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مرارات آخر الدفاعات
عزيز ٌة على المواطن اللبناني كل
القطاعات المصابة بفعل األزمة التي
ُّ
تعانيها البالد.
فتحسره على ما آلت
اليه لم يعد يف ِّرق بين قطاع مصرفي
متهم باآلثام وبين ودائع منهوبة ،وال
بين طرقات تستدرج موت السائقين
والعابرين وبين انعدام الكهرباء وتالشي
خدمات االنترنت.
ومع أنه بات يصح فينا قول المتنبي
« ...ما لجرح بميت إيالمُ» ،فإنه يح ُّز في
النفس تداعي آخر الدفاعات وأهمها مطلع
أيلول مظاهر «العودة الى المدارس» في
دول العالم مع ما يرافقها من نقاشات في
الدول المتقدمة (واسرائيل تحديداً) تتعلق
بالمناهج ومواءمة البرامج مع تقدم
التكنولوجيا وحجم الحقيبة المدرسية،
فيما مدارس لبنان تنازع من أجل البقاء،
والحظوة التعليمية تقتصر على «أقلية
ناجية» من مفاعيل االنهيار ،من غير أن
ننسى تقرير «اليونيسف» األخير عن عجز
نصف اطفال لبنان حتى سن التاسعة عن
االلتحاق بالمدارس هذا العام.
ليست الكارثة التربوية التي تعانيها
المدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية
الجريمة الوحيدة التي اقترفتها المنظومة
الحاكمة .ففي سجلها كمية من االرتكابات
سئمنا من تكرارها ،وما انهيار التعليم
العام اال إحدى نتائج التغول في الفساد
واإلفساد وتغييب المحاسبة .لكن
خصوصية جريمة القطاع التربوي هي
أنه ليس طريقا ً يمكن إصالحها بردم
الحفرة ،وال حسابا بنكيا ً يمكن تغذيته
بالكاش .ذلك أن الضرر المتمادي في
التعليم ينعكس سنوات طويلة ليس في
جودة المخرجات التعليمية فحسب ،بل
على مستوى تقدم المجتمع ككل ،ابتداء
من البطالة وصوال ً الى مستوى الجريمة
ونوعية القيم االنسانية والوطنية.
المخزي في المشهد العام ،هو إصرار
نصف الشعب اللبناني على االقتراع
لمن أغرقه في الحفرة ،ومتابعة اآلالف
رفع القبضات تأييدا ً لزعامات وأحزاب
كانت لها اليد العليا في التسبب بالهدر
وإجازة الديون واالمتناع عن ممارسة
الرقابة وتحويل اللعبة الديموقراطية الى
أحابيل فئوية وألعاب خفة .أما المهزلة
فأبَت إال ان تتجسد قبل أيام بوزيرين
تافهين مسؤولين عن الكهرباء والشؤون
االجتماعية وجدا الوقت إللقاء الحجارة
على الحدود والتعبير عن ذمية معلمهما،
فيما تغرق البالد في العتمة وتنام عشرات
آالف العائالت بمعدات خاوية.
ال ينتهي حديث المرارات مهما توالت
المصائب .فها هو السلك الدبلوماسي
قيد التدمير بحجة ضيق ذات يد رياض
سالمة تجاه نافذة لبنان على العالم ،فيما
حنفيته لم تتوقف عن تروية كل ما يمكن
تهريبه الى سوريا أو يفيد كارتيالت
أو يحقق منافع شركاء ثالثين عاما ً من
المخالفات.
ليس التمثيل الدبلوماسي اللبناني
مجرد سفارات وقنصليات يمكن تقليصها
واختصار مصاريفها ،إنه بعض القليل
الذي َّ
تبقى للبنان ،وبعض اإلرث المحترم
لالدارة اللبنانية .في ضربه مصلحة لمن
يريد لبنان شبه دولة ،سياستها يديرها
المحور االقليمي ،وعنوان دبلوماسيتها
حصار موهوم ونظريات مؤامرة مريضة.
أما مصلحة لبنان الفعلية فتكمن في
أولوية استمرار عمل السفارات وحفظ
كرامة الموظفين والدبلوماسيين في
الخارج لنؤكد أننا دولة على قيد الحياة
بين دول مستقلة تستحق المساعدة
واالحترام ،ولسنا ساحة سائبة تتلهف
لـ»توحيد الساحات»!
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هو أيلول الشهداء ...تحيّة
ورسائل ووعد "العهد لكم"

ّ
التعسف
باريس :شعب لبنان منهك وسنستخدم نفوذنا لوقف

"حكومة تشرين" :طبق األصل!

مع تناقــص "حبّات الرمل" يف ســاعة
االستحقاق الرئايس وتســارع العد العكيس
للحظة أفــول العهد العوني وشــغور قرص
بعبدا عن ســابق تصوّر وتصميم ،كما ّ
عب
النائب ســليم عون يف معــرض توقعه علنا ً
أمس عدم حصول انتخابات رئاســية ضمن
املهلة الدستورية "ألن ال إمكانية لعقد جلسة
مكتملة النصــاب بني جميــع األطراف"...
أضحت لعبة "شــد حبال" الحكم بني أركان
السلطة محصورة بالحلبة الحكومية ،تثبيتا ً
للمواقع وتحصينا ً لخطوط الدفاع عنها خالل
"والية الفراغ" ،وعىل ذلك يســترشس العهد
وتياره يف سبيل االستحواذ عىل "حصة األسد"
يف حكومة الشــغور الرئايس لضمان تكبيل
مجلس الــوزراء بقيد الثلــث املع ّ
طل وإبقاء
مفاتيح الحــل والربط يف قبضــة "حارس
بعبدا" و"حابس الرساي" جربان باسيل.
ويف االنتظــار ،تتصاعد حدة االشــتباك
الرئــايس وترتفع وترية التجــاذب وتناتش
الصالحيــات بني الرئيســن ميشــال عون
ونجيب ميقاتي ،وســط تسابق كل منهما يف
تظهري سطوته الوزارية يف التأليف والترصيف
الحكومي ،ســيّما يف ظل ما بــدا أمس من
مزاحمة جلية بني الجانبني عىل تصدّر مشهد
إدارة البــاد مع تظهري صــورة دخول قرص
بعبدا رشيكا ً مضاربــا ً للرساي الكبري يف عقد
اللقاءات الوزارية والتنســيقية مع عدد من
القطاعات .إذ وعىل ما ّ
تبي من أجواء اللقاء
الخامس بني عون وميقاتــيّ ،
ّ
"البت يف
فإن
ملف تشــكيل الحكومة تم ترحيله إىل ترشين
األول املقبل لتكون والدة التشكيلة املرتقبة يف
الربع الساعة األخري من والية العهد" ،وفق ما
نقلت مصادر مواكبة لالتصاالت الحكومية،
ً
متوقعة أن تأتي التشــكيلة الجديدة يف نهاية
املطاف "نســخة طبق األصل عن تشــكيلة
ترصيف األعمال".
١٢

الدوالر "يطير" :مضاربة وانسداد األفق

"طابور الدوالر" أمام أحد محال الصيرفة بالتزامن مع ارتفاع سعر الصرف أمس (رمزي الحاج)

بــاتــريــســيــا جــــالد
حقق الدوالر األمريكي رقما ً قياسيا ً جديدا ً إزاء اللرية
اللبنانية أمس ،فسجل قفزات صاروخية وصلت يف تداوالت
قبل الظهراىل  35600لرية قبل أن يعاود تراجعه إىل حدود
 34800لرية بعد الظهر ثم اىل  34600لرية يف فرتة املساء.
وكما يف كل مــرة تتباين التقديرات حول أســباب
االرتفاع الرسيع واملفاجئ لسعر رصف الدوالر ،خصوصا ً
وســط االختالف يف الســعر بني تطبيق الكرتوني وآخر.

وتؤول التحليالت اىل أن الســبب وراء ذلك هو املضاربة
وازدياد التشــنّج السيايس وانســداد األفق اإلصالحي
واالقتصادي واملايل يف البلــد ،والتطبيقات غري الرشعية
التي لها تاثري عىل ســعر رصف الدوالر ،فضالً عن لجوء
تجار املحروقات اىل السوق السوداء لتأمني نسبة الـ75%
من أسعار البنزين التي سحب مرصف لبنان دعمه منها،
بعد وقف احتسابها وفق سعر «صريفة» للمحافظة عىل
ما تبقى من اإلحتياطي اإللزامي ،وبالتايل باتت تحتسب
وفق سعر رصف السوق السوداء.
١٢

روسيا تحذر من إمداد كييف بأسلحة أميركية "طويلة المدى"

زيلينسكي يع ّول على مهمة البعثة الذرية
والكرملين ال يستعجل "الخالصات"
واشنطن تعتبر
رد طهران
"غير بنّاء"
وموسكو تراه "معتد ً
ال"
الرئيس األميركي خالل مشاركته في لقاء تحت عنوان
"خطة أميركا لإلنقاذ" حول استراتيجية بالده االقتصادية (أ ف ب)

بعد الوصــول إىل املرحلة األخرية ،بانتظــار تصاعد "الدخان
النووي" من فيينا ،ال يــزال امللف عالقا ً يف صندوق الردود والردود
املضــادة بني إيران من جهة ،والواليات املتحــدة والوكالة الدولية
للطاقة الذرية واإلتحاد األوروبي مــن جهة أخرى .ورغم ارتفاع
منســوب التفاؤل يف األيام املاضية ،تلقى اإلتفاق صدمة تشاؤمية
من واشنطن مع اعالنها أن الر ّد األخري الذي قدّمته طهران يف إطار
املحادثات املتعلقة باالتفاق النووي لعام " 2015ليس بنّاءً" ،ممّ ا
يح ّد من احتمال العودة إىل االلتزام بهذا االتفاق التاريخي.
وقــال املتحدث باســم الخارجية األمريكيــة فيدانت باتيل:
"يمكننا أن نؤكد أننا تلقينا رد إيران عرب االتحاد األوروبي ،ونحن
ندرسه وسنر ّد عن طريق االتحاد األوروبي ،لكنه لألسف غري بنّاء".
ويف مقابــل املوقف األمريكــي ،وصف مندوب روســيا لدى
املنظمات الدولية يف فيينا ،ميخائيــل أوليانوف أمس ،االقرتاحات
اإليرانية إلحياء االتفــاق بأنها "معتدلة" .وقــال أوليانوف عرب
"تويرت"" :يمكن التعامل مع االقرتاحــات اإليرانية برشط توافر
اإلرادة السياسية الالزمة" إلكمال مفاوضات فيينا.
١٢

فيما يســتمر القتال العنيف بالقرب من
أكرب محطة للطاقة النووية يف أوروبا ،أكد مدير
الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،رفائيل غرويس
أمس ،تعرض زابوريجيا ،لهجمات عدّة ،الفتا ً
يف مؤتمر صحايف فور عودتــه إىل فيينا إىل أن
"األمن يف املحطة مقلق بسبب سيطرة روسيا
عليها" .كما أوضــح أن  6من موظفي وكالة
الطاقة الذرية ســيبقون يف املحطة بعدما قاد
بعثة مكونة من  14فرداً.

وفيما يؤكد غرويس أن العدد ســينخفض
الثنني األســبوع املقبــل وســيمثّالن الوكالة
باستمرار هناك عىل املدى الطويل ،مبينا ً أنه يعتزم
اصدار تقرير مطلع األســبوع املقبل عن سالمة
محطــة زابوريجيا األوكرانيــة ،اعترب املتحدث
باسم الكرملني دمرتي بيسكوف أن وصول تلك
البعثة ،إىل املجمع النووي الضخم وتمكنه من بدء
تفتيشه ،أمر "إيجابي جداً" ،لكنه رأى أنه "من
املبكر جدا ً تقييم خالصات تلك املهمة"١٢ .

جندي أوكراني يعاين شظايا صاروخ روسي بعد استهدافه موقعًا في وسط خاركيف أمس (أ ف ب)

٢
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النواب السنّة في دار الفتوى قريبًا

خفــايـــا

نبيل بدر :ال يمكن أن تبقى الطائفة
عرضة لالستضعاف والتهميش

أكــد مستشــار يف
صندوق النقد الدويل ّ
أن يف
لبنــان انقســاما ً حــول
التدقيق الجنائي يف مرصف
لبنان ووزارة الطاقة واملياه
ّ
لكــن هنــاك إجماعا ً عىل
رفض التدقيق الجنائي يف
وزارة اإلتصاالت ورشكتي
الخليوي.

غـــادة حــالوي
منذ االنتخابات النيابية دخل النواب
الســنة يف اجتماعــات مفتوحة .تالقى
بعضهــم مــع رئيس الحكومــة نجيب
ميقاتي ،وآخرون لجــأوا اىل دار الفتوى
لنيــل مباركتها .نواب بــروت عىل وجه
التحديد يتحركون عــى انهم ام الصبي
.هؤالء ايضا تفــاوت حراكهم ،منهم من
يهتم بتزعم اي اجتماع ولو اقترص عليه
وعىل نائب آخــر ليحوله اىل تكتل ،ومنهم
من يعمل بهدوء خلف الســتار عىل بناء
جسور تواصل ليشكل حلقة حوار نيابية
ســنية هدفها لم الشــمل تحت راية دار
الفتوى .خرج ســعد الحريري من دائرة
الضــوء اتخذ نواب بــروت عىل عاتقهم
املبادرة  .الطبيعة ال تحب الفراغ  ،وغيابه
ال افق له وال توقيت،وسط انباء تفيد عن
انتقاله من الخليج للعيش يف أمريكا.
قبــل يومــن بــارشت دار الفتوى
توجيه الدعوات للنواب السنة للمشاركة
يف االجتماع الذي تعتــزم عقده يف الرابع
والعرشين من الجــاري .هدف االجتماع
االعالن عن وثيقة تتضمــن التأكيد عىل
الثوابــت الوطنية ويف مقدمهــا اتفاق
الطائــف والتمثيل الســني يف االدارات
العامــة بعدما انحرس حضور الطائفة يف
االدارة والتعيــن بالتكليف ملوظفني من
طوائف اخرى بحجة الشغور وقرار وقف
التوظيف.حال الســنة ليس عىل خري ما
يرام ،أقله هذا هو الشــعور الذي ينتاب
نواب الطائفة حالياً.
عىل خط تكتل النواب الســنة ينشط
نائب بريوت نبيل بــدر معوال ً عىل اللقاء
الذي ســيجمعه مع زمالئه النواب تحت
رعاية دار الفتــوى اذ «ال يمكن للطائفة
السنية ان تبقى بال زعامة وال مرجعية،
عرضة للتهميش واالســتضعاف» يقول
بدر الذي ســبق وعمل عىل بلورة الجلسة
التي جمعت عددا ً من النواب الســنة مع
رئيــس الحكومة نجيــب ميقاتي .منذ
االنتخابات يتخذ بدر لنفسه حيزا ً مختلفا ً
كممثل للعاصمة بــروت التي ال يمكن
ان يضعف تمثيلهــا وحضورها الربملاني
والسيايس.
امللفت يف االجتماع الذي سيرتأســه

ّ
تبي أن وزير الرتبية
السابق قد قام بإخفاء عدد
من املعامالت ألســباب ال
تــزال غري واضحــة حتّى
تاريخه.
ال يزال جهــاز أمني
غري فاعل يعمل عىل توزيع
عنــارصه لغايات الحماية
الشــخصية واإلستعراض
لبعض الشخصيات ودون
أي بدل مايل ّ خالفا ً ملا يعلنه
يف بياناته الرسمية.
مفتــي الجمهورية عبــد اللطيف دريان
غيــاب رؤســاء الحكومة الســابقني
والحاليني .مطلب اكد عليه القيمون عىل
االجتماع والعاملون عىل تحضريه والسبب
تجنب اظهار االجتمــاع وكأنه محاولة
تعويم لنادي رؤساء الحكومات السابقني،
وتطويق لرغبة البعض يف ترؤس االجتماع
او ان يكون حضوره موضع تأويل واألهم
عدم رغبة النــواب يف حرف االجتماع عن
غايتــه املرجوة وهي انشــاء نواة تكتل
نواب سني يضم نحو احد عرش نائبا ً من
بريوت واملناطق من اصل  14نائبا ،بينما
يتوقع احجام ثالثة نواب عن تلبية الدعوة
عىل اعتبــار انهم يرفضون اي اصطفاف
مذهبــي ،من بني هــؤالء حليمة قعقور
وابراهيم منيمنة واسامة سعد .
منذ بدأ التحضــر ملثل هذا االجتماع
فضل املفتــي دريان حضور الرئيس فؤاد
الســنيورة فيما فضل آخــرون حضور
الرئيس نجيب ميقاتي اىل ان رســا القرار
عىل تجنب توجيه الدعوة الي من رؤساء
الحكومات الســابقني والحاليني واالبقاء

عىل االجتماع تحــت خيمة دار الفتوى يف
محاولة الستعادة زمام املبادرة .
يعترب النائب بــدر الفاعل عىل خط
انجاح هذا اللقــاء واهدافه «ان االوان قد
حان مللء الفراغ عىل الســاحة الســنية
فمن غري املمكــن وال هو طبيعي تصوير
الطائفة وكأنهــا باتت بحكم الغائبة عن
االستحقاقات املهمة او اختصار الحضور
عىل بتيارات متوارية عن العمل يف املرحلة
الحالية» ،متابعا ً القــول ان االنتخابات
الرئاسية ســتكون من املوضوعات التي
ستطرح عىل بساط البحث عدا مواضيع
اخرى يفرتض اتخاذ موقف منها» .يرفض
الدخول يف تســمية مرشح رئايس ويؤكد
عىل مواصفات الرئيس العتيد واهمها «اال
يكون من صفوف املمانعة او مســتفزا»
باختصار يريد «مرشحا ً رئاسيا ً غري معادٍ
لحزب الله ،قريب لـ 14آذار وغري مستفز
لقوى الثامن منه ،ويعيد عالقة لبنان مع
أشقائه واصدقائه العرب».
منــذ صــدور نتائــج االنتخابات
النيابيــة تكونــت لدى بــدر قناعة بأن

وصولهم اىل الندوة الربملانية يحتم عليهم
القيام بدور يتجــاوز الطائفة واملنطقة
اىل العاصمــة لكــن الظــروف الراهنة
وصعوبتها واالنقســام الطائفي تفرض
عىل النائب التقوقع ضمن بيئته وطائفته
ويجد نفســه مجربا ً لتمثيلها والذود عن
محاوالت تهميشها من قبل اي فريق اخر.
شــكل ما حصل خالل انتخابات رئيس
مجلس النواب واللجان النيابية من بعدها
تجربة مرة للنواب السنة .تم االتفاق مع
الثنائي عىل منح نسبة من اصوات النواب
السنة للرئيس بري عىل امل ان تتم مراعاة
تمثيل الطائفــة يف اللجان النيابية وابقاء
القديم عــى قدمه لكن كانــت املفاجأة
بتجيري حصة الســنة وتقاسمها ليخرج
السنة غري ممثلني يف اللجان طبقا ً للعرف
السائد.
تجربــة ثانية وهي تســمية رئيس
الحكومــة حيث ارص النواب الســنة وال
ســيما من بينهم نــواب العاصمة عىل
اثبات حضورهم يف االستحقاق والتصدي
ملحاوالت امالء رغبــات اآلخرين عليهم.

ســاعد يف رفضهم االرقام التي جنوها يف
االنتخابــات من دون منة مــن اي جهة
كانت.
انطالقا مــن التحضــرات الجارية
الجتماع دار الفتوى يمكن القول ان هناك
محاوالت تبذل يف ســبيل ســد الفراغ عىل
الســاحة الســنية والتعويض عن غياب
الحريري وتياره  .الحريري ليس مقصودا
هنا بــل اســتعادة دور ومكانة الســنة
عىل حلبة السياســة وقطع الطريق عىل
محاوالت االستئثار بنوابهم وتشتيتهم.
االمتحــان صعــب .لقــاء النــواب
مجتمعــن قد ال يغطي غيــاب الزعامة،
والتحــول اىل تكتل نيابــي يلزمه رئيس
ومرؤس وهــو منطق مرفوض يف قاموس
اكثريتهم .لكنها تبقى محاولة ان نجحت
ســيكون لها حضورها عشية االنتخابات
الرئاســية وليس بعيــدا ان يكون رئيس
الحكومة املقبــل واحدا من نوابها او انهم
مجتمعــن يمنحون ميثاقية ســنية الي
مرشــح حكومي حتى وان كان ميقاتي
وتعويم حكومته الحالية.

عوامل خارجية تؤ ّجل التأليف ...وداخلية تؤ ّجج الخالفات
كانت هناك نوايا فعالً الستيالد حكومة ،لكان انصبّ
أالن ســركــيــس
العمل الدؤوب عىل ذلك منذ اليوم األول للتكليف.
ويف السياق ،فإن هناك حواجز وعوامل داخلية
عىل رغم ضغــط «الثنائي الشــيعي» لتأليف
ّ
وخارجية تمنــع التأليف ،وتتمثّل العوامل الداخلية
وبث األجــواء اإليجابيــة ،تتجمّ ع كل
الحكومــة
باآلتي:
العوامل الداخلية والخارجية من أجل اإلطاحة بكل
أوالً :إســترشاس العهد لتأمــن أكرب قدر من
الفرص املمكنة للتأليف ،وتأتي هذه السلبية وسط
املكاسب لباســيل قبل نهايته عىل اعتبار أن الفراغ
ارتفاع منسوب التوتر بني الرئاستني األوىل والثالثة.
ٍ
آت ال محا َل.
بينما يعيش اللبناني عــى العتمة ،والنفايات
ّ
ثانياً :إبتزاز باســيل مليقاتــي وعدم خضوع
والتضخم يأكل معاشــات
ترتاكــم يف الشــوارع،
األخري لهذا اإلبتزاز ومساندة كل الكتل
املوظــف ،والبالد مقبلة عىل شــتاء
لهذا املوضوع.
وسط تفاقم أزمة املحروقات عاملياً،
ثالثــاً :عــدم رغبــة «القوات
إندلع اإلشــتباك بني رئيس الحكومة
اللبنانيــة» وبقية القوى املســيحية
املك ّلــف نجيــب ميقاتــي ورئيس
ال أحد من الرعاة
الجمهوريــة العماد ميشــال عون اإلقليميين والدوليين املعارضة يف املشــاركة يف الحكومة،
ما يعطي باسيل ورئيس الجمهورية
وصهره رئيس «التيار الوطني الح ّر»
يرغب في تأليف
أحقية اإلســتئثار بالحصة املسيحية،
النائب جربان باســيل ،يف إشارة إىل
ارتفاع منسوب التعطيل وربما الفراغ حكومة تكون الغلبة ما يجعل باسيل يملك الثلث املع ّ
طل يف
حكومة قد تدير الفراغ الرئايس.
القاتل ،ولم تــرّد اللقاءات الالحقة
فيها لـ»"حزب الله»"
رابعــاً :إعطاء األولويــة للملف
األجواء.
الرئــايس ،فلبنان دخــل عمليا ً مــدار اإلنتخابات
لكن بعيدا ً عن اإلشتباكات والتوترات واللقاءات
الرئاسية ،وبالتايل فإن تأليف حكومة يطرح الش ّك
بني عون وميقاتي ،تؤكــد املعلومات أن ال حكومة
حول دورها يف إدارة الفراغ الرئايس ،بينما األولوية
قريبا ً وال أحد يعطي هذا امللف اإلهتمام الكايف ،ولو

تبقى النتخاب الرئيس.
خامساً :وجود أكثر من فتوى تؤ ّكد أن حكومة
ترصيف األعمال بإمكانها إدارة الفراغ الرئايس ،إن
وقع ،ما يدل عىل ّ
أن البالد لن تقع يف الفراغ الشامل
إذا لم تؤ ّلف حكومة.
هذا غيض من فيض من العوامل الداخلية التي
ّ
تؤخر التأليف ،أما بالنســبة إىل العوامل الخارجية
فتتمثّل باآلتي:
أوالً :عــدم وجود ضغــط دويل للتأليف مثلما
حصل أثناء والدة حكومة ميقاتي األخرية.
ثانياً :األولوية الدولية تتمثّل برضورة إنتخاب
رئيس جديد للجمهورية وليس للتأليف.
ثالثاً :عدم مسارعة الراعي الفرنيس إىل القيام
بمبادرات للتأليف ،ألنــه يعترب أن التأليف يجب أن
يحصل بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
رابعاً :ال أحد من الرعــاة اإلقليميني والدوليني
يرغب يف تأليف حكومة تكون الغلبة فيها لـ»حزب
الله» وحلفائه وسط عدم رغبة أي فريق معارض يف
اإلنضمام إىل الحكومة يف نهاية عهد عون.
وأمــام كل هذه الوقائع ،فــإن تأليف حكومة
يف ظل األجواء السياســية املتشــنّجة وعدم وجود
ح ّد أدنى من االتفاق ،يجعل من هذه العملية شــبه

تشكيل الحكومة يواجه عراقيل كثيرة

مســتحيلة إال إذا أتى قرار دويل برضورة التأليف،
لتشــكل الحكومة الجديدة مجلســا ً إلدارة الفراغ
الرئايس ،يف حني أن كل األجواء تد ّل عىل أن اإلهتمام
الدويل يرت ّكز عىل اإلســتحقاق الرئايس وليس عىل
الحكومة ألن الفراغ الكبري ممنــوع وإنهيار البلد
يعني أن األمور متّجهة نحو اإلنفجار الكبري.

محـــــليـــــات
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الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء ال ترى النور...
من يضحك على اللبنانيين؟
كـــلــيــر شــكـــر
قالهــا رئيس مجلس النــواب بالف ّم املآلن:
االمتنــاع عن تأليــف الهيئــة الناظمة لقطاع
الكهرباء هو الذي ّ
يؤخر وصول الغاز من مرص
والكهرباء مــن األردن ّ
ألن البنك الدويل لن يعطي
موافقته عىل القرض املخصص لهذه الغاية إذا لم
تحرتم رشوطه ويف مقدمة هذه الرشوط ،تأليف
الهيئــة الناظمة ،وذلك بمعزل عــن االعتبارات
السياســية التي تدفع اإلدارة األمريكية إىل ربط
هذا امللف بمصري قضية ترسيم الحدود البحرية،
ألنّه حتى لو أشــعلت واشنطن الضوء األخرض،
فثمة رشوط تقنية ال يمكن تجاوزها.
اذ قال بري يف خطابه األخري «هل من أحد يف
هذه السلطة املختبئة خلف شعارات «ما خلونا»
أن تجيب عىل سؤال ما هي املربرات لعدم تشكيل
الهيئة الناظمة للكهرباء« .هيدي حارمتنا الغاز
من مرص والكهرباء من االردن وحارمتنا النفط
من هون ومن هــون الهيئة الناظمة هي رشط
من رشوط البنك الدويل ورشط من رشوط الغرب
لعلها ذريعة ،لكن ملــاذا ال تنفذ القانون الصادر
من عرشات الســنني ما كانت تنفذ؟ تصوروا ان
الحجة الزم يتغري القانون بدل ما نطبق القانون
الزم نغــر القانون بصفــي كل ما صدر قانون
بدك تغريوا باالول ،وبالتايل ملــاذا املجلس وملاذا
الترشيع؟ هذه الهيئة الناظمة استنزفت أكثر من
ثلث مالية الدولة والدين العام ال أحد يصدق».
يف الواقعّ ،
فإن السجال القديم -الجديد بني
«التيار الوطنــي الحر» والقوى املنتقدة له حول
حتمية تعديل القانــون  462قبل تعيني الهيئة
الناظمة ،صار أشبه بقصة ابريق الزيت .فاألعذار
التي يرددها العونيون منذ أكثر من عرش سنوات،
ّ
تلخص ّ
بأن القانون ( 2000 /462تنظيم قطاع
الكهربــاء) غري قابل للتطبيق لكونه مشــوها ً
ولذا لم تصدر مراســيمه التطبيقية ،وقد تقدم
فريقهــم باقرتاح يتناول بشــكل خاص الهيئة
الناظمة بحجة ّ
أن الصالحيات بيد األخرية فيما

املسؤولية السياســية تُلقى عىل وزير الطاقة،
ّ
وبأن القانون ّ 2011 /181
ينص يف مادته األوىل،
الفقرة السابعة ،عىل تعديل القانون  462ليصار
يف ما بعد إىل تعيني الهيئة الناظمة ...مع العلم أنه
جاء يف هذه املادة عىل أنّه «تشــكل لجنة وزارية
للنظر بالتعديــات عىل القانــون خالل مهلة
أقصاها ثالثة أشهر ،واإللتزام بالقانون وتشكيل
هيئة ناظمة خالل هــذه املهلة بناء عىل اقرتاح
زير الطاقة» .وهذا ما يعتربه املدافعون عن قيام
الهيئة هروبا ً من جانب العونيني إىل األمام.
ويضيفون ّ
إن القانــون ال يع ّري الوزير من
صالحياته ،ولعل أبرزها وضع السياسة العامة
للقطاع ،اقرتاح سياسة االنتاج ،وضع الدراسات
والخطط تمهيدا ً القرارها يف مجلس الوزراء ...يف
ّ
املقابل ّ
الشق التنفيذي
فإن القانون ينيط بالهيئة
أي ذلك املرتبط بمنح الرتاخيص وتحديد التعرفة،
وأحوال الشــبكة .ما يعني ّ
أن الطرفني يكمالن
بعضهما البعض ال العكس ،كما يدّعي العونيون.
أن غياب الهيئة ع ّ
وتؤكد التجربة ّ
طل مفهوم
الرشاكة بني القطاعني الخــاص والعام يف هذا
املجال ،وهو جوهــر القانــون  ،462بدليل ّ
أن
مجلس الوزراء الذي حــ ّل طوال هذه املدّة محل
الهيئة ،بفعل تعديل املادة السابعة (صدر سلسلة
قوانني يف هذا الســياق) ،لم يفلح يف هذه املهمة
ولم يمنــح إال ترخيصا ً واحدا ً النتاج الطاقة عرب
الرياح لم ير النور ألن عيوبا ً مالية وتقنية شابت
امللف ،ومنح قبل مدّة مجموعة تراخيص النتاج
الطاقة الشمسية شابتها أيضا ً ع ّلة املحاصصة.
ولو كانت الهيئة الناظمــة موجودة ،ملا وقعت
بهذه املطبات لكونهــا صاحبة اختصاص أوالً،
ويفرتض أن تحصل عملية تعيني أعضائها وسط
شفافية تامة.
ورغم ك ّل الضغوط التي يمارســها صندوق
النقد الدويل والبنك الدويل وحتى اإلدارة الفرنسية
(ورد املطلب يف الورقــة اإلصالحية التي حملها
الرئيس الفرنيس ايمانويل ماكرون إىل بريوت)،
إال ّ
أن الهيئــة الناظمة لم تر النــور .قبل نحو

٣

أســبوعني نُرش خرب عن املكتب اإلعالمي لوزير
الطاقــة يف حكومة ترصيف األعمال وليد فياض
يقول إنّه اســتقبل «مديــر وكالة MEDREG
حســن أوزكوش ،وهي الوكالة التي تجمع 27
هيئة ناظمة يف منطقة البحر املتوسط ومقرها
ّ
وبــأن اللقاء «تناول
مدينة ميالنو يف إيطاليا»،
مجموعة عناوين أهمها اإلســتفادة من خربة
الوكالة يف ســبيل مســاعدة لبنان عىل انتقاء
املمارســات الفضىل مــن بني التجــارب التي
خاضتها الدول األعضاء تمهيدًا إلنشــاء الهيئة
الناظمة لقطاع الكهرباء يف لبنان وتحديد الدور
املرتقب منها» ،وقد «شكر الوزير فياض وكالة
 MEDREGوعىل رأســها أوزكــوش عىل هذه
املبادرة ،معتربًا أن سلسلة اإلجتماعات هذه هي
بمثابة نقطة اإلنطالق لإلجراءات اآليلة إىل إنشاء
الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وذلك تماشيا ً مع
الربنامج الزمني املحدد يف ورقة سياســة قطاع
الكهرباء التي وافق عليها مجلس الوزراء يف شهر
آذار املايض».
وهذا يعني ّ
أن فياض ال يزال يف طور دراسة
اآللية التي عليه اتباعها لتعيني الهيئة مع العلم
أن هو نفســه قال يف شهر آذار املايض ّ
ّ
إن «آلية
تعيني الهيئة الناظمة للكهرباء باملراحل الزمنية
والخطوات العملية وردت يف الورقة اإلصالحية
املتّفــق عليها مع البنك الــدويل»! ما يعني أنّه
ليــس بحاجة إىل مراجعة الكثــر من الوثائق
والتجــارب لكي يضع آلية تضمن الشــفافية
والكفاءة وتبعد السياســة عن قطاع الكهرباء
وتعيد الثقة إىل القطاع الخاص ،وال االستعانة
بخربات أجنبية ،األرجح أنّها غري مجانية ،مع
العلم ّ
أن إبقاء الوضع عىل ما هو عليه ،سيكون
أفضل من تعيني هيئة تطغى عليها املحاصصة
وتكون استشــارية الطابع لتزيد األعباء عىل
الخزينــة العامة مــن دون أن تؤدي وظيفتها
األساســية من خالل ابعاد السياسة عن قطاع
كبّــد مليارات الدوالر ولم ينتج ســوى العتمة
الشاملة.

طوني فرنسيس

الرئيس الوحيد
في لبنان والعراق
بعد شهر تقريبا ً يتذ ّكر العراقيون أنهم أجروا إنتخابات
نيابية ليدخلوا في انسداد سياسي .تم ّكن النواب من
انتخاب رئيس لمجلسهم لكنّهم عجزوا عن انتخاب رئيس
الدولة ورئيس الحكومة.
بعد شهرين يتذ ّكر اللبنانيون أنهم أجروا إنتخاباتهم
النيابية قبل ستة شهور ،وإذا استم ّر اإلنسداد السياسي
القائم فسيكون لبنان في نهاية تشرين األول بال رئيس
للجمهورية وبال حكومة أو رئيس للحكومة بكامل
الصفات .وكما في العراق ستنحصر الشرعية الكلية
بمنصبي رئيسي مجلس النواب ،نبيه بري هنا ومحمد
الحلبوسي هناك!
هنا وهناك يرتاح أصحاب السلطة إلى أفعالهم .العراق
الذي يعوم على بحار النفط يُنهب وشعبه يحتاج أدنى
مقوّمات الحياة ،لكنّه ينعم باكتفاء مذهبي وطائفي يكفيه
ويفيض .ولبنان الموعود بالنفط والغاز يغرق مسؤولوه
في حسابات التنازع على البقرة الحلوب ،فيما يُغرقون
الناس في األزمات .كانت الكهرباء سببا ً من أسباب
اإلنهيار ،فانقطاعها ال يعني العتمة فقط ،وإنما يعني
انهيار المصانع والمؤسسات وضياع فرص العمل .ويأتي
انقطاع اإلنترنت ليقضي على البقية الباقية من مهن ومن
قدرات في المستشفيات والشركات… ليضاف ك ّل ذلك الى
ّ
تتكشف كل يوم في مسيرة الفساد واإلفساد والنهب
وقائع
والتشليح التي طالت ك ّل ما يحتاجه المواطن من ليرته
ومدّخراته الى دوائه وخبزه ومدرسته ومستشفاه!
في لبنان والعراق تحضر إيران بقوةّ ،
لكن االكتفاء
بترداد الزمة التدخل اإليراني لن يغيّر ال في األوضاع وال
سيثير غيرة العالم الذي يصبّ جهده إلنجاز اتفاق معها.
ً
رغبة عبّر عنها مقتدى
الحضور اإليراني في العراق منع
الصدر وأيّده فيها كثيرون ،في قيام حكومة وطنية تخرج
من عباءة التوافق والمحاصصة .وفي لبنان ستواصل
إيران لعبة اإلجماع والتوافق مثلما فعلت في الحكومات
والرئاسة .لكن في لبنان والعراق قوى كثيرة ترفض
استعادة تجارب اإلجماع المفروض لغاية في نفس
فارضها ،فهذه القوى رأت النتيجة هنا وهناك انهيار الدولة
والمؤسسات وجوعا ً وفقرا ً ومذهبية فائضة ،ومن واجبها
البحث عن مخارج أخرى تترجم حقيقة الخيارات الشعبية
في صناديق اإلقتراع وساحات اإلحتجاج.

مبادرة نواب "«التغيير"» محاولة للبننة اإلستحقاق وتركيز على المعايير والمشروع

الصادق لـ»"نداء الوطن" :للتفاهم على رئيس توافقي
خلف» :لسنا في جزيرة...
أكــرم حــمـــدان
من املقرر أن يعقد تكتل نواب «قوى
التغيري» مؤتمرا ً صحافيــا ً ظهراليوم
يف «بيت بريوت» تقاطع الســوديكو،
لإلعالن عن مبادرته الرئاسية اإلنقاذية،
وسط الكثري من األســئلة والتحليالت
والتقديرات حول مــا يمكن أن يقدمه
هؤالء النواب يف مبادرتهم ،ســيما وأن
توقيت اإلعالن عنهــا يتزامن مع بدء
العد العكيس للمهلة الدستورية النتهاء
والية رئيس الجمهورية العماد ميشال
عون التي بدأت مع مطلع هذا الشهر،
كما أنهــا تأتي بعد خلوة عقدها هؤالء
النواب وبعد سلســلة من اإلجتماعات
بينهم وبني النواب املســتقلني ونواب
من كتــل معارضة كالكتائب و»تجدد»
وغريهم.
وبمعزل عن التحليالت والتقديرات،
فإن ما توفــر من معلومــات لـ»نداء
الوطن» يؤكد أن املبادرة التي ســتُطلق
اليــوم وما ســتتضمنه مــن عناوين
ومحاور سرتكزعىل مقاربة اإلستحقاق
الرئايس واملعايريالتي يجــب أن تُعتمد
فيه واملــروع الذي يجــب أن يرتافق
معه ويُواكــب الرئيس املقبل لكي يكون
إستحقاقا ً جامعا ً إلنقاذ البلد.
وعلمت «نداء الوطــن» أنه قد يتم
تشــكيل لجنة من قبل نواب «التغيري»

للتواصل واللقاء مع بقية النواب والكتل
يف املجلس النيابي من أجل رشح املبادرة
والتحــاور بشــأنها ،ســيما وأن ليس
لدى هؤالء النواب وهم بســهولة أن تتم
لبننة اإلستحقاق الرئايس كما يشتهون
ويسعون من خالل مبادرتهم وهم عىل
قناعة برضورة الحوار من أجل التفاهم
عــى إنتخاب رئيس توافقي يســتطيع
التواصل مع الجميع ألن هناك استحالة
بأن يصل رئيس طرف أو تحدّ.
ويف السياق يقول النائب ملحم خلف
لـ»نداء الوطن»« :نحن لســنا يف جزيرة
واملبادرة منفتحة عــى كل األطراف وال
إقصــاء ألحد ولها بعد إنقــاذي كما أن
اإلجتماعــات التي تحصل بــن النواب
تهدف إىل التنســيق يف املجال الترشيعي
وبطبيعــة الحال ممكن أن تتوســع إىل
مجاالت أخرى منها طبعا ً اإلســتحقاق
الرئايس».
بدوره ،أكد النائــب وضاح الصادق
لـ»نــداء الوطن»« :أن اللقــاءات التي
تمت وستســتكمل بني نواب «التغيري»
ونواب مــن كتل معارضة ومســتقلني
«هي بالدرجة األوىل من أجل التنســيق
يف مجــال العمل الترشيعــي يف املجلس
النيابي يف محاولة إلحداث فرق أو نمط
جديد من العمل يف املجلس ،ســيما وأن
الكتل النيابية الحزبية لديها آلية التخاذ
القرار يف أي ملف ،ونحن نحرتم هذا األمر

بمعزل إن كنا نتفق معهم أم ال».
ولفت الصــادق إىل أن «من بني أهم
هذه املسائل ما يتم العمل عليه يف مكتبي
منذ فرتة بشــأن إعداد إقــراح لتعديل
النظام الداخيل ملجلس النواب».
ويؤكد عضو تكتل «نواب التغيري»
أن «اللقــاءات التي تجــري بني النواب
مرتبطة ولــو بطريقة غــر مبارشة
باإلســتحقاق الرئايس الــذي يجب أن
تتم مقاربتــه بطريقــة مختلفة عن
الســابق ولو أننا نعلم أن هناك عوامل
خارجية تلعــب دورا لجهة التأثري عىل
بعض القــوى ،ولكن أيضا نعلم أنه من
املستحيل أن تتم عملية إنتخاب رئيس
تح ّد أو مواجهة أو طرف أو فريق بسبب
تركيبــة املجلس النيابــي وبالتايل هذا
يدفعنا إىل املبادرة من أجل محاولة لبننة
اإلســتحقاق والتوصــل إىل تفاهم عىل
رئيس توافقــي تمهيدا للمرحلة املقبلة
التي قد تؤسس لعودة لبنان التدريجية
إىل موقعه واستعادة عافيته ،سيما وأن
الجميــع يتحدث عن أن ملف ترســيم
الحــدود البحرية وإســتخراج النفط
والغاز قد إقرتب من اإلنجاز وســيكون
له التأثري الكبري».
هــذه القراءة قد تتفــق أو تختلف
مع نواب آخرين بعدمــا جرى الحديث
عن خالفات حــول مواصفات الرئيس
والتوجهات السياسية للمرحلة املقبلة،

ملحم خلف

ّ
وضاح الصادق

بينما تقول مصادر»التغرييني» أن البحث
يف األسماء ســيأتي الحقا بعد مناقشة
املبادرة من النواب والكتل.
يف املقابــل ،كان الفتــا مــا أعلنه
النائب ميشــال معــوض عىل صفحته
عىل «فايسبوك» بعد مأدبة العشاء التي
جمعته يف دارة النائب فؤاد مخزومي مع
زمالئه يف كتلة «تجدد» ،إضافة إىل نواب
من كتلة «الكتائب» والنواب نعمة فرام
وغسان سكاف وجميل عبود ،حيث أكد
البحث باإلستحقاق الرئايس ومواصفات
الرئيس املقبــل واملهام التــي تنتظره
والتوافــق عــى أهمية إيصــال رئيس
إنقــاذي والتوصــل إىل مقاربة جامعة
ومشرتكة تتوافق عليها مختلف القوى
السيادية واإلصالحية والتغيريية لخوض

هذا اإلستحقاق.
وبانتظــار اإلعالن عــن تفاصيل
املبــادرة اليوم وما ســتتضمنه ،تبقى
األنظــار متجهة نحــو رئيس مجلس
النــواب نبيه بري الذي يعــود له وحده
حق دعــوة الربملان إىل جلســة إنتخاب
رئيس للجمهورية أقله حتى  20ترشين
األول املقبــل ،أي قبــل الدخول يف مهلة
األيام العرشة األخرية التي يفرض النص
الدســتوري فيها عىل مجلــس النواب
اإلجتمــاع الحكمي ولو بــا دعوة من
رئيسه.
كذلك ،يتساءل الكثريون عن سالح
النصــاب و»التعطيل» الذي قد يلجأ إليه
بعض األطــراف أو الكتل عىل قاعدة أنه
حق دستوري وقانوني للنواب؟
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ســنـــاء الــجـــاك

يا أليلول؟
يا أليلول!! طرفه مبلول بمفاجآت وصدمات
وضربات تحت الزنار ليس فقط للمرحلة اآلتية
باستحقاقاتها ،ولكن مع «زودة البياع» وبمفعول
ردعي ورجعي.
فخطاب رئيس مجلس النواب نبيه بري في
ذكرى تغييب اإلمام موسى الصدر نسف اآلمال،
وأجهض رسالة الحجارة ،وأطاح بتحرك «النواب
العونيين» المفتعل وهم يقصفون «بالمقالع
والمنجنيق» الحدود الشمالية إلسرائيل.
لم تحمل لهم رياح «المقاومة» التي هبت عليهم
مردودها من مطر الرضى ..ولم تنفع اندفاعتهم
للمزايدة بالعداء للشيطان األصغر في تكريس
تأكيد الصهر العزيز إيمانه بقدرة راعيه وحامي
حماه على تعزيز موقف لبنان التفاوضي في
مفاوضات ترسيم الحدود مع اسرائيل.
واضح أن الخطاب ق َّزم أمر «الرجم» الصادر
عن الصهر العزيز في إطار تعزيز تقديمه
المستمر ألوراق اعتماده إلى «حزب الله» حتى
يتبوأ كرسي بعبدا ،وتغطيته كل ما ارتكبه الحزب
في لبنان منذ تفاهم «مار مخايل» عام .2006
وواضح أن شمعة األمل بالكرسي باتت في
مهب رياح ال يملك الصهر السيطرة عليها في
الوقت الراهن .خبت ومضات حديثه الصحافي
األخير إلى منبر اعالمي محسوب على الحزب
والمحور اإليراني تحت وطأة الخطاب.
وواضح قبل أي أمر آخر ،أن الحزب الذي كان
بحاجة إلى مسرحية الرجم لتعزيز موقعه أوال
وأخيرا ،قلق على الوصول بمشروع محوره إلى بر
األمان ،فالعواصف التي تزلزل رأس هذا المحور
أهم بكثير من طموح العب ثانوي في معمعة
الزالزل اإلقليمية والدولية التي تضع المصير على
المحك ،وقد تقطع خط النار الممتد من بغداد إلى
بيروت.
بالتالي ،لم تعد مندرجات التفاهم صلبة كما في
السابق ،مع انهيار صمود اللبنانيين على جبهات
الحياة اليومية ،ومع غموض المشهد اإلقليمي
والدولي ،وارتباط المفاوضات المتعلقة بالملف
النووي بين الواليات المتحدة وإيران في فيينا،
بالحرب في أوكرانيا وأزمة الغاز ،وربما وصوال ً
إلى عملية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان
وإسرائيل.
بالتالي ،تصب مشهدية رجم العدو بالحجارة
في صلب حاجة الحزب إلى تبرير تغليبه القضية
الكبرى المتمثلة بمواجهة إسرائيل التي تنهب
ثروتنا النفطية المحتملة على ما عداه ،وتحديدا ً
مع الفراغ الرئاسي المرتقب والجدال الدستوري
المتعلق بالسماح لحكومة تصريف األعمال بإدارة
البالد.
والظاهر أن الحزب يفضل الحكمة في التعامل
مع المزيد من االنزالق نحو درجات جديدة
وعميقة أكثر من الجحيم الحالي ،وقد أعلن عن
ترجيحه خيار تعويم الحكومة الحالية ،وسيعمل
على معالجة تعقيدات تعيين الوزيرين البديلين
بما تيسر من تدوير زوايا حتى يفرج رئيس
الجمهورية عن توقيعه.
فالمرحلة الحالية ليست للحرن والدلع .وذنبه
على جنبه من ال يفهم ،ألن الهدوء هو المطلوب
وصوال إلى اللحظة التي تستدعي وضع وثيقة
الطائف ومعها الدستور على طاولة التشريح بحثا
عن تشريع جديد يجر لبنان إلى نظام سياسي عمل
المحور إلرسائه ،وبات يجب إقراره ليضمن تحكم
ذراعه بالثغور الميمونة على المتوسط ،وإال ضاعت
الجهود والتضحيات منذ حوالى أربعين عاما.
وعلى الحالم بالكرسي أن يفهم ويستوعب
ويقتنع ويقنع .وال يعني ذلك أن الصفحة طويت،
لكن االنتظار والصمت أجدى ،وال بأس ببعض
التروي وابتالع الضرب تحت الزنار.
أما التهديد والتحدي والتلويح باالنتقال من
ضفة إلى أخرى ،كرد فعل على الخطاب ال ِبري
الذي أعاد ترتيب األحجام واألدوار ،فهو حماقة...
وعلى من يخسر بالنقاط ان يتجنب السقوط
بالضربة القاضية..
فالصمود في هذه المرحلة والعض على جرح
الهزيمة الحالية ،ال يعني النهاية ...وله في تجربة
الجنرال عبرة إذا اعتبر .ولكن رفع السقف،
كالعادة ،يمكن أن يؤدي إلى اصفرار حلمه وموت
وجوده السياسي ،كورق أيلول ،فيذهب كرسي
بعبدا إلى غير رجعة ...وتضيع التضحيات بسيادة
لبنان واستقراره واقتصاده في ليالي شتي أيلول،
فيضحي هو والعهد القوي نسيا ً منسياً ...وهباء
منثورا ً وربما أكثر..
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س رهن التوافق المسبق
«"نواب الـ  "» 13يطلقون مبادرتهم اليوم بعد «السياديين» ...و»الرئي »

المبادرات الرئاسيّة تتقدم ...وعلى أكثر من جبهة!
طــونـــي كــرم
تتــاىش اآلمال املعقودة عــى إفراج قوى «8
آذار» عن آخر حكومات عهد الرئيس ميشال عون
وســط إنكباب القوى الربملانية األخرى عىل ّ
رص
صفوفها وإعــادة اللحمة الطبيعيــة بني القوى
«الســياديّة» عشــيّة الولوج يف غربلة املرشحني
الجديني لرئاسة الجمهورية.
محاولة تكتل «نواب الـــ  »13إعادة اإلعتبار
للسياســة اللبنانية والقــرار اللبناني عرب إطالق
مبادرة رئاسيّة إنقاذية ،اليوم السبت ،تحمل «رؤية
وبرنامجا ً ومعايري بعيدا ً عــن الرتكيبة الحاليّة»،
الذين
ترافــق والعديد مــن اللقاءات بني النــواب
لقاء النواب المستقلين ...مع ّوض وافرام في صلب السباق الرئاسي
واكبوا ســاحات « 17ترشين» وحملوا مطالبها يف
أن املبادرة الرئاســيّة التي ســتطلق اليوم السبت
وأكد أن إعالن الرتشــيحات وسط غياب اإلجماع
محاولةٍ إلســتعادة املبادرة أيضاً ،واملشاركة بقو ٍة
يف «إيصال رئيس إنقاذي ال يشــكل امتدادا ً
لم يتــم التطرق إليهــا يف اللقاء ،مشــرا ً إىل أنه
أي من املرشــحني الجديني سيؤدي حكما ً إىل
حول
للنهج
ٍ
بإستطاعة الجميع إطالق املشاريع املثالية ليكمن
«حرقه» .وعن التنسيق مع «اللقاء الديمقراطي»
الحايل أو رئيــس يدير األزمة» وفــق ما نجم عن
التحدي األسايس والعمل الجدي يف إختيار الشخص
بعد توجه رئيس «الحزب التقدمي اإلشــراكي»
اللقاء الذي جمع نواب كتلتي «تجدد» و»الكتائب»
املناسب القادر عىل تبني هذا املرشوع أو ذاك .وإذ
وليد جنبالط نحــو «الطرف اآلخــر» ،أوضح أن
إىل جانــب النواب نعمة افرام وغســان ســكاف
ألي من املرشحني يجب أن يتم
تأييدهم
أن
إىل
لفت
تقوم
ال
لإلستحقاق
«اللقاء»
مقاربة
وجميل عبــود أمس األول يف دارة
ٍ
عن قناعة به ،وبتجسيده ملبادئ « 17ترشين» وأن
عىل إختيار مرشــح وســطي ،إنما
النائــب فؤاد مخزومــي ،والذي
يكــون والؤه فقط إىل لبنان ،أكد يف الوقت نفســه
مرشح
عىل
الســيادية
القوى
اتفاق
خلص أيضا ً إىل أهمية التوصل إىل
ٍ
سكاف :التغييريون
ســعي «النواب» إىل لعب دور فاعل يف اإلستحقاق
قد يحظى بدعمهم ويشكل إنتخابه
مقاربة جامعة ومشرتكة تتوافق
الرئايس وطرح مرشح قادر عىل الوصول إىل بعبدا
عليها مختلف القوى الســيادية والمستقلون يشكلون مدخالً إلســتعادة الثقة والنهوض يف
واإلصالحيــة والتغيريية لخوض وجهين لعملة واحدة
إذا ما تقاطعت حوله املبادرات الداخلية والدولية،
البلد.
وعن أولوية اإلســتحقاقات ،أكد
بعد إستبعاد املرشــح «اإلستفزازي» املنتمي ألحد
هذا اإلستحقاق وانتشال البلد من تجمع اللبنانيين والكتل
عبد املســيح عدم إهتمامهم املطلق
األطراف التقليدية ،مجددا ً يف الختام ،أن مرشحهم
اإلنهيار الشامل.
السيادية الوازنة
(قوى ســيادية) يف املساعي القائمة
األسايس يجب أن ينطلق من مبادئ « 17ترشين»،
وإىل حــن وضــع رئيــس
بني الرئيســن عون وميقاتي من أجل تشــكيل
قبل الدخول يف األسماء.
«القــوات اللبنانيــة» ســمري جعجــع مقاربته
الحكومة ،وشدد عىل أن املداوالت املرتبطة بتشكيل
بــدوره أكد النائب غســان ســكاف أهمية
احتفال تذكاري
لإلســتحقاق الرئايس غداً ،خالل
ٍ
الحكومــة لجهة إضافــة وزراء وتبديل آخرين ال
التواصــل بني النــواب بما يضمــن قدرتهم عىل
لشــهداء املقاومة اللبنانية يف معراب ،بعد أيام من
يمكن القبول بهــا عىل اإلطالق وســط اإلنهيار
التأثري يف اإلســتحقاقات املقبلة ،مؤكــدا ً إنفتاح
بدء املهلة الدستورية إلنتخاب رئيس الجمهورية،
املتمادي يف البلد.
النواب املستقلني عىل جميع القوى
بــرز توجه «الكتائب اللبنانية» إىل املشــاركة عرب
الســيادية يف البلد بما يشكل ممرا ً
وعشــيّة إطالق تكتــل «نواب
كمؤرش اىل إعادة
النائب سليم الصايغ يف اإلحتفال،
ٍ
الـــ  »13تصورهم لإلســتحقاق
إلزاميا ً لطرح مرشــح رئايس قادر
التواصل بني الطرفــن يف العديد من امللفات والتي
مسعد :لوم وعتب
الرئايس ،لم يخ ُل اللقاء الذي ضمهم
عىل الوصول ،ويتمتع بإستقاللية
لن يغيب عنها بطبيعة الحال اإلستحقاق الرئايس
"نواب
مع نواب صيدا أســامة سعد وعبد كبيران على تكتل
تامــة تمكنه من ترجمــة «ثورة
واملــداوالت القائمة مع كتلة «اللقاء الديمقراطي»
الرحمن البزري ورشبل مســعد من
اللبنانيــن» ،وإعادة التــوازن إىل
الـ  "13لتنسيقهم
وكتلة «تجدد» وآخرين.
ً
الحياة السياســية يف لبنان خالفا ً
ا
جد
املتأخر
لتوقيتــه
والعتب
اللوم
املسيح
عبد
أديب
النائب
أوضح
ويف الســياق،
المتأخر مع نواب "17
بعد أن تشــاركا املبادئ والنضال يف
لإلنقالب الذي بــدأ يف العام 2016
لـ «نداء الوطــن» أن التواصل قائــم بني القوى
تشرين" في صيدا
« 17ترشين» ،ليؤكد النائب مســعد
وأدى إىل انزالق لبنان إىل مســتنقع
السيادية وتحديدا ً «القوات اللبنانية» و»الكتائب»
لـ «نداء الوطن» أن موقعهــم الطبيعي يوجب من
أبعــد من جهنم .ومع تأكيــده أن الهدف يكمن يف
و»اللقاء الديمقراطي» وكتلة «تجدد» كما بطبيعة
األســاس العمل والتنسيق املشرتك معهم منذ اليوم
إيصال رئيس وطني جامع قادر عىل تنفيذ مطالب
الحال مع تكتل «نواب التغيري» من أجل التوصل إىل
األول الــذي تىل نتائــج اإلنتخابــات ليؤكد توصل
اللبنانيــن ،لفــت إىل أن التغيرييني واملســتقلني
مرشح لرئاسة الجمهورية ينجم عنه
توافق حول
ٍ
ٍ
املجتمعــن إىل قناعة للتنســيق يف جميع املواضيع
يشــكلون وجهني لعملة واحدة تجمع اللبنانيني
اإلعالن عن اإلسم وإطالق برنامجه الرئايس .ولفت
الترشيعية كما اإلســتحقاقات القادمة وعىل أعىل
والكتل الســيادية الوازنة حولهــا ،آمالً يف الختام
عبد املسيح إىل أن املبادرة الرئاسية املرتبطة بتكتل
املستويات.
أن يتوصل الجميــع اىل تحقيق املطالب واملبادرات
«التغيرييــن» ال تمنع اإللتقاء بــن جميع الكتل
اإلنقاذية بعيدا ً عن الرؤساء التقليديني والوسطيني
ومع تأكيد مســعد أن مبــادئ « 17ترشين»
النيابية والتباحث يف جميــع املبادرات املطروحة
الذين ال طعم وال لون لهم.
هي التي تجمع العديد مــن الكتل النيابية ،أوضح
أي من املرشــحني املحتملني،
قبل اإلعالن عن دعم ٍ

التعزيزات العسكرية فاقت بأعدادها أعداد المعتصمين

معمل دير عمار :ال فيول في المخزون نهائيًا
الشــمــال  -مــايــز عــبــيــد
اللبناني يف باقي املناطق ،ال
أيّهــا
ّ
تســأل عن وضع الكهرباء يف مناطق
الشمال ،ال ســيّما يف طرابلس واملنية
وعــكار ،ألنه باختصــار ال كهرباء.
فساعة تغذية واحدة كل  24ساعة ال
تعترب تغذية ،فكيف الحال إذا انقطعت
هذه الســاعة أيضا ً واستم ّر اإلنقطاع
ألكثر من أسبوعني متواصلني؟
مــا يح ّز يف نفــوس الناس أن يف
مناطقهم معملني للكهرباء ،يف نطاق
قريب ،معمل دير عمار ومعمل البارد
الكهرومائي ،فيما املنطقة تحت تأثري
العتمة الشاملة .خالل ك ّل تلك الفرتة
ال يســمع الناس ّإل أخبارا ً عن خروج
معمل دير عمار عن الشــبكة بسبب
نفاد املازوت وعودة املعمل إىل الشبكة،
والنتيجة صفــر كهرباء منذ منتصف
شــهر آب .قىض الناس هنا كل فصل
الصيف تقريبــا ً من دون كهرباء رغم
الحاجــة الكبرية إليهــا .فمن دونها

ال مــاء وال بــ ّرادات ،وال أيّ يشء آخر
ِّ
متوفراً .كانت ملنطقتي املنية
سيكون
ودير عمار معاملة خاصة يف السابق
لكونهما يف جوار املعمل واألكثر تأثّرا ً
بروائحــه ،فكانتا تحظيــان بأكثر
من  16ســاعة يف اليــوم الواحد .اآلن
ك ّل يشء ّ
تبخــر وصــارت املنية ودير
عمار وطرابلس وعكار سواســية يف
اإلنقطاع الدائم ،وســط حديث عن أن
مناطق أخرى ذات طابع سياحي تنعم
بالتغذية عىل حساب هذه املناطق .لم
يعد أمام األهــايل ّإل النزول إىل املعمل
واإلعتصام للتعبري عن غضبهم.
مصادر إدارية يف املعمل تشري إىل
أن هناك انقطاعا ً كامالً يف مادة الفيول
وهذا ســبب توقف املعمل عن تزويد
الشبكة بالطاقة .وأمام عدم تصديق
األهايل رواية املعمل حاول املعرتضون
املعتصمون عىل مدى  3أيام الدخول إىل
حرمه للتأكد فعالً من وجود الفيول يف
خ ّزاناته من عدمه.
إىل ذلك أشــارت مصادر خاصة

من اإلعتصامات أمام معمل دير عمار

يف معمل دير عمــار لـ»نداء الوطن»
إىل أن «املعمل ليــس فيه مادة الفيول
بكل تأكيد وهذا الســبب الوحيد وراء
اإلنقطاع املتواصل للتيار الكهربائي».
وقد دفــع الجيــش بتعزيزات
عســكرية كبرية إىل أمــام معمل دير
عمار ،فاقت بأعدادها أعداد املعتصمني
واملتظاهرين بأضعاف ،باملقابل ال يبدو
أن هناك أي حل يلــوح يف األفق .كان
لبنان موعودا ً بالفيول العراقي لتغذية

معامــل إنتاج الطاقة فــإذا بالوضع
األمني يف العــراق يتدهور فتغلق كل
أبواب الح ّل الكهربائي يف وجه لبنان،
وتصبح اإلعتصامات والتظاهرات أمام
املعمل من دون جدوىّ ،إل إذا صدقت
الروايات عن باخــرة قادمة يف الـ15
من الجاري فعندها ســتعود ساعة
التغذية أو الساعتان ّ
وإل فحال معامل
الكهرباء كحال البلد ،جيفة ميتة والكل
ينهش بها.

محـــــليـــــات

nidaalwatan.com
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بعدما حدّدت وزارة التربية موعد بدء العام الدراسي

أساتذة التعليم الرسمي"« :مش راجعين قبل تصحيح الرواتب»"

الــنــبــطــيــة  -رمــال جــونـــي
وضع أساتذة التعليم الرسمي معادلة واضحة
«تصحيح األجور ورفع بدل النقل مقابل العودة إىل
املدرسة» ّ
الدرايس طار .ردّة فعلهم جاءت
وإل فالعام
ّ
كنتيجة حتميّة لتجاهل وزارة الرتبية حقوقهم من
جهة ،وحذف املســاعدات والزيادات املقرتحة من
رواتبهم ،وهو ما أثار حفيظتهم وجعلهم يتح ّركون
يف خطــوات تحذيرية ،أعلنــوا خاللها أن «ال عودة
للمدارس قبل تحصيل الحقوق».
هي معركة حقوق إذا ً ق ّرر األســاتذة خوضها
قبل أيام قليلة من بدء العام الدرايس ،ما ســيطيح
بهذا العام ويش ّل املدرســة الرسمية ويهجّ ر آالف
الطالب نحو الشارع ،يف ظ ّل رفع املدارس الخاصة
أقســاطها ودولرتها إىل ح ّد يعجز معه حتى أستاذ
التعليم الرسمي نفسه عن تسجيل أوالده.
من أمام رساي النبطية الحكومي أطلق أساتذة
التعليم الرســمي رصاصتهــم األوىل باتّجاه وزارة
الرتبية ،رفعوا مطالبهم التــي أ ّكدت عليها ممثلة
رابطة التعليم األســايس يف الجنوب األستاذة سهري
توبة بأن ال عودة إىل املدارس ما لم ينل املع ّلم حقه،
وال عــودة من دون تصحيح األجــور ورفع بدالت
النقل بما يتماىش مع ارتفاع الدوالر ،وطالبت بدفع
الحوافــز بالفريش دوالر ودعــم الطبابة وتفعيل
صيدليــة موظفي الدولة يف الفــروع ،ورفع قيمة
املنح التعليمية بما يتناســب مع أقساط املدارس.
واأله ّم الذي تط ّرقت إليه توبة رفض عملية الدمج
«اللبناني ـ الســوري» ملا له من آثار سلبية ،ولع ّل
تجربة الدمج التي شــهدتها املــدارس يف التعليم

الصباحي اليــوم أصدق تعبــر ،إذ تعمد الجهات
الدولية اىل اتّباع نظام التمييز الواضح من تخصيص
وجبة أكل للنازح من دون رأفة بالطالب اللبناني.
وبدا واضحاً ،من خالل خرطوشــة التح ّركات
التحذيرية األوىل التي بدأها األساتذة أن ال تراجع يف
هذا امللف ،ويقول مدير إحدى املدارس يف مرجعيون
إن وضع األستاذ صفر ،فهو بات عاجزا ً عن توفري
التعليم ألوالده ،وعن دفع فاتورة اإلشرتاك« ،فكيف
ألستاذ راتبه ال يتجاوز املليونني ونصف املليون أن
ّ
يحض للمدرسة يف ظ ّل ما يحيطه من غالء فاحش؟
نفهم أن تنخفض رواتبنا بســبب األزمة ولكن أن
تنخفض  95باملئة فهو ما ال يقبله عاقل».
دق األساتذة جرس إنذارهم التحذيري ،رفعوا
ّ
تغض النظر عن مطالبهم،
الصوت يف وجه ســلطة
فتحوا معركة تحصيل الحقوق ،ومن خلفها تطرح
األســئلة التالية ماذا لو فشــلت الوزارة يف تأمني
الحقوق ،أي مصري ينتظر املدرسة الرسمية ،وماذا
ســيكون مصري الطالب الذين ال مالذ لهم ســوى
املدرســة الرســمية؟ وهل من ح ّل؟ يؤكد الدكتور
منصور العنز «لسنا هواة إرضاب ،ولسنا من دعاة
تدمري املدرســة الرسمية ،فنحن أبناء تلك املدرسة،
ولكن ال يعقل أن تبقــى رواتبنا يف الحضيض ،من
ّ
بحقنا بالوصول إىل املدرسة».
حقنا املطالبة
يف التحــرك املطلبي ،رفع كل أســتاذ مطلبه
يف وجه الكارتيالت التجاريــة التي وقفت يف وجه
األســاتذة كما قال األســتاذ حســن كركي باسم
املعلمني املعتصمني ،ووصفهــم بأنهم «كارتيالت
تجارية أمســكت برقابنا ،إنكــم بمؤامرتكم عىل
املدرسة الرسمية تســحقون الفقراء وتفقرونهم

من االعتصام

أكثر .أيعقل أننــا يف بلد ال يقام فيه وزن للقوانني؟
فليعلــم القايص والدانــي أن حقوقنا مقدّســة
واملدرسة الرسمية صالتنا التي لن نرتكها لشياطني
هذا البلد».
عىل ما يبدو أن املعركة ســتكون محتدمة يف
املقبل من األيام ،فاألســاتذة قالوهــا علنا ً «مش
راجعني قبل تحقيق املطالب» والوزارة أعلنت تحديد
موعد بدء العام الدرايس ،وكأن معركة شــ ّد الحبال
ستشــهد تصاعدا ً حتميا ً يف ظ ّل موجة اإلرضابات
التي تشــ ّل البلد .وبحســب أحد األســاتذة «الكل
يطالب بحقه ،عمال أوجريو ،االتصاالت والكهرباء،
ملاذا حني خرج األســتاذ الذي قدّم كل يشء وفجأة

ّ
محطات وارتفاع أسعار المواد الغذائية
فوضى بأسواق سعر الصرف وإقفال

معلّمو "الرسمي" يدعون إلى تفويت الفرصة
على من يريد تدمير المدرسة الرسميّة
صـيـدا  -مــحـمــد دهـشــة
املهلة الدســتورية النتخاب
رئيــس للجمهوريــة خلفــا ً
للرئيس ميشــال عون بعد أقل
من شــهرين يف نهايــة ترشين
األول املقبل دخلــت أيّامها األوىل
من أيلول ومعها اشــتدّت وطأة
األزمات اإلقتصادية واملعيشــية
عــى اللبنانيني ،وســط خالف
سيايس عمودي ومخاوف جدية
من الفراغ مــن جهة ،والتعثر أو
الفشل بتشــكيل حكومة جديدة
برئاســة الرئيس نجيب ميقاتي
أو تعديلهــا عىل األقــل لتواكب
خطورة املرحلة املقبلة من جهة
أخرى.
ظهرت أوىل بوادر اشــتداد
األزمــات يف تف ّلت ســعر رصف
الــدوالر األمريكــي يف الســوق
الســوداء عــى غــر املتوقع،
ومعه ســاد اإلربــاك والفوىض
كافة القطاعــات ،أقفلت غالبية
محطات الوقود يف صيدا ،وطالب
أصحابها بإصــدار جدول جديد
ألسعار البنزين واملازوت والغاز،
وفــق ما أ ّكــد ممثــل مو ّزعي
املحروقات فادي أبو شقرا لرياعي
سعر الرصفّ ،
ألن ارتفاعه يكبّد
أصحاب املح ّ
طات ومســتوردي
املحروقات واملوزعني خســائر
كبرية.
توازياً ،أعلن تجمّ ع أصحاب
املح ّ
طات أنه «بعد ارتفاع ســعر
دوالر الســوق الســوداء أصبح
الفرق يشــكل أكثر من  70باملئة
من الجعالة التــي من األصل ال
تصل ك ّلها وال تكفي لس ّد حاجات
املحطات ،وبعدما كنّا نبّهنا اىل أن
اإلقفال سيكون قرسياً ،بدأنا نرى

اعتصام االساتذة امام سرايا صيدا الحكومي

غالبية املحطات تغلــق أبوابها
لوقف النزف الــذي بدأ منذ بداية
األزمة يف ظل عــدم اكرتاث من
املعنيني».
ويدفع املواطنون ثمن تف ّلت
الــدوالر ،حيث ارتفعــت أجرة
النقل وأســعار املــواد الغذائية
واألدويــة وك ّل البضائع .وصبّت
«أم حســن» جام غضبها عىل
الفوىض ،وهي تنتظر عند محطة
حافــات النقل من صيــدا اىل
الجنوب للعودة اىل قريتها رصيفا
يف الجنوب اللبنانيّ ،إل أن صربها
نفد ،إذ ال ر ّكاب وال من يحزنون،
فرتكــت الحافلــة ع ّلهــا تجد
ضا ّلتها بســيارة تاكيس بوقت
أقرصّ ،إل أنها عــادت أدراجها
وهي تتمتــم «يلعن الدوالر وييل
ع ّرفنا عليــه ويلعن كل األزمات،
أخربني السائق أنه يتوجب عليك
للوصول اىل صور دفع  200ألف
لرية ،وهيدا بعــد ما وصلت عىل
البيت» ،وراحت تضحك «سأصرب
كما صرب النبي أيّوب ...ويا صرب
أيّوب».
عىل مقربة مــن املحطة ،يف
شــارع رياض الصلح الرئييس،

كان الدوالر يرقص صعودا ً فيما
الطلب عليه يتزايــد .الرصّ افون
غري الرشعيني منهمكون بمتابعة
التطبيق لحظــة بلحظة ،ينادي
أحدهم عىل اآلخــر «لقد ارتفع
قليالً انتبــه» ،فيمــا كان وليد
األحمد يفتش يف محفظته بحثا ً
عن «األخــر» ليرصف بأعىل
ســعر ويســتفيد قبل هبوطه
مجددا ً مساء كالعادة ،وقال «لقد
بات كل مواطــن تاجراً ،يركض
وراء مصلحتــه والربح الوفري،
لع ّله يســ ّد جانبا ً مــن ارتفاع
األســعار يف مكان آخر ،نعيش يف
املراوحة ذاتها».

صرخة تربوية

وعىل وقــع الفوىض وإرباك
األسواق ،أطلق أســاتذة التعليم
األســايس والثانوي الرســمي
يف الجنــوب وتحديــدا ً يف صيدا
وصور وجزيــن ،رصخة تربوية
لتفويت الفرصة عــى من يريد
تدمري املدرســة الرســميّة ،بعد
ســاعات قليلة عىل زيارة وزير
الرتبية والتعليــم العايل القايض
عبّاس الحلبي اىل صيدا ورعايته

املؤتمر الرتبوي وتكريم األوائل يف
الشهادات الرسمية ،إذ أكد «أننا
مصممون عىل استئناف الدروس
وإعادة التالمذة اىل الصفوف».
ون ّ
ظم األســاتذة اعتصاما ً
احتجاجيــا ً أمــام رساي صيدا،
التزاما ً بقرار رابطتيهما للمطالبة
بتحسني رواتبهم وتأمني ظروف
عيش كريم لهــم عىل أبواب بدء
العام الدرايس الجديد ،حيث قال
أمني رس رابطة التعليم األسايس
يف الجنوب قاسم مطر «اعتصامنا
اليوم هو الرصخــة األخرية قبل
انقطاع األنفاس باألوضاع املزرية
التي يعيشــها املعلمون بجميع
مســمّ ياتهم فاقت ك ّل التوقعات
بدءا ً باملعاشات وقيمتها املتدنية
مرورا ً باملساعدات وحجزها وبدل
النقل والتهرب من مسؤولياتها
وإذالل املصارف وعنجهيتها».
ووصــف أمــن رس رابطة
التعليــم الثانوي مديــر ثانوية
الرصفند حيــدر خليفة أوضاع
املعلمني باملزرية ،وقال «األستاذ
بــات يف خطر وجــودي ،لم يعد
باســتطاعته التعليــم وأوالده
بال طعــام ،أو ملبــس ولم يعد
األمر مزحــة ،وك ّل املهن ن ّ
ظمت
وضعها يف األوضاع املستجدة ،إال
«الرويتب» ما زال صامدا ً باللرية
اللبنانية يف حني كل البلد تعامالته
أصبحت مدولرة» ،مؤكدا ً أن هناك
ثالث ركائز إذا استوت يمكن البدء
بالعام الدرايس :تحويل جزء من
الرواتب عىل دوالر صريفة ،ليرتات
البنزين بسعر متحرك عوضا ً عن
بدل نقــل تبعا ً ّ
لتغي تســعريته
اليومية ،والبحث يف رفع موازنة
تعويضــات تعاونيــة موظفي
الدولة اإلستشفائية».

خرس كل يشء ،ليطالب بحقه أصبح بال ضمري ،أين
ضمري الدولة التي تركت األســتاذ يتخبّط بأزمات
خلقتها الدولة نفسها؟ األستاذ ليس كبش محرقة،
األســتاذ هو مع ّلم األجيال وهــو العمود الفقري
للدولة اللبنانية فال تكرسوه».
عىل املح ّك يقف العام الــدرايس اليوم ،وليس
بعيدا ً فقدانــه نهائياً ،يف ظل عملية شــ ّد الحبال
القائمة اليوم بني أســاتذة التعليم الرسمي ووزارة
الرتبية .وبني هــذا وذاك «طار العــام الدرايس أو
ّ
الطلب الذين سيجدون
مهدد بالطريان» والضحيّة
صعوبة يف االلتحاق باملدارس الخاصة التي تحوّلت
«مافيات الدوالر» .فهل من ح ّل يدرس يف األفق؟

كنعان من بكركي« :الحكومة»
واجب مقدس و»الرئاسة
ال تقبل التأجيل

اكد رئيــس لجنة املــال واملوازنة النائــب ابراهيم كنعان،
بعد زيارتــه البطريرك املاروني الكاردينال مار بشــارة بطرس
الراعــي ،يف املقر الصيفي يف الديمان ،انه « ال يجوز أن يتم اهمال
االستحقاقات األساســية والجوهرية يف األوضاع التي نعيشها،
تحت أي ظرف» ،معتربا ان «تأليف الحكومة وتشكيلها فورا ً هو
واجب وطني ومقدس للرئيس املكلف ولكل القوى السياســية.
وهو ليس مســألة ثانوية وال يجــوز التعاطي معه عىل طريقة
«حاولنا وما قدرنا وما يف تجــاوب» .فتأليف الحكومة يجب أن
يحصل ألن اســتقرار لبنان واملســاعي التي تبذل دوليا ً ومحليا ً
النقاذ البالد ماليا ً واقتصاديا ً وسياسيا ً تحتاج اىل سلطة رشعية
وقائمة تقوم بواجباتها بشكل يومي ،وتعالج امللفات االجتماعية
واالقتصادية والسياسية وأمور الناس».
واضاف كنعان« :االستحقاق الرئايس ال يقبل التأجيل تحت
أي عنوان كان ،فهو استحقاق دستوري يحتاجه لبنان ،ويحتاج
لرئيس كامل املواصفــات ،قادر عىل الجمــع ،بتمثيله وادارته
للملفات ومعرفتــه وحيثيته وبيئته ،وأن يحــدث الفرق ،أو أن
يساهم عىل األقل بموجب دستورنا الحايل بأن يحدث الفرق».
وقال« :هذان امللفان اساســيان ،وبكركــي قالت كلمتها،
ونحن نعــر عن رأينا ،واملطلوب خريطــة طريق للتنفيذ .ومن
هذا املنرب ،أؤكد أنه يجب اطالق مبادرة لرؤية انقاذية للبالد .ألن
الشخص واملواصفات جيدة ،ولكن الرؤية تبقى األهم ،مع القدرة
عىل التنفيذ ،وهو لســان حال البطريرك الراعي ولســان حالنا.
واملفروض اطالق هكذا مبادرة يف الظرف الحايل ،وأن نجتمع عىل
رؤية بامللفات املطروحة وال نبقى نغلب رصاع السلطة عىل بقاء
الوطن».
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تراجع عدد الفانات على خط شتورا ـ بيروت من  60إلى  13حافلة فقط

مـحـمـد علي مقلد

مع روسيا أم مع أوكرانيا؟
الجواب عليه من األكثر صعوبة ،ألن االصطفاف خيار الكسالى،
كسالى الفكر ،في كل زمان ومكان .مثل هذه األسئلة البسيطة هي
أسئلة ملغومة وتضليلية بل هي مغلوطة ،وال يمكن ،على ما تعلمناه
من مهدي عامل ،أن نقدم إجابة صحيحة على سؤال مغلوط.
الفارق بين الصح والغلط في السؤال أو في الجواب أساسه فارق
بين السياسة والعلم .السياسي يحاول أن يظهر بمظهر القادر
على تقديم أجابة سريعة على أي سؤال ،أما العالم فتشغله صياغة
األسئلة المركبة« ،اإلشكاليات» ،التي ال يمكن اإلجابة عليها بنعم أو
بال ،أو باالصطفاف القتالي إلى جانب هذا أو ذاك.
أن تكون مع روسيا ضد أوكرانيا أو مع أوكرانيا ضد روسيا يعني
أنك وقعت في فخ السؤال المغلوط .فقد قيل كالم كثير عن بوتين
الحالم ببعث القيصرية والقومية الروسية ،وعن زيلينسكي اليهودي
وعالقته بإسرائيل وحلف األطلسي ،واستخدامه لغة اإلثارة عن
االحتالل والسيادة والحرية والديمقراطية وحق الشعوب في تقرير
مصيرها ،وقيل إن االتحاد السوفياتي كان قد أهدى جزيرة القرم
إلى أوكرانيا ثم استردتها روسيا منها .قد تكون هذه المعطيات
صحيحة ،لكن الخطأ يكمن في استخدامها بتركيب معادالت
بسيطة لشرح قضية مركبة ،أي في اختزال الحقيقة باالنتصار ألحد
الطرفين المتقاتلين .حروب ما قبل الرأسمالية اتخذت شكل الغزو،
وآخر فصولها معارك السلطنة العثمانية في القارة األوروبية وفي
عرض البحر األبيض المتوسط ،ومنتهى غايتها غنائم وأتاوات .أما
حروب الرأسمالية فهي متنوعة بتنوع أجيالها ومراحلها والمبتكرات
العلمية المرافقة لها والحاملة أسماءها ،من السالح الناري إلى
النووي ،ومن التنافس االستعماري بين القوميات في الحربين
العالميتين إلى الحرب الباردة بين اقتصاد السوق واالقتصاد الموجه
واالقتصاد الريعي ،ومن حروب التحرر الوطني إلى حروب التحرر
من االستبداد .ما يحصل في أوكرانيا هو أحدث النسخ في حروب
الرأسمالية ،وهو صراع بين قوى االستبداد.
نظام بوتين هو ،بالتعريف ،نظام استبدادي بالمعنى المباشر
للكلمة ،وأبرز األدلة تشريعه العودة إلى القيصرية ونظام التوريث
«الدستوري» ،إضافة إلى سعيه الحثيث إلى «بعث» المشاعر القومية
التي سبق لها أن أضرمت نار الحروب الرأسمالية االستعمارية .أما
«العالم الحر» فقد تخلص من االستبداد السياسي واعتمد تداول
السلطة في أنظمته ،لكنه جعل االقتصاد سالحا ً يستبد بواسطته
بكل القيم السياسية والثقافية واألخالقية واإلنسانية ،فأباح سفك
الدم باسم الدفاع عن حرية «االقتصاد الحر» ،وعن مصالحه النفطية
والنقدية والتجارية والمالية ،ولم يتردد في إعالن الحرب على
خصومه ولو على حساب شعوب بكاملها وحتى آخر جندي في
جيوشها.
حرب أوكرانيا تدور رحاها بين قوى متشابهة معادية للحرية،
على الجبهة األولى قوى متحدرة من االستبداد القومي وعلى األخرى
قوى تسفح الحرية على مذبح االقتصاد ،وال تسأل عن األثمان
البشرية للحروب ،ألن الخسارة في حساباتها ال تتخطى حدود
األرقام في البورصات واألسهم المالية.
الدفاع عن الحرية ،كما الدفاع عن السيادة الوطنية ،األوكرانية كما
اللبنانية ،ال يكون باالنسياق وراء االصطفاف الغرائزي ،بل بانبثاق
قوى ترفع راية الحرية في وجه كل أنواع االستبداد.

وفيــــــــات
والده :سهيل سابيال
شقيقتاه:كارين
ستيفاني زوجة مارك كلداني
عمه:جميل سابيال زوجته الهام قندلفت
وعائلتهما
عمته:هيام ســابيال زوجة اللواء سهيل
خوري وعائلتها
خالتاه:لينا طاشجيان زوجة نبيل صايغ
وعائلتها
تينا طاشجيان وعائلتها
وعموم عائالت ســابيال ،غريّب ،كلداني،
قندلفــت ،خوري ،صايغ ،طاشــجيان
وأنســباؤهم يف الوطن واملهجر ينعون
اليكم بمزيــد الحزن فقيدهــم الغايل
املأسوف عىل شبابه املرحوم

كريستيان سهيل سابيال

الراقد عىل رجاء القيامة املجيدة يوم
الخميس الواقع فيه  1ايلول 2022
متمما ً واجباته الدينية.
يحتفل بالصالة لراحة نفسه عند الساعة
الثانية من بعد ظهر اليوم السبت 3
أيلول يف كنيسة القديس ماربولس
لالتني ،الفنار ثم يوارى الثرى يف مدافن
العائلة يف الفنار.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده يف
صالون الكنيسة إبتدا ًء من الساعة
الثانية عرشة ظهرا ً حتى الساعة
السادسة مساءً ،ويوم األحد  4ايلول يف
صالون كنيسة ماربولس لالتني ،الفنار
إبتدا ًء من الساعة الحادية عرشة قبل
الظهر حتى الساعة السادسة مساءً.
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السائقون ينتظرون عجيبة ُتنقذ البلد :خالصنا
من خالصه
زحلــــة ـ لوســــي بارسخيــــان
بني طلوع الــدوالر ونزولــه ،وجدول
املحروقات الذي اصبح متبدال ً بالســاعات،
وغزو "التيك توك" شوارع البقاع ،تجد فئة
ســائقي فانات نقل الركاب نفسها عرضة
لتهميش متفاقم ،دفــع بالكثريين للتوقف
عن العمل ،بعدما تبــن لهؤالء أن بطالتهم
أقــل رضرا ً إقتصاديــا ً عليهم من تســيري
فاناتهم لنقل الركاب عىل الطرقات.
يتجمع مجموعة من سائقي الفانات يف
ساحة شتورا ،حيث ينتظر كل منهم إكتمال
نقليته ليسري اىل بريوت .تشكل هذه الساحة
نقطة اســراتيجية بالنســبة للعاملني يف
النقــل ،ليس فقــط لكون شــتورا محطة
أساسية للقادمني من مختلف أنحاء البقاع
ومــن البلــدان العربية ،إنما أيضا بســبب
الحيويــة التي تخلقها محــات الرصافني
املرخصة وغــر املرخصة التــي تتجمع يف
ســاحتها ،مــا يجعل الســائقني يف بعض
األحيان يشعرون بأنهم يعومون يف بحر من
األموال ،التي ال يطالهم منها سوى فتاتها.
يف هذه الساحة إلتقينا باألمس مجموعة
من ســائقي الفانات ،حيث كانوا يراقبون
الناس كالعادة ،وهم يتهافتون عىل محالت
الرصافة ،بعدما إرتفع سعر الدوالر صباحا
اىل  35ألف لرية وما فوق.
يقول احدهم لـ"نداء الوطن"" :املؤسف
أننا نرى البعض يفرح إلرتفاع سعر الدوالر،
وتكــون فرحتــه "قرعتــه" عندما يحقق
أرباحا ً ال تتخطى أحيانــا املئة الف أو حتى
أكثر ،فيما سعر صفيحة البنزين تجاوز الـ
 600الف لرية واملازوت كذلك".
بالنســبة لهم إرتفاع سعر الدوالر يعني
إرتفاعا ً موازيا ً لسعر صفيحة املازوت ،التي
تحتســب بالدوالر األســود أو الطازج فيما
تشكل هذه املادة املشغل األسايس لفاناتهم،
وقد إرتفعت تسعرية إنتقال الراكب فيها اىل
بريوت لســبعني ألف لرية ،وإنما من دون أن
يكون هذا البدل كافيا ً لسد نفقات املشوار،
وتأمني عيش رغيد لعائلة سائقه.
يقــول أحدهم "نحــن نتعامل مع فئة
الناس املعرتة مثلنا .أي أن الفان هو وسيلة
اإلنتقال املعتمدة من قبــل الفقري .وإذا لم
نراع إمكانيات الناس ،معناها أننا سنخرس

من ساحة شتورا

مورد رزقنا مع الوقــت ،وخصوصا ً بعدما
غزت "التيك توك" الشوارع كوسيلة نقل اقل
كلفة عــى املواطنني ،والتي ال يرتدد البعض
يف إعتمادها لرحالته الطويلة ،حتى لو كان
ذلك محفوفا بمخاطر جمة عىل سالمته".
يوضح احد الســائقني ايضا بأنه "بتنا
اليوم ننتظر ســاعات طويلــة حتى تمتلئ
مقاعد الحافلة بعدد ركاب يجعل رحلتنا من
دون خسارة .وهذا ما جعل الكثريين يملون
من هــذه املهنة .فرتكــوا فاناتهم ألصدقاء
لهم كي يشغلوها ،أو حتى باعوها بخسارة،
وإنرصفوا ليفتشــوا عن رزقهــم يف مكان
آخر ،بحيث تراجع عدد الفانات التي ال تزال
عاملة بانتظام عىل خط شتورا – بريوت اىل
 13حافلة فقط ،بينما كان العدد يف السابق
 60حافلة ،ولم تكن تكفي الركاب احيانا".
وعندما نســأل عن السبب خصوصا ان
اإلنتقال بالفان ال يزال أقل كلفة من التنقل
بالسيارات الســياحية أو الخاصة ،يرشح
احدهم انه "يف السابق كان ملء حافلة ب13
راكبا ســهال ً جدا ،كون معظم الزبائن من
العاملني يف السلك العســكري ،أو موظفني
برواتب متواضعــة .ولذلك كان كل صاحب
فان قــادرا ً عىل ملء حافلته أكثر من مرة يف
اليوم ،ما أمن دخال ً محرتما ً سمح له بالعيش
مع عائلته بكرامة .أمــا حاليا فإن معظم
الركاب هم من املواطنني الســوريني وهؤالء

تحركاتهم محدودة نســبيا وال يتنقلون بني
املناطق ســوى للحاجات القصــوى فيما
عنارص الجيش والقــوى األمنية يحاولون
أن يقتصدوا من نفقــات التنقل معتمدين
أسلوب "األوتوستوب".
يكاد اإلهمــال الالحق بمعظم الحافالت
التــي التقينا أصحابها يكــون عنوانا ً لهذا
الرتاجــع يف قدراتهــم اإلقتصادية .فبعض
هذه الحافالت تســر من دون مرايا تعكس
الســيارات الخلفية وبال إشــارات ضوئية
وحتى بإطارات مهرتئــة ،مما يعني تلقائيا
أنها ال تمر عىل املعاينــة امليكانيكية .فيما
يقــول البعض أنهم باتــوا "ال يصلحون يف
الحافلــة إال ما يمكن أن يتســبب بتعطلها
الكيل ،وهم يقتصــدون حتى يف تغيري فيلرت
الحافلة وزيتها بالوقت املناسب ،ويحاولون
إستهالكهما بقدر ما تسمح الظروف".
ولكــن عىل رغم كل محــاوالت التوفري
بكلفة املشــوار ،يأتي عدم إســتقرار سعر
صفيحة املــازوت ،وغالئــه الفاحش ،عىل
كل ما إســتطاعوا توفريه من كلفة تشغيل
حافالتهم عىل الخط.
ال يرى العاملــون يف مهنة نقل الركاب
بالفانات يف املقابل أي أفق ملســتقبل أفضل.
وأملهم الوحيد كمــا يقولون "عجبية تنقذ
هــذا البلد ،فيكــون خالصهــم حينها من
خالصه".

مســـاحة حـــرّة

مصير ّية اإلستحقاق الرئاسي
الــشــمــاعــي
د .مـــيــشــال
ّ
ما إن دخل لبنان يف مرحلة اإلســتحقاق الرئايس
حتّى بدت األنظار ك ّلها شاخصة نحو الفريق املعارض
لدويتّو املن ّ
ظمة واملنظومة .ال ســيّما بعد الجهود التي
بذلتها وتبذلها معراب لتجمع األفرقاء املعارضني ك ّلهم
تحت سقف مرشوع رئايس إنقاذيّ  ،بعدما طرح رئيس
حزب القوّات اللبنانيّة ســمري جعجع ،فكرة الرئيس
التوافقــي داخل البيــت املعارض عىل رغــم ّ
أحقيّته
ّ
بالرتشح للرئاسة األوىل.
ويف الســياق الرئايس ،بدت معراب العهد والوعد
للبنانيّني ك ّلهم بالثقل النيابي والشــعبي والتنظيمي
الذي تحمله .من هنا ال يمكن ّإل وأن يت ّم الشــبك مع
القــوّات اللبنانيّة بعدما ت ّم تخ ّ
طــي محاوالت اللعب
عىل أرقام الناخبني الذين اقرتعوا للقوّات وللتيار ،وت ّم
تثبيت وجهة الصوت املسيحي قوّاتيّاً ،والصوت اللبناني
كيانيّاً .ولن يكون أيّ رئيس للبنان ّإل إن م ّر يف معراب.
أمّ ا إن لم تســتطع املعارضــة اللبنانيّة أن توصل
الرئيس الذي سيحمل مرشوع اإلنقاذ فسينزلق لبنان
إىل املزيد من اإلنهيارات بسبب العزلة الدّوليّة والعربيّة
التي وضعه بها هذا العهد ،بالنهج السيايس الذي اتّبعه
يف املحور اإليراني .وعندها ســتتكوّن جبهة معارضة
صلبة .حبّذا لو يــدرك املعارضون ك ّلهم رضورة تكوّن
هذه الجبهة قبل هذا االســتحقاق املصريي .ومصرييّة
هذا االســتحقاق تتثبّت من الجهوزيّــة التي يدّعيها

بعض من هــم يف محور إيران ،آخذيــن عىل عاتقهم
مواجهة القوّات اللبنانيّة يوما ً بيوم.
وبحســب املصــادر القوّاتيّة ،ســتكون مقاربة
رئيس القــوّات األحد املقبل يف قدّاس ذكرى شــهداء
املقاومة اللبنانيّة من معــراب انطالقا ً من أهميّة هذا
االستحقاق بالنسبة إىل لبنان الجديد ،ال سيّما أنّه يأتي
بعد انتخابات نيابيّة ت ّم فيها إسقاط أكثريّة تباهى بها
«حزب الله» وحليفه لسنني خلت ،حتّى بلغت العنجهيّة
ببعض سياسيّيهم إىل ح ّد وصف أنفسهم بأنّهم «أسياد
هذا البلد» ،متناســن عمدا ً تتمّ ة هــذه املقولة «وأنتم
عبيده».
من هنا ،ســيؤ ّكد رئيس حزب القوّات اللبنانيّة يف
قدّاس األحد انفتاح حزبه ،بك ّل ما يمثّله ،عىل األطراف
املعارضة ك ّلها من دون استثناءّ ،إل أولئك الذين حسموا
أمرهم يف خ ّ
ط ثالــث ،فريفضون القوّات وال يتعاونون
مــع دويتّو الحكم .عندها ســيكون صوتهم الرئايس
صوتا ً ساقطا ً أبريوريّا ً ال قيمة له؛ ّ
ألن الزمن ليس زمن
تسجيل مواقف سياسيّة ألحد عىل أحد ،وبالطبع ليس
زمن تحقيق  Trendعىل وسائل التواصل اإلجتماعي.
هذه األجواء املعرابيّة ك ّلها معطوفة عىل مبادرات
معارضة إن كان من النوّاب الجدد أو بعض
واقرتاحات
ِ
املســتق ّلني الذين حدّدوا موقفهم من هــذه القضيّة
املصرييّة يجــب أن يت ّم تثمريها إيجابيّــاً .عىل هؤالء
ك ّلهــم اإللتقاء عىل هدفني اثنني :األوّل عدم الســماح
بإيصال رئيس مــن محور  8آذار ،والثاني وهو الهدف

األصعب لكن ليس املستحيل وهو إيصال رئيس يحمل
وحذار الدخول يف بازارات الوسطيّة
املرشوع اإلنقاذي.
ِ
أو املقبوليّة عىل قاعدة رئيس مدير لألزمة التي يعانيها
لبنانّ ،
ألن ذلك يعني حتما ً املوت الرسيريّ للوطن ك ّله.
ّ
ّ
املؤشات ك ّلهاّ ،
تحقق
إن الهدف األوّل قد
وبحسب
حيث من الصعب جــ ّدا ً إيصال رئيس من محور  8آذار
بســبب خالفات أهل البيت الواحــد أوّ الً ،وإلدراك هذا
الفريــق ثانيا ً مدى خطورة وجوده يف الرئاســة األوىل
إقليميّا ً ودوليّاً .من هنا ،استماتته يف تقديم التنازالت يف
ّ
ملف الرتســيم ،ليظهر نفسه القادر والقدير عىل إدارة
ما أبقاه من لبنان الدّولة من دون أن يش ّكل أيّ إزعاج
للمجتمعني اإلقليمي والدّويل.
فعىل ما يبدو ،ســنكون يف القادم من األيّام أمام
والدة جبهة معارضة باتت حتميّة بالنســبة إىل بقاء
الوطن .وملواجهتها قد يجد مايســرو محور املمانعة
ّ
مرشــحه للرئاسة.
يف لبنان نفســه مضط ّرا ً إىل إعالن
من هنا ،ســرتفع بورصة الرتشــيحات .وستظهر
أسماء جديدة ســيعمد محور  8آذار عىل طرحها من
خلف الســتارة متحيّنا ً الفرصة املناسبة ليستطيع أن
يكوّن أكثريّته من جديــد بالرتهيب إن اضط ّره األمر،
وقد اعتدنا ذلــك ،ليص ّد مرشوع الرئيس اإلنقاذي الذي
سريتبط مصري لبنان ك ّله بقدرته عىل التح ّرك إنقاذيّاً.
واإلنقاذ يعني حتما ً املواجهة ّ
ألن مَ ن يريد أن ينقذ لبنان
ســيدخل بالتأكيد يف مواجهة مع مَ ن أوصل وطن األرز
إىل جهنّم.

تحـــت المجـــهر

nidaalwatan.com
العـــدد  - 924السنــــة الـرابـعـة
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 32عامًا على أ ّول قداس في حريصا

هو أيلول الشهداء ...تحيّة ورسائل ووعد «العهد لكم»

هو أيلول ،هو الشهر التاسع من السنة ،هو شهرٌ مبلول ،كما كل أشهر السنة األخرى ،بكثير كثير من دموع األمهات على فلذا ٍ
ت
رووا األرض مبتسمين حين ناداهم الواجب .شهداء القوات اللبنانية لهم أيلول وكل أشهر السنة وكل العمر الذي ما زال يخفق في
صدور أحيا ٍء لم ولن ينسوهم أبدًا أبدًا وأبدًا .لهم غداَ قداس ولهم كل يوم صلوات الى ّ
الرب ،الى خالق الكون ،بأن يكونوا الى
جواره حيث ال وجع وال ألم وال غدر وال قلق وال خوف وال يأس .هو أيلول العهد الى شهداء القوات اللبنانية بأن مسيرتهم باقية
باقية باقية .هو أيلول .هو القداس الثاني والثالثين في أيلول الثاني والثالثين (منذ أيلول  )1991الذي سيشهد عهدًا وتعهدًا الى
من نذروا العمر والممات رافعين راية :السيادة والحق ّ والمقاومة واإلنتصار.
نـــوال نـــصـــر

منارة للحرية وهو املرصود ،املحكوم عليه
بمطهر أريض طويل قبل ســاعة القيامة».
وهذا حقا ما صار .كثــرون نكروا لهؤالء
الشــهداء الحياة وهم أموات يف الحياة .أما
الشعب فلن ينىس والتاريخ لن ينىس .قالت
القوات يومها كلمتها ولم تمض عىل الرغم
من محاوالت إلتزمت تقويض دعائم الدولة
ّ
وفضلت اإلســتعاضة عن اإلتفاق
اللبنانية
اللبناني -اللبنانــي بالعمق ،بتوافق بعض
املراهنني عىل تقســيم بعض املصالح يف ما
بينهم .فأيّ لبنان جديــد كان يُع ّد له طاملا
إنتظرناه عىل جمر؟ يومها قال قائد القوات:
«إن لبنان وطننا وفيه باقون ،إن مجتمعنا
عظيم وله عاملون ،إن إنســاننا طيب ومن
أجله مستشهدون».

هو واح ٌد من اللقاءات الســنوية التي
ينتظرها القواتيون عىل نار .هو يوم يشعل
له البخور وترتجف له القلوب رهبة ،وكيف
ال ،وهم ســيحرضون يف هذا اليوم بالروح
والنبض والعقــل والضمري .وهل أجمل من
اللقاء مع شهيد؟ فكيف إذا كانوا شهداء عىل
م ّد اإلشتياق والعمر واألحالم؟
أتتذكرون أيلول العام 1991؟ أتتذكرون
 15أيلول 1991؟ يومها زحف لبنان وقوات
لبنــان ومقاومو لبنان اىل ســيدة لبنان يف
حريصا ،مفرتشــن أقدام العذراء ،رافعني
بعيون تلمع وقلوب دافئة.
البيارق ،مصلني،
ٍ
يومها إنتظر املحــبّ والكاره صوت القوات
التي إن حكت تهتز األرض .نعم ،كان وما زال
الدولة أو ً
ال
كالم القوات يحمل أبعاد املرحلة ويؤسس مع
ثــان ثم ثالث ثم
م ّر عام .وجاء أيلول
كل ايلول اىل مرحلة حساسة تم ّر فيها البالد،
ٍ
وصلنــا اىل العــام  .1994إنتهت الحرب يف
والبالد مشــحونة من زمان وزمان بمراحل
الشــكل اما يف مضمون اإللغاء فال .وكررت
حساسة ال تنتهي .يومها ،عند أقدام السيدة
القوات إرادتها :الدولــة ...وجود الدولة...
العذراء ،صىل الجموع كثريا ً وأتت كلمة قائد
لكن القلق استم ّر عميقاً.
القوات اللبنانية الدكتور
ُفجرت كنيســة ســيدة
ســمري جعجــع لتُحدد
النجاة .وشــعر الجميع
معالم املرحلــة الصعبة،
كان المسيحيون بحاجة
وكأننــا يف أيــام حرب
بعد أشهر طويلة إلتزمت
فيهــا الصمــت .كانت ماسة بين  1994والـ 2005وأن قرارا ً صــدر بإلغاء
«القــوات» لكنها أبت أن
القوات عارفة أن الحجر
الى إستعادة النبض
ّ
توضب وجودها وتغادر.
ثقيل
الرابض عىل الصدور
وتجديد الوفاء للشهداء
وكم تذكر الجميع يومها
لكنها أرادت أن تقول أنها
كالم املطران جورج خرض« :نحن هنا لسنا
لن ترتك لبنان وتدير الظهر وتسكت .كانت
لنســكت .اجل هناك من هــو قادر عىل ان
مدركة تماما ً أن لبنان واقع تحت الســطوة
يك ّم افواهنا .وســنجعلها تنطق يف أماكن
الســورية لكنها لن توضب األمتعة وتميض
أخرى» .ألغيت «القوات» .وســجن قائدها.
تاركة شهداءها يموتون مرتني .يومها وقف
حكاية طويلة طويلــة .وأتى أيلول .1994
قائدها وقال« :يا شهداءنا األبطال ،يف البال
هو أول أيلول والقوات ،منذ خمســة أشهر،
أنتم والقلب وضمري القضيــة ،إنكم معنا
يف اإلعتقال .وصفها «منحلة» .والشــباب
كما الذخائر تحفظ يف الصدور ،وكما النذور
يالحقــون .القداديس عن نفس الشــهداء
تقطع يف الشدائد .وقدرنا أن نكون مرشوع
رسا.
ولبنــان والحرية والعدالــة تالحقت ّ
وطن ،مرشوع إنســان ،مرشوع مستقبل.
والقمع أيضا .ويومها تذكر الجميع ما قاله
ودعوتنا أن نكون للشهادة قوافل قوافل ،تبدأ
ســمري جعجع خــال االرس يف دير القمر:
من فجر التاريخ وال تنتهي إال ببزوغ لبنان

باقون

كثــرون يتمنون أن ندخل عالم النســيان
لريتاحوا.
وأصبحت ذكرى البشري محطة القداس
الرســمية التي تط ّل منها وعربها القوات
اللبنانيــة .أصبحت ترفع مع بشــر ،مع
الصليب ،صلواتها للشهداء .شباب كثريون
أرصّوا عىل إحياء املحطة السنوية عىل الرغم
من كل القمع ،نجحوا أحياناً ،اخفقوا أحياناً،
لوحقوا غالبــاً ،لكنهم لم يفقــدوا األمل.
والبطريرك مارنرصلله بطرس صفري أصبح
وحده جامع املســيحيني .ووصلنا اىل العام
 .2000حصــل قداس الشــهداء يف ميفوق
يف ظالل يافطات ُكتب عليها :ابدا ً أوفياء...
نبقى .وصلت ذخرية ســانت تريز اىل لبنان
يف أيلــول  .2002كان املســيحيون بحاجة
ماسة اىل إستعادة النبض وتجديد الوفاء اىل
شهدائهم .ويف أيلول  2004كثرت معجزات
سيدة بشــوات .ومعها تكثفت الصلوات.
وأطلت سرتيدا سمري جعجع يف الثاني عرش
من أيلــول  2004من حريصا مع حشــود
كثرية للصــاة عن روح الشــهداء يف ظل
هتاف« :بشهادة سيدة بشوات الحكيم راجع
عالقوات» .ويومها قالت سرتيدا يف كلمتها
«كفى كفى تقديم القوات كبش محرقة عىل
مذابح أصنام السياسة املحنطة التي تقضم
مقدرات الوطن وأحــام الناس» .وطالبت
بثوابت بينها :إطالق السجني الربيء سمري
جعجع كي يطلق الوطن من سجنه».

مرحلة جديدة

قداس ٢٠٢١

جيل الغد يشارك

وانطلقــت ســنة  2005صاخبــة.
استشــهد رفيق الحريري .قتلوه تحت عني
الشــمس .عاد ميشــال عون من منفاه
وخرج سمري جعجع من معتقله واستعادت
القوات حريتها .ويف العارش من أيلول 2005
قال الحكيم يف مناســبة القداس السنوي
إلحياء ذكرى شهداء القوات اللبنانية ،وذلك
بعد  14عاما عــى قداس العام  1991و11
عاما ً وأكثر عىل اعتقاله« :إنها م ّرة جديدة

قداس ١٩٩١

نقف وجها لوجه أمام شهدائنا األبرار لكنها
ليست مرة ككل املرات .إنها املرة األوىل التي
يســتطيعون أن يقولوا لنا فيهــا :أرأيتم،
يف نهاية املطاف ال يصــحّ إال الصحيح وال
يموت ّ
حق وراءه مطالب» وارفق ذلك بوعد
«القوات ســتكون يف هــذه املرحلة طليعة
منــرة لخدمة جميــع اللبنانيني» أضاف
«إستحقاقات كثرية وكبرية يف انتظارنا لكن
ال تقلقوا فبالتعاون املحب الصادق الشفاف
مع الجميع نستطيع مواجهتها».
وانطلقــت مرحلــة جديــدة .قداس
الشــهداء عام  2006جــرى يف  24أيلول يف
بازيليك سيدة حريصا ويومها قال الحكيم:
«نحنا هالسنة مجتمعني مش بس تنحيي
ذكرى شــهدائنا األموات ،بس كمان لنحيي
عناوين الغد
ذكرى األحياء ،ألن حياة كل واحد منا كانت
سيُستذكر غداً ،يف قداس الشهداء ،شهيد
شــهادة .كل واحد منا كان بحالة مواجهة
القوات اللبنانية األول الشيخ بشري الجميل،
كاملة» وأعلــن «نحن بحاجــة اىل إكمال
رئيس الجمهورية الوحيــد الذي كان قادرا ً
مقاومتنــا ألنو الوضع الداخــي بلبنان ما
عىل إنهاء األزمة ،يف حني ان كل من أتوا بعده
ثبت بعد .ومــن يراهن عىل ضعف املقاومة
كانوا يريدون إدارتها وأبقوا البالد ســاحة.
خارس .ومــن يراهن عىل إضعــاف الدولة
وســيتضمن قداس الغد دعوة اىل املعارضة
خارس» وتوجه اىل املســيحيني بقوله« :ما
كي تتوحد من أجل العمل عىل اإلتيان برئيس
ترتكوا حدا يخوفكن وال حد ييأسكن وال حدا
ال يخضع اىل حزب الله .ســيقوم الدكتور
يحبطكن فالشعب الذي قطع مئات وآالف
جعجع غدا بتشخيص األزمة
السنني من اإلضطهاد واملجازر
يف لبنان ،التــي تتجىل بوجود
والصعوبات واملــآيس ما رح
فريق سيايس يرصّ عىل تغيري
تصعب عليه يتخطى هالزمن
الرديء» أما بالنسبة اىل سالح إستحقاقات كثيرة وجه لبنــان .وخطف لبنان.
ألمر
حزب الله فقال« :عندما نبني وكبيرة في انتظارنا هو تشــخيص واضحٍ ،
واقع ،سيُقدّم غدا يف معراب،
الدولة نجد حال للسالح وعندما
لكن ال تقلقوا
نجد حــا للســاح يصبح نستطيع بالتعاون وســيرتافق مع تشــخيص
الواقع املســيحي ،وســيد ّل
باإلمكان قيام الدولة» .كلمة
جعجع تلك هدرت مثل إعصار والمحبة مواجهتها مجددا عىل الفريق الذي يُشكل
غطاء يتيح خطف الدولة ولبنان .وسيذهب
ووضعت كثريا ً من النقاط عىل الحروف.
الدكتــور جعجــع اىل الرئاســة وتحديد
وتتاىل مجيء أيلول .جمي ٌل جدا هو أيلول
مواصفات الرئيس وكيف يمكن إعادة إنشاء
الذي تفوح فيه مع الرياحني والغار والبخور
السلطة .سيكون الفريق السيادي حارضا
دماء الشــهداء األبرار ،عىل صدى األغنية-
ّ
غدا يف معراب .ستظهر صورة جميلة إللتقاء
«حق األرزة الـ عــم نرويها بالدم
الرتتيلة
القوى الســيادية يف القداس ،الذي سيُش ّكل
وبدموع اإلم ...شــعلتكن ما رح نطفيها لو
مناســبة جامعة للمكونات السيادية التي
بتشتي الدنيي همّ» 32 .عاما م ّرت عىل أوّل
ستتوحد انطالقا من الخطر.
قداس لشهداء القوات واملقاومة املسيحية،
بعيدا ً عن كل يشء ،كل كل يشء ،يبقى
بمشاركة شعبية .وغداً ،يف الرابع من أيلول
الوعد :شهداؤنا ال يموتون.
 ،2022سيكون قداس آخر يف معراب يحمل
شعار «العهد لكم» .القداس سيقام بنفس
العنفوان والحماســة واإليمان الســابقني
وفيه يتجدد الوعد بثبات القوات بقضيتها،
بشهدائها ،وبخطها .ماذا عن خطاب الغدّ؟
لك ّل خطاب ،ألي من الخطابات التي ألقاها
الدكتور جعجع عىل مدى العقود السابقة،
عالقة باللحظة السياســية التي تصادف
ســنويا .واليوم تأتي بعد انتخابات نيابية
وقبل انتخابــات رئاســية .والثابت يف كل
األعوام هو التحية اىل الشــهداء ،فاملناسبة
لهم ،مناسبتهم ،وترتافق مع وضع ما يشبه
خارطة للمرحلة املقبلــة ،وفيها أنها كما
قاومت يف الحرب دفاعا ً عن الهوية والكيان
تقاوم اليوم من خالل املؤسسات.
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المنصات
رنده علم :لوال
ّ
لكان وضع الممثلين صعبًا

تصدّر مسلسل "العين بالعين" (إنتاج شركة الصبّاح إخوان) المرتبة
ّ
منصة "شاهد" في حلقاته األولى .المسلسل البوليسي
األولى عبر
التشويقي الدرامي من إخراج رنده علم التي تحدثت عن صعوبات

تنفيذه وعن التعاون مع الفنا َنين سيرين عبد النور ورامي عيّاش وعن
الدور الذي تقوم به المنصات حاليًا لدعم اإلنتاج الدرامي في ظل ّ ركود
اإلنتاج التلفزيوني.

مــــــايــــــا الــــــخوري
ما أصداء مسلسل "العين بالعين"؟
يرتك إنطباعا ً جميالً يف العالم العربي
ويف دول اإلغــراب ،ويعتــر من ضمن
قائمة أفضل املسلســات املعروضة عرب
منصة "شــاهد"ّ .
توقعــت نجاحه ألنه
نتاج جهد كبري.
تتعاونين مجددًا مع الفنانة سيرين عبد
النور ،فيما هو التعاون األول مع الفنان
رامي عيّاش ،ما رأيك بهذا الثنائي؟
تعاونت مع ســرين يف كليب "أنا
عمري معاك" ويف مسلسل "ديفا" ،لذا
تجمعنــا صداقة وعالقــة جميلة .هي
خلوقــة ومتواضعة وفنانــة محرتفة
تحرتم عملها ومواعيدها وفريق العمل.
برأيي ،تحدّت نفســها مقد ً
ّمة أدا ًء من
الطراز الرفيع يف هذا املسلسل ،متخلية
عن ســاح الجمــال ،وعــن املاكياج،
ً
ّ
أظــن أنها برهنت
خدمة للشــخصية.
عن قدراتها التمثيلية العالية من خالل
شخصية "نورا فارس".
أمّ ــا بالنســبة إىل تعاونــي األول
مــع رامي عياش ،فقلقــت بداية ألنه
بارع كثــرا ً يف عالم الغناء ،فشــعرت
بمسؤولية كبرية تجاه أال يحقق نجاحا ً
مماثال ً يف التمثيــل ،وأال يحظى بتقدير
الجمهور .لكنني فخورة بما أنجزه ألنه
تعب وتح ٍّد ذاتي ،كما أنني فخورة
نتاج ٍ
بثقته الكاملة بعــن املخرج وبنتيجة
تعاوننا .هو صديق لذيذ وملتزم تربطه
عالقة ممتازة ومريحــة بفريق العمل
وبزمالئه املمثلــن يف موقع التصوير.
عندما تجتمع هذه الرتكيبة يف شخصية
الفنــان إضافة إىل املعرفــة يف كيفية
توظيف إحساســه العايل ،عندها ال ب ّد
من تحقيق النجاح.
كيف تصفين أجواء مسلسل "العين
بالعين" المختلف جدًا عن أعمالك
الدرامية السابقة؟
هو مسلســل تشــويقي بولييس
درامي ،فــرض تنقــات عديدة بني
املواقع ما احتــاج إىل أذونات خاصة.
تدور  10حلقات مــن أصل  15حول
حياة "نورا فارس" املحفوفة باملخاطر
والصعوبــات واملالحقــات .صوّرنا
املسلســل يف فصل الصيف الحار جدا ً
ّ
متنقلني بــن املواقع فــكان تنفيذه
صعباً ،خصوصــا ً أنه غــر تقليدي
ومتمايــز بهويّتــه ورسعــة أحداثه
الشبيهة بحياة البطلة.

رنده علم متوسطة فريق عمل "العين بالعين"

يطرح المسلسل قضايا الفســــــاد
والمحسوبيات والجرائم ،فهل هـــــو
مستوحى من الواقع اللبناني؟
هو مســتوحى من أحداث لبنانية
وعربية .يعالج طبيعــة عمل الصحايف
اإلســتقصائي الــذي يالحــق قضايا
الفســاد ،وما يعاني منه ويتع ّرض له
يف أثناء عمله .أشــبّه لبنــان بجزيرة
الفساد واملحسوبيات والواسطة ،لذلك
تنطبق قصة املسلســل عــى مجتمعه
بخاصة واملجتمعــات العربية بعامة.
تعكس القصة واقعنــا املرير ،وتحكي
عن املخاطر التــي يتعرض لها املواطن
يوميا ً وكل من يواجه الفســاد والكذب
لدى بعض السياســيني .كما نرى كيف
ينكرس اإلنسان بسبب صعوبات الحياة
وكمية الســوء والفســاد ما يدفعه إىل
الحياد عن مبادئه وأخالقه وعن األمور
التي يحاربها أساساً.
يتميّز المسلسل بمشاركة عدد كبير
من النجوم ،ما انعكاس ذلك على
مستوى العمل؟
لم تعد بطولة املسلســل تقترص
عىل نجم واحــد محاط بمجموعة من
الكومبــارس ،بل عىل العكس أصبحت
البطولة مشــركة فعالً .لم يعد املمثل
مهتمــا ً بمســاحة الشــخصية إنما
بدورها يف املسلســل ،ألن الشخصيات
بشــكل ،يكون فيه بطال ً يف
محبوكة
ٍ
مشــاهده وموقعه ،ما يشجّ عنا عىل
عــرض األدوار املتاحة عــى النجوم.
أوجّ ه التحية يف هذا اإلطار إىل املمثلني

املحرتفــن الذين قدّموا  10مشــاهد
فقط يف املسلسل.
تمت عملية اختيارهم؟
كيف ّ
إستغرق اختيار املمثلني وقتا ً طويالً
حتى قدّمنــا باقة جميلة جــداً .حينما
كانت الكاتبة ســام الكســري تكتب
النص ،حصلت ورشــة نوعا ً ما ،حددنا
يف خاللها قــدرات بعض املمثلني ونقاط
قوّتهم يف األداء لإلضــاءة عليها .فعرفنا
كيفيــة خياطة املشــاهد الخاصة بكل
ممثل عىل حدة ،فكان خيارا ً موفقا ً جداً.
برأيي نكسب من خالل الكاست الصحيح
 30%من نجاح الشخصية.
تفسرين إزدهار الدراما المخصص
كيف
ّ
عرضها للمنصات في مقابل تراجع
اإلنتاجات الدرامية التلفزيونية؟
ليس خافيا ً عىل أحد معاناة املحطات
التلفزيونية من ضيق مــادي كبري جداً،
حــال دون قدرتها عــى رشاء اإلنتاجات
الكبرية ،فيمــا تنتج املنصــات العاملية
ثان
املسلسالت لعرضها وبيعها يف
ٍ
عرض ٍ
ٍ
ثالــث إىل املحطات بكلفــة أق ّل .تتجه
أو
املحطات حاليا ً نحو اإلنتاجات األقل كلفة،
فتكــون النوعية لألســف ضعيفة حينا ً
وجيّدة أحياناً .نتمنى أن تحظى املحطات
بدع ٍم لئال تقتــر اإلنتاجات القوية عىل
مسلســل أو اثنني يف شهر رمضان ،بل أن
تنسحب عىل مدار السنة خصوصا ً بعدما
أثبت املسلسل اللبناني قدرته عىل تحقيق
النجاح واإلنتشــار خارج لبنان .تحتاج
بعض من الثقة وتوافر
الدراما املحلية إىل ٍ

مع سيرين عبد النور وكريستين شويري

اإلنتاج ،ويف هذا اإلطار ،نشــكر الله عىل
وجود منتجني مثل األستاذ صادق الصباح
ورشكة "ســيدرز" وملــى الصبّاح الذين
يدعمون اإلنتاج اللبناني.
ما أهمية توافر المنصات لدعم اإلنتاج
المحلي والممثلين اللبنانيين في ظل
ركود اإلنتاج التلفزيوني المحلي؟
لوال توافــر املنصات لــكان وضع
املمثلني اللبنانيني والعــرب صعبا ً جداً،
ألن الضيقة اإلقتصادية تنســحب عىل
دول عربيــة أخرى مثل ســوريا ومرص
أيضاً ،لذلك نــرى أن اإلنتاجات العربية
ّ
املنفذة باحــراف مخصصة
الكبــرة
للمنصات الرقمية فقط مثل "شــاهد"
و"نتفليكس" وسواهما.
عُ رض مسلسل "حادث قلــــــب" عبر
 MTVفيما "ديفا" و"الشهر "10
و"العين بالعين" عبر "شاهد" ،هل
المنصة
يختلف أسلوب اإلخراج ما بين
ّ
والمحطة التلفزيونية؟
ال اختالف يف أســلوب اإلخــراج ،إنما
يف العــرض والطلب عند املنتــج ،وهوية
الجمهور الذي نتوّجه إليه سواء عرب املنصة
أو عرب القنــاة التلفزيونية املحلية .عندما
يتوجه املسلسل إىل جمهور محيل ،يتضمّ ن
مواضيع تهــ ّم املجتمع اللبنانــي ،فيما
تكون املنصات شاملة يف األخبار واألحداث
والقصــص الدرامية كونها تتخطى العالم
العربي ،فتنرش أفكارا ً أوســع وأشمل من
النطــاق املحــي .أمّ ا بالنســبة إىل تنفيذ
العمل ،فال اختالف ســوى يف امليزانية التي

تفرض إمّ ا تعمّ قا ً أكرب يف تنفيذ املشهدية أو
تواضعا ً يقترص عىل إيصال اإلحساس من
دون الدخول يف كلفة مادية مرتفعة.
نشهد تطورًا كبيرًا على صعيد التقنيات
التصويرية والمؤثــــرات السمعيـــــــــــة
وغيرها خصوصــــــًا في اإلعالنـــــــات
والتسويق ،أي دور ممكن أن تؤديه
على صعيد اإلخراج الدرامي؟
الفن مســاحة كبــرة جدا ً
ّ
يشــ ّكل
وواســعة للخلق واإلبداع والتفنن .كانت
الدراما ســابقا ً تقليديــة ونمطية ،إنما
نالحظ حاليــا ً إمكانية إســتخدام هذه
التقنيات فيها أســوة باإلعــان والكليب
والوثائقيــات ،وذلك وفــق رؤية املخرج
وكيفية توظيفه لها من أجل إيصال فكرته
ورؤيته .إنه تطوّر جميل جدا ً يفســح يف
املجال أمام مساحات أوسع لإلبداع.
نوّعت على صعيد اإلخراج بين الكليب
واإلعالن والدراما ،أي من هذه المجاالت
هو األوسع أفقًا وأكثر إنتشارًا؟
يأتــي اإلنتشــار كنتيجــة طبيعية
للنجاح سواء يف نطاق الكليب أو اإلعالنات
أو املسلســات أو األفــام أو الربامج أو
الوثائقيــات .والدنيا كمــا يقال عرض
وطلب ،لذا كلما تلقى الجمهور كمية أعمال
ناجحة ،كلما القى املخرج ترحيبا ً أكرب يف
مجاله وحقق إنتشــارا ً كنتيجة طبيعية
كل ،يحفظ الجمهور اســم
للحرفية .عىل ٍ
املخرج الدرامي ومخرج األغاني املصوّرة
بسبب ورود اإلســم يف العمل فيما يبقى
اسم مخرج اإلعالنات أقل ظهوراً.

كيف تلقفت خبر وفاة الفنان جورج الراسي بحادث سير وماذا تقولين لعائلته؟
خرب وفاته يحرق القلب ،ألنه مات شــابا ً بسبب اإلستهتار ،لريحم الله نفسه .أصبحنا شــعبا ً مخدّرا ً يتعايش مع الفساد
واإلســتهتار والتقصري بسكوت .لألسف ،عندما تقع فاجعة مثل وفاة جورج ،تحصل ّ
خضة ونهت ّز يف لحظتها بعدها نهدأ وكأن
شــيئا ً لم يكن .ما من كالم يربّد قلب عائلته ،التي خرست شابا ً من خرية الشباب ،يرفع الرأس ،بطريقة مؤملة وبشعة .أتمنى أن
ّ
يصب الله قلب شقيقته نادين والعائلة ،ولرتافقهم ذكراه من السماء وترافق إبنه جو .أدعوهم إىل التس ّلح باإليمان والصالة ألن
ال يشء يفيد غري ذلك.
قدّمت مسلسل "الشهر  " 10للتوعية حول سرطان الثدي ،كما أضاء مسلسل "حادث قلب" على حوادث السير ،هل
تفكرين بمشاريع توعوية أخرى؟
رشّ فني إخراج مسلسل "الشــهر  ،"10وأحبّ تكرار هذه التجربة .أضاء "حادث قلب" عىل حوادث السري بطريقة درامية ،إنما
ما من مشــكلة يف تجربتها مجددا ً يف إطار توعوي ألن هذه املأساة تتكرر يوميا ً عىل طرقاتنا من دون إيجاد حل جذري لها .صحيح
أن الجمهور يتأثر بالعمل الدرامي ويفرح برســالته ،لكن الدراما ليســت حالً .يكمن الح ّل بالفعل وبالقوانني الصارمة واملالحقة
واملحاسبة ،فذلك الرادع الوحيد للفاعل أو ملن تسوّل له نفسه الترصّ ف باملثل.

9

nidaalwatan.com
الـسـبـت  ٣أيلول 2022

العـــدد  - 924السنــــة الـرابـعـة

تـــــــكـــــــريـــــــم

تــــشــــكــــيــــل

منى خويص ...نساء في فضاء اإلنتظار
من الظ ّل إىل الضوء ،عربت لوحات
منى خويص" ،الطازجة" منها ،وتلك

التي رســمتها قبل توايل اإلنهيارات يف
بلد كانت الحياة التشــكيلية فيه تمأل

نساء منسيات

فصول الـ"غالرييات" وحدائق الثقافة
وأدراج الفن.
منى خويص ،كاتبة باحثة ناشطة
مهتمة بشؤون لبنان .كثريون يعرفونها
وفوجئــوا ّ
أن ،داخل الكاتبة رســامة،
ِ
وداخل الرســامة أفكارا ً ومشاعر بالغة
الرقة ولغة تحاكي واقع الحال ،وأي حال!
لم تدرس خويص تقنيات الرســم
يف أي معهــد ،ولم تتلمذ عــى أي فنان،
ولم "تتموضــع" يف أي خط تعبريي ولم
"تتأ ّ
طر" .حــ ّرة التعبري .حــ ّرة التنقل
بني الوجوه واألمكنــة واألحداث .وحمل
ّ
واملتأخر ،عنوان:
معرض خويص األول،
"إنتظــار" .وكان اللقــاء ،يف األول من
أيلول ،يف فضاء النــادي الثقايف يف مدينة
عاليه ،عذبا ً عىل قدر اإلنتظار.
فتو ّزعــت "نســاء" خويــص،
مجموعات وفــرادى ،حاملــات قلقات،
وتشتّتت نظراتهن يف أرجاء الهواء الطلق،
وذ ّكرتنا الزميلة بساعة النجمة وعقارب
الوقــت اللبنانــي الضائع .عــاش زوّار
عاليه وقتا ً مستقطعا ً من زمن اإلحباط،
ومن فاتته أيــام املعرض املحدودة فعليه
اإلنتظار صيفا ً إذ سيأتي باسم الشغف.

شيرين أبو عاقلة ُتك َّرم
في المكتبة الوطنية

ك ّرمت وزارة الثقافة الصحافية الشهيدة شــرين أبو عاقلة ،من خالل تخصيص
ركن خاص بها داخل املكتبة الوطنية وضعت فيــه صورتها بقرار من وزير الثقافة يف
حكومة ترصيف األعمال القايض محمد وسام املرتىض ،ومنح عائلتها درعا ً عربون تقدير
واحرتام ،تس ّلمته صديقتها الصحافية شذى حنايشة لتع ّذر حضور العائلة ،وذلك ضمن
فعالية "تحية إىل شــرين أبو عاقلة" يف "مهرجان بريوت للصورة" يف نسخته الثانية،
يف مقر املكتبة الوطنية ،بحضور رئیس اتحاد املصوّرین العرب أدیب شعبان ،وحشـــد
مـن الشخصيات والفاعليات السياسية والديبلوماسية والثقافية واإلعالمية واملصورين.
وكانت الباحة الخارجية للمكتبة اســتضافت معرض صور يحكي الســرة اإلعالمية
للشهيدة أبو عاقلة ،إضافة إىل عرض فیلم "اللقاء األخیر" وهو مقابلة خاصة للشهيدة.

مـــــــــعــــــــرض

"الفوضى تتّخذ أشكا ً
الجميزة
ال" في
ّ
يف إطار حركتهــا الثقافية ،افتتحت
جمعية " "Rebirth Beirutبالتعاون مع
" ،Artscene Galleryمعرضهــا الجديد
" "Chaos Taking Shapesأو "الفــوىض
تتخذ أشكاالً" ،يف مقرها بالجميزة.
يتضمن املعرض رســوما ً ولوحات
تنتمي إىل الفــن املعارص والحديث وتعود
إىل فنانــن مخرضمني ،منهم :حســن
مــايض ،جميل مالعــب ،رؤوف رفاعي،
رياض نعمه ،آرام جوغيان ومحمد رواس

وغريهم ،باإلضافــة إىل عدد من الفنانني
الناشــئني من لبنان واملنطقــة العربية.
وأوضحت الجمعية أن "جزءا ً من عائدات
املبيعات يعود لدعم نشــاطات الجمعية،
التي شملت يف الســابق سلسلة مشاريع
إنمائية مــن إضاءة إشــارات املرور يف
العاصمــة وإنــارة الطــرق وصيانتها
وتزفيــت ألف جورة وكلها ســاهمت يف
تخفيف وطأة املعاناة عىل املواطن".
وعن املعرض الذي يســتمر لغاية 10

الحــايل ويفتتح أبوابه يوميــا ً من الثانية
عرشة صباحا ً لغاية الســابعة مسا ًء قال
رئيس الجمعية ومؤسسها كابي فرنيني:
"الحظنا أن إقبــال اللبنانيني كثيف عىل
األعمــال الفنية والرســوم ،فهم يحبون
كل جديد ومبدع .ولهذا ،تستمر جمعيتنا
يف تقديــم فرصة لهذه الفئــة من الناس
باالستمتاع ومشاهدة أبرز األعمال الراقية
واملميزة التي ترفع من اسم بريوت وتضعها
يف مصاف العواصم الثقافية والعاملية".

مركز "سرطان األطفال" يحتفل بشهادات مرضاه الرسمية
ن ّ
ظم مركــز "رسطــان األطفال يف
لبنان" مســاء األربعــاء يف قاعة عصام
فارس يف املركز الطبي للجامعة "األمريكية
يف بريوت" ( )AUBMCاحتفال "مســار
الفــرح" ( )Path of Joyالتاســع (األول
بعد غياب عامني بســبب جائحة "كوفيد
  "19والظروف التي يشــهدها لبنان)برعاية رشكة "بيبسيكو"ُ ،و ّزعت خالله
الشــهادات عىل  16تلميذا ً ممّ ن يتابعون
أو أنهــوا عالجهم يف املركــز ،نجحوا يف
امتحانات الشهادة املتوسطة (الربيفيه)
والثانوية العامة (البكالوريا) لسنة .2022

وحرض اإلحتفال وزيــر الرتبية
والتعليم العايل القايض عبّاس الحلبي،
ورئيــس الجامعــة "األمريكيــة يف
بريوت" الدكتور فضلو خوري وممثلو
املركــز الطبي للجامعــة األمريكية
وبعض الجامعــات ورئيس مجلس
أمناء املركز ورئيس الهيئة التنفيذية
لجمعية مركــز "رسطان األطفال يف
لبنان" الدكتور سيزار باسيم وأعضاء
مجلس أمناء املركــز واملديرة العامة
للمركز هنا الشــعاّر شــعيب وعدد
من األطبــاء يف مقدّمهم املدير الطبي

الدكتور ميغيــل عبود وممثّلة رشكة
"بيبســيكو" ريم عبد النــور املديرة
املالية للرشق األوسط وشمال أفريقيا
وأعضاء الهيئــة التمريضية وفريق
عمل مركز رسطان األطفال يف لبنان
ً
إضافة إىل الخ ّريجني وذويهم.
وشــمل برنامج االحتفال أغنيات
وقصائــد ولوحات راقصــة وتمثيلية
قدّمها أطفال املركــز .كذلك أقيم عىل
هامش اإلحتفال معرض لرسوم أطفال
املركز يعربون من خاللها عمّ ا يم ّرون
به خالل سنني العالج.

حظــــــك اليـــــوم

الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

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

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

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

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

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

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

المــــيزان

العقــــرب

القــــوس

الجــــدي

الدلــــو

الحــــوت

 23أيلول -
 23ترشين األول

 24ترشين األول -
 21ترشين الثاني

 22ترشين الثاني-
 21كانون األول

 22كانون األول -
 19كانون الثاني

 20كانون الثاني -
 18شباط

 19شباط -
 20آذار

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

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

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

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

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

حدد أياما ً يف األسبوع للقيام
بنشاطات رياضية أو تمارين
مفيدة ،وخفف من االعمال
غري املجدية.
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العـــدد  - 924السنــــة الـرابـعـة

وقـفـة من بـاريـس

مشهد ّية الحياة اليوميّة
عــيــســى مــخــلــوف
ُ
كنت أســر
مســاء أمس،
بمُحــاذاة نهــر "الســن" حني
ٌ
أشــخاص يقفون عند
طالعنــي
الجرس ا ُملقابل وينظرون إىل أسفل،
وبعضهم منهمك يف التقاط ُّ
الصوَر.
ُ
ُ
ألقيت
مررت بالقرب منهم،
حني
ُ
نظرة َ
ووجدت شابّني
صوبَ املاء،
اثنني يقفــان معاً ،أحدهما يحمل
بني يديه ســمكة كبرية ويحاول
أن ينزع مــن حلقها الصنّارة التي
اصطادها بهــا .وبحركة عنيفة،
تم َّكن أخريا ً من اقتالعها ،ث ّم رفعها
إىل صدره .كانت الســمكة تحاول
عَ بَثا ً أن تتم ّلص من قبضته ،بينما
كان يضغــط بيــده اليرسى عىل
املنطقة القريبة من ذيلها ،ويَغرز
أصابع يده اليمنى يف خياشيمها.
يف تلك اللحظة ،اقرتب منه مرافقه
والتقــط لــه عــرات ُّ
الصوَر،
باإلضافــة إىل صورة "ســيلفي"
تجمعهمــا معا ً وهما يَتَســ ّليان
وي َُقهقهــان .عنــد نهاية حفلة
التصوير هذه ،رمى الصيّاد املاهر
السمكة يف املاء وكانت ال تزال حيّة،
لكنّها مم ّزقة الحَ لق والخياشيم.
ما نمارسه حيال بعضنا بعضا ً
من استغالل وعنف ،ال يختلف عن
تَعامُلنا مع الحيوان الذي ال يكفينا
أنّــه يُطعمنا ويَكســونا! التقاط
الصور املثرية أصبح أحد األهداف

األساسيّة يف حياتنا اليوميّة ،كما
أصبح عند البعــض لعبة ال تخلو
من العنف ،ومنّا من يدفع حياته
أيضــا ً ثمنــا ً لها ،طاملــا ّ
أن عدد
ضحايا الســيلفي يرتاوح سنويّا ً
بني الثالثمئة واألربعمئة ضحيّة.
من أجل صورة "غري شــكل"،
نُع ِّرض أنفســنا للخطر .نتس ّلق
ّ
الشلالت واملنحدرات .نصعد إىل
أعىل القمم واملرتفعات ،ونهبط
إىل أســفل الوديان من دون أخذ
الحيطة الالزمــة ،ونقرتب من
الحيوانات املفرتسة ،ونمثّل دور
املنتحر فتنطلــق رصاصة من
املسدّس وننتحر.
الصورة ،عند البعض الكثري،
هي األســاس ومربِّر الوجود .مع
ســهولة التقاطها ،أمست العني
التي ترافقنا ليــ َل نهار .معها ،ال
نشعر أنّنا وحدنا ،بل أمام جمهور
مــن املتتبّعــن وا ُملعجبني .يقف
الواحــد منّا وحــده يف الحديقة،
ينظر إىل العدســة ويبتســم أو
يُ َك ِّ
ــر .وحني نكــون يف متحف
أو معرض ،نــرك وراءنا األعمال
الفنّيّة التي قصدنا رؤيتها لتش ّكل
يف الصــورة خلفيّــة لوجوهنا.
ماليني الصور تنترش يوميّاً ،عىل
مســتوى العالم أجمع ،يف وسائل
التواصــل االجتماعــي ،وماليني
ِّ
تعــر عن إعجاب
الاليكات التي
افرتايض بكائنات افرتاضيّة.
لقــد جــاءت التقنيّــات

لوحة "نرسيس" لـلفنّان اإليطالي كارافاجيو

الجديدة ،التي نستهلكها يوميّا ً
وتســتهلكنا ،لتفضح عالقتنا
بأنفسنا ولتوقظ ،إىل أقىص حدّ،
نرجسيّتنا املختبئة يف األعماق.
عبادة الذات تَحُ ول دون النظرة
املوضوعيّــة إىل الواقع .منَّا مَ ن
يرسم صورة افرتاضيّة لنفسه
ويعيش حياته ك ّلها يف خدمتها،
والقمّ ة التي يرفع تمثاله فوقها

ال تتّسع ّإل لشخص واحد :فريد
عرصه ووحيد زمانه .ث ّم يروح
يتخيَّل ّ
أن ما يكتبه أو يرسمه أو
ّ
يتلفظ به يش ٌء استثنائي ُمتَف ِّرد
ونادر .من هــذا املوقع ،يصبح
من السهل إلغاء اآلخرين وعدم
االعرتاف بأعمالهم وبوجودهم.
والصورة هي أكثر ما يلفت
انتباهنا اليوم ،ليســت الصورة

بصفتها أحد الفنون الجميلة ،بل
الصورة العابرة داخل طوفان من
صوَر تأكل الواحدة منها األخرى،
مثل مــوج البحر الهــادر .أه ّم
مقالة يف السياســة أو االقتصاد
أو الثقافة أو العلوم ال تحصد ّإل
بضعة اليــكات خجولة ،غري ّ
أن
صورة واحــدة لصحن "حُ مُّ ص
ب ْ
طحيني" تحصد ألوف الاليكات.

كأنّنــا غري معنيــن بما يجري
حولنا يف العالم ،أو كأنّنا نحاول
أن نهرب من وطــأة الواقع إىل
عالم يتحــوّل ك ّل ما فيه إىل أداة
إلهاء وتســلية ،وإىل االنجراف
أكثــر فأكثر يف تيّــار االبتذال...
عجيــب كيف ينهــار ك ّل يشء
حولنا ،يف لبنان ويف العالم أجمع!
يكفي أن نتخيَّل كيف ّ
أن الحرب
يف أوكرانيا تــدور حول املفاعل
النوويّ األكــر يف أوروبا لنفهم
أين نحــن اآلن! تبّا ً لهذا الوحش
الذي فينا نحن البرش.
هكذا نحن ،ال نلتفت وال يعنينا
االلتفات إىل ما يتصــدّع يف الجدار
الذي نتّكئ عليــه ...ما يحتاج إىل
ّ
يســتحق القراءة
قراءة ،بــل ما
والتعمُّــق ،يســقط ّ
(إل يف حاالت
نادرة) يف امتحان وسائل التواصل
االجتماعي .نحن فعالً ،هنا ،يف زمن
"الغادجيت" ويف زمــن الرسعة:
"فاســت فود" ،و"فاست" كتابة
وفن ،و"فاست سكس" ،بل أيضا ً
ّ
يف زمن تمجيد املظاهر والســوقيّة
والبشاعة وتكريسها كقيم عليا ال
ينبغي املساس بها.
ال يمكننــا أن نعيــش
اليوم بمعزل عــن التكنولوجيا
والتقنيّات الحديثةّ ،
لكن كيفيّات
اســتعمالها هــي التــي تحدّد
عالقتنا بها :إمّ ا أن تفتح لنا آفاقا ً
جديدة أو تجعلنا أكثر غربة عن
أنفسنا وعن العالم حولنا.

غلين كلوز رئيسة لجنة تحكيم "سان سيباستيان السينمائي"
ترتأس املمثلة األمريكية الحائــزة ثماني جوائز
أوســكار غلني كلوز لجنة التحكيم يف الدورة السبعني
ملهرجان "سان سيباســتيان السينمائي" الذي يقام
من  16إىل  24أيلول يف املدينة الواقعة شمال إسبانيا.
وتحمل بطلــة " "Dangerous Seasonsو"The
 "Stepford Wivesالبالغــة  75عاما ً مع املمثل بيرت

أوتول الرقم القيايس يف عدد الرتشــيحات لألوسكار.
وحصلت خالل مسريتها الفنية التي بدأت عام 1982
عىل ثالث جوائز "إيمي" وثالث جوائز "غولدن غلوب".
ومن املق ّرر أن يشــهد املهرجــان الذي يقام بعد
مهرجانات "كان" و"برلني والبندقية" ،تكريم املمثلة
الفرنســية جولييت بينوش واملخــرج الكندي ديفيد

كروننربغ اللذين ســيحصالن عىل جائزتني فخريتني.
وتتميّز هذه الــدورة من املهرجــان بالعودة القوية
للسينما اآلســيوية ،بعد عامني ونصف عام من بداية
جائحة "كوفيد  "19 -التي طبّقت خاللها بلدان عدة
يف آسيا قيودا ً صارمة عىل السفر.
(أ ف ب)

كايت موس تدخل عالم التجارة اإللكترونية
أطلقت عارضة األزيــاء الربيطانية
كايت موس ( 48عامــاً) موقعا ً إلكرتونيا ً
عن مستحرضات التجميل واألكسسوارات
سمّ ته "كوزموس" ( )Cosmossسعيا ً منها
إىل إعادة التموضع مهنيا ً وتكريس نفسها
ُلهما ً يف ما يتعلق بحياة الرفاهية
مرجعا ً م ِ
ً
حاذية بخطوتهــا هذه حذو
والعافيــة،
مجموعة من املشاهري بنوا إمرباطوريات
يف مجال التجارة اإللكرتونية.
وعرب هذا املوقع ،تدعو نجمة املوضة
املعروفة بحبها الحفــات وعالقاتها مع

املمثل األمريكي جوني ديب أو موسيقيي
الــروك اإلنكليز كبيــت دوهرتي وجيمي
هينس ،إىل اتّباع أســلوب حياة ير ّكز عىل
الطبيعة الكونية.
ويبيع املوقع مثالً سوائل مغذية للبرشة
مصنوعة من الكانابيديــول والكوالجني،
ومنتجات من الشــاي ،وأنواعا ً "مقدّسة"
من الرذاذ املع ّ
طر ،تهــدف إىل إيجاد توازن
الجسم والروح مع البيئة الطبيعية ودورات
الســاعة البيولوجية .ومع أنهــا ال تزال
تدخن ،تك ّرر موس يف مقابالتها أنها ّ
ّ
توقفت

عن رشب الكحول ،وأن ترصّفات الشــباب
الطائشة باتت من املايض.
ولُقبت كايــت يف بداياتها بـ""Waif
أي "الطفلة الصغرية البائســة" بســبب
نحافتها الشــديدة ،وكانــت نموذجا ً عن
امليل يف عالم املوضة يف تســعينات القرن
العرشين والعقــد األول من القرن الحادي
والعرشين نحو العارضات ذوات األجسام
النحيلة جداً ،وهي موجــة أُطلقت عليها
تسمية "."Heroin Chic
وطوى هــذا التوجــه صفحة عرص

آثـــــــــــــــــــــــــار

تمثال عمره  2700سنة يُعرض في سانتوريني
يُع َرض يف جزيرة سانتوريني اليونانية خالل نهاية
األســبوع تمثال نادر يعود إىل حواىل  2700عام وال يزال
يف وضع سليم بالكامل تقريباً.
وقالت وزارة الثقافة اليونانية ّ
إن" :فتاة ثريا (Thera
 ،)Girlهو تمثال المرأة ذات شــعر طويل يعود تاريخه إىل
القرن الســابع قبل امليالد ،ويُعتقد أنه نصب جنائزي كان
يقع يف مقربة مدينة ثريا القديمة ،اكتُشف يف ترشين الثاني

العام  .2000ويبلغ طوله نحــو مرتين ونصف املرت وهو
مصنوع من رخام جزيرة ناكسوس املجاورة ،وال يزال شبه
سليم ولم يفقد سوى طرف أنفه وأحد مرفقيه".
ورشحــت الوزارة أنــه واحد من قلة مــن التماثيل
اليونانية الحجرية الكبــرة التي ال تزال موجودة .وكانت
تماثيل مماثلة عُ ثر عليها يف املقربة يف املايض يف حال أسوأ
بكثري .وســيُعرض "فتاة ثريا" لفــرة وجيزة يف معرض

موقت يف متحف سانتوريني الذي يجرى تجديده .وتعترب
سانتوريني من الوجهات الرئيسية للسياح الذي يزورون
اليونان ،وهي جزيرة شهدت تغيريا ً جذريا ً يف أواخر القرن
السابع عرش قبل امليالد بفعل ثوران بركاني أدى إىل اختفاء
جزء منها وإىل القضاء عىل الحضارة املينوســية املتقدمة
ثقافياً .وينتمي التمثال إىل الحضارة الدوركية التي جاءت
الحقا ً وبنت ثريا يف القرن التاسع قبل امليالد( .أ ف ب)

"عارضات األزياء الخارقات" ذوات القوام
املثايل كسيندي كروفورد أو ناومي كامبل،
قبل أن تصبح معايــر الجمال أكثر ميالً
إىل أجســام أكثر امتالءً ،عىل غرار نجمة
تلفزيون الواقع كيم كارداشيان.
كايت موس التي تقــدّر ثروتها بـ 70
مليون دوالر ،أطلقت عام  2016وكالة "كايت
موس الفنية" ،وكان وجهها ذو االبتســامة
العريضــة والنمش اشــتهر عندما كانت يف
الرابعة عرشة من خالل سلسلة صور بعدسة
كورين داي ملجلة "( ."The Faceأ ف ب)

اقــــتصــــاد

nidaalwatan.com
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الحكيّم :ما ُيصرف على "صيرفة" في أسبوع ّ
يؤمن جوازات سفر لعدّة سنوات

هجرة الشباب تتفاقم مع انخفاض الرواتب وفرص العمل
في  17تشرين األول ،نشأت حركة احتجاجيّة ُشنّت ضدّ السلطة الحاكمة
الفاسدة في لبنان .وكان من أبرز مش ّ
جعي هذه الثورة الشباب الذين
كانوا يبحثون عن فسحة أمل تبقيهم في بالدهم ،حيث زرعوا بعض
األمل في نفوسهم في تحقيق تغيير واقعي وملموس .ولكن مرحلة
ما بعد الثورة ليست كما قبلها ،إذ انزلق لبنان في الهاوية اإلقتصادية
لتبدأ مرحلة اإلنهيار .فهل ال يزالون حتى اليوم يبحثون عن فسحة األمل؟
جويــــل الفغالـــي

سبب الهجرة هو الوضع اإلقتصادي الحايل يف لبنان".

أســباب عدة تدفع جيل الشباب اىل الهروب من
الوضع املأزوم يف لبنان والهجرة اىل بالد أخرى تحرتم
حقوقه وحرياته وتصون كرامته .فالشباب يف لبنان
ال يغــادرون بلدهــم أو يتطلعــون إىل الهجرة بكل
بساطة ،بل هم يجربون عىل ذلك ،فهم يغادرون ويف
قلوبهم ّ
غصة ،تاركني عائالتهم وأصدقاءهم لتأمني
مستقبلهم يف بالد تقدّر مهاراتهم وشهاداتهم .إنّها
هجرة العقول وأصحاب اإلختصــاص والكفاءات،
فبدال ً من االســتفادة منها يف لبنان والحفاظ عليها،
تُرتك هذه العقــول للدول األخرى التــي تر ّكز عىل
تقديم أفضل التســهيالت لكسبها واالستفادة منها.
فكيــف إذا كان لبنان غارقا ً باملشــاكل اإلقتصادية
واالجتماعية واملعيشية والسياسية واألمنية؟

األسباب عديدة

الرغبة في الهجرة باألرقام

وجــاءت النتائج يف التقرير الصــادر عن إدارة
اإلحصاء املركزي ومنظمة العمل الدولية عىل الشكل
التايل" :عند سؤال املقيمني يف لبنان بعمر  15سنة وما
فوق عن الرغبة يف الهجــرة ،أبدى أكثر من نصفهم
وتحديدا ً نسبة  52يف املئة رغبته يف الهجرة من لبنان.
أما حســب الفئات العمرية فكانت الرغبة يف الهجرة
أكثر لدى الفئات الشــابة بنسبة  69يف املئة ممّ ن هم
بعمر  24-15ســنة و 66يف املئة ممّ ن هم بعمر -25
 44ســنة ،مقابل  10يف املئة فقط لدى املسنّني بعمر
 65سنة وأكثر .وعند السؤال عمّ ا إذا كانوا قد بارشوا
بمعامالت الهجرةّ ،
تبي أن نسبة  7يف املئة من األفراد
املقيمني يف لبنان بعمر  15سنة وما فوق والذين أبدوا
الرغبة يف الهجرة بــارشوا فعليا ً بمعامالت الهجرة،
ورصّ حــت أكثرية هؤالء أي نســبة  5.88يف املئة أن

وبحســب الخبري اإلقتصادي جهاد الحكيّم" :إن
رغبة الشــباب يف الهجرة أصبحت اليوم متنوعة وال
تقترص فقط عىل تراجع املعيشة والقدرة الرشائية يف
لبنان ،بل لعدة عوامل أخرى ومنها:
من سيمأل الفراغ؟
غياب تعديل الرواتــب واألجور ،األمر الذي دفعالعديد من العمال اىل حالة من اإلحباط.
يدفع الشــعب اللبناني اىل اليأس والتفكري بالهجرة
 انخفــاض فرص العمــل يف عــدد كبري منفور الحصول عليها".
القطاعات كالقطاع املرصيف والقطاع العام.
ويتساءل الحكيّم "عن الهدف من هذه املماطلة
• غياب البنى التحتية الالزمة للقيام ببعض املهن،
للحصول عىل جوازات السفر ،مع العلم أنه ما يُرصف
كاقتصاد املعرفة الــذي يتط ّلب رضورة وجود إنرتنت
عىل "صريفة" يف أسبوع واحد كفيل بأن يزوّد الشعب
بجودة عالية إضافة إىل توفري الكهرباء بشكل منتظم.
اللبناني بجوازات سفر لعدة سنوات".
• تراجع جودة القطاع االستشــفائي والقطاع
التعليمي بعد هجرة عدد كبري من األطباء واألساتذة،
الهجرة ...الحل ّ الوحيد للعيش بكرامة
األمر الذي دفع عددا ً كبريا ً مــن املواطنني اىل التفكري
وأجرى املركز اللبناني للدراســات دراســة
بالهجرة .ويشــر الحكيم اىل وجود
اســتقصائية يف نيســان 2022
ظاهرة جديدة للهجرة وهي :هجرة
شملت  500شاب وشابة ترتاوح
الطالب فور انتهاء الشهادة الثانوية
أعمارهم بــن  21و 29عاما ً يف
وذلك لإللتحاق بالتعليم الجامعي يف أصبحت رغبة الشباب في دائرة بريوت األوىل ودائرة بريوت
الخارج.
الهجرة متنوعة وال تقتصر الثانية .وبيّنت هذه الدراسةّ :
"أن
• غيــاب البيئــة الســليمة
إجابات الشــباب يف دائرة بريوت
لإلستثمار يف لبنان وغياب التمويل فقط على تراجع المعيشة
األوىل ودائرة بــروت الثانية أتت
والقدرة الشرائية
والقــروض من قبــل املصارف ،ما
متشابهة بشكل عامّ ،
وأن هناك
يدفع عددا ً كبريا ً مــن اللبنانيني اىل
اختالفا ً الفتا ً يف ترتيبهم للمشــاكل األساســية
تنفيذ مشــاريعهم يف الجوار عىل سبيل املثال :دبي
التي تواجه لبنان .فاملشاكل الثالث األوىل بحسب
وقربص.
الشــباب يف دائرة بريوت األوىل تمثلت يف اإلنهيار
• إنســداد األفق وفقدان األمل بإيجاد أي حلول
االقتصــادي ،والتحديــات املرتبطة بالســيادة،
أو القيام بأي إصالحات تنقذ لبنان من هذه األزمة.
وغياب املســاءلة .واختلف هــذا الرتتيب بعض
• املماطلة يف الحصول عىل جوازات الســفر ما
الــيء يف دائرة بــروت الثانية ،حيــث اعترب

تسديد إلكتروني
لمدفوعات مرفأ بيروت

حركة ر ّكاب المطار ترتفع
سنويًا  58%لغاية آب
سجّ ل شهر آب املزيد من اإلرتفاع يف
حركة املسافرين من لبنان وإليه عرب مطار
رفيق الحريري الدويل يف بريوت ،وبلغ عدد
الركاب  796.543راكبــا ً بزيادة نحو 35
يف املئة عن الشــهر ذاته من العام املايض.
وأدى ذلك إىل زيادة املجموع العام للركاب
منذ مطلع العام  2022وحتى نهاية شهر
آب الفائــت اىل  4.189.247راكبا ً مقارنة
مع  2.645.977راكبا ً يف األشهر الثمانية
األوىل من العام املــايض  ،2021أي بزيادة
بنسبة تفوق الـ 58يف املئة وتوزعت حركة
املطار خالل آب  2022عىل الشكل اآلتي :

المسافرون

بلغ مجموع الركاب الذين استخدموا
املطار خالل شــهر آب الفائت 796.543
راكبا ً مقارنة مــع  590.774راكبا ً يف آب
 2021أي بزيادة بنسبة  34,83يف املئة) ،إذ
ارتفع عدد الوافدين اىل لبنان بنسبة 52,97
يف املئة وبلغ  320.489راكباً .كذلك ،ارتفع
عدد املغادرين من لبنان بنسبة  24,93يف

أسواق وعمالت

اليـــــورو
$ 1.0023
هرفينا األوكرانية
$ 0.0272

املئة وســجل  475.107ركاب ،وبلغ عدد
ركاب الرتانزيــت  947راكبــا ً أي برتاجع
بنسبة  5يف املئة.
وبذلك يصبح املجموع العام للركاب
عرب مطار رفيق الحريري الدويل يف بريوت
خالل األشــهر الثمانيــة األوىل من العام
الجاري 4.189.247راكبا ً بزيادة نسبتها
 58,32يف املئة عن الفرتة نفسها من العام
املايض . 2021

حركة الطائرات

وبلغ مجمــوع الرحــات الجوية
لرشكات الطــران الوطنيــة والعربية
واألجنبية التي اســتخدمت املطار خالل
الشــهر الثامن من العام الجاري 5913
رحلة (بزيادة نحو  22يف املئة عن الشهر
نفســه من العام املــايض) إذ ارتفع عدد
الرحالت القادمة اىل لبنان بنسبة 22,20
يف املئة وسجل  2961رحلة ،وأيضا ً ارتفع
عدد الرحالت املغادرة من لبنان بنســبة
 21,78يف املئة وبلغ  2952رحلة .

االسترليني
$ 1.1570
الين الياباني
$ 0.0071

وضـــع بنك بــروت "مجموعة
ّ
مخصصة
حلول مرصفيـة إلكرتونية
للــركات ،تســهيال ً ألعمالهــم
وللمســاهمة يف تحريــك العجلــة
االقتصـــادية ،مــن بينهـــا خدمة
تســديد املدفوعــات ملرفـــأ بريوت
إلكرتونيــا ً التي تفيد بشــكل خاص
الرشكات املتعاملــة مع مرفأ بريوت
ومخ ّليص البضائع".
وأوضحت إدارة املرصف أنه "من
خالل هذه الخدمة اإللكرتونية ،يمكن
للرشكات تســديد مدفوعاتها للمرفأ
عرب اإلنرتنت مــن دون االضطرار إىل
زيارة املرصف.
وبعــد إتمــام عمليــة الدفع،
تتب ّلــغ إدارة املرفــأ فــورا ً بحصول
الدفع ويصــار إىل تخليص البضائع
واستالمها برسعة".
مشــرة اىل أن "هــذه الخدمة
تتيح أيضا ً إمكانيــة التح ّ
كم الكامل
باملوافقة عــى العمليــات وإصدار
شيكات مرصفية عرب شبكة اإلنرتنت
لصالــح جمارك بــروت ،من خالل
ّ
املنصة اإللكرتونية الخاصة بالرشكات
."Business Online Banking

بيـتـكـوين
$ 20315
الذهب
$ 1725

CMC crypto
$ 486.02
الفـضـة
$ 18.06

املستجوبون أن املشاكل الثالث األوىل التي تواجه
البلد هي االنهيار االقتصادي ،والخدمات السيئة،
وغياب املســاءلة .ويتمثل النمط الثاني الالفت
يف تضاؤل ثقة الشــباب يف الحكومــة اللبنانية
ويف النظام الســيايس واالقتصادي لبلدهم .فلدى
ســؤالهم عن رأيهم يف كيفيــة تعامل الحكومة
مــع اثنتني من أخطــر األزمــات يف لبنان – أي
األزمة االقتصادية املستمرة وكيفية التعامل مع
انفجار مرفأ بريوت – ّ
عب معظم املستجوبني عن
مستويات عالية من عدم الرىض.
وينسحب غياب الثقة الواسع النطاق عىل أي
حكومة جديدة أيضاً ،إذ ّ
عبت غالبية املستجوبني
عن عدم ثقتها بحكومة جديدة بنسبة  55يف املئة
 ،يف حني أشــارت أق ّلية ضئيلة جدا ً وتبلغ  3.4يف
املئة اىل أنها تثق تماما ً بقدرة حكومة جديدة عىل
ح ّل األزمة".
ويرى الحكيّم أن مفاعيل هذه األزمة ستكون
خطرية جدا ً عىل لبنان " :فــاألوىل تتعلق بنقص
حواىل  500ألف لبناني من جيل الشباب بعد مرور
 10ســنوات عىل بدء األزمة ،والســؤال األسايس
هنا :من ســيمأل هــذا الفــراغ؟ والثانية تتعلق
بخسارة لبنان اسمه وصيته وقدرته التفاوضية
مع الخارج".

شقير :الوضع في لبنان من سيّئ
إلى أسوأ
إعتــر رئيــس الهيئــات
اإلقتصادية اللبنانية الوزير السابق
محمد شــقري أن الوضــع يف لبنان
ينزلق من سيّئ إىل أسوأ وأن مختلف
القطاعــات االقتصادية باتت أمام
خطر داهم يف حال استمرار األمور
عىل ما هي عليه.
وكان بحث شــقري مع رئيس
جمعية تجار لبنان الشــمايل أسعد
الحريــري ،األوضــاع االقتصادية
واالجتماعية يف الشمال .واستمع اىل
عرض مــن الحريري حول خطورة
األوضــاع اإلقتصادية واإلجتماعية
والصعوبــات الهائلــة التي تواجه
القطاع التجاري يف الشمال ومعاناة
التجار ال سيما الخســائر الكبرية
التي لحقــت بهم وإقفــال مئات
املؤسســات والخوف مــن انهيار
القطاع.
وشــدّد شــقري عىل "رضورة
العمــل عىل إطالق خطــة طوارئ

اقتصاديــة إجتماعية للشــمال يف
القريــب العاجــل للحيلولة دون
حصول انفجار إجتماعي ،كما شدّد
عىل رضورة إنجاز حلول سياســية
مستدامة ،ال ســيما انتخاب رئيس
جمهورية وتشــكيل حكومة للسري
باإلتفاق مع صنــدوق النقد الدويل
وإقــرار خطة التعــايف اإلقتصادي
واملــايل والقوانــن اإلصالحيــة
املطلوبــة ،ألن هذا األمر يشــكل
املم ّر الوحيد واإللزامي ملعالجة كل
األزمات والتحديات الداهمة وإعادة
البالد اىل طريق التعايف والنهوض".

الروبل
$ 0.0166

اليوان الصيني
$ 0.1450

الليرة التركية
$ 0.0549

بــرنــت
$ 94.43

خام WTI
$ 88.64

طن القمح
$ 324
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بوشكيان :ال حدود لقدرة الصناعي اللبناني على اإلبداع
أعلــن وزيــر الصناعــة يف حكومة
ترصيف األعمال النائب جورج بوشكيان»
أن «قــدرة اللبناني والصناعي تحديدا ً عىل
ّ
متمســك بأرضه
اإلبــداع ال حدود لها ،و
والبقــاء يف وطنه .ال ولن يستســلم أمام
ّ
الصعاب
واملشقات .وأكد عىل وقوف وزارة
الصناعة إىل جانــب الصناعيني ،خصوصا ً
الذين يواجهون مصاعب أكثر من غريهم.
وتضع الــوزارة إمكانــات العاملني فيها

ملساعدتهم يف اإلرشاد والتوجيه .كما تصبّ
القــرارات والتعاميم التي تصدرها الوزارة
تباعا ّ بهدف تســهيل اإلجراءات وتخفيف
األعباء عن الصناعينيّ.
وكان جــال بوشــكيان يف مصنــع
إيليغانس ســتار للبســكويت والشوكوال
يف نهــر ابراهيــم .واســتمع اىل رشوح
عن خطــوط االنتاج والتعبئــة والتغليف
والتوضيب والنقل والتوزيــع والتصدير.

وهنّأ االدارة والعاملني عــى العمل الجيد
والتزامهم باملواصفات والجودة ،وحرصهم
عىل حيازة شــهادة ايــزو  ،٢٢٠٠٠األمر
الذي طوّر قدراتهم التنافســية ،وأصبحت
وجهاتهــم التصديريــة اىل كل من االردن
 ،البحرين  ،أملانيــا  ،بلجيكا  ،كندا  ،كينيا
وغانــا .ويخططون للوصول إىل أســواق
جديــدة ،إضافة إىل وجودهم يف الســوق
املحيل.

ّ
وعب بوشكيان عن اعتزازه بقصص
النجاح هذه التي حققها ويحققها شباب
طموحون يف قطــاع اإلنتــاج والصناعة
الوطنية ،ورفع اسمها وعالماتها التجارية
يف أماكن البيــع يف العالم بفضل جهودهم
ومثابرتهم ،بعدما تمكنّوا من جعل االنتاج
مطابقــا ً للــروط واملعايــر األوروبية
واألمريكيــة والعربية املتعلقــة بالنظافة
والصحة والسالمة العامة والبيئة.

تـتـمـــات
"حكومة تشرين" :طبق األصل!

وأعربــت املصادر لـ»نــداء الوطن» عن «قناعــة األفرقاء املعنيني
باالتصاالت الحكومية ّ
بأن عملية تدويــر الزوايا يف التعديل الوزاري تبدو
متعذرة حتى الساعة ،ولذلك قد يكون املخرج األفضل هو يف إعادة تشكيل
الحكومة القائمــة كما هي ،لكي تصبح كاملــة الصالحيات يف مرحلة
ً
الشغور الرئايس»،
موضحة أنه «بعدما تراجع الرئيس املكلف عن مسودة
تشكيلته األوىل وقدّم تشكيلة ثانية أبقت وليد فياض يف حقيبة الطاقة مع
إبداء مرونة يف مسألة تسمية بديلني عن وزيري االقتصاد واملهجرين أمني
يالق عون الرتاجع امليقاتي بخطوة مماثلة،
سالم وعصام رشف الدين ،لم ِ
بل مىض قدما ً يف طلب التف ّرد بتســمية الوزيرين البديلني باعتبار سالم
ورشف الديــن كانا من حصته يف الحكومة الحالية ،كما أعاد اإلرصار عىل
توسعة الحكومة لتكون ثالثينية من خالل إضافة  6وزراء دولة سياسيني
تحت عنوان رضورة تأمني الغطاء السيايس للحكومة التي ستنتقل إليها
صالحيات رئيس الجمهورية يف مرحلة الشغور».
ويف املقابل ،لفتت املصادر نفسها إىل ّ
أن «املعارض األساس للحكومة
ً
الثالثينية هو الرئيس نبيه بري الذي ّ
عب
رصاحة عن ذلك يف مهرجان صور
األخري ،فضالً عن تأكيد ميقاتي لعون عدم حماسته لطرح التوسعة بغية
تجنّب توســيع رقعة الخالف عىل الحصص والتسميات الوزارية» .وأمام
هذا الواقع أخذ «حزب الله» عىل عاتقه الدفع قدما ً بصيغة «إبقاء القديم
عىل قدمه» ،فأبلغ املعنيني بالتأليــف أنّه بات يرى الحل األمثل للمعضلة
الحكومية يف «إصدار مراســيم التأليف وفق تشــكيلة الحكومة الحالية
ذاتها ،بتوزيعة الحقائب ذاتها واألسماء الوزارية ذاتها».
يف الغضــون ،وغداة تحذيــر الرئيس إيمانويل ماكــرون يف خطابه
ّ
الســنوي أمام السلك الديبلومايس الفرنيس من «الوضع
الهش» يف لبنان،
مشددا ً عىل وجوب تعزيز سيادته واستقراره يف مواجهة «ارتدادات األزمات
اإلقليمية» ،برزت أمس إضاءة وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية
كاترين كولونا أيضا ً عىل «هشاشة الوضع اللبناني» ،بحيث أكدت يف ختام
اجتماع الســفريات والسفراء الفرنسيني املعتمدين يف العالم عىل رضورة
ً
«دعم الشــعب اللبناني املنهك»،
داعية يف املقابل املسؤولني اللبنانيني إىل
«اتخاذ القرارات الحاسمة لإلصالح ،ومن أجل العدالة».
وإذ نوّهت بالحاجــة إىل «التوافق يف ما بني اللبنانيني» ،قالت كولونا:
«لبنان منهك ،وشدة األزمة االقتصادية (لديه) ليس لها مثيل» ،وأردفت:
«مسؤوليتنا هي دعم الشــعب اللبناني املنهك ،واستخدام نفوذنا لوقف
اإلهمال والتعســف» ،مع اإلشــارة يف الوقت عينه إىل ّ
أن «أســباب األمل
موجودة ،فقــد حصلت االنتخابات النيابية ،وتــم توقيع اتفاق فني مع
صندوق النقد الدويل».

الدوالر "يطير" :مضاربة وانسداد األفق

صحيح أن موســم الصيف أصبح وراءنا واملغرتبــن الذين أدخلوا
الدوالر النقدي اىل البالد لفرتة شهرين قمعوا اىل ح ّد ما املنحى التصاعدي
املستمر للدوالر ،اال أنه من الناحية التقنية كما اوضح مصدر مايل لـ»نداء
الوطن» فإن منصة صريفة ال تزال تعمــل كاملعتاد يف مرصف لبنان ولو
أن بعض املصارف يجــري تقييدات عليها ويح ّد من قيمة الســحوبات
بموجبها مع تحديد وقت قصري للتعامل بها .وسجّ لت تداوالتها ليوم أمس
 95مليون دوالر بمعدل  27600لرية لبنانية للدوالر الواحد  .و»منطقياً»،
يقــول املصدر ،كان يجب ان ينخفض الدوالر اذ ترتفع تحويالت املغرتبني
بالدوالر االمريكي من الخارج مع بداية كل شــهر .يضاف اىل ذلك تقايض

املوظفني رواتبهم بداية الشهر وسحب موظفي القطاع العام واملتقاعدين
والعســكريني رواتبهم عىل سعر منصة «صريفة» نقدا ً بالدوالر االمريكي
وكذلك املســاعدات االجتماعية كافة وأخريا ً منح التعليم للعســكريني
والقطاع العام.
وحول وضع ح ّد للتطبيقات اإللكرتونية املتالعبة بالدوالر ،قال املصدر
«تتم مالحقتها قضائيــا ً وامنيا ً ولكن بعضها يدار مــن خارج الحدود
اللبنانية وال يمكن ضبطها ،عازيا ً الهدف من التالعب بالدوالر اىل تحقيق
ربح واستغالل السوق يف هذه الظروف».
وأدت تقلبات سعر رصف الدوالر أمس اىل وقف بعض الرصافني بيع
العملة الخرضاء ،كما عمد بعض أصحاب املحطات اىل اقفال أبوابه بسبب
«ارتفاع سعر رصف دوالر السوق السوداء ووصول الفرق اىل اكثر من  70يف
املئة من الجعالة التي ال تصل ك ّلها أصالً وال تكفي لسد حاجات املحطات»،
كما اعلن تجمع أصحاب املحطات .وكان التجمع نبه يف  2022/8/23اىل
أن «اإلقفال سيكون قرسياً ،لذلك بدأت غالبية املحطات تغلق أبوابها لوقف
النزف الذي بدأ منذ بداية األزمة يف ظل عدم اكرتاث من املعنيني».
واستدعى هذا الرتنّح أو التالعب بسعر الدوالر اىل إصدار وزارة الطاقة
تسعرية صباحية ألسعار املحروقات بزيادة أسعار البنزين  2000لرية قبل
أن تضاف زيادة بقيمة  13ألف لرية لتصل صفيحة البنزين  95أوكتان اىل
 616ألف لرية ج ّراء ارتفاع سعر رصف الدوالر.

واشنطن تعتبر رد طهران "غير بنّاء" وموسكو...

تأتي تلك الترصيحات فيما رأى مستشــار الوفد اإليراني املفاوض يف
محادثات فيينا ،محمد مرندي ،أنه «يف حال اتخذت الواليات املتحدة قرارا ً
صائباً ،يمكن التوصل إىل اتفاق رسيع».
واعترب يف تغريدة عىل «تويرت» ،أن «األمريكيني يرون أن الرد البناء هو
القبول برشوطهم ،لكن إيران ترى أن هذا هو االتفاق املتوازن واملضمون».
فيما أعلن املتحدث باسم الخارجية نارص كنعاني استعداد بالده لعقد
اجتماع وزراء خارجية الدول املشــاركة يف املفاوضات يف فيينا األسبوع
املقبل إلعالن االتفاق النهائي ،يف إشارة إىل االتفاق النووي.
أما املفوضيــة األوروبية فأعلنــت أنها تلقت ردا ً مــن إيران وأنها
ســتعرضه عىل جميع املشــاركني اآلخرين يف املحادثات .وقال منســق
السياســة الخارجية يف االتحاد األوروبي جوزيب بوريل يف بيان أمس إن
«جميع املشاركني والواليات املتحدة سيبحثون يف طريقة امليض قدماً».
من جهتها ،وجّ هت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا سهام
اإلنتقادات إىل طهران ،مؤكدة أن «الكرة باتت يف امللعب اإليراني» .وذ ّكرت
ّ
بأن «السلطات اإليرانية تعتمد خطاب هيمنة عىل املنطقة وال تريد التنازل
عنه» يف إشــارة إىل دعمها لبعض امليليشــيات يف العراق واليمن وسوريا
ولبنان .وأضافت أن إيران «تواصل م ّد نفوذها عىل حســاب أمن وسيادة
جريانها» ،مشرية إىل أن بالدها ســتقدم «اقرتاحات جديدة لتعزيز األمن
اإلقليمي».
وكانــت طهران ،قد لوحت أمس األول من خــال ممثلها يف الربملان
اإليراني ،محمد إسماعيل كوثري ،برفع نســبة تخصيب اليورانيوم من
درجة نقاء  60%إىل  93%أي النســبة املطلوبــة لصنع قنبلة نووية ،إذا
تأخرت األطراف األخرى يف إحياء االتفاق النووي.
ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن كوثري قوله« :رغم أننا ال نسعى
وراء هذه القضية ،فإنه إذا تأخر الطــرف اآلخر ،فلدينا القدرة عىل فعل
ذلك» ،مضيفاً :اآلن هم من بحاجة إلينا».

زيلينسكي يع ّول على مهمة البعثة الذرية...

من جهته ،قال الرئيس األوكراني فولوديمري زيلينســكي أمس ،إن
زيارة الوكالة الذريــة إىل زابوريجيا مهمّ ة رغم الصعوبات التي واجهتها
بسبب الوجود الرويس يف املوقع .وذكر زيلينسكي يف تسجيل فيديو أذيع يف
منتدى أمربوسيتي لألعمال يف إيطاليا «لقد فعلنا كل يشء لضمان وصول
الوكالة الدولية للطاقة الذرية إىل محطة زابوريجيا وأعتقد أن هذه املهمة
قد يكون لها دور».
يف الغضون ،أعلنت أوكرانيا أمس أنها قصفت قاعدة روســية يف بلدة
إنرغودار ،حيث يتفقد مفتشو األمم املتحدة منشأة روسية تحتلها روسيا
وسط مخاوف تتعلق بالسالمة.
وأكد الجيش األوكراني أن «رضبات محددة نفذتها قواتنا يف منطقتي
إنرغودار وخريسون دمرت ثالثة أنظمة مدفعية للعدو ومخزن ذخرية».
وأضاف أن القوات الروســية أزالت «جميع معداتها» من املنشأة قبل
وصول طاقم الوكالة الدولية الخميس.
ميدانياً ،ذكــرت وزارة الدفاع الربيطانية أمــس ،أن القتال العنيف
مستمر يف الجزء الجنوبي من أوكرانيا ويشمل قصفا ً يف منطقة إنرغودار
بالقرب من محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تحتلها روسيا.
وتابعت أنه بالرغم من أن روسيا قالت إن  50ألف جندي سيشاركون
يف التدريبات ،فمن املستبعد أن يشارك أكثر من  15ألفا ً هذا العام.
باملقابل ،حذر دبلومايس رويس بارز واشــنطن ،مــن إمداد أوكرانيا
بأســلحة طويلة املدى ،معتربا ً أن الواليات املتحــدة «تحاول التوازن عىل
حافة التورط املبارش يف الرصاع».
وأشــار نائب وزير الخارجية الرويس ،ســرغي ريابكوف ،أيضا ً إىل
«عقيدة بالده العســكرية ،التي تنص عىل استخدام أسلحة نووية يف حال
تهديد وجود الدولة الروسية».
وقال ريابكوف« :لقد حذرنا الواليات املتحدة مرارا ً من عواقب قد تتبع
استمرارها يف إغراق أوكرانيا باألســلحة .إنها تضع نفسها باألساس يف
حالة قريبة مما يمكن وصفها بالطرف يف الرصاع».
ورأى يف حديــث للتلفزيون الرويس الرســمي ،أن «الهامش الضئيل
للغاية الذي يفصل واشــنطن عن أن تصبح طرفا ً يف الرصاع ،ال يجب أن
يخلق وهما ً للقوات املناهضة لروســيا بأن كل يشء ســيظل كما هو إن
تجاوزته».
وحتى اآلن ،امتنعت السلطات األمريكية عن تزويد أوكرانيا بصواريخ
ذات مدى أطول ملنصات اإلطالق «هيمارس» التي يمكنها أن تســتهدف
ملسافة تصل إىل  300كيلومرت ،وقد تسمح للجيش األوكراني عىل األرجح
برضب مناطق يف عمق روسيا.
واستطرد ريابكوف موجها ً حديثه لإلدارة األمريكية« :نحذر الواليات
املتحدة من اتخاذ خطوات اســتفزازية ،مثل إرسال أسلحة بمدى أطول
أو أكثر تدمرياً» ،مشــددا ً عىل أن هذا الطريق ال يؤدي إال إىل يشء محفوف
بعواقب وخيمة ،وستقع املسؤولية يف ذلك كاملة عىل عاتق واشنطن».
أما عىل مســتوى الحرب اإللكرتونية ،فأعلن وزير الخارجية اإليطايل
لويجي دي مايو أمس ،أن هجمات القرصنة عىل رشكات دول غرب أوروبا
ارتفعت منذ اندالع الحرب التي تشنها روسيا يف أوكرانيا.
ونقلت وكالة «بلومــرغ» عن دي مايو قوله إن «الهجمات تندرج يف
إطار اسرتاتيجية لزعزعة االستقرار» منذ حدوث الغزو الرويس يف شباط
املايض.

عملية نوعية في تونس ...الجيش يقضي على إرهابيين موالين لـ"داعش"
أعلن الجيش التونيس أمس ،القضاء عىل  3مقاتلني
«جهاديني» من فصيل موال لتنظيم «الدولة اإلسالمية»
(داعش) خالل عملية يف منطقة القرصين غرب البالد.
وقالــت وزارة الدفاع يف بيــان إنها تمكنت خالل
«عملية ميدانية» مشــركة مع قوات األمن والحرس
يف مرتفعات جبل الســلوم من «القضاء عىل إرهابيني
تابعني لتنظيم جند الخالفة».
وأضافت أن «العمليات جارية لتعقب ما ّ
تبقى من
العنارص اإلرهابية للتنظيم املذكور» ،مشــرة إىل عدم
تسجيل إصابات يف صفوف قوات الجيش واألمن.
من جهتها أفــادت وزارة الداخلية بأن «عمليات
التمشــيط متواصلة للبحث عن عنرص إرهابي رابع»
كان برفقة املجموعة.
وأوضحت املتحدثة باسم الوزارة فضيلة خليفي
أن العملية جاءت بعد «رصد ومتابعة دقيقة لعنارص
ارهابية ت ّم تعقب نشاطها يف املرتفعات الغربية» للبالد.
وأكدت أن القتىل «عنارص قيادية» وأحدهم «نائب أمري

تنظيم جند الخالفة».
يذكر أن الســلطات التونســية ،قد صنّفت عام
 2014جبل الســلوم وعددا ً مــن املرتفعات األخرى يف
القرصين «منطقة عمليات عسكرية مغلقة» ملكافحة
التنظيمات املتطرفة.
وكانــت وزارة الداخلية قــد أعلنت الخميس عن
تنفيذها «عملية استباقية» يف مدينة بن قردان جنوب
البالد أسفرت عن «حجز  11بندقية نوع كالشينكوف
و 14مخزن ذخــرة و 4400طلقة» ،وقد جاء ذلك اثر
«الكشف عن ارتباط نفرين عن عمليات تهريب أسلحة
لصالح تنظيمات إرهابية».
وكان قد أصيب عنرصان مــن الجيش «بجروح
طفيفة» يف اشــتباك مع مســلحني يشــتبه بأنهم
جهاديون يف جبل السلوم يف  12آب الفائت.
إضافة إىل «جند الخالفة» املوايل لـ»داعش» ،تنشط
خاليا موالية لتنظيم القاعدة يف جبال والية القرصين
الحدودية مع الجزائر.
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الكلمات المتقاطعة
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 - 2شاعر غنائي مصري راحل من أشهر األغاني
التي كتبها لكوكب الشرق أم كلثوم “حب إيه”.
 - 3نوتة موسيقية  -أسد  -حاجة  -حزن على.
 - 4دهر  -للندبة  -نجل  -ظرف مكان بمعنى أَمام.
 - 5أظهره (األمر)  -أقارب  -من أشهر أنواع
األسماك التي يستخرج منها الكافيار األسود.
 - 6بحر  -مخادعون  -العاهل.
للشرب  -حبر.
 - 7فك العقدة  -كل سائل مع ّد ُّ
 - 8كثير  -شديد الغيرة أو الحمية  -أسنان بجانب
الرباعيات.
 - 9محب  -سنة باألجنبية  -خاصتي.
 - 10روث الحيوانات  -للتذمر  -آلة طرب  -من
مؤلفات األديب اللبناني ميخائيل نعيمة.
 - 11بلدة لبنانية في عكار  -الفراش.
 - 12متشابهان  -مخالب  -أحد الوالدين.
المضط ِرب
 - 13بلدة لبنانية في قضاء الكورة ُ -
والمتذب ِذب.
 - 14عاضد وآزر  -أحد الخلفاء العباسيين.
حالي  -ندرة وجود.
 - 15ثغرها  -اضطرم -
ّ
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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
7
9

 – 1أفعالي  -وزير ونائب لبناني راحل.
 - 2عاقل وذكي  -سائق سيارات إماراتي معتزل
هو رئيس االتحاد الدولي للسيارات “.”FIA
ضا َف ُس ِم َع
س ًطا و َق ْب ً
َ - 3ح َّث الطائر جناحيه َب ْ
وأح َس َن
يفهما  -نعم بالروسية  -نصير  -أجاد ْ
َح ِف ُ
القو َل على البديهة.
 - 4صار رقي ًقا ناعم الملمس  -من األقارب  -بعد
اليوم  -مدينة إماراتية في إمارة الفجيرة.
 - 5أغنية للفنان اللبناني زياد الرحباني  -صادقت
عليه (الحكومة قانونا ً جديداً).
 - 6العب كرة قدم هولندي راحل  -أحرف
متشابهة.
 - 7ثدي  -عاصمة دولة أفريقية  -بلي الثوب.
 - 8ته ّيأ للحملة في الحرب  -أرجع  -اآلن
باألجنبية.
 - 9عاصمة دولة أفريقية  -نوتة موسيقية -
خاصتنا.
 - 10يد ّربه  -يستعمل في الطعام  -بحيرة
أوروبية.
 - 11بكى ورفع صو َته  -ماركة سيارات  -أصل
البناء  -تأتي بعد.
 - 12يجري في العروق  -ماركة سيارات.
 - 13ممثلة مصرية راحلة  -للتفسير  -غرام
الح ّب.
وإفراط في ُ
 - 14دنيء وحقير  -دولة أميركية.
 - 15كاتب إنكليزي راحل  -عضو من الجهاز
الهضمي.

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

7

أفقي ًا
 – 1دولة آسيوية  -جزيرة في الفلبين.
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عمودي ًا

5 4
6

1 2
9 1
7 2
1

8
7 9

2 8
9 2
6
5

6
5 3

3

7
3
8

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.
 – 1منتهى درجة المهانة.
 - 2تف ّرغ وانقطاع ألمر بعينه.
 - 3انبعاث بق ّوة وثوران.
 - 4ترابطت أجزاؤهما بعضها ببعض.
ص ْرف.
َ - 5محضِ ،
غض وأخفى.
ّ -6
 - 7لقب مصري.
 - 8أنجاس.
 - 9أصيب بخيبة أمل.
 - 10براعة في الخداع.
 - 11ذكر من الغنم قبل أن يصير كبشا ً وبعد
أن يكون حمالً.
 - 12الذي يعت ّد بما يلزم لمجابهة أمر ما.
 - 13استنتج.
 - 14كل مربع مخطط مرسوم في رقعة الداما
أو الشطرنج.
 - 15علم وأدرك وتحقق بعد ممارسة األمور.
 - 16صفة ما هو راهن.
 - 17بروز من مق ّر أو من حال.
 - 18تل ّون بالحناء ونحوه.
 - 19متردد ال يدري ما يق ّرر.
 - 20إنعاش وتجديد.
 - 21مصيبة شديدة.
 - 22مخاطبة ومكالمة.
 - 23مانع وعائق.
 - 24طريقة السير.
 - 25أقصى األنف.

ا ئـ ح ل

اطتمح

ليةحا

حتايل

= 80

10

تحايل
ياءحإ

انةخ

تخإبر

بثاءخ

خنإذل

= 66
دويخي

وجخر

اسسةخ

رفخو

شومخي

= 61
تصاصإخ

خضبت

فضخأ

ادثةمح

اصخل

= 53
لصاستخ

مسكتا

=
82

=
48

ادحةف

شيمة

=
81

جرفت

=
53

= 65

=
61
حلول العدد السابق

أرقام األقوياء
تتألف هذه اللعبة من خمسة
خطوط أفقية وخمسة خطوط
عمودية وخطين قطريين .كل 121
خط مؤلف من خمس دوائر،
يجب وضع األرقام الخارجية 147
على ذات الخط (أفقيا وعموديا)
داخل الدوائر األربع الفارغة
(رقم في كل دائرة) شرط أن ال 132
تكون هناك أي أرقام متشابهة
في كل خط .مجموع األرقام 126
في كل خط أفقي وعمودي
وفي الخطين القطريين يجب 64
أن يكون 512

حتمري

الكلمات المتقاطعة

24 135 85 119 152
90

141

67

182

90
132

74
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82
103

186

47

75

125 23

أفقيا – 1 :رشدي أباظة  - 2 -نقوال
غصن  - 3 -دوري  -الوس  - 4 -قي -
لنا  - 5 -سارية  - 6 -قادم  -انار 7 -
 اال  -الصبي  - 8 -تذييل  -رام  - 9 -لل  -كازينو.
عموديا - 1 :رند  -تقاتل  - 2 -شقوق
 الذل  - 3 -دوريس داي  - 4 -يلي -ام  -يك  - 5 -أ أ  -در -اال  - 6 -بغل
 يال  - 7 -اصالة نصري  - 8 -ظنون -ابان  - 9 -سان ريمو.
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بعدما وصفه وأنصاره بـ"المتطرفين وأعداء الديمقراطية"

أخبار سريعة

ّ
مؤهل للرئاسة ولن يجعل أميركا عظيمة
ترامب :بايدن غير
فيمــا كان الرئيس األمريكي
يشــن هجومــا ً عنيفا ً
ّ
جو بايدن
عىل سلفه دونالد ترامب وأنصاره
الذيــن وصفهــم بـ»املتطرفني»
و»أعداء الديمقراطية األمريكية»،
كشــف صهر الرئيس الســابق
جاريد كوشــنر أمــس أن ترامب
يفكر يف الرتشــح مجددا ً لرئاسة
الواليات املتحدة يف العام .2024
وقال يف ترصيح لـ»ســكاي
نيوز»« :مــن الواضح انه يفكر يف
األمر ،يزعجه رؤيــة ما يحدث يف
البالد».
وعن املوعد الذي قد يتخذ فيه
ترامب قراره ،لفت كوشنر إىل أنه
«ال يمكن ألحد التحدث باســمه»،
مضيفــا« :مع ترامــب يصعب
اســتبعاد أي يشء ،فهو يتســم
بمرونة كبرية».
إىل ذلك ،حمل الرئيس األمريكي
جو بايدن ،أمس األول ،بعنف عىل

ترامب ومؤيديــه الذين وصفهم
بـِ»املتطرفــن» ،معتــرا أنهم
أعداء الديموقراطيــة األمريكية،
يف خطــاب ألقــاه يف فيالدلفيــا
(مهد الديمقراطيــة األمريكية)
بمســعى إلثارة حماس الناخبني
قبل انتخابات منتصــف الوالية،
مركزا ً هجومه «غري العادي» عىل
الجمهوريني الذين يتبنّون عقيدة
ترامب «لنجعل أمريكا عظيمة مرة
أخرى».
ورد ترامــب عــى بايــدن
عىل موقعــه اإللكرتوني «تروث
سوشال» أمس ،مؤكدا ً أن «بايدن
غري مؤهــل ملنصب الرئاســة».
وكتــب «إذا كان ال يريد أن يجعل
أمريكا عظيمة مرة أخرى وهو ما
ال يفعله باألقوال واألفعال والفكر،
فيجب بالتأكيــد أال يمثل الواليات
املتحدة».
وقال بايدن الذي كان يتحدث

بالقــرب مــن املكان الــذي أقر
فيه إعالن االســتقالل والدستور
األمريكــي قبل أكثر من قرنني ،إن
«ترامب وأتباعــه يمثلون تطرفا ً
يهدد أسس جمهوريتنا».
وتابــع« :انهــم يعتمدون
الغضب ويزدهــرون يف الفوىض
وال يعيشــون يف ضــوء الحقيقة
بل يف ظل األكاذيب» ،مشــدّدا ً عىل
أنــه «ال مكان للعنف الســيايس
يف أمريكا» ،يف إشــارة واضحة إىل
هجوم العام املايض عىل الكابيتول
مبنى الكونغرس األمريكي من قبل
أنصار ترامب الذين رفضوا قبول
هزيمته يف االنتخابات.
ومــع اقرتاب موعد حســم
مسألة الســيطرة عىل الكونغرس
يف ترشيــن الثاني ،ناشــد بايدن
الجمهوريني توحيــد قواهم مع
الديموقراطيــن والتخــي عــن
سياســة ترامــب التــي ال تزال

بايدن خالل إلقاء خطابه في فيالدلفيا (أ ف ب)

تسيطر عىل جزء كبري من حزبه.
وأشــار إىل أن «الديموقراطيــن
يعتزمون جعل انتخابات منتصف
الوالية اســتفتاء عــى ترامب يف
االنتخابــات النصفية» ،معتربا ً أن
الحــزب الجمهوري «يهيمن عليه

ويديره ويخيفه» الرئيس السابق.
وأردف« :لفرتة طويلة ،طمأنّا
أنفسنا بأن الديمقراطية األمريكية
مضمونــة ،لكنها ليســت كذلك.
علينا أن ندافع عنها وأن نحميها
بغض النظر عن أي أيديولوجيا».

البحرية اإليرانية تحتجز سفينتين أميركيتين من دون ربّان في البحر األحمر
إحتجز أســطول تابــع للبحريــة اإليرانية
ســفينتَني عســكريتني أمريكيتَني بدون ربان
يف البحــر األحمــر لفرتة وجيزة ،وفــق ما أفاد
التلفزيون الرسمي الجمعة.
وقال التلفزيون إن «املدمّ رة جماران التابعة
للبحرية اإليرانية التقت أمس األول بسفن أبحاث
عدّة من دون ربــان تابعة للجيش األمريكي عىل
الطريق البحري الــدويل فيما كانت املدمّ رة تقوم
بمهمة ملكافحة اإلرهــاب يف البحر األحمر» ،يف
إشــارة إىل العمليات التي تُجرى ضد قراصنة يف
هذه املنطقة ويف خليج عدن.
وأضاف أن األســطول «وبعد تحذيره مدمّ رة
ّ
املشغلتني عن
أمريكية مرتني ،احتجز السفينتني
بُعد ملنع احتمال حصول حوادث».
وأكد التلفزيون أن «مــا إن ت ّم تأمني مرور
حركة املالحــة البحرية ،أفرج األســطول عن
الســفينتني» ،نارشا ً مقطع فيديو يُظهر جنودا ً

ّ
تدشن أول حاملة طائرات محلية الصنع

إيرانيني يعيدون السفينتني األمريكيتني إىل البحر.
يف حادثــة مماثلة ،أعلــن البنتاغون الثلثاء
أن ســفينة إيرانية احتجزت ســفينة عسكرية
أمريكية من دون ربــان يف الخليج لكنها عادت
وأفرجت عنها بعد إرســال سفينة دورية تابعة
للبحرية األمريكية إىل املنطقة.
عىل خ ّ
مــواز ،أعلنت البحريــة اإليرانية
ط
ٍ
أمس ،أن األسطول نفسه أحبط الخميس هجوم
قراصنــة عىل إحدى الســفن التجارية يف البحر
األحمر ،للمرة الثانية خالل أق ّل من شهر.
وقالت يف بيان نرشته وكالة «إرنا» اإليرانية
الرســمية إن «سفينة مشــتبها ً بها عىل متنها
 12عنرصا ً مســ ّلحا ً اقرتبت من سفينة تجارية
إيرانية يف مضيق باب املندب».
وأضاف أن الســفينة اضطرت إىل «مغادرة
املنطقة» بعد أن «فتح النار» األســطول بقيادة
املدمّ رة «جماران».

الهند تواجه الصين بتعزيز قدراتها العسكرية
يف إطــار ســعيها ملواجهة األســطول األكــر واملتنامي
ملنافســتها اإلقليمية الصني ولتوسيع قدراتها املحلية يف مجال
بناء الســفن ،دشــنت الهند أمس ،أول حاملة طائرات محلية
الصنع.
وتعد (آي إن إس فيكرانت) ثانــي حاملة طائرات هندية
عاملــة ،وتنضم إىل الحاملــة (آي إن إس فيكراماديتيا) ،التي
تعود إىل الحقبة السوفياتية والتي اشرتتها نيودلهي من روسيا
يف العام  2004للدفاع عن املحيط الهندي وخليج البنغال.
ّ
ودشن رئيس الوزراء ناريندرا مودي الحاملة الجديدة التي
يبلغ طولها  262مرتا ( 860قدمــا) ،والتي صممتها البحرية
الهندية وتم بناؤها يف حوض بناء الســفن يف كوشني جنوبي
الهند ،كجزء من احتفال البالد بمرور  75عاما ً عىل استقاللها
عن الحكم الربيطاني.
وشــدد مودي عىل أن حاملة الطائرات هي أكثر من مجرد
إضافة إىل القدرات البحرية للبالد.
وقــال« :إنه يوم تاريخي وإنجــاز تاريخي .إنه مثال عىل
توجّ ه الحكومة لجعل قطاع الدفاع الهندي يعتمد عىل نفسه».
وذكرت البحريــة أن حاملة الطائرات هي أكرب ســفينة
حربية يتم بناؤها يف البالد ويمكن أن تحمل طاقما ً قوامه نحو
 1600فرد وأن تشــغل  30طائرة ،بما يف ذلك طائرات مقاتلة
ومروحيات.
وستكون الســفينة الحربية التي يبلغ وزنها  47400طن
جاهزة للعمل بكامــل طاقتها بحلول نهاية عام  2023بعد أن
خضعت ألول تجربة هبوط طائرة مقاتلة هندية من طراز ميغ
روسية الصنع.

األرجنتين :نائبة الرئيس
تنجو من محاولة اغتيال
إعتُقل رجل في األرجنتين إلقدامه
على تصويب سالح باتجاه نائبة
الرئيس كريستينا كيرشنر أثناء
عودتها إلى منزلها ،وفق ما أعلن
وزير األمن انيبال فيرنانديز.
وقال فيرنانديز« :يجب تحليل
الوضع من جانب طاقم الشرطة
العلمية لتحليل بصمات أصابع
هذا الشخص وقدرته واالستعداد
الذي كان لديه».
والرجل الذي لم يطلق النار،
اقترب من كيرشنر وسط حشد
كان ينتظر إللقاء التحية عليها
ولطلب توقيعها على كتاب يروي
سيرتها الذاتية.
وحكمت كيرشنر البالد لواليتين
من عام  2007حتى العام .2015
وكان االدعاء طلب حكما ً بسجنها
 12عاما ً وحرمانها من الترشح
لالنتخابات مدى الحياة في قضية
احتيال وفساد.

رئيس سريالنكا المخلوع
يعود إلى بالده

أفرجت عنهما بعد فترة وجيزة

قطعة عسكرية تابعة للبحرية اإليرانية (أرشيف  -أ ف ب)

الـسـبـت  ٣أيلول 2022

حاملة الطائرات الهندية"«آي إن إس فيكرانت" (أ ف ب)

ص ّرح مسؤول كبير في وزارة
الدفاع السريالنكية أمس أن
الرئيس المخلوع غوتابايا
راجاباكسا سينهي إقامته في
تايالند ويعود إلى بالده اليوم.
وقال المسؤول الذي طلب
عدم كشف اسمه إن غوتابايا
راجاباكسا «يقيم في فندق
تايالندي مثل سجين وهو
مصمم على العودة».
وتابع المسؤول« :أنشأنا للتو
فرقة أمنية جديدة لحمايته بعد
عودته السبت ،تضم عناصر
من الجيش ومجموعات من
الشرطة».
وأوضح أن راجاباكسا كانت
لديه تأشيرة تسمح له بالبقاء
في تايالند تسعين يوماً.
لكنه اختار العودة مع زوجته
وحارسه الشخصي ومساعد
آخر.
وكان راجاباكسا ف ّر من
الجزيرة في  13تموز
بعد اقتحام منزله من قبل
المتظاهرين الغاضبين بسبب
األزمة االقتصادية.

أفغانستان 18 :قتي ً
ال
بانفجار استهدف مسجدًا
أعلنت الشرطة األفغانية أمس،
أن انفجارا ً استهدف مسجدا ً في
مدينة هرات أدى إلى مقتل 18
شخصا ُ على األقل ،من بينهم
رجل الدين المعروف والمؤيد
لـ»حركة طالبان» مجيب عبد
الرحمن أنصاري ،كما أصيب 23
شخصاً.
وقال الناطق باسم الحكومة ذبيح
الله مجاهد إن «اإلمارة اإلسالمية
تعرب عن حزنها العميق لمقتله
َ
وسيعاقب المسؤولون عن هذا
الحادث».
وكان األنصاري يستقطب الكثير
من المصلين ومعروفا ً بخطاباته
النارية .وقد طالب قبل أسابيع
قليلة بقطع رأس من يحاول
معارضة النظام.
وفيما تعهدت طالبان بتعزيز
األمن في البالد منذ توليها
السلطة قبل نحو عام ،وقعت
انفجارات عدة في األشهر القليلة
الماضية استهدف بعضها
مساجد أثناء الصالة.

الريــــاضـــية
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الصفاء يُعادل الشباب الغازية في الوقت القاتل

الـسـبـت  ٣أيلول 2022

أخبار سريعة
درويش يواصل عالجه

إفتتحــت بعد ظهر امس املرحلــة األوىل من الدوري
اللبناني لكرة القدم للدرجة األوىل بمباراة واحدة أســفرت
عن تعادل فريقي الصفاء والشــباب الغازية ( )1-1عىل
ملعب األول يف وطى املصيطبة.
وجاء الشوط االول متوسط املســتوى ،حيث تبادل
الطرفان الهجمات من دون ان تهت ّز شــباك املرميَني .اما
يف الشــوط الثاني فتقدّم الفريق الجنوبي يف الدقيقة 52
بواســطة عبدالله حالوة بعد تلقيه كــرة داخل املنطقة
املح ّرمة فحوّلها خادعة بعيــدا ً عن متناول الحارس ربيع
الكاخي .وأســفر الضغط املتواصل من اصحاب االرض،
مقابل تراجع الغازية للمحافظة عىل الفوز واعتماده عىل
املرتدّات الخطرة ،عن إحراز حســن هزيمة بكرة رأســية
هدف التعادل الغايل يف الدقيقة .95

يُتوقع أن يف ّك العب الحكمة
الدولي لكرة السلة سيرجيو
درويش الجبس عن قدمه بعد
نحو عشرة أيام ،يخضع بعدها
لصورة اشعاعية جديدة لتبيان
وضع الكسر .وفي حال ظهرت
ٌ
إشارات إيجابية سيقرر الطبيب
ّ
المختص عندها وضع قدم
درويش في مجسم بالستيك
أو (حذاء طبي) يخوّله البدء
بالسير تدريجياً ،وسيستم ّر
بالعالج المبرمج لنحو شهرين
حيث يعود بعدها الى المالعب.
وكان درويش تع ّرض لالصابة
خالل تمارين منتخب األرز قبيل
مباراته امام الفيليبين والتي
انتهت بفوز لبنان.

مباريات اليوم وغدًا

وتستكمل املرحلة بعد ظهر اليوم بمباراتني :األوىل بني
األنصار وشباب الساحل عىل ملعب جونية البلدي الساعة
الرابعة والنصف ،والثانية بني الســام زغرتا والربج عىل
ملعب بحمدون البلدي الساعة الرابعة ،وتختتم غدا ً بثالث
مباريات ،فيلعب النجمة مع الحكمة يف جونية الســاعة
الرابعــة والنصف ،والعهد حامــل اللقب مع االخاء األهيل
عاليه يف بحمدون الســاعة الرابعة ،والتضامن صور مع
طرابلس الريايض يف الوقت عينه عىل ملعب صور البلدي.
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السلّة األميركيّة :ميتشل
إلى كليفالند
أفادت تقارير عــدّة بأن يوتا
ّ
تخــى عن نجمــه دونوفان
جاز
ميتشل ملصلحة كليفالند كافاليريز،
يف صفقة تبادل حصل خاللها من
األخري عــى ثالثة العبــن وثالثة
ّ
املخصص
خيــارات يف الـ"درافت"
النتداب العبــي الجامعات وحتى
الثانويــات واألجانــب اىل الدوري
األمريكي للمحرتفني يف كرة الس ّلة.
وتأتي هذه الصفقة التي أعلن
عنها موقعا "أي أس بي أن" و"ذي
أثلتيك" املوثوقان ،بعد شهرين عىل
قرار جاز التخيل أيضا ً عن نجم ارتكازه الفرنيس رودي غوبري ملينيسوتا
تمربوولفز.
وجراء هذه الصفقة ،ســيحصل جاز من كافاليريز عىل خدمات كل
من كولني سيكســتون والفنلندي الوري ماركانن وأوتشــاي أغباجي،
إضافة اىل الخيار األول يف "درافت" هذا العام.
ويأتي رحيل ميتشل ( 25عاماً) عن جاز بعد خمسة أعوام قضاها
مع الفريق الذي انتدبه يف الجولة األوىل من "درافت" العام  2017كخيار
رقم .13
وسجل ميتشــل املوســم املايض ما معدله  25.9نقطة يف املباراة
الواحدة مع  5.3تمريرات حاسمة.
وخالل املواســم الخمسة التي قضاها مع جاز ،لم يغب الفريق عن
األدوار اإلقصائيــة "بالي أوف" ،إال أنه لم يذهب أبعد من الدور الثاني يف
املنطقة الغربية( .أ ف ب)

مرسيليا يمدّد استعارة حارث
مدّد مرسيليا الفرنيس استعارة العب الوسط الهجومي املغربي
أمني حارث من شالكه األملاني ،بحسب ما أعلن النادي املتوسطي.
وأوضح مرسيليا يف بيان ان اإلعارة تتضمن خيارا ً لرشاء العقد،
من دون االعالن عن التفاصيل املالية ،فيما كتبت صحيفة "ليكيب"
الفرنسية ان خيار الرشاء التلقائي يبلغ  5ماليني يورو.
وحارث ( 25عاماً) ،املولود يف بونتواز يف فرنســا ،هو الالعب
الثاني عرش يضمه مرسيليا هذا الصيف ،وهو سجل املوسم املايض
يف إعارته األوىل إىل مرســيليا  5أهداف و 4تمريرات حاسمة يف 34
مباراة.
تد ّرج حارث يف نانت وبدأ معه املشــاركة االوىل
يف الدرجــة االوىل يف فرنســا يف آب  ،2016قبل أن
ينض ّم إىل شالكه يف صيف  2017مقابل  8ماليني
يورو" .اختري موسم  2018-2017أفضل العب
ناشــئ يف الدوري االملانــي ،بعدما خاض يف
موسمه االوّل  31مباراة وسجل  3أهداف ومرر
 6كرات حاســمة .ويف أملانيا ،خاض  119مباراة
سجل فيها  13هدفاً.
ارتدى حارث قميــص املنتخب املغربي يف 14
مباراة دولية ،وشــارك يف مونديال روسيا ،2018
ويأمل يف لعب دور رئيس يف مونديال قطر نهاية
العام الجاري( .أ ف ب)

يضم أرتور لتعزيز وسطه
ليفربول
ّ
عــزز ليفربــول اإلنكليزي
خط وســطه بالربازيــي الدويل
أرتور ميلو عىل سبيل اإلعارة من
جوفنتــوس اإليطايل حتى نهاية
املوســم ،ضمن مسعاه للتعامل
مع اإلصابات العديدة يف صفوفه.
ويأتي التعاقد مــع ارتور
( 26عامــاً) بعــد إصابة القائد
جوردان هندرسون خالل الفوز
عىل نيوكاسل يونايتد يف الدوري
اإلنكليزي املمتاز االربعاء املايض،
لينضم بذلك اىل الئحة طويلة من
املصابني تشــمل ايضا ً اإلسباني
تياغو ألكانتارا ،الربازييل فابينيو،
الغينــي نابي كيتا وألكســندر
أوكساليد-تشامربالين.
ويــرك أرتــور جوفنتوس
بعدما انضم اليه يف العام 2020
قادما ً من برشــلونة اإلسباني
ضمن صفقة حصول األخري عىل
البوسني مرياليم بيانيتش ،وهو
خاض املوسم املايض  31مباراة
مع "السيدة العجوز" يف الدوري
اإليطايل.

وقــال أرتور" :أنا ســعي ٌد
حقا ً لوجودي هنــا مرتديا ً هذا
القميــص الرائع بهذه الشــارة
الشهرية التي تمثل الكثري يف كرة
القدم العاملية .إنه حلم" ،كاشفاً:
"لقد تحدثنــا كثــراً ،وكانت
أفكارنا ورؤيتنا متطابقة تماماً،
وبالتايل أنا متأكــد من أنه كان
الخيار الصحيح".
وأردف" :أنــا ســعيد حقا ً
ومتحفز للغايــة ملواصلة عيش
حلمي عىل أرض امللعب وتقديم

كل ما لدي بقميــص ليفربول.
يتمتــع ليفربــول بتاريخ رائع
يف كــرة القدم .لقــد لعبت ضد
ليفربول وأنا أعرف ما هو شعور
التواجــد يف امللعب مع الجماهري
خلفهم .كنــت مع الخصم واآلن
أنا يف الجانب الصحيح ،وبالتايل
أنا متحمس حقــاً .إنه ناد كبري
مع مــدرب رائع هــو األملاني
يورغن كلــوب ،ومــع العبني
رائعني".
(أ ف ب)

يضم أوباميانغ وزكريا
تشلسي
ّ
أعاد تشليس الهدّاف الغابوني بيار-إيمرييك
أوباميانــغ اىل الــدوري اإلنكليزي لكــرة القدم
بالحصول عىل خدماته من برشــلونة اإلسباني
بعقد ملدة عامني ،رافعا ً بذلك حجم إنفاقه هذا
الصيف اىل  240مليون جنيه اسرتليني.
وأفادت التقارير بأن صفقة ض ّم
أوباميانــغ ( 33عامــاً) ك ّلفت
النــادي اللندنــي وإدارته
األمريكيــة الجديــدة
 10.3ماليــن جنيــه
اسرتليني ،ليصبح بذلك
التعاقد الثامــن للفريق
هــذا الصيف ،بعدمــا ض ّم أيضا ً العب الوســط
الســويرسي دينيس زكريا عىل سبيل اإلعارة من
جوفنتوس اإليطايل.
ويعود أوباميانغ اىل الدوري املمتاز بعد أشهر
عىل تركه الجــار اللدود أرســنال لإلنضمام اىل
برشلونة.
ويأمل تشــليس يف أن تؤدي إعادة لم الشمل
بــن أوباميانغ واملدرب األملانــي توماس توخل،
الذي أرشف عىل الغابوني يف بوروسيا دورتموند،
اىل تعزيز القدرة الهجومية للفريق بعد عودة ك ّل
من البلجيكي روميلو لوكاكو واألملاني تيمو فرينر
اىل فريقيهما السابقني إنرت اإليطايل واليبزيغ عىل

التوايل .واســتنادا ً اىل خربته يف الدوري
املمتاز الــذي توّ ج هدّافا ً له موســم
 ،2019-2018من املفرتض أال
يواجه أوباميانغ صعوبة
يف التأقلم مع تشــليس،
الذي أعلــن أيضا ً عن
ض ّم زكريا ( 25عاماً)
مــن جوفنتوس عىل
ســبيل اإلعارة حتى
نهاية املوسم مع خيار
التعاقد معه نهائياً.
ويأتــي انتقــال
الســويرسي اىل النــادي
اللندنــي بعــد أشــهر
عــدة عــى التحاقــه
بجوفنتــوس قادما ً من
مونشنغالدباخ األملاني
يف كانــون الثاني بعقد
ألربعة أعوام ونصف العام.
ومتأثرا ً باإلصابــة ،اكتفى زكريا
بخوض  9مباريات املوســم املايض يف
الدوري اإليطايل و 13باملجمل بقميص
جوفنتوس.
(أ ف ب)

"عمومية" آسيوية
للميني فوتبول

علمت صحيفتنا ّ
أن لبنان
سيستضيف للمرة األولى أعمال
الجمعية العمومية لإلتحاد اآلسيويّ
للميني فوتبول يوم السبت 17
أيلول الجاري .وفي هذا السياق
يبذل رئيس اإلتحاد اللبناني للعبة
أحمد دنش ونائبه باتريك عون
جهودا ً كبيرة من أجل إنجاح
اإلستضافة على كافة الصعد الفنية
واإلدارية واللوجستية ،وهما يقومان
لهذه الغاية بمروحة إتصاالت عربية
وآسيوية واسعة شملت رؤساء
وأمناء س ّر اإلتحادات القا ّرية ،لكي
يأتي هذا الحدث المه ّم على قدر
آمال وتطلعات االتحاد خصوصا ً
والوسط الرياضي اللبناني عموماً.

مشكلة من دون حل ّ

تساءل عد ٌد كبير من المتابعين
ألوضاع لعبة كرة القدم لماذا
ال تقدم البلديات التي تملك
المالعب على تأهيل أرضيتها
بالعشب الطبيعي ،أسوة ببلدية
طرابلس التي ،على رغم أنها
تعاني أوضاعا ً مادية صعبة،
ّ
تخصص صيانة دورية
اال أنها
تسمح بإجراء المباريات
الرسمية فقط عليه ،حيث بات
الملعب الوحيد في لبنان الذي
يتمتع بالمواصفات المطلوبة.
ُيذكر ّ
أن مالعب عدة أصبحت
اليوم خارج الخدمة السباب
متعددة ،منها بيروت البلدي
وصيدا البلدي إضافة الى ملعب
بلدية برج حمود المقفل منذ
سنوات ،كذلك ملعب مدينة كميل
شمعون الرياضية المُهمل من
قبل المعنيين.
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رفــــــــــيق خــــــــــوري

"يونيفيل" وصواريخ
ومقاومة لتحرير فلسطين
لبنان ومجلس األمن يمارسان بالتفاهم
خداع النفس في مسألة القوات الدولية منذ
العام  .1978لبنان يتصرف كأن وجود قوات
دولية في الجنوب عامل إطمئنان له في ضبط
الصراعات والمخاطر التي ال قدرة له عليها.
ومجلس األمن يمدد للقوات التي جيء بها
بموجب القرار  425بعد اعتداء إسرائيلي،
وبقيت بعدما انسحبت إسرائيل بقوة المقاومة
مدعية تطبيق القرار ،ويعززها بموجب القرار
 1701بعد حرب  .2006بيروت تعترض،
بناء على طلب المقاومة اإلسالمية بعد
المقاومة الفلسطينية ،على أي تغيير جذري
في مهمة القوات الدولية لجهة التشدد والردع.
والمجلس يعجز عن التوافق بين األعضاء على
تغيير المهمة ،فيكتفي في كل تمديد بالدعوة
الى قيام القوات بالمهمة الموكلة إليها من
دون مضايقات بإسم "األهالي".
والكل يس ّلم بالواقع ،وإن كان البعض
ينتقده .فال القوات الدولية لعبت دور
"الحاجز" بين إسرائيل ومنظمة التحرير
الفلسطينية .وال هي تمكنت من وقف
اإلعتداءات اإلسرائيلية والعمليات الفدائية أو
حتى من اإلجتياح اإلسرائيلي الكبير للبنان
عام  1982والذي قاد الى إخراج منظمة
التحرير من بيروت والجنوب .ال المقاومة
اإلسالمية التي عملت لتحرير الجنوب أصرت
على سحب القوات الدولية .وال "اليونيفيل"
المعززة بعد حرب  2006تمكنت من جعل
منطقة عملياتها جنوب الليطاني خالية
من المسلحين واألسلحة ،ومن وقف الخرق
اإلسرائيلي للسيادة اللبنانية برا ً وبحرا ً وجواً.
منذ القرار  1701في العام  ،2006ونحن
نسمع في مجلس األمن كما في بيروت إلتزام
تطبيق القرار الدولي بكل مندرجاته .لكن
لعبة األمم ال تزال تحول دون اإلنتقال من
"وقف العمليات العدائية" كمرحلة أولى
الى "الوقف الدائم إلطالق النار والسالم
المستدام" كمرحلة نهائية .والسؤال هو:
ما الحاجة الى وجود "اليونيفيل" إذا صار
لبنان "منصة صاروخية" لردع إسرائيل عن
شن حرب على إيران ،ثم إلزالة إسرائيل من
فوق الخريطة في حال هاجمت الجمهورية
اإلسالمية ،كما أعلن بوضوح قائد الحرس
الثوري اإليراني الجنرال حسين سالمي؟ ما
معنى الجمع في لبنان بين مئة ألف صاروخ
وبين قوات دولية يمنع "األهالي" قيامها بما
يزعج المقاومة؟
ال أحد يقدم أجوبة ،وسط اإلستمرار في
التفاهم على خداع النفس .وال شيء يوحي
أن مخاطر الذهاب الى حرب عبر التلويح
بورقة القوة في معركة ترسيم الحدود
البحرية صارت وراءنا بالفعل .وما دام تحرير
فلسطين جزءا ً من مشروع "محور المقاومة"
بقيادة إيران ،حيث "حزب الله" هو القوة
األساسية ،فإن التحرير يحتاج الى ما يتجاوز
القصف الصاروخي ،وبالتالي الى إخالء
الجنوب من القوات الدولية .لكن الظاهر أن
اللعبة مختلفة.
كان سن تزو يدعو الى ما سماه "الجسر
الذهبي لتراجع العدو" .لكن "اليونيفيل"
ليست الجسر الذهبي للتقدم نحو العدو.

هــــــــــــــل
تعـــــــــــلم

يبلغ عدد نبضات
قلب الحوت 9
يف الدقيقة الواحدة
وهي األق ّل
عىل اإلطالق.

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

تحلّق فوق زهرة لوتس في بحيرة دال في سريناغار (أ ف ب)

الحمية النباتية تزيد خطر اإلصابة بكسور في الورك
وفق دراسة بريطانية واسعة ،يرتفع
خطر التعــ ّرض لكســور يف الورك لدى
املرأة النباتية أكثر من تلك التي تستهلك
اللحوم .ينطبق ذلــك عىل الحميات التي
تخلو من اللحوم ،وترتاجع فيها نســبة
الربوتينات التي تســهم يف بنــاء الكتلة
العضلية ،ونســبة الفيتامينات واملعادن
التي تقــوي العظام ،مثل الكالســيوم
والفيتامني .B12
استكشف جيمس ويبسرت وفريقه من

جامعة "ليدز" الربيطانية دراســة واسعة
ومســتمرة تعقبت أكثر مــن  26ألف امرأة
يف بريطانيــا طوال  20ســنة تقريباً .كانت
املشاركات ترتاوح بني  35و 69عاما ً
أعمار
ِ
ّ
املحصلــة ،تع ّرض 3%
يف بدايــة البحث .يف
املشــاركات تقريبا ً لكسور يف الورك يف
من
ِ
تلك الفرتة .وكانــت املجموعة النباتية أكثر
ً
مقارنة
عرضة لهذه الكســور بنسبة 33%
بمســتهلكي اللحوم بمعــدل خمس مرات
أسبوعيا ً عىل األقل.

سونا في القارب ويوغا مع الماعز في سويسرا
من أجل تشــجيع املســافرين عــى زيارة
ســويرسا هذا الخريف ،أطلقت الهيئة املسؤولة
عن الرتويج للسياحة يف هذا البلد الواقع يف جبال
األلب ،حملة حول نشــاطات غري عادية تتمحور
حول الطبيعــة والرفاه مثل الســونا يف قوارب
واليوغا يف الجبال مع املاعز .وأطلقت هذه الحملة
لتوّها يف سويرسا وكذلك يف البلدان املجاورة ،أملانيا
والنمسا وإيطاليا وفرنسا.
وتهدف الحملة إىل دعم الســياحة يف الخريف،
وهو موســم راكد مثّل  17%فقــط من حجوزات
الفنــادق عام  ،2019عقب نهاية موســم صيفي
شــهد خالله القطاع انتعاشا ً واضحا ً لكن من دون
العودة إىل مســتويات ما قبل الجائحة .وتشــمل
توفري منتجع صحي ( )SPAوسط الطبيعة يتضمّ ن

السونا يف قارب يجوب بحرية لوسرين ،ورحلة عىل
بحرية برينتس قرب إنرتالكن يقفز خاللها املسافر
يف امليــاه الجليدية قبل العودة إىل املركب الذي توجد
عىل متنه مياه تبلغ حرارتها  38درجة مئوية.
وتتضمن أيضا ً ممارسة اليوغا وامليش ملسافات
طويلــة مع املاعز يف كانتــون غراوبوندن والعالج
بالنبيذ يف كروم الفو املطلة عىل بحرية جنيف.
ويش ّكل الزوار املحليون النسبة األكرب من سيّاح
موسم الخريف يف سويرسا .وتعتزم هيئة السياحة
السويرسية تكثيف حملتها يف الخارج إلعطاء دفعة
للقطاع عرب االستفادة من الرغبة يف السفر لزيادة
عدد السياح األجانب قبل فصل الشتاء حني يتدفق
السيّاح األوروبيون للتزلج يف منتجعات البالد.
(أ ف ب)

أقدم ديناصور أفريقي في زيمبابوي
أعلــن علماء يف زيمبابوي اكتشــاف بقايا أقدم
ديناصــور يف أفريقيا جاب األرض قبــل نحو 230
مليون عام .وأوضح الفريــق الدويل لعلماء األحافري
أن الديناصور "مبرييسوروس راثي" كان يبلغ طوله
حواىل مرت واحــد فقط ويصل وزنه إىل  30كيلوغراما ً
وكان يملــك ذيالً طويالً .وقال كريســتوفر غريفني
العالم الذي اكتشــف العظمة األوىل لهذا الديناصور:
"حفرت عظمة الفخــذ وعرفت حينها أنه ديناصور
وأنني أمســك بأقدم أحفورة ديناصور معروف من
أفريقيا .كان يميش عىل قائمتني وكان رأسه صغرياً".
ويرجّ ح أنه من أكلة اللحوم التــي تتغذى بالنباتات

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

والحيوانات الصغرية والحرشات .وينتمي إىل فصيلة
الصوروبودومورف ،وهي الساللة نفسها التي شملت
يف ما بعد الديناصورات العمالقة الطويلة العنق.
وعثر فريق مــن الباحثني من زيمبابوي وزامبيا
والواليات املتحدة عىل الهيــكل العظمي للديناصور
خالل بعثتــن يف عامي  2017و .2019ولم يعثر عىل
بقايا ديناصورات من الحقبة نفســها إال يف أمريكا
الجنوبية والهندُ .
وســمّ ي الديناصور تيمّ نا ً بمنطقة
إمبري يف شمال رشق زيمبابوي حيث عثر عىل الهيكل
العظمي ،وعالم األحافري مايــكل راث الذي أبلغ عن
املتحجّ رات للمرة األوىل يف هذه املنطقة( .أ ف ب)
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