تحت المجهر

NI DAA A L WATA N

الـســبــت

 ١٧أيـلـول ٢٠٢٢

محــليــات

٢

معركة دستورية بين
بعبدا والسراي عنوانها
صالحيات حكومة
تصريف األعمال

محــليــات

الـعــدد  - ٩٣٦الســنة الــرابـــعــة

nidaalwatan.com

Saturday 17 September 2022, Issue 936 - Year 4

 24صــفحــة

 ٥٠٠٠ليرة

٩+

عكار المنسيّة أقرب
إلى السويد من بيروت

لـبــنـانـهـم لــبــنــانــنــا

٣

ُّ
التفلت
الجيش يخشى
االجتماعي ...ومستعد
لمرحلة "ما بعد العهد"

مــــدارات ١٦
الحرب في أوكرانيا...
عندما يجرؤ الروس
على معارضة بوتين

إقــتـصـــاد ١٧
الدراجة النارية الحل ّ
األوفر واألنسب بد ًال
من السيارة

المودع عبد سنّو "خلف قضبان" بنك لبنان والمهجر أمس في بيروت (فضل عيتاني)

استقبال فرقة "مياس" في صالون الشرف في المطار مساء أمس (فضل عيتاني)

ثورة المودعين:
السلطة والمصارف
وجهان لـ"عملة منهوبة"!

أهال بهالطلة "ميّاس"!

بعد نحو ثالث ســنوات بالتمام والكمال عىل اندالع "ثورة ترشين" ،عانى خاللها
ً
اللبنانيون األم ّرين ذال ً
ومهانة عىل أعتاب املصارف طلبا ً ألموالهم املنهوبة واملحجوبة،
وبعدما مات من مات من املودعني أو أضحى طريح فراش املوت دون أن يســتحصل
عــى أمواله أو أقله كلفة عالجه ،كان ال ب ّد مــن وصول فتيل األزمة إىل لحظة انفجار
حتمي وصدام مبارش بني املودع ومرصفه ،وال عجب بتوايل األحداث املتفرقة وتدحرج
األمور وصوال ً إىل مشهدية األمس التي بدت أشبه باندالع "ثورة مودعني" عازمني عىل
اسرتجاع جنى أعمارهم ولو بالقوة" ...ويا روح ما بعدِك روح".
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موازنة " 2022بعيدة كل ّ ال ُبعد"
عن مطالب صندوق النقد
العـــالـــم ١٩

بــاتــريــســـــيــا جــــــــالد

الجيش الروسي ُيعاني
ضعفًا :كيان ينخره
الكذب والفساد!

ســقط مرشوع موازنــة  2022عىل
مرسح مجلس النواب أمــس ،جراء عدم
تفعيل اإلجــراءات التصحيحيــة املرجوّة
يف بنــوده ،وذلــك بعد هرج ومــرج وبدء
التصويت العشــوائي عليه قبــل أن تبدأ
عملية اإلنسحاب من الجلسة .وبذلك تكون
الحكومــة يف وضعية حرجة أمام صندوق
النقد الدويل الذي اعترب أنها تتباطأ يف إنجاز
اإلجراءات املطلوبة منها.

الريــاضــية ٢٢
سبليني لـ"نداء الوطن":
حقنا أن ندخل عالم
كرة السلة

وتعود األســباب الحقيقية وراء عدم
ّ
توفر النصاب القــرار املوازنة كما أوضح
نائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان
حاصباني لـ"نــداء الوطن" ،اىل عدم وجود
جدية يف التعامل مع املوازنة بل حتى ارقام
او مقاربة شاملة لها .فهي بعيدة كل البعد
عما يتطلبــه اإلتفاق مع صنــدوق النقد
الدويل خاصة من ناحية االصالحات ،وبذلك
باتت املوازنة تش ّكل أداة خلل ،أعدّت بحجة
الرسعة املطلوبة لالتفاق مع صندوق النقد،
بينما ال تفي بنودها بهذا الغرض"20 .

بدمــوع الفــرح وباقــات الورد،
استُقبلت أمس فرقة «ميّاس» اآلتية من
ً
حاملة لقب
الواليات املتحــدة األمريكية
« ، »America’s Got Talentحيث ّ
غص
صالون الرشف يف مطار «رفيق الحريري
الدويل» بأهايل وأصدقاء الفرقة ،وســط
استقبال شــعبي وأجواء عائلية حارة
بدت ممزوجة بالفحر والشوق وعكست
فخــر أهايل أعضــاء الفرقــة وعموم
اللبنانيني بانجاز هذه الفرقة وإبداعها.
وتحت شــعار «كرمالك يا لبنان»
الذي أطلقه من أمريكا وترددت أصداؤه

عىل ألســنة اللبنانيني يف لبنان واملهجر،
وبعدما رشّ ف اســم وطنه ورفعه عاليا ً
عىل خشــبة أعظم وأهم الربامج الفنية
العاملية ،دخل املدرب املبدع نديم رشفان
إىل صالــون الرشف محتضنــا ً أعضاء
فرقتــه ومحتفيا ً وإياهــا باالحتضان
الوطنــي العارم لإلنجــاز العاملي الذي
تحقق يف لوس أنجلــوس ،فأعرب عن
بالغ فرحتــه وعظيــم رسوره ،مثمّ نا ً
عاليــا ً «الثقة التي وضعها أهايل أعضاء
فرقة «ميّاس» به» ،والتي شدد عىل أنها
«كانت ثقة كبرية جداً».

"إعالن سمرقند" يؤكد تعزيز التعاون الدفاعي

موسكو وبكين :لنظام دولي جديد
مع تصاعد التوتّرات الجيوسياســية والعسكرية حول العالم ،سعى الرئيسان الرويس
فالديمري بوتني والصيني يش جينبينغ إىل حشــد قادة آسيا خلف ما يُمكن اعتباره "نظاما ً
دوليّا ً جديداً" لــدى لقائهم أمس يف إطار قمة منظمة شــنغهاي للتعاون التي هدفت من
خاللها موسكو وبكني اىل تحدّي النفوذ الغربي.
لكن رسعان ما برزت التصدّعات السياســية الهائلة خالل القمة ،إذ قال رئيس الوزراء
الهندي ناريندرا مودي للرئيس الرويس ّ
إن اآلن "ليس وقت" إشــعال نزاع يف أوكرانيا ،بينما
اندلعت مواجهات حدودية ضارية بني قوات قرغيزســتان وطاجيكستان فيما كان زعيما
البل َديْن يُشاركان يف القمة.
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إكتشاف مئات الجثث في مقبرة جماعية قرب إيزيوم

ُحمل الروس المسؤولية:
زيلينسكي ي ّ
قتلة وجلّدون

ّ
تتكشف "جرائم حرب" وانتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان
بات أمرا ً "طبيعيّاً" أن
يف ك ّل منطقــة مح ّررة من الجيش الرويس ،الذي يمتهــن البطش باملدنيني للتعويض
معنويّا ً عن خسائره املذ ّلة والفادحة يف امليدان بمواجهة مقاتيل املقاومة األوكرانية ،إذ
عثرت السلطات األوكرانية أمس عىل مئات الجثث يف مقربة جماعية يف غابة قريبة من
مدينة إيزيوم التي استعادتها القوات األوكرانية من الروس يف منطقة خاركيف ،حيث
أعلنت الرشطة العثور عىل " 10غرف تعذيب".
20

بوتين خالل حديث جانبي مع شي على هامش ّ
قمة منظمة شنغهاي أمس (أ ف ب)
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معركة دستورية بين بعبدا والسراي عنوانها
صالحيات حكومة تصريف األعمال
غــادة حــالوي
تدور خلــف الكواليس معركة خفية
عنوانهــا صالحيات حكومــة ترصيف
االعمال يف حــال الفراغ الرئايس .تضارب
دراســات قانونية واختــاف يف وجهات
النظر جراء تفسري الدستور واحكامه .يف
كل مرة تواجه فيها البالد ازمة دستورية
يربز االختالف حول تفســر الدســتور
وآخرها حول صالحية الحكومة الحالية
والتي تحولت حكومة ترصيف اعمال فور
صدور نتائج االنتخابات النيابية مبارشة.
من جهة بعبدا تربز دراسة قانونية تقول
ان حكومة ترصيف االعمــال ال يمكنها
ان تمارس صالحيات رئيس الجمهورية
ما لم تتحول اىل حكومة سياسية تراعي
التوازنات الطائفية والسياســية يف البلد،
تخالف مثل هذه الدراســة رأي مستشار
رئيس الجمهورية الوزير الســابق سليم
جريصاتي الذي قال بالفم املآلن ملقربني:
«إطلعت عىل الدســتور مــادة مادة ولم
اجد ما يعطي رئيس الجمهورية رشعية
االســتمرار يف بعبدا بعد انتهاء واليته».
فتــوى جريصاتي لم تنــل رىض رئيس
«التيار الوطني الحر» جربان باسيل فكانت
ســببا ً اضافيا ً يف التباعد بني الرجلني .من
ناحية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي فان
دراســة املرجع القانوني حسن الرفاعي
حارضة وهــي تؤكد رشعية اســتمرار
الحكومة يف سد الفراغ الرئايس بممارسة
صالحيات رئيس الجمهورية بالحد االدنى
اي بتسيري شؤون البلد الرضورية.
معنــى القــول ان كالً مــن رئيس
الجمهوريــة ورئيــس حكومة ترصيف
ّ
االعمال
يحض ملعركة ما بعد انتهاء والية
الرئيــس عون .حتــى آراء مؤيدي عون

خفــايـــا
إســتهجنت أوســاط
سياســية طريقة تعاطي رئيس
مجلس النواب نبيه بري مع وزير
املالية يوسف الخليل مما يوحي
باإلســتياء من أدائه يف ما خص
املوازنة.
يــردد أن جهــة حزبية
تحــاول التوصــل إىل اتفاق مع
رئيس هيئة الــراء العام عىل
سلسلة تعديالت لقانون الرشاء
العام إلعفاء البلديات من بعض
أحكامه.
الحظت جهــات متابعة
سياسية وشعبية أن «حزب الله»
هو الطرف الوحيد تقريبا ً الذي لم
يفرح ولم يهنّــئ بإحراز فرقة
مياس املرتبــة األوىل يف برنامج
املواهب يف أمريكا.

عون وميقاتي في اللقاء السادس

يف الثغــرات القانونية وايجــاد مخارج
واملقربــن منه نصحتــه بتجنب خوض
ممكنة لتقطيع الوقت ،ريثما يتنبه العالم
مثل هــذه املعركــة ألن حكومة ميقاتي
اىل الفراغ الرئايس ويســاعدنا يف اختيار
يمكنها ترصيــف االعمال باملعنى الضيق
للكلمة ،بينما يبــدو ميقاتي مرتاحا ً اىل
رئيس جمهوريتنا.
وضعية حكومته مبــاركا ً من مرجعيته
يقول قائل ان «حــزب الله» بات يف
الســنية اي دار الفتوى.
حرية من امره بني رئيس
لكن معركة الصالحيات
الحكومــة نجيب ميقاتي
تلك تحــرف االنظار عن
ورئيس «التيــار الوطني
يريد «"حزب الله"» تشكيل
اساس املشكلة وهي ان
الحــر» جربان باســيل.
الكل بما فيــه املجتمع حكومة بأي ثمن لكن يريد تشكيل حكومة بأي
ثمن لكن لــن يقبل ضمنا ً
لن يقبل ضمنًا أن
الدويل ال يهتم بانتخابات
رئاسة الجمهورية اكثر
ان يأتــي تشــكيلها عىل
يأتي تشكيلها على
من االلتفات اىل تشــكيل
حســاب كرس املسيحيني
حساب كسر المسيحيين
حكومــة جديــدة وهو
واستضعاف باسيل.
واستضعاف باسيل
صلب املوضوع وأساس
لــن يــرك «حــزب
الله» االمــور عالقة اىل ما ال نهاية ،يقول
الخلل.
املقربون الواثقون من انه لم يكشف كامل
فاملشكلة االساسية هي عدم القدرة
اوراقه بعد سواء من ناحيته او من ناحية
عىل تشكيل الحكومة والذهاب بعدها اىل
ميشال عون الذي ،وخالفا ً لكل التحليالت،
انتخاب رئيس جديد للجمهورية ال البحث

فهو لن يبقى لحظة بعــد انتهاء واليته
يف بعبدا .عون الحريص عىل الدستور لن
يخالف مواده الي سبب كان لكن اوراقه
ال تزال بمتناول اليد ،ومن بينها مراسيم
قبول استقالة الحكومة التي تصدر عادة
فور تشكيل الحكومة الجديدة ليتم قبول
االســتقالة وتعيني حكومة جديدة .هذه
لم تحصــل بعد كما من غري املســموح
السماح بأن ينفد اي طرف لالستفادة عن
طريق اســتضعاف الحلفاء« .حزب الله»
وان كان يرغــب بحكومة يف ارسع وقت
ممكن لكنه يرفض تشكيلها عىل حساب
كرس حلفائه ،لكنه باملقابل لن يبقي البلد
عرضة لالزمة للنفاذ منها اىل حســابات
اخرى داخلية وخارجية.
البلــد عىل شــفري مخاطــر كربى
والشــارع خيار وارد خاصة بعد انتهاء
ليــل  31ترشين حيث ســيواكب خروج
عون من القرص جمهور مؤيديه .بعدها

باسيل يحاول فرض ترشيحه «"الهزيل"»...
متى تصل كلمة السر "«النووية"»؟
أالن ســركــيـــس
يخوض رئيــس «التيار الوطني الح ّر» النائب
جربان باسيل إحدى أرشس معاركه ،فهو يحاول
أن يثبــت زعامته داخــل تياره وعىل الســاحة
املســيحية ،كذلك فإنــه يعمل ألن يكــون املم ّر
اإللزامي لرئاسة الجمهورية.
خدم الحــ ّ
ظ وعضالت «حزب الله» باســيل
ألقىص حدود ،ومنحــاه كتلة نيابية من  17نائباً،
لكن ما يمكن تأكيده أن هذه الكتلة غري مرتاصة
وقد «تفــرط» يف أي لحظة ،خصوصا ً مع مغادرة
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قرص بعبدا.
لكن حتى تلك اللحظة ،لن يتج ّرأ أحد من تكتل
«لبنان القوي» ،بمن فيهم النائب أالن عون ،الذي
إعرتض عىل طرد زمــاء له من «التيار» وأبرزهم
النائبان الســابقان زياد أسود وماريو عون ،عىل
مغادرة الربتقايل ،لذلك سيبقى باسيل يلعب لعبة
ثاني أكرب تكتل مســيحي بعد «القوات اللبنانية»
والحاجــة امللحّ ة لـ»حزب اللــه» لتأمني الغطاء
املسيحي.
وإذا اســتم ّر باســيل يف ابتزاز «حزب الله»
ونجح يف فرض نفســه مرشحا ً رئاســياً ،فإن
الواقعية تقول هل سينال موافقة إقليمية ودولية،
ومن سينتخبه من الحلفاء قبل الخصوم؟
ال تدعم الواليات املتحــدة األمريكية وصول
باســيل بأي شكل من األشــكال بل إنها فرضت
عقوبات عليه ،وما ينطبق عىل واشــنطن ينطبق
عىل الريــاض التي تعترب أن باســيل هو حليف
«حزب الله» الذي يُش ّكل عدو اململكة.
وبالنســبة إىل طهران ،فإن موقفها مرتبط
بموقف «الحزب» مثلها مثل دمشــق التي إنعدم
تأثريها عىل الســاحة اللبنانيــة لصالح النفوذ
اإليراني ،وبالتايل فإن باســيل خارج الحسابات

نصرالله وباسيل وحلم الرئاسة «"المستحيل"»

اإلقليمية والدولية .أما داخلياً ،فهنا تكمن املشكلة
األكرب ،فـ»حزب الله» الــذي نجح بفرض عون
رئيسا ً ال يمكنه إجبار حلفائه عىل إنتخاب باسيل،
علما ً أن عون لم يصــل إىل بعبدا قبل موافقة كل
من «القوات اللبنانية» وتيار «املستقبل» والحزب
«التقدمي اإلشرتاكي».
ويف بوانتاج بســيط لألرقام ،فــإن من يؤيد
باسيل هم :تكتل «لبنان القوي» وعدده  17نائباً،
كتلة «الطاشناق» البالغة  3نواب ،وتكتل «حزب
الله» الذي يبلغ عدده  15نائباً ،وبالتايل فإن باسيل
غري قادر عىل حصد أكثــر من  36صوتاً ،يف حني

حظوظ باسيل الرئاسية شبه معدومة
وفق الظروف الداخلية والخارجية
الموجودة وإن أقصى ما يستطيع فعله
هو اإلستمرار بابتزاز "«حزب الله"»

يعترب الرئيس نبيه بري وتيــار «املرده» والنائب
السابق وليد جنبالط وبقية أطراف املعارضة من
أبرز املعارضني لوصوله.
من هنا ،فإن حظوظ باســيل الرئاسية شبه
معدومة وفق الظــروف الداخليــة والخارجية
املوجــودة ،وإن أقــى ما يســتطيع فعله هو
اإلستمرار بابتزاز «حزب الله» لتحصيل أكرب قدر
من املكاسب السلطوية.
والجدير ذكره ،أن «حزب الله» لم يعلن حتى
الساعة اسم مرشــحه الرئايس وذلك تحسبا ً من
ردة فعل باســيل ،ويحاول «الحزب» جمع باسيل
وفرنجيــة مجددا ً من أجل التوصل إىل ما يشــبه
اإلتفاق الرئــايس بني الرجلــن ومحاولة إقناع
باســيل بالتنحي وترك الفرصة لفرنجية ،إال أن
حسابات باسيل مغايرة تماما ً لحسابات «الحزب»
ومصالحه ،وبالتــايل فإن الغموض الرئايس حتى
داخل الفريق نفسه سيزداد يف األسابيع املقبلة إىل
أن تأتي كلمة الرس «النووية».

ستشهد االيام اصطفافات اخرى سيكون
لها انعكاســها خاصة يف حال فشــلت
مساعي انتخاب رئيس جديد للجمهورية
وهو االحتمال االكرب .واىل ان تنتهي واليته
لن يدعهم عــون يهنأون باالنتصار عليه
ولن يســلمهم بالســهل او يوضح لهم
خطواته.
لعون اوراقه ومليقاتي ايضاً .فالرجل
لن يســلم رايته بســهولة وهــو رئيس
الحكومة الذي ســيكون الوحيد املعرتف
برشعيته بعد أيام وســيتحول اىل حاكم
بأمره دســتورياً .عني ميقاتي عىل هذه
اللحظة وعليها يبني حســاباته ،ولذا إن
بقيت الحكومة الحاليــة او تم تعويمها
بتغيري طفيــف فاالمر ســيان .املهم يف
حساباته ان يد باسيل لن تكون هي الطوىل
وصــدى صوته لن يــردد يف ارجاء بعبدا
املقفلــة االبواب .وحدها ابــواب الرساي
ستبقى مرشعة لكن عىل ...املجهول.

عون يتسلّم دعوة لحضور
القمة العربية في الجزائر
تســ ّلم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون
امــس يف قــر بعبدا دعوة رســمية مــن رئيس
الجمهوريــة الجزائريــة الديموقراطية الشــعبية
عبد املجيد تبون ،لحضور الــدورة العادية الحادية
والثالثني ملجلس جامعة الدول العربية عىل مستوى
القمة التي تعقــد يف الجزائــر يف االول والثاني من
ترشين الثاني املقبل.
نقل الدعوة وزيــر العدل وحافــظ االختام يف
الحكومة الجزائرية الســيد عبد الرشــيد طبي ،يف
حضور السفري الجزائري يف بريوت عبد الكريم رقيبي
واملستشار يف وزارة الخارجية الجزائرية السيد محمد
مريمي.
وأمل الرئيس الجزائري يف ان تكون مشــاركة
الرئيس عون يف القمة «مســاهمة فعالة يف انجاحها
من منطلق الــدور الرائــد للجمهوريــة اللبنانية
الشقيقة ،بوصفها من مؤســي الجامعة العربية
وتاريخها الحافل باملواقف النبيلة والجهود املخلصة
يف الدفاع عن قضايــا امتنا العربيــة ،ويف مقدّمها
القضية الفلسطينية» .وقال يف رسالته« :إن الجزائر
التي تترشف باســتضافة هذا االســتحقاق العربي
الهام ،يف ظل الظروف الدقيقــة التي تمر بها امتنا،
وما تواجهه من تحديات ،ال ســيما تلك الناجمة عن
التوترات املتزايدة عىل الســاحة الدولية ،تعوّل كثريا ً
عىل املشــاركة القوية للبنان الشقيق ،يف تثمني هذا
املوعد املتجدد ،وتكثيف التشــاور والتنســيق بغية
توحيــد كلمتنا وتعزيــز قيم التضامــن والتكاتف
بيننا ،وتوجيه جهودنا املشرتكة ملا فيه خري اوطاننا
وشعوبنا حارضا ً ومستقبالً».
وتمنى عون التوفيق للجزائر يف تنظيم القمة بعد
انقطاع استمر ثالث ســنوات ،ال سيما وان الجزائر
اختارت تاريخا ً للقمة مناســبة مجيدة هي الثورة
الجزائرية .كما تمنى التوفيق للمساعي الديبلوماسية
الجزائريــة التي تعمل عىل توفــر مقومات النجاح
للقمة التي تنعقد يف وقت تواجه الدول العربية قضايا
مصريية تستوجب جمع الشمل.

محـــــليـــــات
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ما ّ
حذرت منه المؤسسة العسكرية بدأ يتظ ّ
ّ
ويتوسع
هر

الجيش يخشى التفلُّت االجتماعي ...ومستعد
لمرحلة "«ما بعد العهد"»
املفتوحة أمام هذا االستحقاق املفصيل .وترت ّكز هذه
راكــيــل عــتــيّـــق
األســئلة أمنياً ،عىل دور الجيش اللبناني ووضعه
بعد نجاح املحــاوالت الفردية لعدد من املودعني
واســتعداداته .فهل هو قادر عــى ضبط الوضع
باســتعادة بعض من ودائعهم عرب اقتحام املصارف
ومنعه من التفلت؟ هل يُمســك باألوضاع األمنية؟
التــي ائتمنوها عىل أموالهم ،يبدو ّ
أن الســبحة ك ّرت
وهل هو قادر أساسا ً عىل االستمرار بتماسك؟ وماذا
وبدأت تأخذ منحى آخر ،فباتت أكرب عددا ً وأكثر تقاربا ً
لو حصلت الفوىض؟ ماذا لو ق ّرر رئيس الجمهورية
زمنياً ،وتج ّلت أمس بعدد من «االقتحامات» بالتزامن،
العماد ميشال عون عدم مغادرة القرص الجمهوري
قيــل ّ
إن أحــد «أبطالها» عســكري يف الجيش .هذه
عند انتهاء واليته؟ وكيف سيتعامل الجيش مع هذا
املحاوالت التي قد تبقى محدودة ومحصورة أو تكون
السيناريو؟
مُن ّ
ّ
وتتوســع اىل درجة التفلت ،تؤرق املؤسسة
ظمة
تستبعد جهات عدة إقحام الجيش يف سيناريو
العسكرية مثل أي مظاهر أخرى لـ»الغضب الشعبي»،
«جهنمــي» كهذا ،كذلك تســتبعد حصــول هذا
السيناريو من أساسه ،إذ ّ
فاألمن االجتماعي يُشــ ّكل الهاجس
إن حدوثه
العماد جوزف عون
يعني ّ
األكرب لدى القيادة العسكرية ،ويستم ّر
أن البلد متجــه اىل وضع آخر
فجر الجرود ،فهو يعترب ّ
أن هذه املعركة األمنية لم
قائد الجيش العماد جــوزاف عون يف
وحالة جديــدة لن يكــون للجيش
رئيس الجمهورية ال
تنته ّ
ألن لبنان مفتوح عــى هذا الخطر اإلرهابي
التحذيــر من «الخطــر األكرب» ،وهو
أساســا ً قــدرة عــى مواجهتها أو
تأثري الوضــع االقتصادي عىل الوضع يُمكنه «"حمل"» بقائه احتوائهــا ،فيمــا ّ
انطالقــا ً من محيطه وموقعــه يف منطقة تعاني
أن املجتمع الدويل
باستمرار من هذا الخطر .ويستمر الجيش يف تتبع
األمني  -االجتماعي مع انعكاساته يف في القصر ولن يعمد يشــدّد قوال ً وفعالً ،عىل رضورة دعم
الخاليا اإلرهابية وتوقيفهــا ،وكان آخرها «خلية
الشــارع ،إذ ك ّلما اشتدت األزمة املالية
الجيش ومساندته للبقاء صامداً ،إذ
مع النائب جبران باسيل
إن الخارج يعلم حسيا ً ّ
ّ
القرعون» .وفيمــا تفيد معلومات أن ال جديد عىل
ّ
سيتوسع
 االقتصادية  -املعيشــيةأن صمود البلد
إلى القيام بهذه
مســتوى دخول إرهابيني اىل لبنان ،يبقى التخوف
«الفلتــان» االجتماعي  -االمني .فهذه
واســتمراره رهن صمود املؤسسة
دائما من هذا الخطــر ،إذ ّ
إن تهريب اإلرهابيني اىل
التحــركات ال تُح ّل باألمــن فقط ،بل
«"الدعسة الناقصة"»
العســكرية واســتمرارها ،فاألمن
بالسياســة واإلقتصاد ّ
لبنــان وارد وقائم ،وحني يجــري الضغط عليهم
ألن ســببها
واالســتقرار مُناطان بالجيش الذي
يف دول عربيــة «ينزحون» اىل لبنــان ،وبالتايل ّ
إن
سيايس واقتصادي.
أثبت ذلــك يف أكثر من محطــة ،وتم ّكن من خالل
تعاطي الجيش مع مســألة اإلرهاب يجري وفق
وبالتايل ســيكون الجيش مجددا ً أمــام تحدّي
تماســكه والتزامه قــرارات قيادته ،مــن اجتياز
أعىل مســتويات الدقة والحذر واألمن االستباقي
التعامل مع هذه التحركات االحتجاجية واالعرتاضية،
اســتحقاقات صعبة وخطرية ،و»إنقاذ» البلد من
علما ً ّ
واملتابعة وبوترية متواصلــة ملنع هذه الخاليا من
أن السلطة السياسية هي املسؤولة عنها إذ إنّها
فتن ومطبات أمنية عدة ،خصوصا ً بدءا ً من «ثورة
من تسبّبت باألزمة أوال ً ومن تقاعست قصدا ً أو عجزا ً
تنفيذ أي نشاط إرهابي.
 17ترشين»  2019اىل االنتخابــات النيابية يف أيار
عن ح ّلها ثانياً ،مع األخذ يف االعتبار ّ
أن العســكريني
 ،2022مرورا ً بمعارك مكافحة اإلرهاب واملخدرات
عوامل اطمئنان
ِمن أكثر من يعانون ج ّراء هذه األزمة .لذلك سيتعامل
والتهريب واحتواء أي تحركات فوضوية يف املناطق
لكن استمرار الجيش يف خوض هذه املعارك ك ّلها
الجيش مع أي تح ُّرك بطريقــة «ك ّل حالة بحالتها»،
الحساسة ويف مخيمات اللجوء والنزوح.
وتعترب جهات م ّ
طلعة ّ
والحؤول دون حصول «الفوىض الهدامة» يستدعي
فهــو ال يمكنه منــع الناس من النزول اىل الشــارع
أن ســيناريو «طريقة
مقومات للحفاظ عىل تماســكه وصموده .ويبدو
والتعبري عن غضبهم وآرائهم ،لكنه سيتعاطى مع ك ّل
الترصف» يف حال بقي عون يف القرص الرئايس بعد
ّ
أن هذه املهمــة يتوالها قائد الجيش بمفرده ،يف ظ ّل
تح ُّرك بأسلوب ،إن كان تظاهرة أو اقتحام مرصف أو
ليل  31ترشين األول املقبل ،غري مطروح جديا ً أمام
قيادة الجيش ،إذ ّ
غياب فاضح ومريب للســلطة السياســية املدنية،
غريه ...فقد «يشد» يف مكان و»يرخي» يف آخر ،ليمنع
إن رئيــس الجمهورية ال يُمكنه
فك ّل الحاجات امللحة للمؤسسة العسكرية تصل عرب
أي فتنة داخلية.
«حمل» خطــوة كهذه ،ولن يعمد مع رئيس «التيار
سعي حثيث لقائد الجيش مع املجتمع
الوطني الحر» النائب جربان باســيل
الدويل والجهات املانحة ،وكان آخرها
التعامل مع انعكاسات
اىل القيام بهذه «الدعسة الناقصة»،
خصوصا ً ّ
الهبــة القطرية ،بحيث يتلقى الجيش
اإلستحقاق الرئاسي
أن باسيل يحاول العمل عىل
قيادة الجيش مطمئنة مبلغا شــهريا من الدوحــة يوزعه
اىل األمن االجتماعي ،تربز ،عند ك ّل اســتحقاق
رفع العقوبات األمريكية عنه.
أمّ ــا بالنســبة اىل أي تحركات إلى وضع المؤسسة بالتســاوي عىل عديده ،فيحصل ك ّل
دســتوري وســيايس رئييس يف لبنان ،التوجسات
ضابط أو عســكري أو موظف مدني
واملخــاوف من اهتــزاز أمني أو أعمــال إرهابية
لعون
داعمــة
كانــت
إن
شــعبية،
وكل المساعدات
يف الجيش عــى  100دوالر شــهريا ً
وتحركات فوضوية ،إمّ ا لعرقلة هذا االســتحقاق
الجمهوري
القرص
ملغادرته
ومواكبة
تصل بمسعى
معارضة لهّ ،
بموجب هذه الهبــة .كذلك أتت زيارة
وتأجيلــه أو لتحديد وجهته بما يتــاءم مع هذه
فإن الجيش
أو
بعبدا
يف
ِ
من قائد الجيش
قائد الجيــش األخرية إليطاليا يف إطار
الجهات القادرة عىل «تعكري» االســتقرار ،أكانت
سيتعامل معها ومع مرحلة الشغور
الرئــايس إذا ح ّل و مرحلة ما بعــد العهد ،إنطالقا ً
الزيارات الخارجية التي يجريها لطلب دعم الجيش،
داخليــة أم خارجيــة .ويتع ّزز هــذا القلق من أي
وطلب العماد عون من املســؤولني الذين التقاهم يف
مخاطر أمنية ،خصوصا ً عندما يُفتقد التوافق بني
من التزامه قســمه الذي يقيض بعدم السماح ألحد
األفرقاء السياسيني يف الداخل وتُغ ّ
إيطاليا مساعدات تشــمل دعم العسكريني مادياً،
طي «الضبابية»
باملس باألمن واالســتقرار ،وهــو جاهز وحارض
ومحروقــات ومواد غذائية وطبيــة ،فهذه حاجات
مصري هذا االســتحقاق ومســاره ،تماما ً كما هو
ألي ســيناريو أو مرحلة ،تماما ً كما هو دائماً ،إن
الجيش األكثر إلحاحاً ،فتلقى وعدا ً باستمرار الدعم
حاصل يف هــذه اللحظة السياســية ُقبيل انتهاء
خالل العهد الحايل أو بعــده أو يف أي وقت وظرف،
الذي لــم تُعرف بعد طريقة ترجمتــه .هذا يف ٍ
وقت
املهلة الدستورية النتخاب رئيس جديد للجمهورية
وتبقى مهمته األساسية نفسها ،وهي حماية األمن
يستم ّر الجيش بتلقي مساعدات من الواليات املتحدة
يف  31ترشيــن األول املقبل .إنطالقا ً من ذلك تصبح
واالستقرار.
االمريكية املانح األســاس والداعم األكرب للمؤسسة
األســئلة «املصريية» مطروحة كما ك ّل االحتماالت
العســكرية ،كذلك يتلقى مســاعدات من لبنانيني
محاربة اإلرهاب لم تنت ِه
مقيمني ومغرتبني ومن مؤسســات عــدة ،بحيث
عىل صعيد موضوع اإلرهاب ،وما يُتداول عن
تُوجّ ه القيادة معظم هذه املساعدات اىل الطبابة التي
تحركات جديدة لخاليا إرهابيــة نائمة أو دخول
تعترب أنّها األســاس واألهم بالنسبة اىل العسكريني،
تجاه التفلّت األمني سيتعامل الجيش مع «إرهابيني جُ دد» اىل البلد ،يتعامل الجيش مع هذه
فالجيش يُع ّد اآلن املؤسســة العامــة الوحيدة التي
املعركة عىل أنّها مفتوحة ودائمة ،وذلك منذ معركة
أي تحرُّك بطريقة «"كل ّ حالة بحالتها"»
تقدّم الطبابة واالستشــفاء للعسكريني إن كانوا يف
الخدمة الفعلية أو متقاعدين ،بنســبة مئة يف املئة
لهم ولعائالتهم ،وذلك عىل رغم األزمة املســتفحلة
والنقص يف األدوية واألطباء.
وعىل رغم الوضع الصعب والظروف القاســية
التي يعيشها العســكريون عىل غرار غالبية الشعب
اللبناني وموظفي القطاع العام ،ال تزال قيادة الجيش
مطمئنة اىل وضع املؤسسة ،وهي تثق يف العسكريني
وتؤمن بقدرتهم عــى تنفيذ املهمات املطلوبة منهم،
خصوصا ً ّ
أن هناك طلبــات كثرية مُقدّمة للتطوع يف
ً
إضافة اىل طلبات االســرحام التي يقدّمها
الجيش،
عسكريون كانوا قدّموا طلبات لترسيحهم أو هربوا
من املؤسسة.
وقــد يكون أكثر ما يُطمــن اىل وضع الجيش
وبالتــايل اىل وضع البلد بالحــد األدنىّ ،
أن املجتمع
الدويل ال يكف عن إيصال رسائل تؤكد دعم الجيش،
إن عرب السفراء لدى لبنان ،أو خالل استقباالت قائد
الجيش أو زياراته الخارجية ،خصوصا ً لجهة اعتبار
املجتمع الدويل ّ
أن مســاعدة الجيش أســاس لكي
يبقى واقفا ً عىل رجليه ملنع ســقوط البلد والحؤول
دون زعزعة االستقرار.
الجيش على األرض منذ ثورة  17تشرين

طوني فرنسيس

النوم في القصر
وعد رئيس الحكومة المكلف أنه سينام في قصر
بعبدا حتى االنتهاء من مهمته في تشكيل الحكومة،
وقبله وعد رئيس الجمهورية أنه سيواصل النوم في
المكان عينه اذا لم تتشكل حكومة كاملة األوصاف
تتسلم مهام الرئاسة في حال عدم انتخاب رئيس
للجمهورية ضمن المهلة الدستورية.
لم يصدر عن بعبدا موقف محدد بشأن نوم
صاحب الدولة في القصر .ال الئحة بالتكاليف وال
باألسعار وال تفاصيل عن خدمة الضيوف ،ومن
السراي لم يرشح شيء عن مدة اإلقامة على التلة
وما اذا كانت ستبلل نهاية شهر أيلول أو ستستمر
طيلة تشرين فيحل الرئيسان سعيدين في دارة
واحدة.
لكن دعنا من المزاح في زمن الضيق واسترجاع
الحقوق بالقوة كما يحصل في البنوك .فالحكومة
باتت ملحة بعض الشيء ولكن ليس قبل التعازي
بالملكة وزيارة نيويورك ،اي ان البحث فيها سيبدأ
في األسبوع األخير من أيلول ،فإذا ولدت مطلع
تشرين سيأخذ وقتها في إعداد بيان وزاري مليء
بالوعود لتمثل بعده أمام مجلس نيابي يفترض
أن يكون منصرفا ً بالتمام والكمال النتخاب رئيس
جديد للجمهورية.
ستتحوٌل مهمة المجلس من انتخاب رئيس
إلى انتخاب حكومة رؤساء ،فالمؤسف أن فكرة
انجاز الحكومة ال تقوم اال على افتراض وحيد وهو
الشغور في رئاسة الجمهورية ،وليست االيجابيات
التي ستتوج بنومة القصر سوى اتفاق على تنظيم
الشغور بتشكيل حكومة رؤساء تستمر في إدارة
االنهيار إلى ما شاء الله.
هذا التوجه سيكون إساءة إضافية لكل النظام
السياسي عدا عن أنه إهمال متعمد لكل االزمات
التي يعانيها اللبنانيون ،فخالفات السلطة الفوقية
في بلد مأزوم مثل لبنان ،تزيد في تحلل اإلدارة
والمؤسسات وتسرع االنهيار التام ،ونحن لسنا
بلجيكا التي تبقى شهورا ً بال سلطة سياسية
مركزية ،من دون أن تتأثر حياة الناس اليومية
بسبب استمرار االدارات في مهامها.
في لبنان يحصل النقيض .يستبدلون الرئيس
برؤساء فيلغون الحكومة والرئيس وينسفون اإلدارة
من أساسها.

زيارة نيويورك بين ميقاتي وفرونتسكا

عرض رئيس حكومــة ترصيف األعمال نجيب ميقاتي
مع املنسقة الخاصة لألمم املتحدة يف لبنان يوانا فرونتسكا
يف الــراي الحكومي امس التحضريات لزيارته اىل نيويورك
االسبوع املقبل لرتؤس الوفد اللبناني اىل الجمعية العمومية
لالمم املتحدة ،وإلقاء كلمة لبنان.

عون ّ
يوقع مرسومي إعطاء
سلف َتي خزينة إلى «"أوجيرو"»
وقع رئيس الجمهورية العماد ميشــال عون بعد
ظهر امس املرسوم رقم  10109تاريخ  16أيلول 2022
القايض بإعطاء سلفة خزينة لصالح هيئة «أوجريو»
بقيمة  96مليارا ً و 115مليونا ً و 617الف لرية لبنانية،
إلعطاء العاملني يف هيئة «أوجريو» املساعدة االجتماعية
وقيمة تعديل بــدل النقل اليومي وبدل االنتاجية لغاية
نهاية العام  ،2022انفاذا ً للقوانني واملراسيم وقرارات
مجلس الوزراء الصادرة يف هذا الشأن.
كذلك ،وقــع الرئيس عون املرســوم رقم 10110
تاريخ  16أيلول  2022القايض بإعطاء سلفة خزينة إىل
هيئة «أوجــرو» بقيمة  128مليار لرية لبنانية ،إلعطاء
العاملــن يف الهيئة الزيادة التي أقرها املرســوم الرقم
 9129تاريخ  ،2022/5/12إضافة إىل سلفة عىل حساب
غالء املعيشة لجميع العاملني يف هيئة «أوجريو».
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محـــــليـــــات
العـــدد  - ٩٣٦السنــــة الـرابـعـة

ســنـــاء الــجـــاك

ليست المصارف وحدها
خاصرة رخوة!
يبدو أن المصارف صارت الخاصرة الرخوة
في تركيبة المنظومة ،بحيث بات تحصيل الحقوق
منها بالقوة والتهديد ،وإن بشكل فردي ،ولكن
بوتيرة متسارعة ،يمهد إلقفال هذا القطاع الحيوي،
مع ما سوف يستدعي ذلك من شلل في تفاصيل
الحياة اليومية وفوضى عارمة سوف تنسحب على
قطاعات أخرى.
واألهم أن مثل هذا التطور لن يبقى في إطار
المصارف ،وتحديدا ً مع نجاح معظم المحاوالت،
وإنما سيتطور إلى مشهدية جديدة ،ال بد أن تعيد
حركة االحتجاج في الشارع ،ولكن هذه المرة
بأدوات غير تلك التي سادت في تشرين األول
.2019
والمسؤول األول عن شريعة الغاب التي
تمهد لها مثل هذه األحداث ،هو كل واحد من
ديناصورات السلطة الذين حسبوا أنهم تحايلوا
على الثورة ودجنوا المواطنين عبر سرقة ودائعهم
وتجويعهم وإرهاقهم باألزمات المتالحقة،
وإذاللهم في طوابير الخبز والوقود ،وحرمانهم من
الكهرباء ،والتلويح بحرمانهم من اإلنترنت ،ودفع
القادرين منهم على البحث عن أوطان بديلة بطرق
شرعية أو باالرتماء إلى المجهول ،والذين استغلوا
قهر الناس في مواقف شعبوية مقرفة ،والذين
نفضوا أيديهم المجرمة مما ارتكبته وتمنطقوا
بحزام العفة السياسية ،وركبوا كل موجة ليزايدوا
على معاناة من نكلوا بهم.
ولكن ،ليس كل ما يتم التخطيط له يفترض أن
يؤدي إلى حيث رسم أصحاب التخطيط ،وعلى
رأسهم الحاكم بأمره الذي ،ومنذ اليوم األول
أعطى أمر العمليات بالقضاء قضا ًء وحشيا ً على
المتظاهرين الرافضين لـ «كلهن يعني كلهن».
فالضغط غير المشهود في أي من األنظمة
الديكتاتورية الشمولية ،وترويض الناس على
القبول بكل ما يفرض عليهم ،ال ديمومة لهما ،ولن
يؤمنا لديناصورات هذه المنظومة استمراريتهم.
وال بد سيؤديان إلى االنفجار.
وليس استيفاء الحق بالذات ،وليس عبر
القانون ،إال وسيلة إلزامية لمن نفدت منه خياراته.
إال أنها ليست الوسيلة الوحيدة.
فاآلتي أعظم .وال ريب في ذلك .فحتى لو
تمت لفلفة هذه األحداث وترقيع تداعياتها ،إال أن
االستمرار في الجريمة الممنهجة ضد المواطنين
سيقلب السحر على الساحر ،حتماً.
وال يمكن تدارك «فلتان الملق» ،حتى لو حاول
مايسترو المنظومة ضرب رواج «عمليات تحرير
الودائع» ،مع ما تحمله هذه العمليات من خطر
على موظفي المصارف ،وعلى المواطنين في
محيط هذه العمليات ،وذلك بتحريك طوابير
مأجورة حاضرة لتنفيذ األعمال القذرة ،التي سبق
أن عايشنا نماذج منها على الرينغ وفي محيط
مجلس النواب ،وحيث القوات الخاصة المرتزقة
لدى العهد القوي.
ويبدو أن المودعين ،ومن بعدهم كل صاحب
حاجة من استشفاء أو تعليم ألوالدهم أو تأمين
رغيف الخبز ،وبعد أن فقدوا أي أمل بإجراءات
تقوم بها الدولة لتوقف االنهيار وباستيفاء الحقوق
عبر القانون والقضاء ،قرروا اعتماد شريعة الغاب،
التي لن يجد ديناصورات المنظومة وسيلة للجمها
وسوف تنقلب عليهم.
وربما يكون قد فات األوان على كذبهم
ومهازلهم من خالل إقرار خطة التعافي
االقتصادي والـ «كابيتال كونترول» وما إلى
ذلك من شراء للوقت بغية استكمال سرقاتهم
الموصوفة للمال العام والخاص...
حتى لو غيروا قواعد اللعبة واستدعوا حربا ً مع
إسرائيل ،وشغلوا الناس بما هو أكبر من الحاجات
الحالية اليومية ،لن يتمكنوا من استكمال ترويض
الناس ،الذين لن يجدوا من يأويهم إن هم تهجروا،
ألن زرع الطائفية والعنصرية واألحقاد بين الناس،
اضافة الى الفقر ،أيضا سيفعل فعله.
وستأتي النتائج عكسية ،ألن وسائل االحتيال
كلها بدأت تستنفد صالحياتها ،وكذلك المتاجرة
بالعزة والكرامة.
ولن يكون سهالً على المنظومة ومن يتحكم
بها وديناصوراتها ضبط الفوضى ،ألنهم قضوا
على الدولة التي كانت تمنحهم بعض الشرعية
لوجودهم ،ما يعني ان الدور سيصل إلى كل شيء،
وكل قطاع سيصبح خاصرة رخوة ...ولن يقتصر
على المصارف وحدها.

الـسـبـت  ١٧أيلول 2022

إقرار النفقات وسجال حول طريقة التصويت وميقاتي يدعو إلى التعاون والواقعية

يعطلون نصاب جلسة الموازنة
نواب المعارضة
ّ
وبري يرفعها إلى  26أيلول
أكــــرم حـــمـــدان
نجح نواب قوى املعارضة يف مجلس
النواب وال ســيما كتــل «الجمهورية
القوية»« ،الكتائب»« ،التغيري»« ،تجدد»،
وبعض النــواب املســتقلني يف تعطيل
نصاب جلسة مناقشــة وإقراراملوازنة
ُ
العامة للعام  ،2022مــا اضطر رئيس
فقِ د النصاب وطارت الجلسة
مجلس النواب نبيه بري إىل رفع الجلسة
فنائب رئيس مجلس النواب الياس
وتأجيلهــا حتى قبل ظهــر يوم اإلثنني
بو صعب ،أكــد أنه»ليس بهذه الطريقة
يف  26أيلــول الجاري بعدما انســحب
تناقش املوازنة ،وعىل من خلق الفوىض يف
نواب املعارضة من القاعة عندما وصل
املجلس النيابي أن يعرف أننا لم نستفد
النقاش إىل مواد قانون املوازنة وتحديدا
من يشء ،وقــد ال أصوت مــع املوازنة
املادتــن الثانيــة والثالثــة املتعلقتني
ولكنني مع مناقشتها ،والفوىض كلفتنا
بالدوالرالجمركــي وبعدما كانت الهيئة
رفع الجلسة».
العامة للمجلس أقرت قســم النفقات
رئيس لجنــة اإلدارة والعدل النائب
بجزءيه األول والثاني.
جــورج عدوان قال« :نحــن من أفقدنا
وتضمنت النفقــات التصديق عىل
نصاب جلسة إقرار املوازنة وما يحصل
زيادة رواتب القطاع العام ثالثة أضعاف
خــارج املجلس النيابــي وداخله يؤرش
بمن فيهــم املتقاعــدون واملتعاقدون
إىل أنّنا نعيــش يف عاملني
و 500مليار لرية للجامعة
مختلفني وعوض السعي
اللبنانيــة و 50مليار لرية
لــرد أمــوال املودعــن
لصندوق تعاضد الجامعة
وتعهد رئيــس الحكومة ُسجل حصول حالة من يعملون عىل تهريبة ،تم
برصد وتأمــن مبلغ  45الهرج والمرج داخل إجراء تعديــل وزيادات
مليــون دوالر من خارج القاعة واعترض أكثر عىل األرقــام يف اللحظة
األخرية وناقشنا املوازنة
املوازنة لــوزارة الصحة
لتأمني أدويــة الرسطان من نائب على طريقة من دون قطع حسابات،
التصويت ما دفع
نحن مستعدون ألن نبقى
واألدوية املستعصية.
وبــدأ ســيناريو بري للقول"« :أنا مش يف املجلــس وننــام هنا
رشط أن يتم اقرار موازنة
اإلنســحاب من الجلسة
بالشارع هون"
بأرقــام جيدة ولكن هذه
من قبل نــواب املعارضة
الطريقة يف العمل ال تحرتم القانون».
بعدما شــعروا أن التصويت عىل املوازنة
وقال النائب ميشــال معوض« :من
يميش من دون معارضة خالل التصويت
يريد املحافظة عىل أموال الناس عليه أن
برفع األيدي وقبل الوصول إىل التصويت
يرفض هذه املوازنة».
باملناداة ،حيث تبني أن انسحابهم يفقد
أمــا رئيس حزب الكتائــب النائب
نصاب الجلسة.
ســامي الجميل ،فقــال« :موقفنا كان
وسبق هذه الخطوة تسجيل اعرتاض
واضحا ً منذ اليــوم األول وقد عربنا عن
من قبل نــواب «التغيري»واملعارضة عىل
اعرتاضنا عىل املوازنة كنواب منذ  3أيام،
طريقــة التصويت عندما بــدأ املجلس
وكنا ذاهبني لنصوت ضدها ألنها كارثية
مناقشــة بنود املوازنة وسجل حصول
عىل الشــعب اللبناني وستؤدي إىل مزيد
حالة مــن الهرج واملــرج داخل القاعة
من اإلنهيار .وختم« :ما أحفظه من هذا
واعــرض أكثرمن نائب عــى طريقة
النهار هو وحــدة املعارضة ونتمنى أن
التصويت ،ما دفع رئيس مجلس النواب
تستمر هذه الوحدة ألن لدينا الكثري من
نبيه بــري للقول« :أنا مش بالشــارع
اإلستحقاقات إلنقاذ البلد ومن الرضوري
هون».
أن نبقى يدا ً واحدة كما كنا اليوم».
وبعد التذكري بمواد النظام الداخيل
ورأى عضو كتلة «التنمية والتحرير»
التي تُحدد آلية التصويــت عىل املوازنة
النائب عيل حسن خليل ،أن»املقاطعة حق
والتذكــر بمخالفة الدســتور والنظام
ديمقراطي ولم يكن لدينا مشكلة بتأمني
الداخيل خصوصا لجهة عدم وجود قطع
النصاب ولكن املترضر هو املواطن الذي
حساب مع املوازنة ،أعاد بري التصويت
يريد تأمني قوته ودوائه».
برفع األيدي مجدداً.
بدوره ،أشــارعضو كتلــة «الوفاء
وقبيل انسحاب النواب من القاعة،
للمقاومــة» النائب عيل فيــاض ،إىل أن
شــعر بري بوجود حركة غري طبيعية
«البلد بحاجــة ملوازنة ،ومن يطلب ردها
بعدما أبلغــه النائب جميل الســيد أن
ال يعطي بديالً عنها وال يوجد بديل أصال،
هناك محاولة لتطيــر النصاب ،فحذر
ويريد إيرادات للدولة عىل ســعر رصف
من األمر ،لكــن نواب املعارضة كانوا قد
الـ ،1500حق الكتل أن تناقش باألرقام
تجمعوا لحظة مناقشة الدوالر الجمركي
والجداول ونحن بالكتلة ّ
حســنا بواقع
وبعد اقرتاح بجعله  15ألف لرية كمرحلة
املوازنة وأخذنا التــزام الحكومة بأدوية
أوىل عــى أن يرتك األمر لرئيس الحكومة
الرسطان وتمويل الجامعــة اللبنانية،
ووزيراملالية وهو ما شــدد عليه كل من
وفرضنا عليها أن تضاعف رواتب القطاع
بري والنواب عيل حسن خليل وإبراهيم
العــام  3مرات» .كذلك تحــدث كل من
كنعان وجربان باسيل باعتباره ليس من
النائبني إبراهيم منيمنة وبوال يعقوبيان
مهمة أو مسؤولية مجلس النواب ،عندها
فأكــدا أن «املطلــوب تغيري األســلوب
اعرتض النائب جورج عدوان عىل طريقة
والذهنية ووضع خطة إنقاذ شاملة وقد
الترشيع ســيما وأن األرقام ســتتغري
وصلتنا خطة من الحكومة منذ يومني لم
وانسحب مع بقية نواب املعارضة.
نطلع عليها بعد ويمكن أن تُحدد جلسة
وهنــا رفع بري الجلســة وقبل أن
ملناقشــتها ومن خاللها تتم مناقشــة
يغادر القاعــة قيل له أن النصاب ما زال
املوازنة» .وســجلت املناقشــات بعض
متوفرا ً داخــل القاعة ،لكن النائب عماد
املواقف منها سؤال النائب ميشال ضاهر
الحــوت تمنى عىل بري رفع الجلســة
الحكومة ورئيســها :ملــاذا ال تطبقون
إذ «ال يجوز اســتجداء النصاب وإقرار
نظــام common reporting standard
موازنة بهــذه الطريقة أمام الرأي العام
CRS؟» ،ليجيبه الرئيس ميقاتي «شــو
واملجتمــع الدويل» .وبعــد لحظات من
يعني CRS؟
اإلنتظار والطلــب من النواب املتواجدين
فرد ضاهر بانفعال ،أن «نظام CRS
خارج القاعة الدخول وإعادة إحتساب
يدخل إىل الخزينة مليــار ونصف املليار
العدد تبني أنه وصل إىل  63نائباً ،عندها
دوالر أي أكرب من املوازنــة ،وبتطبيقه
رفع بري الجلسة وخرج النواب ليُعلن كل
ستدفع أنت  50مليون دوالر سنويا».
طرف وفريق موقفه مما حصل.

كذلك ســأل النائب أســامة سعد
الذي كان من املنســحبني مــن القاعة
عمــا إذا كانت زيــادة الـــ  3أضعاف
للرواتب حقوقا ً أو شــحادة؟ واملطلوب
أن تكون يف صلــب الراتب ألنها حقوق.
وكان الرئيس بــري وقبل بدء التصويت
عىل بنود املوازنــة وبعد انتهاء رد رئيس
الحكومة املكلــف نجيب ميقاتي ،تمنى
عىل النواب «إستعمال حقنا القانوني كي
نعطي الناس حقوقهم ،هناك يف الخارج
املتقاعــدون ،وأهايل الســجناء ،دعونا
نحوّل هذه املوازنــة التي قيل عنها إنها
موازنة سيئة إىل موازنة مقبولة».

ســيَأخذ باإلقرتاحات املناسبة ،وأهمّ ها:
توحيد سعرالرصف وإجراءات إصالحية
منها إعتمــاد السياســات الرضيبية
العادلة ،وتصحيح األجور الذي يُعتَ َبمن
أهم أولويّــات اإلصالحــات املرجوَّة يف
املرحلة ا ُملقبلة».

ميقاتي

وتحدث رئيــس حكومة ترصيف
األعمال نجيب ميقاتي فقال ...« :رسمنا
خطة للتعــايف ،وأرســلناها اىل املجلس
النيابي لإلطالع واالستفادة من آرائكم،
املادة  69من الدســتور تقول انه يف حال
استقالة الحكومة يبقى املجلس يف حالة
انعقاد دائم اىل حني التصويت عىل البيان
متابعة الجلسة ورد ميقاتي
الوزاري للحكومة املقبلــة ،وهذا يعني
وكانت الجلســة إســتؤنفت عند
يف رأي بعــض املرشعني أننا رشكاء ،وانا
الثانيــة والنصف بعــد الظهر وأعطيت
اترشف بأن نعمل معا ً يف ســبيل اإلنقاذ
الكلمة للنائب فراس حمدان ،الذي انتقد
الحقيقي».
مرشوع املوازنة وعملهــا وعمل حاكم
مــرف لبنان رياض ســامة ،معتربا ً
وتابع« :البلد بحاجة لالنقاذ ،وهذا ال
يتحقق اال اذا عملنا معا وتعاونا بجلسات
أن «هنــاك حقوقــا ً للمودعني يجب أن
عامة آخذين يف االعتبار أمرين اساسيني:
يحصلوا عليها».أضاف»:نحن ســنقوم
ال للشعبوية يف هذا املوضوع ألن الوطنية
بواجبنا يف التصويت ضد املوازنة».
تتغلب ،وال مجــال لالنكار ،ألن الواقعية
ثم تحدث أمــن رس كتلة «اللقاء
يجب أن تســود ،هل يعتقــد احد أننا ال
الديمقراطي» النائب هادي أبو الحســن
نشعر بما يحصل يف الشارع؟ ...أعلم ان
الذي قــال« :رغم أهميــة الحديث عن
غالبية العائــات لديها مصاب بأمراض
أسباب األزمة ومناقشة املوازنة ،إال أننا
مزمنة ورسطانيــة ،وتبحث عن الدواء،
لم ننتبه يف الوقت عينه إىل أن الشــارع
لقد اكتشــفنا ان االدوية املدعومة التي
اللبناني بدأ بالتفلت والفوىض التي بدأت
نستوردها تهرب اىل خارج لبنان ،ولذلك
تكرب ككــرة الثلج ،ال بل ككرة النار التي
جرى تنظيــم عملية التوزيع وفق نظام
ستلتهم كل يشء».
معلوماتي دقيق وفتح ملف لكل مريض
لكي يتسلم ادويته وفق التوقيت الدقيق».
وزيرالمالية
وتعهد بتأمن مبلــغ الـ  45مليون
وأعطــي الــكالم لوزيراملاليــة يف
دوالر املخصصة لــراء األدوية وزيادة
حكومة ترصيف األعمال يوسف الخليل
موازنــة الجامعة اللبنانيــة ،معلنا أن
الذي أشار إىل أن «أكثر من ثالث سنوات،
الحكومة أنهت املسح الوظيفي يف اإلدارة
يواجــ ُه أزمات ماليــة ،نقدية،
ولبنان
ِ
العامة وأرســلته إىل مجلس النواب قبل
إقتصادية ،إجتماعيةِ ،صحية َوبُنيوية يف
ِظ ِّل حِ صار إقتصادي خانق ،م َّ
عرشة أيام ،متمنيا ً أن يوزع عىل النواب...
َست بكافة
ومختلف القطاعاتَ ،
مؤسساتهِ
ِ
وخ ْل َخلت
وتحدث عــن دفع ثالثــة أضعاف
اإلستقرار اإلجتماعي».
الراتب شــهرياً ،كما تطرق إىل ســامة
املرور ،ومحاولة تأمني املبلغ املخصص
وأوضــح أنه «لقد أَتــت حكومتُنا،
لصيانة الطــرق  ،معتربا ً أن املوازنة هي
تدهورالعِ ملة
ظل
كـ»حكومة طوارئ» ،يف ِ
ِ
موازنة تصحيحية ملرحلة
واستمرار حا ّد
املحلية،
ٍ
لِتق ّلبات أسعار الرصف،
إنتقالية ،لها صفة طارئة.
تضخم َ
ُّ
فاقت الـ
ون َِسب
وتابع« :انا لم اترشح
 ،100%وركود إقتصادي بدأ سيناريو اإلنسحاب
اىل النيابة ألنني كنت اعلم
ُ
من الجلسة بعدما
ٍ
ســنوات
أربع
بصعوبة القرارات املطلوب
عىل مدى ِ
مُتتاليــة،
وانخفاض يف شعر نواب المعارضة اتخاذها وكــم هي غري
ٍ
املحيل
الناتــج
إجمايل
شــعبوية والبديل الوحيد
أن التصويت على
بنسبة  ،50%لكي تعتني
عن التعــاون بني الجميع
بحاجات املواطنني َك ُك ّل ،الموازنة يمشي من
ِ
القــرار املوازنــة هو «ال
دون معارضة برفع
أثر األزمات ا ُملتتالية،
موازنة» ،علينا أن نتعاون
عىل ِ
ال ســيما ،حاجــات األيدي وقبل الوصول بدل امليض يف النهج الخاطئ
أكثر مــن  260ألف من إلى التصويت بالمناداة ومنطق «عطلني تا عطلك،
العاملني يف القطاع العام
مرقيل تــا مرقلك» ،لنكن
بكافة أسالكِه ومتقاعِ دِيه ،لتُؤمِّن الحد
واقعيني يف مقاربة كل املواضيع ،وهدفنا
األدنى من التغطيةِ الصحية ،والعطاءات،
واحد وهو انقاذ الوطن» ،ألول مرة جاء
اىل جانب املِنح اإلجتماعية «.
يف مرشوع املوازنة (املادة  )121أنه خالل
ولفت إىل أن «تَدهور ِســعر الرصف
شهر من إنذار شــاغل األمالك البحرية
وتَعَ ُددِه َكبَّ َد املالية العامة خسائِر كبرية
بدفع ما يتوجب عليه والغرامات ،تقفل
عىل صعيد اإليرادات ...مما انعكس سلبا ً
هذه املنشأة بالشمع األحمر وال يزال إال
عىل إنتاجية العمل يف اإلدارات العامة ،كما
بعد الدفع مع الغرامات.»...
تراجع اإلنفاق اإلستثماري اىل مستويات
ويف ملف الكهرباء ،أعلن أن قرار رفع
مُتد ِنيّة جداً.»...
التعرفة الذي أتخذ منذ حواىل أســبوعني
ورأى أن «مــروع موازنة 2022
من قبــل مجلس إدارة كهربــاء لبنان،
التصحيحية سوف يَتَكامل مع مرشوع
صــادق عليه وزيرالطاقــة ووزيراملال،
موازنة عام  2023الذي سيكون منسجما ً
ونحن يف انتظار إصدار قرار إســتثنائي
مع خ ّ
طة التعايف اإلقتصادي التي تَبَنَّتْها
يوقعــه فخامة الرئيس وأنــا ،وعندها
الحكومة يف شــهر أيــار  ،2022والذي
يمكن البدء باسترياد الغاز من مرص.
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ّ
الخطة األمنية هدفها حماية النظام
المصارف تغلق أبوابها ...ومولوي:

« مودعون» يُغيرون على فروع من الجنوب إلى الضاحية وبيروت
فيما كان املجلس النيابي يناقش املوازنة العامة،
التي من املفرتض أن تعكس الرؤية اإلقتصادية للحكومة
الغائبة عن املعالجات الفعلية لألزمة الخانقة املستم ّرة
منذ  3سنوات ،بدأت انتفاضة املودعني تتدحرج ككرة
الثلج لليوم الثاني عىل التوايل ،فبعد عملية سايل حافظ
يف بنك «لبنان واملهجر» يف السوديكو أمس األول ،سجّ ل
املودعون أمس سلسلة «غارات» عىل مصارف عديدة يف
صيدا وبريوت ،الستعادة أموالهم وجنى عمرهم يف زمن
األمل املفقود.
يف الغازيــة ،قام أحد املودعــن ويدعى «م .ق،».
برفقة ابنــه بالدخول إىل فرع بنك «بيبلوس» ،وعمد إىل
تهديد املوظفني بســاح حربي وحــرق الفرع يف حال
لم يحصل عىل وديعته .وقــد تمكن من الحصول عىل
مبلغ  19200دوالر من وديعته وتسليمه لشخص كان
ينتظره خارج املرصف ،ليس ّلم نفسه مع ابنه اىل القوى
األمنية .كما اقدم مودع عىل اقتحــام «البنك اللبناني
الفرنيس»  -فرع املريجة وآخر اقتحم «بلوم بنك»  -فرع
الكونكورد.
ويف الرملة البيضاء ،خرج املودع جواد سليم برفقة
القوى األمنية من مرصف «لبنان والخليج» بعد تس ّلم
أشقائه  15ألف دوالر «فريش» ،بعدما طالب بالحصول
عىل  35الف دوالر من أصل  50الف دوالر قيمة وديعته.
يف الطريق الجديدة  -امللعــب البلدي ،اقتحم احد
املودعني فرع بنك لبنان واملهجر حيث شهدت املنطقة
حضورا ً كثيفا ً للمواطنني دعما ً للمودع.
عىل أثر سلسلة االقتحامات ،أشار وزير الداخلية
والبلديات يف حكومة ترصيف األعمال بســام مولوي
بعد االجتماع الطارئ ملجلس االمن املركزي أمس ،إىل أن

"«هجمة"» مساندين

«الهدف من االجتماع حماية البلد والنظام».
وتوجه إىل املودعني بالقولّ :
«إن حقوقكم ال يمكن
أن تسرتدوها بهذه الطريقة ألنّها تهدم النظام املرصيف
وتؤدي إىل خسارة بقية املودعني حقوقهم .أنتم أصحاب
حق ،لكن ال يمكنكم اسرتداد حقوقكم بهذه الطريقة
ألنها خارج القانون .نحن معكم ونريد حمايتكم والبلد
والنظام ،فإذا تشددنا بفرض األمن والنظام والقانون
فالهدف ليس حماية املصارف ،بل حمايتكم».
ورأى مولوي «أن هناك جهات تدفع الناس إىل هذه
التحركات ضد املصارف» ،وقال« :ال يمكنني اإلفصاح
عن التفاصيل ،نظرا ً إىل رسية التحقيق ،فنحن نتعامل

"«جمعية صرخة المودعين"» :ما حصل اليوم بداية...
أعيدوا للناس ودائعهم

معركة تحرير الودائع إنطلقت...
من الغازية إلى بيروت :نريد أموالنا

يكون بــوارد ايذاء أحد ،وإنمــا هدفه الحصول عىل
صــيــدا  -مـحـمـد دهـشــة
وديعته ،و ّملا استجابوا له وس ّلموه جزءا ً منها لم يغادر
املرصف بل س ّلمها للشخص الذي كان ينتظره خارجاً،
معركة تحريــر الودائع املحتجــزة يف املصارف
رافضا ً اإلفصاح عن هويته وانتظر هو وصول قوة من
تبدو وكأنها إنطلقت ،بعدما حفل املشــهد اللبناني
فصيلة درك مغدوشة لتسليم نفسه.
املأزوم بسلســلة اقتحامات ،بدأت من بلدة الغازية
ورسعان ما انترش خرب اإلقتحام يف بلدته عنقون
يف منطقة صيدا ،وصوال ً اىل بــروت ،ومعها تزايدت
وكل لبنان ،نزل بردا ً وسالما ً عىل الناس والقى تعاطفا ً
وترية املؤرشات عىل غياب الدولة وانكفائها عن القيام
يف ظل حاجة املودعني اىل ســحب أموالهم املحجوزة يف
بدورها ،وعىل اإلنفجار االجتماعي ترجمة لهواجس
املصارف للصمود بوجه األزمة املعيشية واالقتصادية
املواطنني من الذهاب اىل الفوىض مع الحديث املتوايل
الخانقة ،وسط الغالء وارتفاع األسعار .وعربت شقيقة
عن الشغور الرئايس.
قرقماز عن واقع الحال العصيــب بكلمات مقتضبة
الحادثة أثارت ضجة عىل املســتوى الوطني ،إذ
وهي تحمل منقوشة بالجبنة ،وقالت «هلق فينا ناكل
تعترب الثالثة بعــد اقتحام مرصيف «لبنان واملهجر» يف
املنقوشة ...منذ ثالث سنوات ولم نتذوقها ،نريد حقوقنا
منطقة «الســوديكو» يف بريوت ،وفرع بنك  MEDيف
ّ
بأمــس الحاجة اليها يف األيام
وأموالنا املحتجزة ألننا
عاليه منذ أيام ،وقد فتحــت األبواب عىل مرصاعيها
السوداء التي نعيشها» .وأرخت عمليات االقتحام عىل
عىل اقتحامات أخرى ملودعــن أرادوا الحصول عىل
أموالهم املحتجــزة ،فامتدّت رسيعا ً
امتداد املناطق بظاللها عىل املصارف،
تابعــت إداراتها التفاصيــل ،وفضل
اىل مصارف أخــرى يف بريوت ،وقد
بعضها اإلقفال باكرا ً خاصة يف صيدا،
جمعية
أكد طــال الخليل باســم
مصارف إتخذت قرارات
وســط مخاوف من أن تكر الســبحة
رصخة املودعني أن «ما حصل اليوم
هو البداية» ...قائالً «أعيدوا للناس فورية بمنع دخول أكثر ويأتي دورهــا الحقــاً ،فـ»الغضب
من ثالثة مودعين فقط والحاجــة ال يوفران أحدا ً ال يف مرصف
ودائعهم».
«أخذناها» ،رصخ املودع محمد إلى المصرف مع زيادة وال يف منطقــة» ،يقول محمد أبو دقة
لـ»نداء الوطــن» ،ويتابع« :كان الزم
رضا قرقماز مبتسماً ،وهو يتوجه
عدد الحراس
من األول يعملــوا هيك ،يجب الضغط
برفقة عنارص قــوى األمن الداخيل
عىل إدارة املصارف بأي طريقة للحصول عىل حقوقهم
اىل مخفر مغدوشــة للتحقيق معــه ،بعدما اقتحم
بنك «بيبلوس» يف الغازية مــع نجله ابراهيم ،مهددا ً
وأموالهم ،إنها جنى االعمار ولن تتكرر عملية توفريها
مرة جديدة يف بلد ينهار وما قيمتها اذا لم تستخدم وقت
املوظفني بمسدس بالستيكي وبسكب مادة البنزين
الحاجة التي تولد الغضب وترتجم باالقتحام».
وإرضام النار للحصول عىل وديعته.
وتقــول «أم عــي» بيضون لـ»نــداء الوطن»:
اإلقتحام ،تخ ّلله هرج ومرج داخل الفرع ولكنه
«نحن ضد القوة والعنف ولكنهم لم يرتكوا للمودعني
رسعــان ما انتهــى بأقل من ســاعة ،بعدما تمكن
خيارات أخرى ،بعضهــم مات بصمت بأزمات قلبية
قرقماز ونجله ابراهيم من الحصول عىل مبلغ 19200
وبعضهم اآلخــر يواجه خطر املوت ،وبعضهم الثالث
دوالر من وديعته وتسليمه ألحد األشخاص الذي كان
أصبح كالشــحاذ عىل أبواب املصارف يستجدي ماله
ينتظره خارجا ً عــى دراجة نارية قبل أن يتوارى عن
املحتجز ...ونخىش من طوفان قادم».
األنظار ،ثم س ّلما نفسيهما اىل فصيلة درك مغدوشة
وعلمت «نداء الوطن» أن مصارف اتخذت قرارات
التي بارشت التحقيقات معهما تحت إرشاف النيابة
فورية بمنع دخول أكثــر من ثالثة مودعني فقط اىل
العامة اإلستئنافية يف الجنوب.
املرصف ،مع زيادة عــدد الحراس ،بعضها بدأ يدرس
وقرقماز من بلدة عنقون  -قضاء صيدا ويعمل
الحماية الذاتية ،فيما تسود املوظفني حالة من البلبلة
ســائق أجرة ،استخدم مسدسا ً بالســتيكيا ً وقنينة
واإلرباك والتملل.
بنزين لتهديد املســؤولني عىل املــرف من دون أن

بحكمة مع املوضوع .وما نشهده ظاهرة غري صحية
تهدّد األمن والبلد ،والقوى األمنية تعلم كيف ستتشدد
يف ضبط األمــن» .أضاف« :ال يجــب أن يدفع أحدهم
املودع لإلرضار بالوضع األمني يف البلد .أما تشــددنا يف
اإلجــراءات األمنية فهدفه ليــس حماية املصارف ،بل
النظام اللبناني .نحن مــع املودعني ،ومن مصلحتهم
أن يكون النظام ســائداً ،فاإلجراءات التي سنتخذها،
وفقا للقانون وإشــارات النيابــات العامة» .إزاء هذه
التطوّرات ،ق ّررت جمعية مصارف لبنان إقفال املصارف
أيام  ،20 ،19و 21من أيلول الجاري «استنكارا ً وشجبا ً
ملا حصل وبغية اتخاذ التدابري التنظيمية الالزمة ،عىل

أن يعود مجلس اإلدارة إىل االجتماع يف مطلع األســبوع
املقبل للنظر يف شأن الخطوات التالية».
وعللت الجمعية يف بيانها أمس أســباب االقفال
بـ»االعتداءات املتكررة عــى املصارف وما يتعرض له
القطاع وال سيما موظفو املصارف من تعديات جسدية
وعىل الكرامات والتي فصلها بدقة بيان اتحاد نقابات
موظفــي املصــارف يف لبنان أمــس األول .كذلك بعد
أخذها بعني االعتبار املخاطر التي يتعرض لها الزبائن
املتواجدون داخل الفروع التي تتعرض لالقتحام».
كما «اعتذرت الجمعية من املودعني كافة عن أي
إزعاج أو تأخري قد ينتج عن هذا اإلقفال ،كون سالمة
موظفيها وزبائنها تأتي يف رأس األولويات التي تضعها
املصارف نصب أعينها إضافة إىل مصالح املودعني التي
تحــاول تأمينها بقدر املســتطاع يف الظروف الحالية
الصعبة التي تمر بها البالد».
من ناحية أخرى ،شــدّدت الجمعيــة عىل «نبذ
العنف» ،مشــرة إىل ان «الحل يكــون بإقرار القوانني
الكفيلة بمعالجة األزمة بأرسع ما يمكن ،ألن معالجة
أزمــة انهيار نظاميــة  Systemic Failureكالتي تمر
ٍ
خطط شــاملة تأخذ
بها البالد ال يمكن أن تُحل إال عرب
باالعتبار املسبّبات وأن تت ّم معالجتها بشكل متكامل،
كما ورد أخريا ً يف العديد من مداخالت النواب يف املجلس
النيابي الكريم».
ور ّدا ً عىل قــرار االقفال ،أعلن املنســق االعالمي
لـ»جمعية رصخة املودعني» موىس اغايس أن الجمعية
«ســتهاجم بيوت اصحاب املصارف اذا اغلقت األخرية
أبوابهــا» ،مشــرا ً إىل أن الجمعيــة «ال تعرتف بأي
مفاوضات ال تكون هي فيها».

الرصاص والنشل واإلشكاالت المتنقلة تتسيّد المشهد
في شوارع طرابلس

المصارف تتخ ّوف من إقتحامات...
والخطة األمنية تحتاج إلى خطة لتنفيذها
طــرابــلــس  -مــايـز عـبـيــد
لم تخرج الخطة األمنية التي
أعدّها مجلــس األمن املركزي الذي
يضم جميع األجهزة األمنية يف البلد،
عــن نطاق اإلســتعراض ،بدخول
املالالت والعنارص التابعة للجيش
اللبناني وقوى األمــن الداخيل إىل
مدينة طرابلس.
يقــال ذلك ألن هــذه الخطة
أُعــدّت لحفظ أمــن طرابلس عىل
أثر جريمة فظيعة ذهب ضحيتها
 4أشخاص يف محلة التل قبل نحو
أســبوع ،وأريد منها إنهاء ظواهر
التفلت والفوىض األمنية يف املدينة،
واكد وزيــر الداخليــة والبلديات
القايض بسام مولوي عندما أقرت
«أن ال أمن بالرتايض وأن طرابلس
لن تبقى يف أيدي العصابات وحملة
الســاح بعد اآلن» .لكن كل ذلك لم
يحصل حتى الســاعة ،وال نكون
نظلم الخطــة األمنية و َمن خلفها
عندما نقول ذلك أبــداً .فيكفي أن
نسمع كل ليلة أن إطالق الرصاص
وأعمال السلب والنشل واإلشكاالت
املتنقلة ما زالت تتســيّد املشهد يف
شــوارع طرابلس ويف عز تطبيق
الخطة لنــدرك أن بداياتها هكذا،
فكيف سيكون الوضع يف املقبل من
األيام؟
الخطة األمنيــة عندما أُقرت
يف اجتماع مجلــس األمن املركزي
األســبوع الفائت ،اعتمدت تطبيق
اإلجراءات كما ييل :التواجد األمني
لقــوى األمن الداخيل يف شــوارع
ومناطــق طرابلس ،والتنســيق

الخطة في المربّع األول

الكامل مع الجيــش اللبناني الذي
ســيعزز تواجده فيها ،وســتتم
مالحقــة مطلقي النــار وحاميل
الســاح يف األيام املقبلة ...وكلها
إجراءات من شــأنها أن تعيد األمن
إىل ربــوع طرابلــس .حتى اآلن لم
يطبّق مــن كل ذلك إال اإلنتشــار
األمني يف مناطق محددة من املدينة
دون سواها من بؤر التوتر املعتادة.
وكانتكاسة اوىل لخطة مولوي
األمنية ،لم تمر ساعات عىل إعالنها
حتى سجلت ثالث محاوالت سلب
بقوة الســاح يف طرابلس إنتهت
واحدة منهــا يف امليناء بإطالق نار
وإصابة شــخص .والجدير ذكره
أن منذ إعــان الخطة لم يأخذها
كثــرون يف طرابلــس عىل محمل
الجد ،سيما وأنها جاءت كرد فعل
عىل جريمة كبرية يف محل للهواتف
هزت طرابلس ولبنان بعدما أودت
بحياة  4أشخاص ،ولم تأت كفعل
من وزارة الداخلية وهي تعرف منذ
اشــهر كل ما يحصل يف املدينة ولم
تفعل شيئًا لكن هول الجريمة اجرب
الوزير مولوي عىل هذه الخطوة بعد
نداءات متكررة وانتقادات من أبناء

املدينــة ألداء القوى األمنية يف هذه
الظروف الصعبــة .ويرى رأي عام
طرابليس واسع أن أي خطة أمنية
يف املدينة لن يعــول عليها بعد اآلن
ألن الوضع املعييش أصبح أسوأ مما
يتوقع الجميع ،لكن الخطة األمنية
التي أعلن فيها الوزير مولوي «أننا
سنحد من تفلت السالح» ،لم تصل
إىل هذا البند واملطلوب بالفعل الحد
من السالح املتفلت يف طرابلس ويف
محيطها ،ويف عــكار وكل املناطق
اللبنانية التــي باتت فيها الجريمة
املسلحة أمرا ً يتكرر كل يوم.

إقتحام المصارف

يف غضــون ذلك ال تزال معاناة
الشماليني مستمرة مع املصارف،
ّ
لكن الحضــور األمنــي الحاصل
امامها قبــل فرتة لم يعد موجودا،
وقد أقفل بعض املصارف الشمالية
أمــس ،بعد تردد أصــداء عمليات
اقتحام ملصارف يف أكثر من منطقة
وهناك من يتســاءل :أليس ألهايل
طرابلس وعــكار أموال يف البنوك؟
ملاذا ال يقــوم كل مودع بأخذ حقه
منها بيده؟
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"«المعرقل هو وزير المال والحل ّ بالضغط عليه ليقوم بمهامه الدستورية»"

ض رديف باطل
أهالي شهداء المرفأ :قرار تعيين قا ٍ
ومنعدم الوجود
حــ ّذر أهــايل الشــهداء والجرحى
واملترضرين يف انفجــار مرفأ بريوت من
قاض ســيتوىل مهام محقق عديل
ان أي ٍ
إىل جانب القايض طــارق البيطار خالفا ً
لألصول ،ســوف يكون قاضيا ً مسيّســا ً
وتابعا ً لســلطة سياســية عينته خالفا ً
لألصول القانونية ،لينفــذ مها ّم مبهمة
وغري واضحة إال ملن يريد هذا التعيني.
ففي مؤتمر صحايف عقده االهايل يف
«نادي الصحافة» امس ،أكدت سيســيل
روكز يف بيان عىل خمس نقاط ،وقالت:
أوالً ،لن نمل ونكرر بأن جريمة املرفأ
هي جريمة ضد حقوق اإلنسان طالت كل
الضحايا والشــهداء يف أعمالهم وبيوتهم
وعىل الطرقــات وجرحت اآلالف ودمرت
املدينة .ونحن نطالب بالحقيقة والعدالة
واملحاســبة ،هذا أمــر طبيعي والعكس
يكون جريمة ...نحن لســنا قطاع طرق،
ونعدهم أنهم لــن يرونا إن كان التحقيق
يســر وفقا ً لألصــول القانونية .األهايل
متفقون عىل عدم تعاطي السياسة يف هذا
امللف فيقال انهم مسيسون ومدسوسون،
وهذا أمر ال يمكن القبول به .ولكن ،أكثر
من ذلــك ،وحتى لــو كان لبعض األهايل
انتماء سيايس فهذا شــأنهم ،وال ينفي
عنهم حــق املطالبة بالعدالــة ملن قتل
أوالدهم أو إخوتهم».
ثانيــاً ،نريد اعــادة تصويب مكان
العرقلة األساسية مللف التحقيق املتوقف
كليــا ً منــذ ( 2021/12/23دعوى رد
زعيرت وخليل للمحقق طــارق البيطار)،
فباإلضافــة إىل طلبــات الــرد والنقــل
واملخاصمة ،املعرقل الحقيقي واألخري هو
وزير املال الذي امتنع عن توقيع مرسوم
التشكيالت القضائية الجزئية بإيعاز من
الجهات السياسية التي ينتمي إليها ودون
أي خجل ،وهو نفس الفريق السيايس الذي

يعرقل التحقيق ويعيق العدالة منذ البداية،
متخطيا ً مبدأ فصل الســلطات املنصوص
عنها يف الفقرة ه من الدســتور ،وخارقا ً
مبدأ استقاللية القضاء املنصوص عنها يف
املادة  20من الدستور اللبناني .مع العلم
والتأكيد أن املرســوم املذكور هو مطابق
ألحكام الدســتور والقانون ،إال أن الوزير
يتخلف عن توقيعه منذ تاريخ إحالته إليه
ألول مرة يف  2022/03/21ودونما سبب
قانوني أو مرشوع ،ال سيما أن صالحيته
بهذا الخصــوص تقترص عىل التحقق من
كون املراكز املطلــوب التعيني فيها هي
فعالً شــاغرة ومن توافر اعتمادات لها يف
املوازنة .إن الحجج التي يتذرع بها ،والتي
عُ لمت مــن اإلعالم ،حجج واهية وال تمت
إىل القانون واملنطق والحقيقة بأي صلة،
بحيث أنه وعمــاً بأحكام قانون القضاء
العديل فمن يقوم بتسمية القضاة وإجراء
مرشوع املناقــات القضائية هو مجلس
القضاء األعىل ســندا ً للمادة  5من قانون
القضاء العديل ،ويصبح نافذا ً بعد موافقة
وزيــر العدل ،وحتى لــو كان لهذا األخري
أي مالحظات وأرص مجلس القضاء عىل
وجهة نظره يكــون قراره نهائيا ً وملزماً.
وتصدر التشــكيالت القضائية بناء عىل
اقرتاح وزيــر العدل ،وحججــه املتعلقة
بامليثاقية ال تســتقيم ،فهو ليس حارس
امليثاقية.
يف  ،2022 /09/08وللمــرة الثالثة
عىل التــوايل ،أرص مجلس القضاء األعىل
عىل التشــكيالت القضائية التي أصبحت
نهائية وملزمة بالنظر ملوافقة وزير العدل
عليها من قبل .ونحــن نطلب من معايل
وزير العدل عدم التلكؤ وإحالة املرســوم
إىل وزير املال عىل الفور ،وإال يكون رشيكا ً
يف التعطيل مع هذا األخري.
ثالثاً ،أمــا بخصوص قــرار تعيني

خالل المؤتمر الصحافي

بمهــام محصــورة ال يف الترشيع وال يف
محقــق عديل آخــر إىل جانــب املحقق
املمارســة .فالقايض الذي يضع يده عىل
العــديل األصيل ،فهو قــرار غري قانوني
أي ملف وبــأي صيغة كانت يتمتع دائما ً
عىل اإلطــاق ومخالف للفقــرة الثانية
بصالحيات شاملة يف كل ما يختص بهذا
من املــادة  ،360التي نصت عىل أن يتوىل
امللف .أما أن يعني قاض للنظر بناحية من
التحقيق محقق عــديل يعينه وزير العدل
نواحي القضية فهذا أمر غري جائز وغري
بعد موافقة مجلس القضاء األعىل .نظام
مألوف وبالتأكيد يتناىف مع أبسط قواعد
املجلس العديل هو نظام استثنائي وخاص
عمل القضاء .حتى كتاب الوزير املرســل
ال يجــوز تخطي نصوصه أو التوســع
إىل مجلس القضاء األعىل هو غري واضح
بتفســرها .وال يحق ملجلــس القضاء
وملتبس بحيث يــرر طلبه بوجود أمور
األعىل إعطاء نفســه صالحية ترشيعية
صحية ملحة للموقوفني ،ويطلب تعيني
ال تعود له باملوافقة عــى طلب الوزير.
محقق عديل للبــت باألمور
ب ّرر معايل الوزير بأن قراره
امللحــة الصحيــة -يف حني
إداري ويمكنه اتخاذه ،نقول
نحن نعلــم أن بإمكان من
ملعاليــه إن القرار املتخذ هو
قرار باطل ومنعدم الوجود أي ّ قا ٍ
ض سيتولى يعاني حالــة صحية التقدم
مهام محقق عدلي من النيابــة العامة بطلب
بحيث يوجــد محقق عديل
ّ
نقلــه للمستشــفى -كما
واحــد ،أما القــرار اإلداري إلى جانب البيطار
يطلب حــر مهام املحقق
بتعيني القايض البيطار فقد
سيكون مسيّسًا
العديل بطلبات تخلية السبيل
اتُخذ سابقا ً من قبل الوزيرة
ّ
ينفذ
ّ
مهام مبهمة والدفوع الشكلية عىل سبيل
ماري كلود نجم وبدأ املسار
القضائي ســندا ً للقانون ،وغير واضحة إال لمن املثــال ،ونحن نســأله هل
الدفوع الشــكلية هي أمور
وانطلــق العمــل القضائي يريد هذا التعيين
ملحة؟
بالتحقيق (أصبحت بعدها
من هنا نقــول إن املحقق العديل هو
السلطة التنفيذية غري قادرة أن تتدخل).
سيد ملفه وال يمكن الحد من صالحياته
إضافــة إىل ذلــك ال يصح أبــدا ً وجود
وال حتى من قبل مجلس القضاء األعىل،
قاضيني منفرديــن (محققني عدليني)
وال أن تحدد له مهامــه ،وال يشء يمنع
يف القضيــة ذاتها .ال وجود لتكليف قاض

املحقق الجديد غري القانوني ،بحال تمت
األمور عىل هذا الشكل ،من النظر بكامل
ملف التحقيق بهدف البت بطلبات تخلية
السبيل وربما مذكرات الدفوع الشكلية،
ما يــؤدي إىل رفع يد القــايض البيطار
األصيل وبالتــايل رده عن طريق االلتفاف
عــى صالحيــة محكمة التمييــز للبت
بطلبات الرد» .أضافت« :نحن باملبدأ تأذينا
كثرياً ،وال نريد أن يتأذى أحد بريء ،ومبدأ
 deni de justiceيطبــق عــى الضحايا
والشهداء بالعدالة واملحاسبة ألن قضية
املرفأ هي قضيتهم باألســاس وال يجوز
تحويرها ،مع العلم أن هذا التدبري املتخذ
خالفــا ً للقانون واملنطق والعدل ال يصلح
حالً مللــف التحقيق ،فليذهبــوا إىل الحل
الحقيقي والقانونــي للضغط عىل وزير
املال ليقوم بمهامه الدستورية .القانون
ضد الفراغ وال يجوز أبدا ً تطبيق نصوصه
بشكل يحدث فراغاً».
وختمت« :أخريا ً إن أي قاض سيتوىل
مهام محقــق عديل إىل جانــب الرئيس
البيطــار خالفا ً لألصول ،ســوف يكون
قاضيا ً مسيســا ً وتابعا ً لسلطة سياسية
عينتــه خالفا ً لألصــول القانونية لينفذ
مها ّم مبهمة وغــر واضحة إال ملن يريد
هذا التعيني ،وسوف يخالف قسمه املهني
ويعرض بدوره لطلبات الرد».

ض رديف
ردًا على موافقة «"مجلس القضاء" على قرار وزير العدل تعيين قا ٍ

«"التغييريون"» :للطلب من مجلس حقوق اإلنسان إنشاء
تقصي حقائق دولية
لجنة
ّ
أطلق عدد من قوى ونــوّاب التغيري ،يف مؤتمر
صحايف من مق ّر «الكتلــة الوطنيّة» امس ،مبادرة
 16أيلــول للعدالة يف قضيّة تفجــر مرفأ بريوت
عرب التوجّ ه إىل مجلس حقوق االنســان للمطالبة
ّ
تقص حقائق دوليــة» ،وذلك ردًا
بإنشــاء «لجنة
عىل «موافقة مجلس القضاء األعىل عىل قرار وزير
العدل يف حكومة ترصيــف االعمال هنري الخوري
قاض رديف للقايض طارق البيطار ،وسلسلة
تعيني ٍ
املحــاوالت غري القانونية لوقــف التحقيق يف ملف
تفجري املرفأ» .وشارك يف املؤتمر الصحايف النائبان
ّ
ووضاح صادق وعضو اللجنة التنفيذيّة
مارك ضو
يف «الكتلــة الوطنيّة» ميشــال حلو والناشــط يف
«تجمّ ع  4آب» املهندس بول نجّ ار.

ضو

وأ ّكــد ضــو «التوجّ ه كأحــزاب ومجموعات
ونواب إىل مجلس حقوق االنســان يف األمم املتحدة
واملجتمع الــدويل يف لبنان والخارج وبمســاعدة
ّ
تقص حقائق
ودعم من املغرتبني إلنشــاء لجنــة
دوليــة» .ورشح ان هدف اطالق املبادرة « 16جمع
أكرب عدد من القــوى والنواب من أجل دعم مطلب
إنشــاء اللجنة» ،واعلن «البدء من األسبوع املقبل
بسلســلة لقاءات يف لبنان والخارج مع املنظمات
الدولية املعنيــة والبعثات الدبلوماســية» .واعلن

أنّهم «كنوّاب ســيعملون عىل إنشاء لجنة تحقيق
برملانيــة خاصة بجريمة  4آب واملســاءلة الدائمة
للمسؤولني عن سري التحقيق ووضع ح ّد لتدخالت
السلطة السياسية ،من دون التنازل وال لحظة عن
العمل للوصول إىل استقاللية القضاء ،التي يف الواقع
ستستغرق وقتًا ولكن ســنكمل فيها حتى النهاية
داخل املجلس وخارجه».

صادق

بدوره ،رأى صادق ّ
أن «أفعال وزيري املال والعدل
ورئيس مجلس القضاء األعىل خاطئة ال سيّما لجهة
قاض رديف» ،ودعا القاضية ســمرندا نصار
تعيني ٍ
إىل رفض قرار تعيينها قاضية رديفة .وقال« :ال حل
اليوم ســوى بالذهاب إىل لجنة تقيص حقائق دولية
بعدما أجربتنــا املنظومة عىل ذلك .صحيح ّ
أن عددنا
قليل لكننا نحمل قضيّة ،وقضيّتنا محقة وســندعم
بشكل كبري تجمّ ع  4آب ومبادرة اليوم ،ونحن دخلنا
إىل املجلس النيابي ج ّراء قضيّة تفجري املرفأ».

حلو

من جهته ،لفت حلو إىل ّ
أن «معركة الســلطة
هي وقــف التحقيق ،واألســوأ هــو محاولة قتل
القضية ومحوها من ذاكرتنــا الجماعيّة» .وقال:
«بعد االنفجار توجهنا إىل القضاء وكان رهاننا عىل

ضو وصادق :دعوة القاضية سمرندا نصار إلى رفض قرار تعيينها

دولة القانون ّ
وأن حجم القضيّة يفرض عىل القضاء
أن يكون عىل قدر املســؤولية من جهة ،وأن يكون
الضغط وحجم الشــبهات عىل السلطة رادعا ً من
جهة أخرى» .وشــدّد عىل ّ
أن قرار «مجلس القضاء
األعىل قبول طلــب وزير العدل هنري الخوري دليل
إضايف عــى ّ
أن ال إمكانيّة للرهــان عىل القضاء يف
لبنــان للتحقيق بقضيّة كبرية مــن هذا النوع ،يف
ّ
املؤسســة
ظــل غياب قانون يضمن اســتقاللية
القضائيّة» .وأعلن حلــو من مق ّر «الكتلة» مبادرة
 16أيلول «للضغط عىل مجلس حقوق اإلنســان يف
األمم املتحدة املنعقد حاليا ً يف جنيف ،بهدف إنشــاء
ّ
تقــي حقائق دوليّة» .وقــال« :هناك عدد
لجنة
من الخطوات التي ســنقوم بها للضغط إىل جانب

العائالت وإىل جانب القوى السياسية األخرى التي
ّ
ستتفق معنا عىل هذا الطرح».

جار
ن ّ

أما نجّ ار فقال« :بعد الكثري من ورش العمل مع
تبي ّ
أهايل الضحايا وجمعيّات حقوقيّة ّ
أن تشكيل
ّ
تقص حقائق هو األنسب لتأمني قدرتنا عىل
لجنة
التنفيــذ ومعرفة الحقيقة» .ولفــت إىل ّ
أن «األمني
العام لألمم املتّحدة بإمكانه وحده الطلب إىل مجلس
حقوق االنسان تشــكيل هذه اللجنة» .وأوضح أنّه
ّ
تقص
«عند اتّخاذ قــرار كهذا يت ّم إرســال بعثة
حقائق تساعد القايض بتحقيقه بهدف الوصول إىل
الحقيقة ،فهذه اللجنة ليست مرجعً ا قضائيًا».

محـــــليـــــات

nidaalwatan.com
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مســـاحة حـــرّة

مـحـمـد علي مقلد

 40سنة على  16أيلول  1982كما عرفته
وكما عشت بعض فصوله
يـــوســف مــرتــضــى
يف منتصف شــهر تموز من العام  1982عىل
ما أذكر ،وكان قد مىض حــواىل  40يوما ً عىل بداية
اجتياح قوات العدو اإلرسائييل للبنان يف  6حزيران،
وكانت بريوت وضاحيتها الجنوبية عرضة لقصف
عنيف من البحر والجو والرب ،يف ذلك الوقت ،عقدت
اللجنة املركزية للحزب الشــيوعي اللبناني بدعوة
من األمني العام جورج حاوي اجتماعا ً حرضه من
تم ّكــن من الوصول من أعضائهــا يف تلك الظروف
الصعبة.
عقــد االجتمــاع يف الطابــق الخامس تحت
األرض يف مبنى سينما «ساروال» يف الحمرا ،يف هذا
االجتماع أطلق جورج حــاوي مبادرته برضورة
رسية والبدء
تحويــل تنظيم الحزب مجموعــات ّ
ّ
وحــث األحزاب
باملقاومة خلــف خطوط العدو،
والقوى الوطنيــة األخرى عىل املشــاركة ضمن
تســمية موحدة ،اتفق الحقا ً عىل أن تكون جبهة
املقاومة الوطنية اللبنانية .ويف حيثيات هذا القرار
للجنة املركزية« ،املقاومة الوطنية» ،هو اســتباق
ألي محاولة من البعض يف الداخل والخارج إلعطاء
املقاومة صبغة فئوية أو دينية تفقدها مضمونها
الوطني التحرري.
يف ذلك الوقت كنت عضــوا ً يف اللجنة املركزية
للحزب وســكرتريا ً ملحافظة ساحل املتن الجنوبي،
ومن هــذا املوقع توليت مهمة نائــب قائد القوات
املشرتكة اللبنانية  -الفلسطينية التي رئسها العميد
عارف خطاب من منظمة التحرير الفلســطينية،
وكانت مولجــة إبان االجتيــاح اإلرسائييل للبنان
باملحور املمتد من خلــدة جنوب  -غرب إىل غالريي
سمعان ،شــمال  -رشق واألوزاعي ،شمال غرب.
عدت من اجتمــاع اللجنة املركزيــة يف ذلك الوقت
وأعــددت مع مكتــب لجنة املحافظــة الخريطة
التنظيميــة للمرحلــة املقبلة يف مقاومــة العدو.
توزع العدد األكرب من أعضــاء املنظمة الحزبية إىل
مجموعات صغرية بني ثالثة إىل خمسة أعضاء ،عىل
أن يكون التواصل يف ما بينها عمودياً ،والتنفيذ يبدأ
فور البدء بتنفيذ إتفاق فيليــب حبيب ،وأن تبقى
مجموعاتنا عىل جهوزيتها يف مواقعها عىل املحاور
للتصــدي ألي محاولة من قوات العــدو وحلفائه
الخرتاقها.
بعــد يومني أو ثالثة من توقيــع اتفاق فيليب
حبيب الــذي أفىض إىل وقف القتال وخروج منظمة
التحريــر ومقاتليها من بــروت ،وبينما كنت يف
مكتب الحــزب يف الضاحية الجنوبيــة ،وصلتني
برقية من الرفيق جورج حاوي يســتدعيني فيها
للحضــور إىل مكتب الحــزب يف الزيدانية .ويف ليل
ذاك اليــوم ذهبــت إىل الزيدانية برفقــة الرفيقني
سليم نورا ودياب اللهيب ،كانت الطرقات مهشمة
ومليئــة بالحفر والجمر املتولد مــن الحرائق التي
أحدثتها قدائف العــدو اإلرسائييل يف الطرقات عىل
خط قصقص  -الرببري .التقيــت الرفيقني جورج
حاوي والياس عطالله ،سألني الرفيق جورج عما
أعددناه للتنظيم الرسي ،بعدما رشحت له خريطتنا
التتظيميــة واإلدارية وصيغة شــبكة املراســلني
الوســطاء بني املجموعات ،أثنى علينــا ،وقال يل:
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سيتوىل الرفيق الياس مهمة متابعة املقاومة وأنت
ســتكون عىل تواصل معه عرب املراسلة الشخصية
ف.ح ،ومهمــا حصل معكم وهكــذا يجب أن تب ّلغ
الرفيقات والرفاق عند االعتقــال بأن يرموا كامل
املســؤولية عيل شخصياً .بعد نقاش امتد لساعتني
تقريبا ً وضعنا خالله العناوين األساســية لخطة
عملنا ،غادرت الزيدانية عائدا ً إىل الضاحية ،وقمت
مع الرفاق يف قيــادة املنطقة بتنفيذ خطة التنظيم
الرسي ،حددت لنفيس مركزيــن رسيني ،واحدا ً يف
الضاحية يف منزل صديق عزيز لم تكن توجد حوله
أية شبهات سياسية يف تلك املرحلة ،وآخر يف وطى
املصيطبة يف بريوت ،منزل شــقيق زوجتي الضابط
يف الجيش اللبناني.
يف فجر الســادس عرش من أيلول دخلت قوات
إرسائيلية وقوات عميلة إىل مخيمي صربا وشــاتيال
من جهة برئ حسن ومستشفى عكا ،وحاول البعض
منها التقدم باتجاه طريق املطار القديمة يف مقابل
مستشفى الساحل وهم يطلبون من املواطنني عرب
مكربات الصوت رفــع األعالم البيض عىل منازلهم،
تصدت لهم مجموعة من الحزب الشــيوعي بقيادة
رضــوان رشيم ومجموعــات أخرى مــن حركة
«أمل» ومســلحون مــن أبناء املنطقــة وأمطروا
آليــات العدو املتقدمة بوابل مــن قدائف الـ»ب»7
وقدائف البنادق الرشاشــة وأوقعــوا بينهم العديد
من اإلصابات ومنعوهم من التقــدم .يف ذاك اليوم
أطلق الرفيقان جورج حاوي ومحسن إبراهيم بيان
جبهة املقاومة الوطنية اللبنانية الشهري ،الذي نقله
الرفيق مصطفى أحمد إىل جريدة «النداء» لتوزيعه
عىل الصحف ووسائل اإلعالم العاملة يف تلك األثناء.
ويف 21أيلول نفذت جبهة املقاومة الوطنية اللبنانية
العملية األوىل عند صيدلية بســرس التي استشهد
فيها الرفاق جورج قصابيل ومحمد مغنية وقاسم
الحجريي وقــى مؤخرا ً بعد معانــاة مع املرض
رشيكهم يف تلك العملية الرفيق مازن عبود .وكرت
سبحة العمليات يف بريوت حتى ليل  27أيلول حيث
خرجت قوات االحتالل من العاصمة بعدما تكبدت
خســائر كبرية وهي تذيع عرب مكربات الصوت :يا
أهل بريوت ،أوقفوا إطالق النار ،فنحن سننســحب
صباحً ا!
يف الثامــن من ترشين األول علمنا أن جولة من
املفاوضات ستعقد بني الرئيس أمني الجميل وأوري
لوبرانــي من جانب اإلرسائيليــن تحضريا ً التفاق
تعاون بــن لبنان وإرسائيل عــرف الحقا ً باتفاق
 17أيــار .ويف العارش منه وبعدمــا كنت قد تلقيت
إشارة من الجهة األعىل برضورة توجيه رضبة لذاك
االجتماع ،قمت بدوري بالتواصل مع مسؤول إحدى
املجموعات وزودته عرب املراســلة ف.خ باملعلومات
الرضورية عــن العملية وكيفية التزود بالســاح
الالزم لتوجيــه رضبة إىل «ليبانــون بيتش» أثناء
انعقاد جلســة املفاوضات اللبنانية  -اإلرسائيلية
الساعة الخامسة بعد الظهر.
يف ذاك اليــوم أعتقــد أنه كان يــوم خميس،
حرضت والدتي مع شــقيقي من البقاع إىل بريوت،
وكان قد مر عام تخللتــه فرتة االجتياح اإلرسائييل
للبنان لم ألتق بوالدتي ،وهي مشــغولة البال عيل،
طلبت من زوجتي بإلحــاح وأرصت عليها رضورة

جورج حاوي

إبالغي باللقــاء بها .جاءت زوجتــي برفقة أخي
الرقيب يف الجيش اللبناني واصطحباني من مركزي
الرسي يف وطى املصيطبة يف بريوت الغربية إىل منزيل
يف شارع حاطوم يف حارة حريك حيث كانت والدتي
بانتظاري .وما إن وصلنــا ،ودخلنا املبنى وصعدنا
إىل شقتي يف الطابق الثالث ،وبينما والدتي تأخذني
بأحضانهــا ،إذ بقــوة من الجيــش اللبناني الذي
كان يقوده إبراهيم طنــوس ،تطوق املبنى ويدخل
ضابط مع عدة جنود يأمــر باعتقايل واقتيادي إىل
مدير مخابرات الجيش اللبناني يف بريوت جورجي
وهبي ،قائد املخابــرات كان يف حينها جوني عبدو،
بعد معاندة ومشــادة تخللها تهديد زوجتي بوضع
املسدس يف رأســها من قبل الضابط قائد الوحدة،
أذعنت لألمــر ،وما ان خرجنا من الباب حتى نزعوا
عني قمييص وأغمضوا به عيوني .ومنذ تلك اللحظة
دخلت يف رحلة مــن اإلعتقــال والتعذيب الرهيب
أمتدت لقرابة ثالثة أشهر .هذه قصة تروى بذاتها
يف مناسبة أخرى حيث ال يتسع لها املقال.
خرجت من االعتقال وكانت قيــادة املقاومة
يف الحزب قــد اتخذت جميع التدابري لحماية تنظيم
املقاومة الذي كنت مسؤوال ً عنه .وبعد تحرري من
اإلعتقــال علمت أن العملية التــي كانت مقررة لم
تحصل ،بينما أنا اعتقلت يف ذات التوقيت الذي كان
يجب أن تحصــل فيه العملية .ال يزال هذا املوضوع
لغزا ً بالنسبة يل ،رغم مراجعتي قيادة الحزب باألمر
أكثر من مرة ،ثم لألســف تآكلت الخربية مع مرور
الزمن .اهتمت قيادة الحزب بحمايتي من املالحقة،
وحماية جهاز املقاومة ،فقــررت تغيري مهماتي،
فانتقلــت إىل العمل يف قطاع العالقــات الخارجية
ومنظمــات الحزب يف الخارج ،حيــث عملت أيضا ً
مراسالً لجريدة «النداء» يف االتحاد السوفياتي وكان
مقري يف موســكو .وهكذا انقطع نشاطي املبارش
يف جبهة املقاومة التي بفضل تضحيات مناضليها
تمكنت حتى العام  1987من تحرير املساحة األكرب
من األرايض اللبنانية ودحرت قوات العدو إىل داخل
ما كان يسمى الرشيط الحدودي.
بعــد ذلك ،يف العام  1988اتخذت الســلطات
الســورية قرارها بالتضييق عىل جبهة املقاومة
الوطنيــة ووقف عملياتها وأطلقــت يد املقاومة
اإلســامية .وبينمــا نســمع يف كل خطاب ألي
مســؤول يف «حــزب اللــه» ،تربيحــا ً للجميل
للبنانيني ،أنــه لوالهم ولــوال تضحياتهم ،ملا كنا
نعيش ،ويســتخدمون ما قاموا بــه من مقاومة
يف الرشيط الحدودي ،ليطبقــوا معادلة من حرر
األرض يحكمها ،متجاهلني أن التحرير هو انجاز
ســاهم به جميع اللبنانيني وليس فقط من حمل
البندقية ،كما يتجاهلون أن أحزاب جبهة املقاومة
الوطنية ويف مقدمهم الحزب الشــيوعي اللبناني
الذين كان لهم الفضل يف تحرير املساحة األكرب من
االريض اللبنانيــة املحتلة لم يطالبوا يوما ً بمكافأة
أو تعويــض إلنجازاتهم تلك ،ألن ما قاموا به ليس
سوى تجسيد لقناعاتهم بحرية وطنهم وسيادته
واستقالله.
التاريخ إن حكى؟؟ وسوف لن نتأخر يف تقليب
صفحاته تباعا ً يف املستقبل .املجد والخلود لشهداء
جبهة املقاومة الوطنية اللبنانية ولجميع الشهداء
الذين ســقطوا دفاعا ً عن سيادة لبنان واستقالله،
والف تحيــة للجرحى واملصابني ولجميع املناضلني
الذين كان لهم رشف النضال من أجل تحرير األرض
واإلنسان يف لبنان.

ّ
«"جمول"» وأطاللها
«جمول» هي األحرف األولى من «جبهة
المقاومة الوطنية اللبنانية» التي أطلقها
المناضالن جورج حاوي ومحسن ابراهيم
ببيانهما الشهير في  16أيلول  .1982في
سنواتها األولى كانت بياناتها اليومية كافية
للتعريف بدورها الحاسم في تحرير الجزء
األكبر من األراضي اللبنانية المحتلة ،يوم كان
الشهداء الشيوعيون يرسمون بالدم خريطة
لبنان العلماني ،ال طمعا ً بجنة بل من أجل
وطن يستحق تضحياتهم.
ضيّق األقربون الخناق عليها وسعوا إلى
جعلها مجرد ذكرى .المؤسف في األمر أن
قيادة الحزب الشيوعي استجابت لمسعى
األقربين ،فهددت األمين العام صاحب
ذلك القرار التاريخي بفصله من الحزب،
وجعلت السادس عشر من أيلول مناسبة
لتعداد العمليات التي نفذها الشيوعيون
والمساحات التي حرروها ،والتباهي عن حق
بخريطة الشهداء الموزعين على كل المناطق
والطوائف من شمال لبنان إلى جنوبه ومن
شرقه إلى غربه.
ذروة األسف تعاملها مع جورج حاوي،
بعد اغتياله ،بما يكاد يشبه التبرؤ منه،
وكأنه ليس من كبار شهداء الوطن ،ثم تبرئة
المسؤولين عن اغتياله وعن تضييق الخناق
على»جمّ ول» والتقرب زلفى منهم واألصرار
على «تعميق التحالف» معهم في مواجهة
«اإلمبريالية والصهيونية واالستعمار وعمالئه،
والرجعية العربية والنظام المصرفي
والطغمة المالية إلى آخر القائمة السوفياتية
من األعداء.
ال شك في أن الذين تجندوا في صفوف
«جمّ ول» أبطال من طراز نادر ،فكيف بالذي
استشهد منهم في مواجهة االحتالل ومن
أجل تحرير األرض؟ هذا قول يصح في كل
من ضحى بنفسه في سبيل الوطن ،أيا ً يكن
انتماؤه الحزبي والديني ،وهؤالء وحدهم
أصحاب الحق بعيد الشهداء وبيوم الشهيد
على أن يكون يوما ً وطنيا ً موحدا ً بعيدا ً عن
األيام الفئوية والحزبية .من مات من األحزاب
من أجل قضية حزبه هو شهيد في نظر
محبيه وقتيل في نظر سواهم ،أما الذين ماتوا
في سبيل الوطن فهم الشهداء باإلجماع بل
أحياء عند شعبهم يرزقون.
للموت في الحرب األهلية معايير متعددة
بتعدد االنتماءات والجبهات والقضايا التي
في سبيلها قضى من قضى .أما الخروج من
الحرب األهلية فليس له سوى معيار واحد ،أال
وهو طي صفحة «أيام» الموت المتقابلة التي
تجسد عدم االعتراف باآلخر وعدم احترام
أحيائه وقتاله وشهدائه .ما من أحد مات في
الحرب األهلية إال وكانت له قضيته .الحرب
األهلية هي الخطأ ال ضحاياها ،شهداء كانوا
أم قتلى أم من الذين أصابتهم منايا الشاعر
الجاهلي زهير بن أبي سلمى خبط عشواء.
مأساة «جمّ ول» أنها ساهمت بتحرير
األرض لكنها لم تتحرر من ذكريات الحرب
األهلية ،ألن القيمين على االحتفال بها
يوظفونها في تغذية االنقسامات الداخلية
ويصرون على جعلها جزءا ً من فريق
الممانعة الخارجي ،الممتد من دمشق إلى
طهران والداخلي المستولي على السلطة
منذ اغتيال رفيق الحريري والمتهم باغتيال
مؤسسها جورج حاوي.
«جمّ ول» التي حررت لن تموت وستبقى
مع ِّ
مؤس َسيْها حية في ضمير كل من دافع
عن سيادة الوطن والدولة« .جمّ ول» التحرير
تشبه مؤسسيها ،فينطبق عليهما وعليها قول
المتنبي
على قدر أهل العزم تأتي العزائم
وتأتي على قدر الكرام المكارم.
كالهما خرج من الحرب األهلية إلى النقد
الذاتي وأعطى األولوية للوحدة الوطنية
اللبنانية على ما عداها من القضايا ،وللتعاون
مع القوى السياسية اللبنانية كلها ،من موقع
االختالف معها تحت سقف الدستور ،ضد كل
اعتداء على السيادة من األقربين واألبعدين.
بعدهما صارت «جمّ ول» ذكرى وأطالال ً
تبول عليها ثعالب التهديد مع وقف التنفيذ،
مثلما كانت تبول ثعالب الصحراء على أطالل
الشعراء الجاهليين.
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"««نواب التغيير"» يلتقون فرنجية وشمعون

بسـام أبو زيـد

طبيعي وغير طبيعي
نقل الزميل نقوال ناصيف عن الرئيس عون قوله« :أغادر القصر إذا كان يوما ً
طبيعياً».
طبعا ً لم يقصد الرئيس عون أحوال الطقس التي يمكن أن تكون ماطرة
وعاصفة يوم  31تشرين األول وهو أمر طبيعي في ذلك الوقت ،أما إذا كانت
الشمس مشرقة والحرارة مرتفعة فقد يكون يوما ً غير طبيعي.
في أحوال الطقس يمكن تحديد الطبيعي من غير الطبيعي ولكن في أحوال
السياسة كيف لشخص أن يحدّد ما هو طبيعي وما هو غير طبيعي ،فما قد
يكون طبيعيا ً بالنسبة إلى الرئيس عون قد يكون غير طبيعي بالنسبة إلى
مسؤولين آخرين وشرائح كبرى من الشعب اللبناني ،وما قد يكون غير طبيعي
بالنسبة إلى الرئيس عون قد يكون طبيعيا ً بالنسبة إلى غيره.
في المنطق وفي الدستور الطبيعي هو أن يتم انتخاب رئيس جديد
للجمهورية في المهلة الدستورية أي قبل  31تشرين األول المقبل ،فعدم انتخاب
رئيس للجمهورية ضمن هذه المهلة هو أمر غير طبيعي.
ومن الطبيعي أيضا ً أن رئيس الجمهورية عندما تنتهي واليته عليه أن يغادر
القصر الجمهوري من دون أي تردّد أو أي نقاش ،ومن غير الطبيعي أن يبقى
دقيقة واحدة في القصر خارج واليته الدستورية ،فليس هناك أي نص دستوري
يجيز ذلك ،أَأَعجبنا األمر أم لم يعجبنا ،وكل تص ّرف آخر يأتي في سياق خرق
الدستور والقوانين والتم ّرد.
ومن الطبيعي أيضا ً أن تكون في البالد حكومة فاعلة تناط بها هي صالحيات
رئاسة الجمهورية في حال الشغور في سدّة الرئاسة األولى ،ومن غير الطبيعي
االستمرار في حكومة تصريف لألعمال تثار حولها الشكوك لجهة مشروعية
ّ
ولكن استمرار حكومة تصريف األعمال
إناطة صالحيات الرئاسة األولى بها،
ليس مب ّررا ً لبقاء الرئيس في بعبدا بعد انتهاء واليته فماذا سيفعل هناك وهو
مج ّرد من أي صالحيات أو مهام ولم يعد ذا صفة في حين أن الحكومة تبقى
على األقل حكومة لتصريف األعمال تعمل كما كانت تعمل بوجود رئيس للبالد،
فصالحية تصريف األعمال ال تسقط مع انتهاء عهد رئاسي بل تبقى مستمرة
حتى تشكيل حكومة أخرى.
ما ليس طبيعيا ً في هذا البلد أن أرباب المروّجين للشغور الرئاسي على
مدى سنتين ونصف السنة كممارسة ديمقراطية ،أصبحوا اآلن من أرباب رفض
الشغور وضرورة انتخاب رئيس بأسرع وقت ،ومن غير الطبيعي أن يتحجّ ج
هؤالء بالوضع اإلقتصادي السيّئ لرفض الشغور وال يعترفون بمسؤولية فراغهم
وممارساتهم في السلطة في اإلنهيار الحالي.
أكثر ما هو طبيعي أن يتنحّ ى هؤالء عن السلطة بشكل كامل على المستوى
الرئاسي والوزاري وأن يتركوا ّ
دفة السفينة هذه المرة لغيرهم فربما نصل إلى
ب ّر األمان.

«"نواب التغيير»" في منزل فرنجية في بيروت

ح ّ
ط «نواب التغيــر» امس يف مقر
حزب «الوطنيني األحرار» يف الســوديكو
ويف دارة النائب طوني فرنجية يف بريوت،
حاملني مبادرتهم الرئاســيّة للتباحث يف
مواصفات الرئيس العتيد قبل الولوج يف
جولة ثانيّة مطعّ مة بأســماء املرشحني
املفرتضني عقب املداوالت التي قاموا بها.
ورحّ ب فرنجية بالنواب ملحم خلف،
مارك ضــو ووضاح الصــادق ،وجرى
البحــث يف مبادرتهم يف حضــور نواب
«التكتل الوطني املســتقل» :فريد هيكل
الخازن ،وليم طوق وميشال الياس امل ّر.
واعترب فرنجيــة «ان العناوين التي
أطلقت يف  17ترشين هي عناوين جامعة
تمثل اوجاع مختلف اللبنانيني بمن فيهم
من نمثل» ،الفتــا ً إىل أن «التكتل» معني
بشــكل مبارش باإلســتحقاق الرئايس،
منوهــا ً بـ»رضورة اســتمرار املبادرات
الحواريــة يف البالد واعادة م ّد جســور
التواصل بني مختلــف األفرقاء يف لبنان
حتى بعد الوصول اىل انتخاب رئيس جديد
للجمهورية».

غريو تواصل جوالتها وتزور معراب
جعجع :ال يمكن للرئيس التوافقي إنقاذ البالد

واصلت الســفرية الفرنسية
يف لبنــان آن غريــو جوالتها عىل
املسؤولني وزارت أمس رئيس حزب
«القوّات اللبنانيّة» ســمري جعجع
يف معراب يرافقها الديبلوماسيان
 Quentin JeantetوRomain
 ،Calvaryوجــرى عــرض آلخر
التطــورات يف حضور رئيس جهاز
العالقــات الخارجيّــة يف الحزب
الوزير الســابق الدكتور ريشــار
قيومجيان.
وأشار جعجع ،إىل أن لـ»القوات
اللبنانية» رؤيتهــا ونهجها يف ما
يتعلــق بإيجاد حلــول لألزمة يف
لبنــان« ،باعتبار أننــا ال نرى يف
أن ما يســمّ ى بالرئيس التوافقي
يمكن أن يدفع األمور باتجاه الحل،
والدليل عىل ذلك هو تجربتنا يف هذا
املضمار خالل العقود املاضية التي
لطاملا كان الرئيس ينتخب بعد شبه
توافق عىل اســمه ّإل أننا رأينا أين
أوصلنا هذا النهج».

وقــال« :هنــاك إختــاف يف
طريقة إدارة الشأن العام يف الدولة
والحوكمة بيننا وبني «حزب الله»
وحلفائــه ،اىل جانــب الخالفات
العقائديّة الكبرية املرتبطة بصورة
لبنــان ودوره وكيانه وســيادته.
وبالتايل فــإن ك ّل الجهود املبذولة
اليوم من أجــل التوصل إىل توافق
ستذهب سدى ،باعتبار أننا ال يمكن
أن نجد حالً وسطا ً ما بني مكافحة
الفســاد واحرتام القوانني املرعيّة
اإلجراء والدســتور ،وبني ما يقوم
به الرئيس ميشــال عون والدائرة
املحيطــة بــه الذين يمارســون
الحكم مــن دون أي احرتام للدولة
واملؤسسات والدســتور وهذا هو
نهج الفريق اآلخر يف إدارة الشــأن
العام» .أضــاف« :أما بالنســبة
لـ»حزب الله» فــا يمكن أن نجد
حالً وسطا ً ما بني املصلحة الوطنيّة
اللبنانيّة العليا وايديولوجية ورؤية
وفهم هذه املصلحــة من قبل هذا

الحــزب الذي يع ّد جــزءا ً ال يتجزأ
من املرشوع اإليراني ،وما يســمّ ى
باملصلحة الوطنية بالنسبة إليه هو
مصلحة األمة تبعا ً لرؤية إيران التي
ال عالقة لها بلبنان وشعبه».
واعترب جعجــع أن «كل هذا ال
ينفي أنه يجــب أن يكون الرئيس
املقبل قادرا ً عــى التواصل مع كل
الفئــات اللبنانية ،التــي يجب أن
يعمل عــى إقناعهــا بتبني نهج
يخدم املصلحــة الوطنية اللبنانية
العليــا ،ولكن إذا فشــلت جهوده
هذه ،فال يزال يتعــن عليه اتخاذ
وتنفيذ القــرارات الالزمة من أجل
إخــراج البالد مــن األزمة وصون
سيادتها واســتقاللها واإلنتظام
العام للمؤسسات فيها ،وهذا ما ال
يمكن للرئيــس التوافقي القيام به
أبدا ً فجل ما يستطيعه هو محاولة
اإلقناع ،وإذا ما فشل بذلك يقف عند
هذا الحــ ّد متفرجا ً ال يمكنه القيام
بيشء من أجل إنقاذ البالد».

واعترب ان مبادرتهم الرئاســية أتت
لتؤكد رغبتهــم يف كرس الجمود الحاصل
عىل مختلف املســتويات يف البلد ،خالفا ً
لألجواء التي ســادت يف املــايض «والتي
كانــت توحي بــأن «نــواب التغيري»،
يــرون دائما ً عىل الرفــض وعىل قول
ال» ،مشــرا ً إىل أن «املسؤولية امللقاة عىل
عاتقنا خالل هذه الفرتة كبرية ومتعددة
مقارنة بالظروف التي تعيشــها البالد،
لذلك نتمنى وصول املبادرات والحوارات
اىل خواتيم ســعيدة تــؤدي اىل انتخاب
رئيس جديد للجمهورية يحمل مرشوعا ً
يخرجنا من االزمة السياســية العميقة
التي نعيشها ،والتي أدت اليها مجموعة
عوامل أبرزها سياسة الرتاشق والتمرتُس
التي تنتهجها بعض القوى السياسية يف
لبنان ،فاالستحقاق الرئايس ال بد من ان
يتحوّل اىل فرصة نتمكن عربها من خدمة
الشــعب ومن اعادة ترميم عالقاتنا مع
مختلف الدول».
بدوره أعلن خلــف أن «اللقاء» أخذ
طابعا ً إيجابيا ً ورصيحــاً ،وال بد من أن

نقول إن هناك تطابقا ً كبريا ً بني مبادرتنا
وبني ما تمّ ت مناقشته مع نواب «التكتل
الوطني املســتقل» ،والتطابق يشــمل
ثالث نقاط أساســية متمثلــة يف لبننة
االستحقاق الرئايس وأهمية عدم الوقوع
يف الفراغ ،كما رضورة أن نتحمّ ل جميعا ً
مســؤولياتنا يف ظل الظــروف الصعبة
الراهنة».

عند «االحرار»

ويف السوديكو ،ناقش النواب وضاح
الصــادق ،مارك ضــو ونجــاة صليبا،
مبادرتهم مع رئيس «حــزب الوطنيني
األحرار» النائب كميل شمعون .واعتربت
صليبا أن املواصفات التــي تقوم عليها
املبادرة تتالقــى ومواصفات «األحرار».
وأ ّكد شمعون بدوره عىل اإلنسجام التام
مــع «التغيرييني» أكان لجهــة مقاربة
اإلستحقاق الرئايس أو التعاون يف املرحلة
املقبلة ،وصــوال ً إىل عودة لبنان إىل التعايف
والسري أفضل من السابق ،داعيا ً إىل العمل
كعائلة لبنانية واحدة ملصلحة لبنان.

قبالن :الحل ّ بحكومة «"أحياء ال أموات »"
إعتــر املفتي الجعفري املمتاز الشــيخ
أحمد قبالن يف خطبــة الجمعة «أن البلد عىل
حافة شيار مصريي ،والبدائل قليلة والخيارات
بني سيئ وأسوأ والحاجة الوطنية تكمن اآلن
بتمرير املوازنــة بأقــل األرضار ،توازيا ً مع
نفقات اجتماعية بهدف تأمني مالية األجهزة
األمنية والقطاع العام واملؤسسات الخدمية،
ألن نهاية مرافق الدولة وأجهزتها تعني نهاية
البلد ،وهذا ليس مدحا ً للموازنة إال أنها «علقم
املضطر».
وحذر بشــدة من «االستهتار الحكومي
املفرط وسط كارثة معيشــية ومافيا تجار
ودوالر أســود ،ومشــاريع تجويع وإفقار
يقودها لوبــي داخيل خارجــي لخنق البلد
أكثر وتحويله اىل مربعــات جريمة وفوىض
وفلتان» .وقال« :إن الحكومة أوالً ،ثم رئاسة
الجمهورية ،والتســوية السياسية رضورية
وملحة ،وال بد منها ،والفراغ وسط بلد منهار
حتى النخاع يعني أم الكوارث».
وتوجه للجميع بالقول« :الجيش رضورة
الــرورات وحمايتــه السياســية ودعمه
وتأمــن حاجاته كذلــك رضورة الرضورات

الوطنية ،والحــذر من انهيار األجهزة األمنية
ألن ذلك سيعني تقسيم لبنان».
كما توجه للحكومة والقوى السياسية:
«نحن عىل عتبة دوالر خمسني ألفاً ،بسيناريو
ابتزاز ســيايس تجويعي ،يعني أن هناك من
يريد ســحق الناس والبلد ألهداف سياســية
قــذرة ،وهذا األمــر خطري للغايــة ،والحل
بحكومــة «أحيــاء ال أمــوات» ،والتضامن
الوطني إلنقاذ الحاجات املعيشــية واألسواق
قضية بحجم وطن وشعب يذبح».

أهالي المسجونين أمام "«الداخلية"»:
إلقرار العفو العام الشامل
نفذت جمعية لجان اهايل املوقوفني يف السجون
اللبنانية ،اعتصاما ً امام وزارة الداخلية يف الصنائع
شــارك فيه عدد من اهايل الســجناء الذين قطعوا
الطريق يف االتجاهني وحول السري اىل شوارع فرعية.
وألقيت كلمة باســم أمهات السجناء طالبت
باقرار العفو العام الشــامل الن «اقرتاح تخفيض
الســنة السجنية اىل  6اشــهر لم يعد كافيا ً بسبب
الحال املزرية يف الســجون وكذلك احوال السجناء

الصحية والغذائية ،حيث يصعب عىل االهايل الوصول
اىل ابنائهم وتأمني الطعام والدواء لهم ،نتيجة تردي
االوضاع االقتصادية واملعيشية.
وأكــد دمر املقــداد وجــوب االرساع يف اقرار
العفو العام الشــامل ،محذرا ً «من االســتهتار يف
وضع السجناء الذي لم يعد يحتمل عىل كل االصعد،
الصحيــة والغذائية» .ودعا املعنيــن اىل ايجاد حل
قريب ،الفتا ً اىل تصعيد التحركات.

تحـــت المجـــهر

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٩٣٦السنــــة الـرابـعـة

9

الـسـبـت  ١٧أيلول 2022

مشروع  RESLOGدينامية تنموية عابرة للبلدات والقرى

عكار المنسيّة أقرب إلى السويد من بيروت

"حلمي أن يكون لعكار سفارة في بيروت" ...أمنية اختصرت بها إحدى الشابات واقع عكار البعيدة جغرافيًا وتنمويًا
وخدماتيًا عن الدولة اللبنانية التي صارت بعيدة عن نفسها .وألن الطبيعة ال تحب الفراغ كانت مبادرة من وكالة التعاون
الدولي التحاد بلديات السويد ( )SALARلدعم عكار والمساهمة في تنميتها هي التي احتضنت في رحم حرمانها
المزمن أكبر عدد من الالجئين السوريين .مشروع  RESLOGبتمويل من السفارة السويدية في بيروت ومشاركة
جمعيات محلية كشف عن الوجه الحلو لعكار وإمكانياتها البشرية والطبيعية الهائلة.
زيــــــــزي إســــــــطــــــــفــــــــان
يف خيال البعض ممن باتوا محصورين
فكريا ً وجغرافيا ً يف مناطقهم املقفلة ،عكار
مجموعة قرى يف أقايص الشــمال يعرفون
منها اســما ً أو اثنني النتمائهما اىل زعيم
معروف أو لورودهما يف نرشات األخبار .لكن
عكار القضاء املمتد من الساحل اىل الجبل
بقراه وضيعه يشكل بمساحته املمتدة عىل
حواىل  776كلم مربعا ً ثمن مســاحة لبنان
ويقارب عدد ســكانه  600000نســمة.
وهو القضاء الذي استقبل ثاني أكرب نسبة
من الالجئني الســوريني لتضاف اىل أعبائه
الدائمة أعباء جديدة.

رحلة اكتشاف عكار

عبد اإلله زكريا

ثريا حمود

"ن ّورتوا عكار"

"املســتجيب األول" أو "إعــادة التدوير"
لتأتي الظروف وتنسف كل ما خططنا له
فنضطر اىل تغيري مســار املرشوع للتأقلم
مع الظــروف الجديدة .نحــن نقوم بما
نقدر عليه" تقول حمود "لكننا بحاجة اىل
وزارات لتأمني الخدمات األساسية".
مرشوع  RESLOGيعمــل اليوم مع
اتحاديني بلديــن ،اتحاد بلديــات "جرد
القيطع" و"الدريب األوســط"" .اشتغلنا
عىل تحسني وتطوير قدرات املجالس البلدية
وتمكني البلديات وعملنا بشكل خاص عىل
التحول الرقمي للبلديات من خالل اعتماد
نظام  GISاو نظــام املعلومات الجغرافية
الذي تم وضعه بالتعاون مع جامعة البلمند
وهو يتيح تجميع البيانات ووضع خرائط
رقمية للطرقــات مع صور جوية وغريها.
وقمنا بتدريب الفريق التقني من مهنديس
البلديات ومتطوعني مــن املجتمع املحيل
الســتخدام هذا النظام .وكنا ســابقا ً قد
ساهمنا يف تطبيق "سالمتي" خالل جائحة
كورونا لتتمكن البلديات بالتعاون مع فئات
مختلفة من إدارة أزمة كورونا".

فيجيبنا أنه لالسف لم تدعم الوزارة هذا
املرشوع أو ترعاه ولم تســتفد من تبادل
الخربات حتى يتم تعميم تجربة  GISعىل
البلديات األخرى لتستفيد منها.
مرشوع  RESLOGلم يقترص عىل دعم
البلديات بل كانت له تشعبات أوسع يف عكار
كما تخربنا ثريا حمــود يمكن اختصارها
بمرشوعني أساســيني" :املستجيب األول"
وهو مرشوع حيوي يهدف اىل وضع شبكة
متكاملة لالستجابة لحرائق الغابات التي
تعترب كنز عكار الطبيعي ،والثاني مرشوع
"إعادة التدوير"  Upcyclingلتمكني النساء
ومســاعدتهن عىل االبتكاروالحصول عىل
مدخول عرب اســتخدام مــواد أولية معاد
تدويرها وتقديمها بشكل فني وعميل الفت.
ويف ظل كــوارث الحرائق التي ترضب
لبنان ســنويا ً يكتسب مرشوع املستجيب
األول كل أهميته يف منطقة تعاني من نقص
فــادح يف اإلمكانيات .فقــد تم خلق فريق
لالستجابة للحرائق ،بدأ من صفر تجهيزات
وخربة ليصبح اليوم مؤلفا ً من حواىل 100
شــخص يخضعون لهيكلية إدارية تحت
إدارة اتحاد البلديــات ،مدربني ومجهزين
ليكونوا الدرع الواقــي لغابات عكار .وقد
تم التواصل مع جهات عدة لتأمني تجهيز
الفريق باآلليات الرضورية بعد ان جهزهم
املرشوع الســويدي باملعدات الشــخصية
والتدريبات .كذلك وبجهود جبارة تم إطالق
غرفة إدارة الكوارث وأجريت مناورة شاملة
شارك فيها الجيش والدفاع املدني والصليب
األحمر ومســتجيبني أوائل مــن مناطق
أخرى مثل عرســال وعندقت ودير األحمر
وكرسوان لتكون تجربــة مثمرة لتضافر
الجهــود والتكاتف بني الفئات الرســمية
واملحلية إلفادة املنطقة ككل.
أما مشاريع التدوير فشملت سبعة
مشــاريع مختلفة تقوم بها سيدات من
عكار .وأهميــة هذا املشــاريع أنها لم
تقترص عىل حــرف محلية بل تم تطوير
األفكار واملنتجات لتخرج بأفضل صورة.
كذلك ت ّم تدريــب النســاء وإعطائهن
املعرفة والوسائل إلنجاز عملهن وتحسني
منتجهن ومن ثم مساعدتهن يف التسويق

له وترصيفه يف عكار او خارجها لضمان
الحصول عىل أفضل مدخول.

يف دراســة ســويدية أجريت حول
أكثر البلــدان تأثرا ً باألزمة الســورية تم
حرص تركيــا ولبنان .ليصــار بعدها اىل
اختيــار عكار من بني املناطــق اللبنانية
األكثر تأثرا ً كونها غري مغطاة بالخدمات
وتفتقد اىل دعم املنظمات الدولية مقارنة
باحتياجاتها .فــكان مرشوع RESLOG
اإلنمائي أو " املرونة يف الحكم املحيل" لدعم
عكار وتلبية بعــض احتياجاتها ،وكانت
دعوة منه للمهتمني اىل زيارة عكار.
الطريــق اىل أعايل عــكار وتحديدا ً اىل
فنيدق لم يكن ســهالً ،كان طويالً ومتعبا ً
يعكــس واقع املنطقــة واإلهمال الالحق
بها ،لكن الوصول اىل فوق يمحو كل تعب
الطريق .هناك الطبيعة وناسها من أجمل
ما يكون .مناظر مذهلة ومواقع طبيعية
وجغرافية تســتحق أن تكتشــف وناس
طيبون طيبون ومضيافون يف كل محطات
الزيارة من حرار اىل فنيدق والقموعة...
ثريا حمود املديرة الوطنية للمرشوع
تحدثــت لـ"نداء الوطن" بحماســة عما
تجارب تنموية رائدة
أنجز حتــى اليوم قائلــة" :رشاكتنا مع
رئيس اتحاد بلديــات "جرد القيطع"
اتحادات بلديــات هي لدعم وتعزيز العمل
الســيد عبد اإللــه زكريا يتحــدث بفخر
البلدي والتنميــة االقتصاديــة املحلية.
وحماسة عن هذا اإلنجاز
دورنــا هو التنســيق
قائــا GIS ":نظام فريد
بــن فئــات مختلفــة
من نوعه يف كل لبنان ،وقد
مــن بلديــات ومجتمع
منحنا الفرصة لجمع كل
محــي وجمعيــات
عطالله:
إلخراج الحلول املطلوبة وضعنا الناس على تماس املعطيــات حول املنطقة
من مدارس ومستشفيات
للمشــاكل املوجودة .قد
ننفذ بعض املشــاريع مع السياح لخلق تفاعل وطرقات وبنــى تحتية.
مثمر بين الجميع
كذلك استطعنا من خالله
عــى األرض لكننا نعمل
تكوين داتــا كاملة عن
لتمكني الناس وتدريبهم
كل الســكان يف نطاقنا من حيث عدد أفراد
لنضمن االستدامة "
األرسة والدخــل وحالة املســكن وغريها.
مشاكل عكار كثرية تعود اىل ما قبل
بهذا أصبحنا قادريــن عىل وضع كل هذه
األزمات املتالحقة لكنهــا اليوم اتخذت
الداتا أمــام الجهات املانحــة الراغبة يف
بعدا ً كارثيا ً مــع أزمة الالجئني وظروف
املساعدة لتتمكن من أن تبني عليها وتعرف
أهل عــكار الصعبــة وتدهــور تام يف
احتياجات املنطقة قبل تنفيذ أي مرشوع".
الخدمات والبنى التحتية وضعف أو حتى
نســأل "الريس" عــن دور وزارة
إنعدام إلمكانيات البلديات.
الداخلية والبلديات يف مرشوع رائد كهذا
" كنا نعد ملرشوع معني مثالً كمرشوع

تعاون

تمكين النساء عبر مشاريع منتجة

عيش التجربة السياحية
مع أهل عكار

الناحية الســياحية التي عمل عليها
حضور للجمعيات وغياب للوزارات
مرشوع  RESLOGوجــدت يف رشكة "
رغم أهمية هذه املشــاريع التنموية
قريــة"  Karyaخري حليــف لها .فهذه
لعكار إال أن الجانب اإلنساني يبقى األهم.
الرشكة الناشــئة التي انطلقت يف العام
هنا فئات مهمشــة ضعيفة تم دمجها يف
 2019هدفــت منذ بداياتهــا اىل إطالق
املجتمع لتكون رشيكة كاملة :النســاء،
تطبيــق يهدف اىل تســويق الســياحة
فئة الشــباب ،الالجئون السوريون كلهم
الداخلية بطريقة جديدة .فالســياح كما
عملوا معا ً وشــاركوا يف املشاريع ليأخذوا
أهــل لبنان يجهلون مــا تقدمه مناطق
أماكنهــم يف مجتمعات ال تســتطيع أن
لبنان من تجارب ســياحية مميزة ليس
تقدم لهم الكثري .واألهم لكرس كل حواجز
فقط عىل صعيد الطبيعــة بل كتجارب
التمييز والتهميش ،رغم الحاجة اىل املزيد
محليــة ثقافية وتراثية ،مــن هنا كان
من الجهود والتقبل يف هذا اإلطار.
ســعي التطبيق اىل خلق منصة يتعرف
عبد اإلله زكريا رئيــس اتحاد بلديات
من خالها السياح عىل ما تقدمه املناطق
جــرد القيطع يدرك جيــدا ً أن الواقع ليس
من تجارب حرفية بغيــة أن يحجزوها
ورديا ً رغــم املحاوالت والجهــود الحثيثة
أوال ً ويعيشــوها متى قصدوا املنطقة.
لتطوير املنطقــة .فبلدياته تعاني مثل كل
ســرج عطالله وبيرتغنيمة اللذان عمال
بلديات لبنان وقد وضع إمكانياته يف ترصف
عــى الفكرة من بداياتهــا و تعاونا مع
الجهات القادرة عىل املســاعدة لكنه يدرك
 Agrithecيف الجامعة اليسوعية أرصا عىل
جيدا ً أن أي مرشوع ال يمكن أن يســتمر إذا
تفعيل هذا التطبيق وتطويره وتحسينه
لم يلق الدعــم والتمويل .مرسور هو للعمل
ليتحــول اىل منصة شــاملة تهدف من
مع الفريق السويدي الذي يتعامل مع الواقع
جهة اىل منح السائح الفرصة للتعرف اىل
وال يفرض مشــاريع ال تحتاجها املنطقة
منطقة ما من وجهة نظر أهلها وطريقة
وال يقتنع بها أهلها" .جلسنا مع SALAR
عيشــهم والتجارب التــي يقدمونها،
ودرســنا احتياجــات
ومن جهــة أخرى اىل
املنطقة وأجرينا جردة
تشــجيع املجتمعات
لكل ما يمكن أن تقدمه
املحلية عىل إظهار ما
من غنى طبيعي وثقايف
"المستجيب األول" مشروع
تملكه مــن إمكانيات
وانتاجي ودرســنا ما يهدف الى وضع شبكة متكاملة بأفضل طريقة ممكنة
هو األنسب الستقطاب
واالستفادة ماديا ً من
الناس اىل عكار وتغيري لالستجابة لحرائق الغابات التي
هذه التجارب.
تعتبر كنز عكار الطبيعي
الصورة النمطية عنها".
يف عكار تعاونت
لكن زكريا يعرف جيدا ً
" قرية" مع SALAR
أن الجمعيــات عىل اختالفهــا مهما بلغت
لإلضاءة ســياحيا ً عــى منطقة عكار
مساعداتها وجهودها ال يمكن أن تتدخل يف
ومــا يمكن أن تقدمه .ويقول ســرج
البنى التحتية للبلد ال سيما الطرقات العامة
اســتطعنا إيجاد عرش تجــارب يمكن
فهذه من اختصاص مجلس اإلنماء واإلعمار
للسائح أن يعيشها ويشارك بيديه من
وطاملا ان الطرقات لم تتحســن فالسياحة
يقومون بها ،مــن صناعة املكدوس اىل
كما اإلنماء سوف يعانيان .لكنه بفخر يعدد
القش والصاج والكروشــيه والخشب
مواقع عكارية رائعة تستحق االلتفات إليها:
واأللبان وغريها ،إضافــة اىل الهايكنغ
غابة العذر ،القموعــة ،وادي جهنم ،عيون
وتناول الطعام .وبهــذا وضعنا الناس
السمك ،غابات الشوح واللزاب والجوز.
هنا عىل تماس مع السياح لخلق تفاعل
مثمر بني الجميع يمكن أن يؤدي الحقا ً
ربما اىل مشاريع استثمارية.
ويؤكد سريج ان عكار البكر تحتاج
اىل من يســاعدها يف إظهــار كنوزها
بأفضل شــكل .إذ ال يكفــي أن تمتلك
تجارب حرفية شيقة بل يجب أن تقدم
هــذه التجارب بأرقى صــورة لتجتذب
الســياح .هذا هو السعي الذي تقوم به
" قرية" حاليا ً من خالل نشاطاتها وما
تقوم به من تدريب بالتعاون مع مرشوع
 RESLOGلتساهم يف كشف كنوز عكار
وتحســن خدماتها بغية تقديم أفضل
اســتضافة لكل من يقصدها وإعطائه
الصورة املرشفة عن عكاروأهلها.
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مسيرة  ١٤عامًا تنتهي بلحظة
"قوم نحرق هالمدينة ونعمر واحدة أشرف ...قوم ننسى هالزمان ونحلم بزمن ألطف"...
ســـــيـــــلـــــفـــــانــــــا أبــــــي رمــــــيـــــــا
من قلب عاصمة منقسمة ،من دهاليز
القمــع والفوىض والفســاد والعنف ،من
ديموقراطيــة مثقوبة ،وُلد صوت  7طالب
ق ّرروا نرش موسيقى جديدة وتوجه مختلف
واحت ّلوا الساحات واملسارح لينتفضوا عىل
واقع بات يؤلــم كبار لبنان كما صغاره يف
أغنيــات هدمت الحواجز وطــــــرحت
أسئـلـــة جريئة وموجعة.
تمكنــت فرقة "مــروع ليىل" أي
مرشوع ليلة واحدة منذ تأسيســها يوم
 8شباط  2008من حصد جمهور ضخم
واكتســاب شــهرة واســعة يف الوسط
الشــبابي املعارص الذي وجــد فيها ما
يشبهه ويشبع تط ّلعاته الثائرة.
وظهرت الفرقة إىل العلن يوم شاركت
يف "مهرجان املوسيقى" يف بريوت ومُذاك،
أثارت جدال ً كبريا ً بسبب الجرأة يف اختيار

الكلمات ،التي اعتربها الجمهور خادشة
للحيــاء ،وما تحتوي عليــه األغاني من
محتوى جنيس وسيايس.
تعددت أســباب قمــع الفرقة ،إال
أن أســاس الهجوم عليها ،هو بســبب
إضاءتها عــى مجتمــع "امليم-عني"،
بحيــث أن جمهورها ضــ ّم العديد من
أفراده الذين شــجعوها عىل املوسيقى
الجديدة ،وقد أعلن حامد ســنّو املغني
األساس يف الفرقة ،عن ميوله الجنسية
بشكل واضح عندما قال إنه "كويري"،
فواجه هجوما ً رشساً.
اليوم وبعــد  14عاما ً تختتم الفرقة
مشوارها الفني بسبب اتهامات وجهت
لها ،وحمــات متتالية لحظرها يف الدول
العربيــة ،واعرتاضات عــى مخالفتها
الذوق العــام والقيــم املجتمعية .ففي
 11أيلــول خفض املغني الرئييس للفرقة
حامد سنو صوت املوسيقى معلنا ً انتهاء

يوسف نعيم :ال تستسلموا

يف املقابل ،رأى الناشط يف القطاع املوسيقي يوسف نعيم ّ
أن توقف
عمل الفرقة نموذج عن الخســارة املتواصلة وحرمان قسم كبري من
الجمهور من موســيقى أحبوها وتعلقوا بها وكانت صوتا ً ملعاناتهم.
وقال يف حديثــه مع "نداء الوطــن"" :الكثريون كانــوا بانتظار ما
ستقدمه الفرقة من أعمال ومواضيع جديدة" ،وتمنى أن يكمل أعضاء
الفرقة إثبات موهبتهم ولو بشكل فردي ،فهم جزء من هذا املجتمع،
وكل فشــل لفرقة أو مرشوع يلعب دورا ً كبريا ً يف إحباط شبابنا اكثر
ويفقده االمل باملستقبل.
وأضــاف" :لطاملا رفضت مجتمعاتنا املوســيقيني والفنانني الذين
حاولوا إطالق مســار جديد وغري مألوف فتعرضوا لالنتقادات الالذعة
والحرمان والتنمــر" ،ودعا فرقة "مرشوع ليىل" إىل ترســيخ إيمانها
بمسريتها وهدفها وعدم االستســام بسهولة من منطلق أن قسما ً من
الجمهور وخصوصا ً العربي يحتاج الكثري من الوقت الســتيعاب التغيري
وتقدير االعمال الجديدة.

غسان يمين :ال فن بال حرية تعبير

"مؤســف أن أســمع خرب نهاية فرقة تميزت وملعت لســنوات
تضطر لالعتزال لســبب غري فني أو تقني" بهذه الكلمات بادر املؤلف
املوســيقي غسان يمني إىل وصف حزنه عند ســماع الخرب وإعجابه
بالفرقة التي بنظره ال يمكن إنكار أنها منذ بدايتها اســتطاعت خلق
هوية خاصة بها ونمط جديد ومتميّز عمّ ا اعتدناهّ ،
قسمت الجمهور
بني مؤيــد ومعارض ،وتمكنت عىل عكس فــرق كثرية م ّرت بتاريخ
املوســيقى اللبنانية من أن تحجز لها مقعدا ً يف االستمرارية والنجاح
داخل لبنان وخارجه.
وأضاف" :السنوات الخمس األخرية كانت األصعب عىل الفرقة وما واجهته
من انتقادات دينية وسياســية وأخالقية وحمالت منع متتالية وضغوطات
أنهكت قواها وسلبت طاقتها واندفاعها وجعلتها غري قادرة عىل االستمرار يف
بلــد نيس أن يحضنها ال بل حاربها" ،مؤكدا ً ّ
أن "ال فن من دون حرية التعبري.
ً
فالفن يتخطى كل الحواجــز والحدود والقوانني محلقا يف فضاءات مختلفة.
وما حصل لـ"مرشوع ليىل" أكرب دليل عىل الفجوة الثقافية والحرية املتزعزعة
التي ّ
تمس بمختلف القطاعات يف مجتمعنا اللبناني والعربي".

يوسف نعيم

غسان يمين

الرحلة حيث قــال" :أصعب ما واجهته
خالل مسريتي ،أن الدول العربية أهانت
وأســاءت فهم كلمات أغنياتي وعدّتها
ً
ً
ً
وتافهة ،ودفعتني إىل
وســطحية
ركيكة
تغيريهــا أو تصحيحها ،عىل اعتبار أنني
عاجز عن لفظ الحروف العربية والنطق
بها ،لذا تعرضت لإلساءة املستمرة ،فيما
كانت هذه األغاني تــد َّرس يف جامعات
أمريكا وأوروبا".
هــذه الفرقــة التــي تمكنت من
حجز موقع لها عىل خريطة االحتجاج
اللبنانــي وأن تكون رصخــة يف وجه
املجتمــع الركيك ،هزت كيــان قطاع
ً
تاركة
كبري من املجتمع العربي ورحلت
بصمة من السخرية املرة وأثبتت أن ما
غنّته يوما ً "ما زالت الرتبة ماحلة ليش
لنزرع ورود".
حاولنــا التواصــل مع عــدد من
املوســيقيني ملعرفة رأيهم يف موضوع

دعم واسع للفرقة

القمع الــذي تعرضت لــه الفرقةّ ،ال
ّ
أن عددا ً ال بأس به رفض الكشــف عن
مواقفه وفضل الجلــوس عىل الحياد

أيمن رعد" :ما في فن مش حلو"

نظرا ً لحساســية املوضــوع ،أبرزهم:
غســان الرحباني ،منصور الرحباني
وفرقة "أدونيس".

باسم دعيبس :توقعت قرار االعتزال

املحامي أيمن رعد أحد من ّ
ظمي مهرجان "صوت املوســيقى
أعىل" والذي عُ رف بدعمــه للفرقة يوم واجهت املنع يف مهرجانات
بيبلوس ،شــبّه قرار "مرشوع ليىل" باالنتحــار وهو ما تصل إليه
الفئات املهمّ شــة واملضطهدة يف املجتمع ،وقــال" :ما يف فن مش
حلو" ،ال أحد جدير بتقييــم الفن الذي يعترب أداة تعبري عن وجهة
نظر معينة .لكل فرقة كيانهــا وهويتها إما أن تحبها أو ال لكن ال
يمكنك قمعها".
أمّ ا من وجهة النظر القانونية ،فأكد أن "القوانني اللبنانية بالشكل
والنص تحفــظ حرية التعبري مع وجود رقابة ،إنما تكمن املشــكلة يف
تطبيقها حيث يتم ذلك بطريقة خاطئة بسبب النظام الديني والطائفي
يف لبنان الذي يُقال إنه دولة مدنيــة" ،مضيفاً" :الرقابة يجب أال تكون
يف يد جهاز امني بــل يف يد لجنة مدنية مؤلفة من أصحاب االختصاص.
ولألســف ،اعطى األمن العام اللبناني صالحيات خارج القانون لرجال
ديــن تم ّكنهم من تحديد ما يُعرض وما ال يُعرض ،كاملجلس الكاثوليكي
لإلعالم وهيئة علماء املســلمني وغريهما .فال قانون كفيل بمحاسبة أو
منع اي فنان او فرقة من أدائها بســبب ميوله وتوجهاته جنسية كانت
أو سياسية أو دينية".

املغني واملؤلف باســم دعيبس صاحب فرقــة " "Blaakyumالذي
تع ّرض وفرقته لحاالت ال تُحىص من القمع واالنتقادات وما زاال يُحاربان
منذ التسعينات ،هو الذي واجه السجن عرشات املرات التهامه باالنتماء
لعبدة الشياطنيّ ،
توقع قرار "مرشوع ليىل" باالعتزال ،وقال" :ما واجهته
الفرقة من تسلســل أحداث ليس سهالً وقىض عىل قدرة تضامن الفرقة
والعمل بروح إيجابية مندفعة ،انطالقــا ً من االنتقادات مرورا ً بجائحة
"كوفيد  "19والوضع االقتصادي واملجتمعي يف بلد مشتّت".
وأمل أن يكون قرارها إنقطاعا ً وقتيا ً وليس اعتزاالً ،مضيفاً" :مجتمعنا
الذي يدّعي االنفتاح فشــل" .مرشوع ليىل" حلقة من سلسلة قمع شهدنا
منها منع فرق الروك والـ metalمن الغناء كليا ً يف التســعينات" .وتابع:
"هوجمت فرقتي التي حصدت أكرب الجوائز حول العالم من قبل الكنيسة
والـ"تييل لوميار" واملجلــس الكاثوليكي لإلعالم ودار الفتوى والحكومة،
وال سيما يف العام  2002عندما ظهرت أكرب موجة هجوم عىل الفرق حيث
كانوا يدخلون املالهي التي نغني فيها ويجروننا إىل املخافر ،ولألســف هذا
التخ ّلف ما زال مســتمرا ً حتى اليوم مع رجال دين وسياســة يهاجمون
ّ
يصفق" .وختــم" :ال يمكنني القول إنني من
وجمهور مؤمن بالخرافات
املعجبــن بالفرقة ولكن ال يمكن إنكار ما قدّمته ملوســيقى البوب روك،
وأدعوها إلعادة النظر ألننا عىل أبواب بداية انفتاح موسيقي يف مجتمعنا".

"أنا ضد القمع" هكذا اســته ّلت الفنانة املوســيقية ساندي
شمعون حديثها عن قرار فرقة "مرشوع ليىل" بالتوقف ،فبنظرها
ال أحد يستحق أن يتوقف مرشوعه وعطاؤه مهما كان .واستغربت
الطريقة التي تعامل بها الشــعب اللبنانــي والعربي مع أغاني
الفرقة وأعضائها .
وأضافــت" :ال أحد له الحق يف انتقاد وتحديد حياة وكلمات وظهور
ووجهة نظر وموسيقى وحتى طريقة عيش ولبس أي فنان .هذه فاشيّة
وفــراغ وتخ ّلف" .مرشوع ليىل" انظلمت لســنوات ونجحت االنتقادات
والتنمر يف تدمري فرقة مســتقلة ناجحة ،نفتخر بها وشكلت بجهودها
صــورة مثالية وأيقونة فنية لجمهور ضخــم" .وأكدت أن كل هذا جزء
من صورة ضخمة لهشاشة مجتمعنا وسلطاتنا التي أظهرت ردود فعل
غري مربّرة".

ميساء جلّد :لبنان خسر

ساندي شمعون" :فاشيّة" فنية

أيمن رعد

ساندي شمعون

املغنية واملؤلفة ميساء جالد التي تعرفت عىل الفرقة يوم انطالقتها من
الجامعة نفسها وأُغرمت بموسيقاها وكربت لتكون مغنية مثل اعضائها،
لم تســتوعب حجم الظلم الذي تعرضت له الفرقة وحزنت لقدرة مجتمع
صغري عىل حرمان شــبابه من فن جميل ،وأشــارت اىل ّ
أن "أعضاء الفرقة
لم يعد بإمكانهم االستمرار حتى ماديا ً وأصبحوا خارج لبنان لهذا السبب،
كارل عاد للهندســة كما أمية ،فراس يعمل اآلن يف حقل االنتاج املوسيقي،
حامــد غادر إىل نيويــورك ...لبنان خرس الكثري مــن دون أن يدري بعد".
وختمت" :مهما أســكتوها فال يمكن إلغاء واقع أن موســيقاها وكلمات
أغانيها هي انعكاس للمجتمع اللبناني والعربي ،ال يشء يمحو الحقيقة".
ولكل من وقــف ضدها أقول" :كونوا لطفاء وواقعيــن وانتقدوا بطريقة
بناءة ،بعيدا ً عن التجريح والتنمّ ر"ً ،
آملة أن يكون توقف الفرقة هذا وقتياً.

باسم دعيبس

ميساء جالد

١١
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...The Imperfects

التجارب العلمية الخطيرة تحت المجهر
جـــــــــــاد حـــــــــداد
يف مسلسل ( The Imperfectsغري املثاليني) ،يجد
"خوان" (إيناكي غودوي) ،و"تيلدا" (مورغان تايلور
كامبيل) ،و"آبي" (ريانا جاغبال) ،أنفســهم يف أزمة
غري متوقعة ،حني يبدؤون باختبار آثار جانبية خارقة
للطبيعة بسبب عالج جيني شاركوا فيه يف صغرهم.
وعندمــا تبدأ التحــوالت املفاجئــة بإعاقة حياتهم
الطبيعيــة ،يحاول هذا الثالثــي البحث عن الدكتور
"أليكس ســاركوف" (ريز نيكولسون) ،عىل أمل أن
يجدوا عالجا ً لوضعهم .لكن يهرب "ســاركوف" بدل
مساعدتهم ويرتكهم تحت رحمة زميلته وصديقته،
الدكتورة "ســيدني بــرك" (إيتاليــا ريتيش) ،التي
تخربهــم بأنهم وقعوا ضحية تجارب "ســاركوف"
الجينية الوحشــية وغــر القابلة للعــاج .توضح
"بريك" أيضا ً أن "ساركوف" استفاد من اضطراباتهم
الوراثية ومألها بخاليا جذعية اصطناعية أنتجت آثارا ً
جانبية ّ
غيت حياتهم بالكامل.
يف خضم البحث عن "ســاركوف" ،يصل الثالثي
الخــارق يف نهايــة املطــاف إىل معقل ثالثــة علماء
فاسدين ،حيث يطرح رئيسهم "نيت" نفسه كضحية
باســم "ماكســويل" .يريد هذا الفريــق العلمي أن
يجري التجارب عىل الشــبان الثالثة ويبيع املعلومات
إىل منظمة "فالكس" شــبه الحكوميــة .نتيجة هذه

املواجهة املريعة ،يضطر "خــوان" و"تيلدا" و"آبي"
الستعمال قواهم الخارقة لقتلهم والهرب .يف غضون
ذلك ،يتعرض العالِمان "ليندت" و"ياك" للقتل بطريقة
وحشية عىل يد رجل اسمه "فينش" ،بمساعدة "هانا"
التي ال تدرك نشاطات "فينش" الخطرية.
أكثــر ما يميّــز األعمال املليئة بالشــخصيات
الرئيسية غري املستكشــفة وأحادية البُعد هو وجود
شــخصيات معقدة مثــل "ســاركوف" و"بريك".
من املمتع أن نشــاهد الســبب الكامن وراء أعمال
"ســاركوف" الرشيرة بفضل الكتابة املتقنة ،مع أن
تلك األسباب تحمل طابعا ً مألوفاً .وتتعلق ميزة أخرى
بكشف حقائق مثرية لالهتمام طوال الوقت.
ترتافق قصص الخيال العلمي دوما ً مع تعقيدات
هائلة ،لكن تبدو حلقات هذا املسلسل طويلة أكثر من
اللزوم ،ويقع اللوم يف املقام األول عىل برودة األحداث
الدرامية التي تحتل مســاحة كبــرة من القصة.
لكن يتميز املسلســل عىل مستوى التشويق والخيال
العلمي بفضل التحوالت املتواصلة يف األحداث.
تبقى قدرات "تيلدا" والتطورات التي تشــهدها
شــخصيتها أفضل مــن اآلخرين .يحافــظ الخط
الرسدي املرتبط بها عىل طابع منطقي ،ويتّضح ذلك
يف العالم الــذي تختار االحتفاظ بــه والقدرات التي
تنوي استكشافها بعدما تشــعر بأنها كانت عاجزة
وخاضعة لفــرة طويلة .تكمن املفارقة يف تحوّلها إىل
بطلة خارقة ال تكتفي باســتعراض قوتها بل تساعد
الناس أيضــا ً وتردع املتنمرين .لكن ال تســر جميع
األمور بطريقة إيجابية يف حياة الشــخصيات الثائرة
بعد شــفائها .حني يظن األبطال الخارقون أن أسوأ
مرحلة انتهــت ،تظهر مخالب "تشــوباكابرا" لدى
"خوان" رغم شفائه املزعوم ،وتخرج مادة غريبة من
جسم "آبي" ورسعان ما تصبح مسجونة يف داخلها.
عىل صعيد آخــر ،تظهر نشــاطات "فالكس"

املشــبوهة للعلن حــن يتبني أنها تمــوّل تجارب
"ســاركوف" غري القانونية من دون علمه .يبدو أن
التسلســل الهرمي للتجارب العلميــة اإلجرامية ال
تقترص عىل علماء عديمي األخالق ،بل تسمح منظمة
"فالكس" للعلماء بخلق "وحــوش" قبل التخلص
منها الحقا ً حني ينتهي هدف وجودها.
منحى أكثر إثــارة حني يتبني أن
تتخذ القصــة
ً
"ســاركوف" ضحية أيضاً .يكشف املسلسل عىل مر
أحداثه أن عبقرية "ســاركوف" تشــوبها تعقيدات
أخالقية .يتعلق هدفه النهائي بتقوية الجنس البرشي
عرب أبحاثه عن الخاليا الجذعيــةّ ،
لكن هذا الهدف ال
يربر عجزه عــن التعاطف مع اآلخرين ،أو التعبري عن
مشاعره ،وتجاهله التام لسالمة املشاركني يف تجاربه.
حني يواجه "بريك" التي تصبح بديلة عن "كريغ" يف
منصب كبــرة العلماء يف منظمة "فالكس" ،ينعكس
ارتباك املشاهدين عىل وجهه يف هذا املشهد.

تتالعب به "بريك" لدفعه إىل عقد صفقة ومتابعة
أبحاثه .يدرك "ساركوف" أن "بريك" هي يف الحقيقة
"فينش" .ثم تتضح خلفية "ساركوف" التي تس ّلط
الضوء عىل ســوء معاملته وخضوعــه للتجارب يف
صغــره ،حني تتلقى "بــرك" مكاملة مــن الدكتور
"هالينبيك" الذي يبدو نسخة مُسنّة من "ساركوف".
يكشف محتوى املكاملة أن "ســاركوف" نفسه هو
نتاج تجربة قــام بها "هالينبيك" البتــكار عباقرة
خارقــن .كان العالج الذي أخذه "خــوان" و"آبي"
و"بريك" يحتوي عىل حمض "ساركوف" النووي عىل
اعتبار أنه الشخص الوحيد ا ُملج ّرد من الخاليا الجذعية
االصطناعية .تكشف حقيقة "ساركوف" سبب عدم
فاعلية العالج مع أي شــخص .ثم يشري خرب تفيش
فريوس وحيش يف املدينة إىل إقدام منظمة "فالكس"
عىل استخدام الروبوتات النانوية القاتلة لتبديد نتائج
تجارب "ساركوف" الخطرية.

كاردي بي مذنبة بشجار في نا ٍد ليلي
اعرتفت مغنية الــراب كاردي بي بذنبها يف
تهمتني أمام إحــدى محاكم نيويورك ،للتخلص
ً
قضية
من عقوبة الســجن نتيجة تسوية أنهت
استم ّرت سنوات عىل خلفية تورطها يف مشاجرة
داخل نادٍ لييل .ويف  29آب  ،2018كانت موجودة
يف ملهــى " "Angels Strip Clubيف كوينــز
ّ
بــأن مجموعة تابعة لها بدأت برمي
عندما أُفيد
الزجاجات والكــرايس وأنابيب النراجيل ،ما أدى
إىل إصابة موظفة يف ساقيها .وقيل إن كاردي بي

خ ّ
ططت لالعتداء عىل شقيقتني تعمالن يف امللهى
ّ
ألن إحداهما مارست الجنس مع زوجها ،مغني
الراب أوفست.
ومن شأن االعرتاف بذنبها يف االعتداء وتعريض
حياة اآلخرين للخطر ،أن يجنّبها املحاكمة وعقوبة
محتملة بالســجن .وجرى إســقاط التهم العرش
األخرى التي وُجّ هت لها .ودخلت املغنية ،واســمها
ً
مرتدية
الحقيقي بيلكاليس أملانزار ،إىل قاعة املحكمة
فستانا ً أبيض ّ
نسقته مع حذاء من ""Louboutin

َ
مع أظافر طويلة جدا ً كالعادة .وستُ
ســقط التهم
املوجة إليهــا بعد أن تُكمل  15يومــا ً من الخدمة
االجتماعية ،كما ينبغي عليها دفع رسوم املحكمة
باإلضافة إىل عدم التعرض للشقيقتني اللتني وجهتا
لها االتهامات قبل ثالث سنوات.
والحقاً ،نرشت املغنية عرب "إنستغرام" قصصا ً
( )Storiesتُظهر جانبا ً من مهرجان "Feast of San
 "Gennaroالذي يُقام ســنويا ً يف حي ليتل إيتايل يف
مانهاتن( .أ ف ب)

وكانييه ويست يُنهيان شراكتهما
أعلن كانييه ويســت وعالمة ""Gap
التجاريــة إنهاء رشاكتهمــا ،فيما أفاد
املغني الذي ّ
غي اســمه رســميا ً ليصبح
"يي" أنه يخطط لفتح متاجره الخاصة
ملاركة " ."Yiziوقال نيكوالس غرافانته،
محامي ويســتّ :
"إن الرشكــة لم ترتك
خيارا ً سوى إنهاء اتفاق التعاون بينهما

نجوى كرم في جولة فنية ضخمة
تستعد نجوى كرم نهاية شهر أيلول الجاري لجولة كنديّة  -أمريكيّة تمتد
ّ
املتوقع
حتى ترشين األول املقبل ،تحيي فيهــا مجموعة من الحفالت املتتالية
أن تشــهد إقباال ً كثيفا ً من قبل الجاليات العربيّة .وتبــدأ نجوى جولتها من
مونرتيــال يف  30الجاري ،ثم تلتقي جمهورها يف هيوســتن يف  2ترشين األوّل
املقبل ،ثم بيشانغا يف  7منه ،ديرتويت يف  ،14شيكاغو يف  ،15ثم نيو جرييس يف
 ،22وتولوم يف  23و 24و 25من نفس الشــهر ،وصوال ً إىل ميامي يف  28لتختتم
السلســلة بحفلة ضخمة يف تورنتو يف  29ترشين األول .وقبل الجولة ،تلتقي
جمهورها بحفلة فنية يف قربص يوم  24أيلول يف منتجع "."Kaya Palazzo

بســبب عدم التزامها الكبري بمضمونه".
وكان مغني الراب واملنتج ومصمم األزياء
ّ
وقع ســنة  2020عقدا ً مع " ،"Gapمع
خطط ترمي إىل دمــج تصاميمه مع تلك
الخاصة بالعالمــة التجارية .وع ّلق عىل
فســخ الرشاكة قائالً" :رغم أننا نتشارك
الرؤية نفســها يف تقديم مالبس عملية

بجــودة عاليــة وتتماىش مــع املوضة
الســائدة ،إال أنّنا ال نتفــق عىل الطريقة
التي ينبغي اتباعها لتحقيق هذه الرؤية".
وأوضح ّ
أن عددا ً من تصاميم ""Yizi Gap
التي كانت قيد التنفيذ قبل إنهاء الرشاكة
ستُطرح يف األسواق.
ويأتي إعالن إنهاء الرشاكة بعد أشهر

عاصي الحالني يكشف هوية
بطلة "أربعين خمسين"
أعلن الفنان عايص الحالني أن بطلة كليبه الجديد "أربعني
خمسني" الذي ســيبرص النور قريبا ً هي املمثلة غنوة محمود
املعروفــة بجمالها وجاذبيتها .وانترشت صــورة من كواليس
التصوير تجمعهما ســويا ً وبدَيا مرتاحَ ني يف التعاون معا ً يف هذا
العمل .يُذكر أن عايص سيؤدي أغنيته الجديدة عىل طريقة الديو
مع الفنان وامللحن عادل العراقي.

من شكاوى املغني واتهاماته باستبعاده
مــن عملية تصميم املالبــس وانتقاداته
بســبب التأخــر الحاصــل يف عمليــة
التسويق .وأشــار غرافانته إىل ّ
أن ويست
حاول جاهدا ً حل املشاكل مع الرشكة ّ
لكن
جهوده لم تفض إىل أي نتيجة.
(أ ف ب)
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كـــــتـــــابـــــات تـــــســـــتـــــحـــــق الـــــنـــــشـــــر
سنونوة

مــــحــــمــــود عــــثــــمــــان

ُ
رصت سنون َو ًة
من أجل َك
ُ
ترتاقص يف الجرد العايل
وتلوح يدا َك مود ً
ِّعة:
يا بنت حنيني أهواكِ
فتعود وتحت جناحيها
ُ
الشوق الفتَّاكِ
رائحة
ِ
لتغلغ َل يف الهدب الباكي

ُ
رصت سنون َو ًة
من أجل َك
يغتا ُل حنيني صيَّا ُد
ويه ِّل ُل خلفي أوال ُد
التني
خذني من شجَ ِر
ِ
بترشين
درب الغيم
من ِ
ِ
وارميني بني األشواكِ
النساكِ
خبئني مثل َّ
يف ج َّر ِة ِ
الزيتون
زيت
ِ
ً
َ
ثانية
جعت لحُ بِّي
إن
ح ِّ
ط ْم قيثار َك واشويني ...

ُ
رصت سنون َو ًة
من أجل َك
تتم َّرغ تحت الشبَّاكِ
ُ
الزنبق والور ُد
هل ذب َل
ُ
العاصف يشت ُّد
فاللي ُل
ٌ
مرتعش
فتجيبُ وقلب َك
بل بر ُد غيابكِ ال الرب ُد !

جـــــــــــائـــــــــــزة

Swallow song | Gill Bustamante

َ
لباحثين ط ّورا عالجًا للمكفوفين
Vision 2022

منحت مؤسسة "شــامباليمو" الربتغالية
جائزتها " "Vision 2022التــي يحصل الفائز
فيها عىل مليون دوالر ،لباحث َ ْي بسبب جهودهما
البارزة يف تطويــر عالجات ألمراض قرنية العني
ملكافحة فقدان البرص.
وأشــارت إىل ّ
أن هذين الطبيبني والباحثني
فتحا آفاقا ً جديدة يف األبحاث والعالجات املرتبطة
بأمــراض القرنية من خــال تطويرهما رؤية
ماليني األشخاص وتجنيب آخرين فقدان برصهم
مستقبالً .والباحثان الحائزان عىل الجائزة هما

غرييت ميليس مــن هولندا ،وكاليس دوملان من
الواليات املتحدة.
وحصل ميليس عىل الجائــزة إلحداثه ثورة
يف العالج الجراحي ألمراض القرنية ،إذ ساهمت
التقنيــات التي طورتها بشــكل كبري يف ترسيع
عملية إعــادة التأهيل البــري وتقليل خطر
حدوث مضاعفــات يف مختلف أنحاء العالم عىل
مدار الســنوات العرشين الســابقة .أما دوملان
فحصل عىل الجائــزة ألبحاثه الهادفة إىل تطوير
قرنيــة اصطناعيــة للمرىض الذيــن ترضرت

عيونهم جدا ً وال يمكنهم بنتيجة ذلك زرع قرنية
من متربع عادي.
ومُنحت الجائزة ،وهي من تنظيم املؤسسة
التي تحمل اســم الصناعي الربتغــايل أنطونيو
شامباليمو (تويف سنة  )2004وتتخذ من لشبونة
مقراً ،للمرة األوىل عام  .2007وتُكافئ املؤسسات
الناشــطة يف مجال الوقاية مــن فقدان البرص
واألبحــاث العلمية التي تســجّ ل تقدما ً لناحية
فهم أمراض واضطرابات الرؤية وتشــخيصها
وعالجها والوقاية منها( .أ ف ب)

ّ
تحقق أعلى نسب مشاهدة في أوروبا
األعمال الروائية المحلية
َّ
تبي أن مشــاهدي األعمال التلفزيونية
الروائيــة العــام  2021يف دول أوروبية عدة
ّ
يفضلون حضور تلك املنتجة محلياً ،بحســب
دراسة أجرتها هيئة تنظيم وسائل اإلعالم التي
أوضحت أن املراكز العرشة األوىل يف فرنسا العام
الفائت لم تشمل ســوى أعمال روائية منتَجة
محلياً ،تماما ً كما هي الحال يف إيطاليا وأملانيا
وبريطانيا .وكانت أعمال أمريكية وبريطانية
تمثّل حتى العام  2016نصف اإلنتاجات العرشة
األوىل األكثر استقطابا ً للمشاهدين .وبني2017
و ،2019انخفض عدد املسلسالت األمريكية يف
هذه الالئحة إىل ما بني اثنني أو ثالثة.

يف ســائر أنحــاء أوروبــا ،ال تحتل
األعمال السمعية البرصية الروائية املكانة
نفســها .وتبدو هذه اإلنتاجات أقل جاذبية
يف إسبانيا ،وهو اســتثناء مقارنة بالدول
األخرى التي شملتها الدراسة ،حيث تتكون
األعمال العرشة األوائل بشــكل أسايس من
أفالم تلفزيونية أجنبية قديمة نســبياً ،يتم
بثها يف عطالت نهاية األسبوع خالل فرتات
ما بعد الظهر.
وثمة نقطة مشرتكة بني الدول الخمس
التي شــملها التحليل تتمثــل يف العودة إىل
االنخفــاض يف أوقات مشــاهدة التلفزيون

الفردية ،بعد ارتفاع الفت يف هذه املعدالت يف
األشهر األوىل للجائحة العام .2020
بينمــا يتجــاوز هذا املــؤرش بقليل
مســتوى  2019يف إيطاليا (أربع ساعات
وتســع دقائق) وفرنســا (ثالث ساعات
ً
دقيقة) وأملانيا (ثالث ســاعات و33
و39
دقيقة) ،فهذه ليســت الحال يف إســبانيا
(ثالث ســاعات و 30دقيقة ،برتاجع 27
دقيقة) وال يف اململكة املتحدة (ســاعتان
و 53دقيقة ،برتاجــع  19دقيقة) ،وهما
البلدان اللذان يســجالن أدنــى معدالت
ملشاهدة التلفزيون( .أ ف ب)

 Fashionفريدا كالو أيقونة للموضة في باريس
يهدف معرض بعنوان "فريدا كالو،
ما وراء املظاهر" ،افتُتِح يف متحف "باليه
غاليريا" للموضة يف باريس ويســتمر إىل
آذار  ،2023إىل إبراز الصلة بني نحو مئتي
قطعة من املقتنيات الشــخصية للفنانة
املكسيكية وأعمالها الفنية.
وتقول مفوضة املعرض سريســه
إينيسرتوسا" :نريد أن نبتعد عن الطابع
الغريب الــذي يحيط بهــا ،وأن يتمكن
الناس من أن يروا أنهــا أكثر من مجرد
كونها سلعة أو صورة".
ويحط هــذا املعرض رحاله ألول مرة
يف باريس التي زارتها الفنانة سنة 1939
بدعوة مــن صديقها الكاتب والشــاعر
الفرنــي أندريه بروتون .لكن ســبق أن
أقيم الحدث يف لندن وســان فرانسيسكو
ونيويورك .وتُعرض يف النسخة املقامة يف

"عاصمة املوضــة" ،مالبس تحمل توقيع
مصممني كبار من أمثال ألكسندر ماكوين
وجان بول غوتييه وفالنتينو ومســتوحاة
بصورة مبارشة من أسلوب فريدا.
ويضــم املعــرض عــى ســبيل
املثال فســتانا ً مع غطاء للــرأس يذ ّكر

بالـ"ريســبالندور" ،وهــي طرحــة
مســتلهمة من طقــوس دينية تضعها
نســاء منطقــة تيوانتيبيــك يف والية
واهاكا املكســيكية؛ إضافــة إىل تنانري
وسرتات ورساويل مزينة بالورود والتول
والسرتاس ،وحتى كورسيهات معدنية.

غري أن أبــرز القطــع املعروضة خالل
هذا الحدث تتمثل يف مقتنيات شــخصية
للفنانــة الراحلة ســيتمكن الجمهور
الفرنيس من رؤيتها ألول مرة.
وتضــم هــذه القطع الشــخصية
مجموعة كبرية من الصــور والربقيات

والرســائل ،كانت عُ رضت قبل عقد من
الزمــن يف متحف فريدا كالو ،مســقط
رأس الفنانة حيث احتفظ زوجها الرسام
دييغو ريفريا بها عــى مدى نصف قرن
داخل حقيبة كبرية.
وتزخر املجموعة بقطع كثرية ،بينها
ساق اصطناعية مع حذاء مزين بالتطريز
الصيني ،كانت تضعها كالو بعد برت ساقها
اليمنى؛ ومشــ ّد لتقويم العظام يشــبه
بشدة ذلك الذي رسمته الفنانة يف لوحتها
"العمود املكســور" ،ومشــدات مطلية
أحدها يحمل شــعار املطرقة واملنجل ،يف
تذكري باعتناقها الفكر الشيوعي ،وقالدات
من الحقبة ما قبــل الكولومبية ،وأيضا ً
أدوية تشــهد عىل معاناتها الجسدية بعد
إصابتها بشلل األطفال وتعرضها لحادث
حافلة خطري( .أ ف ب)
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تطبيقات الصحة النسائية تأخذ منحى تجاريًا
بعدمــا كانت مهملــة طويالً،
تشهد التطبيقات الرقمية املرتبطة
بالصحة النســائية نمــوا ً م ّ
طرداً،
عىل وقــع تعاظم نفــوذ رشكات
التكنولوجيــا العاملة يف هذا املجال.
ّ
لكن القطاع بــدأ يتجه نحو التخمة
لدرجة بات يمكن تشــبيهه بسائر
القطاعات التجارية األخرى.
وتنضــوي الــركات الناشــئة
املتخصصة يف هذا املجال والتي نشــأت
مع ظهــور تقنيــات جديــدة تحت
تســمية " ،"Femtechوهــي كلمــة
مركبة من كلمتــي "( "Femaleأنثى)
و"( "Technologyتكنولوجيا) .ويُتوقع

أن تبلــغ قيمة هذه الســوق  50مليار
دوالر سنة .2024
لكن عنــد دمــج الصحــة ،وهو
قطــاع منظم جــداً ،ووســائل الراحة
التي ال تخضــع لقواعد واضحة ،تصبح
االخرتاعات املمكنــة هائلة وغري محددة
بقواعــد معينــة ،كاملالبــس الخاصة
بانقطــاع الطمث ،والشــاي املؤثر عىل
الخصوبة ،واملكمالت الغذائية.
إال أن نقــص اإلثباتــات العلمية
يشــكل إحدى املســائل التي يطرحها
اهتمام الرشكات املتزايد بصحة املرأة.
كما ّ
أن أي وســيلة طبيــة ينبغي أن
تخضــع ملعايري صارمة .كما تشــكل

ASTRONOMY

الرسيــة إحــدى املســائل املطروحة
والخاصة بالتطبيقات االلكرتونية.
وتشــر الربوفيســور املتخصصة
يف أمــراض القلب كلــر مونييه-فييه
إىل املخاطــر املرتبطــة بأمراض القلب
واألوعيــة الدموية لدى النســاء والتي
ال تزال غري مفهومــة بصورة واضحة
لعامة النــاس .وتقــول" :يف حال ت ّم
التطرق إىل هذه االمراض بلغة يفهمها
الجميع فستتعلم النساء كيف يمكنهن
إدراك األعراض".
وتؤكــد أن التطبيقــات الصحيــة
النســائية الجديدة تمثل خطوة تقدمية،
لكن أي مشــكلة تواجهها املنتجات غري

الخاضعــة للتجارب الرسيرية ســترضّ
بكامل القطاع .وســبق للممثلة غوينيث
بالرتو أن روّجت قبل ســنوات لـ"بيضة
مهبليــة" أنتجتها عالمتهــا التجارية

" ،"Goopمدعيــة أنها تنظــم الدورة
الشــهرية ،إال ّ
أن هذه الوسيلة لم تُثبت
علمياً ،وأدينت ســنة عام  2018بتهمة
إطالقها دعاية مضللة( .أ ف ب)

بصمات حيو ّية محتملة على المريخ
بلــغ الروبــوت الجــوال ""Perseverance
املوجود عىل ســطح املريخ مرحلة أساســية من
مهمّ ته الراميــة إىل البحث عن آثــار للحياة عىل
الكوكب األحمــر ،بجمعه عيّنات هي األكثر قيمة
حتــى اليوم الحتوائها بصمــات حيوية محتملة
ينبغي التأكد منهــا بتحليالت تُجرى عىل األرض،
عىل ما أعلنت وكالة الفضاء األمريكية "ناسا".
أن هذا االكتشاف ال يشــكل دليالً عىل ّ
ومع ّ
أن
الحياة كانت قائمة ســابقا ً عىل املريخ ،لكنّه يمثل

أفضل فرصة حتى اليوم للتمكن يوما ً من رصد حياة
جرثومية سابقة .وقد تنتج البصمة الحيوية املحتملة
عن وجود حياة لكنهــا قد تحصل أيضا ً مع غيابها.
ولتأكيد هذه البصمة الحيوية ،ينبغي تحليل العينات
بواسطة أدوات مخربية قوية عىل كوكب األرض.
وتعتزم "ناسا" إرســال العيّنات عرب مهمة
جديدة تطلقها بحلول سنة  .2033وت ّم أخذ عيّنتني
نتيجة عمليات حفر يف صخرة تســمى "Wildcat
 "Ridgeيبلغ ارتفاعهــا حواىل مرت واحد وتقع يف

دلتا تشــكلت منذ حواىل  3,5مليارات ســنة عند
نقطة التقاء نهر وبحرية قديمة .وتكمن أهميتها
يف كونها رسوبية تحفظ البصمات الحيوية.
وبعد إجراء تحليل منفصل للصخرة بواسطة
أداة مثبتة عىل ذراع الروبوت ،أظهرت النتائج وجود
مركبات عضوية هي األكثر وفرة يجري اكتشافها
منذ انطالق املهمة قبل عام ونصف العام .وتحوي
هذه املركبات الكربــون والهيدروجني ،العنارص
األساسية للحياة( .أ ف ب)

حل ّ لغز حلقات كوكب زحل

من بــن جميع الكواكب يف مجموعتنا الشمســية ،من املؤكد أن
طريقة تجسيد زحل هي األكثر تشغيالً للمخيلة بفضل حلقاته الهائلة.
ويقول باحثون أجروا دراسة حديثة إنهم يحملون إجابة عىل
هذا السؤال الصعب ،ووجدوا أنه قبل حواىل مئة مليون عام ،تح ّ
طم
قمر جليدي بعد أن اقرتب ملسافة زائدة من زحل ،ثم وضعت بقايا
هذا الجرم السماوي نفسها تدريجيا ً يف املدار حوله.
وقال املعد الرئييس للدراسة جاك ويزدوم" :اكتشف غاليليو حلقات
زحل قبل حواىل أربعة قرون ،وهي من أكثر األشياء إثارة لالهتمام التي
يمكن مالحظتها من خالل تلسكوب صغري يف املجموعة الشمسية".
وتَ َش ّكل كوكب زحل ،سادس الكواكب بعدا ً عن الشمس ،قبل أربعة
مليارات ونصف املليار ســنة ،يف بدايات تكوين النظام الشميس .لكن
قبل بضعة عقود ،قال علماء إن حلقاته ظهرت بعد ذلك بكثري :أي قبل
حواىل  100مليون سنة فقط.

وتعززت هــذه الفرضية بفعــل مالحظات نقلها املســبار
"كاســيني" الذي انطلق يف عام ُ 1997
وســحب من الخدمة عام
 .2017لكن نظرا ً لعدم تمكن أحد من تحديد مسار يفيض إىل إثبات
أن هذه الحلقات تشكلت قبل  100مليون سنة فقط ،شكك البعض
بصحة املنطق الذي أجري بموجبه هذا التأريخ.
وانطلق الباحثون من اكتشــاف حديــث" ،تيتان" ،أكرب قمر من
أقمار زحل (يضم الكوكب أكثر مــن  80قمراً) ،يتحرك تدريجيا ً بعيدا ً
عن الكوكب وبرسعة نســبياً .ووضعوا فرضيــة وجود قمر ذي مدار
فوضوي ،اقرتب تدريجيا ً بشــكل مفرط من زحل حتى تسببت قوى
الجاذبية املتناقضة يف خلعه من مكانه وهدمه إىل قطع متعددة ،وهذه
القطع نفســها ال تزال متفرقة ،وشيئا ً فشيئا ً تشكلت منها الحلقات.
وق ّلص تأثري "تيتان" الذي استمر يف االبتعاد ،يف النهاية ميل زحل إىل ما
نراه اليوم( .أ ف ب)

SOCIAL MEDIA
أطلق تطبيق "تيك تــوك" خاصية جديدة
تتيــح ملســتخدميه التقاط صــور بالكامريا
األماميــة والخلفيــة للهاتف الذكــي يف ٍ
وقت
واحد ،عىل غرار شــبكة " "Be Realللتواصل
االجتماعــي .وتهدف خاصية ""Tik Tok Now
إىل جعل املستخدم يتشارك مع األشخاص الذين
يهمّ ونه لحظاته الواقعية.
ّ
وأوضحت الرشكة ّ
سيتلقى
أن املســتخدم
ثوان
10
مدته
فيديو
مقطع
دعوة يومية اللتقاط
ٍ
أو صورة ملشاركة ما يفعله يف اللحظات الراهنة.

خاصية جديدة من
ّ

وتحقق شبكة " "Be Realاالجتماعية
الفرنســية التي أنشأها فرنســيان سنة
 2020نجاحا ً كبــرا ً خصوصا ً بني صفوف
املراهقني والشباب ،بسبب إتاحتها التقاط
صورة تظهر يف الوقت نفســه املســتخدم
واملكان الذي يقف فيه ،باإلضافة إىل إرسالها
إشعارات للمستخدمني تنبههم بوجود مهلة
دقيقتني أمامهم لفتــح التطبيق والتقاط
صورة ،فضال ً عن إظهار الجانب الفعيل من
حياة املستخدمني.

ونشــأت فكرة هذه الشــبكة لتأتي كر ّد
ّ
املحســنة للصور
عــى الفلــرات واألدوات
املوجودة يف تطبيقات من أمثال "سنابتشات"
و"انستغرام" و"تيك توك".
أما هــذه التطبيقات ،فاســتلهمت منها
وأطلقــت ميــزات مماثلة لفكــرة التطبيق
الفرنيس ،إذ أضاف تطبيق "انســتغرام" مثال ً
خيار " "Dualالذي يتيح للمســتخدم تسجيل
املحتوى وإظهار التعليقات يف الوقت نفسه.
(أ ف ب)

حظــــــك اليـــــوم

الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

تتخىل عن عنادك وعن رأي
ّ
معي لئال تصطدم اآلراء،
وتحاول التخفيف من حدّة
النقاش غري املجدي.

عليك منح ذاتك أوقاتا ً
من الراحة تعيد إليك صفاء
الذهن والقوة البدنية.

تالحق بعض األفكار واألهداف
التي تسعى إىل تحقيقها ،وتبارش
جديداً ،وتنتبه لوارداتك وألموالك.

إنطالقة جديدة تساعدك عىل
تحقيق استقرار ماديّ  ،وال سيّما
بعد الركود الذي عرفته أخريا ً
يف محيطك املهني.

تكون مطلوبا ً من الجنس اآلخر
وربما يكون مفتونا ً بلطافتك
الفائقة ،فال تخيّب أمله فيك
وكن كما أنت عىل طبيعتك.

كن متأنيا ً ومرتوّياً ،واستعد
ملواجهة مرنة وحكيمة
ملشكالتك الضاغطة.

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

قد تواجه بعض االرتباك
وااللتباس ،فيطرأ ما يؤدّي
إىل قطيعة وانفصال مع
بعض الزمالء.

ال تدع هموم العمل تطغى عىل
حياتك اإلجتماعية ،بل حاربها
وتخ ّلص منها ،وخصص وقتا ً
أطول للرشيك فهو بحاجة إليك.

تجد نفسك اليوم ممتلئا ً بالطاقة
والنشاط وتجد لذة وسعادة
يف الحياة رغم األجواء الكئيبة
التي نعيشها.

ترتك نفسك تنجرف يف واجبات
الحياة اليومية فال تعتني
بجسمك كما هو مطلوب منك.

إتصاالت خارجية تو ّلد يف نفسك
اإلندفاع والثقة ،وتجلب الحظوظ
التي تساعدك عىل التقدم بثبات.

العالقة املتينة تتأثر ولو
بصورة غري مبارشة بالجوّ
املشحون الذي قد يؤذي رابط
الثقة بني الطرفني.

١٤
العـــدد  - ٩٣٦السنــــة الـرابـعـة
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زراعة نسخ مصغرة جديدة من العضو نفسه
داخل جسم اإلنسان للمرة األولى

خالل األسابيع المقبلة ،سيصبح متطوع من بوسطن،
ماساتشوستس ،أول شخص يجرّب عالجًا جديدًا قد ُيم ّهد إلنتاج كبد
ن في الجسم .إنها بداية سلسلة من التجارب األخرى ،إذ من المنتظر
ثا ٍ
أن يختبر متطوعون آخرون في األشهر المقبلة جرعات قد تنتج حتى
ستة أكباد في أجسامهم .تأمل شركة  LyGenesisالمسؤولة عن
هذا العالج في إنقاذ حياة المصابين بأمراض مستعصية في الكبد
إذا نجحــت هذه التقنيــة فعالً ،قد
نحصل عىل عالج ثــوري بمعنى الكلمة.
ترتاجــع أعداد أعضــاء املتربعني اليوم،
وال يمكن اســتعمال جزء كبري منها ألن
األنسجة تكون مترضرة أكثر من اللزوم
أحياناً .لكن قد تستعمل املقاربة الجديدة
األعضاء غري النافعة يف الحاالت العادية،
ويظن الباحثون أنهم يستطيعون تأمني
العالجات لحواىل  75شخصا ً انطالقا ً من
عضو واحد من املتربعني.
تقول فالريي غــون إيفانز ،عالِمة
أحياء متخصصة بالخاليــا الجذعية لم
تشــارك يف البحث الجديد وال عالقة لها
بالرشكــة التي ترشف عــى التجارب:
"هذه النتائج واعدة جداً .أشعر بسعادة
عارمة ...بدأت هذه الفكرة تزداد شيوعا ً
يف األوساط العيادية".
تعطي رشكــة  LyGenesisاألولوية
للكبــد .يف آخــر عرش ســنوات ،جمع
فريق البحث أدلة واعــدة مفادها أنهم
يستطيعون استعمال مقاربتهم لزراعة
ّ
ومصغرة لــدى الفرئان
أكباد جديــدة
والخنازير والكالب .ال تنمو هذه األكباد
إىل أجل غري مُســمّ ى ،إذ يشمل الجسم
نظاما ً داخليا ً يوقف نمو الكبد يف مرحلة
في مختبرات LyGenesis
معينة ،وهذا ما ّ
يفس عــدم نمو الكبد
طريق الجراحــة .وبعد تعايف الخنازير
السليم بدرجة مفرطة عند تجدّده.
من الجراحــة ،حقنوا خاليــا كبدية
أثبــت فريــق البحث الــذي أجرى
ســليمة يف العقد اللمفاوية .تراوحت
التجارب عىل فــران مصابة بخلل وراثي
الجرعــات بني  360مليــون خلية يف
يف الكبد أن معظم الخاليا التي يتم ضخها
العقد اللمفاويــة الثالث و 1.8مليون
يف العقدة اللمفاوية تبقى يف مكانها ،لكن
خلية يف  18عقدة ملفاوية.
ينتقل بعضهــا إىل الكبد إذا
خــال بضعة أشــهر،
بقيت فيه أنســجة سليمة
حملت جميــع الحيوانات
بما يكفي .تســتطيع هذه
مؤرشات عــى التعايف من
الخاليا املتنقلة أن تســاعد
أرضار الكبــد ،وكشــفت
نســيج الكبــد املتبقي عىل
تجديد نفسه والتعايف .يف هذه حتى أصغر أعداد
الفحوصات أن وظيفة الكبد
ّ
املصغر الخاليا تستطيع أن لديها تحسنت .وعندما قام
الحالة ،ينكمش الكبد
الجديد يف العقدة اللمفاوية ،تعالج أمراض الكبد العلماء الحقــا ً بفحوصات
خزعة عىل الحيوانات ،بدت
ويبقى عدد األنسجة الكبدية
مع مرور الوقت
األعضاء الجديــدة يف العقد
اإلجمايل متوازناً.
اللمفاويــة مشــابهة جدا ً
ر ّكزت دراســات أخرى
عىل خنازير وكالب ّ
لألكباد املصغرة والســليمة ،علما ً أن كل
تغيت لديها كميات
كبد منها كان يســاوي حــواىل  2%من
الــدم التي تصــل إىل الكبد ،مــا أدى إىل
حجم الكبــد الطبيعي لدى الراشــدين.
موت العضو .يف نهاية املطاف ،يســمح
كذلك ،تذكر دراســات أخــرى أن العالج
ضخ الخاليا الكبدية يف العُ ق َد الليمفاوية
يعطي منافعه خالل ثالثة أشهر تقريباً.
الحيوانية بإنقاذ وظيفة الكبد.
يقول مبتكــر األدوية ومؤســس
يف الدراســة عــى الخنازير مثالً،
رشكة  ،LyGenesisمايكل هافورد" :مع
حوّل العلماء يف البدايــة كميات الدم
مرور الوقــت ،تختفي العقدة اللمفاوية
بعيدا ً عن الكبد لدى ستة حيوانات عن

وغير المؤهلين لزراعة األعضاء .تقضي مقاربتها بضخ خاليا كبدية من
متبرّع في ُ
الع َقد اللمفاوية داخل جسم المريض ،ما قد ينتج أعضاء
مصغرة وجديدة بالكامل.
ّ
ّ
المصغرة عن الكبد األصلي المريض.
تعوض هذه األكباد
ُيفترض أن
تبدو هذه المقاربة فاعلة مع الفئران والخنازير والكالب ،وسنكتشف
قريبًا مدى فاعليتها مع البشر.

ّ
مصغر وميلء
بالكامل ،وال يتبقى إال كبد
باألوعيــة الدموية لدعــم وظيفة الكبد
األصيل عرب تســهيل تصفيــة الدم لدى
الحيوان .هذا ما نحــاول فعله اآلن مع
البرش أيضاً".
من املنتظر أن يج ّرب فريق رشكة
 LyGenesisعالجه عىل  12شــخصا ً
راشــدا ً من املصابني باملراحل األخرية
من أمراض الكبد وغري املؤهلني لزراعة
هــذا العضــو .يكون هــؤالء املرىض
مصابني بفشــل كبدي مزمــن يزداد
ســوءا ً مع مرور الوقت .تموت خاليا
الكبد يف هذه الحالة ،وتُستبدَل األنسجة
ً
نتيجة لذلك،
الســليمة بأخرى ندبية.
ّ
يصفيها
ترتاكم العنارص الضارة التي
الكبد يف العــادة ،مثل األمونيا ،يف الدم.
وعندما يتوقــف الكبد عــن تصنيع
املواد التي تساعد الدم عىل التخثر ،قد
ينزف الناس وتتشكل لديهم الكدمات
بســهولة .كذلك ،يكون املصابون بهذا
املرض مع ّرضني للسكري وااللتهابات
ورسطان الكبد.
غالبا ً ما يــويص األطبــاء بزراعة
الكبد ملن يواجهــون هذا الوضع تحديداً،

املستهدفة ،يســتطيع الجراح أن يحقن
الخاليا فيها مبارش ًة.
تشــتق الخاليا بحد ذاتها من أكباد
املتربعني املرفوضــة ،أي األعضاء التي
تربّع بها الناس لكن ال يمكن استعمالها.
أحياناً ،ال يعود الكبد ســليما ً بما يكفي
لزرعه يف جسم شخص آخر عند اإلعالن
عن موت املتربع دماغياً .لكن رغم العجز
عن اســتعمال العضو ،يمكن االستفادة
من خالياه.
تقول غون إيفانز" :يُعترب استعمال
هــذه األعضاء غري القابلة لالســتخدام
ملساعدة املرىض إنجازا ً ثورياً".
بمــا أن فريــق البحــث يف رشكة
 LyGenesisيحتــاج إىل عدد صغري من
الخاليا لكل عالج ،يُفــرض أن يتمكن،
نظرياً ،من إنتــاج عالجات كافية لـ75
شخصا ً أو أكثر انطالقا ً من كبد واحد.
ســتخترب التجربة العيادية املرتقبة
مدى ســامة العالج وتبحث عن منافعه
الصحية لدى املتطوعني .وســيتلقى أول
متطوع جرعة ميليمرت واحد فيها حواىل
 50مليون خلية.
أمــا املتطــوع الثاني ،فهــو يتلقى
الجرعة نفســها بعد سبعة أيام ،فيحصل
الفريق الطبي عىل أسبوع كامل لرصد أي
لكن يرتاجع عــدد املتربعني للقيام بهذه
مشــاكل محتملة .وبعد تلقي املتطوعني
العملية .قد يموت حواىل  10%من الناس
األربعة أصغــر جرعة ،ســيتلقى أربعة
وهم ينتظرون الخضوع لزراعة الكبد قبل
آخرون مــا مجموعه  150مليون خلية يف
أن يحصلوا عىل العضو الذي ينتظرونه.
ثالث عُ َقد ملفاوية .ثم سيتلقى آخر أربعة
وتتدهور حالة عدد كبــر من املصابني
متطوعني  250خلية يف خمس عُ َقد ملفاوية
بأمراض حادة ،ما يمنعهم
يف املرحلة األخرية .إذا سارت
من الخضوع لهذا النوع من
التجربة بالشكل ا ُملخطط له،
العمليات الخطرية.
ســيحصل آخر أربعة أفراد
يقول الجراح املتخصص
عىل خمســة أكباد مصغرة
بزراعــة األعضــاء ،باولو
باإلضافة إىل كبدهم األصيل.
خرج أكرب يشمل الجسم نظامًا
إنهــا أعــداد صغرية
فونتيس" :نحن ن ُ ِ
ً
مقارنــة بتلك
عضو يف الجســم خالل هذه داخليًا يوقف نمو مــن الخاليا
املســتعملة يف الدراسة عىل
العملية ونفتح جسم املريض الكبد في مرحلة
ونرفع ضلوعه" .إنها عملية
الخنازير ،لذا من املستبعد أن
معينة
خطــرة إذا ً ألي شــخص
ّ
تحســن لدى من
يتحقق أي
مريض وضعيــف وترتاجع
تلقوا  150مليون خلية فقط
لديه قدرات تخثر الدم.
قبل مرور بضعة أشهر.
لهذه األسباب ،يلجأ فريق البحث يف
لكــن حتى أصغــر أعــداد الخاليا
رشكة  LyGenesisإىل مقاربة غري غازية
تســتطيع أن تعالج أمــراض الكبد مع
بالقدر نفســهّ .
يدس الجراح خاليا الكبد
مــرور الوقت .قد تصبــح خلية واحدة
الســليمة هذه املرة عرب املنظار (أنبوب
كافيــة إلعطاء املفعول املنشــود .حني
يتم إدخاله إىل الجسم عرب الحلق) .تُوجّ ه
تحصل عــى الوقت الكايف ،قد تتوســع
املوجات فــوق الصوتية هــذا األنبوب.
وتنمو ،وتتكاثر ،وتســمح بتجديد الكبد
وعندمــا يصــل إىل العقــدة اللمفاوية
خارج مكانه األصيل يف نهاية املطاف.

من املتوقع أن يخضع املتطوعون يف هذه التجربة ملراقبة مشــددة،
ّ
تحسن وظيفة الكبد،
فيُقيّم الباحثون عينات الدم بحثا ً عن مؤرشات عىل
ّ
تحســن محتمل عىل مستوى الطاقة ،والقدرات املعرفية،
ويتعقبون أي
ونوعية الحياة عموماً .يقول هافورد" :يخضع كل مريض للدراسة طوال
سنة كاملة .نأمل يف استخالص النتائج خالل أقل من سنتني".
بما أن جميع املتطوعني يتلقون الخاليا من أشخاص آخرين ،هم
يحتاجــون إىل أخذ أدوية مثبطة للمناعة طــوال حياتهم ملنع الجهاز
املناعي مــن رفض األكباد املصغــرة الجديدة ،بما يشــبه عالج من
يخضعون لزراعة األعضاء.
لكن أعلنت  LyGenesisحديثا ً عن تعاونها مع رشكة iTolerance
التي تطوّر تقنيات تسمح باالستغناء عن تثبيط املناعة عرب استعمال
األدوية .بــدأ الباحثون يف الرشكة يختربون مقاربتهم عىل القرود التي

تلقت خاليا بنكرياس جديدة ملعالجة السكري .يأمل هافورد يف تجربة
العالج يوما ً عىل البرش تزامنا ً مع حَ ْقن خاليا الكبد ،مع أن هذه املرحلة
من التجارب ليست قريبة بعد.
إذا أعطى عالج الكبد النتائج املنشودة ،تُخطط رشكة LyGenesis
إلجراء تجارب عىل خاليا أخرى أو حتــى زراعة أعضاء من نوع آخر.
يوضح هافــورد" :لقد تم ّكنا من زرع الكىل والغــدد الزعرتية خارج
موقعها األصيل ،فضالً عــن خاليا بيتا البنكرياس ،لتســهيل تنظيم
مستويات ســكر الدم لدى الحيوانات املصابة بمرض السكري" .برأي
غون إيفانز ،قد تســهم مقاربة الرشكة أيضــا ً يف زرع العضيات لدى
البرش :إنها كتل صغرية من الخاليا التي تكون مشابهة لألعضاء وتنمو
يف املختربات.
يف النهاية ،يؤكد هافورد عىل أن الربنامج ال يزال يف بدايته.
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SCIENCE

برنامج تجريبي لمنع ظهور األورام أو معالجتها في أبكر مرحلة
جلس مارك ،وسيلفي ،ونادين ،وإيشان ،في إحدى قاعات مبنى
 ،Interceptionخلف مستشفى "غوستاف روسي" ،أول مركز
أوروبي لمكافحة السرطان في مدينة "فيلجويف"" ،فال دي مارن".
هؤالء األشخاص ليسوا مرضى ،لكنهم اكتشفوا أنهم أكثر عرضة
لإلصابة باألورام .يهدف البرنامج الذي يشاركون فيه إلى منعهم
من دخول ذلك المبنى يومًا لتلقي عالج السرطان .تقول الدكتورة

سوزيت دياللوج ،أخصائية أورام في "غوستاف روسي" والمشرفة
على البرنامج التجريبي" :يهدف برنامج  Interceptionإلى منع ظهور
المرض ،أو رصده على األقل في مراحل مبكرة تسمح بمعالجة المريض،
من دون أي مضاعفات الحقةُ .يستعمل هذا البرنامج للوقاية من
أمراض المستقبل :نحن لم نصل إلى هذه المرحلة بعد ،لكننا نقوم
بكل ما يلزم لبلوغها".

ســـــتـــــيـــــفـــــانـــــي بـــــيـــــنـــــز

يف نهاية املطاف ،ســيصبح ملء
استبيان عرب اإلنرتنت كافيا ً ملعرفة نسبة
الخطر وتلقي التوصيات املناســبة ،أو
حتى األدوية التي تسمح بتخفيف حدة
املرض ،فضال ً عن إجراء فحص شخيص
لكل مريض .ســيكون التحدي هائالً.
رغم التقــدم الحاصــل يف العالجات،
وهو محور مؤتمر الجمعية األوروبية
لطب األورام يف عطلة نهاية األســبوع
املقبلــة يف باريس ،يبقى الرسطان أول
سبب للوفاة يف فرنسا ،إذ تبلغ الوفيات
حواىل  160ألفا ً ســنوياً .لكن يفرتض
العلماء أن  75%من املصابني باألورام
سريصدون املشكلة خالل السنوات التي
تسبق ظهورها ،فيعرفون مسبقا ً أنهم
مع ّرضون للمرض.
تكمــن املفارقــة يف عــدم فاعلية
تدابري الوقاية يف معظم األوقات .توضح
دياللوج" :بدأت املشاركة يف الفحوصات
الدورية ترتاجع ،وال تجــذب اللقاحات
املضادة لفريوس الورم الحليمي اهتمام
النــاس .الوضع كارثي فعالً" .تشــتق
فكــرة تعديل التدابري كــي تتماىش مع
نســبة الخطر الحقيقية لــدى كل فرد
من هــذه الظروف بالــذات ،وتهدف إىل
تشــجيع الناس عىل تقبّلها .يقول خبري
علم الوراثة ،أوليفييه كارون ،من فريق
برنامــج " :Interceptionيف ما يخص
رسطان الثدي مثالً ،ستخضع املرأة األكثر
عرضة للخطر للتصوير الشعاعي للثدي
سنوياً ،لكن تســتطيع النساء األخريات
تأجيل هذا الفحص لبضع سنوات".
حصل مارك ،وســيلفي ،ونادين،
وإيشــان ،عىل توجيهات من طبيبهم

مستشفى "غوستاف روسي"

ألنهم من كبار املدخنني (علبة ســجائر
كاملــة يوميا ً عىل األقــل منذ أكثر من
ثالثــن ســنة) .ســيكون برنامجهم
اليومــي مكثفا ً عىل ما يبــدو .يتدرب
مــارك ( 45عاماً) ،وهــو مدير ملهى
لييل ،عىل دراجة بيضاوية تُكرر حركات
الركض نفسها ،ويجب أن يوقف حركته
خالل بضــع دقائق .توضــح مد ّربته
الرياضية ،إيلودي" :نحــن نقيّم بهذه
الطريقة قدرات القلب واألوعية الدموية
والعضالت ،لتحديد أفضــل الخطوات
لتكثيف النشــاطات الجسدية اليومية
الحقاً" .يف املقابل تجيب سيلفي ،ونادين،
ّ
نظامهن
وإيشان ،عىل اســتبيان حول
الغذائي .يف هذا السياق ،ال بد من تكذيب
بعــض املعلومات الخاطئــة :ال يحمي
غذاء ملكات النحل أو الزيوت األساسية
من الرسطــان .بالعــودة إىل الربنامج
التجريبي ،من املنتظر أن يخضع جميع
املشاركني لفحص بالتصوير املقطعي
املحوســب ،ثم يتابعــوا مؤتمرا ً حول

من داخل غرفة لعالج مرضى السرطان

املخاطــر املرتبطة بالتدخــن ،قبل أن
يتلقوا توصيات شــخصية عن النظام
الغذائي والرياضة ،ويأخذوا موعدا ً مع
أخصائي بمكافحة التدخني ،ويحصلوا
عىل برنامج الفحوصات املقبلة.
ثمة برامج مماثلة لرسطان الثدي
والقولون وحتى الفم .يسمح استبيان
يف متنــاول األطباء املعالِجني يف املنطقة
بتحديد األشــخاص األكثر عرضة ألحد
هذه األورام من بــن مرضاهم ،وغالبا ً
ما يرتكز هــذا التقييم عــى التاريخ
العائيل ،أو الوزن ،أو املشــاكل الصحية
السابقة .سبق وشــارك  800شخص
مــن منطقة "إيــل دو فرانس" يف هذا
الربنامج ،ومــن املتوقع أن تُضاف إليه
أنواع أخرى من أورام الدم والبنكرياس.
تقول دياللوج" :نحن ال نتعامل إال مع
أمراض الرسطان التي نستطيع التحرك
الستهدافها عرب الوقاية أو الفحوصات
أو برامــج األبحاث" .تكثر املشــاريع
التي ي ّ
ُحض لهــا فريقها .يف ما يخص

ّ
يشــخصه
رسطــان البنكرياس الذي
األطباء يف مرحلة متأخرة جدا ً يف معظم
األوقات ،سيســتعمل املشاركون رقعة
لقياس ســكر الدم عىل مر بضعة أيام،
يف مناسبات عدة سنوياً .سيكون ظهور
النوع الثاني من الســكري مؤرشا ً عىل
وجود مشاكل يف البنكرياس ،وقد يرتبط
الخلل بنشوء ورم محتمل.
خالل األشهر املقبلة ،قد تقدّم مراكز
أخرى ملكافحة الرسطان ،أو مستشفيات،
أو عيادات ،النوع نفســه مــن الخدمات.
يقول الربوفيســور فابريــس بارلييس،
مدير عام مستشــفى "غوستاف رويس":
"نحن رائــدون يف هذا املجال ،لكن يجب أن
يســتفيد الناس يف جميع املناطق من هذا
النوع من الربامج .كذلك ،يجب أن نتعامل
مع مجموعة متنوعة جدا ً من املشــاركني
ونتمكن مــن متابعة وضعهم لتحســن
تقييمنا للمخاطر املطروحة" .تربز الحاجة
إىل تقييم أثر التدابري املقرتحة طبعاً ،حتى
لو كانت ترتكز كلها عىل بيانات موثوق بها.

أخرياً ،يسعى العلماء أيضا ً إىل تطوير
أدوات تشخيص جديدة ،بما يشبه املؤرشات
الحيوية يف الدم والــراز ،لتحديد الفئات
األكثر عرضــة لألمراض من بني املدخنني.
تتعدد املؤرشات التحذيرية املحتملة ،منها
االلتهاب الحــاد ،وضعف املناعة ،واختالل
البيئــة امليكروبية يف األمعــاء .إذا تأكدت
هذه الحــاالت ،يفــرض الباحثون أنهم
يســتطيعون كبح مسار نشــوء األورام
عرب العالجات املناعيــة القصرية لتجديد
قوة املناعة ،أو عــر األدوية لتغيري البيئة
املعوية .توضح دياللوج" :يكون املع ّرضون
للمخاطر الصحية أكثــر عرضة لظهور
الطفرات الضارة يف خالياهم أيضاً ،فتعجز
مناعتهم الضعيفــة عن التخلص من تلك
الخاليــا املتحوّلة .يمكننا أن نســتهدف
جبهات عدة إذاً .مع مرور الوقت ،سنحدد
املقاربات األكثر فاعلية ،بحسب مواصفات
كل فرد" .بعد عــر الطب الدقيق ،بدأت
عىل األرجح حقبة الوقايــة الدقيقة التي
تحمي من األمراض مسبقاً.

ALLO DOC
ُ
كنت أظن أنني بأمان ألني آخذ دواء ستاتين لتخفيض مستوى
أنا مصاب بارتفاع مستويات الشحوم الثالثية (بين  250و 280ملغ/ديسليتر) منذ سنوات.
الكولسترول .هل هذا صحيح؟ أنا أحاول أن أتبنى حمية صحية ،لكن هل يمكنني اتخاذ خطوات أخرى لتخفيض مستوى الشحوم الثالثية؟
تشــتق الشــحوم الثالثية ،وهي النوع األكثر
شيوعا ً من الدهون يف الجســم ،من املواد الدهنية
املوجــودة يف املأكــوالت .لكن تتحول الســعرات
الحرارية الزائدة التي ال يســتعملها الجسم ،كتلك
املشــتقة من الســكر والكحول ،إىل شحوم ثالثية
أيضاً .لهذا السبب ،قد تسهم الحمية الصحية التي
تحد من كمية الســكريات والكربوهيدرات املكررة
(مثل الخبــز األبيض والرز األبيــض) يف تخفيض
مستويات الشحوم الثالثية .يمكن االستفادة أيضا ً
من تخفيف استهالك الكحول ،وممارسة الرياضة،
والحفاظ عىل وزن صحي.
من املعروف أن ارتفاع مســتوى الكولسرتول
الســيئ يرفع خطــر اإلصابة بنوبــة قلبية ،لكن
تزداد األدلة التي تشــر إىل أهمية الشحوم الثالثية
أيضاً ،حتى لو كان معدل الكولســرول الســيئ
تحت الســيطرة .تُعترب مستويات الشحوم الثالثية
مرتفعة حني ترتاوح بني  200و 499ملغ/ديسليرت.
يجــب أن يتحقق الفرد مــن وضعه ويتلقى
العالج ألي مشاكل صحية كامنة ،مثل النوع الثاني
من الســكري ،والبدانة ،وقصــور الغدة الدرقية،
وأمراض الكبــد أو الكىل ،حني يرتاوح مســتوى

الشحوم الثالثية لديه بني  150و .499لكن إذا بقي
هذا املســتوى مرتفعا ً رغم معالجة هذه املشاكل
الصحية وتعديل أســلوب الحياة ،يمكن التفكري
بأخذ األدوية.
يســتطيع دواء النياسني أن ي ّ
ُخفض مستوى
الشــحوم الثالثية ،لكن غالبا ً ما تُسبب الجرعات
املرتفعة آثارا ً جانبية غري محبــذة ،منها نوبات
الحر واضطراب املعدة .تستطيع األدوية املعروفة
باسم "فايربات" أن تُ ّ
خفض تلك املستويات بنسبة
تصل إىل  .50%لكــن ال ي ّ
ُخفض أي دواء مخاطر
النوبات القلبية أو الجلطات الدماغية عند إضافته
إىل نوع من الستاتني.
لكن يمكن تحقيق هــذا الهدف عرب أخذ دواء
شكل عايل النقاء
إيكوســابنت اإليثيل املصنوع من
ٍ
من حمــض اإليكوســابنتاينويك (حمض دهني
موجود يف األسماك من نوع األوميغا  .)3يستطيع
هذا الدواء أن ي ّ
ُخفض مســتوى الشحوم الثالثية،
حتى أنه يق ّلص مخاطر اإلصابة بالنوبات القلبية،
والجلطــات الدماغيــة ،والوفاة ألســباب قلبية،
بنســبة  26%لدى املصابني بالسكري أو أمراض
القلــب واألوعية الدموية .يُباع هذا الدواء باســم

"فاســكيبا" ،وأصبح جزءا ً من األدوية الجنيسة
حديثا ً يف بعض البلدان.
تجــدر اإلشــارة إىل اختالف هذا الــدواء عن
مكمالت زيت الســمك التي تبــاع بال وصفة طبية
يف املتاجر العادية أو عرب شــبكة اإلنرتنت .تحتوي
املنتجات التي ال تتطلــب وصفة طبية عىل حمض

اإليكوسابنتاينويك ،لكن غالبا ً ما تختلط مع حمض
الدوكوساهيكســانويك (نوع آخــر من أحماض
األوميغــا  3الدهنية) ،وتكــون الكميات فيها أقل
بكثري من تلك املوجــودة يف الرتكيبة الطبية .كذلك،
ال تخضع مكمالت زيت الســمك للمراقبة الالزمة
لتحديد مستوى نقائها أو جودتها.
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الحرب في أوكرانيا...
عندما يجرؤ الروس على معارضة بوتين
ّ
عال ويبدو أنه يدعم في معظمه الحرب في أوكرانيا .في المقابل،
يتمتع الشعب الروسي
بحس قومي ٍ
يتم إسكات كل من يجرؤ على التعبير عن معارضته لتلك الحرب في أسرع وقتُ :
اعت ِقل آالف المتظاهرين
في بداية الصراع ،و ُ
ح ِكم على عدد كبير من النقاد بالسجن .لكن رغم هذه المخاطر ،يتابع البعض استنكار
"العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا .هاجم ألكسي نافالني ،أشرس معارِض لبوتين ،تلك "الحرب الغبية"
منذ احتجازه في المستعمرة العقابية التي يقضي فيها عقوبة بالسجن لتسع سنوات .لكنه ليس المعارِض
الوحيد .بل تجرأ عدد صغير من الشخصيات البارزة على رفض تحركات الكرملين ،ألسباب مختلفة ،وأطلق
البعض أحيانًا محاوالت يائسة للتعبير عن موقفه .في ما يلي التفاصيل...

مارينا أوفسيانيكوفا :الصحفية العنيدة
مقاوم بموسيقى الروك
يوري شيفتشوك:
ِ
يســتنكر مؤســس فرقة الروك  DDTسوء
استعمال الســلطة يف روسيا عرب أغانيه منذ أكثر
من أربعني سنة ،وهو يستهدف الرئيس فالديمري
بوتني منذ أكثر من عرشين ســنة .خالل مقابلة
متلفزة بني رئيس الكرملــن وممثلني عن العالم
الثقايف الــرويس ،يف العــام  ،2010ضايق يوري
شيفتشوك الرئيس بأســئلته حول الديمقراطية
وحريــة التعبري .يوم الثالثــاء  16آب ،حُ كِم عىل
هذا الرجل بدفــع غرامة بقيمــة  50ألف روبل
( 800يورو) ألنه شــارك يف "نشــاط عام يهدف
إىل مهاجمة قــرار اللجوء إىل القوات الروســية
املسلحة" .تتعلق املشكلة الحقيقية بإقدامه عىل
التعبري عن معارضته للحرب يف أوكرانيا من خالل
الغناء يف حفل موســيقي يف شهر أيار املايض .يف
روســيا اليوم ،ال يمكن اإلفــات من العقاب عند
قول عبارات مثل "الوطن واألصدقاء يســتحقون
اإلشــادة بدل تم ّلق الرئيس طــوال الوقت" ،أو
"شباب أوكرانيا وروســيا يموتون بسبب خطط
قيرصنــا النابليونيــة" .مع ذلك ،لم يستســلم
شيفتشــوك يف أي لحظة ،فقال أمــام املحكمة:
ُ
زلــت أعارض الحرب يف أي بلد ويف أي زمان".
"ما

تُعترب هذه اإلدانة األوىل مجــ ّرد تحذير له ألن هذا
النوع من املواقف قد يك ّلفه ،إذا تكرر ،حتى خمس
سنوات من الســجن .يف هذا السياق ،تقول غاليا
أكريمان ،خبرية يف الشــؤون الروسية بعد الحقبة
السوفياتية" :يبدو الكرملني أكثر حذرا ً يف تعامله
ّ
يفضل منعهــم من العمل عىل
مع الفنانني .هو
ســجنهم" .ربما يهدف هذا املوقــف ا ُمل ّ
خفف إىل
منع تسليط الضوء عىل ممارسات روسيا عاملياً،
كما حصل حني اســتهدفت فرقة الروك النسائية
الشهرية  ،Pussy Riotيف آب .2012

مارينــا أوفســيانيكوفا هــي «صحفية
الالفتة» التي تجرأت عىل عرقلة النرشة املتلفزة
عىل القناة األوىل الروســية ،يف  14آذار .يف ذلك
املساء ،وقفت أوفسيانيكوفا وراء املذيعة التي
كانت تقدّم نرشة األخبار ،وحملت أمام الكامريا
الفتة ُ
كتِــب عليها بخط اليد عبــارة باللغتَني
الروســية واإلنكليزية« :ال للحرب .ال تصدقوا
الحملــة الدعائية .هم يكذبــون عليكم هنا».
رسعان ما ّ
توقف بث النرشة .قبل بضع دقائق
عىل تلك الحادثــة ،قامت الصحفية التي كانت
تسوّق أخبار الكرملني بطريقة إيجابية لفرتة
طويلة بنرش فيديو عرب حسابها عىل «تلغرام»،
حيث تســتنكر «حرب اإلخوة التــي أطلقها
فالديمري بوتني» وتدعــو املواطنني الروس إىل
التظاهر ضد الحرب .ثم اعتُقِ لت أوفسيانيكوفا،
وهي ابنة أب أوكراني وأم روســية ،وخضعت
لالستجواب طوال  14ساعة .حُ كِ م عليها الحقا ً
بدفع غرامة بقيمة  30ألف روبل ( 250يورو).
رسعان ما سمع العالم أجمع بما فعلته ،حتى
أن الرئيس الفرنيس إيمانويل ماكرون ذهب إىل
حد عرض اللجوء السيايس عليها ،لكنها ّ
فضلت
التوجه إىل أملانيا.

ثم قررت أوفســيانيكوفا أخــذ مجازفة
كــرى والعودة إىل بلدها خــال هذا الصيف،
حيث ضاعفت تحركاتهــا الهجومية .هي لم
ترتدد يف رمي ثالث دمى مل ّ
طخــة بالدم أمام
الكرملني ،يف  15تمــوز ،تزامنا ً مع رفع الفتة
ُ
كتِب عليها« :بوتني قاتل والجنود فاشــيون.
 352طفال ً ماتوا حتــى اآلن .أي عدد يجب أن
يُقتَل بعد كي توقفوا مــا تفعلونه»؟ يف  9آب،
اعتُقِ لت أوفسيانيكوفا ثم و ِ
ُضعت تحت اإلقامة
الجربية ملدة شــه َرين .هي تنتظر اآلن املثول
أمام القايض.

إيليا ياشين :متمرد دائم
يفغيني رويزمان :معارِض للغزو "المجحف"
ســبق وحُ كِ م عىل يفغيني رويزمان بدفع
ثالث غرامات ألنه تكلم عن «غــزو أوكرانيا»،
لكنه لم يرتاجع عن مواقفه حتى اعتقاله ،يوم
األربعــاء  24آب ،عىل يد عــرة رجال رشطة
ِبــزيّ قتايل .هو ال يكف عــن اعتبار التدخل يف
أوكرانيا «حرباً» فعلية عرب قناته عىل يوتيوب،
ويتكلم منذ اليوم األول عن إطالق غزو «مجحف
ووحيش ضد أشــقاء البلد» .بعد إطالق رساحه
يف اليوم الــذي تال اعتقاله ،لم يعد يُســمَ ح له
باملشاركة يف مناســبات عامة أو التواصل مع
أشخاص من خارج عائلته.
كان رويزمان ،صاحب الشــعبية الواسعة،
عمــدة مدينة «يكاترينبــورغ» ،حيث يقيم حتى
اآلن ،بني العامني  2013و.2018
غالبــا ً ما يرتدي ســرة جلديــة ويحب
جمع األيقونات األرثوذكســية .كان يحمل يف
مرحلة معينــة حلما ً بأن يصبح حاكم منطقة
«سفريدلوفســك» ،لكن وضــع النظام فيتو
عليه .تقول غاليا أكريمان« :تظن الشخصيات
املعروفة أن شــهرتها كافيــة لحمايتهاّ .
لكن

مغــن مثــل شيفتشــوك ال تنطبق
ظــروف
ٍ
عىل رجل ســيايس مثل رويزمــان» .كان هذا
األخري متخصصــا ً يف إطالق «حملــة دعائية
مضادة ووحشــية» ،وقد حوّل مواقع التواصل
االجتماعي إىل ساحة لنشاطاته .هو أوضح يف
أحد الفيديوات ،عرب حسابه عىل تويرت ،أسباب
اعتقاله فــور خروجه من الســجن ،فأعطى
السلطات مربرا ً العتقاله مجدداً.

ســ ّلم إيليا ياشني نفســه للسلطات بعد
اعتقاله ،يف شــهر حزيــران ،بتهمة «عصيان
الرشطة» .هــو نائب مســتقل لرئيس بلدية
منطقة إدارية يف موسكو ،وناقد الذع للرئيس
ومعارض للحرب يف أوكرانيا.
بوتني،
ِ
بعد مرور بضعة أيام عىل اعتقاله ،اتُّ ِهم
«بنرش معلومات كاذبة حول الجيش الرويس»
وو ِ
ُضــع يف الحبس االحتياطــي .عىل غرار
صديقه ألكيس نافالني املسجون منذ شباط
 ،2021أصبح هذا الرجــل البالغ من العمر
 39عامــا ً متأكدا ً من املصــر الذي ينتظره،
فهو خالف قرارا ً رســميا ً صدر عن الكرملني
حني وضع «العملية العســكرية الخاصة»
يف خانة «الحرب» .لهذا الســبب أيضاً ،حُ كِ م
عىل مســؤول مُ َ
نتخب آخر يف بلدية موسكو،
ألكيس غورينوف ،بالسجن لسبع سنوات ،يف
 8تموز.
لكــن تتعلق أكرب تهمة يف ســجل ياشــن
بتأســيس الحزب الليربايل «سوليدرنوســت»،
يف العــام  ،2008بالتعاون مــع الوزير والنائب
الســابق بوريس نيمتســوف وبطل الشطرنج
غاري كاســباروف ،بهدف إعــادة إحياء حرية

أوليغ ديريباسكا :أوليغارشي قلق على أعماله
يعارض أوليغ ديريباسكا الحرب يف أوكرانيا ألسباب اقتصادية .هو ال يريد أن يتحدى سلطة فالديمري بوتني الذي كان مقربا ً منه وفق بعض املصادر .بعد أيام قليلة
عىل بدء الغزو ،دعا ديريباســكا إىل السالم عرب رسالة عىل "تلغرام" .تجدر اإلشارة إىل أن العقوبات التي فرضها الغرب عىل البلد بدأت تش ّل االقتصاد الرويس ،ما يعني
أن تتأثر نشــاطات رشكة األملنيوم العمالقة التي يملكها .Rusal ،يف نهاية شهر حزيران ،وصف ديريباسكا الهجوم بعبارة "الخطأ الفادح" .برأيه ،ال مصلحة لروسيا
يف غزو أوكرانيا ،وقد دمّ رت هذه العملية خالل أســابيع قليلة "كل ما تحقق بعد العام  ."2000تكثر املخاوف التي يحملها "ملك األملنيوم" إذاً ،بانتظار ما سيؤول إليه
ّ
الوضع .منذ بداية الرصاع ،عُ ثِر عىل جثث عدد من األوليغارشيني يف ظروف غامضة ،مع أنهم لم ّ
التدخل يف أوكرانيا علناً.
يعبوا عن اعرتاضهم عىل

التعبري يف روســيا .لكن تع ّرض الحزب لرضبة
موجعة بعــد نفي كاســباروف يف العام 2013
واغتيال نيمتســوف يف العــام  .2015يخضع
ياشــن لرقابة مشددة من جانب الكرملني ،وقد
اضطر لالســتقالة من منصبه كرئيس املجلس
البلدي يف صيف  ،2021قبل أن توقفه السلطات
هذا الصيف .لكنه أعلن خالل جلسة محاكمته يف
 13تموز« :ال تخافوا من هؤالء األوغاد .روســيا
ستتحرر»! لكن هل ستعطي تضحيته بنفسه أي
أثر سيايس حقيقي؟

اقــــتصــــاد

nidaalwatan.com
العـــدد  - 936الســـنة الـرابـعـة
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اللجوء إلى بدائل تقي من اإلرتفاع الهائل في أسعار المحروقات

الدراجة النارية الحل ّ األوفر واألنسب بد ً
ال من السيارة
لم يكن أمام اللبنانيين إال حل واحد لمواجهة أزمة ارتفاع
أسعار المحروقات وتعثر قطاع النقل العام وهو :الدراجة
النارية بد ًال من السيارة .وهي ظاهرة لطالما تكلمنا عنها
وسلّطنا الضوء عليها .فاللبناني يجد حلً ّ لكل شيء
ليبقى واقفًا على قدميه .فبعدما تراجعت قدرته
الشرائية ،اضطر الى تغيير سلوكيات حياته اليومية وإعادة
ترتيب أولوياته.
جــويــل الــفــغــالــي
أصبح مــن الصعب اليــوم وصول
االفــراد اىل أماكن عملهــم واىل املدارس
والجامعات ،نظرا ً لكلفة النقل املرتفعة،
والتي تفوق قدرتهــم املادية ،إضافة اىل
انهيار قطاع النقــل العام الذي يجب أن
يكون البديل األنســب يف هذه الحاالت.
ورغم مخاطــر ركوب الدراجات النارية،
اال انها أصبحت وســيلة نقل اساسية يف
لبنان كون اقتنائها أقل كلفة من اقتناء
سيارة.
«رشّ ال ب ّد منه» ،هكذا وصف الوضع
أحــد ركاب الدراجة الناريــة قائالً »:إن
ارتفاع االســعار يف لبنان دفع عددا ً كبريا ً
مــن اللبنانيني اىل التفكــر برشائها ،يف
الوقت الذي لــم تكن تخطر يف بالهم من
قبل .وما زاد من ارتفاع اســهم الدراجة
َ
كوســيلة نقل،
النارية وجعلها مرغوبة
هي األزمة االقتصادية الخانقة يف لبنان،
والرواتب املتدنية ،وأزمة البنزين وارتفاع
أســعار املحروقات تدريجيا ً وبشــكل
مستمر».

اإلستيراد باألرقام

بحســب دراســة «الدوليــة
للمعلومات» ،تم استرياد  177الف دراجة
نارية يف  6سنوات« .نتيجة االزمة املالية
التي يمر بها لبنــان التي أدت اىل ارتفاع
أسعار املحروقات وتاليا ً كلفة النقل ،عمد

الكثري مــن اللبنانيني إىل رشاء الدراجات
الناريــة الســتخدامها يف التنقل كبديل
عن الســيارة .فبعدما شهد العام 2021
اســترياد  29,102دراجــة نارية ارتفع
العــدد اىل  47,077دراجــة حتى نهاية
تموز  2022ليصل إجمايل عدد الدراجات
التــي تــم اســتريادها خــال األعوام
( 2022-2017يف نهاية تموز  )2022اىل
 177,388دراجــة .أما إجمايل الدراجات
املسجلة فيبلغ نحو  289ألف دراجة أما
غري املسجلة فربما تقرتب من هذا العدد
ولكننا ال نملك رقما ً دقيقاً».

إرتقاع الطلب
على الدراجات النارية

ومع تطور االزمــة يف لبنان وضيق
االحوال ،بــدأ اللبنانيــون يبحثون عن
وســائل نقــل ال تكلف الكثــر لناحية
البنزين وارتفاع كلفة التصليح والصيانة،
من بينها الدراجات النارية الصغرية التي
ً
مقارنة بأسعار
تتميز بسعرها املنخفض
الســيارات وتكلفة قطعها وتصليحها
والبنزين.
ويؤكد عدنــان العطار وهو صاحب
رشكة العطــار للدراجــات النارية ان
«الطلــب عىل الدراجــات النارية وقطع
غيارها ارتفع بشكل ملحوظ بعد ارتفاع
أســعار املحروقات بشكل تلقائي ،حيث
ان معظم موظفي الدولة وطالب املدارس
والجامعات وغريهم اعتمدوا اســتعمال

المواطنون يتّجهون إلى إيجاد الحلول بأنفسهم

الدراجات الناريــة كبديل اوفر من باقي
املواصالت.أما بشــأن تطور األســعار،
فبالرغم من زيادة الطلب عىل الدراجات
النارية ،إال أن األسعار انخفضت بسبب
انخفاض الكلفة عىل املســتورد ،لناحية
انخفاض تكلفة الشــحن مــن الخارج
التي كانت حواىل  17000دوالر للحاوية
(الكونتينر) والشــحن الداخيل عىل حد
سواء».

حلول فردية بغياب الدولة!

«بشــكل عام ،عندما تكون الدولة
غائبة يف ظــل االنهيــار ،وعندما تكون
عاجزة عن تأمــن بدائل للمواطن تغنيه
عن بعض الســلع التي أصبحت باهظة
الثمن ،يتجه املواطــن اىل ايجاد الحلول
بنفســه أي «حلــول فردية» وليســت
حلوال ً جماعية عىل مســتوى املجتمع»،
يقول شــادي فرج ،وهو من مؤســي
جمعية حقــوق الــركاب« ،األمر الذي

مؤسساتها ،فكيف ســتتمكن من ادارة
دفع عــددا ً منهم اىل مخالفــة القوانني
وتشغيل هذه الباصات؟
واللجوء اىل االمور غري املنظمة ،فســوء
لبنان بحاجــة اىل منظومة لتنظيم
استعمال الدراجات النارية والتوك توك،
النقل العام فيه .فاملواطن يحاول إيجاد
وعدم تســجيلها وتأمينها هي من أهم
الحلول لتلبيــة حاجاته
أســباب هذه الظاهرة،
اليوميــة ،ولكــن هذه
وهــي نتيجــة لغيــاب
الحلول ليست إال ّ مؤقتة.
سياســات النقل وعدم
تحمــل املســؤولية من بالرغم من زيادة الطلب
«فلو ت ّم دعم قطاع النقل
قبل املعنيني .فهم رفعوا على الدراجات النارية
بشكل سليم بدال ً من دعم
الدعــم عــن املحروقات إال أن األسعار انخفضت تجار املحروقات ،لكانت
ولم يضعوا أمام املواطن بسبب انخفاض الكلفة االمــور اختلفت» ،يقول
فرج« ،مــا يعني أنه كان
اللبناني أي بدائل أخرى،
على المستورد
مــن املفــرض ان تقع
إن كان مــن ناحية النقل
أموال الدعم بني االيدي الصحيحة وليس
العام أو عن طريق االستثمار يف خطوط
بني أيدي التجار ،وذلك لدعم مشــاريع
وخدمات جديــدة يف النقل .وحتى اليوم،
لها فائدة عىل املدى البعيد ،كوضع خطة
ال يوجــد أي خطة نقــل واضحة ،وعىل
للنقل ورشاء باصــات إما للنقل العام أو
الرغم من وصول الـ 50باصاً ،الهبة التي
حتــى للنقل الخاص املوجود ،وانشــاء
وصلت من فرنسا اىل لبنان لتطوير النقل
مســارات للدراجات الهوائية والنارية يف
العام ،لم تتمكن الدولة من االســتفادة
املدن الكربى».
منها ،فالدولة باألساس عاجزة عن إدارة

إعتصام لنقابات
سائقي السيارات العمومية

الدوالر يحلّق و»"صيرفة"» ترتفع  300ليرة

إستق ّر سعر رصف الدوالر يف السوق السوداء أمس فوق الـ 38ألف
لرية لبنانية وارتفــع بقيمة  600لرية لبنانيــة إىل  38600لرية لبنانية
للرشاء و 38500لرية لبنانية لبيع الدوالر الواحد.
ّ
منصة «صريفة» أعلن مرصف لبنان أن «حجم التداول
وعىل صعيد
عليهــا بلغ ليوم أمس  57مليــون دوالر أمريكي بمعــدل  29600لرية

أسواق وعمالت

اليـــــورو
$ 1.0003
هرفينا األوكرانية
$ 0.0270

لبنانية للدوالر الواحد أي بزيادة بقيمة  300لرية لبنانية عن أمس األول،
وفقا ً ألســعار رصف العمليات التي ّ
نفذت من قبل املصارف ومؤسسات
الرصافة عىل املنصة .وعىل املصارف ومؤسســات الرصافة اإلستمرار يف
تســجيل كل عمليات البيع والرشاء عىل منصة  ،Sayrafaوفقا ً للتعاميم
الصادرة يف هذا الخصوص».

االسترليني
$ 1.1395
الين الياباني
$ 0.0070

بيـتـكـوين
$ 19549
الذهب
$ 1681

CMC crypto
$ 454
الفـضـة
$ 19.34

دعا االتحاد العام لنقابات ســائقي الســيارات العمومية وعمال
النقل يف لبنان اىل االعتصام يوم الخميس  22أيلول الجاري يف مســتديرة
الدورة من الساعة الثامنة صباحا ً حتى الثانية عرشة ظهراً ،للتعبري عن
سخط السائقني العموميني من القرارات االرتجالية املجحفة بحق شعب
بكامله.
واعترب رئيس االتحاد العام لنقابات ســائقي السيارات العمومية
وعمــال النقل يف لبنان مروان فياض يف بيان أمــس ان الغاء الدعم عن
املحروقات بصورة عامة وخصوصا ً عن مادة البنزين ،هو رضبة جديدة
توجه اىل العاملني يف النقــل واىل املواطن اللبناني يف ظل غياب تقديمات
اجتماعية لذوي الدخل املحدود.
وسأل اإلتحاد املسؤولني عن مغبة هكذا قرار يف الظروف االقتصادية
الصعبة التي تمر بها البالد ،حيث يتحمل ذوو الدخل املحدود اعباء كثرية
ناتجة عن غياب الدولة الراعية اقتصاديا ً واجتماعيا ً لشــؤون وشجون
الناس.
وأشار فياض اىل أن «السائقني هم الذين يتعرضون لالذالل ان عىل
صعيد الحصول عىل مادة البنزين او الحصول عىل أجرة نقل مرتفعة من
مواطن بالكاد يستطيع تأمني قوته اليومي ،وسط تزايد البطالة وإقفال
مؤسسات كثرية ،متســائالً عن الغاية من تحميل الشعب وزر الفوىض
االقتصاديــة العارمة والتي تصيــب كل القطاعــات االنتاجية وتنبئ
بكوارث اجتماعية قد تطال كل فئات الشعب اللبناني .وأ ّكد رفضه لهذه
السياسات الجائرة والتي تنعكس سلبا ً عىل حياة الناس يف ظل غياب
دولة راعية تتحمل مســؤولياتها االجتماعية واملعيشية وتوفر الحد
االدنى من العيش الكريم لذوي الدخل املحدود.

الروبل
$ 0.0164

اليوان الصيني
$ 0.1432

الليرة التركية
$ 0.0542

بــرنــت
$ 91.61

خام WTI
$ 85.51

طن القمح
$ 333
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إقتـــصـــــاد
العـــدد  - ٩٣٦السنــــة الـرابـعـة

الـسـبـت  ١٧أيلول 2022

إقتحام المصارف يشرّع تحصيل الحقوق بطرق خاصة
توالت التعليقات عىل مشهدية اقتحام مواطنني يف اكثر
من منطقة نحــو  9مصارف مطالبــن بأموالهم .واعلنت
جمعية املودعني ان هذه العمليات ستستمر ما لم يسرتجع
الناس اموالهم ،وســادت حالة من الذعــر يف املصارف ويف
صفوف موظفيها .عىل االثر ،اعتربت جمعية مصارف لبنان
التي أعلنت إقفال أبوابها لفرتة  3أيام ،أن العنف لم يكن ولن
يكون هو الحل .الحل يكون بإقرار القوانني الكفيلة بمعالجة
األزمة يف أرسع ما يمكــن ،ألن معالجة أزمة انهيار نظامية
 Systemic Failureكالتي تمر بها البالد ال يمكن أن تحل إال
عرب خطط شــاملة تأخذ يف االعتبار كافة املسببات وتقوم
بمعالجتها بشــكل متكامل ،كمــا ورد مؤخرا يف العديد من
مداخالت السادة النواب يف املجلس النيابي الكريم».

اإلتحاد العمالي

واعترب رئيس االتحاد العمايل العام بشــارة األسمر أن
«ما يحصل يف املصارف أمر خطري يؤســس اىل سقوط آخر
قالع دولــة القانون ويرشّ ع الباب أمــام العمال واملوظفني
واملتقاعديــن والعســكريني وجميع املواطنــن لتحصيل
حقوقهم بأنفســهم ولو بطرق خاصة تع ّرض أحيانا ً أمن
وحياة املواطنني اآلخرين وموظفي املصارف الذين يتواجدون
يف األمكنة التي حصلت أو ستحصل فيها الحوادث املشابهة».
وأ ّكــد أن ما حصل من حجز حريــات هو ر ّد عىل حجز
حرية اللبنانيــن يف املصارف وحجز جنى عمرهم وحريتهم

يف التحرك لتحســن حياتهم وطبابتهم .وحيــث ّ
أن الدولة
املســؤول األول ومرصف لبنان وبعض املصارف مارســت
سياســة البطش الكربى يف التح ّكــم باملواطنني وإذاللهم
بالتعاميم واملصاريف وتقييد حريــة الحركة وق ّلة االحرتام
واالمتناع عن الدفع وتسديد املتوجّ ب حسب العقود وتحديد
الســحوبات والتحويالت ،فإن األوان قد حان لتحرك مقابل
ض ّد كل هؤالء .وضد الذين يتحكمون بســعر رصف الدوالر
ويقودون البالد نحو الكارثة وقد تحوّلوا اىل مرابني وصائدي
ّ
ومنقضني
شيكات اللوالر ومخرجي األموال اىل داخل وخارج
عىل ودائــع الداخل والخارج ومســتقبل العائالت وأوالدها
ومقرتحي تصفيتها وتحويلها اىل الصناديق الوهمية املنوي
إنشاؤها أو اىل أسهم يف رشكات البحر كرشكاء يف املياه».
وتابع« :آن األوان لالنتفاض عىل كل هذه املنظومة من
دولة خفية متآمرة تمتنع عن تســديد ديونها ومن مرصف
مركزي عيص عىل القانون ال أحد يعلم شــيئا عن موجوداته
ومن بعض املصارف التي تعتمد سياســات عشوائية تجاه
الناس وذلــك ،ضمن خطة واضحة املعالــم تنتهجها قوى
املجتمع املدني مــن اتحاد عمايل عــام ونقابات مهن حرة
وهيئات وجمعيــات تمثيلية للمودعــن وأهايل الجامعيني
يف الخارج ومتقاعدي القوى العســكرية واملدنية واملصالح
املستقلة واملؤسسات العامة والخاصة ممن تحوّلت رواتبهم
وتعويضاتهــم اىل فتات مائدة ،هؤالء الذيــن قادوا مؤامرة
العرص التي أفقرت الشــعب اللبناني الضــارب يف التاريخ

رقم اليوم

32

مليار دوالر حاجة
األمم المتحدة
لتقديم مساعدات

أعلنــت األمم املتحدة الجمعة أنها ال تزال تحتاج اىل  32مليار دوالر من أصل 49,5
مليار دوالر تقدر أنها بحاجة اليها ملساعدة  204ماليني شخص بحلول نهاية السنة.
وقال املتحدث باسم مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (اوتشا) ينس
الركي خالل االيجاز املنتظم لالمم املتحدة يف جنيف ،إنه حتى لو كان مبلغ  17,7مليار
دوالر التي دفعتها الدول املانحة لربامج املســاعدات األكثــر إلحاحا ً يمثل أيضا «أكرب
مبلــغ تلقيناه» ،فإنه ال يكفي ملواجهة «الحاجــات الضخمة» .والربامج املموّلة بأقل
من ُ
خمس ما تطالب به األمم املتحدة هي يف الســلفادور وموزمبيق وسوريا وفنزويال
وأفغانســتان وجمهورية الكونغو الديموقراطية وجنوب السودان والقرن األفريقي،
بحسب وثيقة ألوتشا.
كما أعلن الركي رصف  100مليون دوالر من الصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ
املخصص لليمن ( 20مليوناً) وجنوب الســودان ( 14مليونــاً) وبورما ( 10ماليني)
ونيجرييا ( 10ماليني) وبنغالدش ( 9ماليني) وأوغندا ( 8ماليني) وفنزويال ( 8ماليني)
ومايل ( 7ماليني) والكامريون ( 6ماليني) وموزمبيق ( 5ماليني) والجزائر ( 3ماليني).
كما تم تخصيص  9,5ماليني دوالر إضافية للنيجر «ملنع وتخفيف اآلثار املبارشة
لشح األمطار» بسبب تغري املناخ.

أخبار سريعة
«"إيرباص»" تلغي صفقة
شراء  19طائرة
لخطوط قطر

ومصدّر الحرف األبجــدي وتاجر األرجــوان األول بالبحر.
التوجه هو للمصارف بالدرجــة األوىل لتمارس تجاوبا ً مع
حقوق املودعني عرب اعتماد سياسة مختلفة تعطي الحقوق
بطريقةٍ مربمجة وتوقف األساليب امللتوية يف معاملة الناس
الستعادة بعض من ثقة الســتمرار العمل املرصيف .التوجه
أيضا ً هو ملرصف لبنان حيث الداخل مفقود والخارج مولود
وال أحد يعرف أو يفقه شيئاً».
وسأل األســمر «إذا حصل بعض املودعني عىل أموالهم
بالقوة فكيف يحصل الباقون عليهــا؟ املطلوب املبادرة اىل
الحل الرسيع بدل التلهي بالرتاشق اإلعالمي واالتهامات وقد
مىض عىل بدء األزمة ثالث ســنوات وال حــل وال بوادر حل.
بادروا فورا ً قبل ســقوط الهيكل .بعــض من نصح ،لتوجهٍ
سليم يغنيكم عن وضع آت أليم».

برلين تضع يدها
على «"روسنفت"الروسية في ألمانيا
بلغ النزاع الدائر بني برلني وموسكو عىل
صعيد الطاقة مستوىً جديدا ً بعدما وضعت
أملانيا يدها عىل أنشــطة املجموعة الروسية
العمالقة «روسنفت» يف البالد ،يف خطوة ترمي
إىل «ضمان» إمداداتها النفطية.
وأشــارت وزارة االقتصــاد يف بيان أن
فروع «روســنفت» يف أملانيا التي تمثل 12%
من القــدرات الوطنية لتكرير النفط وضعت
تحت «وصاية» الوكالة الوطنية املسؤولة عن
إدارة شبكات الطاقة .وأوضحت أن الخطوة
ترمي إىل «االســتجابة للمخاطــر التي تهدد
أمن إمدادات» الطاقة يف البالد .ويشمل قرار
وضع اليــد فروع روســنفت أملانيا و»آر إن
ريفاينينغ إند ماركتينغ» التي تملك أسهما ً يف
ٍ
مصاف كبرية يف البلد هي شفيت ومريو
ثالث
وبايرن أويل.
بذلك ،سيكون بوسع السلطات األملانية
التحكم بنفســها بإمدادات مصفاة شفيت
الواقعة يف رشق البالد وحيث تملك روسنفت
غالبيــة األســهم ( 54,2يف املئــة) .وتؤمن
املصفاة ضخ اإلمدادات النفطية إىل العاصمة

برلني وجوارها .أمــا يف املوقعني اآلخرين أي
مريو يف كارلســوره وبايرن أويل يف فونربغ،
فال تملك روســنفت غالبية األسهم إىل جانب
رشكات نفطية غربية كربى .وتدخل الوصاية
حيّز التنفيذ الجمعة عىل أن تبقى سارية ملدة
ستة أشهر .وقال املستشــار األملاني أوالف
شــولتز يف مؤتمر صحايف إن هــذه الخطوة
ستجعل بالده «أقل اعتمادا ً عىل روسيا وعىل
القرارات املتّخذة فيها».
وســبق لربلني أن وضعــت يدها مطلع
نيسان عىل غازبروم جريمانيا ،الفرع األملاني
لغازبــروم ،لضمان إمدادات الغــاز .وم ّذاك
ّ
وفــرت الحكومة األملانية مســاعدة تراوح
قيمتها بني  9و 10مليارات يورو إلنقاذ هذه
الوحدة املهددة باإلفالس .وحاليا تسعى البالد
إىل ضمان أمن اإلمدادات النفطية مســتقبالً
بعدما قــرر االتحاد األوروبــي حظر النفط
الرويس عىل خلفية غزو روســيا ألوكرانيا.
وحاليا تعمل مصفاة شــفيت حرصا ً بالنفط
الرويس الذي يتم ّ
ضخــه عرب انبوب دروجبا
(«صداقة» بالروسية).

كشفت أكبر شركة تصنيع طائرات
في العالم «إيرباص» ،أنها ألغت
صفقة لشراء الخطوط الجوية
القطرية  19طائرة من طراز
( A350التي يتجاوز سعر إحداها
عتبة  300مليون دوالر أميركي)
بعد خالفات شديدة بين الشركتين
على الطالء الخاص بالطائرات.
وكان الخالف بدأ نتيجة تقشر
الطالء الخاص بالطائرات الكبيرة
التي تحمل حتى  350راكباً .حيث
أظهرت شركة الخطوط الجوية
القطرية قلقها من الموضوع عدة
مرات ،فيما أصرت «إيرباص» على
أن المشكلة ظاهرية فقط.
وبالنتيجة ،رفضت الخطوط الجوية
القطرية استالم طائرتين من طراز
 A350قبل أشهر ،وبعد فشل
الشركتين بالوصول إلى تسوية
بشأن الطالء ،ألغت «إيرباص»
صفقة سابقة الستالم طائرات
 A321األصغر قبل أن تلغي
الصفقة الكبرى لطائرات A350
وتترك الخطوط الجوية القطرية
أمام خيار وحيد هو الشراء من
«بوينغ» األميركية.

«"قوة سيبيريا  "»2يحل ّ
مكان «"نورد ستريم "»2
أعلنت موسكو ّ
أن خط أنابيب
«قوة سيبيريا  »2الذي تتباحث
مع بكين منذ سنوات عدّة لبنائه
بهدف تزويد الصين بالغاز
الروسي «سيح ّل مح ّل» خط
أنابيب «نورد ستريم  »2الذي
بُني لنقل الغاز الروسي إلى
أوروبا لكن ت ّم التخ ّلي عنه إثر
غزو أوكرانيا.
وأ ّكد وزير الطاقة الروسي
ألكسندر نوفاك أن روسيا كانت
بصدد تبديل استراتيجيتها
في مجال تصدير الطاقة من
خط أنابيب «نورد ستريم »2
األوروبي إلى «قوة سيبيريا »2
اآلسيوي.

مســـاحة حـــرّة

كانوا جميعًا يعلمون!
جـان-كـلـود ســعــاده

(*)

يُقال إن هنالك طريقتني للسيطرة عىل الناس:
تخويفهم وإحباطهم.
ففي الحرب األهلية ت ّم تخويف الناس وقتلهم
وليس فقط إحباطهم .أمّ ا يف زمن «الســلم األهيل
املقــدس» فتــم تخويفهم من بعضهــم البعض
وعندمــا اعتقــد اللبنانيون أنهم وجــدوا طريقة
للتحرر نهائيا ً من ســيطرة املنظومة أظهرت هذه
وجهها الحقيقــي ودهاءها املعهود فرسقتهم عن
ســابق تصوّر وتصميم وأوقعت البلــد بما فيه يف
دوامة اإلنهيار املتعدد األبعاد لتحقيق أعىل درجات
اإلحبــاط والســيطرة عليهم من جديــد .فليس
من مصلحــة املنظومة أن يكــون الناس واثقني
ومتعلمني ومرتاحني ماديا ً ألنهم ســيخرجون عن
نطاق السيطرة .أمّ ا املطلوب فهو مجموعة فقراء،
محبطني ،خائفــن يعتقدون أن اليشء األكثر أمانا ً
هو تلقي األوامر وانتظــار األمل بحياة أفضل من
زعماء الطوائف.
كنّا نعلم أن ما تــ ّم تركيبه بعد الحرب األهلية
لم يكــن دولة قادرة وال عادلــة .فمن زمن دخول
عقلية امليليشــيات اىل الدولة تحوّلت الدولة نفسها
اىل ميليشيا كبرية لكن بوجه مدني .وعمليّا ً إقترص
دور هذه الدولــة عىل كونها آلة معقــدة لتوزيع

شــكل آلة لرسقة الناس وشفط دوالرات املغرتبني
الحصص مــن دون ُرؤية للمســتقبل ومن دون
واملســاعدات األجنبية وإثراء الكارتيل وحاشــيته
إنتاجية وخدمات للمواطنني.
بالرسقة والسمرسة والفساد.
كنّا نعلم أن هذه املســمّ اة دولة ال نفع لها وال
كانوا يعلمون أن أساطري زيادة الودائع سنويا ً
دور غري إصــدار جوازات الســفر وتجديدها كما
والقطاع املرصيف الناجح واملتني واللرية املســتقرة
استخراج بعض األوراق الرسمية ملن خانتهم الرؤية
وجوائز أفضل حاكم مرصف مركزي يف املج ّرة كانت
والحظ ولم يســتحصلوا ألنفسهم وعائالتهم عىل
كلها أكاذيب وروايات حاكتهــا رشكات العالقات
جنســيّات من دول تحرتم نفسها وتحرتم اإلنسان
العامّ ة التــي احرتفت تلميع الصوَر .فكان مرصف
واملواطن وتحفظ حقوقه.
لبنان والقطاع املــريف بأكمله
كنّا نعلم أن هــذه العصابة
مجــ ّرد آلة لجمع الــدوالرات ثم
قادرة أن تأخذنا إىل جهنّم بالقول
تبديلهــا بأرقــام وهمية وعملة
والفعل ألن جيلنــا كان قد اخترب
أساطير زيادة الودائع
مزوّرة يف أكرب عمليّة إحتياليّة يف
جهنّم للم ّرة األوىل عندما سمعنا
بكل هذه األســماء املجيدة أيام والقطاع المصرفي الناجح تاريخ البرشية.
الحرب ومــا بعدها وما زالوا عىل والمتين والليرة المستقرة
كانوا يعلمــون أن كامل البناء
ثباتهم .كنّا نعلــم أن ال الوظيفة وجوائز أفضل حاكم مصرف اإلقتصادي ملا بعد الـ 1990هو بناء
من ورق وآيل للسقوط يف أي لحظة
يف الدولة وال حتى العمل يف لبنان
مركزي في المجرّة كانت
وسيأخذ معه مدخرات املتقاعدين
كان أمرا ً مرغوبا ً أو كافيا ً للخروج
كلّها أكاذيب وروايات
ودوالرات املغرتبني ولريات اللبنانيني
من حفرة «جهنــم األوىل» للذين
جميعا ً إىل جهنّم وللم ّرة الثانية يف جيل واحد.
ما زالــوا يذكرونها .فهاجر الكثريون ممن نجا من
كانوا يعلمــون أن كل الذي نــراه هو خديعة
الحرب واملوت ولم يعــودوا واغرتب البعض اآلخر
برصيّة كربى ومخطط شيطاني لرسقة اللبنانيني
للعمل وعاد ليقع يف فخ البونزي الكبري.
لكن ذلك لم يمنعهم من املشاركة باألكل من صحن
املحاصصة والنهب من خزائن الدولة ومشــاريعها
فرسان المنظومة
وسمرساتها وتلزيماتها .ولم يمنعهم أبدا ً من إطالة
كانوا يعلمون أن البلــد ك ّله قد تم تركيبه عىل

عمر املشكلة بكافة األساليب لكي يتاح لهم الوقت
الكايف للمشاركة يف حفلة النهب الوطني املتوازن.
كانوا يعلمون منذ أكثر من عقدين أن اإلنفجار
حاصل ال محالة وتخبئة الخســائر تحت السجادة
مســتمرة .لكن شهية الرسقة من املال العام واملال
الخاص كانت أقوى من خوفهم من الســقوط يف
الحفرة .لكن بعد هندســات  2016واحتجاز سعد
الحريري يف  2017أرســلت املنظومــة التحذيرات
املشــفرة إىل جماعتها املبارشة لتهريب أموالهم إىل
الخارج ،أو إىل العقــارات والذهب واألصول اآلمنة
األخرى .واستم ّروا كمجموعة بخداع الناس وإخفاء
الحقيقة لإلستفادة من كازينو البونزي الكبري حتى
آخر لحظة.
إنه نظام مافيــوي مجرم يجتمع عىل الرسقة
كالضبــاع الكارسة وله أداة تنفيذيــة مالية تو ّزع
الريع والرشــوة عــى نطاق واســع .وك ّلما دعت
الحاجة ،يستعمل الطائفية والغوغائية والعصبيّات
إلدارة الجمهور وتخويفه وإحباطه وإفقاره ليبقى
سهل اإلنقياد للزعامات إيّاها.
كانــوا جميعا ً يعلمون وهذه املرة لم تبق هناك
أمــوال وال خدمات وال عالقات عامّ ة قادرة أن ّ
تغي
صورتهم أو تسكت الناس عن الرصاخ« .ف ّلوا».
@JeanClaudeSaade
(*) خبري متقاعد يف التواصل االسرتاتيجي
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الجيش الروسي يُعاني ضعفًا :كيان ينخره الكذب والفساد!
أن الحرب تتق ّرر يف املكاتب لكنّها تُ ّ
صحيح ّ
شن يف
امليدان .وعىل هذا الصعيد ،تعكس الثغرات الهائلة يف
صفوف الجيش الرويس منذ بدأ غزو أوكرانيا ،ضعفا ً
صارخا ً يف توجيــه الوحدات القتاليــة التي تُواجه
"مقاومة" أوكرانية من ّ
ظمة ومد ّربة ورشسة.
فمنذ األيام األوىل للغزو الذي بدأ يف  24شباط ،بدا
أن الجنود الذين أُرسلوا إىل الجبهة ال يعرفون أهدافهم.
حتّــى أن هناك وحــدات كانت تعتقــد أنها تجري
مناورات .وقــال رئيس هيئة األركان العامة للجيوش
الفرنســية الجنرال تيريي بوركار يف ترصيح لوكالة
"فرانس برس"" :الجيش الرويس هو جيش الكذب".
وتابع بوركار" :هناك أشــخاص كذبوا بقولهم
ّ
إن الجيش األوكراني لن يُقاتل وإن القوات الروسية
جاهزة للحرب وإن القــادة يعرفون كيف يقودون
وحداتهــم" .لكن بعد مرور أكثر من  6أشــهر عىل
الحرب ،يصف مح ّللون غربيون الجيش الرويس بأنه
كيان ينخره الكذب والفساد.
يف رأس الهــرم ،الرئيــس الــرويس فالديمري
بوتني "يُطالب بنتائج غــر قابلة للتحقيق .وال أحد
يســتطيع أن يُصارحه بالحقيقة ،حتى يف املجالس
الخاصة" ،وفق املح ّلل يف معهد القدس لالسرتاتيجية
واألمن ألكســندر غرينربغ ،العضو السابق يف جهاز
اإلستخبارات العسكرية اإلرسائييل.
ويف خض ّم نزاع مدمّ ر للعديــد والعتاد ،رسعان
ما واجه الجيش الرويس الــذي لم يتّضح بعد حجم
خسائره ،مشكالت عىل صعيد توجيه عنارصه .وقد
سجّ لت حاالت فرار من الخدمة ورفض لتنفيذ األوامر
وتراجع املعنويات.
وسقط عدد كبري من الجنراالت وكبار الضباط
يف ســاحة املعركة ،ما زاد شــلل سلســلة القيادة
املوصوفة بضعف اإلســتجابة .لذاّ ،
فإن إيجاد بدالء

الجيش األوكراني أظهر فعاليّة عالية في الميدان (أ ف ب)

منهم عمليــة بالغة التعقيد ّ
ألن بقية كوادر الجيش
"الجيش هو مجموع كفاءات وقدرات .وبسبب عدم
ضعيفة التدريب.
وجود بنيــة تحتية قوية عىل صعيد
التجنيد والتعليم والتطوير يشــهد
ويف هذا الصدد ،قال مســؤول
املجموع الرويس انخفاضا ً مستم ّراً".
عســكري فرنــي بــارز" :هناك
وتابع" :ضعفت القوة القتالية
مشكلة عىل صعيد تدريب الكوادر،
سرعان ما واجه الجيش
الروســية لتح ّل محلها وحدات أق ّل
خصوصا ً لعــدم وجود ضباط صف
الروسي الذي لم يتّضح
فعليني يف الجيش الرويس" ،مشريا ً
عديدا ً وأدنى نوعيّة" .لكن األسوأ قد
إىل أن ضباط الصف عــادة ما يت ّم بعد حجم خسائره مشكالت يكون نهج الكذب الذي ينخر الجيش
على صعيد توجيه عناصره الرويس ،فيما نرش الباحث التاريخي
انتقاؤهم من الجنود القدامى.
والكاتب املســتق ّل كريس أوين عىل
من جهتــه ،اعتــر الكولونيل
"تويرت" ترصيحات جنود روس ذات داللة مهمة.
الســابق والباحث يف تاريخ الحرب ميشــال غويا أن

ويتحدّث الجنود الروس عــن عمليات يت ّم الح ّد
منها لتحويل ميزانيات ،وتقييم مغلوط لوحدة قتالية
وتقارير خاطئة حول نتائج عملية عســكرية .وأكد
أوين أن "التخطيط يســتند إىل التقارير .والتقارير
مجافية للواقع" ،مشــدّدا ً عىل أن "الكذب يف الوثائق
املتداولة يف الجيــش وثّقته وحدات روســية يف ك ّل
الجبهات ويف ك ّل القطع ،من املظ ّليني وصوال ً إىل قوات
املشاة املؤ ّللة".
ومنذ أوىل النكســات التي تعــ ّرض لها الجيش
الرويس يف الربيع تُطرح فرضية التعبئة العامة .لكن
هذه التعبئة تبدو غري مرجّ حة ّ
ألن من شأنها تأجيج
الرأي العام الرويس .فالتعبئة ستُجرب سيّد الكرملني
عىل إطالق تسمية "الحرب" عىل ما يصفه راهنا ً بأنه
"عملية خاصة" .لذا تســتقدم موســكو متطوّعني
ومرتزقة ،خصوصا ً مــن مجموعة "فاغنر" األمنية
الخاصة الذائعة الصيت.
ويف فيديو ت ّم تداوله بكثرة عىل شبكات التواصل
االجتماعي ،يبدو شــخص قيل إنه امللياردير الرويس
يفغيني بريغوجني املق ّرب من بوتني والذي يُعتقد أنه
مموّل مجموعة "فاغنر" ،يف باحة سجن يعرض عقد
عمل عىل معتقلني.
وتع ّذر عــى وكالة "فرانس بــرس" التثبت
مــن هوية الشــخص البادي يف التســجيل ،لكن
ترصيحاته يف الفيديو واضحة" :إذا عملتم  6أشهر
(لصالح "فاغنر") تُصبحون أحــراراً" ،متداركاً:
"لكن إذا وصلتم إىل أوكرانيــا وق ّررتم عدم امليض
قدما ً سنعدمكم!".
واعترب أستاذ الدراسات االسرتاتيجية يف جامعة
سانت آندرو يف اســكتلندا فيليبس أوبراين أن "هذا
األمر ليس كارثيّا ً فحسب" ،بل يدل عىل "أزمة كربى"
عىل صعيد التجنيد يف روسيا.

الحشود ُتحيّي الملك تشارلز في ويلز ...وطعن شرطيَّين في وسط لندن
حيّت الحشــود امللك تشارلز الثالث
أمس يف ويلز ،وهــي املحطة الختامية
لجولته يف أقاليــم اململكة املتحدة ،قبل
 3أيام من الجنازة املهيبة التي ســتُقام
لوالدتــه إليزابيث الثانيــة ومع وقف
طابور إلقاء نظرة أخرية عىل جثمانها
موَقتا ً بعد أن امت ّد عدّة أميال.
ويف كارديف ،حيث التقى تشــارلز
مســؤول ويلــز الجمهــوري مــارك
دراكفورد ،ت ّم التهديد بتنظيم احتجاجات
بعد أن سارع امللك الجديد إىل إعالن ابنه
وليام أمريا ً لويلز .لكن دراكفورد قال إن
األسئلة املتع ّلقة بمستقبل النظام امللكي
ستكون هامشية.
وهتف حشد كبري "حفظ الله امللك"
بينما صافــح تشــارلز الجمهور بعد
قــدّاس يف كاتدرائية النداف يف كارديف.
ّ
املحل
ث ّم حرض تشارلز جلسة للربملان
ّ
لتلقي تعازي السياسيني.
ويف خطاب ألقاه باللغتني اإلنكليزية
والويلزيــة ،تعهد أن يقتــدي بوالدته
التي كانت مثــاال ً "لنكران الذات" طيلة
سنوات حكمها .وقال تشارلز ّ
إن "حب
وليام لهذا الجزء مــن بالده كرب خالل
السنوات التي قضاها هو نفسه هنا"،
بعد أن تــد ّرب كطيار لطائرة هليكوبرت
تابعة لسالح الجو امللكي يف أنغلييس.

وخــارج محطته التاليــة يف قلعة
كارديف ،رفع عدد من املتظاهرين الفتات
كتب عليها "ألغوا امللكية" و"مواطنون
وليس رعايا" و"الديموقراطية اآلن".
وقبــل الجنازة الرســمية للملكة
اإلثنــن ،من املق ّرر أن يقف تشــارلز
وإخوته ،األمــرة آن واألمــر أندرو
واألمري إدوارد ،بخشــوع أمام النعش
املغطــى بالعلم الربيطانــي يف لندن.
وباملثل ســيجتمع أحفاد امللكة ،بمَ ن
فيهم وليام وشــقيقه هــاري ،حول
النعش مساء اليوم.
وأثارت وفــاة إليزابيث فيضا ً من
ّ
واصطف عرشات اآلالف يف
املشــاعر،
طوابري لساعات ،وكثريون منهم طوال
الليل ،للتعبري عن حزنهم يف كاتدرائية
ويستمنســر ،بينما ق ّررت الحكومة
وقــف الطابور موَقتا ً "لـ 6ســاعات
عىل األق ّل" يــوم أمس ،بعد أن اكت ّ
ظت
حديقة يف نهاية املســار عىل طول نهر
التايمز باملع ّزين.
وبعدما شــ ّكلت رمزا ً لالستقرار
والوحــدة للربيطانيــن عــى مدى
أكثر مــن  70عاماً ،تُطــوى اإلثنني
صفحة من التاريخ الربيطاني أوّ ال ً يف
كاتدرائية ويستمنســر املهيبة ومن
ث ّم خالل مراســم عائلية يف كنيســة

القديس جورج يف ويندســور ،حيث
توارى الثــرى قرب زوجهــا الراحل
ووالديها وشقيقتها.
وأكد الرئيــس األمريكي جو بايدن
ورئيس وزراء أسرتاليا أنتوني ألبانيزي
ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو
والرئيس الفرنــي إيمانويل ماكرون
حضورهم الجنــازة ،وكذلك اإلمرباطور
اليابانــي ناروهيتــو والعديــد مــن
الشخصيات امللكية.
توازياً ،أفادت مصادر برملانية بأن
وفدا ً رســميّا ً من الصني مُنع من إلقاء
النظــرة األخرية عىل نعــش امللكة بعد
تدخل رئيس مجلس العموم ليندســاي
هويل .ويأتي ذلك بعد أن فرضت الصني
عقوبــات عــى العديد مــن املرشّ عني
الربيطانيني بسبب انتقاداتهم لسجلها
يف مجال حقوق اإلنسان.
وتُنفذ الرشطة أكرب عملية أمنية
عىل اإلطالق يف بريطانيا قبل الجنازة،
فيما تم ّر الحشــود بجوار نعش امللكة
عىل مدار الســاعة طوال عطلة نهاية
األسبوع ،مع وصول كبار الشخصيات
العامليــة .وذكرت رشطــة العاصمة
أن رشطيَّــن ُ
طعنا يف ســاعة مبكرة
من صبــاح الجمعة يف وســط لندن
وأُصيب أحدهما بجــروح "خطرة"،

الملك تشارلز الثالث ُيصافح الحشود في كارديف أمس (أ ف ب)

وهما يُعالجان يف املستشــفى ،لكنّها
استبعدت أي صلة للهجوم باإلرهاب،
مؤكد ًة أنهــا تُجــري "تحقيقات يف
مالبسات الحادث".
وأوضحــت رشطــة العاصمــة
الربيطانية يف بيان أنه ت ّم صعق املهاجم
وتوقيفه بشبهة التسبّب بأذى جسدي

خطر واالعتداء عىل مسعف ،مشري ًة إىل
أن الرجل نُقل أيضا ً إىل املستشــفى بعد
الحادث الذي حصل يف منطقة تشــهد
حياة ليلية نشطة حول ليسرت سكوير.
وتقع هذه املنطقــة املزدحمة عىل بُعد
أق ّل من ميل من املكان الذي يُسجى فيه
جثمان امللكة الراحلة يف الربملان.

هدنة بين قرغيزستان وطاجيكستان بعد تصعيد حدودي
بعــد تصعيــد يف املواجهــات الحدوديــة بني
البلدين الواقعني يف آســيا الوســطى أوقع عرشات
الجرحى ،أعلنت قرغيزســتان وقف إطالق النار مع
طاجيكســتان أمس .والتقى الرئيســان القرغيزي
صدر جبــاروف والطاجيكي إمــام عيل رحمن عىل
هامش قمة منظمة شــنغهاي اإلقليمية للتعاون يف
أوزبكستان و"توافقا عىل إعطاء توجيهات لألجهزة
ذات الصلة بوقف إطالق النار وسحب القوات والعتاد
من خط املواجهة" ،وفق بيان للرئاسة القرغيزية.
وجــاء ذلك بُعيد إعالن جهــاز حرس الحدود يف
قرغيزستان يف بيان أن رئييس لجنتي األمن القومي
يف قرغيزستان وطاجيكستان توصال إىل اتفاق لوقف

إطالق النــار اعتبارا ً من الســاعة  16:00بالتوقيت
ّ
املحل .وكانت قرغيزستان قد اتّهمت طاجيكستان
بقصف مدينة حدودية باألسلحة الثقيلة ،يف تصعيد
أوقع أكثر من  30جريحاً.
وبحسب بشــكيك ،قصفت القوات الطاجيكية
مدينة باتكــن الحدودية الواقعــة يف جنوب غرب
قرغيزســتان ،يف منطقة متنازع عليها بني البلدين.
وجــاء يف بيان لقــوات حرس الحــدود القرغيزية:
"تع ّرض محيط مطار باتكني و(مناطق) يف ضواحي
املدينة للقصف بواســطة راجمــات صاروخية"،
مشري ًة إىل "تدمري بنى تحتية مدنية".
وأعلنت وزارة الصحة القرغيزية أن  31شخصا ً

نُقلوا إىل املستشــفى الجمعة .وبحســب السلطات
اإلقليمية ،تع ّرض  4عسكريني عىل األق ّل لـ"إصابات
ج ّراء أسلحة نارية" ،يف حني أفادت اللجنة الحكومية
لألمــن القومي يف قرغيزســتان عن "اشــتباكات
كثيفة وعنيفــة" دارت يف املنطقة الحدودية ،متّهمة
طاجيكســتان بـ"قصــف األرايض القرغيزية بك ّل
ترسانتها املتاحة" وبمواصلة نرش "آليات ثقيلة".
وتحدّثت عن استخدام طاجيكستان "مد ّرعات
ثقيلة وراجمات صاروخية وطائرات" ،مشــر ًة إىل
أن "الجانــب القرغيزي يــر ّد ك ّل الهجمات األرضية
والجوية ما يمنع االســتيالء عىل أي أراض" ،بينما
اتّهمت طاجيكســتان القوات القرغيزستانية بفتح

النار عىل مواقع طاجيكيــة يف وقت مبكر الجمعة.
وأفادت وكالة أنباء "ريا نوفوســتي" الروسية بأن
عنرصا ً من حــرس الحدود الطاجيكيني ُقتل وأُصيب
 3آخرون ،يف وقت دعت فيه موسكو البلدين إىل اتّخاذ
"تدابري شــاملة وعاجلة" من أجل "وضع ح ّد لك ّل
محاوالت التصعيد والستفزازات أطراف ثالثة".
توازياً ،أكد فــرع إقليمي للهالل األحمر أن نحو
 19ألف شــخص ت ّم إجالؤهم مــن مناطق حدودية
تشــهد توترا ً يف قرغيزستان ،عقب مواجهات عنيفة
مع طاجيكســتان املجاورة ،مشريا ً إىل أنّه يعمل عىل
تقديم "الدعم النفيس لألشــخاص الــذي نقلوا إىل
مراكز إيواء موَقتة".

٢٠

الـــعـــــالـــــم
العـــدد  - ٩٣٦السنــــة الـرابـعـة

الـسـبـت  ١٧أيلول 2022

رئيسي المخابرات السورية والتركية
كشف لقاءات بين
َ
عقد رئيــس املخابرات الرتكية حقــان فيدان اجتماعات
عدّة مع نظريه الســوري عيل مملوك يف دمشق خالل األسابيع
القليلة املاضية ،يف مؤرش إىل تقدّم جهود روســية إلذابة الجليد
بني الدولتني اللتني تقفان عىل طريف النقيض يف الحرب السورية،
بحسب ما نقلت وكالة «رويرتز» عن مصادر عدّة.
وبحسب مســؤول تركي كبري ومصدر أمني تركي ،بحث
فيدان ومملــوك احتمال عقد لقاء بني وزي َري خارجية البلدين
يف نهاية املطاف .وقال املسؤول الرتكي« :تُريد روسيا أن تتجاوز
سوريا وتركيا خالفاتهما وتتوصال إىل اتفاقات محدّدة تصبّ يف

مصلحة الجميع ،بما يف ذلك تركيا وسوريا».
وأوضح أن أحــد التحدّيات الكبرية تكمن يف رغبة تركيا يف
إرشاك املعارضة السورية املس ّلحة يف أي محادثات مع دمشق.
وذكر املســؤول األمني الرتكي أن روسيا سحبت تدريجا ً بعض
مواردها العسكرية من سوريا للرتكيز عىل أوكرانيا ،وطلبت من
تركيا تطبيع العالقات مع األســد «لترسيع الح ّل السيايس» يف
سوريا.
ويف الغضــون ،ذكرت صحيفة «حريــت» الرتكية املوالية
للحكومــة أن الرئيس رجب طيــب أردوغان أبــدى رغبة يف

لقاء الرئيس الســوري بشار األســد لو أن األخري حرض قمة
أوزبكستان.
وكشفت الصحيفة أن أردوغان أدىل بهذه الترصيحات خالل
اجتماع لحزبه الحاكم عُ قد خلف أبواب مغلقة اإلثنني .ونقلت
عنه قوله« :أتمنّى لو كان األسد يحرض يف أوزبكستان ...لكنت
تحدّثت معه .لكنّه ال يســتطيع الحضور إىل هناك» .وأضاف:
«خاض (األســد) الحرب مع املتم ّردين للحفاظ عىل سلطته.
اختار حماية ســلطته .كان يرى أن (بوسعه) حماية املناطق
التي يُسيطر عليها .لكنّه لم يستطع حماية مناطق واسعة».

تـتـمـــات
ثورة المودعين :السلطة والمصارف وجهان لـ"عملة منهوبة"!

لكــن وأمام أحداث اليوم املاراتوني الطويل الذي انطلق صباحــا ً من الغازية قبل أن يتمدد
حتى ساعات الليل باتجاه بريوت وعدد من املناطق ،وبعد أن تداعى مودعون إىل اقتحام فروعهم
املرصفية «متسلحني» بما ّ
تيس من مسدسات بالســتيكية وعبوات بنزين فنجح معظمهم يف
تحرير دوالرات نقدية من حســاباتهم املجمّ دة وانتزاع شيكات مرصفية بالجزء املتبقي منها،
اســتنفرت يف املقابل منظومة السلطة وسارعت إىل شد أزر املصارف والتكاتف معها يف مواجهة
املودعني ،بغية إحباط فورتهم وإخماد ثورتهم ،تأكيدا ً عىل أنهما وجهان لـ»العملة املنهوبة» من
جيوب اللبنانيني ،بحيث توّلت السلطة عملية تسخري األجهزة األمنية والقضائية يف زجر واعتقال
من تسوّل له نفسه محاولة استعادة حقوقه املســلوبة من البنوك ،وعمدت الثانية إىل معاقبة
كل املودعني وإنزال القصاص بهم جميعا ً عرب قرار اإلقفال الشــامل ثالثة أيام مطلع األسبوع،
مع التوعّ د باتخاذ إجراءات «أمن ذاتي» متشددة بعدها ستمعن بإذالل املودع للتأكد من خنوعه
وخضوعه قبل أن يطأ بقدميه أروقة املرصف.
إذ وبينمــا كان رئيس حكومة ترصيف األعمال نجيــب ميقاتي يطالب من مجلس النواب
باإلقالع عن اســتخدام اللغة «الشــعبوية» قبل أن ينهل هو نفسه من مفردات قاموسها حني
ســأل« :يف حدا بيعتقد إنو نحنا مش حاسني شــو عم يصري بالشعب؟» ،استنفر وزير داخليته
بســام مولوي مجلس األمن املركزي وترأس اجتماعا ً طارئا َ «لحمايــة النظام» ،ولم يتوا َن عن
تهديد املودعني يف حال قرروا التحرك لتحصيل أموالهم باعتبارهم سيعاملون معاملة «الخارجني
عن القانون» ،متعهدا ً بتشديد إجراءات فرض األمن ضد تحركاتهم ،مع رميهم بشبهة اإلئتمار
بـ»جهات تحركهم وتدفعهم إىل هذه التحركات ضد املصارف» ،متغاضيا ً عن حقيقة ّ
أن من بني
من اقتحموا املصارف أمس ضابطا ً برتبة مالزم أول يف الجيش أخرجه العوز من ب ّزته العسكرية
ودفعه إىل اإلقدام عىل خطوته اليائسة ،و ّ
أن ما ح ّرك معظم املودعني يف االقتحامات املرصفية التي
توالت خالل األيام األخرية وصوال ً إىل األمس كان إما مريض يحتاج إىل تسديد ثمن استشفائه أو
أب يريد تأمني قوت أوالده وأهله.
وبدوره ،اســتحرض النائب العام التمييزي القايض غســان عويدات كامل قواه وسلطته
القضائية لتسطري استنابة إىل كل األجهزه األمنية طلب فيها «مالحقة األعمال الجرمية املرتكبة
داخــل فروع عدة مصارف يف لبنــان والعمل عىل توقيف املرتكبني واحالتهم لديه» ،مشــددا ً يف
اســتنابته عىل وجوب «العمل عىل كشف مدى ارتباط هذه األعمال ببعضها وتوقيف املحرضني،
باعتبار هذه األفعال تشكل بتفاصيلها عمليات سطو مسلح عىل املصارف وغايتها توقف العمل
املرصيف يف لبنان واحداث مزيد مــن أزمات مالية واقتصادية» .وقد ابلغ املحامي العام التمييزي
القايض غســان الخوري مضمون االســتنابه اىل مجلس االمن املركــزي اثناء اجتماعه لبحث
االجراءات املوجب اتخاذها يف هذا الصدد.
تزامناً ،كان مجلس النواب يواصل رصاعه املحتدم مع الحكومة عىل خلفية مرشوع املوازنة
العامة املنفصم عن الواقع الذي قدمته للمناقشة واإلقرار .ويف مقابل إرصار رئيس املجلس نبيه
بري الواضح عىل اإلرساع يف تمرير هذا املرشوع واستعجال إقراره بمعزل عن افتقاره إىل الخطة
اإلنقاذية والخطوات اإلصالحية األساســية املطلوبة ،نجح نواب قوى املعارضة ،ال سيما تكتل
«الجمهورية القوية» ،وكتل «الكتائب اللبنانية» و»التغيري» و»تجدد» ،إىل جانب عدد من النواب
املستقلني ،يف مباغتة بري بخطوة تطيري نصاب الجلسة املسائية ،ما اضطره إىل رفعها وإرجائها
إىل يوم اإلثنني يف  26أيلول الجاري.

موازنة " 2022بعيدة كل ّ البُعد" عن مطالب صندوق النقد

واعترب أن «ما يقرتف باسم صندوق النقد يشبه ما اقرتف باسم مؤتمر «سيدر» و»باريس
 »1وصوال ً اىل «باريس  ،»3عناوين من دون اصالحات فعلية».
وأبدى حاصباني انطالقا ً من بنود املوازنة املالحظات التالية:
 يف ما يتعلق بإعطــاء كافة موظفي القطاع العام واملتقاعديــن واملتعاقدين  3أضعافرواتبهم ومخصصاتهم وبدل النقل ،يريدون إقرار املساهمات ملوظفي القطاعني العام أو الصحي
عال للدوالر.
ليتم «مسح» قيمتها بزيادة التعرفة الجمركية عرب سعر رصف ٍ
 ليس واضحا ً عىل أي أساس يت ّم احتساب أرقام املوازنة ،إذ إن لجنة املال واملوازنة لم تتمكنمن اقرارها ،وت ّم الطلب من موظفي وزارة املال تعديل األرقام يف اللحظة األخرية بينما الجلســة
منعقدة.
 من الواضح ان قوى الســلطة متفاهمة مسبقا ً عىل اقرار موازنة مهما كانت مفاعيلها،الرضاء صنــدوق النقد بالتحايل من جهة ،ولرشاء الوقت مــع موظفي القطاع العام من دون
اعطائهم حقوقهم فعليا ً من جهة أخرى.
 صندوق النقد قد ال يقتنع بالقوانني اإلصالحية املطروحة. من الرضوري التنبه اىل ان تمويل صندوق النقد قد يصل اىل  3مليارات دوالر او أكثر بقليل،لكن ما تم إضاعته بعد العام  2019يتخطى  25مليار دوالر من العمالت األجنبية.
وأشــار حاصباني اىل أن أهمية التوقيع عىل اتفاق مع صندوق النقد تكمن يف «تعزيز ثقة
الدول الداعمة ملساعدة لبنان واالستثمار فيه ،وأه ّم تلك الدول هي اململكة العربية السعودية ،التي
اوضحت للفرنســيني انها غري مستعدة للتمويل يف حال استمرار لبنان منصة للتهجم عليها من
قبل من يمثل محاور اقليمية معروفة» .وبالتايل فالحل هو «باســتعادة سيادة الدولة ،واالتفاق
مع صندوق النقد عىل مقاربة متكاملة للتعايف وترجمتها بقوانني فعلية ّ
تنفذ ...وإال ذاهبون فعالً
إىل املزيد من الفوىض».

موسكو وبكين :لنظام دولي جديد

ويف املقابل ،رأى وزير الخارجية األمريكي أنطوني بلينكــن أن املخاوف املرتبطة بأوكرانيا
التي أعرب عنها زعيما الصني والهند خالل لقائهما الرئيس الرويس أثناء قمة أوزبكستان تُش ّكل
ضغطا ً عليه إلنهاء الحرب.
وبينما اعتــر الكرملني القمة بديالً «للمنظمات املتمركزة حــول الغرب» ،قال يش للقادة
ّ
املجتمعــن ّ
و»التخل عن املعــادالت الصفرية
إن الوقت حان إلعادة تشــكيل النظام الــدويل
والسياسات القائمة عىل تشكيل كتل» ،معتربا ً أنه ّ
يتعي عىل قادة العالم «العمل معا ً لدعم تنمية
النظام الدويل يف اتّجاه أكثر إنصافا ً وعقالنية».
بدوره ،أشاد بوتني بازدياد نفوذ الدول غري املحسوبة عىل الغرب ،منددا ً بما وصفها «أدوات
الحمائية والعقوبات غري القانونية واألنانية االقتصاديــة» .ورأى بوتني أن «دور مراكز القوى
الجديدة التي تتعاون مع بعضها البعض يزداد وضوحاً».
وخالل محادثات بوتني  -مودي ،قال رئيس الوزراء الهندي للرئيس الرويس« :فخامتك ،أعرف

بــأن الوقت الراهن ليس وقت الحرب» ،بينما أكد بوتني ملودي أنه يُدرك «مخاوف» الهند املرتبطة
بالنزاع ،يف تكرار للترصيحات التي توجّ ه بها ليش الخميس .وقال« :ســنبذل ك ّل ما يف وســعنا
إلنهائه يف أقرب وقت» ،يف حني اتّهم كييف برفض التفاوض .لكن بوتني أكد الحقا ً أن روســيا ال
تستعجل إنهاء حملتها العسكرية.
والتقى الرئيســان الرويس والصيني نظريهما الرتكي رجب طيب أردوغان الذي أكد للقادة
املجتمعني وجود جهود «إلنهاء النزاع يف أوكرانيا عرب الديبلوماسية يف أقرب وقت» ،فيما أبلغ بوتني
أردوغان ّ
بأن موسكو تتط ّلع لتعزيز عالقاتها مع تركيا وهي مستعدّة لزيادة جميع الصادرات إىل
البالد «بشكل كبري».
ويف األثناء ،أ ّكد الرئيس اإليراني إبراهيم رئييس لنظريه الصيني أن «الجمهوریة اإلســامیة
اإلیرانیة لن ترتاجع أمام عنجهیة الوالیات املتحــدة» ،وذلك يف أوّل لقاء مبارش بينهما .وأضاف
رئييس« :لم تتوقف الجمهوریة اإلســامیة اإلیرانیة رغم الســلوكيات العدائية ،واستطاعت أن
تواصل نهج النمو والرقي والتقدّم».
كما دعا إىل تعزيــز العالقات االقتصادية مع الصني يف قطاعــات «النفط والطاقة والنقل
والزراعة والتجارة واالستثمار» .وشكر الصني عىل دعمها مساعي إيران لنيل عضوية كاملة يف
منظمة شنغهاي للتعاون.
وأثناء خطابه أمام القمة ،دعا رئييس منظمة شــنغهاي للتعــاون إىل «مواجهة األحادیة
والعقوبات الظاملة» بوســائل تشمل إقامة «تجارة مستدامة بني الدول األعضاء لهذه املنظمة»،
يف وقت اتفق فيه قادة دول منظمة شنغهاي للتعاون يف بيانهم الختامي الذي أعقب القمة التي
انعقدت يف سمرقند بأوزبكستان عىل زيادة التعاون الدفاعي ،فيما شدّدوا عىل أن التحالف «ليس
موجها ً ض ّد دول أخرى».
وجاء يف «إعالن سمرقند» ،الذي صدر عقب انتهاء القمة ،أن قادة الدول األعضاء يف املنظمة
أعلنوا عزمهم عىل زيادة التعاون يف مجال الدفاع واألمن ،وأكدوا معارضتهم لعسكرة تكنولوجيا
املعلومات .كما شدّدوا عىل الحاجة إلبرام «وثيقة دولية ملزمة قانوناً» من شأنها تعزيز الشفافية
وتوفري ضمانات موثوقة ملنع سباق التس ّلح.
ويف األثناء ،اعتربت حكومة تايوان أن تعزيز العالقات بني الصني وروســيا يرض بـ»السالم
الــدويل» ،وأعلنت وزارة الخارجية يف بيان أن تايوان «تُدين بشــدّة روســيا لتأييدها الحكومة
املتس ّلطة والتوسعية للحزب الشيوعي الصيني يف ترصيحاتها الزائفة خالل لقاءات دولية تُيسء
إىل سيادة بلدنا».
وتابع البيان أن موســكو «تصف الذين يُحافظون عىل الســام وعىل الوضع القائم بأنهم
مح ّرضون ،ما يُثبت بشــكل واف الرضر الذي يُلحقه التحالف بني النظامني املتس ّلطني الصيني
والرويس بالسالم الدويل واالستقرار والديموقراطية والح ّرية».

ُحمل الروس المسؤولية :قتلة وجلّدون
زيلينسكي ي ّ

ووصف الرئيس األوكراني فولوديمري زيلينســكي عنارص الجيــش الرويس بأنهم «قتلة»
و»جالدون» بعد العثور عــى املقربة الجماعية قرب إيزيوم .وقال زيلينســكي عرب قناته عىل
«تلغرام»« :روســيا ال ترتك سوى املوت واملعاناة .قتلة وجالدون .مج ّردون من ك ّل يشء برشي»،
متوعدا ً يف املقابل بـ»عقاب قاس وعادل».
وتحدّث عن «أكثر من  400جثة» عثر عليها يف املقربة الجماعية «تحمل آثار تعذيب ،ألطفال
وألشــخاص لقوا حتفهم ج ّراء القصف الصاروخي ،وملقاتيل القوات املس ّلحة األوكرانية» ،فيما
كشف الحاكم اإلقليمي أوليغ ســينيغوبوف أن « 99يف املئة» من  450جثة أُخرجت «تحمل آثار
موت عنيف» ،مشــرا ً إىل «جثث عدّة مكبّلة األيدي خلف الظهر وشــخص دفن مع طوق حول
رقبته».
وأكد ســينيغوبوف أن «هناك أيضا ً أطفاالً» بني الجثث التي قــام بإخراجها « 200عنرص
وخبري» يعملون يف املوقع ،موضحا ً أنه «سيت ّم إرسال الجثث للترشيح بهدف تحديد السبب الفعيل
للوفيات» ،واعترب أن «ك ّل جثة ســتكون موضع تحقيق وستُصبح دليالً عىل جرائم الحرب التي
ارتكبتها روسيا أمام املحاكم الدولية» ،مندّدا ً بـ»إرهاب دام ووحيش».
وبينما أبدى مكتب املفوضية الســامية لحقوق اإلنســان التابعة لألمم املتحدة عىل الفور
استعداده إلرسال فريق إىل إيزيوم «لتحديد مالبسات وفاة هؤالء األشخاص» ،قال وزير الخارجية
األمريكي أنطوني بلينكن للصحافيني يف واشــنطن« :هذا جزء مروّع من رواية متواصلة .ك ّلما
رأينا املد الرويس يرتاجع من أجزاء احت ّلها يف أوكرانيا ،نرى ما الذي يرتكه خلفه» .ودعا السلطات
األوكرانية إىل توثيق هذه الفظاعات ،مؤكدا ً أنه «يف كثري من الحاالت سريقى األمر إىل جرائم حرب».
بدوره ،قال وزير خارجية االتحاد األوروبي جوزيب بوريل يف بيان إن االتحاد «يشعر بصدمة
كبرية» ،مضيفاً« :لقد خ ّلف العدوان الرويس عىل أوكرانيا دماء ودماراً .ستُحاسب روسيا وقادتها
السياســيون وجميع املتو ّرطني يف االنتهاكات املستم ّرة للقانون الدويل والقانون اإلنساني الدويل
يف أوكرانيا».
ويف الغضونُ ،ق ِت َل املدّعي العام االنفصايل يف منطقة لوغانســك سريغي غورينكو ونائبته
إيكاتريينا ستيغلينكو ج ّراء تفجري ،وفق ما ذكرت السلطات املوالية ملوسكو ،بينما أفادت تقارير
عن وقوع هجمات أخرى يف الجنوب .واعترب القيادي املوايل لروســيا يف هذه املنطقة االنفصالية
ليونيد باسيتشنيك عرب تطبيق «تلغرام» أن «التفجري الذي دوّى يف مبنى النيابة العامة يُظهر أن
نظام كييف تجاوز ك ّل الحدود املقبولة».
ُ
وقتل مسؤوالن آخران مواليان ملوسكو ليل الخميس  -الجمعة يف مدينة برديانسك الساحلية،
ّ
وفق ما أفاد رئيس اإلدارة املحلية التي عيّنتها روسيا يف منطقة زابوريجيا يفغيني باليتسكي ،يف
وقت ح ّذر فيه األمني العام لـ»حلف شمال األطليس» ينس ستولتنربغ من أن «الحرب ستطول»،
مثنيا ً عىل التقدّم امللحوظ الذي حققته القوات األوكرانية يف منطقة خاركيف.
توازياً ،اعترب املستشــار األملاني أوالف شولتز خالل خطاب أمام ضباط يف الجيش األملاني يف
برلني أن بالده يجب أن تُصبح «القوة املســ ّلحة األفضل تجهيزاً» يف أوروبا ،داعيا ً إىل زيادة نفوذ
الدول األوروبّية يف «حلف شــمال األطليس» (ناتو) ،بينما تع ّرضت برلني النتقادات متجدّدة من
كييف يف شأن شحنات األسلحة ،إذ أعرب وزير الخارجية األوكراني دميرتو كوليبا عن أسفه ألن
شحنة املركبات املد ّرعة التي ت ّم اإلعالن عنها أخريا ً ال تُلبّي حاجات بالده الفورية.
وكان البيت األبيض قد وافق عىل منح أوكرانيا مساعدة عسكرية إضافية بقيمة  600مليون
دوالر تشــتمل بالدرجة األوىل عىل صواريخ لراجمات «هيمارس» التي سبق لواشنطن أن زوّدت
القوات األوكرانية بها ،لكنّها ال تتضمّ ن صواريخ بعيدة املدى ال تنف ّك كييف تُطالب بها.
إىل ذلك ،أجازت الدول األعضاء يف األمم املتحدة يف شكل استثنائي للرئيس األوكراني أن يُلقي
كلمته عرب تقنية الفيديو خالل الجمعية العامة السنوية للمنظمة األممية األسبوع املقبل.

أخبار سريعة
إسرائيل وتشيلي لفتح
صفحة جديدة
بعد أن رفض رئيس تشيلي
غابرييل بوريك استقبال
السفير اإلسرائيلي الجديد جيل
أرتسيالي لتقديم أوراق اعتماده
الخميس ،احتجاجا ً على مقتل
فتى فلسطيني ،اجتمعت به
وزيرة الخارجية أنطونيا أورغوال
أمس واعتذرت له .وقال السفير
أرتسيالي إن الوزيرة اجتمعت به
ألكثر من ساعة واعتذرت أمامه
م ّرات عدّة ،وأوضحت أن الحادث
يُثير موجة من النقاشات الحادة.
وأكدت أن بالدها ال تُعادي
إسرائيل وال تنوي معاقبتها
على ما يحصل في المناطق
الفلسطينية ،بل هي معنية بفتح
صفحة جديدة في العالقات بعد
هذا الحادث .وأضاف السفير:
«لقد تقبّلت االعتذار واتفقنا على
طي هذه الصفحة وفتح صفحة
جديدة وإجراء مراسم تقديم
أوراق االعتماد الشهر المقبل».

عناصر "بوكو حرام"
يهربون من نيجيريا
ف ّر مئات من عناصر «بوكو حرام»
من مخابئهم في شمال شرق
نيجيريا متجهين إلى النيجر
ج ّراء قصف الجيش والفيضانات
الغزيرة في موسم األمطار.
وكشف مسؤول أمني نيجيري
كبير لوكالة «فرانس برس» أنه
يُسجّ ل منذ الشهر الماضي نزوح
جماعي لمقاتلي «بوكو حرام»
من معقلهم في غابة سامبيسا
التي يقصفها الجيش ،الفتا ً إلى أن
«النزوح تسارع في األيام األخيرة
مع تكثيف الضربات الجوية
وبسبب الفيضانات التي غمرت
العديد من مخيماتهم» .كما أفاد
عدد من السكان المح ّليين ّ
بأن
قافلة من أكثر من  50شاحنة تق ّل
مقاتلي «بوكو حرام» وعائالتهم
م ّرت اإلثنين عبر قرى على طريق
تربط غابة سامبيسا ببحيرة تشاد.
وبحسب هذه المصادرّ ،
فإن هؤالء
المقاتلين هم من أتباع باكورا
بودوما ،زعيم «بوكو حرام» الذي
يُقيم معسكرات على بحيرة تشاد
في النيجر.

تفكيك شبكة ُتهرّب
مهاجرين إلى أوروبا
أعلنت وكالة الشرطة التابعة
لالتحاد األوروبي (يوروبول)
في بيان أنه تم توقيف  5أعضاء
في عصابة يُشتبه في أنها تُه ّرب
مهاجرين ،معظمهم أكراد ،على
متن طائرات خاصة من تركيا إلى
أوروبا باستخدام جوازات سفر
ديبلوماسية مزوّرة .وصادرت
السلطات طائرتين وسيارة فارهة
ومعدّات تستخدم إلصدار أوراق
ثبوتية مزوّرة خالل عمليات دهم
ن ُ ّفذت في بلجيكا وإيطاليا الثلثاء.
وجاء في البيان« :يُعتقد أنه
بين تشرين األول وكانون األول
 ،2020ن ُ ّفذت  5عمليات تهريب
في  5بلدان أوروبّية مختلفة».
وأضاف« :خالل المحطات في
مختلف المطارات األوروبّية ،بما
فيها النمسا وفرنسا وألمانيا ،غادر
المهاجرون الطائرة وتخ ّلصوا من
جوازات سفرهم المزوّرة وتقدّموا
بطلبات لجوء» .ويواجه المشتبه
فيهم اتهامات بتهريب المهاجرين
وتزوير الوثائق وغسل األموال.
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الكلمات المتقاطعة
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 – 1رئيس لبناني سابق  -زاولوا العمل.
 - 2مواد حمراء في الحيوانات صالحة لألكل
 أحد خلفاء الدولة العثمانية في عهده دخلتفرنسا مصر بجيشها يقوده نابليون بونابرت.
 - 3متشابهان  -بلدة لبنانية في قضاء البقاع
الغربي  -ثرى  -فضائل دينية وخلقية واجتماعية
تقوم عليها حياة المجتمع اإلنساني.
 - 4ظرف مكان بمعنى أمام  -تائب  -طعم
الحنظل.
 - 5لبس الثوب ألول م ّرة  -إله  -عملة دولة
آسيوية  -حاجب.
 - 6أحرف متشابهة  -مدينة إيرانية  -من أعضاء
الجسم.
 - 7يجري في العروق  -حاضر قائم بين يدي
شخص ونحوه  -هارب  -أكمل الشيء.
 - 8أصفر باألجنبية  -للنفي  -يص ّوبون السهم
إلى هدف.
 - 9عاصمة أستراليا  -مواد مجتمعة بالقرب من
الشواطئ جرفتها األنهار إلى البحر.
 - 10ممثل أميركي  -صوت النمل.
 - 11أعمال قصصية لها قواعد وأصول تروي
البطوالت  -مدينة إيطالية  -قادم.
 - 12شبكة باألجنبية  -بلدة لبنانية في قضاء
جزين  -اسم موصول  -سالم واستقرار.
 - 13ج ّد في العمل  -كاتب سوري راحل.
 - 14خسيس دنيء  -درج  -يرفع الحديث إلى.
الشاب أ ّول شبابه -
 - 15يساهله في البيع -
ّ
طليق.

المربعات الذهبية

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

6

أفقي ًا
 – 1مدينة عراقية في محافظة ديالى  -مدينة
عراقية في محافظة ديالى.
 - 2فنان لبناني راحل  -من مؤلفات جبران خليل
جبران.
 - 3أنت باألجنبية  -ضمير منفصل  -ف ّوضا -
عائلة رئيس دولة أفريقية.
 - 4جمع الشيء  -أحد الوالدين  -سافر على متن
سفينة  -رخو باألجنبية.
 - 5الشريعة.
 - 6صحا بي وشا عر عربي ل ّقب بـ “ شا عر
دلكا شدي ًدا.
الرسول”  -دلكه ً
 - 7مولود حديث الوالدة  -كانت أسنانه قصيرة
ملتزقة منعطفة على غار الفم  -رمى وقذف -
أرشد.
 - 8قبور  -أغنية للفنانة اللبنانية نانسي عجرم
 تقال للوالدة. - 9أزاحم  -سهام.
 - 10طرف األنف أو ما الن من طرفه  -سارعوا
إلى  -قشر النخل.
 - 11وجع  -مدينة فرنسية  -شارطت.
 - 12بلي الثوب  -ضوء  -مدينة أردنية ومركز لواء
البتراء في محافظة معان.
 - 13قام بتسيير  -أكثر مالءمة  -و ّبخ وع ّنف.
 - 14رئيس وزراء بريطاني راحل يعتبر أصغر
رئيس وزراء في العالم  -آلة موسيقية.
ربحا  -خ ّرب  -أصدر في األمر قرا ًرا
 - 15أنتج ً
حاس ًما  -سياج.
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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.

3

2

8 1
2

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

1

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.
 – 1أوردة البدن التي يجري فيها الدم.
 - 2تف ّوق وفوز.
 - 3ق ّدر الشيء.
 - 4إكراهي ،جبري.
 - 5مالحقة المعامالت وتخليصها.
 - 6تقييد.
 - 7بعيد عن األماكن المأهولة.
 - 8ما يحيد عن المفهوم العام أو ع ّما هو
معتبر معقول.
 - 9فقر ،حاجة.
 - 10ضغط ،إكراه ،إرغام.
 - 11شاعر بمس ّرة وارتياح شديد.
 - 12وثبة.
 - 13ارتبط بالعمل عنده.
 - 14تم ّكن من أن يلقي في العقل أمرا ً ما.
 - 15من يقيم العقبات.
 - 16منزه عن الخطأ والفاحشة.
 - 17تع ّزى وتسلّى.
 - 18انحراف مفاجئ.
 - 19جزء من مادة يؤخذ نموذجا ً لسائرها.
طاف.
ٍ - 20
 - 21ما يتك ّون في الذهن من مفهوم لشيء.
 - 22إيرادَ ،د ْخل.
 - 23عابر ظرفي.
 - 24انكفاء ع ّما ال يح ّل وال يجمل قوال ً أو فعالً.
 - 25كثير الدالل.

ارضع

راجإنع

عرفةم

رقوع

= 78

1

عروق
صربت

علزمن

صمعمو

قيبعت

فاعف

= 69
نةوع

اعتقد

ا ئـ م ع

ا ئـ د ة ع

ةالع

= 74
طمغتب

نةيع

لبغت

ابغرة

ناجمغ

= 65
نقعأ

زةقف

=
75

=
69

ثاقإي

هـ ر ي ق

=
71

ايسق

=
53

= 39

=
57
حلول العدد السابق

أرقام األقوياء
تتألف هذه اللعبة من خمسة
خطوط أفقية وخمسة خطوط
عمودية وخطين قطريين .كل 105
خط مؤلف من خمس دوائر،
يجب وضع األرقام الخارجية 80
على ذات الخط (أفقيا وعموديا)
داخل الدوائر األربع الفارغة
(رقم في كل دائرة) شرط أن ال 94
تكون هناك أي أرقام متشابهة
في كل خط .مجموع األرقام 129
في كل خط أفقي وعمودي
وفي الخطين القطريين يجب 92
أن يكون 514

قلمعر

65

47 138 111

الكلمات المتقاطعة
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49 245
90

106

76
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79 166
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أفقيا – 1 :باكنغهام  - 2 -الكرملين 3 -
 لوم  -افالس  - 4 -اشالء  -يهد - 5 -لس  -بنان  - 6 -يتابع  -هي  - 7 -زار
 انامل  - 8 -ين  -متين  - 9 -البستان.عموديا - 1 :االليزيه  - 2 -بلوشستان
  - 3اكمل  -ار  - 4 -كر  -انب  -مل  - 5نماء  -عاتب  - 6 -غلف  -نيس  - 7هيلين هانت  - 8 -اناهايم - 9 -سدن  -لحن.

سودوكو

7
8
4
5
6
1
2
3
9

9
1
5
7
3
2
8
6
4

2
3
6
8
9
4
1
5
7

4
6
7
1
5
8
3
9
2

8
5
9
4
2
3
7
1
6

1
2
3
9
7
6
4
8
5

5
4
8
2
1
9
6
7
3

6
7
2
3
8
5
9
4
1

3
9
1
6
4
7
5
2
8

22

الريــــاضـــية

العـــدد  - 936السنــــة الـرابـعـة

الـسـبـت  ١٧أيلول 2022

كـــــــــرة قـــــــــدم

ال لرابيو ُ
ديشان يستدعي كامارا بدي ً
"المصاب"

دوري األمم األوروبيّة :بلجيكا بغياب لوكاكو
وساوثغيت يتبنّى تشكيلة اعتياد ّية إلنكلترا
يغيب مهاجم إنتر ميالن اإليطالي روميلو لوكاكو عن تشكيلة منتخب بالده بلجيكا لمباراتيه ضد
ويلز وهولندا في مسابقة دوري األمم األوروبية لكرة القدم ،بسبب اإلصابة.
وجّ ه املدرب اإلســباني لبلجيكا روبرتو مارتينيز الدعوة إىل مهاجم
لنس الفرنيس لويس أوبندا ،صاحب  4اهداف يف سبع مباريات يف الدوري
هذا املوسم لتعويض غياب لوكاكو املصاب يف عضلة الفخذ اليرسى.
واســتدعى مارتينيز مدافع أندرلخت زينو ديباست ( 18عاماً) للمرة
األوىل اىل صفوف "الشياطني الحمر" .وضمت التشكيلة املدافع جايسون
ديناير الذي ال يدافع عن ألوان أي فريق حاليا ً عقب انتهاء عقده مع ليون
الفرنيس هذا الصيف .وتلتقي بلجيكا مع ويلز يف بروكسل يف  22الجاري،
وهولندا يف أمســردام يف  25منه ،ضمن الجولتني الخامســة والسادسة
ملنافســات املجموعة الرابعة للمستوى األول .وتحتل بلجيكا املركز الثاني
برصيد ســبع نقاط بفارق ثالث نقاط خلف هولندا املتصدرة ،فيما تحتل
بولونيا املركز الثالث برصيد أربع نقاط وويلز املركز األخري بنقطة واحدة.

تــشــكــيــلــة بــلــجــيــكــا
حراســة املرمى :تيبو كورتوا (ريال مدريد) ،ســيمون مينيوليه
(بروج) ،كوين كاستيلس (فولفسبورغ) ،ماتز سيلس (سرتاسبورغ).
الدفاع :توبي ألدرفرييلد (أنتويــرب) ،يان فريتونغن (أندرلخت)،
آرثر ثيت (رين) ،توما مونييه (بوروسيا دورتموند) ،تيموثي كاستاني
وفوت فايس (ليسرت سيتي) ،ديدريك بوياتا وبراندون ميشال (بروج)،
زينو ديباست (أندرلخت) ،جايسون ديناير (بدون فريق).
الوســط :أكســل فيتســل (أتليتكو مدريد) ،يوري تيليمانس
(ليسرت) ،كيفن دي بروين (مانشسرت سيتي) ،أمادو أونانا (إيفرتون)،
هانس فاناكني (بروج) ،أليكســيس ساملاكرز (ميالن) ثورغان هازار
(دورتموند) ،لياندر ديندونكر (أستون فيال)
الهجوم :ميتيش باتشواي (فنربغشــه) ،لويس أوبيندا (لنس)،
إدين هازار (ريال مدريد) ،لياندرو تروسار (برايتون) ،يانيك كاراسكو
(أتلتيكو مدريد) ،شــارل دي كيتالر (ميــان) ،دريس مرتنز (غلطة
رساي) ،دودي لوكيباكيو (هرتا برلني).

إنكلترا

كشف مدرب منتخب انكلرتا غاريث ســاوثغيت عن قائمة من 28
العبا ً للمشــاركة يف املباراتني املقبلتني املقررتني يف دوري األمم األوروبية
ضد إيطاليا وأملانيا ،يف استحقاقني شاقني اخريين قبيل انطالق مونديال
قطر .2022
وحافــظ املدرب االنكليزي عــى معظم كــوادره االعتيادية والتي
ســمحت له بالوصول إىل املباراة النهائية لــكأس أوروبا  ،2020والتي
خرسها أمام إيطاليا بركالت الرتجيح.
واســتدعى ســاوثغيت للمرة االوىل املهاجم آيفن توني الذي كوفئ
بفضل بداياته الجيدة هذا املوســم مع برنتفورد حيث سجل  5أهداف يف
 7مباريات يف الدوري.
وحافظ مدافعا مانشســر يونايتد هاري ماغواير ولوك شــو عىل
مركزيهما ،عىل رغــم عدم اعتماد مدرب "الشــياطني الحمر" الجديد
الهولندي إريك تان هاغ عليهما يف التشكيلة األساسية.
وبرر ســاوثغيت اســتدعاءه لهؤالء الالعبني ،قائالً خالل املؤتمر
الصحايف الذي عقده لالعالن عن تشــكيلته" :بالطبع ،لدينا عدة العبني
أمثال بن تشيلويل ولوك شو وهاري ماغواير وكالفني فيليبس لم يلعبوا
كثريا ً مع أنديتهم ،ولكنهم كانوا وال يزال بامكانهم أن يلعبوا دورا ً مهما ً
بالنسبة لنا".
يف املقابل ،غاب العبا يونايتد ماركوس راشفورد وجايدون سانشو
عن التشكيلة ،ليبقى األول بعيدا ً عنها منذ العام املايض بعد االصابة التي
تعرض لها ،فيما خرس الثاني مركزه.
كما يغيب الحارس األوّل جوردان بيكفورد املصاب يف فخذه.
ويواجه املنتخــب االنكليزي نظريه اإليطايل يف  23الجاري يف ميالنو،
وأملانيــا يف  26منــه يف لندن ،ضمن اســتحقاقني "مهمني يف تحضرينا
للمونديال" حسب املدرب ساوثغيت ،الذي سيكشف بعد نحو  8أسابيع
عن قائمته النهائية للعرس الكروي يف قطر.
ويأمل املنتخب االنكليــزي التعويض يف مباراتيه املقبلتني بعد بداية

دردشـــــــــــــــة

سبليني لـ"نداء الوطن":
حقنا أن ندخل عالم كرة السلة
فــــــادي ســــــمـــــــعــــــان
رس نادي النجمة أســعد
أكد أمــن ّ
ســبليني لصحيفتنــا ّ
أن وصول رئيس
النادي الجديــد مازن الزعني اىل ســدّة
املسؤولية هو إستمرارية ملسرية النادي،
ومــن الطبيعي أن يكون هنــاك تغيري،
خصوصا ً ّ
أن النجمة ليــس ناديا ً عادياً.
وقال" :الرئيس الســابق أسعد صقال لم
ّ
ّ
لكن الظروف
يقص أبدا ً تجاه النــادي،
عاكســته يف بعض املراحل ،ال ســيما ّ
أن
أوضاع البالد املرتدّية جعلت األمور تتجه
اىل مزيد مــن التعقيد وتقــف عائقا ً يف
وجهه ،وكما يعــرف الجميع ّ
فإن األندية
الحــي وال مردود ماليا ً
تدفع من لحمها
ّ
يساعدها عىل االستقرار واإلستمرار".
أضاف" :الوضع داخــل النادي اآلن
جيّد واألجــواء إيجابيــة ومريحة ،كما
ّ
ان التناغــم والتفاهم بــن إدارة النادي
والجهاز الفني والالعبني والجمهور هما
حاليا ً عىل أكمل وجه ،ما انعكس إيجابا ً
عىل نتائج الفريق يف الدوريّ العام ،وهذا
ما ملســناه يف مباراتنا أمــام العهد بطل
لبنان ،حيث قدّم الفريق مســتوىً فنيا ً
رائعــا ً بقيادة املدير الفنــي بالل فليفل
عىل رغم انه تســلم مهامــه التدريبية
منذ أســبوعَ ني ،إال أنه عمل عىل تنظيم
وتدعيم صفوفه بعددٍ من الالعبني الجدد

أسعد سبليني

والشــباب ،أما الالعبون الذين ال مكان
لهم يف التشكيلة األساسية فقد منحناهم
كتب إســتغناءاتهم ،علمــا ً ّ
أن الجميع
حصل عىل مستحقاته املالية كاملة".
وعن وضع جمهور النادي واالشكاالت
األخــرة التي أدت اىل إقفــال ملعب جونية
البلدي يف وجه مشجّ عيه ،أجاب سبليني" :من
ّ
وحساسة
الطبيعي أنّه يف أيّ مباراة حماسية
ّ

أن تشــ ّذ بعض الجماهري عن القاعدة ،ويف
املباراة األخرية لم يحصــل أيّ رضبة ّ
كف،
وثقتنــا كاملة بجمهورنا ،أما املســؤولية
الرئيسية يف حال حصول أيّ شغب خارج أو
داخل امللعب فتقع عىل عاتق القوى األمنية
التي يجب عليها ضبــط كل التجاوزات ،وال
عالقة لإلتحاد أو لألندية بها".
وتابــع" :املطلــوب اليــوم مالعب
تســتوعب الجماهري الكبــرة ،فحاليا ً ال
تستوعب املالعب اللبنانية أكثر من خمسة
آالف متفــرج ،ال ســيما ّ
أن جماهري كرة
القدم متعطشة للعبة ،وعىل الدولة ان تأخذ
دورها لجهة صيانة مالعب بلديات بريوت
وصيدا وبــرج حمود ،إضافــة اىل امللعب
األوملبي يف طرابلس ومدينة كميل شمعون
الرياضية ،فهذه املالعب مقفلة ومهجورة
منذ ســنوات .وواصل" :إتحاد اللعبة يقوم
بواجباته الكاملة تجاه إدارات املالعب التي
تقام عليها املسابقات الرسمية".
وعن جدّية دخول نادي النجمة عالم
كرة الســلة ،ر ّد ســبليني" :من حقنا أن
نمارس أكثر من لعبة ،ككرة السلة والكرة
الطائرة وكرة القدم النســائية وغريها،
وهذا أم ٌر صحّ يّ ،
لكن طريقة طرح إنشاء
فريق لكرة الســلة لم تكن يف محلها ،بل
خاطئة ،ألنهــم أخذونا من خالل املواقف
التي أطلقت مؤخرا ً اىل مكان آخر لم نكن
نريد الذهاب إليه".

العبون من منتخب انكلترا خالل تمارين الفريق

كارثية يف دوري األمم حيث لم يحصد ســوى نقطتني من  4مباريات ،ما
جعله مهددا ً بالهبوط اىل املستوى الثاني.

تــشــكــيــلــة إنــكــلــتــرا
الحراس :ديم هندرســون (نوتنغهام) ،نيك بوب (نيوكاسل)
آرون رامسدل (أرسنال)
املدافعون :ترينت ألكســندر أرنولد (ليفربول) ،بن تشــيلويل
وريس جيمس (تشــليس) ،هاري ماغواير ولوك شو (مانشسرت
يونايتد) ،إريك داير (توتنهام) ،جون ستونز وكايل ووكر (مانشسرت
ســيتي) ،فيكايو توموري (ميالن) ،كريان تريبييه (نيوكاســل)،
مارك غويهي (كريستال باالس) وكونور كوادي (إيفرتون).
العبو الوســط :جود بيلينغهام (دورتموند) ،مايسون ماونت
(تشــليس) ،كالفني فيليبس (مانشسرت ســيتي) ،ديكالن رايس
(وست هام) وجيمس وارد-براوز (ساوثمبتون).
املهاجمون :تامي أبراهام (روما) ،جارود بوين (وست هام)،
فيل فوديــن وجاك غريليش (مانشســر ســيتي) ،هاري كاين
(توتنهام) ،بوكايو ســاكا (أرســنال) ،رحيم سرتلينغ (تشليس)
وآيفن توني (برنتفورد).

دورة هوليدي بيتش المفتوحة
في "الطائرة الشاطئية"

لقطة من إحدى المباريات

أحرز الفريق املؤلف من ناثان دكاش وأســعد يزبك وشفيق صليبا
لقب دورة الكرة الطائرة الشاطئية السنوية املفتوحة التي ن ّ
ظمها نادي
الســياحي عىل مدى أســبوع
هوليدي بيتش عىل مالعبه داخل املنتجع
ّ
كامل ،بعد فوزه يف املباراة النهائية عــى الفريق املؤلف من نادر فارس
ورودولف زينون وجاد شــمّ اس بنتيجــة ()18-21()18-21( ،)0-2
تحت أنظار املئات من محبّي اللعبــة .وح ّل الثالثي اييل نجار وعمر أبي
كرم وسيمون سعد يف املركز الثالث ،والثالثي اييل رحباني ولويس داغر
ويوسف داغر يف املركز الرابع.
قاد الحكم الدويل جوني اللقيس مباريات الدورة التي شــارك فيها
 12فريقا ً ّ
قســمت عىل أربع مجموعات ،وأرشف عليها رودولف زينون
فنيا ً وتنظيمياً .ويف الختام ،و ّزعت الجوائز املالية عىل الفرق الثالثة األوىل،
وبلغ مجموعها  9ماليني لرية.

الدورة "الشاطئية" الداخلية

وكان ســبق الدورة املفتوحة ،إقامة الدورة الشاطئية الداخلية لفئتي
الكبار والناشــئني .فعند الكبار كان املركز األول مــن نصيب الثنائي اييل
كفوري وأنطوني عضم ،أمام الثنائي رشبل منصور وماريو صايف يف املركز
الثاني ،ث ّم الثنائي آالن أبي حيدر وريان أبي حيدر يف املركز الثالث .أما عند
الناشئني ،ففاز جوزف زينون وفيليب درويش باملركز األول ،وطوني كعدي
وأنطوني بركات باملركز الثاني ،وبول زين وإيف سعد باملركز الثالث.

الريــــاضيــــة

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٩٣٦السنــــة الـرابـعـة

الـسـبـت  ١٧أيلول 2022

"كأس ديفيس" :لبنان يتقدّم موناكو ()0-2
تقدّم لبنان عىل موناكو ( )0-2يف اليوم األول
من اللقاء بينهما ضمن مســابقة كأس ديفيس
بالتنس التي ينظمهــا االتحاد اللبناني للعبة عىل
ملعــب جامعة ســيدة اللويــزة (ذوق مصبح).
وبهذين اإلنتصا َرين خطا لبنان خطوة كبرية نحو
حســم اللقاء ملصلحته وإنعاش آماله بالعودة اىل
املجموعة العامليــة األوىل .ففي املباراة األوىل ،فاز
اللبناني هــادي حبيب (املصنف رقم  2يف الفريق)
عىل منافســه فالنتني فاشريو (املصنف رقم  1يف
موناكو) بنتيجــة (.)3-6()4-6()6-1( ،)1-2
وسار اللبناني بنجامن حسن (املصنف رقم  1يف
الفريق اللبناني) عىل خطى حبيب بتحقيقه فوزا ً
سهالً عىل خصمه لوكا كاتارينا (املصنف رقم  2يف
فريق موناكو) بنتيجة (.)1-6()3-6( ،)0-2
يُشار اىل ّ
أن ترتيب لبنان عىل الئحة التصنيف
الدويل هو  ،42بينما تحت ّل موناكو املرتبة .62

حفل اإلفتتاح

فرنسا

إســتدعى مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشان العب وسط أستون
فيال اإلنكليزي بوبكر كامارا اىل التشكيلة التي تخوض مباراتني يف دوري
َ
يتعاف بالشكل الكايف".
األمم األوروبية ،بدال ً من أدريان رابيو الذي "لم
واتخذ ديشان هذا القرار "احرتازياً" بما أن "تطور اإلصابة العضلية
يف ربلة الســاق اليرسى" لرابيو ال تســمح لالعب جوفنتوس اإليطايل
باملشاركة مع فريقه يف الدوري املحيل يف عطلة نهاية األسبوع الجاري،
وفق بيان لالتحاد الفرنيس.
وعىل رغم غيابه عن التشكيلة التي ســتواجه النمسا يف باريس يف
 22الجاري قبل أن تحل عــى الدنمارك يف كوبنهاغن بعدها بثالثة أيام،
سيلتحق رابيو اإلثنني باملنتخب يف كلريفونتني من أجل الوقوف عىل رأي
طبيب أبطال العالم فرانك لو غال.
وترتدي مباراتا النمسا والدنمارك أهمية بالغة لفرنسا ،ليس ألنهما
تعتربان تحضريا ً أساسيا ً لحملة الدفاع عن اللقب العاملي يف مونديال قطر
املقرر نهاية العام وحســب ،بل ألن منتخب "الديوك" يحتل حاليا ً املركز
األخري يف املجموعة األوىل من املســتوى األول لدوري األمم ،وهو بحاجة
بالتايل لحصد النقاط من آخر مباراتني له لتجنب الهبوط اىل املســتوى
الثاني من البطولة التي أحرز لقب نسختها األخرية العام املايض.
(أ ف ب)

رودريغيز الى أولمبياكوس
ح ّرر الريان القطري لكرة القدم عقد صانع االلعاب الكولومبي
الدويل خاميــس رودريغيز ،فاتحــا ً الباب أمامه كــي يوقع مع
أوملبياكوس اليوناني الذي أكد رسميا ً حصوله عىل خدماته.
وكتب الريان عرب حسابه عىل موقعه الرسمي ،أنه انفصل عن
العب منتخب كولومبيا "بعد التوصل اىل اتفاق بني الطرفني".
وانضــم رودريغيــز ( 31عاماً) والفائز مرتــن بلقب دوري
أبطال أوروبا مع ريال مدريد االســباني ،قبل عام إىل الريان قادما ً
من إيفرتون االنكليزي ،لكنه لم يخض معه سوى  15مباراة جراء
تعرضه الصابات متكررة.
وبعدما أعلن رئيســه إيفانغيلوس ماريناكيس انه توصل إىل
اتفاق شــفهي مع النجم الكولومبي للحصــول عىل توقيعه ،أكد
أوملبياكوس حســمه للصفقة عىل "تويرت" قائالً" :إنه هنا .مرحبا ً
بك خاميس رودريغيز يف أوملبياكوس بريايوس" ،مع صورة لالعب
بالزي األحمر واألبيض للنادي اليوناني .وينضم خاميس إىل زميله
الســابق يف ريال الربازييل مارســيلو ( 34عامــاً) املنتقل إىل بطل
اليونان يف املواسم الثالثة املاضية بداية الشهر الجاري.
ونال رودريغيز جائزة الحذاء الذهبي ألفضل هداف يف مونديال
الربازيل  2014بتسجيله  6أهداف يف  5مباريات.
كما سبق له أن دافع عن ألوان عدة أندية ،منها بورتو الربتغايل
وموناكو الفرنيس وبايرن ميونيخ األملاني( .أ ف ب)

الرســمي
وقبيــل املباراتــن ،أقيم الحفل
ّ
االفتتاحي بحضور رئيس اللجنة األوملبية اللبنانية
ّ
بيار جلخ ،وفاعليات رياضية وعســكرية وأمنية
ودينية ،ومراقــب االتحاد الــدويل للتنس هاني
خفيف (مرصي الجنســية) ،ورؤســاء إتحادات
رياضية وإداريني ،وعائلة لعبة التنس يف لبنان من
إداريني ومد ّربني والعبني ،ورجال صحافة وإعالم.
واســته ّل االفتتاح بالنشــيد الوطني ،فكلمة

اللبناني حبيب خالل مباراته مع فاشيرو

ع ّريفــة الحفل عضو االتحاد مرينا أبو مراد خوري،
تالها رئيس إتحاد التنــس أوليفر فيصل الذي قال:
"لقد واجهنــا العديد من الــدول القوية يف املايض
كسويرسا والربازيل وتايالندا وهونغ كونغ وغريها،
ونحن اليوم مستعدّون لخوض هذه املواجهة ،ونأمل
بتحقيق نتيجة مرشّفة تليق بوطن األرز وشعبه".

برنامج اليوم
الساعة  :11.30مباراة يف فئة الزوجي
الســاعة  :13.00مباراة يف فئة الفردي بني
بنجامن حسن وفالنتني فاشريو.
الســاعة  :15.00مباراة يف فئة الفردي بني
هادي حبيب ولوكا كاتارينا.

بيع قميص لجوردان بـ 10ماليين دوالر
دخل القميــص ،الذي ارتداه
األســطورة مايكل جــوردان يف
األمتار األخرية مــن رحلته نحو
اللقــب الســادس واألخــر مع
شــيكاغو بولز ،خالل موســم
 1998-1997مــن الــدوري
األمريكي للمحرتفني يف كرة الس ّلة،
التاريخ بعدما بيع يف املزاد العلني
مقابل  10.1ماليني دوالر وفق ما
أفادت دار املزادات "سوذبيز".
وعرض هــذا القميص ،الذي
ارتداه جوردان يف املباراة األوىل من
سلســلة نهائي الدوري األمريكي
ملوسم  1998-1997ضد يوتا جاز،
يف املزاد ملدة ثمانية أيام ،مع تقدير
قيمــة املبيع بني ثالثة وخمســة
ماليني دوالر وفق "سوذبيز".
لكن املبلــغ النهائي كان أكثر
من ضعف القيمة التقديرية بحسب
ما أعلنت الدار ،مضيفة يف بيان إنه
"رقم قيايس جديــد لقميص كرة
السلة معروض يف املزاد ،وهو رقم

قيايس ألي منتج ريايض تم ارتداؤه
ســابقاً ،وأغىل منتج تــم بيعه يف
مجموعة مايكل جوردان".
وقال براهم واتشــر ،أحد
مسؤويل "ســوذبيز" ،إنه بمجرد
اإلعالن عن عرض القميص للبيع
يف آب "كان الحماس واضحا ً بني
عشــاق الرياضة ،لكن أيضا ً بني
هواة الجمع املتحمسني المتالك
قطعة نادرة تنتمي اىل التاريخ".
وأشاد "باســم وإرث مايكل

جوردان اللذين ال مثيل لهما واللذين
يرتدد صداهما حتى اآلن بعد مرور
نحو  25عاماً" .وســبق لهذه الدار
بالذات أن حققــت الرقم القيايس
السابق ملنتج ريايض يف أيار املايض،
عندما باعت قميص أسطورة كرة
القدم األرجنتينــي الراحل دييغو
مارادونــا يف مونديال  ،1986حني
ســجل هدف "يد الله" الشهري يف
املرمى اإلنكليــزي ،يف مقابل نحو
 9.3ماليني دوالر( .أ ف ب)

سكالوني يستدعي ميسي ودي ماريا
إســتدعى مــدرب منتخب
األرجنتني ليونيل سكالوني نجمي
باريس ســان جرمان الفرنيس
وجوفنتوس اإليطايل ليونيل مييس
وأنخــل دي ماريــا ،للمباراتني
الوديتــن امــام هنــدوراس
وجامايكا نهاية الشهر الجاري،
ضمن اطار االستعدادات ملونديال
قطر .2022
وتواجــه االرجنتيـــــن،
بطلة العالــم  1978و،1986
هنــدوراس يف ميامــي يف 23
الجاري ،ثم جامايكا يف نيويورك
بعدها بأربعة أيام.
وســتتحرض األرجنتــن
لألمتــار األخرية قبــل العرس
الكروي العاملي يف قطر بمباراة
ودية أخرية أمام اإلمارات يف دبي
يف  16ترشين الثاني املقبل ،قبل
أيام قليلة من افتتاح املونديال.
كما اســتدعى سكالوني
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ميسي ودي ماريا خالل تمارين األرجنتين

املهاجمني ،الوافــد الجديد إىل
رومــا اإليطايل باولــو ديباال،
وخوليان ألفاريز (مانشســر
ســيتي االنكليــزي) والوتارو
مارتينيز (إنرت اإليطايل) ضمن
قائمة ضمت  28العباً.
ويســتهل املنتخـــــب
االرجنتيني ،الذي لم يذق طعم
الخســارة يف  33مبــاراة عىل
التوايل ،حملته يف مونديال قطر

يف  22ترشين الثاني بمواجهة
الســعودية ضمن منافســات
املجموعة الثالثــة ،التي تضم
أيضا ً املكسيك وبولونيا.
وأحــرزت األرجنتني للمرة
االخرية الكأس الغالية يف العام
 1986بقيادة االسطورة الراحل
دييغو مارادونا ،قبل أن تخرس
يف نهائــي  1990يف إيطاليــا
و 2014يف الربازيل( .أ ف ب)

أخبار سريعة
بطولة شابات "غرب آسيا"

ّ
وقع األمينان العامان لالتحاد
اللبناني لكرة القدم جهاد
الشحف وإتحاد غرب آسيا خليل
السالم على اتفاقية إستضافة
لبنان لبطولة الشابات الثالثة
المق ّررة بين  19و 25تشرين
األول المقبل .وأقيم حفل التوقيع
بحضور رئيس االتحاد اللبناني
للعبة المهندس هاشم حيدر
ورئيس إتحاد غرب آسيا األمير
علي بن الحسين على هامش
إجتماع الجمعية العمومية التي
إنعقدت في العاصمة األردنية
عمّ ان .وسيشارك في البطولة
خمسة منتخبات هي لبنان
المضيف وسوريا وفلسطين
واالردن والعراق .ويحمل المنتخب
اللبناني لقب النسخة الثانية التي
أقيمت في البحرين عام .2019

تدشين ملعب "المركزية"

ّ
دشن نادي الشانفيل ديك المحدي
ملعب نادي المركزية جونية الذي
سيعتمده رسميا ً في بطولة لبنان
لكرة السلة للموسم المقبل ،وذلك
بعد إعادة تأهيل أرضيته من جديد
اثر ورشة عمل استم ّرت أسبوعَ ين.
وأشرف المد ّرب الوطني إيلي
نصر ومساعده جورج خوري على
التمرينة األولى للفريق المتني أول
من أمس بحضور معظم الالعبين،
بإستثناء مارك أبي خرس وأندرو
عضلي ،في
كوبلي المصابَين بش ّد
ّ
حين يُتوقع وصول الالعب األجنبي
الى بيروت أوائل األسبوع المقبل.
يُذكر ّ
ان ملعب المركزية يتّسع
لنحو ألف متفرج.

المرحلة الثالثة للدوري ّ

تفتتح اليوم المرحلة الثالثة من
الدوريّ اللبناني لكرة القدم
بمباراتين ،تجمع األولى َ
فريقي
العهد بطل لبنان وشباب الساحل
على ملعب جونية البلدي ،والثانية
الشباب الغازية مع البرج على
ملعب أنصار في الجنوب ،وتختتم
غدا ً االحد بأربع مباريات ،حيث
يلعب الحكمة مع السالم زغرتا
في جونية ،والصفاء مع التضامن
صور على ملعب الصفاء في وطى
المصيطبة ،وطرابلس الرياضي
مع األنصار على ملعب طرابلس
البلدي ،والنجمة مع اإلخاء األهلي
عاليه على ملعب المرداشية في
زغرتا .وتقام جميع المباريات
الساعة الرابعة بعد الظهر.

٢٤
العـــدد  - ٩٣٦السنــــة الـرابـعـة

الـسـبـت  ١٧أيلول 2022

رفــــــــــيق خــــــــــوري

الزعامة والرئاسة
وكلفة العهد والداماد
الجنرال ميشال عون خاض كل المعارك
الصعبة التي ك ّرسته زعيما ً على طريق حلمه
الرئاسي .وليس قليالً ما مر به وما فعله على
مدى سنوات طويلة ليصبح رئيسا ً للجمهورية.
وال ما استنزف به عهده من أجل عهد يصعب
أن يأتي لوريثه وصهره جبران باسيل الذي
فتح معارك مع الجميع بإستثناء "حزب الله"
ويشكو خصومه من لعبه لدور "الرئيس
الرديف" .فاللعبة تثير كثيرا ً من الحساسيات،
وإن كان عون هو الذي يديرها ويسخر من
الذين يتصورون أن تلميذه فاتح على حسابه.
والكل يعرف أن صهر السلطان العثماني
الذي يسمى "الداماد" يمكن أن يمارس نفوذا ً
في القصر ،لكنه ال يمكن أن يصبح سلطاناً.
والذين يسألون اليوم عن كلفة العهد على لبنان
واللبنانيين بمن فيهم المتحمسون له ،يسألون
أوال ً عن كلفة الداماد على العهد والبلد.
ذلك أن لبنان يقترب من نهاية عهد
مخيفة ،من حيث بدت البداية واعدة .عهد
الوعد باإلصالح والتغيير والحرب على
الفساد ينتهي بشعار "ما خ ّلونا" .وعلى
ساعة العهد جرى دفع لبنان الى "جهنم"،
بصرف النظر عن مدى مسؤوليته .فليس في
قاموس المسؤولية سياسة اسمها "ما خ ّلونا"
بل موقف اسمه اإلستقالة وفضح اللعبة
والالعبين بالوقائع والوثائق .ثم ماذا فعل
العهد حين "خ ّلوه" في بعض األمور؟ تسابق
مع أركان السلطة على توظيف األنصار في
اإلدارة .وافق على التمديد لحاكم مصرف
لبنان الذي أدار أكبر عملية سطو على ودائع
الناس .ورفع مظلة حماية شرعية فوق
سالح "حزب الله"ودوره اإلقليمي وخطابه
الهجومي على العرب والغرب ،بحيث وصل
العهد الى عزلة عربية ودولية.
وليس أمرا ً بسيطا ً ترك اللبنانيين حائرين
حيال سؤال يجب أال يكون له مكان :هل يترك
الرئيس عون القصر في منتصف ليل 31
تشرين أول ،أم يكرر ما فعله أيام رئاسته
للحكومة العسكرية بحجة الرفض لملء
الشغور بالفراغ والرد بـ"فوضى دستورية
على فوضى دستورية" ،كما أعلن جبران
باسيل؟ هل نحن على الطريق الى تأليف
حكومة وإنتخاب رئيس أم أن الشعار هو:
وراثة الرئاسة أو الفوضى؟
السوابق معبرة .حين رفض النواب المجتمعون
في الطائف ورعاته العرب واألميركيون عام
1989مطلب الجنرال عون إضافة "فاصلة" الى
الطائف هي عمليا ً إنتخابه رئيساً ،حل المجلس
النيابي لمنع إنتخاب رئيس سواه من دون تأثير
في قرار المجلس ،ثم شن "حرب اإللغاء" بعد
"حرب التحرير" .وعندما طلب منه بعد سنوات
المسؤول في الخارجية األميركية ديفيد ولش
اإلتفاق على رئيس ،وفهم أن الرئيس سيكون
سواه ،سارع الى توقيع "تفاهم مار مخايل"
مع السيد حسن نصرالله .فهل يقتنع حاليا ً بأن
الزعامة أعلى مرتبة من الرئاسة؟
كان الجنرال عون يقول إن المسألة
بالنسبة إليه ليست الرئاسة بل الجمهورية.
والخطر اليوم على الجمهورية مهما يحصل
في موضوع الرئاسة .واألخطر هو أن يصح
فينا قول بول فاليري" :السياسة تقوم على
المباالة أصحاب العالقة ،ولوالها لما كانت
السياسة ممكنة".

هــــــــــــــل
تعـــــــــــلم

تُستخدم الدالفني
يف الحروب الباردة
كونها أكثر
الحيوانات ذكاءً.

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

فراشة تستريح في حقول باندا أتشيه  -إندونيسيا (أ ف ب)

بركان الس بالماس يجذب السيّاح
أصبحت الس باملاس التي شهدت
ً
وجهة
قبل عام انفجــارا ً بركانيــاً،
للسياح الذين يتوافدون إليها لالطالع
عىل ما خ ّلفه الــركان ،بعدما كانت
إحدى أقل الوجهات استقطابا ً للزوار
يف أرخبيل كناري اإلسباني .ومنذ بداية
الثوران الربكاني الذي بدأ يوم  19أيلول
 2021وانتهى بعــد  85يوماً ،يتوافد
السياح لالطالع عىل ما حصل محاولني
االقرتاب قدر اإلمكان .وتشري مجموعة
فنادق " "AS Hotelإىل ّ
أن متوســط
معدل اإلشغال فيها بلغ  90,9%يف آب
املنرصم وهو رقم تخ ّ
طى التوقعات.
وتتميــز الس باملــاس املعروفة

بتسمية "( "La Isla Bonitaالجزيرة
الجميلة) بطبيعتها املحمية بما فيها
غابات خرضاء وقمم صخرية ومناظر
صحراويــة ،كمــا ّ
أن "اليونســكو"
صنّفتها محمية للمحيط الحيوي.
وارتفع منــذ انفجــار الربكان
عدد الســفن السياحية التي تتخذ من
ٍ
توقف خالل األشــهر
الجزيرة محطة
األخرية ،وكذلك عدد الرحالت املبارشة
من إســبانيا وأوروبا .ويف آذار املايض
افتتحت رشكــة الطــران للرحالت
منخفضــة التكلفــة ""Ryan Air
قاعدة لها هناك .أما الحكومة فقدّمت
لإلسبانيني عرشين ألف قسيمة خاصة

بالســفر تبلغ قيمة الواحــدة منها
 250يورو ويمكن االســتفادة منها يف
الفنادق واملطاعم.
وتساعد السلطات يف إعادة تأهيل
البنية التحتية السياحية بعدما ترضّ ر

ثالثة آالف من أصل ثمانية آالف مكان
إقامــة يف الس باملاس ،دمّ رتها الحمم
الربكانيــة أو تقع يف مناطــق يُمنع
الوصول إليها بســبب استمرار تدفق
الغازات الربكانية الخطرة( .أ ف ب)

قفازات فضائية تحارب هبّات النساء الساخنة
قد تساعد تكنولوجيا الفضاء التي تموّلها
وكالة الفضاء "ناســا" النســاء بعد انقطاع
الطمــث ،واللواتي يعانني مــن االنزعاج من
الهبات الساخنة ،احد العوارض الشائعة.
وتتكــون بدلــة الفضــاء التــي قامت
بتصميمها خبرية األقمشــة واملنسوجات لويز
نيكولســون ،من املواد التي كانت مخصصة
يف األصل لصنع القفــازات املخصصة للفضاء
الخارجي والتي تســاعد خالل نوبات التعرق
والحرارة الزائدة.
وكانت نيكولســون تبحث عــن طريقة

لتوفري الراحة ألي شــخص يعانــي من هذه
العوارض ،لكنها وجــدت أن معظم الخيارات
ضعيفة إىل أن عثــرت عىل هذه املادة وحصلت
عىل تمويل الـ"ناســا" .ويمكن لهذه املواد أن
تحافظ عىل درجة حــرارة ثابتة خالل الهبات
الســاخنة التي تصيب املــرأة ألنها تتغري من
الحالة الصلبة إىل السائلة أو العكس.
وباتت رشكــة نيكولســون "Fifty One
 "Apparelتبيــع اليوم املالبــس املختلفة من
قمصان وسرتات وأكسســوارات تحتوي عىل
هذه التكنولوجيا املعدِّلة لحرارة الجسم.

يستأنف عمله بعد فضيحة السالمونيال
حصل املصنع البلجيكي التابع ملجموعة ""Ferrero
العمالقة يف صناعة الشوكوال واملتورط يف فضيحة تلوث
بالســاملونيال يف منتجاته خالل الربيع الفائت ،عىل إذن
نهائي من السلطات الصحية املحلية باستئناف إنتاجه،
بعد ثالثة أشهر كان خاللها تحت املراقبة.
وقالت الناطقة باسم الوكالة البلجيكية لسالمة
السلســلة الغذائية ألني فان دن بروك" :كانت جميع
نتائج تحليالت املواد الخام واملنتجات النهائية مطابقة
للمواصفات ،وسارت مهام التفتيش بشكل جيد".
وكان املصنع التابع للرشكــة اإليطالية العمالقة

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

املعروفة عامليا ً خصوصا ً بعالمتي "نوتيال" و"كيندر"
التجاريتــن ،يف مدينة أرلــون البلجيكية حصل عىل
ترصيح يف منتصف حزيران املايض الســتئناف اإلنتاج
وفق رشوط معينة ،بعد إغالقه منذ الثامن من نيسان
 2022بعد انكشاف الفضيحة .وطلبت الوكالة تمكينها
من إجــراء تحليالت منتظمة للمكونات املســتخدمة
واملنتجات النهائية قبل طرحها يف السوق ،ولفتت إىل أن
املصنع ســيخضع ملراقبة عن كثب خالل العام املقبل،
مع مزيد من الفحــوص املتكررة أكثــر مما تتطلبه
املعايري املعتمدة مع صانعي الشوكوال( .أ ف ب)
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