيس الجمهورية ،وقال« :هذا
شق آخر ،فمثالً ال يمكـــن القول «ال تقربوا الصالة
 »...من دون ان يُستتبع بـ «وانتم سكارى».
واضاف جريصاتي« :طبعا الرئيس عون مصمم
عىل مغادرة قرص بعبدا لدى انتهاء واليته الرئاســية
يف  31ترشيــن االول  ،2022واملغرضــون وهم كثر،
والجهلة ،ونحن نلجــأ اىل هذه العبارة الن فيها عذرا ً
مخففا ً  ،يستعملون هذه الحجة لاليحاء بأن الرئيس
عون سوف يبقى يف قرص بعبدا بعد هذا التاريخ بألف
حجة وحجة وفتوى وفتوى ،علما ً بأن الفتاوى التي
اعطيت يف الســابق يف عهد الرئيس ميشال سليمان
ال تعنينا ،ال بشــخص واضعها (بيــر جرمانوس)
وال بشــخص طالبها ،نحن نلتزم احكام الدستور،
لكــن طبعا هذا يعني انه ال يجب عليهم املراهنة عىل
الوقت ،اي عىل املغادرة ،ألن الشــعب ال يستطيع ان

ينتظر استحقاقا ً وال يجوز الفراغ عىل فراغ».
وشــدد جريصاتي عىل انه يفــرض بالرئيس
نجيب ميقاتي استباق الحالة الثانية التي نقع فيها
باجتهادات وبأعراف ال تخــدم اطالقا مصلحة البلد
ومصلحة الحكومة التي يرتأسها اليوم وهي حكومة
ترصيف اعمال .وقال« :فمن مصلحة الوطن والشعب
يف هذه الظروف القاســية واالســتثنائية ان يؤلف
حكومة مكتملة االوصاف الدستورية اي حائزة ثقة
مجلس النواب .عندها تنتفــي االجتهادات ،فتكون
حكومة مكتملة االوصاف الدســتورية مثل حكومة
الرئيس تمام سالم تمارس صالحية الرئيس باستثناء
طبعا الصالحيات اللصيقة بشخصه عىل ما افتينا يف
املايض ومن ثم ننتظر اذا ،ال سمح الله ،حل الفراغ يف
سدة الرئاسة ،عىل ما يبرش بعض املبرشين املطلعني،
ولكن نحن نرغب بان يكون هنالــك انتخابات قبل
انتهاء الوالية الرئاسية ،والرئيس عون مصمم عىل ان
يغادر سدة الرئاسة يف  31ترشين االول  ،2022تبقى
املســألة املحورية :هل تستطيع هكذا حكومة وهي
حكومة ترصيف اعمال باملعنــى الضيق ان تمارس
صالحيات رئيس الجمهورية .فتفاديا ً الجتهادات يف
هذه االزمة الصعبــة والرديئة نتمنى تأليف حكومة
مكتملة االوصاف الدســتورية وحائزة ثقة مجلس
النواب كي تســتطيع ممارســة صالحيات رئيس

"مغرضون وجهلة"

الجمهورية عمال باملادة  62من الدستور».
واذ دعــا جريصاتي اخريا ً اىل ان «ال ينتظرن احد
من العماد عون الذي اقســم يمــن احرتام احكام
دستور االمة اللبنانية وقوانينها ان ينكث بقسمه»،
اكد «حرصه يف الوقت نفســه عىل مصلحة الشعب»،
خاتما بالقــول« :بقدر ما ان الرئيــس عون ملتزم
بأحكام الدستور لجهة موعد انتهاء الوالية الرئاسية،
بقدر ما هو ملتزم عدم مراكمة الفراغ عىل الفراغ يف
هذه االزمنة الخطرية».
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سعيد مالك للمجلس الدستوري :أنتم قضاة الحقّ ...حافظوا على قسمكم

ضغط سلطوي ّ لتغيير األكثرية الدستورية النيابية
الشـمــاعــي
د .مـيـشال
ّ

من أخطر مظاهر انحالل الدّولة وانتهاء
قدرتها الدســتوريّة عندما يت ّم اســتخدام
ً
سيايس بطريقة
خدمة لفريق
الدستور فيها
ّ
غري دســتوريّة ،أو بالتحايل عىل الدستور
نفسه عرب ممارسة الضغوط السياسيّة عىل
املراجع الدستوريّة فيها الستصدار قرارات
بطابعها دســتوري ّ
لكن جوهرها سيايس
فئويّ بامتياز .عندها يتســ ّلط هذا الفريق
باستخدامه غري املرشوع للدستور وتصبح
الدولة ساحة مستباحة ملشاريعه السياسيّة
سعيد مالك
من دون أيّ حسيب أو رقيب.
من الناحية الدستورية ليتم ّكن من امتالك
وهــذا ما يقوم به املحــور اإليراني يف
النصف زائــدا ً واحدا ً فيســتطيع عندها
لبنــان ،حيث يضغط عــى قضاة املجلس
انتخاب الرئيس الذي يريده؟
الدســتوري إلبطال نيابة أربعة نوّاب من
املحامي والخبري الدســتوري الدكتور
املعارضــة أو أكثر ،بهدف نقــل األكثريّة
النيابيّة من ّ
سعيد مالك يقول لنداء الوطن« :من الوجهة
ضفة إىل أخرى .وهذه املســألة
الدســتوريّة ،املجلس الدّستوري فور ورود
ليست مســتغربَة عىل مَن نجح باإلنقالب
مراجعة الطعــن إليه ّ
يعي مقــ ّررا ً توكل
عىل دستور الطائف بالكامل ،فقوّضه بقوّة
إليه مهمّ ــة إجراء التحقيقات
سالحه غري الرشعي ومنع
الالزمــة ،واإلســتقصاءات
تطبيقه عىل املســتويات
ّ
الواجبة لتبيان صحّ ة أو زيف
كافة .ولع ّل هذا النّوع من
املمارسة قد اســتج ّد بعد المجلس الدستوري اإلدالءات أو مزاعــم الجهــة
إدراك هــذا الفريــق عدم مقيّد بأحكام القانون الطاعنــة ،عــى أن يقدّم هذا
املق ّرر تقريــره يف مهلة ثالثة
إمكانيّة استخدام آلة القتل
ونصوصه وليس
أشهر من تاريخ إبالغه املهمّ ة،
كما فعل بني األعوام املمتدّة
بإرادة أهل السلطة
حيــث للمجلس الدّســتوري
مــن  2005حتّــى 2008
وأصحاب القرار
بهيئته العامّ ة مهلة شهر ّ
للبت
إلنقــاص األكثرية النيابية
التي أنتجتها انتخابات العام  ،2005تحقيقا ً
بالطعون بعد تقديم املق ّرر تقريره».
ويتابع مالك «إذا رأى املجلس ّ
أن أسباب
ملصالــح دويلته عىل رغــم الجوع والفقر
الطعن ج ّديّةّ ،
يحق له عندها قبول املراجعة
واملأساة .فهو لن يرتدّد اليوم بفعل أي يشء
شــكالً وأساســاً ،وإبطال نيابــة الفائز،
حفاظا ً عىل وضعيّته القائمة ،وحفاظا ً عىل
وإمّ ا إبطال االنتخابــات وإعادة إجرائها يف
ّ
املتوسط ،واأله ّم
دور إيران املتقدّم يف رشق
هــذه الدائرة ،وإمّ ا إحــال الطاعن مكان
ليحافظ عىل رشعيّته وعىل رشعيّة تؤمّ ن له
املطعون بنيابته» .ويؤ ّكــد مالك ّ
أن هنالك
ّ
التوسعيّة
مصدرا ً رشعيّا ً لتمويل مشاريعه
مسوّغا ً قانونيا ً يجيز للمجلس الدّستوري
يف العالم العربي واإلرهابيّة يف العالم بأرسه.
إبطال نيابة نائب فائــز ،أم أكثر ،رشط أن
يكون الطعن ج ّديّا ً ومســتندا ً إىل مخالفات
مقاربة دستور ّية في الممارسات
فاضحة .وأن يكــون لهذه املخالفات تأثري
غير الدستور ّية
حاســم يف إعالن النتيجة .ويشجب مالك
مع هذا املرشوع الذي يســعى لتغيري
ذهاب املجلس الدّســتوري باتّجاه إبطال
الكيانيّة اللبنانيّة وإلصاق هويّة حضاريّة
جديدة بلبنان التاريخ يجب ّ
نيابــة أربعة نوّاب ليس لهــدف إال لتغيري
توقع ك ّل يشء.
ففي وقت شــيّع مع حلفائه ّ
األكثريّات يف املجلس النيابي مســتفيدا ً من
أن الرئاســة
الصالحيّات املمنوحة له بمقتىض القانون
فارغة من أيّ مفاعيل دســتوريّة ،ها هو
رقم  .93/250ويرى مالك ّ
«أن هذا أمر غري
اليوم يستميت للسيطرة عىل الرئاسة األوىل.
أن الرئيس ،إن كان لبنانيّا ً
وذلك ألنّه يــدرك ّ
جائز وغري مباح .فاملجلس الدّستوري مقيّد
وسياديّا ً وإصالحيّا ً عن ّ
بأحكام القانون ونصوصــه وليس بإرادة
حق فهو سيرضب
أهل السلطة وأصحاب القرار».
املومنتم الســيايس الذي نجح بفرضه منذ
مع اإلشارة إىل ّ
أن عدد الطعون املقدمة
تســوية الدوحة يف العام 2008؛ وسيش ّكل
بعيــد االنتخابات الترشيعيــة األخرية قد
هذا ال ّرئيس مدخالً إلخراج لبنان من تحت
بلغ  15طعنا ً شــملت  18فائزاً ،و 10دوائر
هيمنته .فهل من مسوّغ قانوني للمجلس
انتخابية ،فيما حظيت دائرة الشمال الثانية
الدستوري إلبطال نيابة نواب من املعارضة

المجلس الدستوري ورهان حرية القرار

 1تثبيت رشعيّة وجوده عرب سيطرته(طرابلــس ـ املنية ـ الضنية) بالعدد األكرب
عىل الرشعيّة الحقيقيّة.
وهي أربعة طعون.
 2تثبيــت أكثريّتــه النيابيّة بهدفهل من طريقة قانونية للح ّد من التأثري
السيطرة الدستوريّة عىل مكمن الترشيع أي
السيايس عىل املجلس الدستوري؟
ويف هذا الســياق يرى الدكتور مالك ّ
الربملان اللبناني.
أن
التوسعي انطالقا ً
ّ
 3تثبيت مرشوعه«الطريقة الفضىل للح ّد من التأثري السيايس
من الرشعيّــة اللبنانيّة ليكــون أنموذجا ً
يف املجلس الدســتوري تكمــن يف تحصني
املجلس الدســتوري نفســه .فصحيح ّ
دستوريّا ً يُحتذى به يف باقي البلدان العربيّة
أن
التي يطمح بالســيطرة عليها إنطالقا ً من
أصحاب القرار عيّنوا وانتخبوا أعضاء هذا
الوجود الشيعي فيها.
املجلس ،ولكن يقتيض عىل هؤالء القضاة أن
وتوجّ ه مالك بكلمة مبارشة إىل املجلس
يكونوا قضاة شجعانا ً يف مقاومة التحديّات
الدســتوري رئيســا ً وأعضاء قائالً لهم:
والتأثــرات واملداخــات التــي يمكن أن
«صحيح ّ
يتع ّرضوا لها» .ويجزم مالك ّ
أن أهل السياســة سيلجأون إىل
أن « الطريقة
أســاليب الرتهيب والرتغيب ّ
كافة بغرض
الفضىل للح ّد من تأثري أهل السياســة عىل
قلب الطاولــة واملعادالت يف املجلس النيابي
املجلس الدّســتوري تتمثّل بوجوب إقفال
وصوال ً إىل االنتخابات الرئاســيّة بأكثريّات
أبواب املجلس بوجههم ،وإسدال ستارته عن
مؤ ّكدة ومريحة ،لكن ال تجعلوا من أنفسكم
مجريات متابعة التحقيقات».
ّ
مؤسســتكم كبش
ومن
وعنــد ســؤالنا عن
فداء لهؤالء السياســيّني
إمكانيّــة نجــاح فريــق
الذيــن
االنتهازيّــن
الســلطة بتبديــل نتائج
االنتخابات ،يلفت مالك إىل الفريق الحاكم بجناحيه
ّ
ســيحققون من خاللكم
أنّه «من الثابــت ّ
األساسيين أي «"حزب
أن فريق
مكاســبهم .ومن بعدها
ً
ا
جاهد
السلطة سيســعى
سينكرونكموسريجمونكم
الله"» وحليفه «"التيار
للتأثري عىل أعضاء املجلس
وســيتن ّكرون لجميلكم
الوطني الحر»" هو مع
ّ
الدّستوري ،تحقيقا ً ملكاسب
الحق.
معهم .فأنتم قضاة
ّ
البت ببعض الطعون
سياســيّة ضيّقة ،لكن ذلك
حافظوا عىل قسمكم».
بحــال نجاحه ســيرضب النيابية لمصلحته في
وإذا ما عدنــا قرابة
صورة آخر املؤسسات التي
العقود الثالثة نجد املشهد
مناطق مختلفة
نراهن عليهــا ،ولم َ
يبق لنا
ذاته .يومهــا كان مرسح
ّ
واملؤسسات األمنيّة».
رهان ّإل عىل القضاء
االنقالب عىل القانون والدّستور عىل مذبح
كنيســة ســيّدة النجاة .وعندها كان قلق
فربأيه «إذا سقط القضاء يف امتحانه فعىل
اللبنانيّني واحداً ،وانتظــار متى قد تصدر
الوطن السالم .والرهان اليوم عىل املجلس
مذ ّكرة توقيف ّ
بحق أيّ منهم هو الهاجس
الدستوري رئيسا ً وأعضاء».
وتجدر اإلشــارة إىل ّ
الذي لم يخفهم ،بل ذهبوا ببسالة ملواجهة
أن الفريق الحاكم
بجناحيه األساســيني أي من ّ
مَن استخدم القانون والقضاء للقضاء عىل
ظمة «حزب
القضاء والدّســتور والدّولة .وهل أصبحنا
الله» ،وحليفه «التيــار الوطني الحر» هو
مع ّ
يف دولة ،القضاء الدّســتوري فيها يف خدمة
البت ببعض الطعون النيابية ملصلحته
سيايس ض ّد آخر؟ الخبري الدّستوري
فريق
يف مناطــق مختلفة؛ خصوصا ً يف طرابلس،
ّ
الدكتور ســعيد مالك يختم قائالً« :إذا كان
وعكار ،ومرجعيون ،وج ّزين وبعبدا لتثبيت
القضاء بخري فالوطن بكامله بخري».
ثالثة أهداف:

جرادة لـ»"نداء الوطن"» :اللقاء وضع األمور في نصابها وبرمج األولويات

«"قوى التغيير»" يكلّف الدويهي وخلف صياغة مبادرة رئاسية
أعلن تكتل «قــوى التغيري» أنه «عقــد أمس خلوة
حرضها جميع نوابه الـ ،»13الفتــا ً إىل أنها «واحدة من
سلســلة لقاءات الســتكمال التحضري لالســتحقاقات
الدســتورية ،ال سيما موضوع انتخاب رئيس الجمهورية
وتحديد األولويات الترشيعية للمرحلة املقبلة».
وأشار يف بيان ،إىل أن الخلوة «ركزت عىل االستحقاق
الرئــايس ،وتوافق املجتمعون عىل إطــاق مبادرة تطرح
مقاربة متكاملة له وتشــمل املواقف السياسية واملقاربة
الدســتورية والقيمية التي تؤســس لحاضنة سياسية
وشــعبية تدفع باتجاه انتخاب رئيس يســاهم يف إطالق
مســار إنقاذي للبالد» .واســتعرض املجتمعون «املشهد
االنتخابي الرئايس وقوّموه ،وتوافقوا عىل استكمال املبادرة
يف ما بينهم ،والتي ســتكون منطلقا ً للتواصل مع القوى
األخرى .وتم تكليف النائبني ميشال دويهي وملحم خلف
تحضري الوثيقة وإنجاز صياغة املبادرة إلطالقها يف بداية
أيلول مع بدء املهلة الدستورية».
وتمّ ت خالل الخلوة «مناقشــة مســار اإلصالحات
الرضورية لإلنقاذ مــن االنهيار املايل واالقتصادي يف البالد

املتمثلة برضب إصالحات قانون الرسية املرصفية ،وطرح
موازنة تفتقر إىل أي رؤية إصالحية أو دراسة عىل مستوى
التحديات الحاليــة ،وكذلك املراوغة بقانــون الكابيتال
كونرتول لحماية مصالح النافذيــن واملصارف ،ومتابعة
ملف إعــادة هيكلة القطاع املايل واملــريف ،الذي ال يزال
يحرض يف مرصف لبنان».
وأكد املجتمعون أن «الحل يكون من خالل إقرار خطة
ٍ
تعاف متكاملة وشاملة عىل املستويات املالية واالقتصادية
واالجتماعية ،أوىل بوادرها االتفاق عىل مســتوى الخرباء
بــن الحكومة اللبنانيــة وصندوق النقد الدويل ،وســلة
الحلول املتكاملة هي السبيل الوحيد لوقف الجريمة املالية
واالقتصادية املتمادية واملتعمدة بحقوق املواطنني».
وأشار البيان إىل أن «الخلوة تطرقت إىل مسألة الطعون
االنتخابية ،وأدانت الحمالت اإلعالمية التي تهدف إىل تضليل
الرأي العام ،وبث شــائعات تمهّ د لحملة تدخل وضغوط
سياســية يف مجرى أعمال املجلس الدســتوري» ،مؤكدا ً
أن «النواب ســينطلقون يف خطوات للتصدي ألي محاولة
إلتفاف عىل إرادة الشعب اللبناني ،التي تم التعبري عنها يف
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صناديق االقرتاع» .وتم «التوافق عىل األولويات الترشيعية
لتكتل قوى التغيري ،وآليــة متابعتها يف الربملان مع الكتل
والقوى األخرى والتأكيد عىل متابعة كل امللفات يف مراقبة
السلطة التنفيذية ومساءلتها ،خصوصا ً املتعلقة بجريمة
 4آب ،وغريها من الشؤون املعيشية الطارئة».
يف هذا الســياق ،علمت «نداء الوطن» أن اللقاء املقبل
للتكتل ســيعقد يوم األربعاء املقبــل ويفرتض أن يكون
دويهــي وخلف أنجزا الوثيقة التي تــ ّم تكليفهما بها ألن
االســتحقاقات داهمة وال مجال لتضييع الوقت ،ال سيما
أن التواصل مفتوح ومســتمر بني النواب وهناك مؤتمر
صحفي خالل أيام للحديث عن الوضع االقتصادي.
ووصف النائب إلياس جرادة الخلوة واللقاء بأنه «جاء
يف وقته وكان يجب أن يحصل» .وأوضح لـ»نداء الوطن» أن
«الجو كان ممتازا ً ووضع األمور يف نصابها وتمّ ت تقريبا ً
برمجة األولويــات ،وكان ال ب ّد من هــذا اللقاء بعد هذه
الفرتة وبعدما تعرفنا عىل بعضنا البعض وأعتقد أن الناس
يريدون أن يســمعوا ويعرفوا أننا عىل انسجام وتفاهم يف
ما بيننا».

بسـام أبو زيـد

ديبلوماسيون يخشون
تكرار سيناريو 90-88
يكثر الديبلوماسيون في لبنان
وال سيما سفراء الواليات المتحدة
وفرنسا ودول االتحاد األوروبي
وممثلو األمم المتحدة من اإللحاح
على المسؤولين اللبنانيين بضرورة
إتمام استحقاقين األول تشكيل
حكومة جديدة والثاني انتخاب
رئيس للجمهورية.
في موضوع تشكيل الحكومة
يأتي اإللحاح على خلفية أمرين:
األول :أن هذه الدول تريد للبنان
إنجاز اتفاق نهائي مع صندوق
النقد الدولي على خلفية اإلصالحات
المطلوبة وبالتالي فإن هذا االتفاق
سيفتح الباب أمام أموال الصندوق
وأمام أموال من بعض الدول التي
ترغب فعال بمساعدة لبنان ،وقد سمع
الكثير من المسؤولين هذا الكالم
من الدبلوماسيين الذين أبلغوهم أن
بالدهم خصصت مساعدات للبنان
ولكن هذه المساعدات تنتظر تشكيل
الحكومة الجديدة وإنجاز االتفاق مع
الصندوق.
الثاني :أن هذه الدول ترغب في
أن يكون في لبنان حكومة فعلية
ال حكومة تصريف أعمال من أجل
تدارك أي تداعيات لفراغ رئاسي
محتمل ،وقد زاد قلق هذه الدول
بعدما وصلتها معلومات وتكاثرت
األخبار في وسائل اإلعالم عن أن
رئيس الجمهورية العماد ميشال
عون قد ال يغادر قصر بعبدا نهاية
 31تشرين األول المقبل ،وقالت
المعلومات إن دبلوماسيين التقوا
بعض خبراء القانون الدستوري
في لبنان وسألوهم عما إذا كان
بإمكان حكومة تصريف األعمال
تولي صالحيات رئاسة الجمهورية
في حال الفراغ وقد أفادهم هؤالء
بأن ال مشكلة في ذلك علما ً أن
الدبلوماسيين ومن خالل التقارير
التي تصلهم يعلمون أن هناك آراء
أخرى تقول بعدم جواز ذلك.
في موضوع رئاسة الجمهورية
لم يقدم الدبلوماسيون المهتمون
بالوضع اللبناني على تسمية أي
شخصية لتولي سدة الرئاسة
األولى ،ولكن المطلب األساس الذي
يرددونه هو أنه يجب أن يكون
للبنان رئيس جديد مع انتهاء
والية الرئيس ميشال عون ،إال أنه
وبحسب المعلومات المتوفرة فإن
بعض السفارات تستفسر أيضا عن
بعض الشخصيات واألسماء التي
يرشحها الرأي العام والسياسيون
واإلعالم اللبناني ومن بين هؤالء مثال
قائد الجيش العماد جوزف عون
والمحامي ناجي البستاني والنائب
نعمت أفرام والنائب ميشال معوض
والوزير السابق زياد بارود.
ويحذر هؤالء الدبلوماسيون من
خطورة الفراغ في رئاسة الجمهورية
وأن ذلك سيزيد من تداعيات االنهيار
وربما يأخذ لبنان باتجاه ال يرغب به
أحد على صعيدين:
األول أمني على الصعيد الداخلي،
والثاني تغيير للنظام او إلعادة
توزيع لمراكز القوى في الحكم على
حساب المسيحيين تحديدا فيتكرر
في العام  2022السيناريو ذاته
الذي حصل بين العامين 1988
و ،1990فراغ تولى على أثره العماد
ميشال عون السلطة وهو حاليا في
موقع رئاسة الجمهورية فال يتخلى
عنه ،تمسك بقصر بعبدا ولم تجر
االنتخابات الرئاسية ،شن الحروب،
وولد الطائف بنتيجتها على حساب
المسيحيين وغادر العماد عون في
النهاية قصر بعبدا.
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عودة :كان ثائرًا قبل الث ّوار على الفساد واإلبتداع السياسي

لبنان يو ّدع مكاري وعون يمنحه وسام األرز...
ميقاتي :كان نبي ً
ال وفريدًا في كل ّ شيء

ودّع لبنان نائب رئيس مجلس النوّاب الســابق
فريد مــكاري أمس ،حيث أقيمت مراســم الدفن يف
كنيسة ســيدة البلمند البطريركية ،وترأس الصالة
لراحة نفسه مرتوبوليت طرابلس والكورة وتوابعهما
للــروم االرثوذكس املطــران افــرام كريياكوس،
مرتوبوليــت بــروت وتوابعها للــروم االرثوذكس
املطران اليــاس عوده ومرتوبوليــت زحلة والبقاع
وتوابعهمــا للروم االرثوذكس املطــران انطونيوس
الصوري ولفيف من الكهنــة ،بحضور أفراد عائلته
وأهايل الكورة واملنطقة وحشــد ســيايس تقدّمهم
رئيس حكومة ترصيف األعمال نجيب ميقاتي الذي
وضع وســام األرز الوطني برتبــة ضابط أكرب عىل
نعش الفقيد باســم رئيس الجمهورية ميشال عون
وذلك تقديرا ً لدوره وعطاءاته يف الحياة السياســية
والوطنية اللبنانية.

ميقاتي

وقبل وضع الوســام قال ميقاتــي« :أعتقد أن
وقفتنا اليوم هي أصعب وقفــة ،ألننا نودع صديقا ً
عزيزاً ،والقول املأثور يقول :لك ّل امرئ من اســمه
نصيــب ،ويف الحقيقة كان الرئيــس فريد مكاري،
فريدا ً يف كل يشء ،فريــدا ً يف معاملته مع الناس ،ويف
مواقفه السياســية الجريئة ،ويف عطائه .ويف القول
املأثور أيضا ً أنه أبو النبــاء ،أبو نبيل ،فكان نبيالً يف
معاملته مع الناس ويف عطاءاته ويف تفكريه .واليوم
نودع ليس فقط دولة ،وال فقط رئيســاً ،بل نودّع أبا
نبيل الحبيب والعزيز عىل قلوبنا جميعا».
أضاف« :أيها الفقيد الغايل ،تقديرا ً لعطاءاتك من
أجل لبنان ومسريتك السياســية ق ّرر الرئيس عون

منحك وســام األرز الوطني من رتبــة ضابط أكرب،
وك ّلفني أن أضعه عىل نعشــك يف يــوم وداعك ،وأن
أتقدم بأح ّر التعازي باسمه من العائلة الكريمة وأن
أتقدم أيضا ً بالتعازي باسم رئيس مجلس النواب إىل
العائلة».

كيرياكوس

بعد قراءة اإلنجيل ،تقــدم كريياكوس بالتعزية
باســم بطريرك انطاكيه وســائر املــرق للروم
االرثوذكــس يوحنــا العارش يازجي ،وقــال« :ايها
االحبــاء ،من أراد فيكم ان يكــون أول فليكن فيكم
خادماً .لم أر افضل من هذه اآلية أللخص فيها سرية
هذا االنسان الحبيب الذي نودعه اليوم ،فقد كان أول
بكل يشء ،رئيســا ً بعلومه وأعماله وحياته .برز أوال
كمهندس يف املشــاريع يف الوطن وبالد االنتشار ،ويف
ممارسة السياسة العامة سنني طويلة».
أضاف« :كان فريد رجل ثقــة للجميع وخادما ً
لشعبه الذي احبه وخدمه بوفاء كنائب ووزير ونائب
رئيس مجلس النواب ،هو رجل سياسة يحسن تدبري
شــؤون الناس ناظرا ً اىل مصلحة اآلخر ال اىل نفسه،
كل ذلك اتى نتيجة تواضعه وصدقه ومحبته لشعبه
وعائلته وبلدته ووطنه».

عودة

بدوره ،قال عوده« :فريد ،كان بالفعل فريداً ،فلم
يماثل السياسيني الشكليني ،الذين يعدون وال يفون،
ويبتســمون وال يعنون ،ويتكلمون وال يفهمـــون.
تجنب الجلوس يف مقدم املتــكآت ،ألنه أدرك أنه من
الشــعب ،وأن مكانه الطبيعي هو بني الشعب الذي

انتخبه ليحمل همومه بحثا ً عــن الحلول .كان دائم
التفاؤل بلبنان ،واثقا ً بقدرات شبابه ،متأمالً نهضة
تنتشل لبنان من جميع محنه».
وتابع« :كان حبيبنا فريد ثابت العزم والخطى،
ثائرا ً قبل الثوّار ،خصوصا ً عىل الفساد واملحاصصة
واالبتداع الســيايس .هذا ما جعله يقود اعتصامات
وتحــركات عدة من أجل إحقــاق الحق ،ورغم ذلك،
كما ذكرت ،لم يربّ له عدوا ً قط ،عىل عكس مسؤويل
اليوم ،الذين يعادون الكل ،حتى الشــعب ،من أجل
مصالحهــم الشــخصية وأنانياتهم .حــارب فريد

الطائفية السياسية التي يتمسك بها كثريون حاليا،
كما أنه حارب التوريث الســـيايس ،فابتدأ بتطبيقه
عىل نفســه مبعدا ً عائلته عن هذه األجواء .ك ّل هذا
يظهر كم كان وفيّا ً لوطنه ،مخلصا ً لشعبه ،شجاعا ً
ومقداما ً يف الدفاع عىل ك ّل ذرة من تراب أرضه».
بعد تقبــل التعــازي يف باحة الكنيســة ،نقل
الجثمان بموكب مهيب اىل بلدته أنفه ،حيث استقبله
عند مدخلها االهايل الذين حملوا النعش عىل االكتاف
وصوال اىل الكنيسة حيث اقيمت صالة عن روحه ،ثم
دفن يف مدافن العائلة.

مات مازن
محمـــد علـــي مقلّــــد

وصلتني رسالة من كلمتني .مات
مازن .وأظنها رســالة موجهة إىل كل
األسماء يف الئحة هذا الصديق العزيز.
تذكرت كلمة شــيخ جليــل يف تأبني
صديقــه .اعتىل املنرب وأخــر جمعا ً
محتشــدا ً يف القاعة بأنه فور دخوله
ساحة القرية سأل ما الخرب ،فقيل له
مات ناصيف .نطقوا باسمه ،ناصيف
«حاف» من غري لقب ،فالكل يعرف أن
ناصيف ال يحتاج إىل لقب .هو أكرب من
كل األلقاب.
هكذا هــو مــازن ال يحتاج إىل
تعريــف يف ذاكرة مــن يعرفونه .هو
بطل أول عملية عســكرية ضد العدو
اإلرسائيــي بالقــرب مــن صيدلية
بســرس .وكان قبل االحتالل مقاتالً
شجاعا ً عىل كل الجبهات الداخلية.
الشــيخ الجليل أضاف يف كلمته،
أنه كان قبل عرشيــن عاما ً قد اعتىل
املنرب لريثي «أبو ناصيف» أحد وجهاء
القرية .ناصيف حمّ ــل والده الكنية
وورث عنــه «الوجاهة» القروية ،عىل
قول الشــيخ ،فكان خــر من حمل
األمانــة .ثم اســتفاض يف الكالم عن
األمانة وحاملها بتلميــح إىل األمانة
التــي تركها اإلمام مــوىس الصدر يف
عهدة الورثة.
مازن ،هو اآلخــر ،كان خري من
حمل األمانة بافتتاحه عمليات جبهة
املقاومة الوطنية اللبنانية «جمول».
األمانة بيان وقعه املناضالن الكبريان
جورج حاوي ومحســن ابراهيم يف
السادس عرش من أيلول ،ويف السابع
عرش ،نفذ مــازن ورفاق له مضمون
البيان.
قد تكون األمانــة التزاما ً نضاليا ً
ســار عىل هديه متحدرون من أحزاب

الحركــة الوطنية ،مــن بينهم خالد
علوان من الحزب الســوري القومي
االجتماعــي الذي نفذ مــع رفاق له
عملية شــجاعة ضــد ضابطني من
الجيــش اإلرسائييل يف مقهى الويمبي
يف الحمرا.
ليس مهما ً من كان البادئ .تؤرخ
الصحــف لعملية مــازن يف  17أيلول
ويف روايــة أخــرى يف العرشين منه ،
ولعملية خالد يف  24منه .كالهما حمل
األمانة ببطولــة .ولم يكونا وحيدين.
كثر من املقاومني لبوا نداء الواجب إىل
أن تمكنوا من تحرير األرض .املهم هو
مصري األمانة ومصري حامليها.
لن أرثــي مازنا ً بجميــل الكالم
حتى ال أرمى بـ»مادح نفســه يقرؤك
الســام» .أستأذن قاســم ،صديقه
من حركة أمل ،وأنقــل ما قاله عنه.
«ســأحدثكم قليالً عن مازن ...رفيق
الفقراء .وسالك دروب الفالحني .عابر
النهر .ورفيق الصخر .وأول املناضلني.
بســيط مــع ذكاء .طيــب مع
عنفــوان .متواضع مع كربياء .هادئ
هدوء العظماء .حتــى عندما تختلف
معه بالسياســه والعقيــدة .مازن،
سائق التاكيس .القادم من عز وثراء.
القنــوع بحياته .الرايض بشــظف
العيش.
عندما التقيناه ،حدّثنا عن سهى
بشــاره التي كانــت صورتها تزين
جدارغرفته .عن مسدسها وتدريبها.
عن العمليــه األوىل يف بريوت يف اليوم
التــايل الحتاللها (عملية بســرس)
وعملية محطة أيوب وعملية ســاحة
النجمه يف صيدا وعن الشــهداء .عن
أخي وابن بلدي القائد عيل أيوب وعن
خالد علوان .تحدثنا كثريا ً عن الجبهه
واألفواج االسالميه ،وأنصف الجميع.
مازن عبــود .لو عــرف محتلو

العاصمه بريوت اســمه الســتبدلوا
هتافهم بمكربات الصوت.
ال تطلــق النار يــا مازن..نحن
منسحبون.
مازن عبود راسم خريطة الوطن
الجميل .وإس مقاومته
مــازن عبود قهــره الخبيث ولم
يقهره االعداء.
عشــت عظيما ً ورحلت صامتاً.
هكذا يموت الرشفاء.
لروحك الف رحمه وورده».
لو اتســعت املقالة لرويت لك كل
ما قالته مــاري القصيفي يف مقالتها
عنك .كالم مؤلم عمن حملوا السالح.
قالت« :هؤالء اليســاريون ،عىل علل
كثرية رضبــت مســرتهم وخطايا
مميتــة واكبــت أداءهــم ،وحدهم
كانوا يطمئنوننــي إىل أن لبنان ليس
مســيحيا ً وليس مســلماً ،كأن فيهم
شــيئا ً من كل الديانــات ،من غري أن
يكونوا طائفة ...الرجال والنساء من
طينة هــؤالء املقاومني كانوا يذهبون
إىل املوت بكامل وعيهم وعن ســابق
تصور وتصميم ،تلبية لنداء الوجدان
والضمــر والكرامة .لكن املســألة
برمتها بالنسبة إيل ّ هي يف موت جمول
ونهاية الحزب الشيوعي».
حامــل األمانة مــات .مات عبد
الكريم عبود املعروف بمازن .وصاحب
األمانة استشهد وضاعت األمانة بني
لصوص الهيكل وتجار املوت واملرجئة
الجدد ،الذيــن يؤجلون الرد عىل العدو
إىل يوم الديــن وال يؤجلــون اغتيال
خصومهم ساعة واحدة.
شــكرا لك يا ماري عــى كالمك
املؤلم لكثرة ما هو صادق .شــكرا ً لك
يا قاســم عىل مرثيتك ،لكن ،ال العدو
قهره وال املرض الخبيث لوى عزيمته.
مازن مات كمــدا ً قبل أن يموت .عجز

عنه العــدو ،وعن مرضــه األطباء.
مازن مات مقهوراً ،ألن وارثي األمانة
يخبطون خبط عشواء ال يعرفون عىل
من يطلقون الرصــاص .وإن صوبوا
بدقة يف اليوم األول يتلون فعل الندامة
يف اليوم التايل.
عندما استشهد حســن حمدان
عام  ،1987كتبــت يف رثائه « :إذا كنا
يا حســن قد فقدنا بغيابك بعضا ً من
نكهة الصرب وشــهية العنــاد ،فألن
الكــورس قد رشد عــن اللحن ،وألن
أفراد الجوقة تاهوا يف ركام من عزف
منفرد».
ربما لــم تكن تعلم يــا مازن أن
الجوقة يف قيادة الحزب كانت تصوب
يف ذلك الحــن عىل صاحــب األمانة
بالــذات ،لكنك كنت تحــدس الخطر
ألنك أم الصبي .هذا حصل أيام وجود
الجوقة  ،فكيف بعد أن «تشــظى»؟
والعبــارة قالها النائــب محمد رعد
عام  98خالل االنتخابــات البلدية يف
النبطية ،يوم لم يجد الشيوعيون من
يلفهم بجناحه.

يف بدايات أزمة الحزب كان جورج
حاوي ال يزال درعنا للدفاع عن الرأي
الحر ،عن الرأي املختلف داخل الحزب.
قبل اغتياله بأيــام ،هددته قيادة ما
بعد الجوقــة بالفصل ما لــم يمتثل
لقرارها.
من حزب إىل جوقة إىل مبتدئني من
هواة النضال .أليس هذا ســببا ً كافيا ً
ملوت حزب بكامله؟
مــى يف جنازتــك وكتــب عنك
رفاق من كل األجيال .من املؤسســن
ومــن املجددين الذين كانــوا مرجعا ً
للمناضلني وقوى التغيــر والتقدم،
ّ
جوفت الحزب من
إىل «الجوقــة» التي
داخله ،إىل الهواة الالهثني وراء األقوى،
إىل األبرياء الحاملني ببعث يسار أممي
من بوابة دمشــق أو طهران ،إىل من
حملوا أمانة جورج حــاوي يف النقد
الذاتــي ورأوا أن الوحدة الوطنية هي
األساس وأن الدولة هي الحل.
ســام عليك يا مازن يوم ولدت
ويوم حملت األمانة .وســام لروحك
مدى حبنا لك ولصاحب األمانة.

محـــــليـــــات
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ّ
أكد شراء القمح ُ
المن َتج محلّيًا وإطالق سجل ّ المزارعين قريبًا

وزير الزراعة لـ"نداء الوطن" :نعم للّمركزية اإلقتصادية
ال لمفهوم القروض
في السابع من آب الجاري ،أعلنت وزارة الزراعة عن موافقة
رئاسة مجلس الوزراء على شراء القمح ُ
المن َتج محلّيًا – ويشمل
القمح الصلب والطري والشعير – من المزارعين اللبنانيين بكميّة
تبلغ حوالى  40ألف طن ،وذلك من ِق َبل المطاحن المحلية.
وهو ،في الواقع ،قرار طال انتظاره في ظل ّ
تعطش الهتمام
ّ
المركبة التي يعيشها
أوسع بالقطاع الزراعي على وقع األزمات
البلد .عن القرار وشؤون زراعية أخرى تحدّث وزير الزراعة في
حكومة تصريف األعمال ،الدكتور عباس الحاج حسن ،إلى
"نداء الوطن" التي التقته في مكتبه.
منه والحال كذلك عــن مصدر القمح يف
كاريــــن عبـــد النــــور
السوق اللبنانية« :املشكلة هي يف انفجار
ندخل اللقاء عىل قاعدة أن ثمة أمالً
أو تفجري مرفأ بريوت الذي فاقم األزمة.
فعدم وجــود األهراءات فــرض علينا
بأن تشــ ّكل األزمات الداخلية وارتدادات
طلب العديد من الشــحنات وإرسالها إىل
تلك الخارجية مدمــاكا ً لنهضة زراعية
ّ
املطاحن مبارشة» ،كما يقول.
املحل
حقيقية ترفع من نســبة اإلنتاج
وتُ ّ
مستودعات وزارة
خفــف مــن أعباء
االقتصــاد ومصلحــة
ومخاطــر وصفقات
األبحــاث العلميــة
االســترياد من الخارج.
ّ
متوفرة لكن
الزراعيــة
فكيف سيجري التطبيق
كان على وزير اإلقتصاد
عىل أرض الواقع؟ وما شراء القمح اللبناني منذ ال يتــ ّم اســتخدامها
يف عمليــات التخزين.
أبــرز التحدّيــات التي
أكثر من شهرين وأتمنّى أل ّ
السبب يف ذلك هو ارتفاع
تعمل وزارة الزراعة عىل
تذليلها ،من دعم لإلنتاج يصبح التأخير هو القاعدة تكاليف النقل من املرفأ
إىل املستودعات ومن ثم
الزراعــي والحيوانــي
ّ
إىل املطاحــن املنترشة عىل كافة األرايض
املحل ومعالجة تلــوّث املياه من جهة،
اللبنانية ،كما يع ّلل الحاج حسن مضيفاً:
وتوســيعا ً آلفاق أســواق االســترياد
«ســمعت كالً مــن وزيــري االقتصاد
والتصدير ال ســيّما مع التعثّر الحاصل
واألشــغال العامة والنقل يتك ّلمان عىل
عىل جبهة أسواق دول الخليج؟
بناء أهــراءات أفقية يف املناطق اللبنانية
تكون عــى مقربة مــن املطاحن .عىل
أي قمح نأكل؟
الصعيد الشخيص ،أشــجّ ع هذا الطرح
البدايــة ال ب ّد أن تكــون مع امللف
حيــث إن تكلفته زهيدة جــدا ً ويمكن
اللغز .نحــاول مجدّدا ً معرفــة ما ح ّل
تخزين القمح فيها ملدّة ترتاوح بني ستة
بالباخــرة املحمّ لة بالقمــح األوكراني
أشهر إىل سنة .نحن من دعاة الالمركزية
غري املطابق للمواصفــات ،والتي مألت
اإلداريــة ،فكيف بالحــريّ الالمركزية
أخبارها ،منذ أشــهر عــدّة ،النرشات
االقتصادية؟».
والتقاريــر اإلخبارية دون نتائج قاطعة
باملناســبة ،نتط ّرق هنا إىل التباين
حول مصريها .يشــر الحاج حســن،
ّ
مؤخرا ً بينه وبني
الذي ظهر إىل اإلعــام
صاحب الخلفيــة الصحافية و»املتح ّزب
لإلعالم» كما يحبّ أن يصف نفسه ،إىل
أن وزارة الزراعة قامت بواجبها كامالً
يف ما ّ
خص الفحوصات املخربية .وبما
أن مســؤولية الوزارة تقف عند هذا
الح ّد لتبدأ بعدها املسؤولية الجزائية،
تســاءل« :هل يقوم املسؤولون كافة
عن هذا امللف بعملهم؟ طبعا ً يجب أن
يكون هناك توضيح أمام الرأي العام،
وعىل القضاء أن يُسأل إذا عوقب من
عوقب أو جُ ّرم من جُ ّرم» .وإذ يؤ ّكد
الحاج حسن تغريم صاحب الشحنة
األخرية التي ثَبُت وجود شوائب فيها
وأعيــدت إىل مصدرها ،نســتفرس

قرار

مستودعات تل عمارة

شراء القمح اللبناني

الوزير عباس الحاج حسن

منتوجات زراعية لبنانية

وزير االقتصاد ،أمني سالم ،إذ أ ّكد الحاج
حســن حُ سن العالقة الشــخصية التي
تربطهمــا ،لكن «من واجبي اإلشــارة
إىل أي تقصري يف العمــل .كان عىل وزير
االقتصاد رشاء القمح اللبناني منذ أكثر
من شهرين وأتمنّى ّأل يصبح التأخري هو
القاعدة».

ّ
املحل تأمني
فباألرقام ،يمكن للمحصول
 15إىل  30%من حاجة الســوق بحسب
تقديرات الوزارة.

اإلنتاج اللبناني إلى الواجهة

بالعودة إىل قــرار رشاء القمح من
املزارع اللبناني ،تمنّى الحاج حســن لو
اتُّخــذت تلك الخطوة منــذ أربعني عاما ً
بعيدا ً عن الشــوائب التي شــابتها يف ما
مىض من محاصصة ومحسوبيات .ترف
الوقــت لم يعد متاحا ً وليس مســموحا ً
ألحد أن يخطئ عىل مســتوى اإلدارة بعد
اآلن ،فهل يكون مصري الخطوة النجاح؟
«يجب أن ّ
نؤسس لكي يكون هناك قطاع
منتج للقمح .الهدف من الخطة هو ّ
بث
رسالة إيجابية بأننا سنشرتي القمح من
ّ
متأخرين .فنتيجة
املزارع اللبنانــي ،ولو
لذلــك التأخريُ ،ه ّرب معظــم القمح إىل
ســوريا والدنمارك وغريها من البلدان.
لذا ،حتى لو قمنــا برشاء الكمية القليلة
املتبقية لهــذا العام ،فقــد نمنح الثقة
للمزارع اللبناني بأن املوسم املقبل الذي
يبدأ بعد ثالثة أشــهر سيشهد عىل رشاء
محصوله» ،عىل ح ّد تعبري الحاج حسن.
ّ
مؤصلة من
قمح لبنانــي ببــذور
الخارج .فمــن يضمن نجاح هذه البذور
خاصة وأن البعض اســتعاد تجارب
ســابقة أثبتت أن القمــح اللبناني
ّ
مؤصلــة يف الداخل
يحتــاج إىل بذور
تراعي طبيعتــه الجغرافية ومناخه؟
يجيب الحاج حســن« :ثمة من يريد
اللعب يف هذه املســألة إن ألســباب
نفسية أو ملصالح معيّنة .أتواصل مع
الجهات الفرنسية املعنيّة بشكل يومي
واألمور إيجابية جدا ً ألن ما ســيعطيه
الجانب الفرنيس مــن بذور للبنان هو
وفقا ً لرشوطنا ومعايرينــا نحن .كما
أنني ســأقوم بطرح هذا املوضوع عىل
لجنة أكاديمية علمية لبنانية وطنية كي
تكون هي األخرى رشيكة لنا يف الوزارة».
هناك من ّ
ظمات ومؤسســات دولية
ســتعمل عىل تقديم الهبات واملساعدات
للتخفيــف عــن كاهل املــزارع .فك ّلما
ازدادت الهبات تم ّكنت الدولة من توفري
كميّات مجانية أكــر من البذور .الحاج
حســن لفت يف هذا السياق إىل أن «وزارة
الزراعة لــن تقبل الدخــول يف مرشوع
قرض لهــذا الغرض .نعمــل حاليا ً عىل
تأمني الهبات .نحن دولة متعثّرة لذا يجب
أن نلغي من قاموسنا مفهوم القروض».
ويكمل مشريا ً إىل أنه تقدّم بطلب شخيص
ومبــارش بأن تكــون القــوى األمنية
وقيادة الجيش تحديدا ً رشيكا ً أساســيا ً
يف موضوع اســتالم القمــح عرب لجان
وزارتي االقتصــاد والزراعة ،إيمانا ً منه
بأن تواجد الضابطة العدلية أو املؤسسة
العسكرية بكل متف ّرعاتها يش ّكل عامل
أمان وضمانة لتــايف حصول األخطاء.

نحو توسيع األسواق الخارجية

الغيوم السياســية التي تلبّد سماء
العالقات اللبنانية – الخليجية « َك َ
نس َلت»
العديد من أوجه التعاون االقتصادي بني
الطرفــن .فهل من ســبيل لتفكيك تلك
العقبات قبل التفكري بتوســيع مروحة
وحجــم اإلنتــاج املحيل؟ «نعــي تماما ً
اإلشــكالية الحاصلة مع دول الخليج ،ال
سيّما السعودية التي نقدّر الدور الريادي
الذي قامت وســتقوم به مجــدّدا ً كما
تاريخ العالقات بني البلدين .بدأنا العمل
عىل توسيع األســواق وليس استبدالها.
فال بديل عن السوق السعودية بالنسبة
للوزارة .لكن بماذا يضرينا االنفتاح عىل
أسواق املغرب والجزائر وتونس والعراق
واألردن ومرص وباكســتان وغريها من
البلدان؟ نحن نعيش يف ظل اقتصاد ليربايل
ح ّر وبالتايل يجــب أن تصل منتجاتنا إىل
كافة دول العالم» ،بحسب الحاج حسن.

لــذا قامت وزارة الزراعــة بوضع خطة
لتوسيع املساحات املزروعة ،ومنها خطة
القمح التي ينتج عنها التبن الذي ،يف حال
ت ّم خلطــه داخلياًّ ،
يوفر مــا ال يق ّل عن
 50%مــن األكالف العلفية ،ما ينعكس
حكما ً عىل ســعر اللحوم» .الح ّل األمثل
ليس بوقف االسترياد طبعاً ،وإنما بتوفري
كميات مــن األرايض املزروعة بشــكل
مســتدام لتأمني األعــاف القادرة عىل
تخفيــض األكالف اإلنتاجية بما ال يقل
عن  15إىل .20%

سوق عربية مشتركة وخطوات
واعدة

نعود إىل املؤتمر الرباعي الذي عُ قد
الشــهر املايض يف لبنان وجمع وزراء
الزراعة العراقي واألردني والســوري
واللبناني .فقد اعتربه الحاج حســن
بمثابة رســالة إلعــادة الثقة ببريوت
كحاضنــة للعرب ما سيشــ ّكل رافعة
ّ
يحقق ما لم
لعمــل زراعي عربي قــد
تستطع السياسة تحقيقه.
من ناحية أخرى أشار الحاج حسن
إىل أنه ســيت ّم إطالق ســج ّل املزارعني
خالل فرتة ال تتعدّى الشــهرين .وهو
المياه الملوّثة ...إلى متى؟
إنجاز حقيقــي يعطي ك ّل مزارع رقما ً
ملف تلــوّث مياه األنهار ومياه الريّ
تُحدَّد من خالله هوية املزارع ونوعية
يشــ ّكل هاجســا ً كبريا ً بالنســبة إليه،
الزراعــة التــي يقوم بهــا وكمياتها
كما يخربنا الحاج حســن .لكنّه يأمل يف
وغريها مــن التفاصيل .وتوجّ ه الحاج
إيجــاد معالجات ناجعة لهذه املشــكلة
حســن يف هــذا املضمار إىل الشــعب
من خالل نرش التوعيــة وتنقية األنهار.
اللبناني قائالً« :لم يعد مســموحا ً أن
نهــر الليطاني ملوّث طبعــا ً كما بعض
تُبدَّد أمــوال الهبات جزافاً .يف ما مىض
األنهار الساحلية التي تُستخدم مياهها
كنا نعمل عىل القطعة
يف عمليات الريّ  .فكيف
أما اليوم فنحن نصنع
يمكن تصدير املنتجات
وطناً .وســنبدأ بحصد
اللبنانية املرويّة باملياه
امللوّثة إىل الخارج؟ وهل يمكن للمحصول المحلّي نتائج مــا بدأناه خالل
األشهر املقبلة».
أن املنتج الــذي يخرج
تأمين  15إلى  30%من
نتطــ ّرق بإيجاز
إىل الســوق العامليــة
حاجة السوق بحسب
إىل ملــف النازحــن
هو نفســه الذي يأكله
تقديرات الوزارة
السوريني الذي اعتربه
املواطن اللبناني؟ «لدينا
الحــاج حســن همّ ا ً
مختربات تابعة للدولة
وطنيّا ً جامعا ً يجــب أن يُح ّل برسعة
وأخرى خاصــة تقوم بفحــص ك ّل ما
وذلك بالتفاوض بــن البلدين .فهؤالء
يت ّم تصديره إىل الخارج .أما بالنســبة إىل
يشــ ّكلون با ّ
الداخل ،فقــد أعطيت توجيهاتي ،كوزير
طراد عنــر ضغط عىل
للزراعة ،بأن تخضــع كافة املنتجات إىل
الواقع اللبناني ،لم ولن يســلم القطاع
الفحوصــات .لكــن ال أدري مدى التزام
الزراعي من انعكاســاته .لكنه وضع
األســواق وتجّ ار الجملة واملف ّرق بها»،
عدّة أسئلة برســم املعنيني املبارشين
بامللف :هل املجتمع الــدويل يريد حقا ً
ير ّد الحاج حســن الفتــا ً إىل أن الرقابة
من مســؤولية وزارة االقتصاد والهيئات
عودتهــم؟ وأال يجــب أن يكون هناك
الرقابية .مسألة بغاية األهمية حيث إن
إمكانية ألن تُدفع لهم املســاعدات يف
لسان حال الكثريين يبقى :ليس لك يف ما
بلدهــم األم؟ ثم هــل يتوافق جميع
تأكله من معني ســوى الله أيها املواطن
األفرقاء اللبنانيني عىل رضورة عودتهم
اللبناني.
إىل بالدهم؟
ختاماً ،وإذ شــكر الحاج حســن
كل مو ّ
الثروة الحيوانية وغالء اللحوم
ظف مــا زال «يقف عىل قدميه»
نسأل الحاج حسن عن وجود خطة
يف الوزارة رغم الصعــاب ،ختم كالمه
لتطويــر الثروة الحيوانيــة يف ظ ّل غالء
لنا بالقول« :نحن لن نســقط كدولة
أســعار اللحوم والدجــاج .فيوضح أن
وال كــوزارات وال كإدارات ألن قدر هذا
«املشكلة الجوهرية تتمثّل باألكالف التي
الوطن أن يبقى صامــداً .طبعا ً هناك
يتكبّدها مربّو الدواجن واللحوم الحمراء،
الحي.
صعوبات ونحن نعمــل باللحم
ّ
وأبرزها تكلفــة األعالف املســتوردة،
الطريق شاق لكننا محكومون بالرجاء
إضافــة إىل تكاليف املــازوت والتربيد.
للوصول إىل الخالص».
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البزري :يجب أن ُيكتب لها النجاح ...وحمود :تحتاج إلى عمل جماعي

مبادرة «"صيدا تواجه"» تترنّح تحت العتب المتبادل
...عند أول اختبار؟
صــيــدا  -مــحــمــد دهــشـــة
ترتنح مبادرة «صيــدا تواجه» التي
أطلقتها القوى السياســية بعد مساعي
النائب الدكتور اسامة سعد وخالل لقاء
سيايس – روحي – شعبي جامع يف بلدية
صيدا ،تحت وطأة الشائعات والتساؤالت
معــا ً حــول مصريهــا واســتمرارها
وتحقيق اهدافها ،وهــي التي انطلقت
لتوحيد الجهود لحماية املدينة وجوارها
والتخفيف من وطــأة األزمات الخانقة
عىل النــاس وتنظيم االوضــاع وضبط
الفلتان يف كافة القطاعات.
أســباب التســاؤالت التــي تمأل
أروقــة املدينــة وصالوناتهــا العائلية
تعــود ،وفق أوســاط صيداوية متابعة
لـ»نداء الوطن» ،اىل قيام انصار ســعد،
عرب «اللجنة الشــعبية ملتابعة تسعرية
املولدات» ،بجولة عــى بعض أصحابها
ووقوع اشكال يف الهاللية وسقوط ثالثة
جرحى ،من دون تنسيق مسبق مع باقي
اطراف املبــادرة او أمانة رسها ،ما ترك
عتبــا ً واضحا ً ترجــم يف الرتيث باصدار
املواقف ملا جرى ،مقابــل اعتبار انصار
ســعد انه ترك وحيدا ً و»غض الطرف»
عن عدم التزام بعض اصحابها بتسعرية
وزارة الطاقة عن تموز املايض.
وتؤكد االوساط ذاتها ان املبادرة التي

حظيت بظروف استثنائية لجهة االجماع
الســيايس والدعم الروحي والبلدي ومن
الهيئات الشــعبية ومؤسسات املجتمع
املدني وممثلــن عن مختلف القطاعات،
وهــو قلما يحــدث يف املدينــة ،لم يكن
هدفها اقامة «ادارة ذاتية خدماتية» ،او
ان تكون بديالً عن الدولة وانما التخفيف
قدر املســتطاع من معاناة الناس يف ظل
غياب وتراجع خدمات غالبية املؤسسات
الرســمية وســط حرص عىل التنسيق
الكامل مع القضــاء واالجهزة االمنية،
وقد علق الصيداويون آماال ً كثرية عليها
ملســاعدتهم يف تخطي الضائقة ووضع
حد الســتغاللهم ،اال انهم اليوم ينظرون
بعني القلق اىل استمرارها اوال ً واىل تحقيق
اهدافهــا ثانيا ً وهي ترتنــح بني العتب
املتبادل.
النائب سعد كان أول من دق ناقوس
الخطر من الصمــت او «غض الطرف»،
وقال« :سنبقى اىل جانب املظلومني ضد
الســارقني والنهابني ،وان بقينا وحدنا
سنواصل الدفاع عن حقوق الناس وعن
لقمة عيشــهم ،هــذا خيارنــا الذي لن
نرتاجع عنه».
باملقابــل ،ســارع «حليفــه» يف
االنتخابــات النائب الدكتور عبد الرحمن
البزري ،اىل التأكيد عــى أن الحديث عن
فشــل املبادرة ســابق ألوانه ،وأن هذه

إعالن مبادرة «"صيدا تواجه"» من القصر البلدي

املبــادرة التي أطلقت مــن أجل حماية
مصالح األهــايل واملواطنــن يجب أن
تســتمر ويكتب لها النجاح رغم بعض
التحديات التي تواجه مبادرات شبيهة»،
مشــددا ً عىل أنه ال يجوز ألي من القوى
الصيداوية الفاعلة سياســيا ً ومجتمعيا ً
ّ
التنصل من العمل املشرتك
وأهليا ً يف املدينة
الذي هو األساس يف حماية املدينة وأمنها
اإلجتماعي والصحــي والغذائي يف زمن
إنهيــار الدولة ومؤسســاتها ،ويف زمن
غياب أفق واضح ألي حلول سياسية أو
إقتصادية قريبة.
واعتــر املســؤول الســيايس

العبسي يلتقي أبي المنى في عين تريز
ونداء إلى الرؤساء إلنقاذ الوطن

إلتقى شــيخ العقل لطائفــة املوحّ دين الدروز
الشــيخ الدكتور ســامي أبي املنى أمس ،بطريرك
أنطاكية وســائر املرشق للروم امللكيــن الكاثوليك
يوســف العبيس يف املقر البطريركي يف عني تراز عىل
رأس وفد من الفاعليات الروحية واملدنية.
وخالل اللقــاء ،لفت ابي املنــى إىل ان «الزيارة
طبيعية وليست مصطنعة وهي زيارة محبة واخوّة
لتعزيز قيم االيمان والتالقي واالنسانية ،انطالقا ً من
املسؤولية املشرتكة الحتضان جو االخوة واملشاركة
الذي نؤكد دائما ً عليه ،واحتضــان مصالحة الجبل
والعيش املشــرك والتعاون التاريخــي بني األخوة
أبناء طائفة الــروم امللكيني الكاثوليــك واملوحّ دين
الدروز ،والتي تجمعهم قواسم مشرتكة عدّة ومنها
الديموغرايف من خالل انتشــارهم يف سوريا واالردن
وفلســطني اضافة اىل لبنان ،والنظرة املشرتكة لهذا
الوطن الذي ليس لنا سواه ونريده جامعا ً لكل ابنائه،
نحافظ عىل عنارص مقوماتــه وصموده من خالل
الدولة واملؤسسات وتنوع عائالته الروحية».
أضاف« :نُطلق من هذا املقــر الديني والوطني
نداء لكل الرؤساء واملســؤولني واملعنيني يف هذا البلد
من اجل انقــاذ ما تبقى من هــذا الوطن ،من اجل
االصالح واملحافظة عىل لبنان والتأكيد عىل املواطنة
الحاضنة لهذا التنوع الغني .أما االستحقاقات املقبلة
فاننا نريدها محطة للوحدة والتالقي وليس للتباعد،

ونشدد يف الوقت نفســه ليس فقط عىل وحدة ابناء
الجبل بل عىل وحدة ابناء هذا الوطن بمكوّناته كافة،
لكن طاملا ان الجبل بخري فلبنان يكون بخري أيضاً».

العبسي

بــدوره ،رحّ ب البطريرك العبيس بشــيخ العقل
والوفــد املرافــق ،وقال« :أضم صوتــي اىل صوتكم
صاحب السماحة ،اذ علينا املحافظة عىل هذا الوطن
لكي ينعم أبناؤنا جميعا ً باملســتقبل الذي يريدونه
يف خري وســام ،ونتطلع دائما ً إىل بناء الجسور بني
بعضنا البعــض وليس بناء الحواجز» .أضاف« :هذه
الصــورة الجميلة دليل عىل اهمية هــذا الوجود اىل
جانب بعضنا البعض وليس من املقبول ان ننعزل عن
بعضنا ،ومن اجل احرتام االنسان والكرامة البرشية.
اننا نستفيد من هذا الوجود لتعزيز املواطنة ،وليكون
التنافس الجل بناء الوطــن .ومن هنا ندعو لتضافر
كل الجهود املمكنة النجاح االستحقاقات املقبلة».
وختم العبــي« :نأتي إىل هذا املقر ليس لقضاء
الصيف بل لنكون قريبني بعضنا من بعض فطائفتنا
تاريخيا ً ك ّرست نفسها لهدم الحواجز وبناء الجسور
انطالقا ً مــن دعوتنا اإلنجيلية لكــر العزل وهدم
حائط العداوة .كل إنســان هو عطية من الله تعاىل
ونحن نتكامل ونساعد بعضنا ونتسابق لبناء الوطن
وخدمة املواطن».

لـ»الجماعة االســامية» يف الجنوب
الدكتور بســام حمــود ،أن املبادرة
ال تعنــي وقف أي مبــادرة فردية أو
حزبية (يف اشــارة اىل التنظيم الشعبي
النــارصي) وهذا حــق طبيعي ،إنما
الهدف األســايس منها هــو اإلجتماع
واإلجماع عىل املشرتكات الكثرية التي
تحتاج إىل عمل جماعي يســتطيع أن
يحقق ولــو القليل يف خدمــة املدينة
وأهلها» ،مؤكــدا ً أن املبادرة إنطلقت
من رحم األزمة وهي خطوة تشــكل
نجاحا ً بالشــكل عىل مستوى اإلجماع
الصيداوي ،وسنسعى جاهدين لتشكل

نجاحــا ً باملضمون من خــال العمل
املشرتك والدؤوب للتخفيف عن أهلنا يف
املدينة تداعيات اإلنهيار.
وحــده «تجمع ع ّل صوتــك» أعلن
انســحابه من أمانة رس املبــادرة مع
«التمنــي لقــوى الســلطات املختلفة
الحارضة فيها التوفيق يف ايجاد الحلول
املناســبة ملشــكالت املدينة ومنطقتها،
بينما من جهتنا سنعمل مع قوى املجتمع
املدني الصيداوي عىل وضع الدراســات
والحلول املناســبة لألزمات التي تعصف
باملدينة ،وطرح املشــاريع التنموية التي
تليق باملدينة واهلها».

قبالن يدعو إلى ختم جمعيات
مفوضية الالجئين بالشمع األحمر
كــ ّرر املفتــي الجعفري
املمتاز الشــيخ أحمد قبالن ان
الح ّل «يكمــن بإنقاذ مرشوع
الدولة ،ولكن لألسف النكايات
السياسية تمنع اإلنقاذ ،الح ّل
يم ّر عــر حكومة املمكن ،ملنع
الفــراغ الرئــايس ،ألن تفريغ
الدولــة من القرار الســيايس
حتما ً سيقيض عىل الدولة والبلد
والناس» ،الفتــا ً اىل أن «لبنان
يف وضع حــرج واســتثنائي
جداً ،ألن االنهيار شــامل (مايل
ونقدي واقتصــادي ومعييش
وحكومي) ،فضالً عن شــلل
الدولة ،وانهيــار وظيفتها ،إال
األمن ،لذلك املطلوب إعالن حال
طوارئ وطنية ،ألن لبنان مهدد
بدولته وقطاعاتــه ووجوده،
والــرورة تلزمنــا رسيعا ً
تشكيل حكومة ،إال أننا ال نريد
حكومة بأجندة مقابر».
وأ ّكــد املفتــي قبــان يف
خطبة الجمعــة أن «مصالح
لبنان الوجوديــة هي خطوط
لبنــان الحمر ،واليــوم لبنان
مهدّد بشــعبه وديموغرافيته،
ومفوضيــة الالجئــن يف هذا

«"إلعالن حال طوارئ وطنية"»

املجال تعترب أكرب تهديد صارخ
ملصالح لبنان .واملطلوب وضع
حد لجميع نشاطات جمعياتها،
وختمُها بالشمع األحمر ،وأي
تفاوض دون إغالق جمعياتها
ال قيمــة له ،واملعركــة اليوم
معركة وطن ،ومعركة شعب،
تريد واشــنطن عرب مفوضية
الالجئــن تغيــر تركيبتــه
الســكانية وتنفيذ مشــاريع
تطال أمــن ســوريا ولبنان،
والعني عىل الفوىض ،والفلتان
والخاليــا النائمــة بقيــادة

واشنطن وعرب ساتر مفوضية
الالجئني وجمعياتها».
وخاطب قبــان الحكومة
اللبنانيــة والرئيــس نجيب
ميقاتــي بالقــول« :من دون
تطوير العالقة مع دمشق لبنان
سيكون ضعيفاً ،واإلرصار عىل
شــطب دمشــق يعني شطب
بــروت ،وعالقــات قوية بني
بريوت ودمشــق ،يعني بريوت
قوية ودمشق قوية ،ومن غري
املقبول أن نشطب دمشق من
معادلة قوة لبنان ونهوضه».

مطلوبون في أفقا بقبضة الجيش
ذكر بيان لقيادة الجيش ـ مديرية التوجيه أمس انه «بتاريخ  ،2022 / 8 / 18أوقفت دورية من
مديرية املخابرات يف بلدة أفقا  -جبيل املواطن (ي.ز ).واألشقاء (ع.ز ).و(ح.ز ).و(ز.ز ).املطلوبني
بموجب مذكرات توقيف قضائية الرتكابهم جرائــم :التعدي عىل دورية أمنية وإطالق النار باتجاه
عنارصها ،وتأليف عصابة تقوم بفرض الخوات يف املنطقة املذكورة ،وافتعال اإلشكاالت ،واعرتاض
سيّاح وإهانتهم ،وقطع األشجار ،والتعدي عىل األمالك العامة وعىل مؤسسة مياه جبل لبنان.
بورش التحقيق مع املوقوفني بإرشاف القضاء املختص».

تحـــت المجـــهر

nidaalwatan.com
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ّ
وعساف ...إلى مرشد ضاهر
من فرنجية وباسيل وبارود

الرئاسة في حدّها الحدّ بين الجدّ واللعب
نحن ،من حيث المبدأ ،على موعد وشيك النتخاب رئيس جديد للجمهورية إن «نقشت» مع الرئيس بري من الجلسة األولى أو الثانية .وكلّما اقترب
ّ
ذلك الموعد ُ
مرشحًا...كامل
المنتظر قبل  31تشرين األول ،كلّما انتابنا ذلك الشعور بأنه ابتعد .لكن ما علينا .يكفي أن يكون اللبناني مارونيًا ليصبح
األوصاف بنظره.
يف هذه الدورة ،وهم قائــد الجيش ،العماد
كــاريـــن عــبــد الـــنـــور
جوزاف عون ،ســليمان فرنجية ،ســمري
جعجع وجربان باســيل .غري أن املعطيات
هنــاك مــن تُفــرض أســماؤهم
تشري ،بحسب شمس الدين ،إىل أن املعركة
«أوتوماتيكياً» ِبحُ كم السياسة وتوازناتها.
ســتنحرص بني عون وفرنجية .لكن هذا ال
وثمّ ة مــن يتــ ّم التــداول بحظوظهم يف
ّ
يمنع وجود عدّة أســماء أخرى مطروحة
تحسبا ً ملا تفرضه رياح التسويات
الكواليس
مثل وزيري الداخلية والبلديات األســبقني
التــي تهبّ من هنا وهنــاك ...وهنالك .ثم
هنــاك آخرون ممّ ن ي َّ
مروان رشبــل وزياد بارود ،ســفري لبنان
ُرشــحون ،و َُهم آخر
لدى الفاتيكان فريد الياس الخازن ،املديرة
من يعلم ،مدعومني باســتفتاء أو إحصاء
العامة ملن ّ
ظمة املــرأة العربية فاديا كيوان،
أو اســتبيان ،سمّ وه ما شــئتم .أما األكثر
ّ
رئيس مجلــس إدارة املؤسســة اللبنانية
املرشحنيَ ،فهُ م أؤلئك الذين
إرصارا ً من بني
ّ
لإلرســال بيار الضاهر،
الرتشــح دورة
يعاودون
تلو أخرى عىل قاعدة ّ
وزير املال األســبق جهاد
«إل
ما تظبــط باآلخر»ّ .
أزعور ،الرئيس التنفيذي
لكن
باقة مرشحات في التداول
للخدمــات املرصفيــة
للديموقراطية حدوداً.
منهنّ ندى البستاني،
العاملية واألسواق ملجموعة
هــل ســمعتم
ّ
بمرشــحني رئاسيني لم فاديا كيوان ،مي الريحاني HSBC ،ســمري عساف،
ً
رئيس مجلــس القضاء
؟
ال
أص
ترشيحهم
يعلنوا
غادة عيد ،ترايسي
ّ
األعــى القايض ســهيل
مؤخرا ً نظركم
وهل وقع
شمعون وجوزفين زغيب
يف الطرقــات العامــة
عبود ،وغريهم .وبالعودة
إىل اإلعالنــات ،يط ّل علينا ّ
عىل إعالنات مرفوعة ّ
ملرشــحني رئاسيني
مرشــحون عىل
من خارج النادي التقليــدي؟ أهالً بكم يف
غرار رئيس حزب اإلنقاذ البيئي ،بشارة أبي
زمــن االنتخابات .فكما أن هناك أســماء
يونس ،ورجل األعمال املثري للجدل والغائب
عن السمع ،مرشــد ضاهر ،اللذان يعيدان
ثابتة راســخة ليست بحاجة إلعالن ،هناك
الك ّرة بعد خيبة الدورات السابقة.
أســماء أخرى بحاجة لليشء الكثري منه.
أسباب ّ
ســؤال يطرح نفســه هنــا :ما هي
ترشح من ينتمون إىل الفئة الثانية
الرشوط التي تُحدّد عىل أساسها مواصفات
وحظوظهم ،نتطــ ّرق إليهــا الحقاً .لكن
الرئيس املنتخب وهل يُن ّ
ظم القانون عملية
لنرجع بداية بالزمن بعض اليشء إىل الوراء.
ّ
الرتشــح لالنتخابات أم أن يكون اللبناني
زحمة ّ
مارونيا ً هو الرشط األول والوحيد؟
مرشحين
منذ االســتقالل ،إنتخبــت املجالس،
بوحي من الضمائر املســترتة 13 ،رئيسا ً من يكسر الحواجز؟
يف اتصال مــع «نداء الوطــن» ،رأى
للجمهوريــة ،ثالثة منهم أتــوا بعد فراغ
رئيس مؤسســة  JUSTICIAالحقوقية،
رئايس :رينيه معوّض ،ميشــال ســليمان
املحامي الدكتور بــول مرقص ،أن املرجع
وميشــال عون؛ اثنان ت ّم اغتيالهما :بشري
الوحيد الــذي يُحدّد مواصفــات الرئيس
الجميّل ورينيه معوّض؛ ومعظمهم سعوا
هو الدســتور اللبناني وتحديــدا ً املادة 49
لتجديــد الوالية أو للتمديــد ونذكر منهم
منه التي تنص عــى أن رئيس الجمهورية
بشارة الخوري ،الياس الهراوي وإميل لحود
هو رمز وحدة الوطن ،يســهر عىل احرتام
و ...أفلحوا.
الدســتور واملحافظة عىل استقالل لبنان
ماذا عن هويــة الرئيس الرابع عرش؟
ووحدته وسالمة أراضيه .ويضيف مرقص:
الباحــث يف الدولية للمعلومــات ،محمد
ّ
«الصفات الرئاسية تُ
ستشف بالتايل من هذا
شمس الدين ،ال يســتبعد أن يكون لبنان
النص ،بمعنى أنه ليس هناك رشوط أخرى
أمــام فراغ رئايس جديــد .ويوضح لنا أنه
النتخاب رئيس للجمهورية ،كأن يحوز عىل
«رغم قيام مجلس النواب ظاهريا ً بانتخاب
شهادة علمية أو أن يكون نائبا ً أو أن يحظى
رئيس الجمهورية ،إنما تبقى التســويات
بتمثيل شــعبي ،مثالً .فج ّل ما نص عليه
الدولية الناخب الذي يختار الرئيس فعلياً».
وأشــار إىل وجود أربعة ّ
الدستور هو نوعية وأهمية الدور الذي يلعبه
مرشحني أساسيني

عنوان واضح

غادة عيد

محمد شمس الدين

بول مرقص

ّ
وتوفر القدرة لديه والقابلية للقيام
الرئيس
بهذه األدوار الدستورية الفائقة األهمية».
يف حيثيات عمليــة االنتخاب« ،تكمن
العربة يف أن يحوز ّ
املرشح عىل أصوات النواب
بغالبية الثلثــن يف الدورة األوىل ،وبالغالبية
املطلقة يف الدورات التي تيل .فال ميزة يف هذا
اإلطار ألحد عىل اآلخر» ،يقول مرقص .مع
اإلشــارة هنا إىل أنه بإمكان النواب انتخاب
رئيس ممّ ن لم يعلنوا ّ
ترشحهم سواء كان
من السياســيني التقليديني أم ال« .ال لزوم
ّ
للرتشح وال إلعالنه رغم أنه ي ّ
ُفضل أن يكون
هناك رؤية للرئيس  -كي ال نقول برنامجا ً
 ألن ليس لدى األخري صالحيات ال بل رؤيةتنفيذية» ،والكالم دوما ً ملرقص.
نســأل عن الرتشــيحات «املعدومة
الحظوظ» التي تشــهدها بتفاوت الدورات
املختلفة ،ومنها الحالية ،خاصة وأن بعض
ّ
املرشــحني هم من الراسبني يف االنتخابات
النيابية أو لم يحالفهــم الحظ يف الدورات
الرئاسية السابقة .الجواب ،بحسب مرقص،
يشري إىل عدم وجود مانع قانوني ملن رسب
ّ
مرشــحا ً
يف االنتخابات النيابية بأن يكون
رئاســياً ،لكن ذلك ليس باألمر الحميد عىل
ّ
املرشــح حصوله عىل
اعتبار عــدم إثبات
الرشعية الشعبية املطلوبة وبالتايل يكون قد
انتقص بنفسه من حظوظ وصوله اىل سدّة
الرئاسة.
عن هؤالء الذين ّ
يرتشــحون وال فرص
كبرية لهــم بالنجاح ،يكون ذلــك إمّ ا عىل
سبيل الدعاية الشــخصية أو حتى بهدف
تســجيل موقف أو إحداث كــوّة يف الجدار
الرئايس ،وفق ما كان يــردّد الدكتور بيار
دكاش .وهي واقعة ذ ّكرنا بها مرقص قبل
أن نختم معه عندما ّ
ترشح األخري إىل رئاسة

الجمهورية يف نهاية الحرب اللبنانية حيث
لم يتج ّرأ أحد عىل إعالن ّ
ترشــحه .حينها،
كان دكاش يرصّ ح بذلــك علنا ً وجهارا ً من
عىل درج بكركي وغريها من الرصوح ،حيث
كان يجول عىل املرجعيات السياسية لكسب
تأييدها ،رغم يقينه بأن حظوظه من منظار
السياسة التقليدية ضئيلة .وهي يف الواقع
محاولة يلجأ إليهــا البعض لكرس الحاجز
ّ
املرشح
التقليدي القائل بوجوب أن يحظى
الرئايس بدعــم دويل أو حتى بتأييد الطبقة
السياســية التقليدية .فهل هو حقا ً حاجز
قابل للكرس؟

عيد تم التداول اإلعالمي باسم النائبة ندى
البستاني ومي الريحاني إىل تراييس شمعون
وفاديا كيوان وكلودين عون ( روكز سابقاً)
وجوزفــن زغيب وغريهن كمرشــحات
للرئاسة األوىل.

الثالثة ...لن تكون الثابتة

المنقذ الفدائي!

واآلن إليكم نمــوذج آخر مختلف كل
االختالف عن ّ
املرشحني :املهندس بشارة أبي
يونس ،رئيس حزب اإلنقاذ البيئي وصاحب
الصورة عىل لوحات إعالنية انترشت يف اآلونة
األخرية عىل الطرقاتّ .
ترشــح يف العامني
 2009و 2018إىل االنتخابــات النيابية دون
ُوفق .وها هو يعاود ّ
أن ي َّ
ترشحه إىل الرئاسة
صفر حظوظ
وصــل خرب ّ
بعد أن خاض التجربة ذاتها يف العام .2016
ترشــح غــادة عيد من
نتّصل  -بال موعد مسبق  -بأبي يونس الذي
خالل اســتفتاء شــعبي أقيم عــر أحد
يبادرنا بأن ّ
ّ
ترشــحه املتك ّرر هو انتفاضة
مرشحني
املواقع اإللكرتونية شمل أسماء
ّ
عىل اإلقطاع السيايس بجميع أوجهه ،إذ من
ومرشــحات موارنة لم يحالفهم الحظ يف
حق الشعب أن يكون له ممثّلون منه وله.
االنتخابات النيابية األخرية  .وح ّلت يف املرتبة
ّ
السادسة من أصل عرشة ّ
املرشــح؟
ما هي أدوات قوّة حرضة
مرشحني ،كما ت ّم
«أعتمد عىل قدراتي الشخصية وعالقاتي مع
إبالغها «فعالً ال أدري من قام باالســتفتاء
الخــارج كما مع بعض
ولم أروّج لعملية التصويت
الجهات يف الداخل الذين
يل .لكــن رغــم ذلــك ،لم
ال يمكنني تســميتهم.
أرفض ولم يكن من مانع أبي يونس :تواصلت مع
لدي .فنحن نمارس العمل
لقد تواصلت مع الرئيس
الرئيس الفرنسي وأخذ
الفرنيس الحــايل وهو
السيايس حتى لو انعدمت
برنامجي باإلعتبار...
أخذ برنامجي باالعتبار.
حظوظنــا يف الوصــول.
يجب أن نربهن للشــعب فليعلم الجميع أنّي قوي فليعلم الجميع أنّي قوي
ولســت ضعيفاً» .هكذا
ولجمهور الثورة خاصة أن
ولست ضعيفًا
وبكل ثقــة يجيبنا أبي
لدينا بدائل .هناك الكثري من
ّ
السيّدات والرجال الذين يتمتعون بالكفاءات
يونس متمنّيا ً عىل الرئيس املستقبيل
التخل
الكفيلة بإيصالهم إىل املواقع األوىل يف البلد».
عن األنا وااللتفات إىل الشــعب الفقري ال اىل
قالت عيد لـ «نداء الوطن».
الصفقات التي تراكم ثروات األغنياء.
 لكنــك لــم تُ َّوفقــي يف االنتخابات
نســأله أيضا ً عــن تجربتــه األوىل
النيابية األخرية ،فعالم عمليا ً االتّكال يف تلك
ودروسها ،فيشري إىل أنها لم تكن ناجحة إال
الرئاسية؟
أنه تم ّكن من فهم اللعبة السياسية وكيف
« لقــد حصلــت عــى  3000صوت،
يجب تسيري عمليات التواصل والرتكيبات
وبمجهود شخيص ،دون أن أقبل املساومة
املتوازنة بــن الداخل والخــارج .وكونه
ّ
منصة .انا ال أستســلم
مع أي حــزب أو
يؤمن بديمومة لبنــان ويريده أفضل مما
وسأتابع يف العمل السيايس ألنني أؤمن ليس
كان« ،سأكمل باملعركة حتى لو لم أنجح
فقط بالتغيري وإنما بحاجتنا إىل الثورة».
كنموذج عن رجل لديه مبادئ ومثل عليا.
لنعــود قليالً إىل الواقــع ونتحدّث عن
املعركة ما زالــت يف بدايتها .حظوظي إما
حظوظ النجاح يف مواجهة حيتان املنظومة
 % 1أو  .100%االتــكال هو عىل أصحاب
ّ
ّ
النــرة الذين يريــدون خالص
العقــول
الرتشح بالنسبة لعيد ،رغم أنها
السياسية.
لبنــان من املنظومــة والطبقة الحاكمة
تدرك جيّــدا ً أن ال حظوظ لديها يف الوصول
والفاعليات كافة .إنهم بحاجة اىل رئيس
إىل بعبدا ،يأتي لتقــول «ما زلنا موجودين.
مثيل لتحقيق هذه األهداف».
لقد ُر ّشــحت كوني من الطائفة املارونية
أبــي يونس ال يكتفي بهــذا القدر بل
وأنا حارضة للعمل الســيايس رغم أنني قد
يحدّثنــا بلغــة الواثق عن أنه سيســتمد
ال أحصل عىل أي صــوت .ليس لدينا نواب
صالحياته من الشعب قاطعا ً الطريق أمام
يريدون إيصال شــخص مستقل ،تغيريي
التدخالت الخارجية ،عامالً بجهد من أجل
وثوري .فهذا رضب مــن الخيال مع هكذا
تأمني ضمان الشيخوخة والبطاقة الصحية
منظومة».
واملدارس والكهرباء واالستشفاء ...وتسليح
عيد لفتت اىل أن املرحلة الحالية تحتاج
الجيش وقــوى األمن ومحاربة الفســاد
إىل رئيس قوي يتمتع بصفات ثالث :النزاهة
والفاســدين .فهو يريد أن يكون «الرئيس
واملعرفة والشــجاعة .فالرئيس هو سيف
املنقذ الفدائي للبنان».
حق وعدل وقانون ،وبإمكانه ،حني يكتشف
نطرب لهذا الكالم .لكن أغلب الظن أن
أي مكمن فســاد أو مخالفة دســتورية
أبي يونس كغريه مــن الطامحني  -أكانوا
وقانونية ،تحريك القضاة والقوى املس ّلحة
«غــر تقليديني» أو»فدائيــن» ،ال فرق -
ملنع ما يحصل .كما أن من واجبه الســهر
يدركون جيّدا ً أن اللعبة يف مكان آخر.
عىل حسن تطبيق القوانني والدستور .وعدا
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 The Fabulous Seriesتنطلق بـ"أزنافور"

هاروت فازليان :نعم هذا هو لبنان
وهكذا سيبقى

نحن شعب يرفض اإلستسالم ،فمهما ضاقت به الظروف تراه
ينتفض على واقعه الموجع مبلسمًا جراحه بالعودة إلى جذوره
ّ
والفن والثقافة .تندرج أمسية أول من
المتشبّعة بالموسيقى
أمس من" مهرجانات جونية الدولية" برعاية وزارة السياحة بكازينو
لبنان في اإلطار هذا .أما الهدف السامي فإعادة ّ
بث النبض في

جــــــورج بــــــوعــــــبــــــدو
بــدأت األمســية بكلمــة مقتضبة لرئيســة
املهرجان زينة افرام أكدت فيه إرصار املهرجان عىل
"نرش مفهــوم لبنان الثقايف واإلنفتــاح عىل الرتاث
الفنــي العاملي بدعم األوركســرا الوطنية اللبنانية
واملوسيقيني واملواهب الشابة".
ولفتت افرام إىل أهمية مشاركة املواهب الفعليّة
يف املشهد الفني والثقايف الذي يذ ّكرنا بلبنان العراقة
مؤ ّكدة رضورة دعم هذه املواهب بشتى الوسائل.
مبتكر الفكرة املايسرتو الذائع الصيت هاروت
فازليان أراد أن تحمل مبادرته عنوان The Fabulous
 Seriesأي السلســلة املدهشــة ألنه شاء بذلك أن
غني بالثقافة والجمال
يربهن للعالم أن البلــد هذا
ّ
فال يحكم عليه من باب التخبّط املرحيل ّ الذي يعيش

فيه فجوهره أنقى بكثري من املشــاكل اآلنية التي
ّ
تنغص حياة قاطنيــه" :نعم هذا هو لبنان :ثقافة
وفن وجمال وهكذا سيبقى منارة للفنون يف العالم
مهما اشتدّت الرياح" يؤكد فازليان.
ويكمل" :ما نحاول فعله هــو أن نطلع العالم
عىل ثقافتنــا وقدرتنا عىل محــاكاة التنوع الثقايف
عرب تقديم باقة من األمســيات التــي تختلف عن
بعضها موسيقياً .ويضيف أن أمسية أزنافور ليست
تجسيدا ً لشخص الفنان الفرنيس بقدر ما هي قراءة
فنية ألغنياته" .ال يمكننا أن نكون مثل "أزنافور"؛
ولكن أغنيات العمالق هي ملك للجميع واألمســية
هذه تجســيد لقراءتنا الفنيّة لها وقد أرفقنا العزف
برشيط "فيديو" يتزامن مع كل أغنية".
وتماما ً كما عهدنا يف أمسيات أزنافور تواىل األداء
ملا يربو عىل الساعة دون انقطاع أو اسرتاحة فعزفت

هاروت فازليان (تصوير رمزي الحاج)

البلد المتهالك تحت وطأة األعباء المالية واإلقتصادية والكوارث
اإلجتماعية بسلسلة من األمسيات الموسيقية وصو ً
ال إلى شهر
كانون األول من آخر السنة .إنطلقت المبادرة بتحية إلى العمالق
الفرنسي شارل أزنافور بأمسية حملت عنوان إحدى أغنياته الشهيرة:
.Formidable Aznavour

األوركسرتا أجمل ما غنّى الفنان الراحل وتناوب عىل
أداء األغنيات ك ّل من الفنان األرمني هايك بيرتوسيان
والفنانة واملمثلة اللبنانية سينتيا كرم.
وأبهر بيرتوسيان الجمهور بصوته وأدائه اللذين
ذ ّكرانا بالكبري "شارل أزنافور" إىل ح ّد كبري .وتماما ً
مثل األخري حرص بيرتوسيان عىل مخاطبة الجمهور
بني الفينة واألخرى مضيفا ً إىل األمســية مسحة من
الحيوية بخفة ظ ّله خصوصــا ً بتعمّ ده الرقص عىل
وقع أغنية  Deux Guitaresفأحيا للحظات مشــهد
أزنافور الراسخ يف الذاكرة أمامنا .وبيرتوسيان القادم
من يريفــان عاصمة أرمينيا ،ابن عائلة فنية ،فوالده
املمثل فرطان بيرتوسيان .درس بيرتوسيان يف فرنسا
حيث عاش ليعود إىل الوطن ويكمل تعليمه يف العلوم
السياســية وينجذب الحقا ً إىل حيــاة الفن والغناء.
وأ ّلف بيرتوسيان تمثيليات كوميدية عدة ،وشارك يف

كثري مــن الحفالت ولعل أهمّ ها وفق قوله عندما أدّى
أغنيات أزنافور بحضور األخري نفسه.
وكان الفتا ً يف األمسية تميّز سينتيا كرم بأداء نرفع
له القبعة خصوصا ً حني أدّت أغنية Comme ils Disent
عىل طريقتها الخاصة فتفاعل معها الجمهور بشكل ال
يوصف مغدقني عليها بالهتاف التشجيعي والتصفيق.
كانت فعالً ليلة مدهشــة بكافة املعايري أعادتنا
بلمــح البرص إىل الزمن الجميل حيــث التالقح املثري
بني براعة اللحــن وجمال الكلمــات واألداء املتقن
فنســينا لربهة من الزمن أين آلت بنا األوضاع لنعود
إىل الجذور؛ إىل هويّتنا الحقيقية؛ وواقعنا الذي ال لبس
فيه فنحن تمامــا ً كما تقول أغنية جوليا بطرس من
أرباب «أنا بتنفس حرية»؛ مع تغيري بسيط وهو أننا
كشعب ّ
نتنفس «ثقافة» فلن تقطعوا عنا هذا «الهوا»
مهما اجتهدتم وجهدتم ومهما كره الكارهون.

سينتيا كرم مع هايك ماتوسيان

ّ
"قضيها انبساط"
ميريام فارس تطرح

...ويارا تختتم ألبومها بـ"عايش فيي"

تشويق لع دّة أيام ،طرحت مرييام فارس
بعد
ٍ
فيديو كليب أغ نيتها الجديــدة بال ّلهجة املرصيّة
ّ
ّ
املنصات اإللكرتونية
"قضيها انبساط" عىل جميع
وقناتها الرسمية يف موقع "يوتيوب".
وتفاؤل من
األغنية ،التي تحمل رســالة فرح
ٍ
مرييام لجمهورها ،هي من كلمات مصطفى حسن
وألحان أحمد مصطفــى وتوزيع هاني ربيعه ،أمّ ا
الفيديو كليب فحمل توقيع املخرج رشيف ترحينة
ّ
وحقــق فور صدوره نســبة مشــاهدة مرتفعة،
فتصدّر قائمة الرتند يف لبنان ومرص والســعودية
واإلمارات ،واملغرب وعدد من البلدان العربية.

أَطلقت يارا أغنيتها الثامنة التي حم َلت عنوان
"عايش فيــي" (من كلمات وألحــان طارق أبو
جودة ،توزيع عباس صبّــاح ،أمّ ا الكليب فصور
تحت عدســة املخرج ســليمي) عــر صفحات
ّ
الخاصة بهــا وعرب قناتها
التواصــل االجتماعي
ً
مختتمــة بذلك ألبومها
الرســمية يف "يوتيوب"
الجديد "مَ ّليت" .وقد القت األغنية انتشارا ً كبريا ً يف
الساعات األوىل من إصدارها.
ً
يذكر ّ
طويلة حديثا ً يف
أن يارا عاشــت فــر ًة
اإلمارات ،وعادت ّ
خصيصا ً إىل لبنان من أجل إطالق
وتصوير هذه األغنية الجديدة باللهجة اللبنانية.
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...The Girlfriend Who Didn't Exist
ّ
معقدة عن حبيبة مز ّيفة
قصة حقيقية

جـــــــــــاد حـــــــــداد
يف العــام  ،2009لم يكن املصطلح املســتعمل
لوصف الفرد الذي ينتحل شخصية أخرى عىل شبكة
اإلنرتنت موجوداً .لكن ّ
تغي الوضع عند عرض الفيلم
الوثائقي ( Catfishاملصيدة) عن نيف شــوملان بعد
مرور ســنة ،فتع ّرف الناس حينها عىل ظاهرة تزداد
شيوعا ً مع مرور الوقت.
رسعان ما تحوّل هــذا الفيلم إىل برنامج واقعي
طويل حيــث يكشــف الضحايا هوية أشــخاص
يتعرفون عليهــم عرب اإلنرتنت .تعــددت القصص
الصادمة حول تزوير الهويــات وخيانة الثقة ،لكن
أغفل الربنامج عن عالقة العب كرة القدم األمريكي
مانتي تيو مع "حبيبته" ليناي كيكوا.
أحدثت هذه القصــة ضجة كبرية يف تلك الفرتة،
وأصبح تيو محط ســخرية يف الصحافة والقنوات
التلفزيونية بعد انكشــاف الحقيقــة .اليوم ،يعيد
الفيلم الوثائقي املؤلف من جزءينThe Girlfriend ،
( Who Didn’t Existالحبيبــة غري املوجودة) ،رسد
تلــك القصة الغريبــة كجز ٍء من سلســلة Untold
(قصص غري محكيّة) عىل شبكة "نتفلكس" ،وهو

يكشــف حقيقة الشــخص الذي كان تيو يتواصل
معه .يف العــام  ،2012كان تيو نجما ً رياضيا ً صاعدا ً
يف جامعته وموهبــة واعدة يف الرابطة الوطنية لكرة
القــدم األمريكية .بدا وكأن مســرة رياضية المعة
تنتظره .لكن يف  11أيلول من تلك الســنة ،واجه هذا
الشاب مأساة مزدوجة :توفيت جدته أنيت سانتياغو
وحبيبته ليناي كيكوا يف اليوم نفسه.
كانت حبيبته طالبة عمرها  22عاما ً يف جامعة
"ستانفورد" ،وقد نجت من حادث سري مريع لتعود
وتموت بســبب رسطان الدم .حني نزل تيو إىل ملعب
كــرة القدم ،قدّم أدا ًء المعا ً عىل جميع املســتويات،
ثم قال إنه وَعَ د كيكــوا بامليض قدما ً ومتابعة اللعب
وتكريمها عرب أدائه القوي يف حال أصابها مكروه.
ر ّكزت وسائل اإلعالم عىل هذه القصة العاطفية
التي تتمحور حــول العب كرة قدم تأثّر بخســارة
حبيبتــه .لكن رسعــان ما تعمّ ق املوقــع الريايض
 Deadspinيف استكشاف هذه القصة.
تلقى املوقع رسالة إلكرتونية مجهولة املصدر ثم
بدأ تحقيقاته حول كيكوا .بعد موتها املزعوم بأربعة
أشهر ،كشف الصحافيان تيموثي بريك وجاك ديكي
أنها لم تكن موجودة أصــاً ،بل إن صورها الرمزية
تعود إىل امرأة اســمها ديان أومــرا (لم تكن تعرف
أنها جزء من هذه الخدعة) ،وقد ن ّ
ظمت امرأة اسمها
"نايا توياسوسوبو" هذه العملية كلها .األغرب من
ذلك هو أن تيو كان يعرف نايا.
تع ّرف تيو عىل املرأة التي ادّعت أنها كيكوا للمرة
األوىل عرب تويــر يف العام  ،2011ونشــأت بينهما
صداقة عىل شــبكة اإلنرتنت .زاد الوضع تعقيدا ً ألن
تيو لم يعــرف الحقيقة ،وقد شــعر باإلحراج عىل
األرجح ألنه لم يقابل حبيبته شــخصيا ً مع أنه أخرب
أفراد عائلته بأنهما التقيا.

غــــــــيـــــــــاب

وفاة شكسبير الصومالي الشاعر حضراوي
غيّب املوت الشــاعر الصومايل محمد إبراهيم
ســمي املعــروف بـ"حــراوي" وا ُمل َّ
َو ْر َ
لقــب
بـ"شكسبري الصومايل" الذي تويف يف منطقة أرض
الصومال االنفصالية ،حيــث كان يعيش .وكان

حرضاوي البالغ مــن العمر  79عاماً ،ويُعترب من
كبي يف
أشهر شــعراء الصومال ويحظى باحرتا ٍم ٍ
املجتمــع الصومايل ،يُعاني مشــاكل صحيّة منذ
سبع سنوات.
يف رصيده عرشات األغنيات واملالحم الشعريّة
ٍ
ســنوات يف السجن بني عامي
وقد أَمىض خمس
 1973و 1978يف ظــ ّل الدكتاتورية العســكرية
لســياد بري ،النتقاده النظام من خالل كتاباته.
وبعــد إطالق رساحــه ،لجأ إىل إثيوبيــا ،وانتقل
منها إىل بريطانيا ،قبل أن يســتق ّر أخريا ً يف أرض
الصومال التي يتحدّر منها.
وأشاد الرئيس الصومايل حسن شيخ محمود
بالشــاعر الراحل واصفا ً إيّــاه "بأحد املثقفني
الصوماليني الذي عمل عىل املســاهمة يف توعية
الشــعب الصومايل وأدبه" .ولــم يكن لحرضاوي
ّ
وتوفيت زوجته يف آذار  2022يف مســقط
أبنــاء،
رأسه بوراو حيث كانا يعيشان( .أ ف ب)

حني انكشفت الحقيقة ،نرش تيو بيانا ً جاء فيه:
ُ
طوّرت
"التكلم عــن هذا املوضوع محرج جداً ،لكني
عالقة عاطفية طويلة األمد مع امرأة تع ّر ُ
فت عليها
ُ
كنت أعتربها
عرب اإلنرتنت .لقد نشــأت بيننا عالقة
بشــكل متكــرر عرب اإلنرتنت
صادقة وكنا نتواصل
ٍ
ُ
بدأت أهتــم بها .من املؤلم
أو الهاتــف ،ورسعان ما
ُ
وقعت ضحية مزحة سخيفة
واملهني أن أكتشف أنني
وسلسلة من األكاذيب الالمتناهية".
تشمل سلســلة  Untoldالوثائقية مقابالت مع
تيو واملذنبة توياسوســوبو الذي أصبحت اآلن امرأة
ُ
"أردت أن أبدأ بعيش
متحولة جنســياً .هي تقــول:

ُ
كنت أريــد أن أعيش حياتي
حياتي بكل بســاطة.
كامرأة متحولة .ما ُ
زلت أشــعر بالسوء بسبب تلك
الخدعة وأتمنى أحيانا ً لو أنها لم تحصل .لكني أعود
وأفكر بأنني تع ّل ُ
مت الكثري عن هويتي اليوم وما أريد
أن أصبح عليه بفضل الدروس التي استخلصتُها من
حياة ليناي".
يظن البعض أن مسرية تيو الرياضية تأثرت سلبا ً
بهذه الحادثة ،لكنه يُر ّكز يف املقام األول عىل التع ّلم من
تجربته .هو يقول يف الفيلم الوثائقي" :سأتقبّل هذه
السخافة كلها ،وسأتقبل هذه النكات والسخرية كي
أصبح مصدر إلهام لكل من يحتاج إيل ّ".

بسام لطفي
...والممثّل السوري ّ
غيّب املوت املمثّل الســوري ّ
بسام لطفي أبو
ّ
مؤسيس نقابة الفنانني يف سوريا،
غزالة ،أحد أبرز
عن عمر  82عاماً .ولد الراحل يف مدينة طولكرم
الفلســطينية عام  ،1940انتقــل مع عائلته إىل

سوريا عام  1948إبان وقوع الحرب ،وساهم يف
فرتة شبابه بتأســيس املرسح القومي السوري
واملرسح الوطني الفلســطيني ،ويف مســرته
نحو ســبعني عمالً فنيا ً بني املرسح والتلفزيون
والسينما واإلذاعة.
ويُعــ ّد لطفي من جيــل املمثلني الســوريني
األوائل الذين ســاهموا يف تأسيس الدراما السورية،
وشارك يف عرشات األعمال واملسلسالت التي حققت
ً
ً
واســعة ،أبرزها "يوميات مدير عام"،
عربية
شهر ًة
"نهاية رجل شــجاع"" ،إخوة الرتاب" و"التغريبة
الفلسطينية" .كما لُ ّقب بـ"عميد الدراما السورية"،
وكان أحد أبرز األصوات التي رافقت مُستمعي إذاعة
دمشــق عرب برنامج "حكم العدالة" طيلة أكثر من
ثالثني سنة.
ونعاه عــرات املمثلني والفنانني الســوريني،
وكتب املخرج السوري محمد زهري رجب" :مؤل ٌم هذا
ٌ
قامة من قاماتنا ترح ُل اليوم أيضاً"( .أ ف ب)
الرحيل،

حظــــــك اليـــــوم

الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

إنتبه لوضعك املعنوي
والصحي فقد تقع ضحية
اإلحباط أو املرض.

تتسلط عليك األضواء وتخضع
لعدة تجارب مهمة فال تضعف
ُ
وقم بواجباتك عىل أكمل وجه.

ع ِّزز العالقات اإلجتماعية
والعائلية فالفرتة تساعد عىل
الروابط رغم شدتها.

ال تناسبك إطالة الخالف
والزعل ،سارع يف تقريب
وجهات النظر والتسامح.

باستطاعتك إدارة املفاوضات
بشكل جيد ولبق .قد تناقش
موضوع إرث أو مال.

عالج كل التطورات
بموضوعية وأعصاب باردة.
تترسع يف اتخاذ القرارات.
ال
ّ

المــــيزان

العقــــرب

القــــوس

الجــــدي

الدلــــو

الحــــوت

 23أيلول -
 23ترشين األول

 24ترشين األول -
 21ترشين الثاني

 22ترشين الثاني-
 21كانون األول

 22كانون األول -
 19كانون الثاني

 20كانون الثاني -
 18شباط

 19شباط -
 20آذار

ال تسمح للواجبات بالتزامن
وال بالرتاكم .كن أكثر تنظيما ً
وأحسن إدارة عملك ومنزلك.

تجنب إثارة العداوات وإهمال
وضعك الصحي .خذ قسطا ً من
الراحة واهدأ.

تصبح األجواء أكثر مرونة .قد
تظهر لقاءات طارئة مع اإلخوة.

فرتة مناسبة لإلعتذار أو
للقيام بخطوة تتط ّلب جُ رأة
وحماسة منك.

ال تبخل عىل العائلة بالعطف
واللطف ،فهم سعداء
بوجودك بقربهم.

ال تكرتث النتقادات الغري بل
اعمل وفق ما يمليه عليك
عقلك وحدسك.
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وقـفـة من بـاريـس

"حجارة الجوع" الناطقة
عــيــســى مــخــلــوف
"حجــارة الجــوع" التي
تحدَّث عنهــا اإلعالم الغربي هذا
األسبوع تشبه غربانا ً تحوم فوق
أرض قاحلة تقطنهــا كائنات
ماتت جوعــاً ،أو هي يف طريقها
إىل املوت .تَظهــر هذه الحجارة
عندما يحــ ّل الجفاف وينحرس
املاء عن اليابسة كما الحال اآلن
يف أوروبا مع انخفاض منسوب
امليــاه يف البحــرات واألنهار.
ينحرس املاء وتظهــر إىل العلن
صخــور كانت مطمــورة وقد
حُ فِ ــ َرت عليها عبــارات تؤ ِّرخ
منذ قــرون لســنوات الجفاف
ويرقى أقدمهــا إىل العام ،1417
وآخرها ســجَّ َل موجة الجفاف
التــي حصلت يف العــام .2018
وقد حُ فرت عىل إحدى الصخور
يف العــام  1616العبارة التالية:
"ابكوا إذا ما رأيتموني" .كلمات
تعكــس املعاناة التــي حدثت
ويمكن أن تحدث بســبب سوء
مواسم الحصاد ،وما يستتبع ذلك
من تهديد باملجاعة ،كما حدث،
ذات يــوم ،يف أوروبــا الرشقيّة.
إنّها عالمــات من املايض ،لكنّها
َ
استرشفت املســتقبل الذي هو
حارضنا اليوم بــك ّل ما ينطوي
عليه من مخاطر.

ّ
إن انحســار مــاء بعض
األنهار كشــف أيضا ً عن عدد
من الكنــوز األثريّة ،باإلضافة
إىل قنابل من الحــرب العامليّة
ا لثانية ظ ّلــت مطمورة حتّى
اليــوم" .قــد تكــون موجة
ا لجفاف الراهنة هي األســوأ
م نذ خمسمئة ســنة" ،تقول
الباحثة األساســيّة يف "مركز
األبحــاث املشــركة" التابع
ل لمفوّضيّــة األوروبيّة أندريا
توريتي .وستكون هذه املوجة،
ب حسب العلماء ،إنذارا ً ملوجات
أشــ ّد خطورة .عشيّة الحرارة
ا لعالية التي أصابــت أوروبا
ه ذا الشــهر ،نرشت صحيفة
"لومونــد" الفرنســيّة مقاال ً
ذ كرت فيه ّ
أن فرنسا ستشهد
نهاية هــذا القرن موجات من
الحرارة ال تق ّل عن الخمســن
درجة ،وما حصــ َل أنّها َ
بلغت
بالفعل ،يف األيّــام املاضية ،ما
يفوق األربعني درجة.
م ا يزيد األمــر خطورة ّ
أن
ما يطالعنــا يف العالم اآلن  -عىل
مستوى ُّ ُ
تغي املناخ الذي يُعَ ّد أحد
التحدّيات الكبــرة التي تواجه
البرشية يف زمننا الراهن ،ويتمثّل
يف االحتباس الحــراري والتلوّث
والفيضانات والجفاف وذوبان
الجليد القطبي  -ال يحدث بفعل
عوامــل طبيعيّة وحســب ،بل

جر الجوع
َ
ح َ

أيضا ً بفعل عوامل اإلنســان يف
الطبيعة :حرق الوقود األحفوري
كالفحم والنفــط والغاز .وما
يســاهم يف إطالق ثاني أُكسيد
الكربون ،باإلضافة إىل وســائل
النقل واملصانع ،حرائق الغابات
وتربية املوايش ومدافن القمامة
واســتهالك الطاقة واستخدام
األرايض والثــروات الطبيعيّــة
بصورة همجيّة ال ســابق لها.
قبــل القــرن التاســع عرش،
ّ
التغــرات البيئيّة طبيعيّة
كانت
ّ
كتغيات الدورة الشمسيّة ،لكن،
اختلف األمر بعد ذلك ،وأصبحت
األنشطة البرشيّة سببا ً أساسيّا ً
يف ُّ
تغي املناخ.

يف هــذا الســياق ،ن ُ ِشَت
ّ
مؤخــرا ً خمســون صــورة
فوتوغرافيّة تكشف إىل أيّ مدى
تبدّلــت مالمــح األرض خالل
الخمسني ســنة املاضية .صور
رائعة ومرعبة يف آن واحد لكوكب
ّ
يتغي مصريه (لم يعد ،يف أيّ حال
من األحوال ،كمــا كان منذ أمد
قريب) ومصــر الكائنات التي
تعيش عىل ســطحه .والصور
م ِّ
ُحصلة برنامج القمر الصناعي
"الندسات" الذي أطلقته وكالة
"ناســا" يف العام  ،١٩٧٢وهي
جزء مــن ألوف الصــور التي
التُقِ َ
طــت لألرض مــن الفضاء
وتُظهر بشــكل واضــح تماما ً

جمــال األرض الهائــل ،وكذلك
ُّ
للتغي الحاصل.
اآلثار املدمِّ رة
السؤال املطروح بحدّة اليوم:
مَن الــذي ســيواجه التحديات
الكبــرة القائمــة وينقذ األرض
ومن عليها من هذا الجنوح الذي
يبدو معه العالم اآلن عىل شــفري
هاوية؟ أم ّ
أن أصحــاب القرار،
القابضني عىل زمــام األمور ،ال
يعنيهم ذلك ،وهم يف ّكرون ،وفق
حســابات الربح والخســارة ،يف
اللحظة اآلنيّة فقط ،وبما يتناسب
مع مصالح هــذه الدولة أو تلك؟
وهل يمكن التعويــل عىل هؤالء
وسياساتهم االقتصاديّة هي التي
أوصلــت األرض إىل هذا املصري؟

هل يمكــن أن يأتــي الح ّل ممّ ن
يأخذون العالم إىل حروب ال تنتهي
ويهدّدون باســتعمال األسلحة
النوويّة وجو َد البرشيّة جمعاء؟
يقــول عالــم االجتماع
الفرنــي إدغار مــوران ّ
إن
"تناقضات نظام ما بإمكانها
أن تفرز أُسسا ً تؤدّي إىل تجاوز
هــذه التناقضــات والتغ ّلب
عليها" .وهل لدينا اآلن يف األفق
سوى تصديق هذا املوقف الذي
يحيلنا إىل العبارة الشهرية التي
أطلقها الشــاعر والفيلسوف
األملانــي هولدرلــن" :حيث
يستفحل الخطر ،ينمو أيضا ً ما
يُنقذ وما يساعد عىل الخالص".

ُتح ّ
ذر من ثغرة أمنية ُتهدّد أجهزتها
أَوْصت "آبل" أصحاب بعض النماذج من هواتف
"آي فــون" وأجهزة "آي باد" اللوحية وحواســيب
"ماك" بتحديث برنامج التشــغيل الذي تشوبه ثغر ٌة
ٌ
أمنية تُتيح التح ّكم بهذه األجهزة.
وتطال هذه املشــكلة النســخة السادسة من
هواتف "آي فون" والنســخات التالية وك ّل أجهزة
"آي باد برو" والجيل الخامس من "آي باد" واألجيال
الالحقة وك ّل حواســيب "ماك" .وكشفت "آبل" أن
النسخة الســابقة من برنامج التشــغيل تتضمّ ن

آثــــــــــــــــــار

جمع َمغليثي ّ ضخم في إسبانيا
ُم ّ
اكتُشف يف جنوب إسبانيا
مجمّ ٌع صخريٌّ مكوّ ٌن من أكثر
من  500شــاه ٍد قائ ٍم تعود إىل
آالف السنني ،ما ّ
يؤهله ليكون
أحد أهم املواقع يف أوروبا.
وعُ ثر عىل هذه الشــواهد
أرض تبلغ مساحتها
القائمة يف ٍ
 600هكتار يف مقاطعة ويفال
(جنوب غرب إسبانيا) ،بالقرب
من نهر غواديانا .وكان يُفرتض

إنتاج األفوكادو يف هذه األرض،
ّ
لكن "إمكاناتها األثرية" دفعت
اىل التنقيب الذي أظهر أهميتها.
وأشــار الباحثون إىل أنه
مغليثــي ضخ ٌم وأكرب
"موق ٌع
ٌّ
تجمّ ــع للشــواهد القائمــة،
وتتّسم تشكيلته بأنها األوسع
تنوّعا ً بني املجموعات املوجودة
موقع واح ٍد يف شبه الجزيرة
يف
ٍ
األيبرييــة" .ومــن املحتمل أن

تكون الحجارة العمودية األوىل
يف املوقــع قد نُصبــت خالل
النصــف الثانــي مــن القرن
السادس أو الخامس قبل امليالد.
الشــواهد القائمة البالغ
ً
محفوظة
عددُها  526كانــت
يف مكانها األصــي أو مدفونة،
مرت واح ٍد
ويتفاوت طولها بني ٍ
وثالثة أمتــار ،ولها أشــكال
مختلفة .وتكمن القيمة الكبرية
للموقع ا ُملكتَشف يف كونه يتمتّع
ٍ
حفــظ جيد ٍة ويف التنوّ ع
بحالة
الكبري يف عنارصه املغليثية.
ويُعترب موقــع كارناك يف
شــمال غرب فرنسا ،أحد أكرب
املواقع يف العالم يف هذا اإلطار،
إذ يحوي نحو ثالثة آالف شاه ٍد
قائم .وإذ أشــار الباحثون إىل
أن العمــل عىل نبش هذه اآلثار
مق ّر ٌر مبدئيا ً حتى عام ،2026
أوضحوا أن الزيارات ستكون يف
ً
متاحة لقس ٍم منها.
الغضون
(أ ف ب)

تعسفي ّ
رمز ُّ
يوفر النفاذ
تطبيقا ً قد يُتيح اســتخدام ٍ
إىل الجهاز ويسمح للقرصان املعلوماتي بالتالعب به.
وإلصالح الخلل ،حثّت املســتخدمني عىل تحميل
النســخة  15.6.1من برنامج التشغيل "آي أو أس"
لهواتف "آي فون" و"آي باد أو أس" 15.6.1 ،ألجهزة
"آي باد" و"ماك أو أس مونتريي" ،ونسخة 12.5.1
لحواســيب "ماك" .وأفادت املجموعة األمريكية بأن
باحثني لم تكشف عن هويّتهم أبلغوها بوجود الثغرة.
ً
أهمية ُقصوى لحماية
ويُويل عمالق املعلوماتية

البيانات الشخصية ولألمن السيرباني .ففي نيسان
 ،2021ألزمت التطبيقات ا ُملستخدَمة عىل هواتف "آي
فون" بالحصول عىل إذن املستخدمني إذا ما أرادوا أن
ٍ
تطبيقات أخرى
تُجمع بيانات عنهم بشأن استخدام
ُّ
وتصفح االنرتنت .وحَ َرم هــذا التعديل يف نظام "آي
ٍ
تطبيقات تُعوّل كثــرا ً عىل اإلعالنات ،مثل
او اس"
ٍ
أدوات قيّمةٍ كانت
"فيسبوك" و"سنابتشــات" ،من
ً
ٍ
إعالنية كبرية.
عائدات
تُد ّر عليها
(أ ف ب)

متحف

متحف غالسكو يُعيد قطعًا فنية منهوبة
إلى الهند
س ّلم متحف غالسكو رسميا ً
قطع أثريّةٍ كانت قد
للهند سبع
ٍ
نُهبت خالل فرتة االســتعمار يف
القرن التاســع عرش ،يف سابقةٍ
ملؤسســةٍ ثقافيــةٍ يف اململكة
املتحــدة .وكانت هــذه القطع
األثرية السبع نُهبت من أماكن
مقدّسةٍ بينها معابد وت ّم التربّع
بها ملجموعات متاحف املدينة.
ٌّ
ُ
ســت من القطع
وسقت
مــن شــمال الهنــد يف القرن
التاســع عرش ،فيما القطعة
الســابعة ،وهي َ
سيف احتفايل
يعود تاريخــه إىل القرن الرابع
بشكل
عرش تقريباً ،تم رشاؤه
ٍ
غري قانوني بعــد رسقته من
مالكيه األصليني.
ّ
املحصلة ،ق ّرر املتحف
ويف
إعــادة  51قطعة .فباإلضافة
ّ
املخصصة
إىل القطع الســبع

للهند ،هناك  19قطعة برونزية
من مملكــة بنني الســابقة
ستُعاد إىل نيجرييا ،و 25قطعة
َّ
مخصص
مختلفة بينها ما هو
ملراسم احتفاليةٍ لقبائل شايان
ريفر وأوغالال يف والية ساوث
داكوتا األمريكية.
وتش ّكل عمليات االسرتداد
جزءا ً من عملية مراجعة تُجريها
املتاحف الغربية ملصادر القطع

املحفوظة فيها ،يف أعقاب تنامي
نشــاط الحــركات املناهضة
للعنرصية يف السنتني األخريتني.
وقــال رئيــس املتاحــف
واملجموعات يف "غالسكو اليف"
دانكــن دورنــان ّ
إن "عملية
ً
ً
ً
مهمة
فارقة
عالمة
اإلعادة تمثّل
لغالسكو ،وتهدف إىل ضمان أن
يسرت ّد املالكون الرشعيون هذه
األعمال"( .أ ف ب)
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بيكاسو ...كيف اكتسب شهرته؟
في كتاب ( Picasso’s Warحرب بيكاسو) للصحافي هيو إيكين ،يبدو الرسام الذي َيرِد اسمه في العنوان شخصية
ثانوية نسبيًا .يتّضح هذا الجانب في مقدمة الكتاب .تصطحبنا البداية الدراماتيكية المتقلّبة إلى حفل عشاء في
نيويورك ،في العام  ،1924داخل منزل جون كوين ،محام في "وول ستريت" ومم ّول رائد للفنون الحديثة واألدب.
بعد تقديم القهوة ،يصطحب كوين أصدقاءه ومحبي الفن المعاصر لرؤية أحدث مقتنياته .يكتب إيكين أن الحاضرين
"اندهشوا بذلك المستطيل العمالق .لقد وقفوا أمام تحفة ليلية ساحرة وغريبة في آن" .نظرًا إلى عنوان الكتاب ،قد
يتوقع القارئ أن يكون ذلك المستطيل الضخم لوحة قماشية لبابلو بيكاسو ،لكنه ليس كذلك.
عىل التجار لنرش أعمالهم يف السوق .عندما
ديــــانــــا ســــيـــــف غـــــريـــــنـــــوالـــــد
أصبحت قنوات إيصال الفنون إىل عامة الناس
خارج املعرض الخاضع للجان التحكيم التي
توزع الجوائز ،احتاج الرســامون والتجار
معا ً إىل وسائل أخرى إلثبات جودة أعمالهم
الفنية الجديدة .تمكــن النقاد الفنيون من
إنهــا لوحة "الغجريــة النائمة"
ملء هــذه الفجوة عرب تقييــم األعمال يف
للرسام هنري روســو ( ،)1897وقد
املتاحف واملعارض التجارية .كان أي تقييم
أصبحــت اآلن جزءا ً مــن مجموعة
حمايس يف الصحف بديالً عن ميدالية الرشف
متحف الفــن الحديــث يف نيويورك.
يف معرض "الصالون".
تع ّلم روســو مهاراته الفنية بنفسه،
ر ّكز هاريسون وســينثيا وايت عىل
وكان مســؤوال ً يف الجمارك الفرنسية
الرســامني االنطباعيني ،مع أن الخرباء
اإلقليميــة .انبهر بيكاســو بأعمال
اآلخرين افرتضوا يف الفــرة الالحقة أن
روسو وع ّرفه عىل أوساطه الحداثية،
االنتقــال الفعيل إىل النظــام القائم بني
حتى أنه استضاف مأدبة شهرية عىل
التجار والنقاد حصل الحقاً ،وتحديدا ً يف
رشفه .ســنعرف يف فصول الحقة من
بداية القرن العرشين .إنها اللحظة التي
الكتاب أن بيكاســو ســاهم يف إقناع
يعتربها إيكني نقطة البداية يف مسريته.
كوين برشاء هذه اللوحة القماشــية
هو يُحدد مسار الهيمنة املتزايدة لنظام
الفريدة من نوعها .لهذا السبب ،يبدو
التجار والنقاد بأســلوب بسيط( .اعترب
روســو نجم العمل الحقيقي ويبقى
خبري فلسفة الفن ،آرثر دانتو ،هذا النظام
بيكاسو يف خلفية القصة.
مرادفــا ً لـ"عالم الفــن" حني كتب عن
بطال القصة هما رجالن أمريكيان،
"مربعات بريلو" للفنــان أندي وارهول
ال الرسام اإلســباني :األول هو كوين،
يف العــام  .)1964باختصــار ،يقدّم لنا
والثاني هو ألفرد هاميلتون بار جونيور،
إيكني معلومات عن النظام الراهن الذي
املدير املؤســس ملتحف الفن الحديث.
يسمح بوصول الفنون إىل السوق وكيفية
يســتعمل إيكني هاتني الشــخصيتَني
قبولها كتحفة قيّمــة ،فنيا ً ومالياً ،قبل
لرسد تاريخ تَبَنّــي األمريكيني للحداثة
"تقديسها" يف نهاية املطاف.
بيكاسو (يمين) مع تاجر األعمال الفنية دانييل هنري كانويلر في  Villa La Californieالتابعة لبيكاسو | كان في فرنسا  ،عام 1957
األوروبية عىل مر عقود عدة من القرن
يف بعض املراجــع املتخصصة بتاريخ
"الصالــون" .ويف ظل تصاعــد الضغوط
فنانني مشهورين ،ويبقى التجار وجامعو
نقاهة يف شــتوتغارت ،أملانيــا ،يف العام
العرشين ،وهي نتيجة بطيئة وعشوائية
الفنون ،وبرأي أي شــخص عــادي عىل
املرتبطة بالعوامل الديمغرافية واألســاليب
األعمال الفنية وأمناء املتاحف التي تعرض
 ،1933عندما احرتق مبنى الرايخستاغ
وغري متوقعة .يغــرق كوين يف الظالم،
األرجــح ،يُعترب تجار الفنون رأســماليني
بينما يبقى بار بنظــر الكثريين مديرا ً
الطاغية ،تَفكك هذا النظام يف الجزء الثاني
تلك األعمال عىل الهامش .لكن يقلب إيكني
وبدأ النازيون يســتولون عىل الحكومة
متطفلني يستفيدون من االبتكارات الفنية.
من القرن التاســع عرش .راح الرســامون
املعادلة ويجعل التجــار وجامعي التُحَ ف
األملانيــة .حتــى أنه كان شــاهدا ً عىل
مرموقا ً للمتحف ومؤرخا ً فنيا ً رائداً.
لكن تختلف النظرة إليهم يف كتاب Picasso’s
يبحثون عــن طرق أخرى
واألمناء محور هذه الحكاية.
هجومهــم الرسيع عىل
يصبح هذان الرجالن
 ،Warإذ ينــال التجــار
لعرض أعمالهــم الفنية
يُر ّكــز إيكني عــى فنــون القرن
الفن الحديث الحقاً.
جزءا ً من جميــع أنواع
هــذه املــرة التقييم الذي
وبيعها بعد اســتبعادهم
العرشيــن .لكن يظهر عــى مر القصة
يوثّــق إيكني الجهود
اللحظــات التاريخيــة
يستحقونه .كان بيكاسو
من معــرض "الصالون"،
فنانون من القرن التاســع عرش ،منهم
التي اضطر بطال القصة
املهمــة .همــا يُعتربان
وأصدقــاؤه وزمالؤه ،مثل
بمــن فيهم الرســامون
بول ســيزان ،وإدغار ديغاس ،وفنسنت
لبذلها لجعل الرســامني
العبَني أساسيَّني يف بعض
جورج براك وأندريه ديران،
ّ
يثبت إيكين أن الحرب
شكل الرسامون
االنطباعيــون .يف الكتاب
فان غوغ .ش ّكل الرسامون االنطباعيون
األمريكيــن والــرأي
الحاالت ،بما يف ذلك دور
يملكــون حريــة العمل
الفرنسيون ومســرتهم املهنية نقطة
كوين املحوري يف تنظيم االنطباعيون الفرنسيون العام يتقبّلون بيكاســو
الشــهري  Canvases andالعالمية الثانية ساهمت والتعــاون يف العام 1910
(اللوحــات
Careers
تحوّل بــارزة يف طريقة إيصــال الفن
وأوساطه الراديكالية .ال
"عرض األسلحة" الرائد
ألن تاجر الفنون األملاني،
في ترسيخ مكانة
ومسيرتهم المهنية
القماشــية واملســرات
املعــارص إىل عامــة الناس وتســويقه
يتعلق أهم جانب يف الكتاب
يف العــام  .1913لكنهما
دانيال هنــري كاهنويلر،
املهنية) مــن العام  ،1965بيكاسو والفن الحديث
نقطة تحوّل بارزة
وســط جامعي الفنون .مــن املفيد أن
إذا ً برسد حيــاة الرج َلني
يتواجــدان يف املــكان
املقيــم يف باريــس ،كان
ناقــش عالِــم االجتماع في الواليات المتحدة
نراجع تجارب السوق التي خاضها أوائل
املناسب (أو الخاطئ) يف في طريقة إيصال الفن أو الرســامني املفضلني
يشــري جميع أعمالهم.
هاريسون وايت ومؤرخة
الفنانني لفهم أهمية مساهمات إيكني.
حاالت أخــرى .كان بار المعاصر إلى عامة الناس لديهما ،بــل إنه يعرض
كانوا يستطيعون الذهاب
على مستويات عدة
الفنون سينثيا وايت ظهور
بني منتصف القرن الثامن عرش وأواخر
تفاصيل بداية عالم الفن
يزور مجموعات من الفن
يف رحالت إىل جنوب فرنسا
ما يســمّ يانه "النظام بني التجار والنقاد"،
القرن التاســع عرش ،طرح الرســامون
الحديث العابر لألطليس بأسلوب ممتع .يف
الحديث يف االتحاد السوفياتي مثالً حني
جماعيا ً البتــكار الفنون جنبــا ً إىل جنب،
حيــث أصبــح الرســامون االنطباعيون
الناشطون يف فرنسا أعمالهم الجديدة عرب
املنشورات العلمية واملصادر العامة ،يُط َرح
تابع جوزيف ســتالني تقدّمه لرتسيخ
وسمح لهم الدعم املايل الذي قدّمه كاهنويلر
وغريهم من الفنانني املعارصين أكثر اتكاال ً
معرض حكومي فيه لجان تحكيم واسمه
هذا التاريخ يف املقام األول من وجهة نظر
ســلطته يف العام  .1927وكان يف فرتة
بزيادة قدرتهم عىل االبتكار.

لوحة «الغجرية النائمة» للرسام هنري روسو في متحف للفن الحديث في نيويورك |  ٨آذار ٢٠١٤

يُع ّلمنا كتاب إيكني أن مســارات االبتكار الفني والنجاح التجاري و"تقديس" األعمال الفنية (يُفرتض أن
تكون هذه العملية ســامية نظرياً) تحمل جوانب قذرة يف معظم األحيان .عىل مر مسرية تبجيل الفن الحديث
يف الواليات املتحدةُ ،ف ِرضت قوانني رضيبية كانت تحتاج إىل التعديل وحصلت انفصاالت قبيحة كان يُفرتض أن
يتجاوزها املعنيون .كذلك ،وقعت حربان واسعتان حيث أُصيب الفنانون أو ُقتِلوا ،واضطر تجار الفنون اليهود
للهرب إلنقاذ حياتهم ،وصودرت املجموعات الفنية عىل شكل غنائم من األعداء أو نَهَ بها النازيون .كان أبطال
قصة إيكني يحملون عيوبا ً كثرية وآرا ًء عشــوائية أيضاً .بعد مئــات الصفحات التي يظهر فيها كوين كبطل
مثابر للفن الحديث ،سنعرف أنه من أرشس املعادين للسامية ،مع أن بعض أصدقائه يهودي .تعجّ مراسالته
بمواقف مريعة حول بول روزنبريغ ،التاجر الذي تعامل مع بيكاسو لفرتة طويلة ،فضالً عن تعليقات مشينة
عن يهود أوروبا الرشقية الذين هربوا من أعمال العنف العرقية وهاجروا إىل نيويورك.
يثبت إيكني إذا ً أن الحرب العاملية الثانية ســاهمت يف ترسيخ مكانة بيكاسو والفن الحديث يف الواليات
املتحدة عىل مستويات عدة .أوالً ،ظهر اتحاد بني الديمقراطية الليربالية واالبتكار الفني الجذري بعدما فرض
الفاشــيون والديكتاتوريون رقابة مشــددة عىل الفن الحديث باعتباره عمالً منحرفاً .ثانياً ،كان الفنانون
وتجار الفن يحتاجون إىل مالذ آمن خالل الحرب ،فوجدوا يف الواليات املتحدة ما يبحثون عنه.
حني كانت الحرب محتدمة يف أوروبا ،ن ّ
ظم بار ومتحف الفن الحديث ،بمساعدة زوجة بار املجتهدة ومؤرخة
الفنون مارغريت سكوالري بار ،معرضا ً مدوّيا ً لبيكاسو .امتأل املعرض بأعمال خرجت من باريس بصعوبة قبل
سقوط فرنسا ،ورسعان ما ّ
ترسخت مكانة متحف الفن الحديث كأهم مؤسسة لتحديد النزعات الفنية الرائجة
يف الواليات املتحدةّ .
تنقل املعرض بني عرشات املدن يف أمريكا الشمالية خالل السنوات القليلة الالحقة ،وشاهد
مئات آالف الزوار ملحة عن ّ
رسا ٍم تع ّرض للســخرية يف الصحافة األمريكية قبل بضع سنوات .ساهمت أهوال
الحرب ومحرقة اليهود يف ّ
توسع شهرة بيكاسو التي بلغت ذروتها يف عالم الفنون خالل القرن العرشين .يبقى
مسار تكريس الفنون العظيمة فوضويا ً يف معظم الحاالت ،ويوثّق إيكني هذا الواقع بأسلوب مدهش.
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Future of Medicine

أعضاء حيّة رغم توقف القلب
نجحت عملية مبتكرة في عكس أضرار الخاليا بعد توقف القلب عن ضخ الدم ،وقد
تسمح بزيادة عمليات زرع األعضاء وتحسين عالجات النوبات القلبية والجلطات الدماغية،
ص ُيعتبرون في عداد الموتى اليوم .خضعت هذه
حتى أنها قد تنقذ يومًا حياة أشخا ٍ
العملية لالختبار على الخنازير حتى اآلن ،وهي تقضي بوصل الحيوان بمضخة تروي
الجسم ببديل اصطناعي عن الدم فيه أكسجين وخليط من مواد كيماوية أخرى لمنع
موت الخاليا وتحسين مسار إصالح األضرار.
يقول زفونيمري فرساليا من كلية الطب
يف جامعة "يــال"" :لقد أثبتنا أن الخاليا ال
تموت بالرسعة التي كنا نفرتضها .يمكننا
أن نقنــع الخاليا بأال تموت".
يف الوقــت الراهــن ،يمكــن وصل
أصحاب القلــوب الضعيفة بآالت القلب
والرئة التــي تضخ األكســجني يف الدم
ّ
وتضخه
وتزيل ثاني أكسيد الكربون منه
يف أنحاء الجسم.
لكــن إذا توقف قلــب املريض حني
يكون خارج املستشفى ،قد تترضر الخاليا
واألعضاء يف جســمه رسيعا ً بسبب غياب
األكســجني وترتاجع حينها فرص نجاته.
يصبح دمه يف هــذه الحالة أكثر حمضية
بسبب تراكم ثاني أكسيد الكربون وإطالق
عدد كبري من العنارص الضارة.
يذوّب النظام الجديــد،OrganEx ،
دم الحيوان بنســبة  1إىل  1مع بديل الدم
االصطناعــي الذي يحمل األكســجني،
وهــو يتمتع بحموضــة دقيقة ويحمل
مستويات مناســبة من الشوارد ومواد
كيماوية حيوية أخرى.
يشــمل هذا الخليط أيضا ً  13دواءً،
منها مر ّكبات تســيل الدم ملنع انســداد
األوعية الدموية الصغــرة بالجلطات،
فضــاً عن أدويــة تعيق مســار موت
الخاليا ،أو ما يُعــ َرف بالتنخر ،وعنارص
أخرى مضادة لاللتهابات.

يُعتــر بديــل الدم غــر مألوف
أيضــا ً ألنــه يخلــو من خاليــا الدم
الحمــراء التي تحمل األكســجني إىل
بروتــن الهيموغلوبــن يف الحــاالت
العاديــة .يحتوي الســائل يف املقابل
عــى "هيموبيــور" ،وهــو نوع من
الهيموغلوبني الذي يشتق من دم البقر.
يف العــام  ،2019ذكر فرســاليا
وفريقــه أن نظامهم تم ّكن من عكس
مؤرشات مــوت الخاليا عنــد ْ
وَصله
بأدمغــة خنازير ،بعد أربع ســاعات
عىل قطع رؤوســها .أراد الباحثون يف
آخر دراســة لهم التأكد من قدرة هذه
العملية عىل عكس األرضار الحاصلة يف
أعضاء أخرى بعد املوت واختبارها عىل
أجسام كاملة.
خضعــت الخنازيــر للتخدير العام
وو ُِصلت بأجهــزة التنفس االصطناعي
للسيطرة عىل ّ
تنفسها .ثم توقفت قلوب
ّ
الحيوانــات كهربائيا ً
وشــغل الباحثون
أجهــزة التنفس يف مرحلــة تُعترب فيها
الحيوانات نافقة.
بعد مرور ســاعة ،بدأت العالجات
التي تحاول تجديد وظيفة الخاليا .ربط
العلماء ســتة خنازير بنظام OrganEx
ووصلوا ستة حيوانات أخرى بآلة عادية
للقلب والرئة ،وتراجعت حرارة أجســام
املجموعتني إىل  28درجة مئوية لتقليص

General Knowledge

األرضار املحتملــة .اســتُ ِ
عملت ثــاث
َ
تتلق فيها
مجموعات مرجعية أخرى لم
الحيوانات أي عالج.

وقف موت الخاليا

بعد ســت ســاعات ،قاس العلماء
مســتوى تدفق الدم عــر ضخ صبغة
ّ
تحســن
وإجراء فحوصات للحيوانات.
تدفــق الدم نحو أعضــاء الخنازير التي
ً
مقارنة بالحيوانات
تلقت عالج OrganEx
املوصولة بآلة القلــب والرئة ،وقد انهار
جزء كبري من األوعيــة الدموية األصغر
حجما ً يف هذه الحالة.
كشــفت فحوصات عينات الخاليا
واألنســجة املأخوذة مــن الحيوانات
تراجع موت الخاليا وتجدد وظيفتها يف
املجموعة التي عولجت بنظام ،OrganEx
وقد اتضحت هذه النتيجة عرب قياسات
مثل كميــة الغلوكوز التي يســتطيع
الجسم تفكيكها.
يقول الباحثون إن أول اســتعمال
عميل للنظام يتعلق بالحفاظ عىل سالمة
األعضاء ا ُملعــدّة للزرع لفرتة إضافية ،ما
يعني التمكن من نقلها ملسافة أطول بني
املتربعني املتوفني واملحتاجني إليها.
يعتــر بيــر فريند مــن جامعة
"أكسفورد" النتائج األولية واعدة .لكن
لتقييم صحة أعضاء الحيوانات ،تقيض

أفضل طريقــة برأيه بزرعها لدى حيوان
آخر للتأكد من فعاليتها.
عىل صعيد آخر ،يمكن اســتعمال
النظــام الجديد ملســاعدة املصابني
بنوبــات قلبية أو جلطــات دماغية
(ترتاجع كميــة الدم التــي تصل إىل
القلب أو الدماغ يف هــذه الحالة) عرب
ضخ السائل الشايف يف واحد من هذين
العضوَين .إذا ســمحت هذه العملية

بإعادة إحياء األعضــاء التي تع ّرضت
إلصابة قاتلة ،ســتكون هذه التجربة
مثرية لالهتمام برأي فريند.
لكن يقول ستيفن الثام ،خبري يف علم
األخالق من جامعة "يال" ،لم يشــارك
يف البحــث األخري" :ال يمكــن أن نحاول
"عكس املوت" ،عرب معالجة الناس بعد
توقف قلوبهم بفرتة بسبب الغرق مثالً،
قبل مرور وقت طويل".

كائنات دخيلة تغزو مستعمرات النمل
النمل معروف بمستعمراته املعقدة عىل
نحو الفت ،فهو ّ
ينســق ســلوكياته لتحويل
كومة من الــراب إىل بنية معقدة خالل فرتة
قد تقترص عىل أســبوع .لكن تحاول كائنات
متطورة أخرى التسلل إىل تلك املجتمعات ذات
الرتكيبة الدقيقة.
يحمل هــؤالء الغــزاة جماعيا ً اســم
"حرشات املن" ( .)Myrmecophilesتشــ ّكل
هذه الكائنات محور كتاب جديد بعنوان The
( Guests of Antsضيوف النمل) لعالِم األحياء

بريت هولدوبلري ،وعالِمة البيئة كريســتينا
كوابيش .حلل العالِمــان هذه الفصيلة التي
تزعزع املســتعمرات عرب االســتفادة منها،
وهي تقوم بذلك من خالل التنكر عىل شــكل
نمل أو التالعب بترصفاتها.
يربز أيضــا ً مهاجمون آخرون للنمل :قد
تهاجم الذبابة الطفيليــة (،)Apocephalus
وهي حــرة تقطــع رأس النمــل ،نملة
فيدول املســننة .أو تهاجم يرقة العث "إيبا
كونسبريســا" النمل العامــل املضيف (من

نوع "السيوس نيبونينسيس" عىل األرجح).
كذلك ،يلتهم رصصــار "أتافيال فانغيكوال"،
الــذي يعيش يف أعشــاش نمل تكســاس
القاطع لألوراق ويركب عىل أجنحة ملكات
النمل حني يغادر العش للتزاوج ،الفطريات
املزروعــة يف املســتعمرة .أخــراً ،تجلس
يرقة "ميكــرودون" الحوامة يف عش نمل
"لينيبيثيما أوبلونغــوم" .غالبا ً ما يتجاهل
النمــل يرقات الذبــاب ويتحمّ لها ،مع أنها
تقتات عىل يرقات صغار النمل.

High Tech & Science

الكمية تتقن
الحواسيب
ّ
إذا كنــت تواجه املشــاكل يف لعبة
الكلمــات  ،Wordleفيجب أن تفكر مثل
الحاســوب الكمّ ي .عىل املــدى الطويل،
تقدّم أنظمة الحلول الحســابية الكمّ ية
أدا ًء أفضل من الحواســيب التقليدية يف
هذه اللعبة .طوّرت إلتشو يل وفريقها من
جامعة "سون يات سني" يف الصني نظاما ً
حســابيا ً كمّ يا ً للعبة  Mastermindالتي
ترتكز عىل عدد كبري من مبادئ .Wordle
خالل اللعبة ،يختار "صانع الرموز"
( )Codemakerأربعة أوتاد (قد يكون كل
وتد منها بواحد من ستة ألوان) ويرتّبها
وفق نمط محدد .ثم يســتعمل "كارس
الرموز" ( )Codebreakerسلســلة من

التكهنات ملعرفة ترتيــب األوتاد .ترتكز
لعبة  Wordleعىل نظام مشــابه ،لكن
يضطر "كارس الرموز" هذه املرة لتخمني
كلمة من خمسة أحرف.
صمّ مت يل وزمالؤها اسرتاتيجيتهم
الكمّ ية يف لعبــة  Mastermindبنا ًء عىل
نظام حســابي كمّ ي معــروف لكرس
الرموز اســتُ ِ
عمل بالتشــفري عىل أرض
الواقع .هو يرتكز عــى فكرة الرتاكب
الكمّ ي حيــث تُ ّ
عب دالــة رياضية عن
احتمــاالت عــدة حول كيفيــة ابتكار
ً
نتيجة لذلك ،يســتطيع كارس
املفاهيم.
ً
دفعة
الرمــوز أن يطلق تكهنــات عدة
واحدة .يقول ديفيــد ماير من جامعة

أكثر من الحواسيب التقليدية
كاليفورنيا ،سان دييغو" :يعرف علماء
الفيزيــاء والكمبيوتر أن أنظمة الحلول
الحسابية الكمّ ية تتفوق يف الحاالت التي
تكــون فيها املعلومات مكشــوفة عرب
طرح سلسلة من التكهنات .لكن تكشف
النتائج الجديدة أن هــذه اآللية تعطي
مفعولها يف ظــرف محدد .من اإليجابي
أن يتفوّق نظام كمّ ــي عند تعامله مع
مشاكل حقيقية".
لكن يظن أندريه سوتو من جامعة
لشبونة يف الربتغال أن الحواسيب الكمّ ية
املستعملة راهنا ً تبقى صغرية ومع ّرضة
لألخطاء ،ما يمنعها من استعمال نظام
الحلول الحسابية حتى اآلن.
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Healthy Cooking

جـــبـــن الـــصـــويـــا الـــمـــقـــرمـــش بـــالـــســـمـــســـم
السيراتشا هي نوع من الصلصة الحارة ُم َع َّ
دة من فلفل التشيلي والخل والثوم والسكر.

المك ّونات

طريقة التحضير

 453غم (رطل) مــن التوفو الصلب،
مصفى
ربع كوب من الحليب املنزوع الدسم
بياض بيضتني ،مخفوق قليالً
ربع ملعقة صغرية من الفلفل األســود
املطحون حديثا ً
 3مالعق كبرية من فتات الخبز العادي
املجفف
ملعقتان كبريتان من بذور السمســم
األبيض
ملعقة كبرية من بذور السمسم األسود
نصف ملعقة صغرية من زيت السمسم
أو زيت الكانوال
 12بصلة خرضاء (األعواد) مع تقليم
األطراف ،مق َّ
طعــة إىل نصفني بالعَ رض ،ثم
مق َّ
طعة إىل نصفني مر ًة أخرى بالطول
نصف ملعقة كبرية صوص السرياتشا

ط ِع التوفو بالعرض إىل  12رشيحةَ .
ق ِّ
ض ْع رشائح التوفو يف منشــفة ورقية
واضغــط عليها إلزالة بعض املــاء منهاَ .
ض ِع الرشائح يف مقــاة كبرية مضادة
لاللتصاق عىل نار متوسطة الحرارة وا ْ
طهها ملدة  5دقائق عىل كل جانب .سيتحمر
التوفو قليالً ويفقد املزيد من السوائل .ي َ
ُنقل التوفو إىل طبق ويُرتَك ليربد.
يف وعاء عميق ْ
فق الحليب مع بياض البيض والفلفل حتى تمتزج جيداً.
اخ ِ
يف طبق كبري امزجْ فتات الخبز وبذور السمسم األبيض واألسود .تُق َّلب جميعها
ْ
اغمس رشيحة مــن التوفو يف خليط الحليب ثم ق ِّلبْها يف
إىل أن تتجانس جيداً.
خليط بذور السمسم لتغطيتها .ك ِّر ْر هذه العملية مع رشائح التوفو املتبقية.
ِّ
سخن الزيت يف مقالة كبرية مضادة لاللتصاق عىل حرارة متوسطةَ .
ض ْع رشائح
التوفو بعضها بجوار بعض يف املقالة وا ْ
طهها ،وتُق َّلب عىل الناحية األخرى مر ًة واحدة
حتى تتحمر قليالً ،حواىل ثالث دقائق عىل كل جانب .ي َ
ُنقل التوفو إىل الطبق ويُرتَك ليربد.
ِ
أض ِف البصل األخرض إىل املقالة وقم بتشويحه ملدة  3إىل  4دقائق حتى يبدأ يف التحمري.
و ِّز ِع البصل األخرض عىل أربعة أطباق .ثم َ
ض ْع يف كل طبق ثالث رشائح من
التوفوَّ .
رشها بالصلصة الحارة وقدِّمها.
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حصص
التحليل التغذوي لكل حصة :ثالث شرائح من التوفو
السعرات الحرارية258 :
الكاربوهيدرات اإلجمالية 14 :غم
الكوليسرتول :مقدار ضئيل
األلياف الغذائية 3 :غم
الدهون األُحادية غري املشبعة 4 :غم

الربوتينات ومنتجات األلبان 19 :غم
الدهون املشبعة 2 :غم
الصوديوم 124 :ملغم
الدهون اإلجمالية 14 :غم

الـفـيـتـوتـشـيـنـي مـع الـسـلـق الـسـويـسـري والـفـطـر
ِّ
السلق السويسري مصدر جيد للحديد وفيتامين  Aو .C

المك ّونات

طريقة التحضير

تكفي  4أشخاص
ملعقتان كبريتان من زيت الزيتون
نصف كوب مــن البصــل الصغري أو
البصل األخرض املق ّ
طع
فصان من الثوم ،مق َّ
طعان إىل رشائح
من  8إىل  10ثمرات من الفطر ،مق َّ
طعة
إىل رشائح
 450غم (رطل) من ِّ
السلق السويرسي،
مقلم ومغســول جيدا ً ومقطــع إىل قطع
بطول  2.5سم (بوصة)
 170غــم ( 6أونصــات) مــن مكرونة
الفيتوتشــيني غري املطهيــة املصنوعة من
الحبوب الكاملة
ربع ملعقة صغرية من الفلفل األســود
املطحون (خشن)
ربع كوب من جبن البارميزان املبشور

ِّ
سخن زيت الزيتون عىل حرارة متوسطة يف مقالة كبريةِ .
أضف البصل
الصغري والثوم والفطر .شوح الخرضوات ملدة  5دقائق حتى تصبح طرية.
ِ
أضف ِّ
الســلق السويرسي واخفِ ض درجة الحرارة ،وقم بتغطية املقالة ملدة
 3دقائق تقريباً .باســتخدام املاسك اقلب ِّ
السلق حتى تصبح األوراق النيئة
باألســفل والناضجة باألعىل .قم بتغطيته واتركه ملدة  3دقائق أخرى حتى
يذبل تماماً.
ِّ
وســخنه حتى الغليان .تُضاف املكرونة
امأل ثالثة أرباع وعاء كبري باملاء،
وتُطهى ملــدة  10إىل  12دقيقة حتى تلني قليالً ولكن ال تطهها بشــكل كامل
(طرية) أو حسب اإلرشادات الواردة عىل املغلف.
صفها تماما ً واحتفظ بربع كوب من ماء ســلق املكرونةِ .
أعد املكرونة
َّ
املصفاة إىل الوعاءِ .
أضف مزيج ِّ
الســلق الســويرسي وماء املكرونة .قلب
املكونات جيداً.
و ِّزع املكرونة يف أطباق ســاخنة .ضع الفلفل األســود املطحون وملعقة
كبرية من جبن البارميزان فوق كل طبق .يُقدَّم عىل الفور.
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حصص
التحليل التغذوي لكل حصة :كوب ونصف تقريبًا
السعرات الحرارية322 :
الكاربوهيدرات اإلجمالية 44 :غم
الكوليسرتول 4 :ملغم
األلياف الغذائية 8 :غم
الدهون األُحادية غري املشبعة 6 :غم

الربوتينات ومنتجات األلبان 14 :غم
الدهون املشبعة 2 :غم
الصوديوم 337 :ملغم
الدهون اإلجمالية 10 :غم

ســــلــــطــــة الــــشــــمــــام الــــمــــتــــبــــلــــة
تُعتبر هذه الوصفة رائعة مع وجبتي الفطور والغداء أو كطبق تحلية ،وهي طريقة
ممتازة لالستمتاع بأكل الفواكه مع كل وجبة طعام رئيسة.ويفيد استعمال القهوة
في جعل لون الكاكاو أدكن.

4

المك ّونات
 2كوب من مشــكل البطيخ مثل الشــمام األصفر وكوز العسل والبطيخ (أو أي
فواكه مفضلة)
 2/1كوب زبادي عادي أو بنكهة الفانيال عىل أن يكون منخفض الدســم أو
خايل الدسم
 4/1ملعقة صغرية جوز الطيب
 4/1ملعقة صغرية مسحوق قشور جوز الطيب
 8/1ملعقة صغرية قرنفل
 8/1ملعقة صغرية قرفة
قشــور الربتقال ( 1ملعقة كبرية تقريباً) وعصري برتقال ( 3مالعـــــق
كبرية تقريباً)
تُجمع وتُخلط كل املكونات يف قصعة كبرية .يُقدم الطبق.

حصص
التحليل التغذوي لكل حصة 2/1 :كوب تقريبًا
السعرات الحرارية52 :
الكاربوهيدرات اإلجمالية 11 :غم
الكوليسرتول 1 :ملغم
األلياف الغذائية 1 :غم
الربوتينات ومنتجات األلبان 2 :غم

الدهون األُحادية غري املشــبعة :كمية
ضئيلة جدا ً
الدهون املشبعة :كمية ضئيلة جدا ً
الصوديوم 31 :ملغم
الدهون اإلجمالية :كمية ضئيلة جدا ً
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"روس آتوم" :ذراع بوتين النووية
في الشرق األوسط

بعد ثالثة أشهر على إطالق غزو شامل ضد أوكرانيا ،اجتمع فالديمير
بوتين مع أليكسي ليكاتشيف ،مدير عام شركة "روس آتوم" الروسية
النووية المملوكة للدولة .خالل ذلك االجتماع ،سأله بوتين المهتم
بعائدات الشركة الخارجية" :هل زاد عدد الطلبات األجنبية"؟ فأجابه
ليكاتشيف" :نعم ،يتابع هذا العدد التصاعد سنويًا وسنحاول ،سيّدي

الرئيس ،أن ُنحقق دخ ً
ال بقيمة تريليون ونصف روبل هذه السنة.
لكنه الجزء العلني من الدخل (يتعلق بالمنتجات والبرامج المعلنة) ،ما
يعني أن المجموع سيكون أعلى من ذلك ...في الوقت نفسه ،بدأت
استثماراتنا تتصاعد بوتيرة متزايدة .وأتمنى أن تتجاوز استثمارات الشركة
عتبة  400مليار روبل في نهاية السنة".

تأمل يف إعادة إحياء اقــراح مع األردن
عــــــــــمــــــــــرو صــــــــــالح
الســتعمال مفاعــات معيارية صغرية
يف مرحلة مســتقبلية معينــة .يف نهاية
املطاف ،حصدت مرص وتركيا مكاســب
كربى نتيجة تركيــز "روس آتوم" عىل
الــدول التي كانــت جزءا ً مــن املحور
األمريكي .يؤدي هذان البلدان دورا ً مؤثرا ً
تُعترب رشكــة "روس آتوم" مصدرا ً
يف السياســة اإلقليمية بفضل موقعهما
الجغــرايف ،وتركيبتهمــا الســكانية،
مهمــا ً للدخل يف موســكو .إنها واحدة
وتأثريهما الثقايف .يف العام ّ ،2015
وقعت
من أبــرز موردي املفاعــات النووية يف
"روس آتــوم" اتفاقا ً مع مــر لبناء
العالم ،وهي مسؤولة عن قطاع الطاقة
محطة للطاقة النوويــة فيها ،بالقرب
النووية الرويس ،وفرع األسلحة النووية،
من منطقة الضبعة ،عىل ســاحل البحر
وأســطول كاســحات الجليــد العاملة
األبيض املتوسط ،استنادا ً إىل قرض رويس
بالطاقة النووية ،ومؤسســات األبحاث
بقيمة  25مليار دوالر.
النووية .األهم مــن ذلك هو أنها تعكس
يؤكد ارتفاع الكلفة عىل مرص ،التي
قدرة بوتني عىل تطوير اإلمكانات النووية
تجد صعوبة يف تسديد ديونها الخارجية
والحفاظ عليهــا يف عدد من دول العالم.
أصالً ،عــى حاجة الحكومــة املرصية
تدير هذه املؤسسة أكثر من  300رشكة
إىل تحســن مكانتها السياسية محلياً،
ومنظمــة تُعنى بجميــع مراحل إنتاج
وعدم االكتفاء بعالقاتها مع واشــنطن
األسلحة أو الطاقة النووية.
التي تنتقد مرص منذ العام  2013بسبب
تخضع الرشكة لســيطرة الرئيس
ســجلها يف مجال حقوق اإلنسان .بعد
الرويس بالكامل ،فهو الذي يُحدد أهدافها
ّ
زيارة بايدن للســعودية يف شهر تموز،
ويعي مديرها وأعضاء
االســراتيجية
ســافر وزير الخارجية الرويس ،سريغي
مجلسها اإلرشايف .باإلضافة إىل إمدادات
الفروف ،إىل القاهرة لجمع الدعم لبلده.
األسلحة التقليدية ،واملرتزقة ،والقاعدة
وبعد مــرور بضعة أيــام ،أعلنت مرص
العســكرية يف الرشق األوسط ،يستعمل
أن "روس آتــوم" بدأت تبني أول مفاعل
بوتــن "روس آتوم" لتوســيع النفوذ
علي أكبر صالحي من منظمة الطاقة الذرية اإليرانية وسيرجي كيرينكو من "روس آتوم"
نووي مرصي ألغراض سلمية ،واعتربته
الــرويس يف املنطقة .تضطلــع الرشكة
دعت الواليات املتحدة موسكو إىل إنهاء
عرب توزيــع املال ،أو إطالق مشــاريع
الخاصة بمرص ،واألردن ،والســعودية،
"أكــر مــروع يف التعــاون الرويس
بدور أسايس لتوثيق العالقات مع القوى
اإلقليمية ،وهي تملك اليوم مقرا ً إقليميا ً
ذلك املرشوع ألنه قد يُسهّ ل نشوء برنامج
وطنية ضخمة ،أو اســتعمال الحمالت
وتركيا ،واإلمــارات العربيــة املتحدة،
املرصي" منذ الخمسينات.
إيران النــووي ،لكن أعلن املســؤولون
الدعائية لتســويق إنجــازات األنظمة
طموحــات متزايــدة اىل تحقيــق نمو
يف تركيــا أيضــاً ،يســتمر بناء ما
يف دبي ،وتُخطط لفتح فرع آخر يف اململكة
األمريكيون يف العام  2002أن واشــنطن
محلياً .تستطيع "روس آتوم" أن تشارك
اقتصــادي لرفع الطلب عــى الكهرباء
تعتــره "روس آتوم" "أكــر مرشوع
العربية السعودية.
قد تتخىل عن اعرتاضها إذا اتخذت روسيا
يف تلبية تلك الحاجات واملصالح.
وامليــاه ا ُملحالة .تتمــاىش هذه الخطط
يف تاريخ العالقات الروســية الرتكية".
رغم العقوبات الغربية عىل الصادرات
الخطــوات الالزمة لتقليــص املخاطر
منذ أحداث الربيــع العربي يف العام
أيضا ً مع رغبة تلــك البلدان يف االكتفاء
يعود هــذا املرشوع إىل العام  ،2010حني
الروسية ،تحاول "روس آتوم" حتى اآلن
النووية التــي يحملها املرشوع .مجدداً،
 ،2011سعت روسيا إىل ترسيخ مكانتها
ذاتيــا ً يف قطــاع الطاقــة ،وتخفيف
أبرمت تركيــا عقدا ً بقيمــة  20مليار
زيادة عــدد عمالئهــا اإلقليميني .حني
ّ
أعلن الرئيس جو بايــدن حظرا ً أمريكيا ً
وقعــت "روس آتوم" ،رغــم الضغوط
يف املنطقة ،فاســتفادت من الرصاعات
وارداتهــا ،وتنويع مصــادر طاقتها،
دوالر مــع "روس آتــوم" لبناء محطة
الغربية ،عىل عقــد مع إيران ،يف ترشين
اإلقليمية ،والفراغ الســيايس الذي خ ّلفه
وزيادة صادراتها .كذلك ،تسود يف العالم
للطاقة النووية فيها أربع وحدات طاقة.
لواردات النفط والغاز والفحم الروســية
يف شــهر آذار ،لم ِ
الثانــي  ،2014لبنــاء مفاع َلني نوويَني
االنسحاب األمريكي ،والتوتر املتزايد بني
اإلســامي قناعة مفادهــا أن امتالك
ويف كانون األول  ،2010نشــأت رشكة
يأت عــى ذكر "روس
آخ َرين يف "بوشــهر" .بدأ
بعض األنظمة العربية ومختلف اإلدارات
تكنولوجيــا نووية قد
"أكويو" النووية املساهِ مة
آتــوم" .يمكن ن َ ْســب
بنــاء املــروع يف أيلول
األمريكية بسبب االتفاق النووي اإليراني.
يزيد امتيــازات الدولة
يف أنقــرة لتنفيذ املرشوع.
هذا االســتثناء إىل اتكال
 2016ومــن املتوقــع أن
رسعان ما بدت إعادة التق ّرب من روسيا
وقوتهــا عىل الســاحة
تبلغ حصة "روس آتوم" يف
األمريكيــن وحلفائهم
ينتهي خالل عرش سنوات.
فرصة كي تُعدّل األنظمة العربية عالقاتها
العاملية .طــوال عقود،
هــذه الرشكة حواىل .75%
الغربيني عىل اليورانيوم
لكــن ال يقتــر طموح
مع الواليات املتحدة .قد يســمح تعزيز
أُعيــق الحلــم بامتالك
بعد مرور أربع ســنوات،
الرويس الذي ش ّكل حتى
العالقات مع بوتــن للحكومات العربية
 14%مــن مشــريات تخضع الشركة لسيطرة تكنولوجيا نووية بسبب
بوتــن عىل نظــام إيران حصدت مصر وتركيا بدأ املحللون يف واشــنطن
بالضغط عىل واشــنطن عنــد الحاجة.
اليورانيــوم األمريكية يف الرئيس الروسي بالكامل خطابات عــن املؤامرات
الراديكايل ،بل إنه يشــمل مكاسب كبرى نتيجة يتناقشــون حول مساعي
أيضــا ً
ّ
إقليميني
العبــن
جدير
كحليف
مكانته
بوتني
خ
رس
كذلك،
الغربية واإلرسائيلية التي
تركيــا المتالك أســلحة
العــام  ،2021و20%
تركيز "روس آتوم"
فهو الذي يُحدد
معتدلني ،بما يف ذلك مرص،
بالثقة عرب تجديد استقرار نظام الرئيس
تهدف إىل حرمان العرب
نووية .تزامن هذا السؤال
مــن واردات اليورانيوم
على الدول التي
يف االتحــاد األوروبي يف أهدافها االستراتيجية
والســعودية ،واإلمارات،
السوري بشار األسد وضمان إفالته من
واملسلمني من التقنيات
مع سلســلة من التدخالت
العــام  .2020قد تتفاقم ويعيّن مديرها وأعضاء النوويةّ .
واملغرب ،واألردن.
العقاب رغم الضغوط الدولية .لكن كانت
لكن املشــاريع
كانت جزءًا من المحور الرتكية خارج حدودها (يف
يف العام ّ ،2015
وقعت
روســيا قد نجحت يف تحدّي الغرب قبل
النوويــة يف الــرق
ســوريا ،والعراق ،وليبيا)،
أزمــة الطاقــة العاملية
األميركي
مجلسها اإلشرافي
"روس آتــوم" اتفاقيــات
االنتفاضات العربية ،فأثبتت قدرتها عىل
األوسط اليوم ال تتماىش
فضالً عن نشــوء نزاعات
إذا ً عنــد معاقبة "روس
مــع دول عربية عدة ،منهــا اتفاق مع
تلبية طموحات إيران الثورية باكتساب
مع حاجات الشعب فحســب ،بل إنها
مع قوى إقليمية أخــرى وخالفات مع
آتوم" بعد وقف صادرات الغاز الرويس إىل
الســعودية لبنــاء مفاعــات صغرية
سالح نووي.
تخدم مصالح الحكام العرب املستبدين
الواليات املتحدة حول مواضيع متنوعة،
أوروبا .هذا الوضع يمنح الرشكة بعض
يف العام ّ ،2005
ومتوســطة ،واتفاقا ً آخر مــع األردن
وقعت إيران و"روس
وتســاعدهم عىل ترســيخ رشعيتهم.
بما يف ذلك أكراد سوريا وإقدام تركيا عىل
االمتيازات ويعطيهــا حرية الترصف يف
لكنه أُلغِ ي بعد ثالث ســنوات .مع ذلك،
آتوم" عىل اتفاق تعاون ساهمت روسيا
يف األماكــن غــر الديمقراطية ،يمكن
رشاء نظام الدفاع الرويس "إس "400 -
الرشق األوسط.
لم تستســلم الرشكة يف أي لحظة ،وهي
بموجبه يف تطوير "مفاعل بوشــهر".
التعويض عن غياب الرشعية االنتخابية
يف العام .2019
بعد إيران ،تكشف الخطط النووية
عىل غــرار مرص ،تواجه تركيا اليوم أزمــة اقتصادية أيضاً .لهذا
السبب ،قد يسمح تقدّم برنامجها النووي للرئيس الرتكي رجب طيب
أردوغان بتحسني مكانته السياســية محليا ً وتنويع عالقات بلده بما
يتجاوز نطاق واشــنطن ،ما يعني التواصل مع قوى عاملية أخرى مثل
روسيا .خالل هذا الشــهر ،أبرمت "روس آتوم" عقدا ً مع رشكة "تي
إس إم إينريجي" لتويل عمليات البناء املتبقية يف محطة الطاقة النووية
التــي تبنيها يف منطقة "أكويو" ،يف جنوب تركيا ،وتصل قيمتها إىل 20
مليار دوالر.

يف العام ّ ،2017
وقعت املغرب أيضا ً عىل مذكرة تفاهم مع "روس
آتوم" ،وفتحت هذه االتفاقية املجال أمــام تكثيف التعاون الثنائي يف
مجاالت متنوعة ،بما يف ذلك تلقي املســاعدة من "روس آتوم" لتطوير
بنية تحتية نووية وصيانتها ،وتأمني املعدات لتلبية حاجات الربنامج
النــووي الوطني يف اململكــة .لكن كما حصل مــع األردن ،لم يتبلور
التعاون بني املغرب و"روس آتوم" بطريقــة عملية بعد .بقي التقدم
بطيئــا ً يف اإلمارات التي اتكلت عىل مجموعــة تقودها رشكة "كوريا
إلكرتيك" لبناء محطاتهــا النووية (بُنِيت اثنتان منها من أصل أربع)،

مع أنها تشمل مقر "روس آتوم" اإلقليمي يف دبي ّ
ووقعت عىل مذكرة
تفاهم معها يف العام .2019
لكن تلتزم روســيا بتكثيف تعاونها مع الــدول العربية يف مطلق
األحوال .ال تســتثني الحاجات التنموية املتشــابكة مع الديناميات
السياسية يف هذه املنطقة املتقلبة أي دور إضايف لرشكة "روس آتوم"
يف املشاريع النووية املســتقبلية يف الرشق األوسط .عىل كل من يرغب
يف إعادة ضبط عالقاته مع الواليات املتحدة أن يعرف إذا ً أن ذراع بوتني
النووية ال تزال خيارا ً جاذباً.

اقــــتصــــاد

nidaalwatan.com
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األغلبية إضطرّت إلى تغيير سلوكياتها الشرائية وسعر السلع الغذائية تح ّول إلى المعيار بد ً
ال من الجودة

القدرة الشرائية المتهاوية لم يكن ينقصها إال"« ...الدوالر الجمركي»"
يتعامل المواطنون اللبنانيون بـ»عملة وطنية» تخسر يوميًا
ّ
فالسواد
من قيمتها ،وتتراجع معها القدرة الشرائية،
األعظم منهم ما زال حتى اليوم يتقاضى راتبه بالليرة
اللبنانية ،بالمقارنة مع عدد بسيط يحصل على راتبه
بالدوالر .األمر الذي دفع الكثير من المستهلكين إلى
تغيير نمط حياتهم ،الذي لطالما ارتكز على الرفاهية
والبحبوحة ،ليجدوا أنفسهم بالكاد يقدرون على تأمين
حاجاتهم الضرورية .ومن كان محسوبًا على الطبقة
الوسطى أصبح اليوم من الطبقة الفقيرة ،ومن كان
فقيرًا أصبح يرزح تحت خط الفقر المدقع.
جــويــل الــفــغــالي
جاء لبنان يف املرتبة األوىل عامليا ً عىل
مؤرش البنك الدويل لتضخم أسعار الغذاء،
متخ ّ
طيا ً زيمبابوي التي جاءت يف املرتبة
الثانية ،وفنزويــا يف املركز الثالث .األمر
الذي يشــر إىل حجــم التحديات املقبلة
عىل لبنان الذي يعاني أزمة حادة يف أمنه
الغذائي .وحذر البنك الدويل يف تقرير جديد
له من خطورة استمرار التضخم املرتفع
يف معظم البلدان املنخفضة واملتوســطة
الدخــل ،مشــرا ً إىل أن حصــة البلدان
املرتفعــة الدخل ،التــي تواجه تضخما ً
مرتفعاً ،تشــهد زيادة حادة يف معدّالتها
هي أيضاً.

أبرز األسباب

أظهرت إحصاءات البنك الدويل للعام
« 2022استمرار أســعار املواد الغذائية
واملرشوبات يف االرتفاع يف العديد من دول
منطقة الرشق األوســط مقارنة بالفرتة
نفســها من العام املايض .وعزا السبب
املبارش يف هذا الواقع إىل الحرب الروسية
عىل أوكرانيا ،حيث تعتمد منطقة الرشق
األوســط وشــمال أفريقيا بشكل كبري
عىل منطقة البحر األســود الســتهالك
القمح ،مؤكدا ً أن الحرب يف أوكرانيا تهدّد
البلدان الفقرية بأزمة الغذاء» .وإذ أشار
التقرير إىل «أن القمــح يع ّد أحد األغذية
األساســية يف منطقة الرشق األوســط
وشــمال أفريقيا ،فإن الحرب يف أوكرانيا
تتســبّب بحدوث خلل يف سلسلة توريد
القمح ما يسبّب مشاكل حرجة يف األمن

الغذائي يف املنطقــة .نتيجة لذلك ،ارتفع
مؤرش أســعار املســتهلك للغذاء بشكل
ملحوظ يف معظم بلــدان املنطقة ،التي
تواجه نقصا ً حادا ً يف القمح حيث سجل
لبنان نسبة  216يف املئة» .وذكر التقرير
«أن الحرب الروسية عىل أوكرانيا جاءت
يف وقت كانت فيه أســعار املواد الغذائية
تشهد ارتفاعا ً بالفعل ،بسبب مجموعة
من املســبّبات أبرزها حــاالت الجفاف
التي تؤثــر يف البلدان الرئيســة املنتجة
للمحاصيــل ،وجائحة كورونا التي أثرت
عىل سالســل التوريد حــول العالم ،ما
وضع البلدان األفقــر يف حالة يرثى لها
بسبب عمليات اإلغالق».

التضخم وتراجع القدرة الشرائية
في لبنان

إىل جانب الحرب األوكرانية الروسية،
يم ّر لبنان بأزمة اقتصادية حادّة سارعت
يف انهيار البلد .ويصف البنك الدويل األزمة
يف لبنان بأنها «واحدة من أشــ ّد األزمات
يف املئــة عام األخرية» ،وأكــد «أن انعدام
األمن الغذائي مســتم ّر لعدة أسباب ،من
بينها الزيادات القياســية يف أسعار املواد
الغذائيــة والتي جعلــت  19يف املئة من
سكانه يواجهون نوعا ً من نقص الغذاء،
إضافة إىل الرصاعات املس ّلحة املستمرة،
والنزوح الذي أدّى إىل تأجيج انعدام األمن
الغذائي يف بعض دول املنطقة» .وبجولة
عىل بعض الدكاكني والســوبرماركات،
يؤكد أحــد تجّ ار الجملــة «أن حواىل 75
باملئة من الشــعب اللبناني اضطروا إىل
تغيري ســلوكيات حياتهم اليومية ،ولم

ما يفاقم المشكلة غياب الرقابة على البضائع التي تدخل البالد

تعد الجودة أو العالمــة التجارية مهمة
الدوالر الجمركي
بالنسبة لهم ،وما ينظرون إليه هو أسعار
أشــار وزير االقتصاد يف حكومة
السلع الغذائية ،حيث يتّجهون نحو رشاء
ترصيف األعمال أمني سالم ،يف حديث
األرخص .ومن جهة أخرى ،وبالرغم من
إذاعي لــه إىل أنه «ما يشــاع عن الـ
وجود عدد قليل من الشعب الذي لم يتأثر
 20ألف لرية بالنســبة لســعر الدوالر
بارتفاع األسعار وما زال حتى اليوم قادرا ً
الجمركي ليس رسميا ً بعدّ ،
ألن السعر
عىل تأمني حاجاته األساسية والكماليات،
سيُّتفق عليه يف خالل األيام املقبلة بني
فإن وفرة هذه البضائع واملاركات العاملية
وزير املالية وحاكــم مرصف لبنان».
املعروفة يف األسواق اللبنانية
ولكن ماذا سيحصل عندما
(عــى ســبيل املثــال زيت
يرتفع الــدوالر الجمركي؟
ليسيور) لم تعد كما كانت.
وكيــف ســينعكس عىل
فهــذه الســلع بمعظمها إرتفع مؤشر أسعار أســعار الســلع؟ عضو
مفقــودة نظرا ً ألســعارها المستهلك للغذاء املجلــس اإلقتصــادي
ّ
واإلجتماعــي د .أنيــس
العاليــة ،لذلــك يتجنــب في لبنان بنسبة
املســتورد اللبناني رشاءها
بو دياب يجيــب عن هذا
 216في المئة
ويتوجّ ــه نحــو األرخص
الســؤال قائالً« :سيشهد
للتمايش مع متطلبات الســوق» .وأشار
الشــارع اللبناني املزيد مــن تقهقر
املصدر نفســه اىل أن «املشكلة اليوم هي
القدرة الرشائيــة من جهة ،ومن جهة
بغياب الرقابة عــى البضائع التي تدخل
أخــرى لن يؤدي هذا القــرار إىل زيادة
البالد ،هذه البضائع املصنّفة بســعرها
واردات الخزينة ،بما أن الهدف األسايس
املنخفض وجودتها املتدنية وأحيانا ً غري
من رفع الــدوالر الجمركي هو زيادة
مطابقة للمواصفات ،كالبضائع الرتكية
الواردات ،وذلك لعدّة عوامل أبرزها:
والسورية التي تدخل عن طريق التهريب.
 زيادة التهريب الجمركي وخاصةولكــن بالنتيجة يتهافت الشــعب عىل
ألن حدود لبنــان مرشّ عة دون أي رقابة
رشائها نظرا ً لسعرها املنخفض».
وضوابط.

مياه بيروت تضع إصدارات  2022قيد التحصيل
أعلنت مؤسســة مياه بريوت وجبل لبنان أمس ،أنها
وضعت قيد التحصيل جداول إصدارات العام  ،2022اعتبارا ً
من تاريخ  ،2022/10/2ودعت جميع املشرتكني إىل تسديد
بدالت املياه املرتتّبــة عليهم ،عن العــام  2022وما قبل،
للجباة املختصني أو لدى دوائر التوزيع التابعني لها ،أو عرب
مراكز رشكة أون الين لتحويل األموال  ،OMTأو عرب الدفع
اإللكرتوني عىل املوقع التابع للمؤسســة  lb.gov.ebmlأو
 app mobile ebmlمــن خالل رشكة نتكومرس التي تدير
عمليات ومعامالت الدفع اآلمنة بواسطة بطاقات اإلئتمان
عرب اإلنرتنت» ،علما ً أنها تسهيالً للمشرتكني لتسديد بدالت
املياه املرتتبــة عليهم ،عمدت املؤسســة اىل إدخال خدمة
بواسطة آالت الدفع اإللكرتوني  POS MACHINEيف دوائر
التوزيع التابعة لها.
وأشــارت إىل أنه نظرا ً إىل الظروف اإلقتصادية الراهنة
عمدت إىل إصدار القرارات التالية:
 - 1اإلعفاء من غرامات التأخري عىل بدالت االشرتاكات

أسواق وعمالت

اليـــــورو
$ 1.0033
هرفينا األوكرانية
$ 0.0273

العائدة للعــام 2021وما قبله بنســبة ( )85%لغاية 31
كانون األول .2022
 - 2تقسيط البدالت املتأخرة عن األعوام السابقة للعام
 2022لفرتة أقصاها كانون األول .2024
 - 3تسهيل عمليات حصول املشرتكني السابقني عىل
اشــراكات جديدة ما زال يرتتب عىل أصحابها ذمم ،حيث
يمكن تســديدها عىل دفعات ولفرتة أقصاها كانون األول
.2024
 - 4تخفيض بدل تأسيس االشرتاكات الجديدة لألبنية
املوصولة بشبكات املياه بما نسبته:
 ( )%40الشرتاكات املياه بالعيار. ( )%24الشرتاكات املياه بالعداد. - 5تخفيض بدل تغيري أســماء املشــركني بنسبة
(.)90%
واعتــرت أن هذا اإلعالن بمثابة تبليغ شــخيص لكل
مشرتك وقاطع لعامل مرور الزمن.

االسترليني
$ 1.1817
الين الياباني
$ 0.0073

بيـتـكـوين
$ 21464
الذهب
$ 1763

CMC crypto
$ 509
الفـضـة
$ 19.07

 زيادة الفســاد يف البلد (سنشهدعددا ً من البضائع غري خاضعة للرســوم
الجمركية).
 كثرة تداول األحاديث واملزاعم حولزيادة الرسم الجمركي منذ سنة ،ما أدى
اىل تحوّط التجار واسترياد جميع السلع
املطلوبة لإلستهالك لعامي  2021و2022
وحتى لعام  2023عىل أســاس ســعر
رصف دوالر جمركــي  1500لرية بهدف
التخزين لإلستفادة منها يف ما بعد ،األمر
الذي خلق خلالً يف امليزان التجاري ،حيث
تضاعفــت األرقام بنهاية ســنة 2021
حتى نصف ســنة  .2022فمن الناحية
العلمية ،وبما أن رفع ســعر الرصف هو
إجراء نقــدي ،كان من املفرتض أن يُتّخذ
بشــكل رسيع وأن يُرفع بشكل تدريجي
مع تحســن أجور العاملني وخاصة يف
القطاع العام».
وأخريا ً ح ّذر بو دياب املســتهلك من
احتكار وفســاد التجار الذين سيجدون
رفع الــدوالر الجمركي حجــة جديدة
لرفع أسعارهم« ،فعىل املواطن أن يدرك
أنواع السلع التي تخضع لرسم جمركي
واألخرى التي ال تخضع له كي ال يقع يف
فخ التجار الفاسدين».

ّ
موظفي بيروت:
إتحاد
شؤون المستخدمين أو ً
ال
طالب رئيس اتحاد مو ّ
ظفي بريوت شــفيق صقر حكومــة ترصيف األعمال ،يف بيان،
بـ»االهتمام بشــؤون املواطنني وهمومهم قبل إقرارهم رفع سعر الدوالر الجمركي إىل 20
ألف لرية واعتماد الرضيبة التصاعدية التي تطال األغنياء وميســوري الحال ،خصوصا ً أن
دولرة مادة البنزين جارية عىل قدم وســاق ما يعني املزيد من املصاعب التي تواجه هؤالء
املواطنني».
ولفت اىل أن «أوضــاع املواطنني واملوظفني يف بريوت باتت صعبــة ،خصوصا ً مع قدوم
العام الدرايس الذي سيتم عىل أساس دولرة األقساط املدرسية وهذا يعني دولرة االقتصاد كله
و»التعتري» عىل لريتنا التي خرست ما قيمته  95يف املئة بأيدي املسؤولني اللبنانيني» ،مستغربا ً
«هــذا التناقض القائم ما بني دولرة القطاعات االقتصادية وإبقاء الرواتب باللرية عىل حالها
مع بعض املســاعدات االجتماعية التي ال تقدم وال تؤخر يف هذا املجــال ،إذ ال تزال حكومة
ترصيف األعمال ترفض تلبية مطالب املوظفني يف اإلدارة العامة ،يف الوقت الذي ال تزال أبواب
اإلدارات العامة مقفلة وتحرم إنجاز معامالت املواطنني منذ أكثر من شهرين».
ورأى أن «الفــرة الحالية هي من أخطــر املراحل التي يم ّر بها املواطن بســبب وجود
استحقاقات سياســية واقتصادية وقوانني ينتظر صندوق النقد الدويل إتمامها ،لذلك نتمنى
من حكومة ترصيف األعمال النظر بأوضــاع املواطنني قبل االنفجار االجتماعي ،وأن الدوالر
الجمركي لن يطال الفئات الفقرية ومتوســطي الحال وسيكون عىل املواد الكمالية هو نكتة
سمجة ألنه مقدمة لفرض املزيد من الرضائب والرسوم».

الروبل
$ 0.0121
بــرنــت
$ 97.56

اليوان الصيني
$ 0.1467

الليرة التركية
$ 0.0552

خام WTI
$ 91.79

طن القمح
$ 314
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الـسـبـت  ٢٠آب 2022

تجار األشرفية والرميل والسوديكو و"إنماء الجميزه":
رفع "الدوالر الجمركي" قفزة في المجهول
أعلنت جمعيات تجار األرشفية
والرميل والسوديكو وجمعية إنماء
الجميزه أن االقدام عىل رفع تسعرية
الدوالر الجمركي بغياب خطة إنقاذ
اقتصاديــة وماليــة وإدارية ،هو
بالفعل قفزة يف املجهول واغتيال ملا
تبقى من مؤسسات واقتصاد.
وأشــارت يف بيــان« :تفاجأنا
بنية الحكومة رفع تسعرية الدوالر
الجمركي يف ظل الركود االقتصادي
واالنهيــار املايل وانحــال الدولة،
ً
ضاربة بعــرض الحائط ابســط
املفاهيــم االقتصادية التي تفرض

االبتعاد عــن خلق دوامة تضخم يف
ظل ركود اقتصادي حاد».
ورأت أنــه «مــن األجدى عىل
الحكومــة القيــام باإلصالحات
املنشــودة من الشــعب اللبناني
واملفروضة من املجتمع الدويل عىل
لبنان ،ومن أبرزها االصالح االداري
والعــديل واملايل وضبــط التهريب
والتهرب الرضيبي ومحاســبة كل
من ابتــز ويبتز الدولــة والوطن
بحسب ما سيبيّنه التدقيق الجنائي
املايل املرتقب والذي يحاول البعض
تفريغه من مضمونه».

معتــرة أن «الحكومــة ،كما
ســابقاتها ،تفضل سلوك الطريق
االسهل لتعويم خزينتها املنهكة منذ
عقود بسبب سوء اإلدارة والرسقة
والزبائنية وعدم املحاســبة .لكن
طريقة فــرض رضائب مبارشة او
غري مبــارشة او رفعها من خالل
رفع غري مسؤول للدوالر الجمركي
ســوف يؤديان إىل املزيد من الفقر
واإلفالس ،ولــن يفيــدا بالنهاية
خزينــة الدولة اال مرحليــا ً وذلك
حتما ً عىل حساب القدرة الرشائية
للمواطن اللبناني».

...ومنيمنة :قرار عبثي واستنسابي
اعترب النائب إبراهيم منيمنة إن «زيادة سعر رصف
الدوالر الجمركي ،تمت بقرار عبثي واستنسابي من قبل
السلطة التنفيذيّة ،وبعد مسار من تقاذف املسؤوليّات.
يف حــن أن قرارا ً من هذا النوع كان من املفرتض أن يتم
كجزء من الخطة املالية الشــاملة للحكومة ،وبحسب
تصورها ملسار توحيد أســعار الرصف ،وبعد األخذ يف
االعتبار أولويّات املوازنــة وأدوات النهوض االقتصادي
ّ
التضخــم .وتمرير هذا القرار
وأثر أي قرار عىل نســب
بمعزل عن مسار توحيد أســعار الرصف ،سيمثّل أداة
من أدوات التوزيع غري العادل لخســائر االنهيار املايل،
وخصوصا ً أنه لم يرتافق مع تصحيح ألســعار الرصف
املعتمدة للســحوبات مــن املصــارف والترصيح عن
امليزانيّات املرصفيّة».
وقال« :أما املوازنة العامة التي تتم مناقشــتها يف
لجنة املال واملوازنة ،فما زالت تسري عىل أساس مقاربة
محاســبيّة بحتة ،ال تعكس أي رؤية اقتصاديّة فعليّة
ملســار النهوض املايل .بينما يحتــاج اللبنانيون اليوم
إىل موازنة عامّ ة ّ
تعب عن مــروع الدولة االقتصاديّ ،

الدوالر  33300ليرة
و"»صيرفة»"  26900ليرة
إنخفص ســعر رصف الدوالر يف الســوق
الســوداء أمس  100لرية اىل  33250لرية لبنانية
للرشاء و 33300لرية لبنانية لبيع الدوالر الواحد.
ّ
منصة «صريفــة» أعلن مرصف
وعىل صعيــد
لبنــان يف بيان أمس ،أن «حجــم التداول عليها
ليوم أمس بلــغ  26مليون دوالر أمريكي بمعدل
 26900لرية لبنانية للدوالر الواحد ،وفقا ً ألسعار
رصف العمليات التي ّ
نفــذت من قبل املصارف
ومؤسسات الرصافة عىل املنصة .وعىل املصارف
ومؤسسات الرصافة االســتمرار يف تسجيل كل
عمليات البيع والرشاء عىل منصة  ،Sayrafaوفقا ً
للتعاميم الصادرة يف هذا الخصوص.

وأدوات اإلنفــاق والجباية التي يمكــن أن تتكامل مع
هذا املــروع .برأينا ،إن أي تعديل يف أرقام املوازنة بناء
عىل املناقشات التي تحصل يف اللجنة ،لن يحقق املأمول
من هذه املوازنة العامّ ة ،ما لــم يُعَ د النظر يف روحيتها
واألهداف التي تحققها .مع اإلشارة إىل أن نص مرشوع
القانون املطروح يعطــي الحكومة صكا ً ترشيعيا ً عىل
بياض لتحديد أسعار الرصف املعتمدة الستيفاء الرسوم
والرضائب ،من دون مســاءلة عــن كيفية تحديد هذه
األسعار».
وختــم« :إن هذه التطورات الخطــرة تُنذر بما ال
تُحمد عقباه مــن تداعيات اقتصاديّة ســلبيّة ،يف ظل
العبثية التي تُدار بها الشؤون املاليّة والنقديّة يف البالد،
واستخفاف املسؤولني بأهميّة العمل وفق خ ّ
طة ماليّة
شاملة تضع أسس النهوض .ولهذا السبب ،ندق ناقوس
الخطــر أمام الرأي العــام ،للتحذير مــن مآل الوضع
االقتصادي يف ظل ظروف كهذه ،ومن السياســات التي
تتعمّ د توزيع الخسائر عىل نحو غري متناسب ومجحف
يف حق الغالبية الساحقة من اللبنانيني».

ّ
يتحفظ على تسعيرة
بيرم
الـ 20ألف ليرة
ع ّلق وزير العمل يف حكومــة ترصيف االعمال مصطفى بريم
أمس ،عىل الدوالر الجمركي فأشــار إىل أن عبــارة وردت يف كتاب
لرئيــس الحكومة لوزيــر املالية حول ما يصطلــح عليه بالدوالر
الجمركــي وإشــارة دولتــه إىل التوافق عليه يف جلســة الرساي
الحكومي ،التي جمعت الوزراء كافة بهدف التشــاور يف القضايا
العامة .علما ً أنه ال تتوافر الصفة الرســمية لهذا اللقاء بتأكيد من
الرئيس نفســه سواء يف الشــكل أو املضمون ،حيث يجب توضيح
أن ما حصل حول موضوع الــدوالر الجمركي كان عىل أثر كالم يف
القانون حول توافر صالحية اســتثنائية تجيز لوزير املالية تعديل
هذا الدوالر وتم إعالمنا بذلك ( من باب أخذ العلم ) وحســب ،دون
طلب املوافقة من عدمها نظرا ً الن الجلســة ليســت رســمية وال
تخضع آللية التصويت كما أسلفنا...
ولو كنا يف جلســة رسمية ملا كنا وافقنا بخاصة بالقيمة التي
تم عرضها...
وعليه فإننــا عىل موقفنا املتحفظ أصــاً بخاصة عىل املبلغ
املذكور حديثا ً (20ألفاً) يف ظل بعض الغموض يف الوعاء من السلع
املســتهدفة او املعفاة ،فضالً عن عدم توافر آلية ضبط اداء بعض
التجار وتفلت األسعار...
لذلك إقتىض التوضيح والبيان».

مكوث البضائع المبردة في المرفأ يؤثّر على الصادرات
ح ّذرت نقابة الوكالء البحريني يف لبنان برئاســة مروان
اليمن أمس ،من «تداعيات تأخري تخليص البضائع املربدة يف
مرفأ بريوت بســبب اإلجراءات والتحاليل وشح املوظفني يف
اإلدارات الرسمية بفعل األزمات القائمة يف البالد».
وأشار اليمن اىل «تسجيل إرتفاع معدل مكوث الحاويات
املربدة املستوردة ليصل وســطيا ً اىل  15يوما ً يف تموز 2022
مقارنــة بعرشة  10أيام يف الفصل األول و 12يوما ً يف الفصل
الثاني من العام الجاري ،ما ينتــج منه أكالفا ً إضافية عىل
البضائع واملســتهلك وإزدحاما ً يف الباحات املرفئية وضغطا ً
عــى وصالت الكهربــاء املتوفرة يف ظل معانــاة كهربائية
معروفة».

وقال« :بمــا أن هذا املوضوع يحصل يف ذروة موســم
التصديــر من لبنان ،فإن تداعياته تؤثر ســلبا ً عىل إمكانية
تصدير املنتجات اللبنانية التي تحتاج للتربيد نتيجة العراقيل
التي تواجهها الحاويات املربدة التي يتم اإلســترياد فيها»،
موضحا ً أن «جزءا ً كبريا ً من البضائع اللبنانية تصدر يف هذه
الحاويات والباقي يف حاويات تســتقدم فارغة من الخارج
وإن أي تأخري يف إنجاز معامالت اإلســترياد سيؤدي حتما ً اىل
رضر كبري يف عمليات تصدير املنتجات اللبنانية».
وأهاب اليمن بالجهات املعنيــة كافة «العمل عىل مزيد
من التيسري ورفع اإلنتاجية املرفئية لحركة البضائع عموما ً
ولتعزيز توافر الحاويات املربدة للتصدير فور إفراغها».

زيادة أسعار الطاقة في بريطانيا تهدّد بـ»"أزمة إنسانية"»
ّ
متخصصون يف مجــال الصحّ ــة ،الحكومة
حــ ّذر
الربيطانية أمس من خطر حدوث «أزمة إنسانية» بسبب
االرتفاع الحاد يف أسعار الطاقة.
وقالت هيئة خدمات الصحة الوطنية التي تجمع عددا ً
من منظمــات الصحة العامةّ ،
إن «الكثــر من الناس قد
ّ
التخل عن وجبات طعام لتدفئة
يضطرون إىل االختيار بني
منازلهم أو العيش يف الربد والرطوبة».
وتخىش الهيئة تزايد عدد املرىض وكذلك الوفيات نتيجة
العيش يف منازل شــديدة الربودة ،مــع العلم أن هذا العدد
يقدر حاليا ً بعرشة آالف.
ومن املتوقع حدوث زيادات كبرية يف أســعار الطاقة
يف األســابيع املقبلة ،مع ارتفاع أسعار الكهرباء لألفراد
بأكثر من ثالثة أضعاف خالل عام واحد ،يف كانون الثاني
املقبل.
ّ
التضخم يف تموز نسبة  10.1يف املئة بمعدّل
وكان بلغ
سنوي ،مسجّ الً رقما ً قياسيا ً يف  40عاماً .وتتجاوز زيادات
األسعار نسبة  13يف املئة يف ترشين األول ،وفقا ً لبنك إنكلرتا.

مبيعات التجزئة ترتفع 0.3%

من جهة أخرى ،سجّ لت مبيعات التجزئة يف بريطانيا
إرتفاعا ً مفاجئا ً يف تموز لكن ثقة املســتهلك تراجعت إىل
أدنى مستوياتها يف وقت تتجه اململكة املتحدة نحو ركود،
كما أظهرت بيانات.
وارتفع حجم املبيعات بنسبة  0.3يف املئة الشهر املايض
بعد تراجع طفيف يف حزيران ،وفق بيانات مكتب اإلحصاء
الوطني ،بعد إجمــاع املحللني عىل تراجع آخر .وقال مدير
اإلحصــاءات االقتصادية يف املكتب ،داريــن مورغان ،إن
عمليات الرشاء عىل االنرتنت «ارتفعت بسبب مجموعة من
العروض والعروض الرتويجية».
وأضاف «لكــن مبيعات الوقــود تراجعت مع وجود
بعض األدلة التي تشــر إىل أن الطقس الشــديد الحرارة
أدى إىل تراجع أعداد املســافرين» .وأوضــح مورغان أن
تراجعا ً آخر يف مبيعات املالبس والسلع املنزلية يشري إىل أن
«املستهلكني يقتصدون بسبب ارتفاع األسعار والقلق إزاء
تحمّ ل التكاليف وكلفة املعيشة».

وأظهرت بيانات منفصلة الجمعة أن ثقة املستهلك يف
اململكة املتحدة يف أدنى مستوياتها.
وقال مدير اسرتاتيجية العمالء لدى مؤسسة «جي إف
كي» لتحليل البيانات ،جو ســتاتون« ،مع العناوين التي
تكشــف عن تضخم قيايس أدى إىل تــآكل القوة الرشائية
لألرس ،فإن الضغط عىل املوارد املالية الشخصية لكثريين
يف اململكة املتحدة ينذر بالخطر».
وانخفض مؤرش ثقة املســتهلك لدى املؤسســة
ثــاث نقاط يف آب إىل ناقص  ،44يف أدنى مســتوى له
منذ بدء تدوين السجالت يف  .1974ويتوقع بنك إنكلرتا
أن يســجل االقتصاد الربيطاني ركودا ً يف نهاية العام
فيما يعاني املســتهلكون ارتفاع أسعار الطاقة واملواد
الغذائية.
ويبلغ التضخم يف بريطانيا أكثر من نسبة  10يف املئة،
وهو أعىل مستوى منذ  40عاماً ،ما أدى إىل قيام بنك إنكلرتا
برفع معدالت الفائدة بشــكل كبري والذي بدوره يزيد من
الضغوط عىل املستهلك.

أخبار سريعة
قروض القمح والكهرباء
على طاولة الخليل
إلتقى وزير المال في حكومة
تصريف األعمال يوسف الخليل
السفيرة األميركية لدى لبنان دورثي
شيا .وبحث مع وفد من البنك الدولي
برئاسة المدير التنفيذي ميرزا
حسن ،في تفاصيل مسار القروض
المرتبطة بالقمح والكهرباء وبعض
المشاريع التنموية.
كذلك عرض مع المنسقة الخاصة
لالمم المتحدة في لبنان يوانا
فرونتسكا للمرحلة التي بلغتها
الموازنة والتعاون مع صندوق النقد
الدولي.
وكان الوزير الخليل ّ
وقع ثالثة
قرارات تقضي بتمديد مُهَ ل
ضريبيّة« :األول ،مدد بموجبها
لغاية  2022/08/24ضمناً،
مهلة تقديم بيانات الفصل الثاني
لضريبة الرواتب واألجور من سنة
 2022وتأدية الضريبة العائدة لها.
الثاني :مدد لغاية ،2022/8/31
مهلة استحقاق األقساط الضريبية
التي استحقت خالل الفترة من
 2022/6/13إلى .2022/7/31
والثالث مدّد لغاية ،2022/8/31
مهلة تصريح المؤسسات المالية
الملزمة باإلبالغ المنصوص عنها
في البند  3من المادة الخامسة من
المرسوم  1022لعام  2022عن
معلومات العام .»2021

البنزين  95أوكتان :
 575ألف ليرة
إرتفع أمس ،سعر صفيحة البنزين
 95أوكتان  3000ليرة والبنزين
 98أوكتان  4000ليرة والمازوت
 27000ليرة والغاز  7000ليرة.
وأصبحت االسعار كاآلتي:
البنزين  95أوكتان  575000ليرة.
البنزين  98أوكتان  588000ليرة.
المازوت  690000ليرة.
الغاز  328000ليرة.

عبد الله يدعو
إلى العصيان المدني
دعا رئيس االتحاد الوطني لنقابات
العمال والمستخدمين Fenasol
كاسترو عبد الله في االعتصام
المركزي الذي دعا اليه االتحاد
الوطني واللقاء التشاوري النقابي
الشعبي ولجنة الدفاع عن حقوق
المستأجرين في بيروت ،في شارع
الحمراء ،الى رفع الصوت عاليا ً
في وجه الحكومة وفي مواجهتنا
المطلبية المفتوحة والشاملة ضدها
بعد رفعها الدعم الكلي عن ك ّل
احتياجاتنا المعيشية والحياتية
والصحية والتعليمية واإلستشفائية
وحقنا في السكن الالئق وها هم
يق ّرون القانون األسود التهجيري
المتع ّلق بالمستأجرين القدامى لرمي
شريحة كبرى من الشعب اللبناني في
الشارع كرمى لعيون المالكين حتى
وصلت بهم وقاحتهم بقطع الدواء
عن أصحاب األمراض المستعصية
وبات يباع بالمزاد العلني في السوق
السوداء ولمن يملك ماال ً أكثر».
وأشار الى أن الهدف الوحيد من
اعتصاماتنا في الشارع وفي الساحات
هو من أجل الوصول إلى إعالن
العصيان المدني الشامل ومن أجل
أن نحاصركم ونسقطكم في الشارع.
لقد بات الخيار األوحد أمام شعبنا
والسبب لمحاسبتهم والزج بهم في
السجون واستعادة األموال المنهوبة
ومن أجل اإلفراج عن أموال المودعين
في مصارف حيتان المال.

العـــــالــــم

nidaalwatan.com
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أردوغان ال يستبعد الحوار مع دمشق
فيما يُهدّد منذ أشهر باحتمال ّ
شن هجوم جديد
ض ّد "قوات سوريا الديموقراطية" يف شمال سوريا،
إدّعى الرئيس الرتكــي رجب طيب أردوغان أن بالده
ّ
"ألن
"ليســت لديها أطماع" يف األرايض الســورية
الشعب السوري شــقيق لنا" ،معتربا ً أنّه "يجب أن
يكون النظام (السوري) عىل علم بذلك".
وأكد أردوغان مجدّدا ً أن الجيش الرتكي املتواجد
يف مناطق بشــمال سوريا متاخمة لرتكيا "مستعدّ"
ّ
لشــن هجوم جديد .كمــا دعا أردوغان
يف أي وقت
إىل "تعزيز" التنســيق مع موسكو يف شمال سوريا
ملحاربة "اإلرهاب" ،فيما كشــف أنه ينوي "تجاوز
مراحل جديدة" مــع النظام الســوري ،معتربا ً أن
ّ
تحسن العالقات بني البل َديْن من شأنه أن يُساهم يف
إحالل السالم يف املنطقة.
واعترب أنــه ال يُمكنه مطلقا ً اســتبعاد الحوار
والديبلوماســية مع ســوريا ،حيث قــال ر ّدا ً عىل
ســؤال عن إمكانية إجراء محادثات مع دمشقّ ،
إن
الديبلوماســية بني الدول ال يُمكن قطعها بالكامل،
الفتا ً إىل أن هناك "حاجة التخاذ مزيد من الخطوات
مع ســوريا" ،مؤكدا ً التزام بــاده بوحدة األرايض
السورية.
وتحدّث الرئيس الرتكــي عن أن "أمريكا وقوات
التحالف الــدويل كانوا أوّل من دعــم "اإلرهاب" يف
سوريا ،وقاموا بذلك من دون رحمة وهم مستم ّرون
يف ذلك" ،يف وقت ُق ِت َل فيه  19شخصا ً منذ ليل الخميس
ج ّراء تصعيد عسكري يف شمال سوريا ،هم  15مدنيّا ً
ســقطوا يف قصف مدفعي لقوات النظام و 4فتيات

ُقت َ
ِلن برضبة تركية ،وفق ما أفاد "املرصد الســوري
لحقوق اإلنسان".
وتشــهد املنطقة الحدودية مع تركيا منذ أيام
توتــرا ً عىل خلفية اشــتباكات بني "قوات ســوريا
الديموقراطية" والقوات الرتكية والفصائل السورية
ّ
وتوســع التصعيد ليطال قوات النظام
املوالية لها.
املنترشة يف نقــاط حدودية .وقال مدير املرصد رامي
عبد الرحمن" :طال قصف مدفعــي لقوات النظام
سوقا ً شعبيّاً" يف مدينة الباب الواقعة تحت سيطرة
فصائل موالية ألنقرة يف ريف حلب الشمايل الرشقي،
ما أســفر عن مقتــل  15مدنيّاً ،بينهــم  5أطفال،
وإصابة نحو  40آخرين بجروح.
كذلك ،أوضحــت "اإلدارة الذاتيــة" الكردية أن
قصفا ً تركيّا ً اســتهدف "مركز تعليم خاصا ً للبنات"
يف قرية شموكة يف ريف الحسكة (شمال رشق) ،ما
أودى بحياة  4فتيات وإصابة  11آخرين.
وعىل صعيد آخر ،أصدرت محكمة ألكســندريا
األمريكية حكما ً بالحبس مدى الحياة عىل الشافعي
الشيخ ،عضو خلية "البيتلز" التابعة لتنظيم "الدولة
اإلســامية" والتي عُ ِر َفت باحتجاز رهائن غربيني
وتعذيبهــم وإعدامهم ،وذلــك إلدانته بقتل  4أرسى
أمريكيني يف سوريا.
وجاء صدور األحكام الثمانيــة بالحبس مدى
الحياة بحق الشــافعي الشيخ ،الربيطاني البالغ 34
عاماً ،بعدما دين يف نيســان باتّخاذ أشخاص رهائن
والتآمر لقتــل مواطنني أمريكيــن ودعم منظمة
إرهابيــة .وقال قايض محكمة ألكســندريا يف والية

خالل دفن أحد الضحايا الذين سقطوا بقصف للنظام في مدينة الباب أمس (أ ف ب)

فرجينيا توماس سيلبي إيليس ّ
إن سلوك الشيخ "ال
يُمكن وصفه ّإل بأنه مروّ ع وهمجي ووحيش وقاس
وبالطبع إجرامي".
وأجرت هيئة املح ّلفني املؤ ّلفة من  12شــخصا ً
مداوالت ألق ّل من  6ســاعات خلصت إىل أن الشــيخ
مذنب لضلوعه يف مقتل  4أمريكيني هم الصحافيان
جيمس فويل وســتيفن سوتلوف وعامال اإلغاثة بيرت
كاسيغ وكايال مولر.

ولم يُب ِد الشــيخ الذي وضع نظــارات كبرية
وقناعا ً للوجه وارتدى زيّا ً للسجناء باللون األخرض
الداكن ،أي ر ّد فعل لدى صــدور الحكم .ويف بيان
للمحكمة ،توجّ هت دايان فويل ،والدة جيمس فويل،
إىل الشــيخ بالقول" :جرائمك املليئــة بالحقد لم
ً
مضيفة:
تربح ...لقد تمّ ت معاقبتك عىل انحرافك"،
"املحبّة أقوى من الحقد .أشــفق عليك يا الشيخ
الختيارك الحقد".

شرطة برلين تفتح تحقيقًا بتصريحات عباس
فتحــت رشطة برلــن تحقيقا ً يف
شــبهة "تحريض عــى العنف" تطال
رئيس الســلطة الفلســطينية محمود
عباس الــذي أدىل بترصيحــات أثارت
جــدال ً ذكر فيها محرقــة اليهود خالل
الحرب العاملية الثانية ،يف مؤتمر صحايف
مع املستشــار األملاني أوالف شولتز يف
العاصمة األملانية الثلثاء.
وبعدما ّ
تلقت الرشطة شكوى ض ّد
عبــاس "لتخفيفه من شــأن محرقة
اليهــود" ،فتحــت املديريــة الخاصة
للرشطــة القضائيــة يف واليــة برلني
تحقيقا ً تنــوي إبالغ النيابــة العامة
ّ
لتبت األخرية يف ما
بخالصاته "قريباً"،
إذا كانت ستواصل هذا املسار أم ال ،وفق
ما كشفت ناطقة باسم الرشطة لوكالة
"فرانس بــرس" ،مؤكــد ًة معلومات
أوردتها وسائل إعالم.
ّ
ّ
يتوقف .فمن
لكــن التحقيق قــد
املفــرض أن يكون عباس مشــموال ً

بالحصانة الديبلوماسية خالل وجوده
يف أملانيا بموجــب القانون الدويل ،وفق
وزارة الخارجية األملانية ،وقال الناطق
باســمها كريســتوفر بورغــر خالل
إحاطة إعالمية دوريــة" :كانت زيارة
رسمية قام بها بصفته ممثالً للسلطة
الفلســطينية ...وذلك حتّى لو لم تكن
أملانيا تعرتف بعد بدولة فلسطني".
غــر أن ميشــاييل كوبيســيل،
ّ
املتخصص يف القانون الجنائي ،يُش ّكك
يف صــواب هذه الفرضيــة ،إذ أوضح
لصحيفة "بيلــد" أن عباس ال يتمتّع
بالحصانــة ّإل إذا كان "ممثالً لدولة
أخرى" ،بينما ندّد الناطق باسم رئيس
السلطة الفلســطينية نبيل أبو ردينة
بـ"الحملــة التحريضية املســتم ّرة"
ض ّد عبــاس .وقال" :نحــن نعترب أن
هذه الحملــة ال تســتهدف الرئيس
شخصيّا ً فقط ،بل تستهدف املرشوع
الفلسطيني الوطني بأرسه ...والثوابت

الفلسطينية واملصالح الفلسطينية".
ميدانيّاًُ ،ق ِت َل الفلســطيني صالح
توفيــق صوافطة برصــاص الجيش
اإلرسائييل يف مدينة طوباس يف شــمال
رشق الضفــة الغربية ،بحســب وزارة
الصحة الفلسطينية ،بينما ذكر الجيش
اإلرسائييل أنه ّ
نفــذ عملية بفتح نريان
سالحه الرشاش يف طوباس.
وتحــدّث الجيش يف بيــان عن أنّه
"خالل العملية يف طوباس ألقى عدد من
املشتبه فيهم زجاجات حارقة وفتحوا
النار عىل جنــود ،ردّوا بإطالق النار"،
موضحــا ً أن هناك أشــخاصا ً "أُصيبوا
بنريانه" .وكشف أنه اعتقل  5أشخاص
يف طوبــاس وبلــدة طمــون املجاورة
"لإلشــتباه يف ضلوعهــم بالتخطيط
لهجمات إرهابية ض ّد مدنيني أبرياء".
ورأى رئيس الوزراء الفلســطيني
محمد اشــتية أن "إرهــاب اإلحتالل
اإلرسائيــي يتواصل طاملا لــم يتوقف

خالل مواجهات بين فلسطينيين وقوات إسرائيليّة في الخليل أمس (أ ف ب)

العالم عن معايريه املزدوجة يف التعامل
مع القوانــن الدولية" ،مشــرا ً إىل أن
"إرهاب اإلحتالل طال فجر اليوم (أمس)
املســن صالح صوافطة ،الذي تع ّرض

لرصاصة يف الرأس بينما كان عائدا ً من
صالة الفجر يف طوباس" ،يف وقت أعلنت
فيه إرسائيل زيادة  1500ترصيح عمل
للفلسطينيني يف قطاع غزة.

المخابرات ُتسيطر على الديبلوماسيّة الروسيّة
خالــــد العــــزي
ال تــزال قضية إبعاد الديبلوماســيني
الروس من الدول الغربية تتفاعل بشــكل
واســع ،إذ باتت العملية شبه يومية .ربّما
كانت أوكرانيا هي نقطــة الضوء البارزة
لإلبعاد ،لكن املشــكلة بدأت منذ أن أعلنت
بريطانيا وســلوفاكيا إبعاد جواســيس -
روس عىل اثر حوادث اغتيال
ديبلوماسيني ٍ
ّ
نفذتها املخابرات الروسية يف دول أوروبّية
مختلفة ،فكان اكتشاف جواسيس يف قلب
القنصليات والســفارات يعملون لصالح
موســكو ،ما مهّ د لبدء أزمة ديبلوماسية
فاضحة .ومع استمرار تدهور العالقات بعد
سلسلة من املناوشــات الديبلوماسية بني
موســكو والغرب ،تعهّ دت روسيا بر ّد "غري
متكافئ" إزاء تع ّرضها ملزيد من "التهديدات
واالستفزازات" من خصومها .السؤال امللح
الــذي يطرح عىل الجميع :كيف ســينتقم
الكرملني لنفســه يف ظ ّل ما يحصل؟ وهل
ديبلوماسية الفروف هي الرد الحقيقي؟
عندمــا تف ّكك االتحاد الســوفياتي يف
أواخــر ّ ،1991
ظن املراقبــون أن الحرب

مرحلة الحرب الباردة يف ظ ّل النزعة الغربية
البــاردة انتهــت إىل غري رجعــة ،غري أن
لحرش الــروس يف زاوية أفعالهــم ،ما ع ّزز
املتابع ملســار األحداث يعلم جيّدا ً أن ذلك لم
حركة املخابرات وبــروز دورها يف الغرب،
يحدث ،عىل الرغم من أن العالم بقي رهينة
وبات وجودها مزعجا ً للجميع.
لتوجهات اقتصادية وعســكرية تقودها
لقد تم تعزيز دور املخابرات الروســية
الواليات املتحدة ومن بعدها الدول األوروبّية
يف أوروبا ،وباتوا يأكلون ويلبســون يف أغىل
يف مواجهة روســيا الصاعدة آنذاك .يشدّد
األماكن ،ويترصّفون كونهم أصحاب الكلمة
وزيــر الخارجية الرويس األســبق أندريه
النهائيــة ،مــا أضعف
كوزيريــف عــى أنه يف
دور الديبلوماســية مع
السفارات تعمل املخابرات
البيئة األخــرى .انترص
العامليــة" ،لكنّني حدّدت
نهج كتابة التقارير عىل
دورها واقترص عىل كتابة
لقد أضحى الفروف
تقارير لتربيــر وجودهم األرمني القومية والروسي ما ينــر يف "الصحافة
الصفــراء" ،كونها تُهدّد
وإقامتهــم وإنفاقهم يف
الهوية سالح بوتين
األمن القومي الرويس عرب
الخارج" .لكن يف عهد وزير
للديبلوماسية الخشنة
نظرية املؤامرة املتواجدة
الخارجية سريغي الفروف
يف العقل والخيال الرويس.
باتت املخابرات تُســيطر
وبعد الحــرب يف أوكرانيا ،بات الغرب
عىل الهيئات الديبلوماســية ،وقد وضعت
يُفعّ ل عملية االســتبعاد للديبلوماســيني
روسيا يف مأزق ديبلومايس كبري.
الروس لتوجيه رســالة قوية تُدين الغزو
ومــع بــروز فالديمري بوتــن ،رجل
الرويس ألوكرانيا ،لكــن البعض يخىش أن
املخابرات السوفياتي السابق ،ووصوله إىل
تكون هذه اإلسرتاتيجية محفوفة باملخاطر
سدّة الحكم ،وما شهده من تغيريات دولية
عىل الصعيد الديبلومايس وأن تؤدّي إىل شلل
وتحديدا ً يف منطقة الرشق األوسط وشمال
ّ
املؤسسات الدولية.
أفريقيا ،حاولت روســيا إعادة األجواء إىل

يعترب رئيس الوزراء الرويس الســابق
ميخائيل كاســيانوف يف عهــد بوتني أن
الديبلوماســية الروسية أصبحت يف خدمة
القيــر ،وتحــوّل الفروف من ناشــط
ديبلومايس وضليع بالعمــل الديبلومايس
إىل بــوق للنظام ،والســفارات تحت إمرة
املخابرات الروســية يف الغرب ،وهؤالء من
يُحدّد سياستها وعالقتها بالخارج.
لقد تحوّل الفروف مــن تلميذ نجيب
يف مدرســة يفغيني بريماكــوف ،بقناعته
بأن الديبلوماسية قوّة ال تق ّل تأثريا ً
الكاملة ّ
وفاعلية من قوة األسلحة الروسية يف ميدان
الحرب مثــل الكالشــنيكوف ،وصواريخ
"أفانغــارد" و"كينجــال" األرسع مــن
الصوت ،إىل مســوّق للنظام .ترأس الفروف
الديبلوماسية منذ العام  ،2004وحظي بحب
واحرتام ك ّل الرؤساء الروس الذين عارصهم.
الرئيــس الرويس بوريس يلتســن هو من
منحــه فرصة الدفاع عن مصالح روســيا
االتحاديــة يف مجلس األمــن عندما كانت
روســيا وقتها تتلمس طريقها بعد انهيار
االتحاد السوفياتي ،وكانت يف هذا التوقيت
عىل حافة الهاوية ،كمــا كانت صورتها يف

الخارج ،خصوصا ً يف الغرب ،تحتاج إىل رؤية
الفروف الذي يؤمن ّ
بأن "األمم ال تنســحب
من التاريخ" ،وحتّى لو م ّرت عليها ظروف
وحاالت من عدم اليقني ،فسوف تعود أقوى
وأقوى من جديد .لقــد بات الفروف يعرف
ثمنه جيّداً ،إذ يُع ّد أحد أهم األشــخاص يف
مجموعة "سيلوفيكي" ،ذات التأثري القوي
التي يســتعني بها بوتني دوما ً عند اتخاذه
القرارات املهمّ ة ،بل أكثــر من ذلك ،يعترب
البعــض ان الديبلومايس الــرويس العتيد
الفروف ،هو الن ّد والكفؤ املوضوعي لرئيس
جهاز األمن الفدرايل الرويس.
لقد أضحى الفــروف األرمني القومية
والرويس الهوية سالح بوتني للديبلوماسية
الخشــنة ،ال ســيّما أنه قادر عىل التعبري
عن موقف الكرملني بمزيــج من الصالبة
والســخرية وتحويل الكلمات إىل صفعات.
لكن الفوقيــة والعجرفــة يف التعامل مع
اآلخرين ،وحبّه للسيغار الكوبي والويسكي
اإليرلندي ،وشغفه بمشاهدة الكرة وتع ّلقه
بالعيــش بني نيويورك ولنــدن ،جعل منه
إنسانا ً متط ّرفا ً يُطبّل للنظام الحايل ،بحيث
أصبح يرى "العالم هو روسيا".
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شقيقة كيم لرئيس كوريا الجنوبيّة :إغلق فمك!
بعدما اقرتح رئيس كوريا الجنوبية
يون سوك يول هذا األسبوع عىل كوريا
الشمالية حزمة مســاعدات يف مجاالت
الغــذاء والطاقة والبنيــة التحتية إذا ما
تخ ّلت عــن برنامجها لألســلحة النووية،
شنّت شــقيقة الزعيم الكوري الشمايل كيم
جونغ أون ،كيم يو جونغ ،هجوما ً رشســا ً
ً
مطالبة إيّاه
عىل الرئيس الكوري الجنوبي،
بإغالق فمه ،فيما رفضت عرضه معترب ًة
أنه «ذروة السخافة».
وقالت املــرأة البالغــة النفوذ إنّه
«عندما تكتشــف ّ
أن خطة مقايضة

«تعــاون اقتصــادي» برشفنا ،بأســلحتنا
النوويــة ،هي الحلــم الكبري ليــون وأمله
وخ ّ
طته ،تُــدرك عندها أنّه بســيط فعالً بل
طفــويل» .وأضافت« :من الواضــح أنّنا لن
نجلس معه وجهــا ً لوجه» .واتّهمت الجنوب
بإعادة طــرح مقرتحات ســبق أن رفضها
الشمال ،معترب ًة أنّه «ال أحد يُقايض مصريه
بكعكة ذرة».
ويف املقابل ،أعرب مكتب الرئاسة الكورية
الجنوبية عن «أســفه العميق» للترصيحات
«املســيئة» التي أدلت بها كيم يو جونغّ ،إل
أنه أضاف أن عرض املساعدة االقتصادية ال

يزال قائماً .ورأى أن «مثل هذا الســلوك من
جانب كوريا الشمالية ال يُساهم ال يف السالم
وال يف ازدهار شــبه الجزيرة الكورية ،وال يف
مســتقبلها الخاص» ،معتــرا ً أنّه «ال يفعل
سوى تعزيز عزلتها عىل الساحة الدولية».
واألســبوع املايض ،هــدّدت بيونغ يانغ
ّ
بشــن «ر ّد انتقامي» عىل كوريــا الجنوبية،
ّ
متّ ً
تفــي وباء
همة ســيول بالتســبّب يف
«كوفيــد» عــى أراضيهــا ،يف حــن ح ّذر
مسؤولون يف واشــنطن وسيول مرارا ً من ّ
أن
كوريا الشمالية تســتع ّد الستئناف تجاربها
النووية.

تـتـمـــات
نصرالله يسخـ ّف هواجس جنبالط اإليرانية في الترسيم...

وأمس ،أطل الســيد نرصالله لتمجيد ذكرى اللحظة األوىل لوصول « ُر ُ
ســل اإلمام
الخميني» إىل لبنان لتأســيس «حزب الله» عــام  ،1982فعاد بالحنــن والذاكرة إىل
«البدايات» منذ مجيء قوة من قيادات الحرس الثــوري إىل بلدة جنتا البقاعية إلقامة
معسكر «الدورة األوىل» قبل أربعني سنة ثم «كانت الدورة الثانية وبعدها الثالثة والرابعة
ّ
وتوسعت املعســكرات ومخيمات التدريب واختلط
والخامسة ،وفيما بعد توقف العد،
الدم اللبناني بالــدم اإليراني يف القصف اإلرسائييل» ...أما يف موضوع االســتحقاقات
السياسية الداخلية ،فاخترص أمني عام «حزب الله» حديثه «بكلمتني رسيعتني» ،حرص
يف مســتهلهما عىل نفي أي عالقة بني امللف النووي اإليراني وملف الرتسيم البحري مع
إرسائيل ،مؤكدا ً أنه عىل الرغم من ّ
أن العودة إىل االتفاق النووي بني الغرب وإيران «حدث
مهم» وعدم العودة «حدث مهم» أيضاً ،لكن «ســواء وقع االتفاق أم لم ّ
يوقع» فإنه إذا
لم يحصل لبنان عىل ما يريده من حقوق نفطية وغازية «فإننا ذاهبون إىل التصعيد».
ورأت مصادر سياسية يف كالم نرصالله عن عدم عالقة إيران بأي خطوات تصعيدية
من جانب «حزب الله» يف ملف الرتســيم البحــري «ردا ً غري مبارش عىل الهواجس التي
كان قد طرحها رئيس «الحزب التقدمي االشرتاكي» وليد جنبالط أمام وفد «حزب الله»
الذي زاره يف كليمنصو برئاســة املعاون الســيايس ألمني عام «الحزب» حسني الخليل،
حني سأله جنبالط برصاحة عما إذا كانت هناك أبعاد أو رسائل إيرانية لعملية التصعيد
من جانب «حزب الله» يف أعقاب إرســال املسريات إىل حقل كاريش» ،فبدا واضحا ً تعمّ د
نرصالله تســخيف مثل هذه الهواجس يف إطاللته أمس قائــاً« :يوجد أناس عقولهم
تظهر كبرية ولكــن يف هذه النقطةعقولهم صغرية كثــرا ً ( )...إذا أرادوا وضع العني
عىل اتفاق فيينا ال مشــكلة يف ذلك ،لكن يجب أن تكون عني اللبنانيني عىل كاريش وعىل
الحدود والجنوب اللبناني وشــمال الكيان ،وعىل الوسيط األمريكي الذي إىل اآلن اليزال
يضيّع الوقت ...ووقته ضاق».
أما يف مســتجدات إشــكالية الدوالر الجمركي ،فأصبح محسوما ً ّ
أن طرح رئييس
الجمهورية وحكومة ترصيف األعمال اعتماد تســعرية  20ألف لرية للتعرفة الجمركية
الجديدة لن يحظى بـ»التوقيع الثالث» عىل املرســوم من جانب وزير املالية ،خصوصا ً
ّ
وأن نرصالله حسم موقف الثنائي الشيعي أمس بإعالنه رفض هذه التسعرية باعتبارها
«قفزة كبرية ومرضّ ة وغري مناســبة» .وذلك بالتوازي مع إقدام وزير العمل يف حكومة
ترصيف األعمال مصطفى بريم أمس عىل نزع أي «صفة رسمية يف الشكل أو املضمون»
لالجتماع الوزاري الذي ترأسه الرئيس نجيب ميقاتي يف الرساي أخرياً ،معرتضا ً من هذا
املنطلق عىل العبارة التي وردت «يف كتاب رئيس الحكومة لوزير املالية حول ما يصطلح
عليه بالدوالر الجمركي وإشارة دولته إىل التوافق عليه يف جلسة الرساي الحكومي ()...
نظرا ً الن الجلسة ليست رسمية وال تخضع آللية التصويت ،وإال لو كنا يف جلسة رسمية
ملا كنا وافقنا».

"هيركات" جديد :نهب المودعين والمواطنين مستمر!

يف الواقع ،ان ارتفاع االســعار يحتم عىل املودعني سحب كميات أكرب من ودائعهم
لرشاء الكمية نفسها من الســلع .وارتفاع االسعار املرتقب بنسب كبرية نتيجة :زيادة
الدوالر الجمركي عىل ثلثي الواردات مع عجز عن تأمني بدائل لها ،حتمية ارتفاع ســعر
الرصف يف الســوق املوازية ،وفوىض االسواق ،ســتؤدي جميعها إىل ترسيع امتصاص
الودائع .وعليه سريتفع «الهريكات» املقدّر آنيا ً عىل معظم الودائع بـ  75يف املئة ،إىل أكثر
من  85يف املئة يف املرحلة االوىل ،بحســب املصدر ،و»يتجاوزها بأشواط بمجرد استمرار
سعر الرصف باالرتفاع ،مقابل تثبيت السحوبات عىل  8000لرية».
هذه املعادلة الجهنمية التي يوحي واضعوها بأنها حتمية لتلبية مطالب املوظفني،
لن تؤدي إىل «فشل موصوف يف زيادة االيرادات فحسب ،إنما إىل أخذ التضخم باليسار ما
ستضيفه الدولة باليمني عىل الرواتب واالجور» وفق تعبري املصدر .ويكفي فقط تخيل
وصول سعر الرصف إىل  40ألف لرية يف نهاية العام الحايل كما قدر معهد التمويل الدويل
يف أحد ســيناريواته املتشــائمه لنعرف القيمة الحقيقية لزيادة االجور باللرية بمقدار
الضعف أو أكثر .والحل بحسب املصدر «ال يمكن أن يأتي من دون توحيد سعر الرصف
أوالً ،وتحقيــق االصالحات النقدية واالقتصادية املطلوبة» .وهذا ما ال تريده الســلطة
لالستمرار قدر املستطاع يف نهب املودعني واملواطنني عىل حد سواء ،للتملص من تحمل
املسؤوليات.

األزمة العراقية :الحكيم يطلب دعم الرياض

مــن جهتها ،ذكرت وكالــة «واس» أنه جرى خالل اللقاء «اســتعراض العالقات
الســعودية  -العراقية ،وعدد من املســائل ذات االهتمام املشــرك» ،فيما وجّ ه «وزير
الصــدر» صالح محمد العراقي تحذيرا ً لـ»اإلطار التنســيقي» ،قائالً إن «الصرب نفد»،
معتربا ً أن «نهج اإلطار أصابه العوار وأنه ال يملك قراره وميلء بالتناقضات وقريب من
اإلخوان» .كما اتهم «اإلطار» ّ
بأن سياســته قائمة عىل القتل ومحاولة الســيطرة عىل
الحكم.
وبينمــا أدّى اآلالف من منارصي التيار الصدري «صالة الجمعة» يف محيط الربملان
العراقــي داخل املنطقة الخــراء يف بغداد ،رأى خطيب جمعة أنصــار الصدر مهند
املوسوي أن الحوارات التي تُعقد من قبل القوى واألطراف السياسية للخروج من األزمة
الحالية التي تعيشها البالد ،هدفها تحقيق مصالح حزبية والبقاء يف السلطة ،معتربا ً أن
«الحوارات السياسية التي تعقدونها ليست ملصلحة الشعب أو البلد ،بل هي لبقائكم ،وال
قيمة لها وال نُقيم لها وزناً» .وأكد أن «الشعب هو من يُق ّرر مصريه بنفسه مهما تمادى
الطغاة يف غيّهم» ،مشريا ً إىل استمرار الثورة التي «ستكرس ك ّل اإلرادات الفاسدة».

واشنطن ُتعزّز الدعم العسكري لكييف و"غازبروم" تعلّق...

وذكرت مسؤولة كبرية يف البنتاغون للصحافيني أن املساعدة الجديدة تشمل أيضا ً
إرســال منظومات مدفعية متح ّركة وقذائف من عيار  105ملم تنســجم مع أسلحة
قدّمتها اململكة املتحدة .كما ستُزوّد واشنطن كييف بـ 15طائرة استطالع بال طيّار من
طراز  Scan Eagleيبلغ نطاق عملها أكثر من  100كيلومرت وتسمح بعمليات مراقبة يف
ساحة املعركة حتّى يف الظروف الجوّية السيّئة ،باإلضافة إىل  1000صاروخ «جافلني»
جديد مضاد للدبابات.
واملساعدات العسكرية الجديدة هي الـ 19منذ آب  ،2021وتشمل أيضا ً للم ّرة األوىل
ّ
املخصصة لنقل القوات يف مناطق مزروعة
املركبات املد ّرعة املضادة لأللغام ،MaxxPro
باأللغام .كذلك ،تشــمل املســاعدات صواريخ  Harmجو  -أرض املضادة للرادار والتي
تم ّكن األوكرانيون من تكييفها مع قاذفاتهم من طراز «ميغ» الروسية الصنع.
وبينما أكدت الواليات املتحدة حتّى اآلن أنها ستوفر أسلحة «دفاعية» فقط ،أملحت
مســؤولة البنتاغون إىل أن الهدف اآلن هو مساعدة القوات األوكرانية يف الهجوم املضاد
الذي تستع ّد له الســتعادة السيطرة عىل مدينة خريسون اإلسرتاتيجية يف جنوب البالد،
فيما وافق بوتني عىل أن تمــ ّر بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إىل مح ّ
طة زابوريجيا
النووية ،عرب أوكرانيا وليس عرب روسيا ،وفق ما أعلن قرص «اإلليزيه».
وخالل اتصال هاتفي أجراه الرئيس الفرنيس إيمانويل ماكرون بنظريه الرويس ،هو
األوّل منذ  28أيّار ،دعا الرئيسان إىل تنظيم «يف أرسع وقت» عملية تفتيش الوكالة الذرية
ملحطة زابوريجيا لتقييم الوضع يف املوقع .وأشــار «اإلليزيه» إىل أن إرســال خرباء من
الوكالة الذرية ســيتط ّلب «وقفا ً إلطالق النار أق ّله خالل فرتة املهمّ ة» ،مؤكدا ً أن «فرنسا
مستعدّة للمساهمة تقنيّا ً وسياسيّا ً يف إنجاح هذه املهمّ ة من خالل تقديم خرباتها».
وأفاد الكرملني بأن «الجانب الرويس أكد اســتعداده لتقديم ك ّل الدعم الالزم ملفتّيش
الوكالة» .وشــدّد بوتني عىل أن «القصف املنهجي ملنطقة محطــة زابوريجيا للطاقة
النووية يُثري مخاطر وقوع كارثة واســعة النطاق يُمكن أن تؤدّي إىل تلوّث إشعاعي يف
مناطق شاســعة» ،وفق ما أكد الكرملني .كما ّ
عب ماكرون من جانبه «م ّرة أخرى عن
قلقه من املخاطر التي يُثريها الوضع يف مح ّ
طة زابوريجيا عىل األمن النووي» ،بحســب
«اإلليزيه».
ويف الغضــون ،طالب األمني العام لألمم املتحدة أنطونيــو غوترييش خالل مؤتمر
صحايف عىل هامش زيارته إىل ميناء أوديســا ،روســيا ،بعدم قطع محطة زابوريجيا
النووية التي تُسيطر عليها ،عن شــبكة الكهرباء األوكرانية ،وقال« :بالطبع ،كهرباء
زابوريجيا هي كهرباء أوكرانية» ،معتربا ً أنّه «ينبغي احرتام هذا املبدأ بشــكل كامل»،
يف حني أعلنت رشكة «غازبروم» الروســية تعليق شحنات الغاز الرويس إىل أوروبا عرب
خط أنابيب الغاز «نورد ســريم  »1ملدّة  3أيّام من  31آب إىل  2أيلول بهدف «الصيانة»،
يف وقت يُواصل فيه سعر الغاز األوروبي ارتفاعه يف ظ ّل صعوبة جمع االتحاد األوروبي
احتياطيات كافية تُم ّكنه من االستغناء عن واردات الغاز الرويس خالل الشتاء من دون
إحداث نقص.

"قمة العشرين"
بوتين وشي يحضران
ّ
سيُشــارك الرئيس الرويس فالديمري بوتني ونظريه الصيني يش جينبينغ شخصيّا ً يف
قمة «مجموعة العرشين» يف ترشين الثاني ،بحســب ما أكد الرئيس اإلندونييس جوكو
ويدودو ،الذي يرتأس حاليّا ً هذا املنتدى الذي يجمع االقتصادات الكربى يف العالم .ويتزامن
الرئيس ْ
َ
ــن يف القمّ ة مع وجود الرئيس األمريكي جو بايدن ،يف حني وصلت عالقات
وجود
واشنطن مع موسكو وبكني إىل أدنى مستوياتها ،بسبب الحرب يف أوكرانيا والتوترات يف
شــأن تايوان .ودعت إندونيسيا أيضا ً الرئيس األوكراني فولوديمري زيلينسكي إىل القمّ ة.
وأشار زيلينســكي ،الذي ال تُع ّد بالده عضوا ً يف «مجموعة العرشين» ،إىل أنه سيُشارك يف
القمة ،عىل األق ّل عرب اإلنرتنت .وتع ّرضت إندونيسيا لضغوط غربية الستبعاد بوتني من
القمّ ة بعدما أعلن يف نيسان أنه ّ
تلقى دعوةّ .
لكن جاكارتا حافظت عىل موقف محايد يف
ما يتع ّلق بأوكرانيا ،بينما زار ويدودو ّ
كل ً من كييف وموسكو يف بداية العام.

غوتيريش خالل مؤتمر صحافي على هامش زيارته إلى ميناء أوديسا أمس (أ ف ب)

أخبار سريعة
واشنطن :تصرّفات بكين
تزيد المخاطر
ح ّذر وزير القوات الجوية األميركي
فرانك كيندال أمس من أن
تص ّرفات الصين حول تايوان تزيد
من مستوى المخاطر ،لكنّه عبّر
عن أمله في أن يعود سلوك الصين
إلى اإللتزام بالقواعد الدولية
والمعايير المحدّدة من قبل،
بحسب ما أفادت وكالة «رويترز».
وقال كيندال متحدّثا ً للصحافيين
خالل مؤتمر عبر الهاتف إنّه
يشعر بالقلق إزاء برامج التحديث
العسكري الصيني ،وتص ّرفات
بكين في منطقة المحي َ
طيْن
الهندي والهادئ.

"الشباب" ُيهاجمون
فندقًا في مقديشو
هاجم جهاديون في حركة
الشباب اإلسالمية فندقا ً في
العاصمة الصومالية مقديشو
أمس ،وسط وابل من العيارات
النارية ج ّراء االشتباكات الضارية،
واإلنفجارات ،ما أدّى إلى سقوط
ضحايا .واستدعى الهجوم على
فندق «حياة» اشتباكا ً مس ّلحا ً
عنيفا ً بين قوات األمن ومس ّلحين
جهاديين كانوا ال يزالون
ّ
متحصنين داخل المبنى .وأفاد
شهود ّ
بأن انفجارا ً ثانيا ً دوّى
خارج الفندق بعد بضع دقائق من
اإلنفجار األوّل ،ما تسبّب بسقوط
ضحايا في صفوف عمّ ال اإلغاثة
وعناصر القوات األمنية والمدنيين
الذين هرعوا إلى المكان على اثر
اإلنفجار األوّل .وأوضح المتحدّث
باسم الشرطة عبد الفتاح عدن
حسن أن اإلنفجار األوّل نجم
عن انتحاري فجّ ر نفسه خالل
الهجوم على الفندق مع مس ّلحين
آخرين ،مؤكدا ً أن المهاجمين
«تتصدّى لهم حاليّا ً قوات الشرطة
وسيت ّم تحييدهم قريبا ً ج ّداً».

بولسونارو ُيقلّص
الفارق مع لوال

أظهر استطالع للرأي ّ
أن الرئيس
البرازيلي األسبق اليساري
لويس إيناسيو لوال دا سيلفا
يتصدّر السباق إلى الرئاسة
بفارق  15نقطة عن الرئيس
اليميني جايير بولسونارو ،الذي
يواصل مع ذلك تقليص الفارق
بينه وبين منافسه .وقبل شهر
ونصف تقريبا ً من اإلنتخابات
الرئاسية المق ّررة في الثاني من
تشرين األوّل ،أظهر اإلستطالع
الذي أجراه معهد «داتافولها»
ّ
أن لوال يمتلك  47في المئة
من نوايا التصويت ،أي نفس
النسبة التي كانت عليها شعبيّته
في اإلستطالع السابق الذي
أجراه المعهد في  28تمّ وز.
في المقابل ،ارتفعت ّ
حصة
بولسونارو من نوايا التصويت
من  29في المئة قبل  3أسابيع
إلى  32في المئة حاليّاً .علما ً
ّ
أن الهوّة بين الرج َليْن في نوايا
التصويت كانت في أيار 21
نقطة مئوية.

تســـــالي ٢١

nidaalwatan.com
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سودوكو
تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3x3كل مربع
منها مقسم الى  9خانات صغيرة .هدف هذه اللعبة ملء الخانات
باألرقام الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من
مرة واحدة في كل مربع كبير وفي كل خط أفقي وعمودي.

6
8
4
7

 – 1قصر في باريس المقر الرسمي ومقر عمل
رئيس الحكومة الفرنسية  -محافظة مصرية.
 - 2أديب مصري راحل من مؤلفاته “نادية” -
عتاب.
 - 3كسول  -لقب الوزير  -ماطل ب َد ْينه.
 - 4أشاركه في القرابة  -فك العقدة  -من مؤلفات
الشاعر الفرنسي بيار كورناي.
 - 5ينتزعها ويخرجها برفق.
 - 6يستيقظ من النوم  -من شعراء العصر
العباسي.
 - 7مسلسل مصري شهير من بطولة يحيى
الفخراني  -سعل.
 - 8سئم وضجر  -منخفض باألجنبية  -دهشة.
ومراجع بتمعن -
 - 9سنة باألجنبية  -مد ِّقق
ِ

فراش.

 - 10مدينة مصرية  -تناول الدواء يابسا ً غير

معجون.

 - 11شتم  -يص ّران  -عاقبة.

 - 12مغنية وممثلة أميركية  -تكلّم.
 - 13بعد باألجنبية  -مشتاق كثير الرغبة والشوق
 مدينة فرنسية فيها أغلب أضرحة ملوك فرنسا.نكر غير ُمث ِبت  -يسندون  -رجع.
ُ - 14م ِ
 - 15مسرحية للسيدة فيروز.

المربعات الذهبية

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

6

أفقي ًا
 – 1رئيس وزراء دولة كبرى منذ .2020
 - 2وقت وحين  -مارشال ورجل دولة فرنسي
راحل رئيس الدولة الفرنسية الفيشية (1940-
ُ )1944حكم عليه بالموت بتهمة الخيانة العظمى
عند انتهاء الحرب العالمية الثانية.
 - 3والية أسترالية ُ -متش ِّبع بالماء  -نوتة
موسيقية.
 - 4يعجز عن أداء ديونه  -فؤاد  -ما أخرجته
األرض من زرع وشجر.
 - 5ضمير متصل  -مناص  -مدينة في فلسطين
 ماركة إطارات. - 6يجمعه ويضمه  -خاصته باألجنبية  -من
مؤلفات ميخائيل نعيمة.
 - 7طاقة وقدرة  -التابع  -ما ُيصلَح به الخرق
أو القطع.
 - 8صوت الكلب  -في البيضة  -جبل في لبنان -
اسم موصول.
النبي.
 - 9األمسيات
ّ
 - 10سمي بـ  -درج ِ -ر ْفق ورأفة  -أشي على.
 - 11نوتة موسيقية  -نقيض الش ّر  -شارط.
 - 12مسرحية نثرية أو شعرية تعالج مواضيع
هزلية  -طلب حضور شخص.
 - 13مبتدأ كل شيء  -زفاف  -جيوش محاربة.
 - 14غير ناتج من إكراه  -رئيس وزراء هندي
راحل.
رث الثوب.
مداد
ر
عك
م
ّ
ِّ ُ - 15

8x8

2

عمودي ًا

9

3

9
1 4
8
1 4
2
2
6
3
9
8
9
2
8
3
4 7
3 5
1
2

4

الكلمات المبعثرة داخل المربعات هي أجوبة التحديدات المدونة بجانب اللعبة ،أعد جمعها بشكل صحيح لتحصل على
األجوبة المناسبة لهذه التحديدات وكتابتها مكان النقاط .عليك وضع أرقام هذه التحديدات داخل الدوائر الصغيرة
لألجوبة الصحيحة ،إجمع هذه االرقام لتحصل على المجموع المسجل عند اخر كل خط افقي وعمودي.
 – 1مغنون.
 - 2لقب شرف يطلق على بعض أصحاب
المقامات الرفيعة.
 - 3كتب تجمع فيها قصائد الشعر.
 - 4من الحشرات.
 - 5جولة.
 - 6ما يعاب على المرء ،نقيض َم ْح َم َدة.
 - 7مواد َد ِسمة في الحيوان وغيره.
-8
مشج.
ٍ
 - 9مسافر يجول في بلد للتنزه.
 - 10مجموع الصفات التي تميّز اإلنسان
عن غيره.
 - 11ثابت ومستمر.
 - 12مندهش.
 - 13انتهاك الحرمات.
 - 14استرخاء واستجمام.
 - 15عيد سنوي ليوم تميّز بحدث هام.
 - 16منشط ومر ّغب.
 - 17سواعد.
 - 18عادل ثمناً.
 - 19آلة يعرف بها الوقت.
 - 20الذي ال حفاظ عليه وال رعاية.
 - 21ما كسر من العيدان.
 - 22ش ّك في صحة المسألة.
 - 23أقرض إلى أجل.
 - 24تفاقم.
ُ - 25مض ّرة وغير مرغوب فيها.

دادإشت
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صيةشخ

7

شحوم
جشعم

زنحم

ت إ ش هـ ب

= 56

اىوس

ا ئـ س ح

= 73
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ا ت ئـ س ي

ادةسي

ذمةم

= 72
رعذأ

كرىذ

دانأ

بابةذ

واوندي

= 62
تسمدمي

روةد

=
81

=
68

اةسدن

ذ ل هـ م ن

=
41

ققاد

=
80

= 62

=
55
حلول العدد السابق

أرقام األقوياء
تتألف هذه اللعبة من خمسة
خطوط أفقية وخمسة خطوط
عمودية وخطين قطريين .كل 128
خط مؤلف من خمس دوائر،
يجب وضع األرقام الخارجية 166
على ذات الخط (أفقيا وعموديا)
داخل الدوائر األربع الفارغة
(رقم في كل دائرة) شرط أن ال 116
تكون هناك أي أرقام متشابهة
في كل خط .مجموع األرقام 26
في كل خط أفقي وعمودي
وفي الخطين القطريين يجب 129
أن يكون 510

حمشو

31

76

الكلمات المتقاطعة

49 137 82
99

172

148

110

106 120
146

80

133

79

29

183

30 138 37

أ فقيا  – 1 :ا لشيخ طا با - 2 -
شاتوبريان  - 3 -بك  -مين  -نس 4 -
 يود  -ريم  - 5 -لسان  -بحار - 6 -يتركه  -الو  - 7 -ود  -اربك  - 8 -ني
 اوبل  - 9 -ابن رشد  -دم.عموديا - 1 :اشبيلية  - 2 -الكوست
 نب  - 3 -شت  -داروين  - 4 -يوم نكد  - 5 -خبير  -اش  - 6 -طرنيب اود  - 7 -اي  -محارب  - 8 -بان -البلد  - 9 -انسبروك.
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كـــرة مضــرب

 60.1مليون دوالر جوائز "فالشينغ ميدوز"

سينسيناتي :خروج شفياتيك من ثمن النهائي
مدفيديف يواصل تألّقه وروبليف يو ّدع
تواصلت خيبات البولونية إيغا شفياتيك ،المصنفة أولى عالميًا ،بعد خروجها من الدور ثمن النهائي لدورة سينسيناتي االميركية
لأللف في كرة المضرب ورافقتها التونسية أنس جابر ،فيما بلغ الروسي دانييل مدفيديف المصنف اول دور الثمانية.
ســقطت شــفياتيك أمــام
االمريكية ماديسون كيز املصنفة يف
املركز الرابع والعرشين  3-6و،4-6
ما يش ّكل رضبة الستعداداتها قبل
بطولة الواليات املتحدة املفتوحة،
رابعة البطوالت االربع الكربى ،التي
تنطلــق يف  29الجاري عىل مالعب
"فالشينغ ميدوز".
وبعــد بداية موســم مميزة
حققت خاللهــا  37انتصارا ً عىل
التوايل ،ما ســمح لهــا بالتتويج
يف الدوحة القطريــة ،إنديان ويلز
وميامي االمريكيتني ،شــتوتغارت
االملانية ،رومــا االيطالية وروالن
غاروس الفرنسية ،خفت تألقها يف
اآلونة االخرية.
وخرجــت البولونية من الدور

كيز أولى المتأهّ الت إلى
نصف النهائي
الثالث لــدورة تورونتــو الكندية
االســبوع املايض ،ومن ربع نهائي
دورة وارســو عىل أرضها يف أواخر
الشهر املايض ،ومن الدور الثالث يف
بطولة ويمبلدون الربيطانية ،ثالثة
البطوالت االربع الكربى.
وعىل رغــم أنهــا نجحت يف
تعويــض تأخرهــا 5-صفــر يف
املجموعة الثانية ،إال أنها لم تكمل
هذه العــودة وتم ّكنــت كيز من
الصمود امامها ،لترضب موعدا ً مع
الروسية إيلينا ريباكينا حاملة لقب

ويمبلدون ،الفائــزة بدورها عىل
االمريكية أليسون ريسك التاسعة
والعرشين  2-6و.4-6
والحقاً ،حجــزت كيز ،بطلة
العــام  ،2019بطاقتهــا اىل الدور
نصــف النهائــي ،بفوزهــا عىل
الكازاخستانية إيلينا ريباكينا 2-6
و.4-6
وكما فعلت يف الدور الســابق
أمــام شــفياتيك ،فرضــت كيز
هيمنتهــا عــى مواجهتهــا مع
ريباكينا ،الروســية األصل ،والتي
عانت من األخطاء عىل إرســالها
حيــث نجحــت يف  41باملئة فقط
من إرســاالتها األوىل ،مانحة كيز
 13فرصــة النتزاع اإلرســال من
منافســتها ،وقد نجحت يف ترجمة
خمس منهــا بفضــل رضباتها
القويــة ( 21رضبة ناجحة مقابل
 11لريباكينا).
وتمني كيز النفــس باحراز
لقبها الثانــي يف دورات األلف بعد
سينســيناتي  2019حني تغلبت
يف النهائي عىل الروســية سفتالنا
كوزنتسوفا.

"كانت معركة"
مدفيديف في مباراته وشابوفالوف (أ ف ب)

ولــدى الرجال حيــث تعترب
إحدى دورات املاسرتز ألف نقطة،
بلغ مدفيديف الــدور ربع النهائي

بتفوقــه عــى الكنــدي دينيس
شــابوفالوف الحادي والعرشين
بنتيجة  5-7و 5-7بعد ساعة و45
دقيقة.
ورضب حامل اللقب يف العام
 2019موعــدا ً مع االمريكي تايلور
فريتز ،الذي أطــاح الرويس أندري
روبليــف الثامن عامليــا ً ووصيف
العام املايض يف مبــاراة مثرية من
ثالث مجموعات  7-6و 2-6و.5-7
وقال مدفيديف بعــد الفوز:
"كانــت معركة ،لم تكن ســهلة
حتماً .املبــاراة كانت متقاربة جدا ً
عال .هــديف كان
وعىل مســتوى ٍ
أن أنافــس يف كل نقطــة ممكنة
ومحاولة وضــع الضغط عليه إذا
تمكنت من ذلك".
ويأمــل مدفيديــف يف أن
يســتعد بأفضل طريقــة ممكنة
لحملة الدفاع عــن لقبه يف بطولة
الواليــات املتحــدة املفتوحة ،ال
ســيما أن حظوظه تبــدو قوية
يف ظــل الغياب املتوقــع للرصبي
نوفاك ديوكوفيتش وعدم جهوزية
االسباني رافايل نادال ،الذي خرج
من مباراته االوىل يف سينســيناتي،
ما ضمــن للرويس بقاءه يف صدارة
التصنيف العاملي لالعبني املحرتفني،
حتى قبل انطالق فالشينغ ميدوز.
من جهته ،جــدد فريتز فوزه

مصافحة بين كيز (إلى اليمين) وريباكينا بعد ا

إرتكبت جابر  30خطأ في
مجموعة واحدة
عىل روبليف بعد أن سبق وأخرجه
أيضا ً من نصف نهائي دورة إنديان
ويلز للماســرز يف وقت سابق من
العام ،يف طريقه اىل احراز اللقب.
ولم يسبق أن تواجه مدفيديف
وفريتز سابقاً ،وع ّلق الرويس عىل
املواجهة املرتقبة" :تد ّربنا ســويا ً
يف بداية املوسم قبل كأس االتحاد.
فاز بلقب إنديــان ويلز ،هو بطل
ماســرز .يجب أن أكون يف أفضل
مستوياتي للفوز عليه".
وتأهل اليوناني ســتيفانوس
تسيتسيباس ،الســابع عاملياً ،اىل
دور الثمانية بفوزه عىل االرجنتيني
دييغو شفارتسمان السادس عرش
 3-6و ،3-6وهو ســيلتقي بالتايل
مع األمريكي جون إيســنر الفائز
عىل مواطنه سيباســتيان كوردا
 6-7و 6-1و.6-7
وفاز اإلسباني كارلوس ألكاراز
عــى الكرواتي املخــرم مارين
ســيليتش  6-7و ،1-6والكنــدي
فيليكس أوجيه-ألياســيم املصنف
ســابعا ً عىل اإليطايل يانيك سينر
 6-2و 6-7و ،1-6والربيطانــي

كامريون نــوري عىل األمريكي بن
شيلتون 6-صفر و.2-6

خروج جابر

وفازت التشيكية برتا كفيتوفا
املصنفــة  28عامليا ً عىل جابر 1-6
و 6-4و6-صفــر ،وبلغــت ربع
النهائي.
وكانت جابــر التي وصلت إىل
نهائي النسخة األخرية من بطولة
ويمبلدون ،عانت يف الدور السابق
أمــام األمريكية كاثريــن ماكنايل
املصنفة يف املركز  179عاملياً ،حيث
توجب عليها إنقاذ  3كرات ملصلحة
منافستها لحســم اللقاء ،قبل أن
تقلب الطاولة وتخرج فائزة بعد 3
مجموعات وساعتني و 30دقيقة.
ولكن أمام كفيتوفا ،وقبل 11
يوما ً من انطــاق بطولة الواليات
املتحدة املفتوحة ،لم تنجح يف قلب
املعادلة هذه املرة.
وبعــد خســارتها املجموعة
األوىل مــن دون مقاومــة تذكر،
عادلت التونســية الكفة بفوزها
باملجموعــة الثانيــة مســتفيدة
من انخفــاض املســتوى البدني
ملنافستها التشيكية.
ولكــن يف املجموعــة الثالثة

دردشـــة

صورة من الماضي

عون لـ"نداء الوطن" :كنت أطمح إلى ذهبية
دورة قونية

بعثة لبنان الى دورة الصداقة
في الصين 1971

فــــادي سمعـــان
كشــفت العبة التايكوانــدو الدولية
ليتيســيا عون لصحيفتنــا ّ
أن دورة ألعاب
التضامــن اإلســامي التــي اختتمت أول
من أمــس يف مدينة قونيــة الرتكية تميّزت
باملستوى الفني املتقدّم واملتطوّر والتنظيم
الجيّد.
وعــن مشــاركتها يف الــدورة قالت:
ُ
"واجهــت نخبة مــن الالعبــات الدوليات
البارزات كالبطلة الرتكية التي نالت امليدالية
الربونزية يف دورة األلعاب األوملبية األخرية يف
طوكيو ،واملغربية بطلــة افريقيا واملصنفة
ُ
خرست أمامها بصعوبة
سادسة عامليا ً والتي
ُ
ربحــت الجولة األوىل،
بالغــة ( ،)2-1حيث
ُ
تعثرت يف الجولــة الثانية بفارق نقطة
ث ّم
واحدة ،ويف الجولــة الثالثة واألخرية تعادلنا
( )5-5قبل أن تفــوز يف آخر ثانيتني بفضل
رضبة حاسمة وبقرار من الحكام".
وهل هي راضية عــن فوزها بامليدالية
الربونزية يف هــذه الــدورة ،أجابت عون:
"برصاحة ُ
كنت أتوقع إحراز امليدالية الذهبية
أن مســتواي الفنّي متقاربٌ جدا ً
ألنني أرى ّ
مع مســتوى الالعبات املصنفات يف املراكز
األوىل عاملياً" .وتابعــت" :كان بإمكاننا ان
نحصــد املزيد من امليداليــات يف تركيا ّ
لكن

الحظ العاثر لعــب دوره أكثر من م ّرة ،ويف
هذا الســياق اثمّ ُن ما حققــه زميالي ورد
سلمان وطارق موصليل من ميداليات وأعترب
ّ
ان لعبــة التايكواندو يف لبنان بخري وتتطوّر
يوما ً بعد يوم ،كما ّ
ان لدينا نخبة من الالعبني
والالعبات الذيــن بإمكانهم مقارعة أفضل
املحرتفني واملحرتفات يف العالم عىل رغم أننا
ال نعتمد نظام االحرتاف الحقيقي لألســف،
ولسنا متف ّرغني للعبة كلياً".
وأشــارت عون اىل أنها استعدّت بجدّية
تامّ ة قبل الدورة اإلســامية ،حيث تم ّرنت
ملدة أربــع ســاعات يوميا ً
ّ
مقســمة عىل
ّ
حصتني تحت إرشاف الغراند ماسرت املد ّرب
رالف حرب .واعتــرت ّ
أن من يريد الصعود
منصات التتويــج ورفع علم لبنان عاليا ً
ّ
اىل
يف املحافــل الخارجيــة عليــه أن يمارس
لعبة التايكواندو ،فهــي تبقى األفضل بني
الرياضات الفرديــة يف لبنان .وأضافت" :يف
ك ّل املشــاركات الخارجية نحص ُد امليداليات
ُ
وننافــس بجدّية عىل املراكــز األوىل ،بينما
تأتي مشــاركة األلعاب الفردية األخرى يف
البطــوالت الخارجية من أجل تحطيم أرقام
قياســية محلية فقط ،أو لكسب املزيد من
الخربة العربية والدولية".
واشادت عون بالعمل االحرتايف ّ واملتابعة
امليدانيــة واإلدارية من قبل إتحــاد اللعبة

ليتيسيا عون

برئاسة الدكتور حبيب ظريفة ،مشدّدة عىل
ّ
أن ما تحقق يف السنوات األخرية من إنجازات
تُرفع لــه القبعة حقاً ،فقد ُ
ســجلت نتائج
تعترب تاريخية يف عالم اللعبة املحلية ،إضافة
اىل إستضافة لبنان وتنظيمه لبطوالت قا ّرية
مهمّ ة ألول مرة عىل أرضه.
وختمــت عون" :سأســعى اىل تحقيق
حلمــي بالتأهل اىل أوملبيــاد باريس 2024
وهديف إحراز ميدالية للبنــان وليس مج ّرد
املشاركة فقط ،لذا أواصل تماريني اليومية
بإنتظام ضمن روزنامة مدروســة طويلة
األمد لكي أبقى جاهزة وحارضة بدنيا ً وفنيا ً
وذهنياً".

شــاركت بعثة االتحاد اللبناني لكرة الطاولة يف دورة الصداقة
األوىل لدول آسيا وافريقيا التي جرت يف بكني عاصمة الصني الشعبية
من  3اىل  15آب .1971
وضمّ ت البعثة الالعبني ميشــال رزق الله ،جان طنوس ،شاهي
توتنجيان ،سيبوه كراكليان ،والالعبات اناهيد مزموركيان ،جاكلني
نوفل ،بولني هاني ونازك أوهانيسيان نادر ،إضافة اىل اإلعالمي فؤاد
حبيب.
ويف النتائج الفنية للبعثة ،فاز لبنان يف الدور األول من مسابقة
الفرق للرجال عىل الوس ( ،)0-5وعىل غينيا ( ،)1-5وعىل اليمن (-5
 ،)3وخرس أمام اليابان ( ،)5-0وأمام نيبال ( ،)5-4وتأهل اىل الدور
الثاني حيث تغلب عىل تونس ( )1-5وعىل الحبشــة ( ،)0-5قبل ان
يخرس بصعوبة امام الصني صاحبة الضيافة (.)5-3
أما يف مسابقة الفرق عند الســيدات ،ففاز لبنان عىل السودان
( ،)0-3وعــى بورما ( ،)0-3وخرس أمام نيجرييا ( ،)3-0وتأهل اىل
الدور الثاني حيث تغلب عىل كينيــا ( ،)1-3وعىل كمبوديا (،)0-3
وخرس يف الدور التايل أمام مرص (.)3-1
مشاركة يف حفل إفتتاح الدورة.
وتبدو يف الصورة البعثة اللبنانية
ِ

الريــــاضيــــة

nidaalwatan.com
العـــدد  - 912السنــــة الـرابـعـة
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ّ
يحقق الثنائية
قوى أوروبا :إينغبريغتسن

المواجهة بينهما (أ ف ب)

الحاسمة ،ارتكبت جابر الكثري من
األخطــاء ( 30يف االجمال) لتتأخر
رسيعا ً صفر -5أمام املصنفة ثانية
عامليا ً ســابقاً ،وعىل رغم إنقاذها
كرتني لحسم اللقاء ضدها ،إال ّ أنها
فشلت يف الثالثة لتخرس املجموعة
فاملبــاراة .ورضبــت كفيتوفــا،
املتوّجة مرتني يف ويمبلدون (2011
و )2014والتي تسعى لبلوغ املربع
الذهبــي ،موعدا ً مع االســرالية
أيال تومليانوفيتــش الفائزة عىل
الروســية فريونيكا كودرميتوفا
 6-3و 6-7و ،3-6علما ً ان الفائزة
منهما تلتقي كيز يف دور االربعة.
وأطاحــت الصينية شــواي
جانغ املصنفة  44اإلستونية أنيت
كونتافيت املصنفــة ثانية عامليا ً
بتغلبهــا عليهــا  6-2و 4-6و-6
 ،4لترضب موعــدا ً يف الدور املقبل
مع البيالروســية أرينا سابالينكا
الفائزة عــى االمريكية شــيلبي
رودجرز  4-6و 7-6و.4-6
كذلك فازت األمريكية جيسيكا
بيغــوال عــى الربيطانيــة إيما
رادوكانو  5-7و.4-6

جوائز قياسيّة

عىل صعيد آخر ،ستَمنح بطولة

الواليات املتحــدة املفتوحة ،رابعة
البطوالت االربع الكربى ،مجموع
جوائز بقيمة قياســية ســتبلغ
 60.1مليــون دوالر هذا العام ،مع
تخصيص  2.6مليون دوالر للفائز
والفائزة بلقب الفردي ،اي ضعف
ما ســيحصل عليه الوصيف ،وفق
مــا أعلن االتحــاد األمريكي لكرة
املرضب امس .ويتجــاوز إجمايل
الجوائــز املالية القيمة الســابقة
البالغة  57.5مليــون دوالر العام
املايض ،مع زيــادة الفتة لالعبني
والالعبات خالل االدوار األوىل.
وقــد ت ّم تخصيــص  80ألف
دوالر لكل العــب يخرج من الدور
االول و 121ألفــا ً يف الثاني .وتمثّل
هذه األرقام ارتفاعا ً بنســبة  85يف
املئة و 57يف املئة عــى التوايل منذ
العام .2016
كما ســيتم توزيــع أكثر من
 6.25ماليــن دوالر يف التصفيات،
أي زيــادة بنســبة  223يف املئــة
مقارنة مع العام .2016
وســيحصل بطال منافسات
الزوجي عــى  688ألف دوالر لكل
فريق ،وهو ضعف ما ســيحصل
عليه الثنائي الوصيف.
(أ ف ب)

تشلسي يفتقد كانتي
ّ
تلقى تشــليس اإلنكليزي رضبة قاسية بتع ّرض العب وسطه
الفرنيس نغولــو كانتي إلصابة "خطرية" يف الفخذ ســتبعده عن
املالعب ألسابيع عدة ،وفق ما أفاد مد ّربه األملاني توماس توخل.
مخصص للمباراة أمام ليدز غدا ً
ّ
وقال توخل يف مؤتمر صحايف
يف الدوري املمتاز" :يف ما يتعلق بنغولو ،املسألة خطرية ،نتحدث عن
أسابيع من الغياب ،وهذا ليس بالخرب الجيد".
وتابع" :نشعر بالخيبة والحزن ،ألن نغولو مهم جدا ً بالنسبة
للفريق وكان يف قمة عطائه".
وأصيب كانتي ( 31عاماً) األحد املايض يف املباراة ضد توتنهام
( ،)2-2وغيابه عن تشليس سيكون مؤثرا ً جدا ً نظرا ً لدوره املهم يف
وسط امللعب.
ومــن املرجح أن يغيــب الفرنيس عن
تشليس حني يبدأ األخري مشواره يف مسابقة
دوري أبطــال أوروبا الشــهر املقبل،
لينضــم اىل العب الوســط اآلخر
الكرواتــي ماتيو كوفاتشــيتش
الذي يعاني إصابة يف الركبة.
وتأتي إصابة كانتي قبل
ثالثة أشــهر عــى انطالق
مونديال قطر  2022حيث
تدافع فرنســا عن اللقب
العاملي الــذي أحرزته يف
مونديال روســيا 2018
عىل حساب كرواتيا.
ومن املستبعد أن يتمكن
كانتــي مــن التواجد مــع املنتخب
الفرنيس يف تجمّ عه الــذي يبدأ يف 19
أيلول املقبل ،من أجل خوض مباراتني
يف دوري األمم األوروبية.
(أ ف ب)

احتفــظ البطــل األوملبي
النروجي جايكوب إينغربيغتسن
بلقبه يف ســباق  1500م خالل
بطولة أوروبــا أللعاب القوى
املقامة يف ميونيخ (أملانيا) ،بعد
يومني من فوزه بذهبية 5000
ّ
محققــا ً الثنائيــة للبطولة
م،
الثانية عىل التــوايل بعد برلني
.2018
وتحت األمطار ،ســيطر
إينغربيغتســن ( 21عاماً) عىل
الســباق محققا ً رقما ً قياسيا ً
أوروبيا ً قدره  3.32.76دقائق.
وكان العدّاء النروجي حقق
ثنائيــة  1500م و 5000م يف
دورة برلني  2018عندما كان يف
سن الـ 17عاماً.
ونــال الربيطانــي جايك
هايوارد الفضيــة (3.34.44
د) ،واإلســباني ماريو غارسيا
الربونزية ( 3.34.88د).
ومــع وجــود عــدد من
العدائني الرسيعــن يف األمتار
األخــرة ،تصــدّر النروجــي
الســباق يف وقت مبكر وركض
بوترية رسيعــة ،وبعد لفة أوىل

23

إينغبريغتسن متصدرًا سباق الـ 1500م (أ ف ب)

رائعة ( 56.4ثانيــة) ،حافظ
إينغربيغتسن عىل إيقاعه الذي
ال يلني ،فيما الحقه غارســيا
كظ ّله.
وبدا النروجي غري ملموس
يف اللفة األخــرة واندفع قبل
 200م من النهاية بشكل أرسع
ّ
محققا ً فوزا ً
لينفرد بالصدارة
تاريخياً ،يف حــن كان هيوارد
يتقــدم عىل غارســيا للمركز
الثاني.
وتنضوي النســخة الـ25

من بطولة أوروبا أللعاب القوى
تحت النسخة الثانية من دورة
األلعاب األوروبيــة املقامة يف
ميونيــخ حاليــاً ،والتي تضم
رياضــات أخرى مثــل الكرة
الطائرة الشــاطئية ،الجمباز،
كرة الطاولة وغريها...
ويشــارك  1540رياضيا ً
ورياضيــة من  47بلــدا ً يف 50
منافســة يف ألعاب القوى ،من
بينهم  31بطالً من النســخة
األخرية يف برلني( .أ ف ب)

أخبار سريعة
النخبة اليوم والتحدّي غدًا

تُقام عند الرابعة من بعد ظهر
اليوم المباراة النهائية لمسابقة
كأس "النخبة" لكرة القدم لموسم
 2022بين فريقي العهد واألنصار
على ملعب بحمدون البلدي ،ويملك
العهد خمسة ألقاب في هذه
المسابقة مقابل ثالثة لألنصار.
وكان النجمة أحرز لقب الموسم
الفائت على حساب العهد بركالت
الترجيح بعد التعادل ( )3-3في
الوقت األصلي .في المقابل يستقبل
ملعب طرابلس البلدي عند الرابعة
من بعد ظهر غد األحد نهائي كأس
"التحدّي" بين فريقي الصفاء
واإلخاء األهلي عاليه .وكان البرج
توّج الموسم الفائت باللقب على
حساب طرابلس (.)2-4

تألّق عبد الهادي

اليكرز يمدّد لليبرون حتى 2025
مــدّد النجم ليــرون جيمس عقــده مع لوس
أنجليس اليكرز ملدة عامــن إضافيني حتى ،2025
وفق مــا أعلن النادي أمس ،مؤكــدا ً املعلومات التي
نرشها عدد من وسائل اإلعالم األمريكية.
وفيما لم يعلــن النادي عــن التفاصيل املالية
للصفقة ،قال وكيل ليربون ،ريتش بول ،لشبكة "إي
أس بي أن" إن ليربون جدد عقده ملوسمني "يف مقابل
 97.1مليون دوالر ،مع خيار التمديد ملوسم -2024
."2025
وكان لدى جيمس عام واحد النتهاء عقده الحايل
بقيمة  44.5مليون دوالر.
وقال روب بيلينكا ،املدير العام لاليكرز" :ليربون
هــو أحد أفضل الالعبــن يف جيله ولــه تأثري كبري
كشخص أيضاً .نحن متحمّ ســون للغاية ألن نكون
قادرين عىل مواصلة رشاكتنا معه".
وســتق ّرب هذه الصفقة ليربون ،الذي ســيبلغ
قريبا ً عامه الـ ،38من هدفه يف نهاية مسريته وهو
اللعب جنبــا ً إىل جنب مع ابنه برونــي ( 17عاماً)
الذي سيكون قادرا ً عىل التواجد يف "دارفت" الدوري
اعتبارا ً من العام .2024
وعىل رغم عمــره واإلصابات ،تمكن ليربون من

قيادة اليكرز يف العام  2020اىل لقبه السابع عرش يف
الدوري ،ملعادلة الرقم القيايس لبوسطن سلتيكس،
فيما حقق شــخصيا ً لقبه الرابــع ،علما ً انه الالعب
الذي ســجل أكرب عدد من النقاط يف نهائيات الدوري
( 7631نقطة).
(أ ف ب)

أثبت المهاجم المخضرم وسيم عبد
الهادي انه ال يزال الرقم الصعب
في مالعب كرة القدم اللبنانية
كواحد من افضل الهدافين على
رغم تجاوزه الـ 40عاماً ،فهو
يتمتع بالخبرة الكافية ويحافظ
على لياقته البدنية ويُعتبر مكسبا ً
كبيرا ً لفريقه اإلخاء األهلي عاليه
هذا الموسم ،حيث ظهر بمستوى
الفت في المباريات التي خاض
دقائقها التسعين كاملة في مسابقة
كأس "التحدّي" الحالية .ويملك
عبد الهادي سجالً حافالً مع األندية
التي دافع عن ألوانها في الماضي،
كما ساهم في صعود البرج
والحكمة الى الدرجة األولى في
المواسم السابقة.

يوم رياضي مميّز
في الغولف

تن هاغ يدعو العبيه لتغيير سلوكهم
طالــب املدرب الهولندي إريــك تن هاغ العبي
مانشسرت يونايتد بتغيري سلوكهم يف أرضية امللعب،
بعد الهزيمة القاســية نهاية األســبوع املايض يف
الدوري اإلنكليزي ضد برنتفورد برباعية نظيفة.
وقبيل املواجهة الصعبــة املنتظرة اإلثنني يف
املرحلــة الثالثة من الدوري املمتــاز ضد الغريم
ليفربول ،سيكون عىل تن هاغ أن يرفع معنويات
العبيــه ويدفعهــم اىل تقديــم جهود
مضاعفــة إذا ما أرادوا تجنب هزيمة
ثالثة متتالية يف مستهل املوسم.
واحتــاج املــدرب الســابق
ألجاكس امســردام اىل مباراتني
رســميتني فقط ليكتشــف عن
كثب عمــق األزمة التــي يم ّر
بها يونايتــد ،منذ اعتزال مدربه
األسطوري االســكتلندي أليكس
فريغسون يف العام .2013
وخــر يونايتــد املباراتني
األوليــن للموســم الجديــد من
"بريمريليــغ" ،ليكــون تن هاغ
صاحب أسوأ بداية ملدرب جديد يف
يونايتد منذ أكثر من مئة عام،

فيما تذيل الفريق ترتيب الدوري للمرة االوىل منذ
 30عاماً.
وقال تن هاغ" :أنــت بحاجة اىل روح قتالية
عىل أرض امللعب .لم يلعب الالعبون بشــكل جيد،
وأمور كثرية كانت سيئة .ال يجب التحدث عن أي
يشء تكتيكي عندما يكون السلوك غري صحيح".
ومع وصول الــدوري اىل مرحلتــه الثالثة،
عجز يونايتــد حتى اآلن
عن اســتقدام أكثر من
ثالثة العبــن جدد هم
الدنماركي كريســتيان
إريكســن ،األرجنتينــي
ليســاندرو مارتينيــز
والهولندي ترييل ماالســيا،
وجميعهم أســماء غري قادرة
عىل تحقيق الثورة املرجوة ،فيما
تحدثت تقارير اعالمية عن التوصل
اىل اتفــاق من أجل ضم العب الوســط
الربازيــي كازيمريو من ريــال مدريد
اإلســباني ،يف صفقة قد تصل قيمتها
اإلجمالية لـ 70مليون يورو.
(أ ف ب)

ّ
يتحضر لبنان الرياضي لتنظيم
حدث رياضي مميّز والفت،
ٌ
ترويجي في لعبة
عرض
وهو
ّ
الغولف يقام بالتعاون مع
اإلتحاد اللبناني للعبة على طول
الساحل اللبناني من أقصى
الشمال الى أقصى الجنوب،
ويقدّمه العب الغولف أوليفر
بستاني ( 22سنة) ،وذلك ضمن
حملة دعم لمركز سرطان
األطفال .وسيقام العرض يوم
األحد  28آب الجاري ،حيث
يسدّد الالعب بستاني الكرة
على مسافات مكشوفة ومتعددة
سيت ّم إختيارها وفق شروط فنية
وتقنية بإشراف إتحاد اللعبة،
وبالتشاور والتنسيق مع الجهات
ّ
المختصة في المديرية العامة
لقوى األمن الداخلي.

٢٤
العـــدد  - 912السنــــة الـرابـعـة
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رفــــــــــيق خــــــــــوري

لعبة القوة
خارج المؤسسات
تغيرت الظروف في لبنان والمنطقة
والعالم ،وبقي الخيار -التحدي المطروح على
الوطن الصغير هو نفسه .أيام "المقاومة
الفلسطينية لتحرير فلسطين" من لبنان كان
انصار المقاومة يقولون لنا :أي دور تريدون
للبنان :هونغ كونغ أم هانوي؟ رمز اإلنفتاح
واإلستثمارات اإلقتصادية أم رمز القوة التي
انتصرت على أميركا بعد فرنسا؟ اليوم ،مع
تعاظم قوة المقاومة اإلسالمية المرتبطة
بإيران ،يتكرر السؤال نفسه .لكن هونغ كونغ
إنضمت الى الصين .وهانوي صارت هونغ
كونغ المنفتحة على اإلستثمارات اإلقتصادية،
وال سيما األميركية منها .ومؤخرا ً تنقل
الشركات األميركية إستثماراتها من الصين الى
فيتنام حيث الكلفة أقل .أما لبنان ،فإنه لم يعد
في دور هونغ كونغ بعدما دفعته المافيا الى
الهاوية المالية واإلقتصادية .وال هو يستطيع
عمليا ً أن يتحمل دور هانوي القديم بعدما دفع
ثمنه حربا ً واحتالالت وسقوط الدولة.
لكن "حزب الله" يتصرف على أساس أن
هذا قدره وخياره .وهو يكرر القول أنه يحمي
لبنان الذي ال تحميه الدولة ،وأنه لوال المقاومة
اإلسالمية "لكان اللبنانيون عبيدا ً إلسرائيل
وأميركا" .وليس قائد الحرس الثوري الجنرال
حسين سالمي أول مسؤول إيراني يقول
بصراحة إن "العدو أمام طريق مسدود لشن
عمل عسكري ضد إيران ألن لدى "حزب الله"
أكثر من مئة ألف صاروخ جاهزة لفتح نار جهنم
على إسرائيل" وتحقيق أمل اإلمام الخميني في
"إزالة إسرائيل من على الخارطة" .ومختصر
ذلك أن لبنان "قاعدة صواريخ" للدفاع عن
الجمهورية اإلسالمية .وكما عند األصيل كذلك
عند الوكيل :كثير من تمجيد القوة على حدود
"عبادة القوة" .وقليل من اإللتفات الى "القوة
الناعمة" في إيران ولبنان ثقافيا ً وتاريخياً.
لكن المسألة ليست مجرد مفاخرة باإلقتدار
العسكري الذي حرر لبنان من اإلحتالل
اإلسرائيلي ،ويراد له ومنه "إزالة إسرائيل"
التي راهنت عليها الدول العربية والمقاومة
الفلسطينية منذ  .1948المسألة تعبير عن
تطورين بارزين :أولهما أن ما كان اإلستثناء،
وهو مقاومة "حزب الله" لإلحتالل حين كانت
الدولة غائبة ،صار القاعدة الى جانب أدوار في
المنطقة .والموقت صار الدائم بمعنى أن الدولة
لن تستطيع حماية لبنان .وثانيهما أن موازين
القوى بين الطوائف تبدلت ،بحيث صارت
أوزان الطوائف خفيفة أمام تنامي قوة الطائفة
الشيعية وديموغرافيتها ،والتي صارت المحور
األساسي للعمل السياسي وإدارة السلطة
وتنظيم "المشاركة" حسب التبدالت الحاصلة.
والسؤال هو :متى كان مفهوم القوة المر ّكب
بسيطا ً مرتبطا ً بعامل واحد؟ أليس الشرط
المفصلي للقوة التي تحمي لبنان هو أن تكون
قوة وطنية قرارها في مؤسسات الدولة؟ هل
القوة المذهبية التي قرارها خارج الدولة هي
قوة للبنان أم قوة عليه؟ وهل وصلنا بعدما
دفعنا دما ً ثمن شعار "قوة لبنان في ضعفه"
الى شعار "ضعف لبنان في قوة حزب الله"؟
كان ستالين يح ّذر من "دوار النجاح".
لكن لبنان بات يعاني من دوار النجاح ودوار
الفشل معاً.

هــــــــــــــل
تعـــــــــــلم

تزيد آثــار التغري املناخي
معظم األمــراض املعدية
ّ
تبــن أن 10
ســوءا ً فقد
"مخاطر مناخية" ،منها
الفيضانــات وموجــات
الحر ،زادت خطورة 58%
مــن  375مرضــا ً معديا ً
خضع للتحليل.

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

حكمة دول ّية
النازحون السوريون

النازحون اللبنانيون

بدل
إفتتحت سلسلة "ستارز كويف" الروسية أوّل مقهى
لها يف موسكو تحت شعار "رح َل باكس وبقيَت النجوم"،
يف إشار ٍة إىل رشكة القهوة األمريكية العمالقة "ستاربكس"
التي غادرت روسيا بسبب الحرب يف أوكرانيا.
وقال مغنّي الــراب الــرويس تيماتي وصاحب
املطعم أنطون بينســكي" :ملاذا ستارز؟ ألن العالمة
التجاريــة الجديدة تجمع نجوم صناعة فن الطهو".
وكان هــذان االثنان قد اســتحوَذا عىل  130مطعما ً
تابعا ً لـ"ستارباكس" يف روسيا يف نهاية تموز املايض.
وأُضيــف اللــون البنّي إىل شــعار السلســلة
األمريكية املؤ َّلف مــن اللونني األخرض واألبيض ،كما
اســتُبدلت حوريّــة البحر الصغرية بطفلــةٍ ترتدي

في روسيا

الـ"الكوكوشــنيك" وهــو غطاء الــرأس التقليدي
الرويس .وســيت ّم تصنيع رشاب القهوة محلياً ،فيما
سيُعيد ُ
طها ٌة جُ دد تحضري قائمة األطباق والحلويات
بالكامل لتأمني جود ٍة أفضل.
وأشــار مالكو هذه السلسلة إىل أن ك ّل مطاعمها
ستُفتتح يف روسيا بحلول أيلول املقبلّ ،
وأن نحو 80%
من عمّ ال "ســتاربكس" البالغ عددهــم حواىل ألفي
عامل ،وافقوا عىل البقاء للعمل لدى السلسلة الجديدة.
وكانت السلســلة األمريكية التي أقفلت أفرعها
الـ 130مؤقتا ً يف روســيا بعد الغــزو األوكراني ،قد
أعلنت يف نهاية شــهر أيار املنرصم أنّها اتخذت قرارا ً
بمغادرة البالد نهائياً( .أ ف ب)

تقنيّة لتدمير "المل ّوثات األبد ّية"
ت ّم اكتشاف طريقةٍ لتدمري ملوّثات تُسمى "أبديّة"
بسبب مقاومتها الشــديدة وسمومها ،وهي موجودة
يف عد ٍد من األشــياء اليومية ويمكن أن تسبّب مشاكل
ّ
وتوصل كيميائيون يف الواليات املتحدة
صحيّةٍ بالغــة.
والصني إىل ابتكار هذه التقنيــة التي تتط ّلب درجات
حرار ٍة منخفضةٍ نسبياً ،ما ّ
يوفر حالً مُحتمالً ملشكلةٍ
تعاني منها البيئة عىل الدوام .وتتّســم املواد املشبّعة
بالفلوروألكيــل والبويل فلوروألكيــل ( )PFASوالتي
ظهرت يف أربعينات القرن املــايض وتوجد يف التغليف
والشامبو واملقايل غري الالصقة وحتى يف مستحرضات
املاكياج ،بأنها تتح ّلل ببط ٍء شديد .ومع الوقت ،انترشت
هذه امللوّثات يف البيئة ،سواء يف املياه أو الرتبة أو الهواء أو

املياه الجوفية أو البحريات أو األنهار .وأشارت الدراسة
إىل أن التع ّرض الزائد لها يؤثّر سلبا ً عىل الخصوبة ونمو
الجنني ،وقد يــؤدّي أيضا ً إىل زيــادة مخاطر اإلصابة
بالسمنة أو بعض أنواع الرسطان (رسطان الربوستات
والكىل والخصيتني) وزيادة مستويات الكوليسرتول.
وللح ّد مــن هذه امللوّثات ،تم ّكــن الباحثون من
تحديد نقطة ضعف يف بعض أنواع املواد املشبّعة بها،
إذ يُمكن اســتهداف مجموعة من ذ ّرات األكسجني يف
ٍ
شائع عند
وكاشف
ُذيب
أحد طريف جزيئها بواسطة م ٍ
ٍ
ّ
متوســط درجات حرارة ترتاوح بني  80و 120درجة
مئويةّ .
لكن هيئة حماية البيئة األمريكية أشارت إىل أن
ثمّ ة أكثر من  12ألف "مادة كيميائية أبدية"( .أ ف ب)

خليج هدسون مال ٌذ صيفي ّ لحيتان البيلوغا

يهجر كل صيف نحــو  55ألفا ً من
حيتان البيلوغا مياه القطب الشــمايل،
متّ ً
جهة إىل خليج هدسون يف كندا ،إذ يُتيح
هذا املصبّ للحيتــان البيضاء الصغرية
ٍ
مجموعات أن تضع
التي تســبح ضمن
صغارها يف مياهه الدافئة .وعىل سطح
املياه العكرة نسبياً ،تبدو حيتان البيلوغا
وكأنها تســتمتع بوجود مجموعة من
السيّاح يزورون ترششل ملشاهدة هذه
الحيوانات ،علما ً ّ
أن هذه البلدة الصغرية
التي تضم  800نسمة ال يُمكن الوصول
إليها إال عرب القطار أو الطائرة.
ويكون الخليج بني ترشين الثاني

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

وحزيران مُجمّ دا ً
كامل ،بينما
بشــكل
ٍ
ٍ
يُنبئ ذوبــان الجليد بعــودة حيتان
البيلوغا ملياهه .كما يش ّكل مكانا ً مثاليا ً

لهــذه الحيتان إذ يمكنهــا أن تحمي
نفسها من الحيتان القاتلة فضالً عن
ّ
أن املصبّات فيه غنيّة ِبمصادر غذائها.
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ويســهل التمييز بــن الحيتان
الصغــرة التي ال يــزال لونها رماديا ً
وتلك البالغة التي تبدو بيضاء .وتسبح
حيتان البيلوغا داخل املياه وهي تبتسم
بشــكل متواصل ،كما يمكن ســماع
ٍ
صوتها املميّز أحيانا ً من سطح املياه.
وتُ ّ
لقــب الحيتــان بـ"طيــور
الكناري البحرية" ألنهــا تُصدر نحو
خمســن صوتا ً (التصفري ،الطقطقة،
الطنني ،)...باإلضافــة إىل أنّها تعتمد
عىل األصوات لتتواصل يف ما بينها .وقد
يصل حجم هذه الثدييات إىل ستة أمتار،
وتعيش بني  40و 60عاماً( .أ ف ب)
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