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جامعة تعلّم المعرفة
ال اإليمان...

البابا ُي ّ
حذر من "سيناريو مأسوي" وشيخ األزهر يو ّ
نداء إلى "إخوتنا الشيعة"
جه
ً

ملتقى البحرين :اللقاء بدل المواجهة

يف اليوم الثاني من زيارته التاريخية إىل البحرين ،ندّد البابا فرنسيس بمنطق "الكتل
املتعارضة" بني الرشق والغرب والتي تجعل العالم يف "توازن ّ
هش" ،مؤكدا ً إرصاره عىل
خيار الحوار كبديل عن املواجهة ،فيما ترأس لقاء مســكونيا ً وصالة من أجل السالم يف
كاتدرائية ســيدة العرب ،الكنيسة الكاثوليكية األكرب يف منطقة الخليج ،حيث استقبله
مئات املؤمنني املسيحيني العاملني يف اململكة بالتصفيق والدموع.
ويف ختام ملتقى البحرين للحوار "الرشق والغرب من أجل التعايش اإلنساني" ،الذي
حرضه قرابة  200شــخص من مسؤولني ورجال دين بارزين من الرشق األوسط ،قال
الحرب األعظم يف كلمة ألقاها خالل حفل أُقيم يف ميدان رصح الشــهيد يف قرص الصخري
امللكي بحضور العاهل البحريني امللك حمد بن عيىس آل خليفة وشيخ األزهر اإلمام أحمد
الطيب ّ
إن "عددا ً قليالً" من أصحاب النفوذ يخوضون رصاعا ً من أجل "املصالح الخاصة،
يحيون اللغات القديمة ويُعيدون رسم مناطق النفوذ والكتل املتعارضة".
وأضاف" :لألسف ،الرشق والغرب يشــبهان بصورة متزايدة بحرين متخاصمني،
لكن نحن هنا معا ً ألنّنا عازمون عىل اإلبحار يف البحر نفسه واختيارنا هو طريق اللقاء
بدال ً من طريق املواجهة ،وطريق الحوار الذي يُشــر إليه هذا املنتدى" .ونبّه البابا ِممَّ ا
وصفه بأنه "سيناريو مأسوي" ،وقال" :نلعب بالنار وبالصواريخ والقذائف وبأسلحة
تسبّب البكاء واملوت ،ونُغ ّ
طي البيت املشرتك بالرماد والكراهية".
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سالم حار بين البابا وشيخ األزهر أمس (أ ف ب)

غانم لـ"نداء الوطن" :يسعى إلى رفع معنويات جمهوره المنهارة

"ميليشيا الحرس" :باسيل ينقل
"بارودة الشعبوية" إلى الشارع!
يف سياق متد ّرج وبخطوات
مدروســة ،يســر "التيــار
الوطني الحــر" باتجاه إعادة
تشــكيل صورته عىل صورة
قوى "األمر الواقع" الخارجة
عن القانون والرشعية ،وفق
أجندة "غوبلزيــة" ممنهجة
تحاكــي نقــل "بــارودة"
الدعاية الشعبوية إىل الشارع
يف محاولة يائســة الستثارة
العصب املسيحي بعدما فشل
يف اســتدراج البيئة املسيحية
إىل شــعبويته السياســية
والرئاســية ،فانتهــى إىل
مــا انتهى إليه مــن خيبات
ونكســات متتالية أخرجته
عن ســ ّكة تكريــس هيمنته
الرشعيــة عــى الســلطة
التنفيذية بشقيها الحكومي
والرئايس ،بعدما انكرس مقود
التحكم بــإدارة الدولة تحت
قبضتــه مع لحظــة خروج
العماد ميشال عون من قرص
بعبدا.
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"جمعية أهالي ضحايا المرفأ":
ض بديل
لتعيين قا ٍ
عن جمال الخوري
٤+

خالل الوقفة الشهرية ألهالي
ضحايا انفجار  4آب أمام تمثال
المغترب في وسط بيروت أمس
(رمزي الحاج)

سوريا أكبر "مصدّر"
للكبتاغون في
العالم
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مصارف تستوفي
القروض على أسعار
جديدة
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تعرفة الكهرباء الجديدة :قراءة العدّادات
هذا الشهر والجباية بداية العام
تبارش مؤسسة كهرباء لبنان بدءا ً من
العام  ،2023تحصيل الفواتري عىل اساس
التعرفة الجديــدة وذلك بعــد إبالغ وزير
الطاقة واملياه وليد فيّاض منذ أيام مؤسسة
الكهربــاء ببدء اعتمــاد التعرفة الجديدة

عن الشهر الجاري .وعلمت "نداء الوطن"
من مصادر مؤسســة كهربــاء لبنان أن
"املؤسسة ستصدر بيانا ً
ّ
مفصالً عن كيفية
احتساب التعرفة الجديدة حسب الشطور
الطالع املواطنني عىل تفاصيلها"20 .

"الثورة" اإليرانية تزداد زخمًا...
وبايدن يُثير غضب النظام
"ثورة النســاء" باتت الشغل الشاغل
ملعاريض نظام الجمهورية اإلسالمية واملوالني
له عىل ح ّد ســواء ،إذ تنتــر التظاهرات
واإلرضابات والتح ّركات االحتجاجية العفوية
كالنار يف الهشيم عىل امتداد مساحة إيران،
لتصل إىل الجاليات اإليرانية يف العواصم واملدن
من حــول العالم ،للمطالبــة بصوت واحد
بإســقاط النظام اإليراني ،وسط هتافات
"إمرأة ،حياة ،ح ّريــة" ،و"املوت لخامنئي"
و"املوت للباسيج".

وفيما تتواصل االحتجاجات الشــعبية
املطالبة بإســقاط النظام اإلســامي من
"كافترييات" الجامعات واملــدارس مرورا ً
بباحات املعامل واملصانع وصوال ً إىل ساحات
القرى وشــوارع املدن ،عىل الرغم من حملة
القمع الواسعة والوحشية التي تشنّها أجهزة
النظامُ ،
ســجّ ل موقف أمريكي الفت تمثل
بتعهد الرئيس جو بايدن بـ"تحرير" إيران،
قائالً ّ
إن املحتجّ ني سينجحون قريبا ً يف تحرير
أنفسهم.
20
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ماكرون أقرّ بتعاطيه المتسرّع والعاطفي مع ملف لبنان

مراوحة سلبية وال رئيس للجمهورية حتى مطلع العام الجديد
غـــادة حــالوي
يتمهّ ل «الثنائي الشــيعي» يف كشف
أوراقه الرئاســية .إستقبال األمني العام
لـ»حزب الله» الســيد حســن نرصالله
للمعاون الســيايس للرئيس بري النائب
عيل حســن خليل والذي أتــى يف أعقاب
زيارة قــام بها رئيس «التيــار الوطني
الح ّر» جربان باسيل ،يؤكد أن «حزب الله»
دخل عمليا ً يف وضع اسرتاتيجية الرئاسة
عىل ســكتها وهو يســعى اىل اإلنطالق
من البيت الداخيل ليتوســع الحقاً .أكثر
مما تشده الجلسات املخصصة إلنتخاب
رئيس يف مجلس النواب ،فال بحث جديا ً
بعد يف ملف إنتخابات رئاسة الجمهورية،
تقــول مصــادر «الثنائي الشــيعي»،
وخارجيــا ً يتــوزع اهتمــام الدول بني
املرتاح اىل وضعــه ويرفض رمي بيضه
مجاناً ،واملســتعجل لجني املكاســب،
وطرف ثالث لم ينزل بثقله بعد ،ومحليا ً
ال يزال املرشــحون يتجنبون اإلعالن عن
ترشــيحاتهم ريثما تنجــي التحالفات
داخل مجلس النواب.
تالحظ املصادر مــن موقعها عدم
وجود إرادة جدية عند أي طرف للرتاجع
عن موقفه أو بلورته بشــكل أوضح من
دون إنكشــاف األفق إقليميــا ً ودولياً.
الكل ما زال يف مرحلة املناورة األوىل .من
اليوم وحتى بداية العام املقبل ســنكون
أمام مراوحة ســلبية للوضع .كل جهة
ســتغتنم الفرصة لتســجيل موقفها
وتثبت قواعدها وهمها بأن تظهر للرأي
العام بالصــورة التي تريدهــا ولو من
دون أي نتيجة مرجوة .إنها مرحلة شد
العصب الطائفي مسيحيا ً ومحاولة كل
جهة تسجيل األهداف يف مرمى خصمها
السيايس.
ه ّم «التيار الوطنــي» اليوم ينصبّ
عىل رفض اإلنتخــاب بالورقة البيضاء
حاليــاً ،فريــق آخر همه عــدم فقدان

خفــايـــا
يرجّ ــح ّ
أن تصل إىل لبنان
خالل هذا الشهر الدفعة األخرية
من الفيول العراقــي نظرا ً لعدم
حماسة العراقيني لتجديد العقد
فيما يرتدد ّ
أن تحقيقات قد تبدأ
عىل خلفية هذا امللف للتدقيق يف
شــبهات فســاد قد طالته من
الجانب العراقي.

أمام لبنان أشهر صعبة قبل التحرك الجدي

النصاب يف الــدورة الثانية لكن عمليا ً ال
مقاربة جدية ملوضوع الرئاسة بعد .الكل
بحاجة للكل لكــن الحوار بينهم جميعا ً
مفقود .حتى «حزب الله» يحتاج للتحدث
اىل اآلخرين متى دقت ســاعة الحقيقة،
وسيبدأ من حليفه رئيس «التيار الوطني
الحر» .رفض باسيل ال يقفل الباب عىل
ترشــيح رئيس «تيار املردة « ســليمان
فرنجية وال يلغــي حظوظه وإن كانت
صعبة راهنــاً .أما حركــة «أمل» فهي
تتبع تكتيكا ً مختلفا ً عن الدورة املاضية.
يومها حرشها «حزب الله» بخيار عون
وبقي التعطيل مســتمرا ً اىل أن فاز عون
بموجب تسوية داخلية وخارجية ورغم
ذلك لــم تنتخب «أمل» عون وأرصت عىل
مرشــحها رئيس «تيار املردة» .الخيار
لهذه الدورة ال يزال ذاتــه إنما لم يتخذ
القرار بشــأنه كليا ً بعد ،اوال ً ألن اإلعالن
عن الرتشيح «يجب أن يصدر عن املرشح
نفســه لنؤيد ترشــيحه ،والثاني ألننا
و»حــزب الله» نريده رئيســا ً وال نريده

مجرد مرشح».
يف هذا الوقت يلتزم فرنجية الصمت
ويكتم غيظه من مواقف باسيل الذي ال
يفوّت فرصة لالعالن عن رفض ترشيحه
وكأن هناك مــن نصحه بالتزام الصمت
ريثما يســتوعب باســيل املوقف جيداً.
أن الثنائي ال يملك مرشــحا ً بديالً
مجرد ّ
عن فرنجية لغاية اليوم يعني أن فرنجية
سيبقى مرشحه ولكن ســاعة الصفر
للعمل الجدي لم تبدأ بعد.
أما دوليا ً وإقليميــا ً فريصد الثنائي
إعادة شــكل اإلهتمام بلبنــان إقليميا ً
ودوليــاً .واضح ّ
أن لبنــان ليس أولوية
ألي دولة يف الفــرة الراهنة من أمريكا
املرتيثة والتي تكتفــي بدور املراقب عن
بعد ،اىل الفرنسيني لتقول مصادرهم ّ
أن
العالم بأرسه مأزوم سياسيا ً واقتصادياً.
الدول األكثر راحة اىل وضعها أي الخليج
العربي ،والسعودية عىل وجه الخصوص
لم تتوضح رؤيتها بعد .للســعودية دور
محوري يف رئاسة الجمهورية ورشوطها

تعرب عنها حركة ســفريها يف لبنان وليد
البخــاري وإن لم يعلنها ولكنها ســلة
عالية السقف.
ألول مــرة يرصــد املراقبــون ّ
أن
السعودية تتحدث عن رئيس جمهورية
ورئيس حكومــة أي أنهــا دخلت عىل
خــط التفــاوض عىل اإلســتحقاقني.
هي أيضا َ ليســت عىل عجلة من أمرها
وتريد التمهل ريثما تتوضح العالقة مع
إيران واملفاوضــات اإليرانية  -األمريكية
ونتائج انتخابــات الكونغرس األمريكي.
وهذا يــؤرش اىل أنّهــا مرتاحة لوضعها
وال تستعجل كشــف أوراقها باكراً ،عىل
عكس الفرنســيني الذين هم عىل عجلة
من أمرهم ويغدقون الوعود اينما ح ّلوا.
نقالً عن مسؤول لبناني بارز التقاه قبل
أيام ،إعــرف الرئيس الفرنيس إيمانويل
ترسع يف التعاطي مع امللف
ماكرون انه ّ
اللبنانــي بالطريقة التــي تعاطى بها،
حيث غ ّلب منطق العاطفــة بينما كان
يمكن أن يدار املوضوع اللبناني بطريقة

أحرجت ســفرية غربية
وزيرا ً حاليــا ً بعد طلبــه اليها
االنضمــام اىل الصف األمامي يف
أحد املؤتمرات الصحافية املعنية
بالسفارة بشــكل مبارش ،ولكن
رغــم إرصار الوزيــر ،بقيــت
ً
رافضة
الســفرية خلف األضواء
االقرتاب من املنصة األمامية.
أن تيارا ً سياســيا ً
تبــن ّ
ّ
يشــهد خالفــات صامتة بني
قياديني بارزين يحاول ك ّل منهم
ملء غيــاب زعيــم التيار عىل
طريقته.

أفضل .يف تقديره أن كالم ماكرون يكشف
أن الفرنسيني لم يكن لديهم إسرتاتيجية
واضحــة للتعاطي مع امللــف اللبناني.
رشّ عوا أبوابهم أمام الجميع من دون أن
يتمكنوا من لعــب دور مفيد .التعاطي
الدويل املرتيث مع لبنان سيستمر ما يعني
صعوبة توقع أي تطور متعلق برئاســة
الجمورية قبل الســنة املقبلة ،ما يعني
أن أمام لبنان أشهرا ً
بحسب املصادر ايضا ً ّ
صعبة قبل التحرك الجدي عىل املستويني
املحيل والدويل.

وتعسف ...وتفرّد بالقرارات
وزارة الخارجية :طغيان حزبي
ّ
كـــاريـــن عـــبــد الــنــور
األمور ليســت عىل ما يرام يف أروقة
وزارة الخارجية .والئحة االختالالت كما
يشــر أكثر من مصــدر م ّ
طلع تطول:
انهيــار عــى الصعيدين اللوجســتي
والخدماتــي؛ ســوء إدارة وتعيينــات
عشوائية؛ زبائنية يف توزيع املهام؛ ربط
الفئات بالتشــكيالت؛ خلط بني السفر
الخاص واملهمات؛ غياب كامل لإلصالح؛
تكريس انقســام الجمعيات االغرتابية؛
استقبال ســفراء وهميني؛ عدم إجراء
تشــكيالت؛ ربط املهــام باالنتماءات
الطائفيــة والسياســية؛ تطبيع العجز
والتعايش مع مفهومه؛ انعدام املساواة
يف الحقــوق والرواتــب وتعميــم مبدأ
«االستعطاء»؛ تواجد أشخاص وهميني
ومنتحيل صفة «ســفري»؛ ولجنة إدارية
تجمع أعضاءها الشكاوى واملحاكم.
نقاط تكررت بحرسة عىل ألســنة
دبلوماســيني عدّة .هي الــوزارة التي
يُفرتض أن تكون رائدة يف رســم ووضع
الخطوط العريضة للسياسة الخارجية،
وبلورة كافــة املواقــف الوطنية يف ما
يخص القضايا الدولية واإلقليمية .لكنها
تتحوّل با ّ
طراد ومنذ سنوات إىل انعكاس
واضح للرتكيبة والتوازنات السياســية
والدستورية يف لبنان .فماذا عن تخطي
دور الــوزارة وتهميشــها؟ مــاذا عن
املحسوبيات والزبائنية؟ وهل فعالً باتت،
كما يقــول البعض ،مج ّرد صندوق بريد
شكيل وبروتوكويل ،ال أكثر؟

وزارة أو خليّة حزبية؟

ما يقتيض عىل الوزيــر خوض معارك
كالتي خضناها وما زلنــا ندفع ثمنها
من أجل تصنيفات وتشــكيالت داخلية
بعيدة عن االعتبارات السياسية الفئوية.
لكنها تحولت إىل حزب سيايس أو خلية
حزبيــة ،فأصبح املق ّربــون من الوزير
هم أصحــاب املناصب بدال ً من أن تكون
الخربة والكفاءة واملعرفة هي املعيار»،
كما يجيب بويز.

ثمة اعتقاد راسخ أن دور الوزارة بدأ
بالرتاجع امللموس منذ سنة  .1998عن
هذا يقول وزير الخارجية األسبق ،فارس
بويز ،والذي غادر الوزارة يف تلك السنة،
لـ»نــداء الوطن» ّ
إن وظيفــة الوزير يف
األســاس هي اســتنباط موقف وطني
موحّ د وتسويقه يف الخارج .من هنا عليه
تحييد وزارته عن االعتبارات والخالفات
الداخليــة ،ال بل اســتنتاج سياســة
المساواة في خبر كان
موحّ دة يجمع حولها كافة الفرقاء .أما
نسأل دبلوماسيني طلبوا عدم ذكر
الوزارة ،فهي املؤسسة التي تُعنى بآلية
أسمائهم لنستشــف أسباب رصختهم،
تســويق هذه السياسة املوحّ دة بالطرق
فيعود أحدهم إىل االستحقاق االنتخابي
الدبلوماســية وبحســب األصول التي
األخري ،حيث أشــار إىل تسجيل طغيان
تضمن أفضل العالقات بني لبنان وأكرب
ملحــوظ للــون حزبي
عدد مــن دول الخارج.
واحد عىل مركزية اتخاذ
ويضيف« :ما حصل هو
القرارات ضمــن هيئة
عكس ذلك .فمن الناحية
املبدئية ،اختلطت داخل أداء الشميطلي ّ
شكل
االنتخابــات .ويتابــع:
الوزارة املصالح الداخلية صدمة لمعظم أعضاء «لقد ظهرت املحسوبيات
يف اللجنــة املرشفة عىل
والفئويــة والطائفيــة
السلكين اإلداري
تنظيــم االنتخابات ويف
والسياســية ّبالهــدف والدبلوماسي بسبب
توزيع املكافآت حســب
وباملبدأ ،لذا تعطل القرار
ّ
«التعسف المتمادي» في االنتمــاءات .منهم من
الداخــي وأصبــح من
الصعب توحيد السياسة استخدام السلطة كما وعدهم الوزير بمهمات
ولم ي ِّ
ُنفذ وعده ،حتى أنه
الوطنية .كل ذلك نتيجة
في تفسير القوانين
لم يمنحهم أي تنويه .أما
تفكك السياسة الداخلية
آخر عالمات التمييــز فكانت من خالل
وعجــز الوزراء عــن إيجاد سياســة
منح مدير املغرتبني يف وزارة الخارجية،
موحّ دة».
الســفري هادي هاشــم ،وســام األرز
كيــف انزلقت الــوزارة يف متاهات
الوطني برتبة ضابــط رغم أن دوره لم
اللعبة السياسية؟ «عىل وزارة الخارجية
يكن محورياً».
أن تكون خــارج إطار هذه اللعبة ،وهذا

آخــر يتحدث عن أن الــوزارة تكاد
تكون الوحيــدة يف العالم التي ال تتمتع
بنظام قانوني ملزم إلرســاء تشكيالت
دورية ومنتظمــة ،وهذا ما زاد من حدّة
الظلم والالمســاواة بني دبلوماســيي
الــوزارة ودبلوماســيي الخــارج ،إن
من ناحيــة االســتقرار واإلنتاجية أو
مــن الناحية املهنية واملاليــة واإلدارية
يراع الوزير
والنفســية .كيف ذلك؟ «لم ِ
الحايل تأثري تقايض العاملني يف الخارج
بالدوالر يف حني أننــا ،يف الداخل ،ما زلنا
نتقــاىض رواتبنا باللرية .هــذا وقد ت ّم
تمديد العقود مع امللحقني االقتصاديني
رغم ّ
تحفظ بعض الجهات املعنية بامللف.
فتعيني هؤالء وتجديد عقودهم ســنويا ً
يشــكل مثاال ً صارخا ً عن املحسوبيات
وتقاســم الغنائم بني حزبني أساسيني
يف البلد« ،التيار الوطني الحر» و»حركة
أمل» ،كما يلفت أحد الدبلوماسيني.

شغور ومماطلة

بدوره ،أدّى شغور القسم األكرب من
املديريات إىل تراجع العمــل يف الوزارة.
وتعود األســباب إىل إرســال العديد من
الســفراء يف مهمات خارجية مفتوحة،
عىل غــرار الســفرية فرح بــ ّري التي
ســتُكمل ثالث سنوات يف قطر ،والسفري
خليل خليل الذي ســيُكمل أربع سنوات
يف إندونيسيا .ثم هناك غياب التشكيالت
الدبلوماســية الدوريــة واملنتظمــة
واضطرار السفراء الذين ت ّم «سجنهم»
يف اإلدارة القبــول بمهمــات مفتوحة

كتعويض جزئي عن الرضر املادي جراء
الظلم الذي لحق بهــم .هنا ال ب ّد من أن
نع ّرج عىل بعــض املخالفات الفاضحة،
ومنها تجاوز بعض السفراء مدة الـ11
سنة دون تغيري ،عىل غرار سفري لبنان يف
لندن ،رامي مرتىض ،أو مماطلة تسليم
بعض الدبلوماسيني ملهامهم يف الخارج
منذ العام  ،2019وذلك ألسباب سياسية.
ناهيــك عن ّ
أن أربع بعثــات من حصة
املســيحيني ما زالت شاغرة حتى اليوم
ولم تتم معالجــة الفراغ املرتتب عنها ال
من خالل مهمات وال حتى تعيينات.

الوزير مقيَّد

شــاذ ومخجل .هكذا يجمع جميع
من تواصلنا معهم يف توصيفهم للواقع
داخل الــوزارة .حاولنا االتصال بالوزير
الحايل ،عبدالله بو حبيب ،لســماع رأيه
واســتيضاح موقفه ،فأتتنا اإلجابة عىل
لســان مستشــارته بأنه خارج البالد.
نستعيض عن االتصال بإرسال أسئلتنا
مكتوبة ع ّلنا َّ
ترد
نوفق ،لكن اإلجابات لم ِ
حتى تاريخ كتابة هذه السطور.
عــى أي حــال ،يخربنــا أحــد
الدبلوماســيني أن شــخصية الوزيــر
وعالقاته الدبلوماسية تلعب عادة دورا ً
محوريا ً يف تذليل أي مأزق بنيوي تواجهه
الــوزارة ،لناحيــة إنجاز التشــكيالت
الدبلوماســية يف موعدهــا أو غريها.
ويشــر« :يقوم الوزير الحايل بمقاربة
امللفات باستنسابية وخفة الفتة .فمن
جهة يعترب نفســه مقيّــدا ً بمرجعيات
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طوني فرنسيس

ميقاتي يطمئن القيادات المسيحية:
الحكومة لن تستفزّكم

اإلتفاق مع إسرائيل ...والرئاسة المقبلة!

أالن ســـركــيـــس
باتــت البالد من دون رئيــس جمهورية
ومع حكومــة ترصيف أعمال ،ما يعني غياب
سلطة تنفيذية فعلية بمقدورها إتخاذ قرارات
حاسمة يف امللفات امللحّ ة.
قد يكون وجود ســلطة أو غيابها سيّان
بالنسبة للبنانيني الذين فقدوا األمل بأي تغيري
منشود ،خصوصا ً وأن وجود رئيس جمهورية
وحكومات لــم يعالج األزمات بــل عمّ قها،
وبات اللبناني يرزح تحت ثقل الفقر والجوع
ّ
تحمل مسؤولياته
ميقاتي لن يستقيل من
والالإستقرار ،وحلمه الوحيد هو الهجرة.
وإذا كانت تجربة ك ّل من السنيورة وسالم
لحظة الدخــول يف الفــراغ الرئايس يف
لم تخدش شعور املوارنة ،الذين يتسبب بعض
ترشين الثاني مــن العام  ،2007كانت هناك
زعمائهــم املعروفني ،بالفراغ نتيجة شــهوة
حكومة رشعية عىل رغــم مقاطعة الوزراء
الســلطة والكــريسّ ،إل ّ
أن التجربة الحالية
الشــيعة لها ،فقام حينهــا رئيس الحكومة
مغايرة تماما ً ّ
ألن الفراغ حصل وســط انهيار
فؤاد الســنيورة بزيارة البطريــرك املاروني
شــامل يف حني أن حكومــة الرئيس نجيب
الكاردينال مار نرصالله بطرس صفري ووعده
ميقاتي هي حكومة ترصيف أعمال وليســت
بعــدم القيام بأي خطــوة تنتقص من عدم
حكومة تتمتع بمواصفات حكومتَي ســام
ّ
تمس بصالحياته،
وجود رئيس جمهورية أو
والسنيورة.
ّ
وينــص عىل أن
مــع أن الدســتور واضح
لكن الدستور واضح يف هذا اإلطار وينص
صالحيات الرئيــس تنتقل إىل مجلس الوزراء
عىل انتقال الصالحيات حتى لو كانت حكومة
مجتمعاً.
ترصيف أعمال ،لذلك فإن هذا
ويف التجربة الثانية ،أي يف
الجــدل قد ُ
ختم بعد تفســر
أيار  ،2014إســتلمت حكومة
مجلس النواب لرسالة الرئيس
الرئيس تمام سالم صالحيات
سيعوّض باجتماعات
السابق ميشال عون ،ويبقى
رئيــس الجمهوريــة نتيجة
الفراغ الذي رضب املوقع األول وزارية مصغرة ...ووعود األســاس كيف ســيترصّ ف
ميقاتــي يف حال طــال أمد
يف الدولــة ،عندها تك ّرس عرف
بعدم تجاوز الحدود
الشغور.
مغاير ،فظلت الحكومة تجتمع
ويف الســياق ،تكشــف مصادر متابعة
برئاسة ســام ،لكن ك ّل قرار كان يحتاج إىل
لهــذا امللــف أن ميقاتي أرســل تطمينات يف
توقيع الـــ 24وزيراً ،ولذا ســميت حكومة
ّ
كل اإلتجاهات وأولهــا إىل البطريرك املاروني
بحق
الـ 24رئيساً ،وقد تمتّع يومها كل وزير
الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ،ورئيس
«الفيتو» ،وطال أمد الفراغ وحصلت «إنتفاضة
حــزب «القــوات اللبنانية» الدكتور ســمري
النفايات» يف تموز  ،2015وتخبّطت الحكومة
يف معالجتها ،ومن ثــ ّم ُ
جعجع ،وعدد من القادة املسيحيني ،ليؤكد أنه
ضبت عالقات لبنان
لن يُقدم عىل أي خطوة تستف ّز املكوّن املسيحي
باململكة العربية الســعودية والخليج مطلع
أو يســتغ ّل لحظة الشغور لرضب املوقع ،وقد
.2016

سياســية ،يف حني أنه يقــوم باملقابل
بتعيينات ومنح مهمات وفقا ً ملا تقتيض
املصالح الشخصية».
يف هذا الســياق ،يشــبّه بويز أداء
الوزير بالـ ،One man showحيث أصبح
هــو كل يشء يف وقت أُلغيت فيه الوزارة
كمؤسســة« .الوزير ينفــرد بلقاءات
ويشــارك يف مؤتمرات محيّــدا ً طاقم
الــوزارة ،ما أدّى إىل إلغــاء دور األخرية
كمؤسسة منوط بها مواكبة القرارات».

٣

أبدى ميقاتي كل الحرص عىل موقع رئاســة
الجمهورية مثل حرصه عىل رئاسة الحكومة
وكل املواقع يف الدولة.
ويتمنّــى ميقاتي أن ال يطول الفراغ ،وقد
أ ّكد يف رســائله التطمينية أنه طاملا ّ
أن الوضع
يف البالد تحت الســيطرة وتسيري أمور الدولة
يت ّم بسالسة فإنّه لن يتّخذ خطوات إستثنائية،
فهــو يعمل عىل تربيد األجواء ال إىل زيادة حدّة
التشنّج.
ومن جهــة ثانية ،فإن ميقاتي ســيلجأ
إىل عقد إجتماعات وزاريــة مصغرة ملعالجة
امللفات الحياتية الطارئة ،فعىل ســبيل املثال
قــد يجتمع مع أكثر من وزيــر ملعالجة أزمة
الكهربــاء أو القمح أو اإلستشــفاء ،وهذه
اإلجتماعات لن يكون لديها مضمون سيايس
ولن تتّخذ قرارات مصريية.
يف املقابل ،فــإن هناك تأكيدات من بعض
الــوزراء أن ميقاتي لن يســتقيل من تحمّ ل
مســؤولياته ،فهو ســيظل يتابــع امللفات
الحياتيــة واملالية واإلقتصادية واملعيشــية
واألمنيةّ ،
ألن البالد ال تُرتك وهو عىل تنســيق
يومي مع كل الوزراء حتى الذين ال يُحسبون
عىل فريقه الســيايس ،وبالتــايل فإنه يعلم
خطورة الوضع وال يرغب بتفجريه معيشيا ً أو
سياسياً ،ولن ينج ّر إىل الحمالت الشعبوية التي
تُ ّ
شن عليه.

ليس في التأ ّزم السياسي ما يفاجئ ،قدر ما فيه من تكرار
لتعديالت طفيفة ،طالت خصوصا ً المشهد النيابي العام.
قبل أيام انتهت والية رئيس الجمهورية .في لبنان يكاد
يكون منصب رئيس الدولة الوحيد الذي يمكن أن يفرغ من
صاحبه في نهاية سنوات ست .في مناصب الدولة السياسية
األخرى ال حدود للوالية .رئيس المجلس النيابي في موقعه
منذ ثالثين سنة ،ورئيس الحكومة يمكن أن يستمر في
منصبه ألجل غير مسمى ،حائزا ً على ثقة مجلس النواب بعد
التأليف ،أو مكلفا ً من دون تأليف...
رئيس الدولة يمكنه أيضا ً أن يطمح إلى التمديد .حصل
ذلك مع رئيسين سابقين تكررت الحاجة إليهما في دمشق،
فنُفذ القرار في بيروت.
منفذو القرار هم أنفسهم غالبية حكام اليوم من قادة
وزعماء طوائف وعشائر .هؤالء ال يتمتعون بأبدية المنصب
الرسمي فقط ،بل بالنهائية الموقع الطائفي الحزبي .ومن
هذا الموقع كان سهالً عليهم االنحناء واالستجابة لرغبة
الحاكم الخارجي في تمديد مهمة رئيس الدولة وج ّر
قطعانهم في مسالك دستورية جديدة.
كان يمكن تكرار التجربة مع العهد المنصرم ولو
في غياب آل األسد .شهية البقاء تواكب كل من مروا في
المنصب ومنفذو الرغبة به لم يتبدلوا كثيراً ،لكن الظروف
تغيرت ،فوريث السوري بات طرفا ً داخلياً ،وتراكم األزمات
منذ ثالث سنوات ال يتقبل المزاح .مع ذلك ال يميل ميزان
القوى ،وال يرجح ،حتى اآلن ،احتمال التغيير كبديل للتمديد،
وإنما يرجح تمديد الحالة بأشخاص آخرين كبديل للفراغ
المستدام .بالطبع ليس هذا كل شيء .في المقابل يميل
جزء كبير من المناخ النيابي والشعبي العام إلى وضع ح ٍد
لمرحلة انتهت واالنتقال إلى حالة جديدة .هؤالء هم روح
تشرين بوصفها انتفاضة تغيير شامل ،وروح  14آذار
بوصفها انتفاضة استقالل ،وهم ذلك الشوق القديم إلى
استعادة الدولة والركون إليها خارج كل الوالءات الميليشيوية
والمناطقية وأوهام الهيمنة الطائفية والمذهبية.
لن يكون الوصول إلى نتيجة سهالً أو سريعاً ،فالتوازنات
المحلية ال تتيح إلنقسام حاد كالذي نعيش ،اكتشاف الكثير
من النقاط المشتركة ،لكن هذه النقاط قد تأتي من خارج
المتداول وعاديات الخالف .أليس طبيعيا ً السؤال عن تأثير
االتفاق مع اسرائيل على طبيعة السلطة المطلوبة في لبنان؟
بالتالي هل يمكن تصور سلطة جديدة ال تأخذ بعين االعتبار
حماية هذا االتفاق والغازات (الغايات في صيغة اخرى)
المرجوة منه؟

مــن هيبة ســفاراتنا يف الخارج ورشّ ع
للدول األجنبية استضعاف وعدم احرتام
السفراء اللبنانيني بشكل أو بآخر».

زمن األوسمة

بالعودة إىل األوســمة ،حاز األمني
العام للوزارة ،السفري الشميطيل ،الشهر
ّ
«املذهب».
املايض عىل وسام االستحقاق
وهو األمر الذي انتقده بعض من تواصلنا
معهــم العتبارهم أن أداء الشــميطيل
شــ ّكل صدمة ملعظم أعضاء الســلكني
ّ
«التعسف
اإلداري والدبلومايس ،بســبب
خلل في التواصل
املتمادي» يف اســتخدام السلطة كما يف
األكثر اســتغرابا ً يف مسرية الوزير
ّ
تجــى ذلك من
تفســر القوانني .وقد
الحايل ،كما يلفت أحد البلوماسيني ،هو
خالل إلغاء الحقوق املكتسبة ألصحابها
إصداره تعميما ً للبعثات ،بموافقة كل من
وإلحاق الــرر املقصود للبعض اآلخر
األمني العام ،الســفري هاني الشميطيل،
بعد استفادته من نفس
والســفري هادي هاشم،
الحقــوق واألعــراف،
يجيــز طلب املســاعدات
كمــا يطلعنــا أحــد
من الجاليات ،ما ينســف
هيبة الســلك الدبلومايس إختلطت داخل الوزارة
الدبلوماســيني ،الذي
قال« :لم يقم الشميطيل
ويسمح للبعض بتحقيق
المصالح الداخلية
بأي تحديث قانوني أو
مكاسب شــخصية غري
والفئوية والطائفية
إداري خاصــة لنظام
مرشوعة ،علمــا ً أن هذا
والسياسية بالهدف
وزارة الخارجية الصادر
التعميم يخالــف قواعد
قبول الهبات التي ن ّ
ظمها وبالمبدأ لذا
ّ
تعطل القرار عــام  1970والقابع يف
مكتبه منذ أربع سنوات
القانون بوضوح.
الداخلي
دون ســبب مرشوع».
مــن وجهــة نظــر
هذا يف حــن يلفت دبلومــايس آخر أن
بويز ،هنــاك رضورة ألن تكون الوزارة
يف تعييناتهــا وتشــكيالتها وزارة لكل
الدليل عىل ســوء إدارة الشــميطيل هو
ّ
معــن ،وأن يكون
عالقته املرتدية مع غالبية أفراد الســلك
لبنان وليس لفريق
الدبلومايس واإلداري ،مشريا ً إىل عدد من
لها مشاركة مؤسســاتية حثيثة يف كل
الدعاوى املقدّمة ضــده والعالقة أمام
األعمال الخارجية .ويــردف« :حتى أن
املحاكم.
لقاء السفراء واتصالهم بوزيرهم أصبح
شــبه معدوم مع انقطاع السفارات عن
مقترحات ولكن
الوزارة األم ،فأصبحت التعليمات تذهب
يعزو بويز األســباب التي أوصلت
باملبارش وليس بالرســمي ،ما أســقط

ّ
والتفكك السياسي ّ
عطال القرار
بويز لـ»"نداء الوطن"» :المصالح الفئوية

الــوزارة إىل مــا هي عليــه إىل اثنني:
األول داخيل ناتــج عن التفكك بالخط
الســيايس الخارجي يف لبنان ،والثاني
مرتبــط بأنانية البعــض وتف ّردهم
بالرأي ما يحول دون ممارسة سياسة
الوزارة بشكل مؤسساتي .ما الح ّل إذاً؟
يرى بعض املراقبني أن الحل يكون
عرب مجموعة إجراءات ،منها :تحديث
نظام الوزارة ودليل األعمال القنصلية
وإعــداد جيل مــن الدبلوماســيني
املحرتفــن؛ إجراء تشــكيالت دورية
ومنتظمة عىل أســاس تقييم علمي
تفاديــا ً ملزيد من التنــازالت من قِ بَل
الدبلوماســيني للجهــات الحزبية؛

إنشــاء مديرية خاصــة تُعنى بإدارة
األزمات ومديرية جديدة تُعنى بشؤون
االغرتاب لتح ّل محــ ّل مبادرة الطاقة
االغرتابية اللبنانيــة ( )LDEالتي ت ّم
إنشاؤها خارج األطر القانونية؛ سحب
كل االعرتافات املشبوهة بما ّ
تبقى من
الجامعة الثقافية اللبنانية يف الخارج،
مع العلم أنها مرشذمة ومنقسمة وقد
جرى االعــراف بها بطريقة مفاجئة
وغري مدروســة؛ التوقف عن إعطاء
أدوار وهمية ومكانة غري مســتحقة
ألشــخاص منتحيل صفة وإبعادهم
عن مكتب الوزيــر أو دائرته حفاظا ً
عىل ســمعة الوزارة وهيبتها ،إضافة

إىل منح الدبلوماسيني الدور الذي يليق
بهم والذي من أجله ت ّم اختيارهم بناء
عىل مباريات أجريت وفقا ً لألصول يف
مجلس الخدمة املدنية.
رسا ً أن النزاعات والرصاعات
ليس ّ
التــي عرفهــا لبنــان ،حتــى قبل
االســتقالل ،ارتبطت بشــكل وثيق
بمشكلة الخيارات الخارجية« .وحدها
سياســة وطنيــة موحّ ــدة يف وزارة
الخارجية تســتطيع إخراج لبنان من
أزماته .فمن شأن السياسة اللبنانية
الخارجية إمّ ا تفجري األوضاع الداخلية
أو توحيــد الصفوف يف حال أُحســن
اختيارها» ،يقول بويز خاتماً.

٤

محـــــليـــــات
العـــدد  - ٩٧٧السنــــة الـرابـعـة

ســنـــاء الــجـــاك

بلطجة بقناع المعارضة
هستيريا أم بلطجة؟ أم االثنان معا؟ ولماذا؟
هل المطلوب أن يستفيق اللبنانيون ك ّل
صباح ويهرعون إلى صالة شكر لله على
أنهم عاشوا في زمن إنجازات ميشال عون؟
أو ّ
أن الشكر الزامي ،وال يصح شرعا ً ّإل إذا
كانت نهاية الوالية بداية لوالية الصهر جبران
باسيل؟
وفق أي قانون أو دستور أو منطق يجب
أن يخلف باسيل عمهّ ...
وإل لن يسمح لهذا
البلد باالستمرار على قيد مأساته الحالية؟
أو أن جبران باسيل يعمل ليدفع اللبنانيين
إلى الترحم على عهد ميشال عون .وألن ال
شيء سيدفعهم إلى ذلك إال فتنة طائفية
بشعة تعيدنا إلى الحرب األهلية؟ أو ّ
أن ك ّل
هذه األفكار السوداء محض تشاؤم ال مبرر
له .وكل ما في األمر ّ
أن «الجناح الباسيلي»
الذي بات يسيطر على «التيار العوني» يرفض
اإلقرار بالخسارة ،ويصر على استنباط وسائل
قد تؤدي إلى الربح مهما كان الثمن ومهما
استغرق من زمن.
لذا كان ال بد من حمل لواء المعارضة.
لحظة ...ال يتعلق األمر بمعارضة كما
تُعَ ِّرف عنها العلوم السياسية ،أي تلك التي
تتعلق بأفراد وجماعات وفق حيثيات مرتبطة
بالشأن العام ،مرتكزها قضية ما أو تشريع
ما أو اقتراح سياسة مختلفة عن سياسات
الحكومة ،ويفترض أن تواجهها .وغالبا ً ما
تمارس المعارضة في اإلطار الشرعي وضمن
المؤسسات الثابتة .ولكن ،نحن اليوم حيال
معارضة بالمطلق ...بالمجرد والغرائبي...
تماما ً كما الفن التجريدي ...أو الفن للفن ...ال
أكثر وال أقل.
معارضة للمعارضة ...وليس للسلطة
المركزية أو لإلطار الشرعي القائم وضمن
المؤسسات الثابتة ،ولكن ضمن الشغور
والفراغ ومن أجل مزيد من الفراغ ،هي
معارضة الستحضار العدم .أو بصحيح
العبارة هي بلطجة قانونية ودستورية تحت
قناع المعارضة ،وهدف صاحب القناع
الحصول على المبتغى .أي ال قضية ،وال
مبادئ ،وال مشروع ،وال أي أمر آخر يمكن
مناقشته.
بمعنى آخر :هناك معارض ال يواجه حكومة
مكتملة الصالحيات ،ألنها حكومة تصريف
أعمال ،وبالحدود الضيقة ،أي أنّه ال سياسات
لديها ليعارضها وينتقدها على أساس ثابت.
عدا أنّه لطالما كان يحصل على حصته،
ولطالما عرقل حتى يحصل على حصته.
بالتالي ،هو يعارض لالستحواذ على ما
تبقى من هياكل الدولة الشكلية بعد تطيير
كل سعي إلعادة تكوين سلطة في إطار الدولة
يمكن ألفراد ما أو ألحزاب ما معارضتها.
وأيضا ،لالنتقام الذي يحركه بركان من الحقد
يبحث عن موضع تفجير يحدث أكبر ترددات
زلزالية ،ليخمد ويهدأ .ولن يهدأ على ما يبدو.
فاألطراف التي تُوَجَّ ه إليها حمم الحقد ،ال
جريمة لها إال أنها ترفض تلبية المطالب .ال
يهم فسادها أو احتكارها للسلطة أو عرقلتها
العهد القوي ،كما هو االدعاء الذي تحول بدوره
قناعا ً يحجب رؤية صاحبه ،وال يحجب عن
الخصوم رؤية الهستيريا الكامنة خلف القناع.
والخصوم ليسوا منزهين بدورهم ،فهم
الشركاء في القضاء على الدولة ،وهم مفلسون
سياسياً ،لكن بعضهم يجتمع في توافق مريح،
ما يسمح لهم بضبط إيقاع اللعب في البرلمان،
وبعضهم اآلخر له األهداف ذاتها لصاحب
القناع ،ولكن ال ثنائية وال توافق مريحا ً بالرغم
من ذلك.
لذا كان العنف على الشاشة .ولذا نزل
العنف إلى الشارع .لكن إلى أي مدى؟؟ هذا
هو السؤال...
هل يجد هذا العنف الطالع من الخيبة
من يستثمر فيه؟ وهل تتحول البلطجة في
الخطاب وفي الشارع إلى فتنة كفيلة بتوليد
قتال أهلي يفرض أجندة المستثمر؟ أم سوف
تقتصر مظاهر البلطجة على «فشة الخلق»
بفعل الخروج من السلطة ألن كل هذا المجد
المصطنع للعهد القوي ذهب إلى غير رجعة؟
اآلتي من األيام وربما الشهور سيحمل
الجواب .وكالعادة اللبنانيون سيتكبدون ثمن
هذا الجواب.
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بري سيعود إلى الحوار مجددًا...
حين تحين الظروف
راكـيـل عــتـيّــق
لم تكن دعــوة الرئيس نبيه بري
اىل حوار بني الكتــل النيابية للوصول
اىل رئيس توافقي ،خطوة «ارتجالية»
أو من باب «رمي حجر» يف املســتنقع
الرئــايس .فرئيس مجلــس النواب ال
يخطو «دعســة ناقصة» خصوصا ً يف
استحقاق دستوري أسايس كانتخاب
رئيس للجمهورية ،بل يستمزج اآلراء
ويسأل كثريا ً «هون وأبعد من هون»،
قبل إقدامه عىل خطوة كهذه ،بحسب
مصادر م ّ
ط ل ع ة عىل تح ُّركه .وبالتايل،
أتت دعوة بــري اىل الحــوار ،قبل أن
يعتذر عن الســر بها نتيجة اعرتاض
كتلتــي «القوات اللبنانيــة» و»التيار
الوطني الحر» ،بـ»مباركة» خارجية،
فــك ّل العواصــم املؤثــرة يف لبنان،
تدفع اىل إنجاز االســتحقاق الرئايس،
واألوروبيون يهــ دّدون بعقوبات عىل
معرقيل انتخاب رئيس للجمهورية.
لذلك ّ
إن دعوة بري اىل الحوار عىل
املستوى الرئايس ليست ملجرد «الحوار
للحوار» ،بل ألن ّه مقتنــع ّ
بأن الحوار
هو الطريق الصحيــح الذي يوصل اىل
انتخاب رئيس ،فمــا يحصل اآلن ،من
جلسات انتخاب صوريّة وبال تفاهم ،ال
يأتي برئيس ،بحسب املصادر نفسها.
فعملياً ،تعلم الكتل النيابية الكبرية ما
الذي تريده رئاســياً ،لكن أيّا ً منها غري 
قادرة بمفردهــا أو باالتفاق مع كتلة
أخرى عىل أن توصل مرشــحها .لذلك
يجب االتفاق عىل مخرج وإيجاد ح ّل،
وهذا الح ّل ال يعني اإلجماع عىل مرشح،
بحســب هذه املصادر ،بل االتفاق عىل
طريقة الذهاب اىل االنتخاب ،خصوصا ً
ّ
أن الوجــوه الرئاســية الحقيقية لم
تظهر بعد.
ويف الحوار يجري تظهري املرشحني
الفعليني ،من خالل االتفاق عىل املبادئ
واملواصفات التــي يجب أن يتمتّع بها
الرئيس املقبل ،والتي تكون «جامعة»
أو متفقا ً عليها بني الجميع ،بحيث ال
يكون رئيــس تحدٍّ ،ويعرتف بـ»اتفاق
ّ
ويتمسك بالدستور وبعالقات
الطائف»
لبنــان التاريخية مع الــدول العربية

لن يستثني أكبر كتلتين مسيحيتين (رمزي الحاج)

الحوار رئاسيًا ُ«مبا َرك» من
الخارج واألوروبيون يهدّدون
المعطلين
بعقوبات على
ّ
والغربية ...لذلك ،يدعو بري اىل التفاهم
حتى عىل الخالف ،واالتفاق عىل املبادئ
الرئاســية وتظهري  املرشح الحقيقي
لكالً من األفرقاء والــذي يحمل هذه
املبــادئ .وبعد االتفاق عــى املبادئ
واملواصفات الرئاســية ،يدعو رئيس
املجلس اىل جلسة انتخاب و»ساعتها
لريبح من يربح» ،فال يُنتخب الرئيس
«عىل زعَ ل».
ّ
وتلخ ص املصادر نفســها قصد
بري من الحوار ،بأنّه يقول« :لندخل يف
الج ّد » .ويف حني أنّه لن يدعو اىل حوار
بال مشــاركة أكرب كتلتني مسيحيتني
إنطالقا ً من أنّه ال يســتثني أحدا ً وهو
«أبو الحوار» يف البلدّ ،إل أنّه اســتنادا ً
اىل هدف الحــوار املدعوم من الخارج
ومن مرجعيــات معنية يف الداخل ،لن
يرمي هذه الورقــة ،وعندما يجد ّ
أن
األجواء مناسبة ســيدعو اىل الحوار

«"جمعية أهالي ضحايا المرفأ»":
ض بديل عن جمال الخوري
لتعيين قا ٍ

ضحايا
أشــارت «جمعية أهــايل
انفجــار مرفأ بــروت» إىل أنّه «يا من
فرقت ُكم السياســة الداخ لية وتقاسم
الجُ بنــة ،وتبادلتُم اإلتهامات وأختلفتُم
األلقاب والتســميات يف ما بينكم
عىل
ِ
للحصول عىل لقب
وتهافتم جميع ُكــم
ِ
«البلطجي» ،ال تختلفوا وال تحزنوا فك ُل
مسؤول فيكم نا َل هذا اللقب وبجدارة».
ٍ
ُ
العرص
جريمة
ولفتت إىل أنّه «وحّ دت ُكم
ِ
أرواح شــهدائنا
فمارســتُم العُ ه َر عىل
ِ
ْ
وصلت
عوائلهــم ثانياً ،حتى
أوال ً وعىل
ِ
برئيس البال ِد التي العد َل فيها
الوقاحة
ِ
ُ
بأبــرز إنجازاتهِ
ر
التفاخ
إىل
ُلــك
وال م
ِ
ِ
يف خطابهِ األخري مستســهب ا ً يف تعدا ِد
إنجازاتهِ الوهمية التي أدّعى ان ُه قا َم بها
متناسيا ً عن قص ٍد أكث َر ِمن  230ضحية
َ
ْ
تحت الرتاب ،ولألســف غريَ آبهٍ
صارت
ِ
وأنني آالف الجرحى واملشوهني
لعذابات
ِ
انفجار املرفأ والذي َن ال
الذين أصيبوا يف
ِ
ِ
يزا ُل الكثريُ منهُ م يجوبُ
املستشــفيات
لتلقي العالج» ،وجُ ــ ّل إهتماماتهِ كا َن
رساح املوقوف َ
ني
ــاق
العمل عــى  إط
ِ
ِ
واملتورط َ
بشكل مبارش او غري مبارش
ني
ٍ
بالتفجري وبكل وقاحة».
ِ
وذكــرت يف ك ال م وجهتــه إىل
اللبنانيني ،أنّه «هل تعتقدون أن رئيس
الجمهورية الســابقميشــال عون او

رئيــس «التيار الوطنــي الحر« النائب
جربان باسيل او وزير الالعدل يقومون
بما يقومــو َن بهِ حبا ً
إلحقــاق الحق
ِ
والعدالة؟ لو كا َن ذلك فعالً ملا ِ
عملوا عىل
تعطيل التحقيق وكان من االجدى لهُ م
َ
الستكمال ِ
ملف التحقيق
الوقوف َم عنا
ِ
عــر القايض طــارق البيطار القايض
األصيل وســيد امللف .وحينها فليخ ُرج
الربيء وليُحاكم ا ُملجرم».
كما شددت عىل أ ن ّه «إىل مَن ّ
نصبَ
نفســ ُه قاضي ا ً عىل جريمــةِ العرص،
رئيس مجلس النواب نبيه بري وأزالمه
من النائبني عيل حســن خلي ل وغازي
زعيرت نقول :أال تخشو َن حسابَ ر ِبكم
عندما تقفو َن بني يديه؟ ماذا ستقولو َن
يو َم ال ينف ُع ال ما ٌل وال بنون؟» .وأ ّكدت
ِ
مذكــرات ال توقيف
«رضورة ت ن ف ي ـ ـ ذ
والجلبْ الصــادرة عن القايض البيطار
كمــا ن ُ ِ
ناشــد النــواب للتصويت عىل
مــروع القانــون ا ُملقرتح ِمــن قِ بل
ِ
النواب التغيرييــن الرامي إىل الحد من
ْ
ِ
ُ
طلبات
إصدار
واإلساف يف
التعســف
ِ
الرد التي ماهي ســوى تضييع للوقت
وتعطيل للتحقيق ،كما نُناشــد مجلس
بتعيــن قاض بدي ْل عن
القضاء األعىل
ٍ
القاضية جمال الخــوري بعد إحالتها
عىل التقاعد».

مجدداً .ويف الغضون ،لن يغلق أبوابه،
وســيطبّق الدســتور ،لكنه لن يدع
املرسحية الرئاســية تستم ّر من دون
نتيجة ،بل سيواصل عمله التشاوري
– التوافقــي بمعــزل عــن صيغته،
بالتوازي مع الضغــط الدويل إلنجاز
االســتحقاق الرئــايس ،فاألوروبي
واألمريكي وك ّل الدول العربية يدعون
اىل انتخاب رئيس ،بحســب املصادر
امل ّ
طلعــة ،ويتدخلون ويســألون عن
أسباب التأخري ،كذلك يهدّد األوروبيون
بعقوبات.
لذلك يتح ّرك بري رئاسيا ً إنطالقا ً
أن هذا االستحقاق «ليس مرتوكا ً
من ّ
لقدرنا» .وتعترب املصادر نفســها ّ
أن
األفرقــاء الذين يعارضــون الحوار،
«سيأتون عاجالً أم آجالً» .وتشدّد عىل
ّ
أن بري «العني الساهرة التي ال تنام»،
معترب ًة ّ
أن النائب ميشال معوض ليس
املرشح الفعيل ملن ينتخبونه ّ
وأن فريق
ّ
يتوصل اىل مرشــح
الثامن من آذار لم
بعد ويع ّ
طل نصاب الجلســات ،وهذه
عمليــة قانونيــة ،إذ ّ
إن أي فريق قد
يســتخدم املقاطعة أو التعطيل ،ففي
الجلســات الترشيعية ينسحب نواب

اعرتاضا ً عىل اقرتاح أو مرشوع قانون،
وبالتــايل ال يُمكــن إجبــار أحد عىل
املشاركة .ولوقف هذا املسار رئاسياً،
ال ح ّل ّإل بالحوار.
أمّ ا طرح «القوات» ردا ً عىل دعوة
بــري اىل الحوار ،والــذي يقيض بأن
يدعو بري اىل جلسة مفتوحة النتخاب
رئيــس ويُمكــن التشــاور خاللها،
فغري قابل للتطبيق بحســب مصادر
قريبة من بري ،إذ إن هناك اســتحالة
ملحاورة  128نائبــاً ،فللحوار أصوله،
بحيث تتمثّل ك ّل كتلة نيابية بحســب
حجمها ،وال يتعدّى عدد املشــاركني
يف الحوار الـ 15نائبــاً .وهذا الطرح
ال يلبّي الهــدف من الحوار ،والذي من
أسبابه «تظهري ما لم يظهر بعد» .ويف
حني ّ
أن بري «ميّال» اىل انتخاب رئيس
تيار «املرده» سليمان فرنجية رئيسا ً
للجمهوريةّ ،إل أنّه «يتحدّث مع جميع
الناس» ،وتشري املصادر  نفسها ،اىل أن
«ال كالم رئاســيا ً جدّيا ً بعد» ،وال يزال
من الباكر الوصول اىل رئيس تسووي
أيا ً كان اســمه ،من فرنجية اىل قائد
الجيــش أو غريهما ،وبــا حوار« :ال
نتيجة وال رئيس».

إجتماعات في السراي
لمنع استيطان "«الكوليرا"»
عقد رئيس حكومــة ترصيف األعمال نجيب ميقاتي اجتماعا ً يف الرساي
الحكومي ،للهيئات املانحة من أجل مكافحة وباء الكولريا ،شارك فيه وزراء
حكومــة ترصيف األعمال ،الصحّ ة فراس األبيض ،الداخليّة ّ
بســام املولوي،
الطاقة واملياه وليد فيّاض ،وســفراء الواليات املتحدة ،فرنســا ،بريطانيا،
الصني ،كوريا ،سويرسا ،النمسا ،أســراليا ،أملانيا ،الدانمارك ،إيطاليا ،كندا،
اململكة العربية الســعودية ،اإلتّحاد األوروبّي ،القائم بأعمال الكويت ،القائم
بأعمال النروج ،وممثل عن سفارة اليابان ،وممثلون عن البنك الدويل وهيئات
األمم املتحدة ،اليونيسف ومنظمة الصحة العاملية.
بعد اللقاء أشــار أبيض إىل ّ
أن البحث «تمحور حول الواقع امليداني ،من
وضع محطات املياه ومحطات تكرير املياه والوضع امليداني يف املستشــفيات
والجهود التــي تبذل بالتعاون مع البلديات واملن ّ
ظمــات الدوليّة والجمعيات
األهلية للح ّد من اإلنتشار».
وعن حجم املســاعدات التي التزمــت بها الدول املانحــة قال« :هناك
مســاعدات كانت التزمت بها وهناك مساعدات ســتصل تباعاً» ،كاشفا ً أن
«العديد من السفراء تواصلوا مع بلدانهم إلبالغنا باإلجراءات التي سيتخذونها
سواء للبنان مبارشة أو عرب املنظمات الدولية».
وعمّ ا طلبته وزارة الصحة ،أعلــن« :ر ّكزنا عىل  3أمور ،أوّالً :دعم جهود
ّ
الرتصد ،وإجراء اإلختبارات للمصابني بالكولريا أو ملصادر املياه.
ثانياً :اللقــاح وكما هو معروف لقد قدمت فرنســا نحو  13400لقاح
وهناك  600ألف لقاح ساعدتنا بهم املنظمات الدولية ،ولكننا بحاجة ألرقام
أعىل لنقوم بتغطية أوسع لجميع القاطنني يف لبنان ،من لبنانيني ونازحني.
ثالثاً :لقــد طلبنا دعم القطاع اإلستشــفائي لتحضري مستشــفياتنا
الحكومية أو امليدانية وتأمني امصــال وأدوية وتجهيزات لنكون جاهزين يف
حال حصل تسارع أعىل يف معدل اإلصابات».

محـــــليـــــات

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٩٧٧السنــــة الـرابـعـة
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مـحـمـد علي مقلد

إستنكار واسع لإلعتداء على MTV

مارسيل غانم"« :التيار"» أعلن عن ميليشياه المسلحة
طــونــي كـــرم
وجد «التيــار الوطني الحر» بعد
أيا ٍم من إنتهاء عهد الرئيس الســابق
ميشــال عون ،أنه «صار الوقت» من
أجل الكشــف عن «ميليشيا» جربان
باســيل وإلباســها ثوب «الحرس
القديــم» ،بعــد توعــده اللبنانيني
بمخاطر «الشــغور» ج ّراء إفشــال
محاوالته املتكررة لبسط نفوذه عىل
حكومةٍ تعبّد الطريق أمامه إىل بعبدا
وبمزيد من الويالت...
ويف توقيــت الفــت ،ترافق مع
سلســلة من الحمالت التحريضيّة،
املنظمــة واملدروســة عرب وســائل
التواصل اإلجتماعــي ،تعمّ د جمهور
«التيــار الوطني الحر» املشــاركة
وبكثافة يف برنامج «صــار الوقت»
الذي يقدمه اإلعالمي مارســيل غانم
عرب شاشــة الـــ  ،MTVوذلك رغم
تحذيــرات املنظمني الذيــن أبوا أن
ً
منصة لإلستفزازات
يتحوّل الربنامج
الحزبيّة ،ليظهر وقبل ســاعات من
إنطالق البث املبــارش للحلقة ،وجود
«مخطط» لقلب تلك القواعد وإخراج
الربنامــج الحــواري عــن القواعد
املرســومة له ،ما لبس أن تظهّ ر إىل
العلن وأمام عدســات الكامريات مع
بدء الزميل مارســيل غانــم يف إدارة

الربنامج الذي دفع «امليليشــيا» إىل
إفتعال ما لم يكن بالحسبان.
ويف الســياق ،يوضــح اإلعالمي
مارســيل غانم لـ»نداء الوطن» ،أن
«ما حصل يتخطى محاولة التع ّرض
لــه ولربنامج صار الوقت ،ليشــ ّكل
إســتهدافا ً ملحطةٍ تلفزيونية هي الـ
 MTVترفــع الصــوت بوجه جميع
القــوى اإللغائيّة يف البلــد ،وتحديدا ً
«التيــار الوطني الحــر» وحلفاءه،
الذي وجد الوقت مناســبا ً اليوم من
أجل اإلعالن عن امليليشــيا املسلحة
خاصته ،من خالل برنامج تلفزيوني
عوض القيــام بحملةٍ إعالنية إلطالق
ميليشــياته املســلحة ،محاوال ً ش ّد
عصــب مجموعته املتوجســة من
املحاســبة ،مع إنتهــاء العهد ،عرب
إبــراز قوته املســلحة عــى األرض
وأمــام النــاس ،وإيصال رســائل
ترهيبيّة تتوعد جميع الذين يطالبون
بمساءلتهم ومحاسبتهم».
وإذ توقــف غانــم بحــذر عند
الترصفات التي يقدم عليها باســيل
رغــم عدم تمكنــه مــن التح ّكم يف
الحكومة ،تســاءل يف الوقت نفسه
عن املخططات والترصفات التي كان
ليقدم عليها يف حال نجاجه يف التمديد
لعمر «العهد» ،مــع تبيان أن اإلعالن
عن «امليليشيا» يتماهى مع محاوالته

النائب شربل مارون متوسطًا "الميليشيا" يوم  ١٣تشرين األول الماضي.

مارسيل غانم

املتكررة إلطالة مفاعيل عهد الرئيس
السابق ميشال عون ،الفتا ً إىل تهديدات
«األســتاذ جربان باسيل» بمواجهات
متنوعة ،قبل أن يجد املناسبة مؤاتية
عرب «صــار الوقت» ،مــن أجل رفع
معنويات جمهوره املنهارة ،ومحاولة
إثبات تواجده وإمســاكه يف مفاصل
الدولة ،من القضاء إىل العســكر إىل
التشكيالت الديبلوماسيّة وأمن الدولة
وغريهــا من املراكز عــى الرغم من
رحيل الرئيس عون.
وأوضح غانم أن التحضري املسبق
لإلشــكال بدا جليا ً قبل الحلقة ،أكان
عــر رســائل التهديد عرب وســائل
التواصل اإلجتماعي ،او التواجد بكثرة
يف محيط الـ ،MTVما دفعه إىل تجديد
إعالن ضيفه النائب رشبل مارون عدم
الســماح بوجود هذا العدد الكبري من
«الحرس القديم» يف اإلستوديو بعدما
أبلغه ذلك مســاء األربعاء ،طالبا ً منه
ضبط هذه التحركات املشبوهة ،التي
تحولت إىل شــتائم داخل اإلســتوديو
وأعمال شــغب يف الخارج .وهذا ما لم
يشهده يوما ً الربنامج الذي لطاملا ش ّكل
مساحة مشــركة للتالقي بني القوى
السياســيّة ،واإلضاءة عــى  ملفات
الفساد ومحاســبة القوى السياسيّة
من بينها «التيار الوطني الحر».
وعىل الرغم من اإلشكال وتبعاته،
أ ّكد غانم أن محطة الـ   MTVستبقى

منارة لإلعالم الحر الذي ال يهاب هذه
األساليب امليليشياوية ،مشددا ً عىل أن
الربنامج الذي إنطلق قبل  4ســنوات
سيبقى مستمراً ،الفتا ً يف السياق ذاته
إىل اســتضافة الربنامج جميع القوى
السياسيّة وتحديدا ً مع إنطالق «ثورة
 17ترشين» ،ليجمع عرب شاشــة الـ
 MTVمجموعات الثــورة مع ممثيل
األحزاب الذين تبادلوا اآلراء بشــكل
راق عىل الهواء ،بعيدا ً عن نهج اإللغاء
ٍ
والتكســر والتدمري املفتعل من قبل
جمهور «التيار» الذي سيع ّلق مشاركة
جمهــوره يف الوقت الرهن ،للتأكد من
ابتعادهم عن اإلســتفزازات واألعمال
التخريبيّة ،حارصا ً املشاركة بمسؤويل
ونواب «التيار» إن إرتأوا ذلك.
ويف الغضون ،عمدت الـ MTVعرب
املحامي مارك حبقة إىل السري باتخاذ
اإلجــراءات القضائيّــة والقانونية
املناســبة ،واإلدعاء عــى املحرضني
ومفتعيل اإلشــكال واملحرضني عىل
القتل ،وتكســر أجهــزة التصوير
ومنشآت املحطة ،ورسقة العديد من
األجهزة منها العائدة إىل املراقبة...
يذكر ،أن هذه «املكيدة املنظمة»
التي تعرضت لهــا محطة الـMTV
وبرنامج «صار الوقت» كما اإلعالمي
مارســيل غانم ،القت إستنكارا ً كبريا ً
من الكثري  مــن القوى السياســيّة
واإلعالمية.

ّ
تتوضح أكثر بعد اإلنتخابات النصفية األميركية
قد

مقاربة دولية جديدة :تكامل بين اإلستحقاق ْين
الرئاسي والحكومي
خـــاص «" –-نــداء الــوطــن"»
دخل لبنان منذ بداية الشــهر الحايل مرحلة الشغور
يف الرئاســة األوىل ،وهي امل ّرة الثالثة منذ اقرار دســتور
«الطائف» ،التي يصبح فيها لبنان بال رئيس للجمهورية.
ومرة جديدة تُضبط املنظومة الحاكمة متلبسة عن سابق
تصور وتصميم بجرم منع انجاز اســتحقاق دســتوري
بأهمية وخطورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
صحيح أنّه بعد الطائف وتلزيم لبنان لالدارة السورية
كانت تفرض االســتحقاقات فرضا ً وفق مشيئتها ،ولم
يكن أيّ من مكوّنات املنظومــة يمتلك ولو بعض اإلرادة
لقــول «ال» يف مكان ماّ ،ال أنّه بعد العام  2005كان يؤمل
أن يمتلك اللبنانيون املبادرة إلدارة شؤونهم بأنفسهم ،غري 
أنّهم أخفقوا من جديــد ،فكان التعطيل املتعمّ د من جهة
وعدم امتالك القدرة عىل انجاز االستحقاقات نتيجة غياب
االرادة الوطنيــة الجامعة من جهة ثانية ،ســببا ً مبارشا ً
الستدعاء الخارج لكي يدلنا إىل طريق الحلول والتي دائما
كانت منقوصة وبال أفق واضح.
إىل متى سيبقى الشغور يف بعبدا؟
يقول مصدر دبلومايس غربي لـ»نــداء الوطن» ّ
إن
«القناعة الدولية ّ
بأن املمســكني بالقرار ال يريدون انجاز
االســتحقاق الرئايس ّال وفق رغباتهــم ،بما يعني تأبيد

املنظومة الحاكمة ،التي ســتتكل عــى مورد نهب جديد
وهو الثروة النفطية والغازيــة ،وهذا ما يناقض التوجه
الدويل ،الذي يرى أن املسار يجب أن يكون مختلفاً ،بمعنى
ّ
أن االرادة الدولية واالقليميــة التي تجمّ عت النجاز اتفاق
ترســيم الحدود البحرية الجنوبية ،كانت تنظر من زاوية
مهمة لهذا امللف انطالقا ً من امكانية اعادة لبنان إىل مسار
من التعايف واالزدهار ،ليس للبحث عــن دور جديد ،انما
لتثمري عائدات الثروة النفطيــة والغازية يف إعادة إحياء
دوره ،ال بــل ادواره ،التاريخية والتي يصعب عىل أي دولة
أخرى أن تصادرها أو ان تكون بديالً منها».
ويتابع املصدر «من هنا كانت الرغبة واإلرادة الدولية
بمســاعدة لبنان عرب ملف لبناني حيــوي ،واالقالع عن
سياسة التسوّل التي اعتادتها املنظومة التي حكمت بعد
تســعينات القرن املايض ،وبدء لبنان مسار االتكال عىل
نفسه من خالل االســتثمار الصحيح واملنتج عىل ثروته،
وكل ذلك ممكن اذا اســتتبع بتغيريات أساسية يف طبيعة
الرتكيبة الحاكمة ،ألنّه ليس معقوال ً أن تســتمر املرحلة
االنتقالية بعد «الطائف» والتي كان قد حدد لها ســنتان،
ّال أنّهــا أصبحت أمــرا ً واقعا ً قائمــا ً إىل يومنا الحارض،
فاذا كان استيعاب امليليشــيات بعد الحرب هو من باب
نزع فتيل التوتر نهائيا ً من الشــارع واالنتقال إىل مرحلة
االستقرار والسلم االهيلّ ،إل أنّه ال يمكن تسليم الدولة بكل

٥

مؤسساتها إىل املمارسات امليليشياوية التي لم تبق شيئا ً
ّال ونهبته أو دمرته».
ويكشــف املصدر ّ
أن «املقاربة الدولية لالستحقاق
الرئايس مختلفة كليا ً عن ســابقاتها ،وهي ال تنطلق من
أولوية انهاء خلو ســدة الرئاسة ،عىل أهمية ذلك ،انما ال
يمكن أن يكون مــلء املوقع كيفما اتفق ،ألن املطلوب أن
يكون انتخاب رئيس جديــد للجمهورية هو االنطالق يف
مســار جديد ينهي إىل غري رجعة أكثر من ثالثة عقود ت ّم
خاللها احتالل مؤسسات وادارات الدولة وتدمريها ونهبها،
من هنا أهمية التكامل بني الخيارين الرئايس والحكومي
املقبلنيّ ،
ألن القناعة الدولية هي بوجوب الذهاب إىل خيار
رئايس عىل تكامل مع خيار يف رئاســة الحكومة ينتجان
عقلية جديدة وسلوكا ً جديدا ً يف ادارة الحكم يف لبنان».
وأشــار املصدر إىل ّ
أن «هذه املقاربة ستتوضح أكثر
بعد االنتخابات النصفية االمريكية ،وأيا ً ستكون النتائج،
ّ
فإن التالقي الــدويل بقيادة أمريكية الذي انتج ترســيم
الحدود البحرية الجنوبية عىل خطــورة هذا امللف ،قادر
عىل انتاج اســتحقاق رئايس والحقا ً حكومي يُنقذ لبنان
من براثن الفوىض مما يجعل امكانية التعايف حقيقة بال
وجوه تحولت إىل كوابيس للبنانيني ،لذلك؛ يؤمل أن ال يكون
خلو سدة الرئاسة هذه املرة طويالً انما يقاس باألسابيع
واألشهر».

ما بين «"ثورة تشرين »"
و"انتفاضة االستقالل »" ()1
تبدو «الثورة» كأنّها خرجت من رحم
االنتفاضة لما بينهما من أوجه شبه .كأن
القوى ذاتها التي احتشدت في الساحات
آتية من أربع أرجاء الوطن ،بعد اغتيال
رفيق الحريري ،هي ذاتها التي جمعت
أوصال الوطن الممزق في  17تشرين
 .2019في المرتيْن ال علم غير العلم
اللبناني ،وفي المرتيْن بدا االنتماء إلى
الوطن أعلى مقاما ً من االنتماء الديني.
لكنهما تبدوان ،بسب الفوارق الجوهرية
بينهما ،كأن إحداهما من كوكب واألخرى
من كوكب مغاير .هي ليست سوى
الفوارق بين الثورة واالنتفاضة.
من طبائع االنتفاضات أنّها لحظات
غضب لها نهاية وإن طال أمدها .قد
تتكرر كلما بلغ الغضب مداه وانفجر،
لكن النفجارها صدى ومدى محدودين
في الزمان وفي المكان .الك ّل يذكر
انتفاضات السجون في كل مكان في
العالم ،أو انتفاضة الجوع في مصر.
السادات سمّ اها انتفاضة الحرامية.
االنتفاضة لحظة غير ناضجة من الثورة.
قد تكون تمهيدا ً لها وقد تطوى بالنسيان
أو بانتفاضة أخرى .أما الثورة فهي لحظة
التغيير أو قوة التغيير أو التغيير بالقوة،
بالمعنى الفلسفي ال بمعنى العنف.
انتفاضة االستقالل في لبنان هي
من صنف حركات التحرر الوطني.
ألنها ضد «عدو» خارجي .أما الثورة
فهي ،بالتعريف ،ضد «عدو» داخلي.
هذا ما تجسد في الثورة الفرنسية ضد
استبداد أنظمة السالالت وفي كل الثورات
المشابهة والمشتقة منها ،ومن بينها
الثورة اللبنانية وثورات الربيع العربي
التي واجهت استبداد الجمهوريات
الوراثية وأنظمة االنقالبات العسكرية.
وهو ما يمكن أن تكون قد مثلته الثورة
البوذلشفية ،حين انسحبت من حروب
الخارج لتناضل ضد ما أسمته استبداد
رأس المال.
لم تسأل قوى الرابع عشر من آذار عن
أسباب تفرق الشمل وتراجع االنتفاضة
وانهيارها .لم تتجرأ أو لم تحاول أن تعيد
قراءة التجربة .هذا يحتاج إلى جرأة في
النقد الذاتي لم يتوفر إال لطرف واحد فيها
هو وليد جنبالط الذي ،من غير أن يتخلى
عن مواجهة النظام السوري ،استدرك أن
معركة التحرر الوطني ال تكون ناجحة إال
بوحدة وطنية ،فقرر االحتفال بمصالحة
الجبل بمشاركة صاحب الغبطة.
بالمصالحة تم وضع النقد الذاتي
«الجزئي» موضع التطبيق .لكنه بدا
كعزف منفرد أو تغريد خارج السرب .لم
يتحوّل إلى «جوقة» ،حتى بعد قيام حزب
«الكتائب» بقيادته الجديدة ،بعد سنوات،
بعملية نقد ذاتي أكثر جرأة من األولى،
لكنهما لم يلتقيا في نقطة زمنية واحدة،
ولم يجدا نطاق تعاون واحدا ً حتى في
االنتخابات النيابية األخيرة ما أضعف من
جدوى النقد وأبقاه ملتبسا ً وغير واضح
وغير مفهوم في نظر الثورة.
شعار الثورة الوحيد هو إعادة بناء
الدولة ،أو إعادة تكوين السلطة ،بتشكيل
حكومة وانتخابات نيابية مبكرة ومحاسبة
المسؤولين عن الفساد السياسي والمالي،
من غير إشارة إلى مخاطر التدخل
الخارجي السوري واإلسرائيلي واإليراني،
وهي مخاطر موجودة .ذلك يعني أن
الثورة غادرت مرحلة التحرر الوطني الذي
بشرت به انتفاضة االستقالل ،لكنها ورثت
أبهى ما فيها ،وحدة شباب لبنان وشاباته
تحت راية العلم الوطني وبغياب األعالم
الحزبية مع برنامج للتغيير في آليات عمل
النظام السياسي.
تبقى الثورة ثورة وإن خمدت طالما
أنها لم تتخل عن برنامجها للتغيير،
ولم تقع في فخ العودة إلى مشروع
تحرر وطني ،وإال فمصيرها كانتفاضة
االستقالل ٌ
بعض من ماضينا الجميل.
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استقلت من "الجبهة الشعبية"
وتح ّولت من يساري ّ إلى ليبرالي
أ ّيدت ظاهرة ميشال عون عام  1988واعتبرته منقذًا

للدكتور مصطفي علوش تجربة سياسية غنية بعضها حديث في
السياسة وبعضها مخفي ّ ولم يسبق أن كشف عنه إل ّ لمامًا .النائب
السابق ونائب رئيس «تيار المستقبل» قبل أن يستقيل من «التيار» كان منتظمًا
في العمل األمني في «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» وتحديدًا في
العمل الخارجي الذي كان يديره وديع حداد الرجل اللغز والمخطط للكثير
من العمليات األمنية وخطف الطائرات .بقي مع «الجبهة الشعبية» حتى
العام  1983بعداإلجتياح اإلسرائيلي عندما بدأ يطرح تساؤالت حول جدوى
نجــــــم الهــــــاشم
كيف تابعت تعليمك في الجامعة؟

 عندما أنهيت البكالوريا أردت أن أتابعتعليمي الجامعي .لم أستطع أن أتدبّر أموري
املادية .حاولت الذهاب إىل العراق عن طريق
حزب البعث .كان ردّهم أنّك لست حزبيًا ولم
تنتظم معنا ويمكن إرسالك لدراسة التاريخ
ولكن ليس الطبّ  .قصدت الحزب الشيوعي
أيضا ً قالوا يل لست حزبيًا وعىل كل يجب أن
تدفع  5آالف دوالر مقابل املنحة .لم أستطع
تأمني املبلغ .حاول أحد الرهبان الذين كنت
أعرفهم من أيام املدرسة ،تأمني منحة يل يف
بلجيكا ولكن عن طريق النائب وقتها طوني
فرنجية .رفضت ألسباب سياسية فتوجّ هت
إىل الجامعة اللبنانية يف الحدث وبقيت هناك
حتى اندلعت حرب «امليّة يوم» بني «القوات
اللبنانية» والجيش السوري .تركت ومشيت
عــى خط التماس حتى ســاحة الربج وقد
تع ّرض يل أحد الحواجز السورية ،وذهبت من
هناك إىل طرابلس .بعدها ذهبت إىل فرنســا
مع شقيقتي التي تسجّ لت لدراسة الطبّ يف
مونوبوليه وبقيت شه ًرا وتسجلت يف ecole
 de droitيف تولوز وكانت هناك تســهيالت.
اتصل بــي والــدي وقــال يل إن الجامعة
األمريكية يف بريوت فتحت باب التســجيل
بعدما كانت أقفلت فعدت وتســجّ لت فيها
لدراسة الطبّ .

«الجبهة الشعبية»
إلى متى بقيت عالقتك بالجبهة
الشعبية؟

 خالل هــذه املرحلة بقيت عىل عالقةمع الجبهة الشــعبية وقمت بثالث مهمات
تدريبية يف بغداد .كنت أذهب الجمعة وأعود
األحد وأنقل تعليمات ومعطيات ومعلومات.
كانوا يعتربون أنّه ال يجب أن أقوم بمهمات
تُع ِّرضني للخطر املبارش وكوني يف الجامعة
األمريكيــة وأدرس الطب كان هــذا األمر
يســهِّ ل حركتي .يف اجتيــاح  1982كنت يف
طوارئ مستشــفى الجامعــة األمريكية.
بقيت يف مخيم شــاتيال تحت الحصار نحو
عرشة أيام .بعد خروج الفلســطينيني عدت
إىل الجامعــة قبل أن تحصل املجزرة .تجربة
اإلجتياح خلقت لديّ تســاؤالت عن جدوى
املواجهة املســ ّلحة .رصت أسأل :هل هذه
هي الطريق الصحيحة والحقيقية لتحقيق
الهدف واإلنتصار عىل إرسائيل؟ لذلك تقدّمت
باســتقالتي ولكن بقيت عالقــة الصداقة.

العمل المسلح .بعد انتقاله إلى دراسة الطب في الجامعة األميركية
وبعدما أصبح طبيبًا مقيمًا أعجبته ظارهة ميشال عون في العام 1988
فأ ّيده وتر ّدد إلى قصر الشعب في بعبدا قبل أن يشعر باألسى عليه
في  13تشرين .بعدها تعرّف إلى رفيق الحريري وكان عمل في الواليات
المتحدة األميركية وظهر عنده التح ّول من اليسار المتشدّد إلى اليبرالية
اإلجتماعية .أعجبه الحريري الذي أتى إلى لبنان من ضمن مشروع إقليمي
ودولي كبير .ومن هناك سيبدأ مسيرته في «تيار المستقبل».

من طرابلــس .قناعاتي السياســية بقيت
يسارية ولكنني بدأت التحوّل نحو الليربالية
اإلجتماعية .نظرتي إىل الحرب َّ
تغيت .رصت
ً
خصوصا أ ّن كل
أعترب أننا كنّــا ك ّلنا ضحية
الذيــن ُقتِلوا عىل الجبهــات كانوا من أفقر
الناس مــن الجهتني .أبنــاء القرى .كانت
الحرب طائفية وكان ضحاياها من الفقراء
الذين بدل أن يكونوا متضامنني مع بعضهم
كانوا يقتلون بعضهم من أجل األغنياء.

كانت هناك رســائل أرســلتها إىل جورج
حبش .م ّرة طلــب منّي عدم اإلســاءة إىل
ً
متساهل معه.
النظام الســوري وأن أكون
رددت عليه برســالة منتقدًا «وزعلت بعدها
ألنني زعّ لته» .كنــت أحبّه كثريًا ويبقى من
الشخصيات التي احرتمتها جدًّا.
«انحــ ّ
ط عىل رايس» عــرة آالف لرية
بالجبهة الشــعبية بطرابلس سنة .1976
حصل خالف داخــل الجبهة بــن القيادة
والجناح الخارجي وتحوّل إىل خالف دموي.
كيف تدبّرت أمورك المادية في
وقتها ت ّم فصل وديع حداد واملجال الخارجي
الجامعة األميركية؟
عن الجبهة الشــعبية .حصــل الخالف مع
 كنــت ج ِّديًا يف التعليــم .انتقلت مناليســاريني العقائديني يف الجبهــة الذين
برنامج فرنيس إىل برنامج
اعتربوا أنّه ال جدوى من
أنكليــزي يف الجامعــة
العمليات الخارجية وأ ّن
ً
األمريكيــة وســكنت يف
أمــوال تدفع لقاء
هناك
الحمرا وتعرفت إىل زوجتي
هذه العمليات وال تدخل
في لقائي األول مع
ضمن حســابات الجبهة الرئيس رفيق الحريري لم يف الجامعــة .حاولت أن
أنجح يف مهنتي وأن أتع ّلم
وموازنتهــا .واعتــروا
أنّهــا صــارت تخــدم أجد فيه ذلك الرأسمالي
وأكمل .سنة  1984مررت
أجهزة مخابــرات معيّنة الذي يريد أن يشتري الناس بأزمة مادية .أصيب أخي
وتقبض مقابل الخدمات بماله وال ممثل السعودية يف طرابلس ممــا أدى إىل
مكافآت مالية وليس من صرت أرى فيه المسؤول شلله .توجهت كل مقدّرات
العائلة ملساعدته ولعالجه
خالل التنظيــم .جورج
الذي يحمل مشروعًا
عىل مــدى ســتة أعوام.
حبــش ووديع حداد بقيا
ســمعت وقتها أن رفيق الحريــري يقدّم
محافظني عــى العالقة حتى مرض جورج
مســاعدات للطالب قدّمــت طلبًا وحصلت
حبش ففصلت القيــادة املؤقتة وديع حداد
عىل منحة .ولكن بعد ذلــك كان بعض من
وحصلت اشــتباكات وتصفيات سيئة عىل
هم يف مؤسســة رفيق الحريري يف طرابلس
طريقة الكاوبوي ال أحبّ أن أتذكرها وبقيت
يكرهون والدي فحالــوا دون حصويل عىل
بعيدا عنها .تركت الجبهة سنة .1983
منحة أخرى وكذلك منعــوا أخوتي .ولكن
أنس هذا الجميل .الســنة التالية َ
لم َ
دفعَ ت
كيف عشت تجربة حرب طرابلس
عنّي زوجتي ثم رصت أتقاىض راتبًا كطبيب
وسيطرة حركة «التوحيد اإلسالمي»
مقيم واشتغلت كجراح حرب يف مستشفى
عليها؟
الجامعــة األمريكيــة ورصت أعترب الحرب
 خالل معارك طرابلــس بني الجيشً
مطلقا.
األهلية رشًّا
الســوري والفلســطينيني بعد عودة يارس
عرفــات إىل املدينة كنت يف بــروت .تجربة
لهذا السبب أ ّيدت ظاهرة العماد
حركة التوحيد اإلسالمي عشتها بمساوئها.
لم أكن أحبّ املجيء إىل املدينة .ما كنت أرتاح
عون عام 1988؟
 عندمــا وصل العماد ميشــال عونإىل الزيّ األفغاني وراكبي الخيول .لم اقبل أن
إىل رئاســة الحكومة العسكرية بعد انتهاء
تكون مدينتي عىل هذه الصورة املتشــددة.
والية الرئيس أمني الجميل عام  1988كنت
عائلتــي انتقلت إىل املنيــة والضنية وربما
من أش ّد املتحمسني له لدرجة أنّني ع ّرضت
كانت هذه من أســوأ التجــارب التي م ّرت
ً
حياتي للخطر يف «املنطقــة الغربية» ألّنني
متعاطفا مع
عىل طرابلس .ولكنّني كنــت
كنت أدافع عنه تجاه حركة «أمل» و»حزب
الفلسطينيني ضد النظام السوري .اعتربت
ً
تحالفــا موضوعيًا بني هذا النظام
أن هناك
الله» وبدأت أتحدّث عنه كمنقذ.
برئاسة حافظ األسد وبني إرسئيل ضد يارس
هكذا تعرّفت إلى الحريري
عرفات والقضية الفلسطينية .ارييل شارون
كنت تعرفت إىل رفيق الحريري؟
أخــرج عرفات من بريوت واألســد أخرجه

عملية  13تشرين :الجيش السوري في قصر بعبدا

اجتياح 1982

 لم أتع ّرف إليه يف تلك الفرتة .حصلتعىل املنحة الوحيدة فقــط .نظمن تجمعً ا
لألطبــاء املقيمني بني الرشقيــة والغربية
وكنّــا نجتمع يف مكان قرب نهر بريوت مع
أطباء عونينيّ .
حضنا مجموعات وطلعت
أكثــر من مــرة عىل قرص الشــعب حتى
أتتني نصيحة من أستاذتي الدكتورة نهى
السلطي «شو بدّك بهالشــغلة» .ما عدت
طلعت .يف هذا الج ّو كنت .اعتربت أنه يمثّل
الرشعية والدولة والجيش ض ّد امليليشيات
ّ
وأن حربــه مــع «القوات» كانــت كذلك.
تحمّ ســت له وزعلت عندما حصلت عملية
 13ترشين .قصة هروبه املذ ّل ّ
غيت نظرتي
إليه .تراجعــت إىل الــوراء .اعتربت أنه ال
يجوز أن يرتك أهله وجيشه وناسه ويهرب
بهــذا الطريقة وأنه ال يســتحق أن يكون
قائدًا .انتهت هذه املرحلة .ســافرت بعدها
إىل أمريكا حيث حصل عنــدي التحوّل من
ِّ
متعصب إىل الليربالية اإلجتماعية
يســاري
ً
خصوصا بعد انهيار اإلتحاد الســوفياتي
وسقوط جدار برلني .بدأت أنظر إىل الشعب
األمريكي بطريقة مختلفة .الذين اشتغلت
معهم ع ّلموني كيف تكون املهنية والتواضع
وكيف يكــون الصدق ،وبعدما كنت عانيت
كثريًا مــع أطباء واســاتذة يف لبنان كانوا
فاســدين تع ّرفت إىل نخــب محرتمة جدًّا.
يهود وكاثوليــك وبروتســتانت ...كلهم
يترصّفون معك كإنسان .يحرتمون عملك
ويعطونك باملقابل عــى قدر ما تعمل وما
تتعب وما تعطــي .يحرتمونــك إذا كنت
رصيحً ا معهم حتى لو كان رأيك ضدّهم أو
انتقدتهم .نظرتي إىل العالقات اإلجتماعية
والرأسمالية ّ
تغيت.

متى بدأت العالقة مع رفيق
الحريري؟

 عندما وصل رفيق الحريري إىل الحكميف العام  1992اعتــرت أنه وقت العودة إىل
لبنان مع أنّــه كان لديّ عمل هناك .حصلت
حرب  1993يف الجنوب وشــعرت أنني بعيد
من املواجهــة .كان يأتينــا مرىض من كل
الجنسيات ونجري لهم العمليات ومن بينهم
يهود وإرسائيليــون .قلت ملاذا ال أخدم أبناء
بلدي؟ أكثر مــن ذلك ،اتصل بي والدي وقال
يل :هل تريدنــي أن أموت وحيــدًا؟ قدّمت
اســتقالتي وعدت .كانت هنــاك صعوبات
أمامي لكي استطيع العمل يف مستشفيات
طرابلس .كانت التسهيالت تعطى أكثر ألبناء
العائالت .رصت أعمل يف مستشفيات عكار.

ياسر عرفات في طرابلس

مصطفى علوش طبيبًا

عام  1994ق ّررت أن أر ّد املنحة التي حصلت
عليها من مؤسســة رفيق الحريري .ذهبت
إىل مكتبهم يف طرابلس قابلت املسؤول وقلت
له إنني أريد أن أر ّد املنحة و»أشكركم ألنّكم
ســاعدتموني» .قال يل «هذه منحة وليست
قرضــا» .كان املبلغ  26ألف لرية ولم َ
ً
تبق له
قيمة يف ذلك الوقــت .بعدها اتصل بي بالل
حمد رئيس جمعية «متخرجي مؤسســة
الحريــري» وقال يل« :ســمعت أنك تريد أن
ترد املنحة التي حصلت عليها .هذه مبادرة
جيّدة ومحرتمة هل نســتطيع أن نلتقي؟».
أتــى إىل طرابلس والتقينــا .بعد أيام اتصل
بي وقال إنّه أخــر الرئيس رفيق الحريري
عنّي وســألني إذا كنت أحبّ أن التقيه .قلت
له يل الرشف طبعاً .كان موعدي الســاعة 8
صباحا يف قرص قريطم .وصلت الســاعة 7
ونص .كان املكان كخلية نحل .عجقة زوّار
وناس .الساعة  8وتلت حصل اللقاء بحضور
بالل حمد .لم أجد فيه ذلك الرأســمايل الذي
يريد أن يشــري الناس بمالــه وال ممثل
الســعودية رصت أرى فيه املســؤول الذي
يحمل مرشوعً ا .سألني عدة أسئلة وانتقدته
ً
مثــا قلت له إنه ال يمكنه
يف بعض األمور.
أن يح ّل األمور دائمًا من كيســه و»إذا كنت
تعتقد أن األمور بتميش دايما بهذه الطريقة
فأنت مخطئ ألن السياســيني يف لبنان ك ّلما
أعطيتهم ك ّلمــا طلبوا املزيــد واعتربوا أن
هذا عــرف ّ
وحق لهم» .انتهى اللقاء وقال يل
«انشاء الله ستكون لنا لقاءات أخرى».
يتبع الجزء الثالث:
اغتيال الحريري ه ّزنا و 8آذار أحبطتنا
و 14آذار أنقذتنا
(األربعاء  9ترشين الثاني)

محـــــليـــــات
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الخشية من بيئة حاضنة لـ"الكوليرا" في النبطية
النبطيـــة ـ رمـــال جـــوني
أزمــة امليــاه مســتم ّرة يف قرى
النبطية ،وشــبكات الرصف الصحّ ي
مهرتئة ،ما يعنــي ّ
أن البيئة الحاضنة
لـ»الكولريا» باتت جاهزة النتشارها،
وهذا ما دفع محافظ النبطية الدكتور
حســن فقيــه التّخاذ قــرار يقيض
بإخضاع ك ّل اآلبار الجوفية لالختبار.
 90باملئة منها غــر رشعية ،حُ فِ رت
للتجارة يف زمن األزمة ،وتش ّكل اليوم
تهديــدا ً للســامة يف ما لــو تأ ّكد ّ
أن
مياههــا غري صالحــة وملوثة ،وهي
تنقل اىل املنازل.
ّ
يبــر بالخري،
ليس هنــاك ما
فالتخبّط الحاصل ال يــي ّال بمزيد
ّ
والتضخم ،ك ّل ذلك يحصل
من االنهيار
عىل مرأى ومســمع القوى السياسية
التي «طنّشــت» عن مشــاكل الناس
وهمومها وانشــغلت بتقاسم جبنة
الحكم.
ّ
يتنقــل جابي املياه مــن بيت اىل
آخر حامالً دفرته وقلمه ،ال يسمع ّال
عبارة «تجي املي مندفع اشرتاك» .م ّر
زمن طويل عىل غيابها عن املنازل ،كل
املشــاريع التي أقيمت من خط الـ24
كهرباء اىل الطاقة الشمســية وغريها
لم تنجــح يف ح ّل املعضلــة .يتصادم
بالنــاس ،يحاول رشح عــدم عالقته
باألمر وبأنّه موظف يقوم بعمله ،غري

مياه آسنة في الطرقات

ّ
ّ
النــاس للســؤال:
محقة أيضاً:
أن الناس
«مــن يحمينــا من
«وين املي»؟ «ما بقى
ال
الـ»كولــرا»
قادرين نشــريها»،
المحافظ قرّر التحرّك
ســيّما وأن الشبكات
كلمات يســمعها كل
لتطويق الوباء
يوم ،فال املياه ّ
مهرتئــة؟ وأكثر ما
تدفقت
يطــرح اليــوم :هل
من «حنفيات» املنازل،
وال الجابي َّ
املياه التي تــروي املزروعات صالحة؟
حصل االشرتاكات ،والخوف
أم تتســلل إليها املياه اآلســنة التي
األكرب اليوم من تســلل الـ»كولريا» إىل
تســتبيح الطرقات بســبب انسداد
الخ ّزانات نتيجــة انتقالها من اآلبار
املجاري وعجز البلديــات؟ واألخطر،
والصهاريج وغريها ،وهذا كان محور
بحســب مصادرّ ،
«أن احــدى الربك
نقــاش طويل بني محافــظ النبطية
الزراعيــة التي يــروي منها عرشات
وعدد من البلديات.
املزارعني مزروعاتهــم تخرتقها املياه
إهرتاء الشــبكات العامة للمياه
اآلســنة ،فأحد «ريغــارات» الرصف
والرصف الصحي وغريها كلها دفعت

حياكة ِشباك الصيد بالصنّارة...
حِ رفة قديمة العهد

الصحي عىل مقربة من قناة تصل إىل
الربكة ومع كل انســداد ترسي املياه
اآلســنة يف القناة ومنهــا إىل الربكة
ومنها إىل املزروعات ،ما يعني ّ
أن خطر
الـ»كولريا» بات داهماً ،وعىل املعنيني
التحرك رسيعاً».
يبــدو ّ
أن فقيه بدأ يقــرأ الخطر
الداهم ،فـ»املســؤولية اليوم كبرية،
وكما واجهنا «كورونا» علينا مواجهة
الـ «كولريا» التي قد تطرق باب القرى
يف أي لحظة ،صحيح ّ
أن مستشــفى
النبطية الحكومي جهّ ز قسماً ،غري ّ
أن
املواطن اليوم غري مستع ّد ألي وباء وال
قدرة له عىل رشاء دواء».

الكالب الشاردة تغزو بعلبك وأحياءها
بعلبـــك  -عيســـى يحيـــى

الحصني إلى جانب والده يحيك الشبك

الشمــــال ـ مايـــز عبيــــد
حكاية حبّ وانسجام تجمع بني الحاج
أحمد الحصني ونجله محمد وشباك الصيد
التي يحيكانها ،عمرها عرشات السننيّ .
يلف
الحصني خيوط الشــبك عىل يديه املتعبتني
املحارصتــن بتجاعيــد عددهــا من عدد
الســنوات الطوال التي ال يزال يعمل فيها يف
هذه الحرفة ،صانعا ً من هذه الخيوط شباكا ً
جميلة مناسبة لكل أنواع السمك.
يف دارتــه يف بلدة ببنــن العكارية التي
يعمل أغلبية ســ ّكانها يف صيد األســماك،
يعكف الحصني مع نجله املختار الســابق
محمد عىل حياكة شــباك الصيد بالصنّارة.
ورثهــا عن أبيه وو ّرثها إلبنه،
حرفة قديمة ِ
ويُع ّد من بني القليلــن الذين يجيدون هذه
الصناعة وعددهم يف عــكار بات ال يتجاوز
عدد أصابع اليد الواحدة .يستخدم شباكا ً من
هذا النوع عادة لصيد «الجاروفة» ،ويدخل يف
هذه الصناعة العديد من األدوات .فإضافة إىل
خيط الشبك؛ هناك الحبال والرصاص وأدوات
أخرى ،وصانع الشباك بلغة البحّ ارة يسمّ ى
«الرضّ يب» ،ومن يمتهن حرفة الصناعة فال
بد أن يجيد صيانتها يف حال تع ّرضت للتلف،
ولكن العكس غري صحيح.
يؤكد املختــار محمد الحصني ّ
أن والده
«يجيد الحرفة عىل أصولها» ،وقد تع ّلم منه
الكثري «وال يزال هناك اكثر ألتع ّلمه ،فوالدي
مدرســة يف هذه الحرفــة» .ويضيف« :مع
ارتفاع أســعار املواد التي تدخل يف صناعة

الشباك بشــكل كبري؛ حيث ّ
أن صنع شبكة
واحــدة يحتاج إىل حواىل املئــة مليون لرية.
ازدهرت الصيانة عىل حساب صناعة الجديد؛
تفاديا ً من الصياديــن لدفع أكالف باهظة
جميعها بالــدوالر «الفريش» .لذلك بات من
النوادر أن نصنع شبكة جديدة لصياد ،لكنّنا
نجري يوميا ً صيانة لشباك عدّة».
ويرشح املختار الحصني شغفه ووالده
الثمانيني بهذه الصناعة« ،كانت روح الحياة
وما زالت .فعليهــا تربّينا وتع ّلمنا من الوالد
أصولها وفنونها ،وباتت هي بالنســبة إلينا
مصدر رزقنا ،وهناك الكثري من األشخاص يف
ببنني وخارجها تعلموا أيضا ً من الوالد هذه
الصناعة» .ومن دون أي تردد يقول« :نحن ال
ولن نبخل بتعليم رضب الشبك لك ّل من يريد
ذلك ،يف ببنني وخارجها ،فنحن ال نريد لهذه
الصناعة اليدوية التقليدية أن تموت وتندثر؛
ال سيما و ّ
أن صيد السمك مهنة أكثرية أهايل
وســكان ببنني وعائالتها .لقد د ّرس والدي
الصناعة يف عدة دورات أيضا ً وكلنا أمل يف أن
نراها منترشة يف ببنني ويف كل املناطق ،ألنها
صناعة حقيقيــة تفتح بيوتا ً وتؤمّ ن فرص
عمل ملن أراد».
زمــن يفقد فيــه البلــد صناعاته
يف
ٍ
وتنهار قطاعاته مع غيــاب رعاية الدولة،
ّ
يتمســكون بهذه الحِ رف
ثمّ ة أشــخاص
والصناعات التقليدية ويعتربونها جزءا ً من
صمودهم ووجودهم .هؤالء يشبهون الزمن
ّ
نحــن إليه جميعاً ،أوليس لهم
الجميل الذي
الحق بأن تدعمهم الدولة كما يدعمونها؟».
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تعاني مدينة بعلبك منذ أكثر من سنة
كسائر بعض املناطق اللبنانية من مسألة
إنتشار الكالب الشاردة التي تشكل خطرا ً
عىل اإلنسان والبيئة معاً ،بعدما تخىل عنها
بشــكل كبري ،وغابت
أصحابها وتكاثرت
ٍ
البلديات عن اجرتاح الحلول نتيجة عجزها
املايل ،ووقع املواطن فريسة اإلهمال الذي
يتســبب بأمراض تضاف اىل قائمة األزمة
الصحية التي نعيشها.
شــوارع
يف
الضالة
إنتشــار الكالب
كالب شاردة أمام مبنى البلدية
مدينة بعلبك وأحيائها لم يكن يشكل قبل
ً
قضية تدب الرعب يف قلوبهم ،فالظاهرة كانت
األزمة اإلقتصادية التي تعصف باملواطنني،
مقبولة وبأعدا ٍد قليلة جداً ،فهذه الكالب تبحث عن بقايا الطعام واملخلفات التي يرميها
الناس بعدما فاضت عن بطونهم .ومع تفاقم األزمة وسعي املواطنني إىل تأمني طعامهم
«بطلــوع الروح» من دون أن يفيض عنهم ما يطعمونه للحيوانات ،باتت األعداد الكبرية
التي تنترش يف الشــوارع بحثا ً عن طعام من دون أن تجده تؤرق حياتهم وتثري الخوف يف
قلوب أبنائهم الذين يتوجهون إىل مدارســهم صباحا ً سريا ً عىل األقدام بعد إنعدام فرص
الوصول إليها بواسطة الحافالت لعدم القدرة عىل دفع البدل الشهري ،األمر الذي دفعهم
لرفع الصوت بغية تدخل الجهات املسؤولة للحد من تلك املشكلة من دون أن يلقوا جواباً.
ومع دخول فصل الشــتاء والربد ،تعاظمت أعداد الكالب حيث تُشاهد قطعانا ً تسري
خلف بعضها البعض أمام املنازل ويف الشوارع ،وتهاجم يف كثري من األحيان املا ّرة ،يف سلوكٍ
عدواني األمر الذي يســتدعي حالً جذرياً ،وسط غياب الوعي واالدراك للتعامل مع سلوك
هذه الحيوانات ،ما يدفع الناس إىل اطالق النار عليها أثناء مهاجمتهم أو دخولها باحات
املنازل.
ومع تكرار املشــهد اليومي من حوادث بني فينةٍ وأخــرى وتكاثر الحاالت املرضية
بشــكل مبارش عرب «عضة» الكالب ،أو مــن خالل الطعام والخضــار ،جاءت مبادرة
«العائلة البعلبكية» يف سبيل حل املشكلة بشــكل متكامل يراعي القانون املحيل والدويل
والرفق بالحيوان .ويف هذا اإلطار يقول الدكتور ســهيل رعد أحد أبناء العائلة البعلبكية
وصاحب الفكرة واملبادرة لـ»نداء الوطن»« :إن مشــكلة الكالب الشاردة أحدثت أزمة يف
كل قرية ومدينة لبنانية وأنتجت مشــكالت كثرية أبرزها صحية وسط غياب الوعي لدى
املواطنني ملعرفة األمراض التي تسببها الكالب وأهمها :داء األكياس املائية الكليبية وداء
الكلب ،واألوىل هي عبارة عن دودة تعيش يف أمعاء الكالب وتخرج مع الرباز عىل األعشاب
والنباتات واملياه ،وتعيش حتى  12شهرا ً وتنتقل العدوى منها اىل املوايش واالنسان ،ناهيك
عن االحتكاك املبارش بالفرد ،والحظنا كمختربات أنسجة أن عددا ً كبريا ً من العمليات التي
تُجرى تكون فيها أعضاء االنسان مصابة بهذا املرض».
وحول املعالجات التي يمكن أن تســاهم يف الحل أشار إىل «أن املوت الرحيم هو أحد
الحلول املعتمدة يف الدول األوروبيــة ،وهو التخلص من الكالب من دون عذاب وبطريقة
رحيمة عرب اعطائها مخدرا ً ثــم دواء يوقف عمل القلب» ،مضيفا ً أن «غياب املتابعة من
املسؤولني ال ســيما البلديات وجمعيات الرفق بالحيوان أنتج هذه الظاهرة ،وبني صحة
اإلنسان والحيوان فاألولوية لإلنسان يف ظل ما نعيش من أزمات إقتصادية وصحية ،عىل
أن تتوىل البلدية املرشوع يف حال أُخذ به».

أخبار سريعة
"الطائف" في لقاء
ميقاتي  -البخاري
عشية الذكرى الثالثة والثالثين إلتفاق
«الطائف» والتي تحييها السفارة السعودية
في قصر األونيسكو ،إلتقى رئيس حكومة
تصريف األعمال نجيب ميقاتي سفير المملكة
وليد البخاري في السراي وتط ّرق إلى
موضوع الطائف ،كما بحث معه العالقات
الثنائية بين البلدين .وفي السياق ،أشار
وزير الداخلية والبلديات ّ
بسام المولوي عبر
«تويتر» إلى أن «الطائف يبقى ركيزة أساسية
للكيان اللبناني ومحطة نعيشها بقناعة
ّ
«نتمس ُك به
تامة لتعزيز الشرعية» .وأردف:
فهو يُمثّل اإلرادة اللبنانية الجامعة في ظ ّل
الرعاية العربية وفي وجه المغامرات التي
تحاول خائبة كسر ميثاقيته» .وختم تغريدته
بالقول« :ملتزمون دائما ً بطائف العروبة
ونهائية الكيان اللبناني».

جلسات "الدستوري" مفتوحة:
بعض الملفات ال تزال
في "الداخلية"
يواصل المجلس الدستوري عمله لجهة
الفصل في الطعون النيابية المقدّمة إليه.
وبعد أن ر ّد على دفعتين  9طلبات من
أصل  ،15أشار أحد قضاة المجلس لـ»نداء
الوطن» إلى أن «جلساته مفتوحة بشكل
يومي لدراسات الطعون الـ 6المتبقية
ّ
أمامه» .وعن مفاجآت قد تُسجّ ل في بعض
الدوائر خصوصا ً في المتن الشمالي،
والشمال الثالثة (طرابلس) ،و َ
َضعها القاضي
في خانة التكهّ نات ،مشدّدا ً على أن «المجلس
الدستوري يدرس الملفات بحرفية ومهنية
عالية من دون أي تدخل في مهمّ ته ،إضافة
إلى استدعاء المعنيين واإلستماع إليهم».
ّ
المتوقعة إلنهاء دراسة
وعن الفترة الزمنية
الطلبات و ّ
البت بها ،لفت عضو المجلس
إلى «أننا ننتظر ورود الملفات المتبقية لدى
وزارة الداخلية والبلديات إلنهاء المسألة».

إصابة عسكري ومقتل مطلوب
على عالقة بـ»أبو سلّة»
أفادت قيادة الجيش أنّه «أثناء مالحقة
دوريّة من مديرية المخابرات في منطقة
جبل لبنان المطلوب (ح .ز ).لدى فراره
بسيارة يقودها شخص آخر ،وعند محاولة
توقيفه ،أطلق النار على عناصر الدورية
وأصاب أحد العسكريين بجروح ،فر ّد
العناصر بالمثل ما أدى إلى مقتله وتوقيف
من كان برفقته» .وأشارت إلى أن «المذكور
مطلوب بموجب  21مذ ّكرة توقيف الرتكابه
جرائم عدة ،أهمّ ها قتل أحد األشخاص في
منطقة البقاع وإطالق النار على دوريات
أمنية وتهريب أحد أخطر تجار المخدرات
الملقب بـ»أبو سلة» وتجارة األسلحة وإدارة
شبكات لإلتجار بالمخدرات وترويجها
في أكثر من منطقة لبنانية» .أضافت:
ُ
«ض ِبط سالحه المُستخدَم في إطالق النار
إضافة إلى أوراق ثبوتيّة مزوّرة وكميّة من
مالي».
المخدّرات ومبلغ ّ

إعـــــالنــــات رســــميـــــة
إعالن صادر عن محكمة طرابلس
الرشعية السنية
غرفة القايض الشيخ سمري كمال الدين
إىل مجهول املقام يحيى احمد معماري
يقتيض حضورك إىل هذه املحكمة لحضور جلسة
الخميس  2022/12/1الستالم االوراق الخاصة
بك يف الدعوى املقامة عليك من نرص احمد معماري
بمادة اثبات وفاة مفقــود وإذا لم تحرض لتبلغ
االوراق أو ترســل وكيالً عنك وتتخذ مقاما ً لك يف
نطاق املحكمة خالل عرشين يوما ًتعتربك املحكمة
مبلغا ً نرشا ً ويعترب قلم املحكمة مقاما ً مختارا ً لك
ويجري بحقك اإليجاب الرشعي والقانوني.
طرابلس يف 2022/11/3
رئيس قلم محكمة طرابلس الرشعية السنية
الشيخ طاهر ملحم
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محـــــليـــــات
العـــدد  - ٩٧٧السنــــة الـرابـعـة

الـسـبـت  ٥تشرين الثاني 2022

َ
يشكون":ق ِّلت الرزقة والسمك"
صيّادو األسماك في صيدا
لها ،إســتعدادا ً لرحلة جديدة يف الغد وقد
صيـــداـ محمــــد دهشــــة
تعرضت للتمزيق أو التلف من «النفيخة»
والدالفني الشــاردة والنفايــات التائهة
عىل طول رصيــف ميناء الصيادين
ّ
وكالب البحــر التي بدأت تظهر بشــكل
تصطف مئات املراكب البحرية
يف صيدا،
كبري.
منذ الصباح الباكر بعد رحلة صيد سمك
وســط كومة من شــباك متداخلة
يومية .فاملهنة ترتبــط عضويا ً باملدينة
ّ
األلوان ،ينهمك الصياد محمد رنّو بإصالح
إشتق من
منذ سنني طويلة ،ولعل اسمها
شــباكه وقد مزقتها أسماك «النفيخة»
حِ رفة أهلها ،فــا وجود لصيدا من دون
بعد رحلة صيــده ،يقول
صياديــن يقطنون املدينة
لــ»نداء الوطن»« :ورثت
القديمــة املفتوحــة عىل
املهنة عن والــدي ،ففي
البحــر ،ويحرتفون املهنة
ّ
اإلجتياح اإلرسائييل للبنان
رغم
مشقتها ويتوارثونها  240صيّادًا يعملون
العام  1982الحقه العمالء
وأجدادهم.
آبائهــم
عــن
على أكثر من 140
فهربت معه اىل بريوت عرب
منهــم مــن يبحــث عن
مركبًا في الميناء
املغامرة والحرية شــغفا ً
«الفلوكــة» ،وتع ّلمت منه
بالبحــر ،ومنهم ســعيا ً
املهنة منذ ذلك الحني ،وما
ً
ّ
أتمســك بها كإرث ال غنى عنه رغم
زلت
مهنة كسائر املهن.
للرزق أو
تراجع غ ّلتها ،إرتباطــا ً بتقلبات البحر
يف امليناء ،تشخص عيون الصيادين
والشــكوى من ســمك «النفيخة» الذي
إىل «املــرة» – ســوق البيــع بالجملة،
يتكاثر صيفا ً وشــتاء ويقطع الشــباك
بإنتظار اإلنتهاء من بنائه ،ينقلون غ ّلتهم
ويتلفها ،مــا يجربنا عىل العمل مرتني يف
وتفوح منها رائحة الســمك الطازج إىل
الصيد صباحا ً ويف إصالح الشــباك ظهرا ً
بيوت جاهزة هي بمثابة «السوق البديل»
مع كلفتها العالية بالــدوالر ،إضافة إىل
املؤقت ،فيما يجلــس آخرون عىل طول
ثمن املازوت».
الواجهة البحرية ،يشدّون وثاق مراكبهم
ومن أســباب تراجع املهنــة ايضا ً
إتقــاء لهبوب رياح أو تســاقط أمطار،
«الجاروفة» وهي شــباك صغرية تتميّز
أو يصلحون شــباكا ً متشابكة ال نهاية

بضيــق فتحاتها ،تلتقــط جميع أنواع
األســماك الصغرية منها والكبرية وكذلك
بيضها ،ما يقيض عىل إحتمال تكاثرها،
ما سبّب شحّ ا ً يف الثروة السمكية ،ومعها
اإلســتنكاف عىل وراثة املهنة احياناً ،إذ
لم تعد مهنــة محبّبة لدى كثري من جيل
الشباب .ق ّلت رزقتها وكثرت مشاكلها.
ويقــول الصياد قاســم خليل بديع
لـ»نــداء الوطن»« :قبل عقــود لم تكن
مهنة صيد األسماك مج ّرد مهنة لكسب
قوت اليــوم ،وإنما إرث وتقليد رئييس يف
حيــاة الصيداويني نظــرا ً لعالقتهم مع
البحر املفتوح عىل حكاياتهم وذكرياتهم
الســعيدة والحزينة» ،ويضيف شارحاً:
«لقــد ورثتها عــن والدي الــذي ورثها
عن جدّي ،ولكن لألســف لم تعد تكفي
كفاف العيش الكريــم ،لذلك ق ّررت أن ال
أو ّرثها إلبنــي الوحيد خليل ،كانت مهنة
القوت والبحبوحة التي تؤمن املعيشــة
وصارت «قــوت ال تموت» ،يف ظل األزمة
املعيشية الخانقة ورشاء كل مستلزماتها
بالدوالر االمريكي فيما نحن نبيع باللرية
اللبنانية».
يســتعيد «أبو خليل» ذكرياته مع
البحر ورزقه« ،كنا نعيش يف نعيم ،فهذه
املهنة فتحــت بيوتا ً ّ
وأسســت عائالت

الطائف بين الفاتيكان والسعودية
مجيـــد مطـــــر

ها نح ُن بعد  30عاما ونيّف بتنا امام مرشوعني
متنافرين ،واحد يطالب بتطبيق اتفاق الطائف قبل
الحديث عن تعديله ،وآخر يطالب بتغيريه باملطلق.
املنطق الســليم يفرض قبل اتخاذ موقف من
هذا الســجال ،التأكيد عىل حاجتنــا إلزالة الكثري
من االلتباسات يف خضم الحديث عن اإلتفاق الذي
يتعامل معــه البعض عىل أنه جــاء دفعة واحدة
ُ
وفرض كمؤامر ٍة عىل اللبنانيني ،املســيحيني منهم
عىل وجــه التحديد .بيد أن الواقــع يف مكان آخر،
ويناقض هذا االنطباع الزائف.
ســياق زمني
يف
جاء
يف الواقــع إن الطائــف
ٍ
ٍ
مبــادرات اصالحية صاغت
طويــل ،من ضمــن
َ
ٍ
اصالحات يف الدستور والنظام،
مجموعة
جميعها
بهدف وقف الحرب العبثية ،وإتاحة الفرصة لحوار
غري دموي ،يوقف االنقســام بني حكومتني واحدة
سياسية وأخرى عسكرية.
فالرغبــة الدفينة يف اتهام ُ
الســنّة يف لبنان (
الشــهيد رفيق الحريري تحديــداً) ومعهم اململكة
العربية السعودية باملســؤولية املبارشة عن اقرار
اتفاق الطائف ،بعيدة كل البعد عن الحقيقة (وهي
تهمة مرشّ فــة) ،إذ تكفي العودة اىل ما ُكتب يف تلك
ّ
يتبــن الخيط االبيض من
الفرتة من الزمن ،حتى
الخيط االسود.
واذا اق ّرينا بمقولــة أن «االتفاق الثالثي» مهّ د
صيغ اصالحيــة يف النظام
الطريــق للبحث عــن
ٍ
الســيايس ،فاالتفاق املذكور ّ
وقعه طرف مسيحي
( اييل حبيقــة) طرف درزي ( وليد جنبالط) طرف
شيعي ( نبيه بري)  ،ولم يكن ُ
السنّة وقتها ممثلني
فيه ،يف داللة عىل غياب تأثريهم ،ألسباب أكثر من
معروفة.
الطائــف اتفاقَ ،
صبّــت فيه روافــد كثري ٌة،
وشــ ّكلت ورقة املقرتحات التي قدّمها الفاتيكان
آنذاك رافدا ً من تلك الروافــد .فالورقة التي حملها
املبعوث الشــخيص للفاتيكان أشيل سيلفسرتيني
تضمّ نت ســ ّل ًة من االصالحات من بينها املناصفة
بني املسلمني واملسيحيني ،وقراءة للنظام من واقعه
الديموغرايف .كما دعا سفري الفاتيكان اىل أن يكون
الحل عرب الحوار للوصول اىل قواســم مشــركة،
كرشط للخروج من االزمة.
ومن بني تلك الروافد ايضــاً ،الدور الذي لعبه
ٍ
بتكليف من الســعودية،
الحقا ً رفيق الحريــري
التــي بدأت لعب الدور الــوازن واملحفز عىل اتفاق
اللبنانيني االمــر الذي ازعج البعــض ،فكان الرد
عرب اقتحام متظاهريــن يحملون االعالم االيرانية
(  )1984الســفارة الســعودية يف بريوت واحراق
َ
وهدف االعتدا ُء اىل إبالغ الجميع :لبنان
محتوياتها.
ساحة محتكرة لســوريا وايران ،وممنوع عىل أيّ

وع ّلمت أبناءها وبناتها ،ولكنها مع مرور
الزمن بدأت ترتاجع ،سابقا ً من الفوىض
والصيد غــر الرشعي والنفايات ،واليوم
من الغالء وإرتفاع األســعار وأســماك
النفيخة وكالب البحر التي تتكاثر وتنترش
بشكل غري مسبوق ،والدالفني الصغرية،
إىل جانــب بعــض النفايات الشــاردة
والخشــب وجميعها تم ّزق الشــباك ما
يستوجب رشاء أخرى جديدة أو إصالحها

ودفع نفقات مالية إضافية».
يف صيدا اليــوم نحــو  240صيّادا ً
يعملون عــى أكثر مــن  140مركبا ً يف
امليناء ،يســاهمون بالحفاظ عىل جزء
ّ
يتمسكون
أسايس من إرث املدينة ،إنهم
باملهنة ويمنعون إندثارها رغم التحّ ديات
الكثــرة التــي تواجههــم ،ومرتوكون
ملصريهم من دون دعم ملســاعدتهم عىل
التغلب عىل صعوبة الحياة وأزماتها.

الوالد للممرّض" :إبني عم بيموت بين إيدييّ" واألخير" :شو بعملّك؟!"

مســـاحة حـــرّة

(*)

ميناء الصيادين في صيدا

دولة عربية التأثري من دون موافقتهما.
لطاملا كان دور الســعودية محفــزا ً للهدوء
والتســويات العادلة .فهي دعمــت عقد مؤتمري
لوزان وجنيف للتأكيــد عىل دور اللبنانيني يف انهاء
وجعل ذلك الدور وزانا ً يف مقابل
االقتتال يف ما بينهم،
ِ
العامل الخارجي .كانت ترفض دائما فكرة الحسم
العســكري لفريق ضد فريــق ،او الفوز الرصيح
لطرف عىل طرف ،ملا يف ذلك من مساوئ مستقبلية
عىل صيغة العيش املشرتك يف لبنان .ولعبت دورها
العربي يف املســاعدة عىل إقرار اتفاق الطائف بعد
ّ
حــث دولة الفاتيكان املســيحيني عىل
أن راقبت
االنخراط يف الحوار الوطني ،والقبول باالصالحات
وإال فهم ذاهبون نحو الكارثة.
فمن املنصــف القول إن اململكــة لم يكن لها
مصالح خاصة بها يف لبنان ،واهتمامها يف الشــأن
اللبناني إنما يأتي من خلفية االمن القومي العربي،
واثبتت الوقائع صحة هذه الرؤية .فلم نر او نسمع
يوماً ،أن اململكة حمّ لت لبنــان ،إن يف االزمات بني
العرب أنفســهم ،او يف االزمات ذات البعد االقليمي
والــدويل ،اكثر ممــا يحتمل ،ولطاملــا باركت كل
سياسة خارجية لبنانية بعيدة عن رصاع النفوذ يف
املنطقة.
ال ندري ما يقصده دعــاة تغيري النظام ،انما
ندري خطورة تلك الدعوة التي تأتي ضمن رشوط
غري متاحة ،فــأي تعديل يف الدســتور او النظام
سيكون دراماتيكياً ،وسيأتي بنتائج عكسية .فإن
كانوا يدركون موازين القوى ،فتلك مشــكلة ،وان
كانوا ال يدركونها فاملشكلة اعظم ،فال عاقل يدعو
لتغيري النظــام ،ان كان ال يملك القدرة عىل التأثري
واملوازنة.
هناك فرق كبري بني تغيري لصالح فرد او فريق
بعينه ،وبني تغيري يهــدف اىل تطوير الصيغة نحو
مزيد من املواطنة وبناء دولة املؤسسات .فالخلط
هنا ينتج عن سياسة مبتذلة وقارصة ،تهدف لتربير
االلتحاق باملحور (ما غريو) الــذي ما انفك يعلن
العداء التفاق الطائف الذي أقر ركائز االســتقرار:
نهائية الكيان ،املناصفة ،والهوية العربية.
ال شــك ان اتفاق الطائف ليس نصا ً مقدساً،
ري نحو االفضل مطلوب ومفيد ،إنما هذا
وك ُّل تغي ٍ
ال يعنــي أن يكون التعديل تعســفياً ،وناتجا ً عن
تبد ٍّل يف موازين القوى .فاملشكلة ليست ّ
بنصه ،بل
بتطبيقه .والذي يُعــادي الطائف ،فاته أن امليثاق
املنبثــق منه ،قد عالج ازمة املشــاركة يف الحكم،
فكان وســيلة مقبولة لحل هذه املشــكلة ،ومن
املنطقي اإلفصاح عن صيغة املشــاركة التي يراد
أن يعدل الدســتور بســببها ،وإال سيقودنا نحو
مغامرة جديدة ،كتلك التي خربناها قبل اللجوء اىل
السفارة.
(*) كاتب لبناني

وفاة طفل في مستشفى بقاعي
تمنّع عن إستقباله!

الطفل أسعد عزالدين

بعلبــــك  -عيــــسى يحيى
تتك ّرر املشاهد املأسوية عىل مساحة الوطن التي
يذهب ضحيتها أطفا ٌل أبرياء ذنبهم أنهم يعيشــون
يف بل ٍد غابت فيه املســؤولية واإلنسانية عند املعنيني،
فتســقط عليهم أعمدة الباطون يف املــدارس تار ًة،
ويموتون عىل أبواب املستشــفيات تار ًة أخرى ،ويرتك
األهايل ينامون عىل حرسة فقــدان أوالدهم من دون
عقاب .يصيــب اإلهمال عددا ً كبريا ً من املؤسســات
العامة والخاصــة وينخرها يف صميمها ،ويرسق من
أطفال وشباب يسقطون
الناس فلذات أكبادهم ،من
ٍ
وطن مهرتئ تنعدم فيه املسؤولية وتغيب
عىل مذبح
ٍ
ً
سلعة
أدنى مقوّمات الحفاظ عىل اإلنسان وقد أصبح
رخيصة ،ما يجعل املسؤولني واملعنيني يضعون أسباب
فقدانه يف خانة القضاء والقدر .ومع كل حادثة تُقذف
املسؤوليات يمينا ً ويسارا ً وتضيع حقوق الضحايا ،ما
يُفقد األهل الثقة بالدولة وببعض «الرساالت» الطبية
والتعليمية .آخر فصول اإلهمال والالمسؤولية ،فقدان
العنرص يف قوى األمن الداخيل مصطفى عز الدين ابنه
أسعد ليل الثالثاء بعد إمتناع أحد مستشفيات البقاع
عن استقباله ،لعدم ّ
توفر غرفة عناية لألطفال شاغرة
وعدم القيام باإلســعافات األولية له .ويف التفاصيل،
وفق ما يــروي الوالد لـ»نداء الوطــن» ّ
أن ابنه الذي
كان يســتع ّد ووالدته لإلحتفال بعيد ميالده األول بعد
اســبوع ،ارتفعت حرارته وأُصيب بإسهال حا ّد عند
العارشة من ليل الثالثاء ،فت ّم نقله اىل مستشفى عودة
يف بلدته عرســال واملتخصص بحاالت الوالدة فقط،
فأحالته الطبيبة عىل مستشفى آخر لعدم االختصاص،
والعوارض التي تظهر عليه تشبه عوارض الـ»كولريا»
املنترشة يف عرسال خصوصاً ،فاصطحب الوالد طفله
اىل مستشــفى «دار األمل الجامعي» يف بعلبك ودخل
الطوارئ عند الثانية عــرة ليالً طالبا ً من املم ّرضني
ادخاله العناية والقيام بما يلزم ،فاســتمهله املم ّرض

ليســأل عن غرفة فارغة ،وجــاء الجواب بعد نصف
ســاعة بالنفي ،فتوجه اليه الوالد بالقول« :ابني عم
يموت بني إيديي» ،فر ّد املم ّرض« :شو بعملك»؟
بعدهــا ،توجّ ه الوالد اىل مكتــب الدخول لعرض
ما يلزم من أموال وأبرز بطاقــة الولد الصحّ ية كونه
مضمونا ً عىل نفقة قوى األمــن الداخيل لكنّه أُجيب
ّ
التوســط من دون أن ينجح« ،ولم
بالرفض ،فحاول
يقدّموا للطفل أي اسعافات».
ث ّم توجّ ه ع ّز الدين اىل مستشفى بعلبك الحكومي
حيث تــ ّم إدخــال الطفــل اىل الطوارئ وانعاشــه
باألوكســجني ،وتوجّ هوا له بالقــول« :ابنك خالص،
واألوكسجني قليل عندو» .وبعد اتصاالت اليجاد غرفة
عناية لألطفال يف مستشفيات البقاع ،ت ّم ايجاد غرفة
يف «مستشــفى املرتىض» ،حيث انتقــل الوالد حامالً
طفلهّ ،
لكن سوء فهم حصل :ففي مستشفى املرتىض
غرفة عناية عادية وال يوجد قســم عناية لألطفال،
فتوجه الوالد اىل «مستشــفى العبدالله» يف رياق حيث
فارق ابنه الحياة عند مفرق املستشفى« ،لكنّي أكملت
طريقي وفــور وصويل اىل الطوارئ اســتلمه الفريق
الطبّي من دون أن يســألني شــيئاً ،وبدأوا بإنعاشه
ليخرج بعدها الطبيب يقــول وهو يبكي« :ما قدرت
أعمل يش».
وحمّ ل الوالد املســؤولية ملستشــفى» دار األمل
الجامعي» لعــدم تقديم أي مســاعدة طبية «كانوا
قادرين اســعافه باألوكسجني واالهتمام به ومتابعة
حالتهّ ،
لكن اســتخفافهم بوضعــه الصحّ ي أفقدني
طفيل» ،مشريا ً إىل ّ
أن أحدا ً لم يتواصل معه ،وأنه بصدد
االدّعاء عىل املستشفى وتقديم إفادة لدى مديرية قوى
األمن الداخيل.
وقد ووري الطفل الثــرى ظهر األربعاء ،وينتظر
الوالد والرأي العام من ادارة املستشفى توضيحا ً لكي
ال يتك ّرر املشــهد ،ولكي تكون صحّ ة الناس أولوية،
ّ
بغض النظر عن امكاناتهم املادية.

تحـــت المجـــهر

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٩٧٧السنــــة الـرابـعـة
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الصالة للسالم ال لإلستفزاز

جامعة تعلّم المعرفة ال اإليمان...
األنطونية قوية  -األنطونية كاثوليكية

...وكأننا في الجنّة .وكأن كل ما حولنا «تمام» وفجأة لم يعد من مشاكل في بالدِنا إال أن ال مصلّى في جامعة اآلباء األنطونيين في بعبدا وال
مشاكل تحوم فوق رؤوسنا إال شغب البرتقاليين في مساحات الحوار .فلنبق في المصلى .ال يختلف اثنان طبعًا على أن الصالة راحة وفرج
وطوق نجاة لكن أن تتكرر قصة إبريق الزيت في حرم الجامعة ،وتتجدد مطالبة طالب مسلمين شيعة بإقامة مصلى في الجامعة المسيحية
المارونية ،وحصول هرج ومرج حول ذلك ،لهو أمرٌ يستحق ّ أن نتوقف عنده والسؤال :هل هي ّ
قصة رمانة أم قلوب مليانة؟
بني كل األديان السماوية وال يخ ّل باألنظمة
نــــوال نــصـــر
والقوانني» .نصغي اىل مكتب السيد فضل الله
هاشتاغات تُقصف عىل كل الجبهات:
ع ّلنا نفهم ما أراد إيصاله «ال يشء مفتعالً او
#أموالنا_حالل_وديننا_حــرام و #قاطعوا_
مدروسا ً مسبقا ً يف فعل الطالب لكن املشكلة
الجامعة_األنطونيــه .فلمــاذا يحصل ما
ان الصالة عند املسلمني لها وقت وهم حني
يحصل؟ قبل عرشة أعوام بالتمام والكمال
يؤدون تلك الفريضــة فإنهم يتعرضون اىل
حصــل ما نراه اليوم من قِ بــل ( 37طالباً)
كلمات نابية من ســائقي الســيارات التي
قالوا إنهم يريدون الصــاة .الصالة طبعا ً
تم ّر يف الجوار ،كما ان هناك كالبا ً يف املحيط،
مطلوبة .وهــي مفتاح كل خري وســام
وهي نجسة عندنا وطهارة املكان رشط يف
وليست مســاومة وتحدياً .فهل الدعوة اىل
صحة الصالة» ويتابع الشارح «يف جامعات
الصالة املتجددة يف حرم جامعة لها هويتها
اوكسفورد يسمحون بوجود مصىل اما هنا
وتاريخها الرهباني ســيناريو مدبر؟ سؤال
يف لبنان ،بلد التنوع ،فهذا ممنوع .يقولون
يتكرر يف مشــهدية غريبة عجيبة .طالبٌ -
نحــن جامعة كاثوليكيــة فليمنعوا وجود
يفرتض أنهم أتوا للدراسة والتع ّلم ،خرجوا
طالب مسلمني فيها ولنقسم لبنان .الطالب
من صفوفهــم اىل األرصفــة ألداء الصالة
يريدون مكانا طاهرا ً يص ّلون فيه ليتمكنوا
بشكل جماعي معلنني أنهم يريدون مصىل
من السجود والركوع بحرية».
ٍ
من ّ
يف قلــب الجامعــة .البارحــة ،قبل عرشة
حق املسلمني الصالة بالطبع لكن
اعوام ،قال رئيس املدارس وقطاع الرتبية يف
الســؤال هل يف منع إقامة مصىل يف جامعة
الرهبانية األنطونية آنذاك املدبر األب جورج
كاثوليكية رهبانية حقا ً قمع؟ فلنسأل األب
صدقه «إن الطالب راحوا يصلون يف الكنيسة
جورج صدقه األنطونــي .يجيب «هؤالء ال
واملمرات واإلدارة لم تمنعهم
يريدون الصــاة بقدر ما
ما دامت صلــوات ال يزيد
يريدون القــول ان لبنان
كله لنا وما لنا لنا وما لكم
عدد أفرادها عن أصابع اليد مكتب السيد فضل الله:
الواحدة ،لكن ما حصل أنهم
أيضا لنا .الصــاة تكون
راحوا يجتمعون بالعرشات الطالب يريدون مكانًا
للمحبة والســام وليست
طاهرًا للصالة
مطالبــن بأقامــة مصىل
تحديــا ً واســتفزازاً .هذه
لهم أســوة بوجود كنيسة
جامعة كاثوليكية أنطونية
والسجود والركوع
لديها أنظمــة فمن أحبّ
يف الحــرم الجامعي لكنهم
اإلنتساب إليها ،وفق أنظمتها ،فأهالً وسهالً
أُبلغوا وبحســم رفض ذلك مذكرين إياهم
أنهم يف جامعة كاثوليكية مارونية ونظامها
به .وليصلوا أينما شاؤوا لكن ليس جماعات
ينص ،منذ أنشئت ،عىل ذلك».
يف قلــب الجامعة .يتحدثون عــن الحرية
فليكونوا أحرارا ً لكن حرية اآلخر تتوقف عند
حريتنا .فإذا لم يكن يف بيت خمر وأنا أرشب
صمت «األنطونية»
الخمــر ال أقول لصاحب البيــت أريد خمرا ً
اليوم ،تكررت املطالبة .وخرجت الصور
وأفتعل مشــكلة .هم يتحركون يف كل مرة
التي تنقل صالة الطالب الشــيعة بالتحديد
ليقولوا :نحن هنا .إنهم يريدون أن يفعلوا ما
عىل قارعــة الرصيف وتكــررت الدعوة اىل
يشاؤون من منطلق ديني».
إقامــة مصىل لهم .الجامعــة رفضت فبدأ
لكن ،هم يريــدون مكانا ً هادئا ً يؤدون
رمي اإلتهامــات يمنة ويرسة تحت عنوان:
فيه الصــاة؟ يجيــب األب صدقه «هناك
القمع الجامعي .مقدمني عريضة مطالبني
جامع يبعد ثالث دقائق عن الجامعة .وهناك
بأن يســمح لهم بإقامة فريضة الصالة يف
ثالثة جوامع وأكثر قريبة فليذهبوا اىل هناك
الجامعة وإال مقاطعة الجامعة األنطونية.
يف مواعيد الصــاة .هذا حقهم اما هنا فال.
رئيس الجامعة األنطونيه األب ميشال جلخ
الصالة لله والسالم ال للحرب واإلستفزاز».
ال يريد الكالم فهو قال ما قال يف بيان صدر
لكنهم يرددون ان الجامعة األنطونية أخذت
باسم الجامعة .ونائب رئيس الجامعة األب
اموالهم الحالل وتنظــر اىل دينهم كحرام؟
زياد معتوق خارج البالد ،ينام حني نستيقظ
يجيب األب صدقه «نحن لم ننشــئ جامعة
ويســتيقظ حني ننام ،وبالتــايل ال يمكنه
للصالة وال نعلم اإليمان بل أنشأنا أكاديمية
الكالم حالياً .الجامعــة األنطونية عىل ما
للثقافة واملعرفــة والعلــوم والحضارات
يبدو تحاول أن ال «تزيد الطني ِبلة» واختارت
اإلسالمية واملسيحية والفارسية واألشورية
الصمت .لكــن الطالب اختــاروا الحراك.
أما اإليمان فأمر آخر .نحن نتقاىض أقساطا ً
مىض أســبوع وأكثر عىل ذلك وهم اختاروا
لنعلم الكيمياء والفيزياء والرياضيات وليس
أن يجولوا رافعــن الصوت أمام مرجعيات
اإليمان اإلسالمي ولو فعلنا العكس فحقهم
دينية شيعية .فزاروا منذ يومني السيد عيل
إســرداد أموالهم .الجامعة مساحة للرأي.
فضل الله وطالبوه بالتدخــل .فماذا قالوا
هناك مطاعم يف بريوت تمنع الكحول فهل
وماذا قال أبعد من البيــان الذي صدر عنه
أشــاغب وأتشــاجر مع أصحابها وأحطم
وفيه «ان الصالة عنوان التقاء وأمر مشرتك

فيروز ممنوعة في الجامعة اللبنانية

الجامعة األنطونية تر ّ
حب بطالبها

أثاثها ألحصل عليــه .هناك جامعات تمنع
صوت فريوز فهل أنتســب إليها وأشاغب
ألرفع صوت فريوز .اإليمان ال يكون بالقوة.
زمــن الســيف وىل .ال يمكننــي ان أذهب
كمسيحي اىل مكه بالقوة .ثمة أنظمة يف كل
مكان».
كالم األب جــورج صدقــه األنطوني
واضح وييش بأن اإلســتفزاز يحرك بعض
الطالب.
نعود اىل دارة الســيد عــي فضل الله
للسؤال كيف يتابعون القضية من جهتهم؟
يبدو أنهــم أوكلوا هناك الصحايف قاســم
قصري للتحدث يف املوضــوع مع األب جلخ
وسيُحدد موعد بهذا الشــأن .لكن ما رأوه
هنــاك بأن بيان الجامعــة األنطونية «أتى
ليقفل عىل الحوار قبــل أن يبدأ» ويقولون
«أحد الطالب قال لنا ان عدد الطالب الشيعة
يف الجامعة ارتفع يف اآلونــة األخرية اىل 52
يف املئة» ويســتطردون «تراجع الطالب عن
طلب مصىل فنحن املسلمني ال نحتاج إال اىل
مكان هادئ مرت بمرت للصالة» ويستطردون
«البارحة زارنا األب ميخائيل روحانا لدعوتنا
اىل توقيــع كتابيه الجمهورية الخامســة
والخلق من الحب .هكذا يكون الحوار».

السيد فضل الله

األب صدقه

يعرفون ذلك ويرصون عىل سواه.
الطالب قد ال يعرفون لذلك يجب أن يأتي
الح ّل من الفقهــاء .هؤالء وحدهم ،ممن ال
يستخدمون الطالب وسيلة للقول :نحن هنا،
ســيقع عىل عاتقهم إخبار هؤالء أن الدين
صالة وضمري وانفتاح ال سالحا ً يتم تصويبه
عىل اآلخرين كلما شاؤوا .والسيد عيل فضل
الله من املنفتحني عىل األديان والحوار ،الله ّم
أن تكون قابلية اآلخرين عىل تطبيق مقولة:
ما ال ترضاه لنفسك ال ترضاه لسواك.
نجول بني الطالب .نجــول بني اآلباء.
نسأل الطالب املسلمني واملسيحيني .نسأل
الجامعة ومن فيها .ونسمع كالما مبارشاً:
«الدين ليس ســاحا يُفرض .الدين هو ما
يجعل إنسانيتنا تكتمل».

أنها مسيحية كاثوليكية أنشئت للتعليم
ال لإليمان فلماذا تُســتفز؟ وهل يمكن
لطالب مسيحيني بناء كنيسة يف مدارس
السيد هادي أو يف كلية اإلمام األوزاعي يف
الضاحية الجنوبية؟
ال يغيب اإلستفزاز يف املوضوع .لكن
لنأخذ املوضوع ببساطة محاولني إيجاد
من  29الى 52%
ح ٍّل له.
عىل الهامش ،عــى هامش ما حصل
عند املسلمني ،هناك صالة الظهرية
البارحة ويتكرر اليوم ،هناك صوت يتكرر
وصالة العرص ،لكن بما ان غالبية الطالب
يف بعبدا ،يف دهاليز الجامعة األنطونية منذ
يأتون من خارج املنطقــة ،فهم يعدون
أكثر من عقد ،مقرونا ً بمباهاة :األنطونيه
يف مفهوم الدين مســافرين ولهم بالتايل
قويّة األنطونية عونية .يتبعه شعار آخر:
كل الحــق أن يجمعوا صالتــي الظهرية
األنطونيــة عونية وعرشة
والعــر معــا ً اىل حني
بعيــون الحســود .تم ّر
يعــودون من ســفرهم
األعوام .تم ّر الشــعارات.
اليومي .فعند الشيعة كل
األب جورج صدقه:
وتمــ ّر محــاوالت عديدة
من يقطع مســافة اثني
الخصوصيات
عرش كيلومرتا ً يوميا ً يعد اإليمان ال يكون بالقوة لتحطيم أنظمة والتأسيس
الحوار جميل .إنــه رضورة .لكن،
اىل مشهديات .يف كل حال،
مســافرا ً وله كل الحق يف
ملاذا عىل الطالب املسيحيني يف الجامعات
وزمن السيف ولّى
ارتفعــت يف عقد نســبة
جمع صلواته .يف كل حال
اإلسالمية اإلذعان ويفرتض بالجامعات
والحوار مطلوب
الطالب الشيعة ممن باتوا
كان يمكــن للطــاب أن
املســيحية اإلذعان اىل الطالب املسلمني
يعتربون جامعة الرهبان االنطونيني معقالً
يــؤدوا صلواتهم يف شــكل غري جماعي،
الشيعة تحديداً؟ ملاذا هناك من يمنع فتاة
لهم مــن  29يف املئة يف  2011اىل  52يف املئة
منفردين .واملســلمون ال يــؤدون عادة
أن تســبح يف نهر الخرخار يف عربصاليم
يف  .2022ومنــذ انترشت صور املصلني لم
فريضة الظهر وال حتى العرص يف شــكل
بحجة أنها تدنس املكان وتستفز اآلخرين
نســمع صوتا ً عونيا ً يتط ّرق إىل املوضوع.
جماعــي ،لكن ربما الطالب لم يســألوا
يف مكان له خصوصية يجب مراعاتها؟ يف
ولم يكن أحد ليســأل عــن هوية الطالب
فقيها ً أو مستشارا ً دينيا ً يُخربهم ذلك أو
الجامعة األنطونية أيضا خصوصية وهي
وطائفتهــم ومذهبهم لــوال فائض القوّة
الذي يرصّ البعض عىل الظهور فيه .الطالب
لبنانيون أوال ً وآخرا ً وليبقوا كذلك .وليصلوا
كثــراً ،ك ّل عــى دينه ،بدون إســتفزاز.
وليرتكوهم بحالهــم وليخربوهم بأن لكل
جامعة نظاما ً وهنــاك جامعات للرهبنة
وجامعات إسالمية تتعايش معا ً وال يسحق
بعضها بعضاً.
الجامعة ،جامعــة الرهبنة األنطونية،
تنوي عىل األرجح تأمني مكان يصيل فيه من
يشاء ،ليس مصىل لكنه مكان هادئ يصلح
للصالة الفرديــة ال الجماعية .وتبقى دعوة
من الجامعة اىل كل كل طالبها :نتمنى لكم
عاما ً مليئا ً بالنجاح.
صلّوا قصدًا إلى جانب آرمة الجامعة األنطونية
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أمسية  MUSIC HEALSفي "مستشفى بعبدا»"...
إنطالق شرارة اإلستشفاء الموسيقي

أجواء األمسية مع األوركسترا الوطنية (تصوير رمزي الحاج)

رئيسة الكونسرفاتوار هبة الق ّواس

المايسترو أندريه الحاج

وزير الصحة فراس األبيض

وزير الثقافة محمد وسام المرتضى

جــــــورج بــــــو عــــــبــــــدو

وضع اليد باليد لتأمني االستشــفاء ملوســيقيي
الكونرسفاتــوار وموظفيه ،وملســاعدة الطاقم
الطبي والتمرييض يف املستشفى املذكور آنفاً.
افتتحت االمســية هبة القواس بكلمة مقتضبة
مرحبة بالحضور معتربة ان املوسيقى هي الخالص
الوحيد لالوطان ،مشــددة عىل اهميتها يف الحفاظ
عىل الهويــة اللبنانية .وعربت قــواس عن ايمانها
بهذا العمل االنســاني الــذي يعــود باملنفعة عىل
الكونرسفاتوار والطاقم االستشــفائي شاكرة كل
من ساهم من فنانني وعازفني وداعمني إلنجاح هذا
العمل الراقي والسامي.
بدوره عــر وزير الصحة فــراس االبيض عن

رسوره لتواجده يف مكان يعمه الحب والسالم موجها ً
تحية للمؤسســات الحكومية التي اثبتت جدارتها
متحدية االزمــات املتتالية التــي عصفت بالوطن.
وشــكر االبيــض الكونرسفاتوار عىل هــذا العمل
االنســاني الذي ينقلنا بعيدا ً عن االمراض ليعالجنا
نفسيا ً وجسدياً.
وكلمــة الختام كانت لوزيــر الثقافة محمد
املرتىض تحدث فيهــا عن أهمية الحدث ورمزيته
املعنوية واالنســانية ،لتنطلق بعدها االمسية مع
املايسرتو اندريه الحاج الذي أثلج صدر الحضور
عىل وقع املوسيقى الكالسيكية برفقة  52عازفا ً
لبنانيا ً من الطراز الرفيع .وعىل انغام اغنية «لبنان

يا قطعة سما» بدأ الفنان انطوان الصايف وصلته
الغنائية مذكــرا ً كل من حرض األمســية بلبنان
الجميــل وبالكبري وديع الصايف ،فســاد جو من
الذهول واالعجاب.
وتواىل عــى املرسح كل مــن الفنانني جوزيف
عيىس وكارين رميا ونخبة من أملع النجوم اللبنانيني؛
باالضافة اىل يوسف الخال واملايسرتو لبنان بعلبكي
واالخوين صبّاغ.
وهكذا انطلقت رسالة سالم من مستشفى
بعبدا الحكومــي تؤكد ان يف االتحــاد قوة وان
الوطن بحاجة اىل تضافــر جهود ابنائه لضمان
بقائه واستمراريته.

من مستشــفى بعبدا الحكومي وبالرشاكة
مع املعهد العــايل للموســيقى الكونرسفاتوار
انطلقت البارحة الرشارة األوىل ألمســية بعنوان
عريض يبرش بمســتقبل زاهر بني مؤسســتني
حكوميّتني ،من خالل أمسية  Music Healsالتي
ســتميس جرس عبور بني املوسيقى واالستشفاء
نظرا ً لفرادتها من حيث الفكرة واملضمون .وكان
قد اعلن يف مؤتمر صحايف قبــل أيام من الحدث
عن هذا التعاون بحضور رئيسة الكونرسفاتوار
ومدير مستشفى بعبدا الحكومي الذين اكدا عىل

وزير الثقافة المرتضى مع فراس األبيض وجورج شلهوب وزوجته إلسي فرنيني وآالن عون

من الحضور والفعاليات الرسمية

حظــــــك اليـــــوم
الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

خطوات كبرية تتخذها يف املدى
املنظور ،لكن بعض الرتيّث من
شأنه أن يع ّزز قدراتك وثقة
اآلخرين بك.

حاول أن تشعر الحبيب ببعض
الطمأنينة ،فهو أقرب الناس
ّ
تستخف بقدراته
إليك ،وال
عىل مساعدتك.

اتصاالتك ناجحة جدا ً وتتخذ
بعدا ً جديداً ،ما يشعرك بالقوة
وتنطلق بمرشوع خارج البالد.

األمور تسري عىل خري ما يرام
بشأن قرار مصريي تتخذه
والرشيك قريباً ،وتكون نتائجه
إيجابية أكثر من املتوقع.

يحمل إليك هذا اليوم انطالقة
جيدة نحو آفاق واسعة
ونجاحات مهنية قد تساعدك
عىل تطوير قدراتك.

أحداث سعيدة يف طريقها إليك
تظهر مالمحها يف غضون أيام
ألنك عملت جاهدا ً للوصول.

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

تتوضح الصورة أمامك بفضل
مساعدة الزمالء الذين يكرتثون
ألمرك بعيدا ً عن أي غايات.

مزاج الرشيك يف أحسن حاالته،
فحاول أن تطرح معه كل
املوضوعات التي تشغل بالك،
فتجد الردود املناسبة.

حاول عدم االستماع اىل
اإلشاعات املغرضة عن الرشيك،
وخصوصا ً أن بعضهم يحاول
الفصل بينكما.

عليك أن تبذل مزيدا ً من الجهد
والوقت يف العمل ،ألن ذلك يكون
يف مصلحتك يف األيام املقبلة.

حاول أن تتشارك مع الرشيك
يف اتخاذ القرارات الحاسمة
وخصوصا ً أن بعضها مصريي
يف تحديد العالقة.

عليك ان تحافظ عىل
برسية تامة ابتداء
مشاريعك ّ
من اليوم ،حتى تتجنّب
االعرتاض واالحتجاج.

١١
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العـــدد  - ٩٧٧السنــــة الـرابـعـة

NETFLIX CORNER

الـسـبـت  ٥تشرين الثاني 2022

MOVIES

...Wild Is the Wind

OUR RATING

عن التمييز العنصري والفساد
جـــــــــــاد حـــــــــداد
تدور أحــداث هذه القصــة القاتمة يف مروج
جنوب أفريقيا ،وهي تكشف االضطرابات العرقية
الكامنة وراء املظاهر الخارجية .ربما أُلغِ ي الفصل
العنرصي هناك منــذ ثالثة عقود ،لكن يبقى الخلل
يف ميزان القوى بني ســكان جنوب أفريقيا البيض
والســود قائماً ،وتتّضح هذه املشــكلة تحديدا ً يف
البلدات األصغر حجماً.
يكون "فويس" (موتــويس ماغانو) و"جون"
َ
َ
مرموقني يف الرشطة يف
محققــن
(فرانك روتنباخ)
بلدة مماثلة .األول أسود والثاني أبيض البرشةّ ،
لكن
االنتماء العرقي لم يؤثر يوما ً عىل عالقتهما الوثيقة.
يجني الرجالن دخالً إضافيا ً من أعمال جانبية إلعالة
عائلتهمــا ،وترتكز ترصفاتهما عىل مبدأ بســيط:
الغاية تربر الوسيلة .يضع هذان الرشيكان الفاسدان
خططا ً كربى ويتورطان يف لعبة محفوفة باملخاطر.
يف إحدى الليايل ،يقتل الرجالن أعضاء يف وكر مخدرات
خالل عملية غري رســمية .يعطــي "فويس" كمية
الكوكايني املضبوطة إىل زعيم عصابة محيل اســمه
"مونغو" (برانــدون دانيالز) .لكن حني تقرتب هذه
الصفقــة املربحة من االنتهاء ،تُقتَل شــابة بيضاء
البــرة يف املنطقة ويُصادِ ف أنها نســيبة العمدة،
فيتورط سلك الرشطة يف مشــاكل سياسية كربى.

يستلم "جون" شخصيا ً تلك القضية ،مع أن "فويس"
يبذل قصارى جهده لثنيه عن هذه املهمة ،ورسعان
ما ينج ّر املحققان إىل مأزق خطري.
بشــكل أســايس عــى مواضيع
يرتكز الفيلم
ٍ
التمييز العنرصي والعنف ومشاعر البغض الناشئة.
يف بل ٍد يُفرتض أنه تجاوز ماضيه الشائب ،يسهل أن
تتأجج الكراهية بــن الناس رسيعاً .تفرض جريمة
القتل ضغوطا ً هائلة عىل العالقة املتينة ظاهريا ً بني
"فويس" و"جون" .هما يتفقان يف معظم املواضيع
قبل وقوع الجريمة .يهتم "جون" بصديقه ويتعاطف
مع رصاعاته ،مع أن الفيلم ال يناقش موضوع العرق
املعقد بالتفصيل .لكن يف منزل عائلة الفتاة املقتولة،
يحصــل تحوّل بارز .ال يمكن مواســاة والدَيها بأي
طريقة ،ويقول "فويس" لرشيكه "جون" يف الخارج
إنه الشــخص الوحيد الذي يُفرتض أن يأتي إىل منزل
العائلة ألن األبوين غاضبان بكل وضوح من "الرجل
األســود" الذي ارتكب تلك الجريمة املشينة ،حتى لو
ً
لم ي ّ
رصاحة .لذا يعترب "فويس"
ُعبا عن مشاعرهما
وجوده هناك غري مناسب.
يجيبه "جون" بأن رغبتهما يف معرفة الحقيقة
طبيعية وأن جميع املشاكل ال تتعلق باالنتماء العرقي.
ويف مشــهد ســابق ،يطلب "فويس" مــن "جون"
أن يتخىل عــن القضية ،فيأخذان أمــوال املخدرات
ويرتكان كل يشء وراءهما .لكن يخربه "جون" بأنه
مضطر الستالم القضية ،فيذ ّكره "فويس" بأن قسم
الرشطة كله متأهب ملج ّرد أن الضحية هي نســيبة
العمدة وبرشتها بيضاء .وعندما يتكلم "جون" عن
العدالة ،يجيبه "فويس"" :العدالة؟ كم عدد األطفال
السود الذين ُقتِلوا هذه السنة؟ وما عدد القضايا التي
كشــفت الحقيقة"؟ قد ال يكون الوقت مناسبا ً لهذا
النقاش ،لكن يتطرق "فويس" إىل واقع شائك.
رسعان ما تصبح هذه العالقة سامة بسبب عجز
َ
الطرفني عن إقامة أحاديــث محرجة ،أو التكلم عن
ردود أفعال شــائبة ،أو التعبري عن مشاعر مكبوتة.

لكن لن تبــدأ هذه الصداقة بالتفكك إال حني تتع ّرض
لضغوط هائلة وتصبح جميع األفكار التي ي ّ
ُعب عنها
الرجالن قادرة عىل التفريق بينهما .ترتكز القصة يف
جميع فصولها عىل التالعب املتواصل ،وتعيش زوجتا
الرج َلني أكرب معاناة بســبب هذه األحداث كلها .يف
غضون ذلك ،يعود سجلهما الفاسد يف سلك الرشطة
منذ سنوات ليطاردهما عىل شكل قاتل مخت ّل.
قد يكون التمثيل مبهراً ،ال ســيما أداء موتويس
ماغانو ،لكن تتعدد الثغرات يف الحبكة األساســية.
كيــف ينجو "فــويس" بفعلته مثالً بعــد مهاجمة
العمــدة (وهو أبيض البرشة) عنــد وصوله إىل مقر
إقامته ملعالجة خالف محيل؟ وما هو دور "جون" يف

هل تجتمع ميريام فارس ونيكي ميناج في المونديال؟
أثارت الفنانة مرييام فارس خالل الســاعات املاضية
حمــاس املتابعني وذلك بعــد نرشها «برومــو» أغنيتها
الجديدة الخاصة بكأس العالم يف قطر .ونرشت الفيديو عىل
صفحتها الخاصة عرب «تويــر» من دون أي تعليق ،وكان
الفتا ً قيام إحدى معجباتها بإعادة نرش الـ»برومو» وقيام
النجمة العاملية نيكي ميناج بالضغط عىل زر اإلعجاب عىل
هذه التغريــدة وغريها من التغريدات التي تتضمن اســم
مرييام فارس.
هذا األمر دفع بالكثريين إىل تأكيد تعاون مرييام ونيكي
يف األغنية الخاصة بكأس العالم ،فيما أشــار البعض اآلخر
إىل أن النجم العاملي مالوما يشاركهما العمل أيضاً ،وقد تم
تصوير األغنية مؤخرا ً يف بيفريل هيلز وستصدُر قريباً.

Series

"صبايا" يعود بعد ُّ
توقف سنوات
مسلســل «صبايا» الكوميدي الذي
بدأ عرض جزئــه األول يف العام 2009
واستمر يف عدة أجزاء حتى توقفه العام
 2013يجمع عــدة صبايا بمواقف من
ّ
بمشــاكلهن واملواقف
الحياة اليومية
الطريفة التي تجمع بينهن .املسلســل
الذي أُنتج منه خمســة أجزاء ،يجمع
عددا ً من املمثالت املحببات اىل الجمهور
العربي ،منهن جيني إسرب ،ديما بياعة،
مها املرصي ،كندة حنا وهبة نور ،ويعود
خالل رمضان  2023يف جز ٍء سادس.

Astronomy

 SLSينطلق بعد عشرة أيام
أُعيد صــاروخ وكالة الفضاء
األمريكيــة  NASAالضخم الجديد
 SLSإىل منصــة اإلطالق يف فلوريدا
ملحاولــة إطالقه مجــددا ً بغضون
ً
انطالقة
عرشة أيام ،ما سيشــكل
ً
مهمة لربنامج  Artemisاألمريكي
للعودة إىل القمر.
بعد محاولتَي إطالق فاشلتَني
بسبب مشاكل فنية ،أُعيد الصاروخ
إىل مبنى التجميع يف مركز «كينيدي
الفضائي» من أجــل حمايته من
اإلعصار «إيان» .وانتهزت الوكالة
الفرصة إلعادة شــحن بطاريات

خاصة بأجــزاء عدة من الصاروخ
بينهــا بطاريات بعــض األقمار
االصطناعيــة العلميــة الصغرية
املثبّتة عليه.
واستغرق املســار الذي سلكه
الصــاروخ والــذي يبلــغ بعض
الكيلومــرات الفاصلــة بني مبنى
التجميــع ومنصة اإلطــاق ،39B
حــواىل تســع ســاعات .وتمثّلت
العملية بنقل الصــاروخ الذي يبلغ
ارتفاعه  98مرتا ً عىل منصة عمالقة
ســارت ببُط ٍء كبري لتفادي اهتزازه
قدر اإلمكان .ووصلــت املنصة إىل

وجهتها عند الســاعة  8.30صباح
أمس بالتوقيت املحيل .وتمثّل مهمة
 Artemis 1التي لــن تنقل أي رائد
فضاء عىل متنها أول رحلة لربنامج
الواليات املتحــدة للعودة إىل القمر،
والذي يهدف إىل نقل أول امرأة وأول
شخص من أصحاب البرشة امللوّنة
إىل هنــاك .كما ســتكون هذه أول
رحلة لصــاروخ  SLSالذي طوّرته
الوكالة العمالقة مدى أكثر من عقد.
وستفتح نافذة إطالق الصاروخ
الجديــدة ليــل  13إىل  14ترشيــن
الثاني عند الســاعة  4.07بتوقيت

حماية رشيكه؟ وكيف يستطيع "فويس" أن يتعقب
القاتل بهذه السهولة يف أنحاء املنطقة الشاسعة؟
يتطرق هذا الفيلم العنيف واملعقد إىل مواضيع
مزعجة ومتنوعة .بــدءا ً من التمييــز العنرصي
وصوال ً إىل العواطف البرشية املكبوتة ،تُط َرح جميع
املسائل بأسلوب كئيب ومبهم .وإذا فشل "فويس"
و"جون" يف معالجة املشكلة الواضحة ،ستجازف
عالقتهما الشــخصية واملهنية باستنزاف بصيص
األمــل املتبقي .تتعلق مشــكلة أخــرى يف منطق
األحداث بربط جميع املسائل بالوضع املادي ،وكأن
املال ي ّ
ُحسن حياة البرش يف نهاية املطاف .إنه منطق
مُشوّه يف أفضل األحوال.

غرينتش .وي ّ
ُتوقع أن تســتمر ألكثر
من ســاعةٍ بقليل .ويف حال نجحت
عملية اإلطالق ،ستســتغرق املهمة
أكثر من  25يوما ً بقليل ،ثم ستهبط
الكبســولة املثبتة عىل الصاروخ يف
املحيط الهادئ بتاريخ التاســع من
كانون األول املقبل .وتأمل املهمة غري
املأهولة يف اختبار الصاروخ الجديد
باإلضافــة إىل كبســولة  Orionغري
املأهولة عىل رأسه ،استعدادا ً لرحالت
مأهولة إىل القمر مســتقبالً .كذلك
َ
تاريخــن احتياطيَني
جرى تحديد
هما  16و 19ترشين الثاني( .أ ف ب)
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وقـفـة من بـاريـس

من أجل ُخصلة شعر
عــيــســى مــخــلــوف
يف األيّــام املاضية ،نزلت
النساء األفغانيات مجدّدا ً إىل
َ
ليقفن ض ّد محو
الشــوارع
النســاء والفتيات من الحياة
َ
وليطالبن بأبســط
العامّ ة،
ّ
حقوقهن اإلنسانيّة :التعليم
والعمــل ،عــى الرغــم من
القمع الذي تمارسه ضدّهن
ســلطة طالبان .تظاهرات
األفغانيــات ازدادت زخما ً يف
اآلونة األخرية وبــدت كأنها
امتداد للتظاهرات املتواصلة
يف إيران ،منذ مقتل الشــابّة
مهســا أميني يف إيران ،التي
أُوقفت وعُ ّذبت بعد اعتقالها
من قبل الرشطة الدينيّة.
يف أحد األيّــام ،بعد أعوام
طويلــة ،ســتقول األجيال
اآلتية ّ
إن امرأة ُقتلت يف القرن
الحــادي والعرشين من أجل
خصلــة شــعر خرجت عىل
غفلة منها إىل الضوء .سيُقال
إن ثمّ ة نساء أ ُ
أيضا ً ّ
َ
حرقن أو
ــحلن أو ذُ َ
َ
ُ
بحن .هذا الحقد
س
املتوارث منذ عصور ساهمت
يف تغذيتــه وتربيــره تقاليد
وعادات تجاوزت املجتمعات
املتخ ّلفــة والنــاس األمّ يني
لتطال فالســفة ومف ّ
كرين،

وكذلك عــددا ً من رجال الدين
والقدّيسني أنفسهم.
يف الغرب أيضاً ،ما زال نضال
املرأة مســتم ّرا ً رغــم ما أحرزه
وضعها من تقدُّم .يف الثاني عرش
من العــام  ،2013نزعت بعض
النساء اللواتي ينتمني إىل الحركة
ّ
مالبســهن
النســويّة "فِ يمِ ن"
داخل كاتدرائيّــة "نوتردام" يف
باريس احتجاجا ً عىل الســلوك
العــام ،أينما كان ،ضــ ّد املرأة.
مبادرتهــن تحدّيا ً مذهالً
ّ
كانت
قامت به تلك الحركة النســائيّة
مســتهدفة من ورائه "الركائز
الثــاث للنظــام األبــوي الذي
ك ّرس ،بحســب رأيهــا ،التمييز
والالمســاواة ،وهذه الركائز هي
اآلتية" :الديكتاتوريات واألديان
وصناعــة الجنس"ّ .
إن الطريقة
التي ّ
عبت بها حركة "فِ يمِ ن" عن
نفسها دفعت صحيفة "ال ْكروا"
املسيحيّة إىل نرش مقال عنوانه:
"هل األديــان عقبة أمام حقوق
املرأة؟" .واستدركت الصحيفة ّ
أن
ما جرى داخل الكاتدرائيّة ال يمثّل
تح ُّرك جهة نسويّة راديكاليّة ،بل
يتعدّاها ليشــمل عددا ً كبريا ً من
الحركات النسويّة يف العالم .أمّ ا
موقف الكنيسة الكاثوليكيّة من
ّ
املؤسســات
املرأة فهو كموقف
الدينيــة األخرى ،جيالً بعد جيل.
إبّان الثورة الفرنسيّة ،كان عداء

الكنيســة واضحا ً ورصيحا ً ض ّد
إضفــاء الرشعيّة عــى الطالق
للمــرأة الســاعية إىل التخ ّلص
من الــزوج العنيــف ،وذلك ّ
ألن
الكنيســة رأت يف ذلــك "خطرا ً
يزعزع استقرار املجتمع بشكل
يتغي كثريا ً
ّ
كبري" .هذا النهج لم
خالل القرن التاسع عرش عندما
وقفت الكنيسة ض ّد ّ
حق الفتيات
يف الذهــاب إىل املــدارس ،عــى
الرغم من قوانــن التعليم التي
ظهرت يف العــام  .1848يومذاك
كان تع ُّلــم املــرأة ،يف نظر تلك
املؤسســة الدينيّة ،يتعارض مع
صورة "الكاثوليكيّة الصالحة"،
أي "الزوجــة املطيعــة لزوجها
واملخلصة ألوالدها" .وهذا نموذج
ال يتوافق مــع مفهوم "حقوق
املــرأة" الذي ظهر مــع بدايات
الحركات النسائيّة.
يف ّ
نص بعنــوان "دودة َق ّز"،
استشهد جاك ديريدا بعبارة وردت
يف الفصــل الســابع والعرشين
من "اعرتافات" أغســطينوس:
ّ
متأخر جدًّا/،
"أحببتُ َك يف وقــت
يا الجَ مــال القديم والجديد دائما ً
ِّ
متأخ ًرا جــدًّا أحببت َك!  /كنت
/
ُ
كنت يف الخارج.
يف داخيل ،لكنّي
ُ
بحثت عنــك / .وبنعمة
/هناك
األشــياء التي َ
صنَعَ تهــا يداك،
ُ
َ
كنت
هرعت إليك ،أنا املنـبوذ! /
معي ولم أكن معك".

الذي كتبَ هــذه الكلمات
الرهيفة (وهو أحد آباء الكنيسة
البارزيــن) ،يرتعــد ويصبــح
شخصا ً آخر عندما يتع ّلق األمر
باملرأة والجسد والجنس .يف أحد
األيام ،وجّ ه إىل شــخص يُدعى
ً
رســالة تكشف عن
"ليتوس"
مشــاعره العميقة حيال املرأة.
قال" :ســواء كانــت زوجة أو
أُمًّ ا ،ال يهــمّ .يف ك ّل امرأة ،ثمّ ة
دائما ً حــوّاء يُخىش منها" .هذا
الرجــل الذي طوّبته الكنيســة
الكاثوليكيّة قدّيســا ً سار عىل
ُ
خطى بولس الرسول يف رسالته
إىل أهل كورنثــوس" :رأس ك ّل
رجـــل هــــو املسيــح ،وأمّ ا
رأس املرأة فهو الرجل" .وقال يف
موضع آخرّ :
"إن الرجل ال ينبغي
أن يغ ّ
طي رأســه لكونه صورة
الله ومجده".
يف العقود األخرية ،تراجعت
الكنيســة عن بعض مواقفها
وعُ َقدِها حيال النساء ،لكنّها لم
ترتاجع عــن ك ّل يشء ،بينما يف
بعض الدول العربية واإلسالمية،
حيــث ال قوانني تحمي املرأة وال
بقي الصوت املتط ّرف
مجتمع،
َ
هو السيِّد ،ومعه النظرة الدونيّة
َ
إىل اللواتي يمث ّ َ
نصف العالم.
لن
كم يبدو اإلنســان مزدوجا ً
ومم َّزقا ً بني وجهني متناقضني:
التقــدُّم والتخ ُّلــف ،الرفعــة

الممثلة الفرنسية جولييت بينوش ّ
تقص شعرها تضامنًا مع المرأة اإليرانيّة

واالنحطاط .لكن ،كم يبدو بعيدا ً
عن هيئــة التقــدُّم ،قريبا ً من
األزمنة البدائيّة السحيقة ،ك ّلما
اندلعت حرب وح َّلــت مجاعة،
وك ّلما حدث تمييز بني الجنسني:
هــذا التمييز الــذي دمغ تاريخ
البرشيّــة منذ ألوف الســنني.
هذا الــراع العبثــي املحكوم
باالستبداد والقهر ،بل هذه اللعنة
التي ال يعرف الذَّ َكر كيف يخرج
منها ويتساوى مع نصفه اآلخر.

قال ابــ ُن اإلنســان" :من
كان منكم بــا خطيئة فلريمها
بحجــر" .ولم يتخيّــل ّ
أن املرأة
ســتظ ّل ،يف غري دولة ومكان،
تُرجَ م وتُقتَل ،وبــا ذنب ،تار ًة
باسم الدين ،وتار ًة أخرى باسم
الرشف واألخالق.
لم يتخيّل ّ
أن هــذا الوضع
سيبقى ،كأنه قضاء َ
وقدَر ،بعد
أكثر من ألفي ســنة عىل مروره
بهذه األرض.

كـــــتـــــابـــــات تـــــســـــتـــــحـــــق الـــــنـــــشـــــر
معركة الحياة
َ
لق السالحْ
رست يف درب الحياة
ما
ِ
الوعر ال تُ ِ

حتى وإن شهروا الرماحْ
ْ
يف وجهك الحُ ِّر
الطليق
كنت فردا ً فارسا ً
َ
إن

مـــــحـــــمـــــود عـــــثـــــمـــــان

ستصريُ ألفا ً يف الوغى
يا ابن الكفاحْ
للذئب نابٌ
كارس
ٌ

ستقول شكرا ً للجراحْ
ستقول شكرا ً للصوص الكامنني عىل

ْ
الطريق
َ
شكرا ً ملن بث
الشجاعة يف دم ْك

وهوى الفصاحة يف فم ْك
َ
الهزيمة باصطبا ْر
شكرا ً ملن قبل

للصقر لحظ ثاقبٌ

لتفو َز وحدك بانتصا ْر

والنرس ال يخىش الرياحْ
ْ
وانطلق
فاحمل جناحك

لق السالحْ
وال تُ ِ

ماغي
" قالو إيل ّملا َ
ع قربي ب ُْفوت
بْيوقع َ
ع رايس تْراب … آخ ْر ِة النهار…
ما يف حدا ّ
قل قبل ما مُ وت
إبــــراهــــيــــم شــــحــــرور

سل َم الجناحْ

بْيوقع َ
ع رايس تْراب … وبْيوقع حجار"

سيجيء دورك فابتس ْم زهوا ً
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الـسـبـت  ٥تشرين الثاني 2022

"مركز سرطان األطفال"
يحتفل بعيده العشرين
يُقيم "مركز رسطان األطفال يف لبنان"  CCCLحفل عشائه الخريي
السنوي اليوم السبت  5ترشين الثاني  2022يف دبي وتحديدا ً بـ"دار دبي
لألوبرا" ،بمُشاركة سفرية املركز للســنة الثالثة عىل التوايل ريما فقيه
صليبي ،إحتفاال ً بالذكرى العرشين عىل تأسيس املركز الذي يُعنى بتوفري
أه ّم العالجات من دون مقابل لألطفــال وا ُملراهقني ا ُملصابني بالداء من
لبنان واملنطقة العربية.
يُشــارك يف هذا االحتفال نجوم عرب وعامليّــون لدعم أطفال املركز
منهم :لويس فونيس ،نانيس عجــرم ،هبة طوجي ،رحمة رياض ،عصام
النجار ،بالتي ،إليانا ودي جاي رودج ،ويُقدّم الحفل اإلعالمي هشام حداد.

Cinema

"سينما لبنان" ُتطلق صندوق دعم األفالم اللبنانية
أطلقــت مؤسســة "ســینما
لبنان" صنــدوق دعم األفالم اللبنانیة
بمساھمة االتحاد األوروبي ،واختتمت
الربنامج التوجیھي للمنتجین يف ریادة
األعمال اإلبداعیة.
وتهدف هذه الدورة التدريبية التي
دامت  4أشهر إىل تعزیز املھارات الریادیة
للمنتجین بما یتمــاىش مع احتیاجات
وتحدیات عالــم الیوم ،بإرشاف املنتجة
میریام ساسین ،كما تم تدریب خمسة
منتجین استفادوا من استشارات مدربي

املشاركة ،ESA
املدرسة العلیا لألعمال
ِ
وخــرة محرتفین ســینمائیین منهم
املنتجة الفرنسیة غابرییل دومون.
ويف ما يخــص صنــدوق الدعم،
أطلقت رئیسة املؤسسة مایا دو فریج
الجزء الثاني من ھذه املبادرة التي تھدف
إىل إحیاء اإلنتاج الســینمائي اللبناني،
وتوفیر جزء من التمویل لألفالم املختارة
من أجل اإلرساع يف استكمال تنفیذھا.
ويســتم ّر تقدیم الطلبات حتى 30
ترشیــن الثانــي الحايل ،وســیتم إعالن

املشاریع املختارة يف كانون الثاني 2023
مع تفاصیل الھبة املالیة التي ترتاوح بین
خمسة آالف و  20ألف یورو لكل مرشوع.
َّ
مؤھالً لالشــراك ،عىل
ولكي يكون
الفيلم أن يســتويف املعاییــر التالیة ،بعد
بلوغه مرحلة اإلنتاج أو ما بعده :أن تكون
مدته  60دقیقة أو أكثر ،أن يكون وثائقيا ً
أو روائيا ً أو رســوما ً متحركة ،أن يكون
ملخرج أو منتــج لبناني ،أن يتم تصویره
جزئیاً ،كما یجب أن يكون قد أمّ ن 30%
عىل األقل من میزانیته اإلجمالیة.

شارة رقمية للصليب األحمر تحميه من القرصنة
عندما يعمل عنارص الصليب األحمر يف مناطق النزاعات ،يش ّكل الرمز
املوجود عىل ب ّزاتهم ،وهو عبارة عن صليب أحمر عىل خلفية بيضاءِّ ،
مؤشا ً
عىل أنّه ال ينبغي استهدافهم أو األشخاص الذين ّ
ً
إغاثة لهم ،لكن مع
يوفرون
ظهور الفضاء الســيرباني كميدان جديد للمعارك ،ترغب املنظمة يف إنشاء
نســخة رقمية من هذا املؤرش التحذيري .وتهــدف هذه الخطوة إىل تحذير
القراصنــة بمختلف أنواعهم عند اخرتاقهم األنظمــة املعلوماتية الخاصة
باملرافق الطبية أو الهيئــات التابعة للصليب األحمر .ودعت اللجنة الدولية
ً
ً
للصليب األحمر الدول إىل دعم فكرتها ،مشــر ًة إىل ّ
مماثلة
رقمية
أن شار ًة
من شأنها منع املتس ّللني من مهاجمة الوحدات الطبية واإلنسانية بالخطأ.

وبدأ استخدام شارتَي الصليب األحمر والهالل األحمر الوقائيتَني منذ 150
عاماً ،وأُضيفت إليهما أخريا ً شــارة ثالثة هي عبارة عن كريستالة (بلورة)
حمراء تُستخدم يف الدول التي ال ترغب بإبراز أي شارة تنطوي عىل رمز ديني.
ً
رســالة مفادها أنّه خالل النزاعات املس ّلحة ،ينبغي
وتحمل الشارات الثالث
عدم اســتهداف األشخاص الذين يضعون أيا ً منها أو املراكز واملمتلكات التي
ترفع علما ً عليه إحداها ،فيما يشكل الهجوم عىل هذه الجهات جريمة حرب.
وتع ّرضت اللجنة الدولية للصليب األحمر لهجوم ســيرباني كبري يف
كانون الثاني املنرصم ،اســتوىل خالله مقرصنون عىل بيانات أكثر من
نصف مليون شخص ضعيف جداً ،بينهم محتجَ زون وأشخاص استُبعدوا

عن عائالتهم بســبب رصاعات أو كوارث أو نتيجة الهجرة .وجود شارة
رقمية مــا كان ليمنع هجوما ً مماثالً لكنّه "يوفــر حماية إضافية" يف
حاالت كثرية( .أ ف ب)

"أكبر أورغ في العالم" ...إلى الحياة مجدّدًا
تصدح معزوفة "توكاتا وفيوغ" الشــهرية لبــاخ لته ّز زوايا أحد
مســارح أتالنتيك سيتي عىل الساحل الرشقي للواليات املتحدة ،إذ أُعيد
ال يعملون عىل إصالحه خلف
إىل الحياة "أكرب أورغ يف العالم" بفضل عمّ ٍ
الكواليس .وقرب املرسح ،يبدو األورغ الخشبي القديم وا ُملضاء صغريا ً
ً
جدا ً
مقارنة بحجــم  .Boardwalk Hallوبداخل األورغ ،تضم قاعدته
وحدة تح ّكم مذهلة فيها ســبع لوحات مفاتيح ،وهو رقم قيايس آللة
موسيقية مماثلة ،وصفوفا ً من النقرات والدواسات التي تتح ّكم باملم ّر
الهوائي واألنابيب التي ال يعمل سوى ثلثَيها.
وخلف الجدران التي تحيط بطبقات اآللة املوسيقية التي بَنَتْها رشكة
 ،Midmer-Losh Organيوجد  33112أنبوبــا ً وّ 449
صفا ً من األنابيب
ضمن أقســام خشــبية يمكن الوصول إليها عن طريق درج ضيق تليه
ساللم .وللمقارنة ،يض ّم األورغ الكبري لكاتدرائية "نوتردام" يف باريس ما
ال يقل عن ثمانية آالف أنبوب .ويشري حافظ األورغ إىل ّ
أن "األنابيب تحيط

إصــــدارات

ٌ
"حائط خامس"

لعباس بيضون عن "دار نوفل/هاشيت أنطوان"
تصدر قريبا ً عن "دار نوفل/هاشــيت أنطوان" رواية جديدة للشاعر
والروائــي والصحايف عباس بيضون أحد روّاد قصيــدة النثر ،تحمل عنوان
"حائ ٌ
ط خامس" ،وفيهــا يتناول ثالثة أصوات :األول ،هو صوت الشــيخ
عبد الرحمــن العائد من النجف إىل جنوب لبنــان .الثاني لصديقه أنطوان،
الشــاعر والباحث عن هويته بني القرية واملدينة ،وبني أصله الربوتستانتي
ٌ
صوت ثالث :غريس،
من جهة وميله إىل الوجودية من جهةٍ أخرى .وبينهما
التي تحبهما كالهما وتحار يف االختيار بينهما .تدور أحداث الكتاب يف لبنان

أواخر الســبعينيات ،تحديدا ً يف قرية وديعة تُســمّ ى "واصل" ،عاش فيها
ٍ
لوقت طويل قبل أن ترتفع بينهم
املســيحيون واملســلمون جنبا ً إىل جنب
جدران الحرب فجأ ًة .تحرض ويالت الحرب األهلية اللبنانية بكثافة ولكن من
ألبطال ّ
فضلوا أن يخوضوا معاركهم
قصص شخصية
زاوية شخصية ،وعرب
ٍ
ٍ
الخاصة ،عىل هامش الحرب الكبرية .وعن هــذه الرواية العربية املنتَظرة
ً
َكتب أنيس الحاج " :إبتكر عباس بيضون ً
ثالثة بني الغنائية والواقعية،
لغة
هي لغة باردة تسبب االشتعال .ليس لهيب الجليد تماما ً بل جمر النضارة".

فعليا ً بالحارضين لبث موسيقى يمكن أن يستمع إليها  40ألف شخص"
يف تلك املرحلة ،مشــبّها ً قوة إحدى النغمات بتلــك الخاصة بـ"مروحية
ٌ
نغمة تشعر بها أكثر مما تسمعها".
تح ّلق يف السماء" .ويقول" :هي
إال ّ
أن اآللة ترضرت بفعل إعصار عام  1944وأصبحت متداعية بمرور
الزمن ونتيجة إهمالها لعقود ،ما جعلها غري صالحة لالستعمال خالل فرتة
من الوقت .وتشكلت منذ عام  2004لجنة إلصالحها مموّلة من التربعات،
وتضم الشغوفني بهذه اآللة املوسيقية والراغبني يف إعادة الحياة إليها.
ويف كواليس املرسح ،مشــه ٌد يشبه املشغل الصغري .إذ يجلس دين
نوربيك ،وهو مهندس كهربائي متقاعــد ،أمام طاولة طويلة ،ويضع
ٍّ
بتأن عىل أحد األلواح قطع مغناطيس صغرية من شــأنها دفع الهواء
عرب األنابيب إلنتاج النغمات .يُشار إىل ّ
أن تكلفة اإلصالح اإلجمالية تبلغ
 16مليون دوالر ،جرى تأمني خمســة ماليني منها ،يف وقت باتت اآللة
حاليا ً قابلة لالستخدام بنسبة تزيد عن .50%
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STARS

الساحر آل باتشينو ...بين تعثّر ونجاح
ُيعتبر الممثل المتألق آل باتشينو المعروف بأدائه التمثيلي القوي والمتفجر من أفضل الممثلين في العالم ،وغالبًا
ما تُصنف شخصية "مايكل كورليوني" في ثالثية ( The Godfatherالعرّاب) من أفضل األدوار السينمائية
على اإلطالق .لكن يعتبره آخرون صاحب خدعة تمثيلية واحدة وممث ً
ّ
ال
يجسد شخصيته الحقيقية طوال
الوقت .ماذا وراء هذه المسيرة الناجحة؟
ُو ِلــد ألفريدو جيمس باتشــينو يف
 25نيســان  ،1940يف رشق هارلــم،
نيويورك ،وهو ابن سلفاتوري باتشينو
وروز جــراردي .يف تلك الفــرة ،كانت
منطقة رشق هارلم تُع َرف باسم "هارلم
اإليطاليــة" ،نظــرا ً إىل كــ ّم املهاجرين
املقيمني فيها منذ أواخر القرن التاســع
عرش .تخىل عنه والــده حني كان طفالً،
وتط ّلق والداه حني كان يف عمر السنتني.
بعد الطالق ،انتقل ســلفاتوري من
نيويورك للعمل كوسيط تأمني وصاحب
مطعــم يف كوفينــا ،كاليفورنيا .بقي
ألفريدو الصغري مــع والدته وانتقال إىل
حي "برونكــس" للعيش مــع والدَيها
كيت وجيمس جرياردي ،وهما مهاجران
إيطاليان من "كورليوني" يف صقلية.
تع ّرف هــذا الطفــل الخجول عىل
عمــر مبكر بفضل والدته
فن التمثيل يف
ٍ
التي كانت تعشــق السينما .بحلول عمر
السادسة ،كان آل الصغري وحيدا ً لدرجة
آل باتشينو في مشهد من مسرحيّة The Indian Wants the Bronx
أن يميض كامل وقتــه وهو يعيد تمثيل
جيل لجائزة األوســكار عــن فئة أفضل
كان تشــاريل لوتــون واحــدا ً من
الشخصيات التي شاهدها يف األفالم.
ممثلة يف العامَــن  1979و ،1980لكنها
األســاتذة هناك ،ورسعان مــا أصبح
كان باتشــينو يتورط يف شجارات
توفيت يف العام  2010عن عمر  66عاماً.
مرشــده وصديقه املق ّرب .يف تلك الفرتة،
متقطعة يف حــي "برونكــس" واعتُ ِب
مثريا ً للمشــاكل يف املدرســة .بدأ ّ
يف العام  ،1968شــارك باتشــينو
كان باتشينو عاطالً عن العمل ومرشّ داً،
يدخن
يف مرسحيــة The Indian Wants the
وكان ينام أحيانا ً يف الشارع ،أو املسارح،
الســجائر يف عمر التاسعة ،وراح يرشب
الخمر بعــد ٍ
( Bronxالهنــدي يريــد الربونكــس)
أو يف منازل أصدقائه.
وقت قصري ،وكان من النوع
للكاتب يرسائيــل هوروفيتس يف مرسح
بلــغ آل ذروة النجاح
الذي ال يــردد يف رسقة
يف حياتــه املهنيــة الحقا ً
"أستور بليس" ،فقدّم شخصية املتسكع
أموال األوالد اآلخرين .بعد
"مريف" .ثم فاز بجائزة "أوبي" عن فئة
وكان وضعه ممتازا ً طوال
فرتة قصرية ،أراد خوض
أفضل ممثل بفضل هــذا الدور .قدّم آل
خمسني سنة تقريباً ،لكن
مغامــرات إضافية وراح
 177عرضا ً من هذه املرسحية ،وشــارك
ال يعنــي ذلــك أن حياته
يهرب مــن منزله لعيش
يف الوقت نفسه يف مرسحية It's Called
لحظات من التشويق بدءا ً لم يتزوج آل باتشينو كانت مثاليــة دوماً ،فهو
( the Sugar Plumاسمه الربقوق ا ُمل ّ
حل)
من عمر الحادية عرشة .يومًا لكنه أقام عالقات عاش معانــاة كربى قبل
من بطولة حبيبته جيل كليبورغ.
أن يصــل إىل أعىل املراتب.
لكن رسعان ما تبدّلت
يف العام  ،1969شــارك باتشــينو
حياة هذا الفتى املشــاغب حظيت بتغطية إعالمية عىل غرار معظــم األوالد
واسعة
يف مرسحيــة ? Does a Tiger Wear
بعد ترك املدرسة الثانوية،
بطريقة سحرية .رصّ ح آل
( a Necktieهــل يرتــدي النمر ربطة
عمل آل يف وظائف متنوعة
لصحيفــة "ذا غارديان":
على مر ّ السنين
ُ
عنق؟) ،عىل مرسح "بــرودواي" ،وهي
يف شبابه لتســديد كلفة
كنــت يف الرابعــة
"حــن
ّ
عرشة من عمــري ،حَ َ
دراما مشــحونة عن مراهقني مدمنني
دراسة التمثيل واالعتناء بوالدته.
متنقل إىل
ض مرسح
عىل املخدرات يف مركز إعادة تأهيل .فاز
يف العــام  ،1962توفيت والدته روز
"برونكس" وقدّم مرسحيــة The Seagull
باتشــينو بجائزة "توني" املرموقة عن
عن عمر  43عامــاً .بعد تخيل والده عنه
(النورس) يف دار سينما قديمة .لم يكن األداء
جيدا ً عىل األرجح ،لكني لم أشــاهد عرضا ً
دور "بيكهام".
يف عمر مبكر ،اعتنت روز بابنها وحدها
مماثالً يوماًّ .
بعد نجاحه يف املرسح ،مثّل باتشينو
وع ّرفته عىل عالم األفالم وشــجّ عته عىل
تغيت حياتي يف ذلك اليوم".
يف أول فيلم له خالل الســنة نفســها،
متابعة التمثيل ،لكنها توفيت لألســف
يف ســن املراهقة ،شارك آل باتشينو
فكانت إطاللته قصرية يف الفيلم املستقل
قبل أن يصبح واحدا ً من أشهر األسماء يف
يف مرسحيات بسيطة يف الطابق السفيل
( Me, Natalieأنا ناتايل) عن شابة تقيم
برودواي وهوليوود.
ملــرح نيويورك ،لكــن رفضته رشكة
يف نيويورك ،وكان العمل من بطولة باتي
قابل آل باتشينو املمثلة جيل كليبورغ
اإلنتاج املعروفــة  Actors Studioيف تلك
ديــوك .يف العام ّ ،1970
وقع باتشــينو
غرم بها أثناء مشــاركته يف مرسحية
املرحلة .ثم انتقل إىل بلدة "غرينويتش"
وأ ُ ِ
عقــدا ً مع وكالــة املواهــب Creative
جان كلود فان إيتايل.America Hurrah ،
يف عمر التاســعة عرشة ملتابعة التمثيل،
 ،Management Associatesثــم فتحت
عاد الثنائي إىل نيويورك معا ً وعاشا عالقة
فانضــ ّم هناك إىل منظمــة HB Studio
عاطفية طوال خمس ســنواتّ .
هوليوود أبوابها أمامه.
ترشحت
لصاحبها هريبرت بريغوف.

آل باتشينو متسلّمًا جائزة األوسكار | ١٩٩٣

( Womanرائحــة امــرأة) للمخرج
...The Godfather
ّ
مارتن بريست .يف تلك السنة،
ترشح
نقطة التحوّل الكبرى
ِ
مساعد يف
أيضا ً عن فئة أفضل ممثل
كان دور باتشــينو كمدمــن عــى
فيلم  ،Glengarry Glen Rossفأصبح
املخــدرات يف فيلم The Panic in Needle
باتشينو بذلك أول ممثل عىل اإلطالق
( Parkذعــر يف "نيدل بــارك") ،يف العام
ّ
يرتشــح عن فيلمَ ني يف السنة نفسها
 ،1971كفيــاً بجــذب انتبــاه املخرج
ويفــوز بالجائزة عن
فرانسيس فورد كوبوال
دور البطولة.
الــذي اختــاره لــدور
يف العــام ،1996
البطولــة يف فيلم The
خاض باتشــينو أول
.)Godfather (1972
تجربــة لــه يف عالم
لكن شــارك يف تجارب
اإلخــراج ،وهــو فيلم
األداء الخاصة بشخصية
يحب باتشينو االرتباط
وثائقـــــي بعنــوان
"مايــكل كورليونــي"
بنساء أصغر منه بكثير
Looking for Richard
ممثلــون آخــرون من
أمثال جاك نيكلســون ،فقد جمعته عالقة مدتها (البحث عن ريتشارد)،
روبرت ريدفورد ،وارين عشر سنوات مع الممثلة حيث يؤدي شخصيته
بيتي وروبرت دي نريو األرجنتينية لوسيال سوال الحقيقيــــــة ودور
الذي كان ممثالً صاعدا ً
"ريتشــارد الثالــث"
يف آن .يعرض الفيلم مشــاهد منتقاة
وغري معروف يف تلك الفرتة .اختار كوبوال
مــن مرسحيــة  Richard IIIلويليام
آل باتشــينو رغم اســتياء مدراء رشكة
اإلنتاج الذين ّ
شكســبري ،ويحلل بصمة شكسبري يف
فضلوا اختيار وجه معروف.
عالم املرسح والثقافة الشــعبية طوال
لكن ّ
تغي الوضع بالكامل حني صوّر
أربعمائة سنة.
باتشينو املشــهد الذي يقتل فيه "مايكل
يف العام  ،2007ظهر آل باتشــينو
كورليوني" "سولوزو" و"ماكالسكي"،
يف فيلــم  Ocean's Thirteenللمخــرج
غــرم املنتجون بأدائه ،وعــاد الفيلم
فأ ُ ِ
ستيفن ســودربريغ ،إىل جانب جورج
وحصد  11ترشــيحا ً لجوائز األوسكار
كلونــي ،وبــراد بيت ،ومــات ديمون،
وفاز بثالثة منها.
يف العــام  ،1993فــاز آل أخريا ً
وإليــوت غولد ،وأندي غارســيا ،وقدّم
شخصية "وييل بانك" املعروفة يف عالم
بجائزة أوسكار عن فئة أفضل ممثل
الكازينوات ،وهــو الرجل الذي يالحقه
عــى دور املالزم األمريكــي األعمى
"داني أوشن" وفريقه يف الفيلم.
"فرانك ســليد" يف فيلم Scent of a

حـــــيـــــاتـــــه الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــة

آل باتشينو وديان كيتون في موقع تصوير ١٩٧٢ | The Godfather

لم يتزوج آل باتشــينو يوماً ،لكنه أقــام عالقات حظيت بتغطية
إعالمية واســعة عىل مر السنني ،أبرزها عالقته املتقطعة مع رشيكته
يف بطولــة  ،The Godfatherديان كيتون .حتى أنه تق ّرب من ممثالت
أخريات مثل توســداي ويلد ،وجيل كليبــورغ ،ومارث كيلري ،وكاثلني
كوينالن ،وارتبط أيضا ً باملخرجة واملنتجة األسرتالية ليندال هوبز.
أنجب باتشــينو ثالثة أوالدُ .و ِلدت ابنته الكــرى جويل ماري يف
العام  ،1989وكانت والدتها مد ّربة تمثيل اسمها جان تارانت .كما أنه
أنجب التوأم أنتون جيمــس وأوليفيا روز ،يف  25كانون الثاني ،2001
من املمثلة بيفريل دانجيلو الــذي ربطته عالقة بها بني العامني 1996
و .2003يحب باتشينو عىل ما يبدو االرتباط بنساء أصغر منه بكثري،
فقد جمعته عالقة مدتها عرش سنوات مع املمثلة األرجنتينية لوسيال
سوال ،بني العامني  2008و .2018كانت تصغره بأربعني سنة!
إستفاد آل من نجاحه يف هوليوود وجاذبيته يف عالقاته مع النساء
عىل مر السنني ،لكن لم تكن شــهرته كافية إلنقاذ عالقته األخرية .يف
العام  ،2018بدأ يواعد املمثلة ميتال دوهان التي تصغره بأربعني عاما ً

أيضــاً .بدا هذا الثنائي متناغما ً يف البداية ،وأعلنت دوهان أن عالقتهما
غــر مرتبطة باملنافع املاديــة بل ترتكز عىل مشــاعر متبادلة .لكن
انفصل الثنائي يف العام  ،2020وكشــفت دوهان يف مقابلة الحقة أن
فارق العمر هو الذي أنهى عالقتهما.
ِ
يكتف من مشــاهدة آل باتشــينو ،يمكن متابعته يف
لكل من لم
مسلســله الجديد ( Huntersالصيادون) عىل شبكة ،Amazon Prime
من إنتاج املخرج العبقري جوردن بييل .يعرض املسلســل قصة فريق
متنوع من صيادي النازيــن املقيمني يف نيويــورك ،يف العام ،1977
فيكتشــفون مجرمي حرب نازيني يتآمرون إلنشــاء "رايخ رابع" يف
الواليات املتحدة.
يقدّم باتشــينو يف هذا املسلســل دور "مايــر أوفريمان" ،فاعل
خــر بولندي يهودي وناج من محرقة اليهــود يتوىل تجنيد الصيادين
وقيادتهم .حصد املسلسل إشادة واسعة ،حتى أن البعض قارنه بأفالم
كوينتــن تارانتينو ،ال ســيما فيلــم ( Inglourious Basterdsأوغاد
مجهولون) الذي يتطرق أيضا ً إىل مطاردة النازيني.
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Health Matters

ألم العنق الحاد :مؤشر خطير؟
في حاالت نادرة ،قد يؤدي تمزق شريان العنق إلى جلطة دماغية .ما هي أسباب
هذه الحالة وأعراضها؟
يف الصيف املايض ،ن ُ ِشت تقارير
إخبارية عن شــابة تع ّرضت لجلطة
دماغية بعد زيارتهــا ملقوّم العظام،
فســ ّلطت الضوء مجــددا ً عىل حالة
نادرة لكن بالغة الخطــورة .تُع َرف
هذه الحالة باســم "تسلخ الرشيان
العنقــي" ،وهي تشــر إىل تمزق يف
بطانة أحد الرشايني الرئيســية التي
تحمل الدم إىل الدمــاغ .قد ينجم هذا
التمزق عن "تعديــات" أو حركات
رسيعة واهتزازية يقــوم بها بعض
مقوّمي العظام أو معالجون آخرون
عىل مستوى العنق.
تتعدد النشاطات الشائكة التي تحمل
هــذا النوع من املخاطــر ،أبرزها القفز
بالحبال املطاطيــة ،وركوب األفعوانية،
والتجديف النهري .لكن تُســجَّ ل حاالت
التسلخ أيضا ً بعد نشــاطات شاقة مثل
رفع األوزان ،والتمارين الجسدية املكثفة
أو عالية التأثــر ،وحركات الرقص التي
تشمل تدوير الرأس.

طبيعة المخاطر المطروحة

يقوم ماليني الناس بهذه النشاطات
يوميا ً من دون مواجهة أي عواقب .يبقى
تســلخ الرشيان العنقي نادرا ً إذاً ،وهو
يصيب ثالثة أشخاص فقط من كل 100
ألف ســنوياً .لكن قد تكون هذه الحاالت
أكثر شــيوعا ً مما يظــن الكثريون .من
الناحية اإليجابية ،يُصلِح الجسم نفسه
ويتعاىف طبيعياً ،كما يحصل مع عدد كبري
من اإلصابات.
يكون األشخاص األصغر سنا ً أكثر
ميالً إىل املشــاركة يف النشاطات ا ُملسببة
للتمزق ،لذا يبقى تسلخ الرشيان العنقي
أكثر شيوعا ً يف هذه الفئة العمرية .حتى
أن هذه الحالة تُعترب من أبرز أســباب
الجلطات الدماغية قبل عمر الخمسني.
مع التقدم يف السن ،تصبح أنواع أخرى
من الجلطات أكثر شيوعاً ،ال سيما تلك
التي تنجم عن انســداد رشايني الدماغ
بصفائح الدهــون وجلطات الدم اآلتية
من القلب .لكــن قد يصيب التســلخ

كبار الســن أيضاً ،فقد اكتشفت إحدى
الدراســات أن شخصا ً واحدا ً من كل 14
مصابا ً بتسلخ الرشيان العنقي يكون يف
عمر الستني وما فوق.

ما معنى تسلخ الشريان العنقي؟

يُعــ َرف الرشيانــان املمتــدان من
الجهة األمامية للعنق (رشايني سباتية)
والرشيانان اآلخران يف الجهة الخلفية من
العنق (رشايني فقرية) باســم الرشايني
العنقية جماعياً.
يؤدي أي تمــزق يف بطانة أحد تلك
ترسب الدم بــن طبقات
الرشايــن إىل ّ
جدار الرشيان .ردا ً عىل هذه املشــكلة،
يوقف الجسم النزيف طبيعيا ً عرب تشكيل
جلطة ،لكن قــد تعطي هــذه العملية
نتائج عكســية ،فتعيق أي جلطة كبرية
تدفق الدم عرب الرشيان ،أو تنســلخ عنه
وتســتقر يف رشيان دماغي .قد يؤدي أي
واحد من هذيــن االحتما َلني إىل التعرض
لجلطة دماغية.

مؤشرات تحذيرية

يُسبّب تسلخ الرشيان العنقي أملا ً حادا ً
ومتواصالً وغري مألــوف يف العنق والرأس،
وغالبا ً ما يظهر خالل النشــاط ا ُملســبّب
اللتــواء العنق أو بعده مبــارش ًة .إذا تم ّزق
رشيــان ســباتي ،ينترش األلــم يف معظم
األوقات عىل جنب العنق وصوال ً إىل الجبني،
أو العــن ،أو الخدّ ،أو األســنان .أما تمزق
الرشيان الفقري ،فقد يُســبّب أملا ً حادا ً يف
قاعدة الجمجمة والجهة الخلفية من الرأس.
َ
شــعرت بألم مماثــل وظهرت يف الوقت
إذا
نفسه أعراض الجلطة الدماغية مثل الدوار،
والرؤية املزدوجة ،وحركات تشــنّج العني،
واختــال التوازن أثناء املــي ،والتلعثم يف

الكالم ،اتصل برقم الطوارئ فوراً .لكن يجب
أن تعرف أن أعــراض الجلطة الدماغية قد
تتطور بعد ساعات ،أو أيام ،أو حتى أسبوع،
عىل بدء أعراض تسلخ الرشيان العنقي.
قد يكــون ألم العنق املشــتق من
تسلخ رشيان فقري جزءا ً من األسباب
التي تدفــع الناس إىل تلقــي الرعاية
الطبية لدى مقوّم العظام .قد يظن هذا
األخري أنه لم يســبّب التسلخ بنفسه،
وهو محق عىل األرجــح .لكن تتفاقم
املشكلة أحيانا ً نتيجة التالعب بالعنق،
فيزيد التمزق سوءا ً أو تنسلخ الجلطة
عن الرشيــان املترضر ،مــا يؤدي إىل
التع ّرض لجلطة دماغية.

Technology

تكنولوجيا جديدة لتخزين الطاقة الشمسية طوال  18سنة
يشــهد الطلب عىل مصادر الطاقة املحمولة ارتفاعا ً مستمراً ،ما
يزيد الحاجة إىل تقنيات مدمجة وقادرة عىل توصيل الطاقة وتخزينها.
لتلبية هذه الحاجات ،اكتشف فريق من العلماء طريقة ذكية لتحويل
الطاقة الشمسية إىل كهرباء.
يف العام  ،2017طوّر الباحثون يف جامعة "تشاملرز" للتكنولوجيا يف
السويد نظاما ً يســمح بجمع الطاقة الشمسية وتخزينها ألكثر من 18
ســنة ثم إطالقها عند الحاجة .تُع َرف هذه التقنية باسم "أنظمة تخزين
الطاقة الحرارية الشمســية الجزيئية" ،وهي ترتكز عىل جزيئة جديدة
مصنوعة من الكربون والهيدروجني والنيرتوجني .هي قادرة عىل التحوّل
إىل إيزومري غني بالطاقة (جزيئة مؤلفة من الذرات نفسها لكن يختلف
ترتيبها) عند التع ّرض ألشعة الشــمس .ثم يمكن تخزين اإليزومري عىل
شكل سائل الستعماالت مستقبلية خالل الليل أو فصل الشتاء مثالً.
يف الســابق ،كان الباحثون يســتطيعون تحويل الطاقة املخ ّزنة
يف نظــام تخزين الطاقة الحرارية الشمســية الجزيئية إىل حرارة عرب
اســتعمال م ّ
ُحفز له تصميم خاص .لكنهم طــوّروا أبحاثهم اآلن عرب
ربط النظام بمو ّلد كهربائي حراري رقيق جداً ،فنجحوا بهذه الطريقة
يف تحويل الطاقة الشمسية إىل كهرباء .ن ُ ِشت نتائج الدراسة الجديدة
يف مجلــة  ،Cell Reports Physical Scienceوجــرت بالرشاكة مع
باحثني من جامعة "شنغهاي تشــاوي تونغ" يف الصني .يتعمّ ق هذا

ّ
البحث يف تحليل نظام الطاقة الشمســية
ويفصل طريقة دمجه مع
مو ّلدات كهربائية حرارية لتحويل الطاقة الشمسية إىل كهرباء.

يهدف هذا البحــث الجديد يف نهاية املطاف إىل تطوير إلكرتونيات
ذاتية الشحن عرب استعمال الطاقة الشمسية املخ ّزنة .يقول املرشف
الرئييس عىل البحث ،كاســر موث بولســن ،وهو أســتاذ يف قسم
الكيمياء والهندســة الكيماوية يف جامعة "تشاملرز"" :إنها طريقة
جديدة بالكامل لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية ،وهي تعني أننا
نستطيع استخدام هذه الطاقة إلنتاج الكهرباء بغض النظر عن حالة
الطقس ،أو التوقيت ،أو املوســم ،أو املوقع الجغرايف .إنه نظام مغلق
ويمكن تشغيله من دون إنتاج انبعاثات ثاني أكسيد الكربون".
عىل صعيد آخر ،قد تســهم هذه التقنية أيضا ً يف إنتاج مصادر
طاقة متجددة وخالية من االنبعاثات ،فهي متقنة لدرجة أن تسمح
اليــوم بتخزين الطاقة الشمســية ملدة تصل إىل  18ســنة .يف هذه
املرحلــة ،تتطلب التقنية الجديدة أبحاثا ً مكثفة وتطويرا ً مســتمرا ً
قبل أن يصبح شحن أجهزتنا التقنية ممكنا ً بالطاقة الشمسية التي
يُخ ّزنها النظام .يوضح موث بولسن" :بالتعاون مع مختلف الفِ َرق
املشاركة يف املرشوع ،نحن نسعى اليوم إىل تحسني النظام.
البحثية
ِ
يجب أن تزيد كميــة الكهرباء أو الحرارة التي يســتطيع إنتاجها.
وحتى لو كان نظام الطاقة يرتكز عىل مواد أساســية بسيطة ،ال بد
من تكييفه كي يصبح إنتاجه فاعالً بما يكفي من حيث الكلفة ،ما
يسمح بنرشه عىل نطاق أوسع".

ليزر آلي يستهدف الصراصير لقتلها
إبتكر الباحثون جهازا ً يســتعمل رؤيــة آلية لرصد
الرصاصري وصعقها بالليزر .برأيهم ،قد تقدّم هذه الطريقة
خيارا ً قليل الكلفة وصديقا ً للبيئة بدل املبيدات الحرشية.
ّ
دس إلدار رحمتولني وزمــاؤه من جامعة "هرييوت
وات" يف إدنــرة ،بريطانيا ،كامريتَني يف جهــاز ليزر ،مع
حاسوب صغري ي ّ
ُشغل نموذجا ً عامالً بالذكاء االصطناعي

ويمكن تدريبه الســتهداف أنواع محــددة من الحرشات.
اخترب الباحثون أجهزة ليزر مختلفة ،واكتشــفوا أن جهازا ً
بقوة  1600مييل واط يستطيع قتل رصصار أملاني (بالتيال
جرمانيكا) عىل مسافة تصل إىل  1.2مرت خالل ثانية تقريباً.
يمكن إيجاد هذه الحرشات داخل املنازل يف مختلف القارات،
باســتثناء القارة القطبية الجنوبية ،وقد يتفاقم الربو أو

تظهر ردود أفعال تحسســية لدى بعض الناس بســبب
مسببات الحساســية التي تنتجها .و ُِضعت الرصاصري يف
صندوق شفاف ملنعها من مغادرة منطقة التجربة .راحت
الحرشات تركض برسعة بلغ متوسطها  1.3مرت يف الثانية،
لكن تمكن جهاز التعقب العامل بالليزر من مواكبة حركتها.
حني احت ّك جهــاز الليزر ببطن الرصصــارُ ،قتِلت
الحرشة قبــل أن تتمكن من الهرب .لكــن عندما احت ّك
بالساق أوالً ،هرب الرصصار بأقل األرضار .يظن الباحثون
أنهم بحاجة إىل تدريب الذكاء االصطناعي عىل استهداف
أجزاء محددة من جسم الرصصار لزيادة فاعلية النظام.
يُعترب هذا النظــام رخيصاً ،حتى لو قارناه باملبيدات
الحرشية ،ألن أســعار الليزر ليست مرتفعة جداً .يوضح
رحمتولــن" :يمكن تخفيض كلفة نظــام الليزر إلبادة
الحرشات إىل  25جنيها ً اسرتلينياً ،لكن لن يصبح استعماله
آمنا ً يف املناطق الســكنية يوماً ،نظــرا ً إىل املخاطر التي
تطرحها أجهزة الليزر عىل نظر البرش .ال يمكن استعماله
داخل املنازل من وجهة نظريّ ،
لكن احتمال اســتخدامه
ألغراض صناعية أو زراعية ممكن جداً".

معلومــــات مفيــــدة
يمكن تعديل املياه كي تمتص الغازات
كما تفعل االسفنجة عرب إضافة بلورات
نانوية تحتوي عىل مســامات صغرية.
تســمح لها هذه العمليــة بنقل كميات
أكســجني أكثر من الدم بعرشة أضعاف،
ما يعنــي احتمال تحويلهــا إىل مصدر
لألكسجني يف بدائل الدم االصطناعية.

١٦

مـــــدارات
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الـسـبـت  ٥تشرين الثاني 2022

الحرب في أوكرانيا ستنتهي بالتفاوض
َ
عالقين في مأزق
بحلول نهاية آب  ،2022بدأ تركيز الغرب على الحرب الروسية في أوكرانيا يتراجع .أصبح طرفا الصراع
طويل ،فلم يعد قادة الغرب مضطرين للقيام بخيارات صعبة أو التفكير بمستقبل الصراع .لكن أدت األحداث المتالحقة
منذ بداية شهر أيلول إلى تالشي هذا الوهم ودفع الحرب نحو مرحلة جديدة وأكثر خطورة.
إيـــــمـــــا أشـــــفـــــورد

منذ بداية الحــرب ،حافظت إدارة
بايدن عىل مقاربــة واقعية ومتوازنة،
فعمدت إىل تســليح أوكرانيا وتمويلها
وأوضحت يف الوقت نفســه أن الواليات
املتحدة لن تتــورط مبارش ًة يف الرصاع.
لكن تجنبــت اإلدارة األمريكية التكلم
عن مجال أســايس من اســراتيجية
الحرب :كيف ســينتهي هذا الرصاع؟
اعتُ ِب الخرباء وصانعو السياسة الذين
دعوا الواليــات املتحدة إىل دعم الجهود
الدبلوماســية الرامية إىل إقرار تسوية
يتم التفاوض عليها ســاذجني أو شبه
َ
خوَنــة .وراء تخبّط اإلدارة األمريكية يف
تحديد نهاية الرصاعات ،تكمن مسائل
أخالقية متعــددة ،إذ يظن الكثريون أن
دفع أوكرانيا إىل املوافقة عىل تســوية
معيّنة نهج غري أخالقي.
لكن تنتهي جميع الحروب تقريبا ً
بالتفاوض .قد يؤدي تصعيد الوضع من
الجانب الــرويس يف الخريف الراهن إىل
ً
زيادة احتمال خوض حرب أوسع نطاقا
مجمع سكني في مدينة ماريوبول ّ
دمره العدوان الروسي | أوكرانيا
مع حلف الناتو واســتعمال األســلحة
والروسية املحلية باالعتبار ،ويتمسكوا
تسوية قد تمنح أي نوع من املكافآت
النووية .ســبق وأصبحــت التكاليف
بمقاربة مرنــة لتحديد العقوبات التي
إىل العدو .إذا وافق زيلينســكي عىل
االقتصاديــة العاملية للــراع هائلة،
يمكن رفعها عن روسيا من دون تقوية
تســوية ال تحظى بشعبية كافية ،قد
ومن املتوقع أن تتصاعد مع بداية فصل
نظام فالديمري بوتني .إذا لم تســتعد
ينهزم يف صناديق االقــراع .يف هذه
الشــتاء .وحتى لو بدا إنهــاء الحرب
اإلدارة األمريكيــة لهذه
الظروف ،ســيصبح االتفــاق الذي
عــن طريــق التفاوض
املرحلة قريباً ،قد يطغى
يمنح األوكرانيني شــعورا ً باالنتصار
مستحيالً اليوم ،يجب أن
أكثر قدرة عىل النجاح .لهذا الســبب،
وهم خطري حول تحقيق
تبــدأ إدارة بايدن بطرح
تزداد أهمية السيطرة عىل التوقعات
انتصار مطلق عىل ردها
األسئلة الشــائكة التي
يف الوقــت الراهن .يجب أن تُشــجّ ع
املدروس يف زمن الحرب.
ترافــق هــذه املقاربة،
واشنطن كييف عىل تبنّي مواقف أكثر
يف كييــف ،يواجه
فتُف ّكر بالتوقيت املناسب قد يؤدي تصعيد الوضع
اعتداال ً يف مسائل ستكون جزءا ً من أي
الرئيــس األوكرانــي
لدعم املفاوضات وتُحدد
من الجانب الروسي
تسوية مستقبلية ،مثل شبه جزيرة
فولوديمري زيلينســكي
املرحلة التي تصبح فيها
في الخريف الراهن
بيئة سياسية أكثر تقلبا ً
القرم ،ويجــب أن تدعوها إىل تعديل
تكاليــف متابعة القتال
املواقف التي تنذر بانتصار شــامل،
إلى زيادة احتمال خوض وعدائيــة ،فقــد بدأت
أكرب من منافعها.
تزامنا ً مع التشــديد عــى املكافآت
االنقسامات يف السياسة
املســاعي
يف خضم
حرب أوسع نطاقًا
االقتصادية التي يُفرتض أن تتلقاها
األوكرانيــة تعــود إىل
قابلة
تســوية
إلقــرار
مع حلف الناتو
أوكرانيا عرب مساعدات إعادة اإلعمار
الواجهــة .لكنه يواجه
لالســتمرار ،يجــب أن
الدولية والتكامل االقتصادي األوروبي
معضلة أخرى أيضاً .أصبح الشــعب
تُحــدد اإلدارة األمريكيــة أيضا ً كيفية
بموجب تسوية مناسبة.
األوكرانــي أكثــر وحدة منذ شــهر
االستفادة من نجاحات أوكرانيا ،لكن
عــى صعيد آخر ،يجــب أن يوضح
شــباط املايض ،فقد احتشد الناس
من دون تأجيج رصاع آخر .للتحضري
صانعو السياسة املعايري األساسية ألي
حول مبدأ النضال الوطني ضد الغزو.
ألفضــل صفقة ممكنــة ،يُفرتض أن
تسوية محتملة ،رشط أن يتمتعوا بمرونة
وبعــد جميع املطالب التــي ُف ِرضت
يحافظ صانعو السياسة األمريكية عىل
كافية لتعديــل التفاصيل .بعض النقاط
عــى األوكرانيني ،ســتجد الحكومة
جبهة مشــركة بني الغرب وأوكرانيا،
غري قابل للتفاوض ،ال ســيما ســيادة
األوكرانيــة صعوبــة يف التوصل إىل
ويأخــذوا السياســات األوكرانيــة
قد تتمكن الواليات املتحدة من ممارسة الضغوط
إلقرار تســوية معينة يف ثالث حــاالت .أوالً ،قد تتابع
القوات األوكرانية نجاحاتها البــارزة ويبدأ القادة يف
كييف النقاش حول تحرير شــبه جزيرة القرم .نظرا ً
إىل أهمية هذه املنطقة للقادة الروس ،قد يزيد هذا
الوضع احتمال أن يلجأ بوتني إىل األسلحة

الدفاع عن نفســها واالندماج مع أوروبا
اقتصاديا ً أفضل بكثري مثالً من أوكرانيا
التي تواجــه خالفات دائمة عىل األرايض
داخل حدودها .ال يزال الوضع يف أوكرانيا
متقلبا ً وقابالً للتغيــر ،ويجب أال يُكبّل
صانعو السياسة األمريكية أنفسهم اآلن
بترصيحات قد يصعب تحقيقها عملياً.
يف غضــون ذلك ،قد يكــون رفع
العقوبات مــن أهم بنــود التفاوض
بالنسبة إىل صانعي السياسة الغربية،
لكن يبقى هذا الهدف محفوفا ً باملخاطر
السياســية .قــد تصبــح العقوبات
خصائص دائمة يف السياسات الدولية،
مــع أن أثرها االقتصادي والســيايس
يضعف مع مــرور الوقــت ،وهذا ما
يجعلها أكثــر نفعا ً عند اســتعمالها
كورقة مســاومة بدل أن تكون شكال ً
من العقوبــات الدائمة .يجب أن يف ّكر
صانعــو السياســة إذا ً بكيفية رفع
العقوبات النتزاع تنازالت من روســيا.
عىل مر الحــرب ،حققــت العقوبات
َ
هدفني :معاقبة روســيا عىل
الغربية
غــزو أوكرانيــا عىل املــدى القصري،
وإضعاف اآللة العسكرية الروسية عىل
املدى الطويل.
قد يصبح رفع جز ٍء من العقوبات عن
روسيا رشطا ً مســبقا ً لعقد اتفاق سالم
ناجح ،لكن يجب أن يف ّكر صانعو السياسة
أوكرانيا وحمايــة املواطنني األوكرانيني،
بالعقوبات التي يمكــن رفعها بحذر .قد
وعىل رأســهم من يرغبــون يف مغادرة
يكون السماح لروســيا بإعادة جزء من
األرايض التي تحتلها روسيا .لكن يمكن
احتياطيات النقد األجنبي بندا ًمفيدا ًيف إطار
التعامل بمرونة مع مسائل أخرى ،فتُحدد
اتفاق شــامل ،ألنه خيار جاذب للكرملني
املكاسب العسكريـــة
ووســيلة لحمايــة
امليدانية حدود األرايض
االســتقرار االقتصادي
النهائية مثــاً .كذلك،
عىل املدى القصري ،وألن
يجب أال يتمسك صانعو
اإلرصار عىل تجميد تلك
السياســـة بالوضــع
االحتياطيات ال يســمح
الــذي كان قائما ً قبل
بإضعــاف االقتصــاد
يواجه الرئيس األوكراني
 24شــباط املايض أو فولوديمير زيلينسكي بيئة الــرويس عــى املــدى
حتى قبل العام .2014
الطويــل .يف املقابــل،
يقــي حــل مقنــع سياسية أكثر تقلبًا وعدائية يجب أن تُســتعمَ ل قيود
فقد بدأت اإلنقسامات
وأكثــر اســتقرارا ً عىل
التصدير املفروضة عىل
األرجح بحرص األرايض
روسيا للحد من القاعدة
في السياسة األوكرانية
األوكرانيــة ،من دون
الصناعيــة الدفاعيــة
تعود إلى الواجهة
اســرجاع شبه جزيرة
الروســية عــى املدى
القرم وأجزاء من إقليم «دونباس» ،علما ً
البعيد ،ومن األفضل أن تستمر تلك القيود
أن هاتني املنطقتني تشــمالن عددا ً من
إذا أمكن .أخرياً ،يجــب أن يطرح صانعو
السكان املوالني لروسيا.
السياســة خططا ً واضحة إلطالق املراحل
بشكل عام ،يجب أن يعطي صانعو
املقبلة ،فتقدّم روسيا التنازالت أو تنسحب
السياسة األولوية لتحقيق نتائج عملية
مقابل رفع العقوبات عنها بوترية تدريجية،
بدل التمســك بمبادئ مبهمة .ستكون
علما ً أن «اتفاقيات مينسك» الفاشلة كانت
أوكرانيا السيّدة واملستقلة والقادرة عىل
تفتقر إىل هذا النوع من البنود.

النووية ،فييسء بذلك إىل املعايري التي تمنع االستعمال
النووي ويطرح تهديدات مبارشة عىل الواليات املتحدة
أو حلفاء الناتو .ثانياً ،قد تســرجع القوات الروسية
زمام املبادرة وتســتعيد أرايض شاسعة .يعني ذلك أن
التعبئة الروسية أعطت مفعولها وأن التسوية أصبحت
رضورية للحفاظ عىل سيادة أوكرانيا .ثالثاً ،قد يصبح
َ
عالقني يف مأزق آخــر ،فيعجز كالهما عن
الطرفــان
اسرتجاع تفوّقه .يف هذه الظروف ،قد تستنتج أوروبا
والواليات املتحدة ،وحتى روســيا وأوكرانيا ،أن تحمّ ل
تكاليف متابعة الحرب لم يعد يستحق العناء.
للوهلة األوىل ،قد يبدو تفكري صانعي السياســة
األمريكية بتسوية غريباً ،حتى لو كانت أوكرانيا تتجه
إىل االنتصار ،أو بدأت تخرس ،أو واجهت وضعا ً مختلفاً.
قد ينتج كل ظرف من الظروف اآلنف ذكرها تســويات
مختلفة جداً ،لكن تشــر النتائج املحققة يف ســاحة
املعركة يف جميع األحوال إىل توافق نســبي عىل تسوية
محتملة .اليوم ،ال تزال ســاحة املعركة متقلبة ويظن
كل طرف أنه ســيُحقق النرص .لن تصبح التســوية
ممكنة إال عندما تتضح نتيجــة القتال ميدانياً .حتى
ذلك الحني ،قد يصبح أول ســيناريو محتمل األقرب إىل
الواقع إذا استمر الدعم الغربي القوي.

تكشــف الرضبات الجوية األخــرة ضد كييف
ومدن أوكرانيــة كربى أخرى أن روســيا قد تفكر
بتصعيــد الوضع بدرجة إضافيــة .تتعدد املخاطر
ّ
متوســع .حتى لو
والتكاليف التي ترافق أي رصاع
لم يصبح الوقت مناســبا ً للتفــاوض بعد ،يجب أن
يستكشــف صانعو السياســة الظروف التي تدفع
الواليــات املتحدة إىل إنهاء الحرب .ويجب أن يفكروا
بأفضل الطرق لالســتفادة من العقوبات واملكاسب
املحققة يف ساحة املعركة ملنح أوكرانيا أفضل موقع
عىل طاولة املفاوضــات .األهم من ذلك هو أن تنقل
واشــنطن نتائج تلك النقاشات إىل كييف والعواصم
األوروبيــة لتجنب أي خالفات خطــرة يف املصالح
الوطنية بني أوكرانيا ورشكائها الغربيني.
ال مفر من انتهاء جميع الحروب يوماً .ومن خالل
طرح أهم األسئلة املرتبطة بالحرب الروسية يف أوكرانيا
اليوم ،يستطيع صانعو السياسة أن يمنعوا أي تصعيد
غري مرغوب فيه ويضمنوا تسوية أكثر قوة واستقرارا ً
حني تسنح الفرصة أخرياً .قد ال تبدو التسوية محبّذة
يف الوقت الراهن ،لكن ال يمكن حماية مصالح أوكرانيا
املحورية وأمن املنطقة ككل عىل املدى الطويل من دون
مفاوضات ذكية ومدروسة.

اقــــتصــــاد
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تجارة غير مشروعة تدر  10مليارات دوالر

سوريا أكبر «"مصدر"» للكبتاغون في العالم
ُتعد حبوب «الكبتاغون» أبرز الصادرات السورية وتفوق قيمتها كل قيمة صادرات البالد القانونية
مقابل كل شحنة ّ
يتم ضبطها تصل تسع شحنات أخرى إلى وجهتها وسعر الحبة بين دوالر و 25دوالرًا
تتورّط أجهزة أمنية وعسكرية سورية عدة في تلك التجارة وقد تكون أبرزها الفرقة الرابعة في الجيش
مصدر قضائي لبناني« :منطقة وادي خالد المعروفة بتهريب السالح باتت مليئة اليوم بمهربي الكبتاغون»
خالل عرش ســنوات من حــرب مدمرةّ ،
تغيت
خارطة ســوريا ،ف ُرســمت خطوط جديدة ومعابر
داخلية تفصل بــن املناطق ،لكن شــيئا ً واحدا ً بدا
وكأنه عابر للتقســيم ولخطوط التماس فتحوّل إىل
تجارة مربحة تفوق قيمتهــا عرشة مليارات دوالر:
الكبتاغون.
واملســألة أكثر تعقيدا ً من كــون «الكبتاغون»
مجرد حبوب ســحرية ارتبط اسمها بتنظيم الدولة
اإلسالمية ،فهذا املخدر يد ّر مدخوال ً هائالً عىل أطراف
متنوعة يف بلد أنهكت الحرب اقتصاده.
من شــمال ســوريا إىل جنوبها مرورا ً بباديتها
وســواحلها ،وبغض النظر عن القوى املســيطرة
عليها ،سواء أكانت قوات موالية للنظام أم معارضة
له ،تتخ ّ
طى حبوب الكبتاغون االنقســامات ،لتحوّل
ســوريا الغارقة يف نــزاع دام منــذ  ،2011إىل دولة
مخدرات .وتشمل دورة إنتاج وتهريب هذه الحبوب
املخدرة لبنــان املجاور الذي ينــوء أيضا ً تحت ثقل
انهيار اقتصادي.
وتُعــد حبــوب «الكبتاغون» أبــرز الصادرات
الســورية ،وتفوق قيمتها كل قيمة صادرات البالد
القانونيــة ،وفــق تقديرات مبنية عــى إحصاءات
جمعتها وكالــة «فرانس بــرس» ،وتوثّق الحبوب
املصادرة خالل العامني املاضيني.
وباتت سوريا مركزا ً أساســيا ً لشبكة تمتد إىل
لبنان والعراق وتركيا وصوال ً إىل دول الخليج ،مرورا ً
بدول أفريقية وأوروبية .وتبني من مقابالت أجرتها
«فرانس برس» مع أكثر من  30شخصا ً من مهربني
ومسؤولني أمنيني حاليني وسابقني يف سوريا ودول
أخــرى ،فضالً عن ناشــطني ومســؤولني محليني
عىل دراية بصناعة الكبتاغــون ،أن عالقات تجارية
وعشــائرية وقبلية ومصالــح تتداخل بني خطوط
تهريب وتجارة الكبتاغون.

 %80من تلك التجارة ...مركزها سوريا

يف العام  ،2021ووفق بيانات رســمية ،صادرت
القوى األمنية يف دول عدة أكثر من  400مليون حبة
كبتاغون .وبحسب ما أظهرت مضبوطات من العام
 ،2022يبدو أن «صادرات» الكبتاغون ســتفوق تلك
التي تمّ ت يف العام الســابق .لكن هذا ليس ســوى
رقم بســيط جدا ً مقارنة مع ما لم يُضبط .ويقول
مسؤولون أمنيون إنه ،مقابل كل شحنة يت ّم ضبطها،
تصل تسع شحنات أخرى إىل وجهتها .ويرتواح سعر
حبة الكبتاغون بني دوالر و 25دوالراً.
واذا احتُسب ســعر الحبة بخمســة دوالرات،
ووصلت أربع من أصل خمس شــحنات اىل وجهتها،
تتخ ّ
طى قيمــة تجارة الكبتاغون الســنوية عرشة
مليــارات دوالر ،ويع ّد ذلك أقل تقديــر لتلك التجارة
الضخمة.
وبما أن نسبة  80يف املئة من تلك التجارة مركزها
سوريا ،وفق مسؤولني أمنيني ،يكون الكبتاغون أبرز
صادرات تلك الدولة ،ويعود عليها بأرباح تفوق حجم

ميزانيتها بثالثة اضعاف .ويســتفيد نظام الرئيس
بشار األســد ودائرون يف فلكه وشبكة تجار الحرب
بشكل هائل من تجارة الكبتاغون.

رفد الخزينة بدوالرات

ويقول مستشــار ســابق للحكومة السورية
للوكالة الفرنســية مــن خارج ســوريا «ال توجد
مح ّرمات يف الحروب ،والبالد كانت وال تزال يف حاجة
ماســة للنقد األجنبي من أجل رفد اقتصاد الدولة».
ويضيف« :اســتطاعت صناعة الكبتاغون أن ترفد
الخزينــة ولو بجزء من العملــة األجنبية من خالل
اقتصاد ظل متكامل يبدأ من اســترياد املواد األولية،
وصوال ً للتصنيع وأخريا ً التصدير».
وتتو ّرط أجهزة أمنية وعســكرية سورية عدة
يف تلك التجارة ،قد تكون أبرزها الفرقة الرابعة التي
تتبع ماهر األســد ،شقيق الرئيس السوري ،وفق ما
أفادت مصادر عدة بينها أمنيون سابقون يف سوريا
ومهربون وخرباء.

دور حزب الله ...والحدود السائبة

ويشري باحثون يف املوضوع اىل أن لـ»حزب الله»
اللبناني دورا ً مهما ً يف حمايــة صناعة الكبتاغون،
وخصوصا ً يف املنطقة الحدودية .ويتهمه ســكان يف

(المصدر :أ ف ب)

جنوب سوريا بالوقوف خلف انتشارها يف مناطقهم،
وينفي الحزب أي عالقة له بهذه الصناعة.
وتُعد الفرقــة الرابعة أبرز الفرق العســكرية
املنتــرة يف املنطقة الحدودية بني لبنان وســوريا،
وتتمتع بنفوذ كبري يف مرفأ الالذقية يف غرب البالد.
ولطاملا ش ّكلت الحدود اللبنانية السورية مسارا ً
لتهريب البضائع عــى أنواعها .ولــم تعد تقترص
عمليات تهريــب الكبتاغون عىل الحــدود الرشقية
للبنان خصوصــا ً بعد حملة أمنيــة طالت التجار،
فتحوّل كثر إىل الحدود الشمالية.
ويقول مصــدر قضائي لبنانــي يالحق قضايا
الكبتاغون ،إن منطقة وادي خالد املعروفة بالتهريب
وخصوصا ً الســاح خــال أعنف ســنوات النزاع
السوري« ،باتت مليئة اليوم بمهربي» الكبتاغون.
ومع التشــديد الذي حصل خالل السنة األخرية

لبنان ...وحسن دقو
يف منطقــة نائية يف البقاع ،يقول شــخص
لديه عالقــات مع عدد من التجــار مكنته من
ّ
والتوســط يف صفقات كبرية ،عن تجارة
االطالع
الكبتاغون« ،رأسمالها خفيف وأرباحها كبرية».
ويتقاســم  4أو  5تجار كبار ،وفق هذا الوسيط،
شــحنة واحدة ميزانيتها عــرة ماليني دوالر
تغ ّ
طي املواد األوليــة وطرق التهريب التي تُعرف
بـ»السكة» ،و»الرشــاوى» ،وتعود بربح بقيمة
 180مليون دوالر.
ويوضــح «إذا خرسوا أول عــرة ماليني،
وثاني عرشة ماليني ،وحتى ثالث عرشة ،بمج ّرد
أن تنجح شــحنة واحدة يف املرور ،يكون التاجر
رابحا».
ويؤكد الوســيط ومصادر أمنية يف املنطقة
أن العشرية األكثر نفوذا ً هي بني خالد التي تع ّد
األكرب.
ويت ّم إجماال ً تهريــب الكبتاغون يف أكياس
بالســتيكية صغرية ،ويطلق عىل كل كيس من
 200حبة عبارة «الشدّ» ،ويوضع أحيانا ً خمسة
من أكياس «الشد» يف كيس أكرب.
يف لبنان ،وعىل وقع عمليات مالحقة صناعة

مكاتب السفر تح ّ
ذر من شراء تذاكر منخفضة السعر
كشف نقيب اصحاب مكاتب السفر والســياحة جان عبود« ،قيام بعض العصابات برتويج تذاكر سفر يف
السوق املحلية ولدى العديد من مكاتب السفر والسياحة العاملة عىل األرايض اللبنانية ،مع تخفيضات كبرية عن
األسعار املحددة من قبل رشكات الطريان .وقع العديد من املسافرين ضحية تلك العصابات وت ّم إلغاء حجوزاتهم
ومنعهم من السفر ،حيث تبني أن ثمن تلك التذاكر مسدد بواسطة بطاقات مرسوقة و/أو م ّزورة».
وح ّذرت النقابة من اإلغراءات املاديّة املتمثلة باألســعار والحسومات املقدّمة من تلك العصابات وهي حتما ً
ّ
املرخصة والنقابية لضمان صحة الخدمة
غري صحيحة وغري واقعية ،تدعو املسافرين الكرام إىل إعتماد املكاتب
وحسن املعاملة».
معتربة ّ
أن «هذه التعديات تشكل مخاطر جدية عىل اداء قطاع النقل الجوي وعىل سمعة الصناعة السياحية
بمجملها ،يف الوقت الذي تشــهد فيه هذه القطاعات تضافرا ً مهنيا ً وتعاونا ً رســميا ً داعما ً من وزارة السياحة
لتوفري كل وسائل التشجيع والحماية.

وتهريب الكبتاغــون يف رشق البالد ،بات بعض
التجار يعتمدون عىل مختربات صغرية موجودة
عىل ظهــر شــاحنات ،ما يجعل مــن الصعب
ضبطها.
وأطلقت وســائل اعالم محليــة لقب «ملك
الكبتاغون» عىل رجل األعمال حسن دقو املتهم
بإدارة امرباطورية ضخمــة من منطقة البقاع
يف رشق لبنان ،مســتفيدا ً من عالقات جيدة مع
مسؤولني لبنانيني وسوريني.
واعتقلــت القوى األمنيــة اللبنانية دقو يف
نيســان من العام املايض بتهمة تهريب حبوب
الكبتاغون ،األمر الذي نفــاه تماماً ،مؤكدا ً أنه
يعمل لصالح األمن العسكري السوري والفرقة
الرابعة ،وفق مســتندات قضائية اطلعت عليها
«فرانس برس».
وتُعد بعض األعمــال التجارية التي يملكها
دقــو ،وفق مســؤولني أمنيني ،غطــاء لتجار
املخدرات ،وبينها معمل مبيدات زراعية يف األردن
ورشكة سيارات يف ســوريا وأسطول صهاريج.
ويقول مسؤول أمني إن نفوذ دقو تراجع ،مقابل
صعود أسماء أخرى يف املنطقة.

يف لبنان عىل صعيد ضبــط عمليات صناعة وتجارة
الكبتاغــون ،تراجعت أعداد املختــرات يف منطقة
البقاع ،وانتقــل تجار إىل املنطقــة الحدودية داخل
األرايض السورية ،وساعدتهم يف ذلك إعادة فتح معرب
ّ
فتوسعت اليه
نصيب الحدودي بني ســوريا واألردن
طرق التهريب ،عدا عن املعابر غري الرشعية.

السويداء ودرعا بين معاقل التهريب

ويعــد جنــوب ســوريا ،وتحديــدا ً محافظتا
السويداء ودرعا ،معقل طرق تهريب أساسية لحبوب
الكبتاغون نحو األردن ودول الخليج ،وفق ناشطني
وأمنيني سابقني من املنطقة.
يف السويداء ،دفع الرتدي االقتصادي بشبان كثر
إىل االنضمــام إىل عصابات محليــة تعمل يف تخزين
وتهريب البضائع ،وعىل رأسها الكبتاغون.
ويقول املتحدث باســم «حركة رجال الكرامة»
املعارضة أبــو تيمــور «هناك اســتغالل للوضع
املعييش للســكان» ،فضالً عن فوىض انتشار السالح
يف املحافظة .ويضيف« :الســويداء منطقة تهريب
وتخزين» للحبوب ،مشــرا ً إىل أن أفراد عشــائر يف
البادية املجاورة ينقلون البضائع إىل السويداء حيث
يجري تخزينها ثم تهريبها غالبا ً عرب الحدود األردنية
بالتعاون مع «أكثر من مئة عصابة مسلحة».

الى تركيا ...بالتنسيق بين الفصائل

ويقول مه ّرب يف تلك املناطق لـ»فرانس برس»:
«أعمــل مع أشــخاص يف حمص ودمشــق يأتون
بالحبوب من مستودعات الفرقة الرابعة» ،مضيفاً:
«نو ّزع الحبوب هنا أو نرســلها إىل تركيا بالتنسيق
مع الفصائل ،السوق الرتكي يعتمد علينا كثرياً ،نحن
بوابة لهم».
ويبيع املهرب ،وفق قوله ،أيضا ً الحبوب ملسؤولني
يف هيئة تحرير الشام التي تسيطر عىل حواىل نصف
محافظة إدلب املجاورة.
ويعتمد املهــ ّرب يف تجارته عىل حبوب يأتي بها
من مناطق سيطرة النظام أو مصنعة محلياً .ويشري
إىل أن الفصائل تحتكر تصنيع الكبتاغون يف مناطق
سيطرتها «وال يتجرأ أحد آخر» عىل األمر.
كما تع ّد تركيا مصدرا ً ملواد أساســية يف تصنيع
املخدّر ،وفــق ما يقول املصــدر القضائي اللبناني،
مشــرا ً إىل أن «ديثيل األثري ،أحد أنواع الكلوروفورم،
مكوّن أسايس يف صناعة الكبتاغون ،ومعظمه يدخل
من تركيا»( .املصدر :أ ف ب)

"مجموعة السبع" تدعو إلى زيادة إنتاج النفط
دعت مجموعة السبع الدول املنتجة للنفط إىل
زيادة إنتاجها للمســاعدة يف خفض األسعار ،بعد
شــهر من قرار منظمة «أوبك بالس» الحد بشكل
كبري من عمليات استخراج الذهب األسود.
وجــاء يف البيــان الختامي الجتمــاع وزراء
خارجية مجموعة الســبع يف مونســر األملانية،
أن زيادة اإلنتاج من شــأنها أن تساعد يف «خفض
تقلب أسواق الطاقة» يف سياق الحرب يف أوكرانيا،
كما تسعى مجموعة السبع لالنتهاء «يف األسابيع
املقبلة» من بدء العمل بموجب آلية تحديد ســقف
ألســعار النفط الرويس .ويتمثّل الغرض من هذه
اآللية غري املســبوقة ،التي ت ّم وضعها هذا الصيف
بتحريض من واشنطن ،يف الح ّد من الدخل املرتبط

ببيع املحروقات ،الذي يموّل هجوم موســكو عىل
أوكرانيا.
ولوضع اللمسات األخرية عىل هذا اإلجراء الذي
انتقدته موسكو بشدة ،أنه يجب عىل الغرب تحديد
املســتوى الذي يجب أن يصل إليه سقف األسعار،
والذي يجب أن يكون أعىل من تكلفة اإلنتاج ،حتى
تحتفظ روسيا بمصلحة يف بيع نفطها يف السوق.
وكانت غضبت واشنطن إثر القرار الذي اتخذته
منظمة البلــدان املصدرة للنفــط «أوبك» بقيادة
اململكــة العربية الســعودية ،إضافة إىل رشكائها
العرشة بمن فيهم روسيا ،بخفض حصص اإلنتاج
يف بداية ترشين األول ،يف وقــت كان من املق ّرر أن
تنخفض فيه أسعار النفط الخام.

١٨

إقتـــصـــــاد
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الـسـبـت  ٥تشرين الثاني 2022

ُتخالف تعميمين أساسيّين لـ"المركزي"» ُ
وتثير إرباك المودعين وخوفهم

مصارف تستوفي القروض على أسعار جديدة

الدوالر يتدرّج صعودًا
و"»صيرفة"تراوح مكانها

استفاق المقترضون امس على «إجراءات مصرفية جديدة.
فخالفًا ألي تعميم رسمي ،أو قرار معلّل ،رفض بعض
البنوك استيفاء السندات الشهرية للمقترضين األفراد
المقيمين على سعر صرف  1500ليرة ،مطالبة إياهم
بالتسديد على سعر  8000ليرة ،أو بواسطة شيك بالعملة
االجنبية .وقد استسهلت هذه المصارف المخالفة التحايل
على المودعين ،موحية بأن القرار صادر عن المصرف المركزي.
خــالــد أبــو شــقــرا
يف الحقيقــة ان قرار املصــارف يخالف
تعميمني أساسيني ملرصف لبنان ،وهما:
 القرار الوسيط رقم  13260الصادر يف 26آب  .2020وينــص عىل أنه «عىل املصارف
واملؤسســات املالية العاملــة يف لبنان قبول
تسديد العمالء االقساط أو الدفعات املستحقة
بالعمالت االجنبية الناتجة عن قروض التجزئة
كافة موضوع هذه املادة ،بما فيها القروض
الشخصية .وذلك باللرية اللبنانية عىل اساس
الســعر املحدد لتعامالت مــرف لبنان مع
املصارف (حاليا بقيمة وسطية تبلغ 1507,5
لــرة لبنانية للدوال االمريكــي الواحد» وذلك
رشط:
 أن ال يكون العميــل من غري املقيمني،وفقا ً للتعريف الــوارد يف النصوص التنظيمية
الصادرة عن مرصف لبنان.
 أن ال يكون للعميل حساب بهذه العملةاالجنبية لدى املرصف املعني يمكن استعماله
لتسديد هذه االقساط أو الدفعات.
 ان ال يتعدى مجموع القروض السكنيةاملمنوحة للعميــل //800 000د.أ ومجموع
قروض التجزئة األخرى //100 000د.أ.
 التعميم الوســيط رقم  646تاريخ 12ترشين االول  .2022والذي يقول« :اســتثنائيا ً
وخالفا ً الي نص تنظيمي آخر يتم التســديد

املسبق للقروض ( )...بعملة القرض من دون
أخذ موافقة مرصف لبنان يف ما خص القروض
التالية:
 القروض السكنية كافة. القروض التي تمنح ملتابعة الدراسة يفمؤسسات التعليم العايل.
 القروض البيئية التي ال تتجاوز قيمة كلمنها ثالثني مليون لرية لبنانية.
 ال يتم تحميل العميل الغرامات املنصوصعنها يف هذا القرار ،والناتجة عن التسديد املسبق
لرصيد قرضه السكني قبل مرور سبع سنوات
عىل وضعه موضع التنفيذ.

إستباق تغيير سعر الصرف

رابطة املودعني أفادت عن تلقيها يف اليومني
املاضيني أكثر من شكوى عن رفض املصارف
استيفاء ســندات القروض بالعملة االجنبية
عىل ســعر  1500لرية .مع العلم أن التسديد
هو لكل سند بســنده وليس تسكري القرض
دفعة واحدة عىل الســعر القديم .الشــكاوى
طالت مصارف عديدة ،طالبت هذه املقرتضني
بتسديد سنداتهم بواســطة شيك مرصيف أو
بالعمة االجنبية ،أو باللرية اللبنانية عىل سعر
رصف  8أو  15ألف لرية .وبحسب عضو الفريق
القانوني يف رابطة املودعني دينا أبو الزور فان
«املصارف تحاول رشاء الوقت يف مرحلة اعداد
امليزانيات الخاصة .وهي تستبق اعتزام نسبة

مصارف تطالب باستيفاء السندات على أساس  8و 15ألف ليرة (رمزي الحاج)

كبرية من املودعني تسديد قروضهم عىل أساس
سعر الرصف القديم قبل تعديل سعر الرصف
أو حتى تخفيضــه إىل  15الف لرية .خصوصا ً
أن الكثري من املودعني عمدوا مؤخرا ً إىل وضع
مســتحقات املصارف عليهــم ،الناتجة عن
قروض بالعملة االجنبية أو بطاقات االعتماد،
عند الكاتب العدل عىل طريقة العرض وااليداع.
وذلك بعــد رفض املصارف اســتيفاء املبالغ
املتبقية من القروض دفعة واحدة عىل اساس
السعر القديم ،واشرتاطها حتى نهاية الشهر
املايض بالتسديد سند وراء آخر .وبالتايل ،تحاول
املصارف ابتزاز املودعني لتحصيل القروض عىل
أعىل سعر ممكن».

غياب لجنة الرقابة على المصارف

هذه التجــاوزات تجــري يف ظل «غياب
الفــت للجنة الرقابة عىل املصــارف ،وتواطؤ
املــرف املركزي» ،تقول أبو الــزور .و»مما
يساعد عىل ذلك االبهام يف التعاميم الصادرة عن
املركزي ،وتركها عرضة لتفســرات املصارف
واستنســابيتها يف التطبيق .ولعل املثال االبرز
هو اشرتاط املصارف عىل املقرتضني الراغبني
بتســديد قروضهم دفعة واحدة بدفعها عىل

أســاس  8أو حتى  15ألف لــرة بحجة وجود
تعميم بذلك.
رابطة املودعني التي ترص عىل أن التسديد
عىل  1500لرية لقروض الدوالر ما زال قانونياً،
تنصــح املقرتضني الذيــن يتعرضون لرفض
املرصف االســتيفاء منهم عىل هذا الســعر
بالتقدم بعــرض وايداع عنــد الكاتب العدل،
ومتابعته بدعوى إثبات .فكما تقوم املصارف
باقفال حسابات املودعني ،ووضعها بشيكات
لوالر عند الكاتب العدل خالفا ًلرغبتهم وبطريقة
تجربهم عىل بيعهــا بابخس االثمان وتخالف
رسية املهنة واالصول ،يحق للمودع معاملتها
بالطريقةنفسها.
إىل جانب هذه التجاوزات ،تزداد العموالت
التي تتقاضاها املصــارف من عمالئها حتى
أصبحــت هذه العموالت أشــبه بخــوة .واذا
افرتضنا أن عميالً ما يُحــول فقط  100دوالر
فريش إىل حسابه شهرياً ،فهو سيدفع عليها
عمولة  10دوالرات ،أو ما نســبته  10يف املئة.
يقسمها املرصف بني  3دوالرات ،عمولة شهرية
و  7دوالرات عمولة صيانة الحســاب .هذا إذا
اقترص االمر عىل التعامل بهذا املبلغ البســيط
وعرب الرصاف اآليل فقط.

 7أشياء يجب أخذها في االعتبار عند البحث عن موظف مستقل
يعرف معظم أصحاب الرشكات اآلن  -خاصة بعد جائحة
كورونا  -أن إنجاز بعض املهام ال يســتلزم تواجد املوظفني يف
مكان العمل ،بل من املمكن أن يقوم املوظفون املستقلون بكل
املهام املطلوبة وهم يف منازلهــم ،دون حاجة إلهدار الوقت يف
التنقل من وإىل مكان العمل.
وعالوة عىل ذلك أصبح بإمكان أصحاب الرشكات اآلن إيجاد
أفضل املواهب ،دون التقيد بتوظيف األشخاص الذين يعيشون
يف أماكن قريبة من الرشكة أو يف نفس املدينة أو الدولة ،فالعمل
الحر يوفر للرشكات ميزة توظيف مواهب من دول أخرى.
وألن الكثري من الرشكات يواجــه صعوبة يف العثور عىل
املوظفني املســتقلني الذين يلبون معايريها ،يســتعرض هذا
التقرير سبعة أشياء يجب أن يضعها املديرون يف اعتبارهم من
أجل اختيار أفضل املوظفني املستقلني.
 - 1مهارات التواصل
 إيجاد موظف مستقل يجيد التواصل ويجيد التعامل معتقنيات التواصل ،ال يقل أهمية عن التأكد من امتالكه املهارات
والخربات الالزمة للعمل.
إذ يحتاج أصحاب الرشكات إىل توظيف أشخاص موثوقني،
ويتواجدون عند الحاجة إليهم ،ومن املؤرشات الدالة عىل توافر
ذلك يف العاملني عن بعد رسعة ردهم عىل الرسائل.
 - 2الخربات واملهارات الالزمة

 يمكن التحقق من مدى كفاءة املوظفني املستقلني ،منخالل فحص تعليقات العمالء اآلخرين عىل عملهم ،فهناك الكثري
من املنصات التي يرتك فيها العمالء تعليقاتهم عىل تجربتهم مع
املوظفنياملستقلني.
 - 3مدة العمل
 يبحث بعض املوظفني املســتقلني عن العمل مع عمالءلفرتات طويلــة األجل ،بينما يبحث آخرون عن عمالء يعملون
معهم لوقت محدد حسب املرشوع.
لذلك من املهم أن يضيــف صاحب العمل مدة املرشوع يف
الوصف الوظيفي ،حتى يضمن جذب املوظفني املناسبني.
 - 4االلتزام باملواعيد النهائية
 يعد هذا العامل مهمــا ً للغاية عند البحث عن موظفنيمســتقلني؛ إذ يحتاج أصحاب الرشكات إىل موظفني موثوقني
ال يؤخرون العمــل ،باإلضافة إىل قيامهم بمراجعة العمل قبل
إرساله لضمان عدم وجود أخطاء به.
 يف بعض األحيــان يصعب إنجاز العمل يف الوقت املحدد،لكن املوظف املستقل املوثوق يطلب عادة وقتا ًإضافيا ًللعمل قبل
املوعد النهائي.
 - 5املرونة
 مــن املهم أن يتأكــد صاحب العمل مــن أن املوظفنياملستقلني يتحلون باملرونة ،باإلضافة إىل استعدادهم للتكيف مع

ظروف العمل املختلفة ،والعمل مع موظفني مستقلني آخرين
لضمان إنجاز املرشوعات بنجاح.
 - 6السرية الذاتية
 من املهم أن تكون الســرة الذاتيــة للمتقدم للوظيفةمفصلة ،بحيث تــرح بوضوح مهاراته وخرباته يف الوظائف
املماثلة التي شغلها.
 تتضمن أفضل السري الذاتية أيضا ًاألدوات التي يستخدمهااملوظفون املســتقلون يف العمل ،كما يضع بعضهم نماذج من
عملهمالسابق.
 - 7متوسط األجور
 يف حني يمكن أن يوفر أصحاب الرشكات املزيد من األموالمن خالل التعاون مع موظفني مستقلني بدال ً من دفع رواتب
ثابتة ملوظفني بــدوام كامل ،لكن يجب أن يضعوا يف اعتبارهم
أيضا ً أن متوسط األجور يختلف يف العمل الحر من موظف آلخر.
 يحصل املوظفون املستقلون الذين يعملون يف الصناعةمنذ فرتة طويلة عىل سبيل املثال عىل أجر أكرب من أولئك الذين
بدأوا العمل منذ فرتة قصرية.
لذلك من املهم أن يحــدد أصحاب الرشكات امليزانية التي
ســينفقونها عىل أجور العمال املســتقلني ،ويختاروا أفضل
املوظفني بنا ًء عىل هذه امليزانية.
املصدر Recruiters LineUp :و»ارقام»

أكثر  10دول جذبًا للمواهب حول العالم
تعد ســويرسا وســنغافورة والدنمارك من أكثر
الدول تنافسية يف ما يتعلق بجذب املواهب ،وذلك ً
وفقا
لتقرير مؤرش تنافســية املواهب العاملي للعام 2022
الصادر عن «إنسايد».
وتراجعت الواليات املتحدة إىل املرتبة الرابعة ،بينما
ارتفع ترتيب الصني درجة واحدة إىل املركز الســادس
والثالثني ،وال يزال العديد مــن االقتصادات األوروبية
يهيمن عىل القائمة.
ويغطي التقرير السنوي  133دولة و 175مدينة
و 79اقتصــادا ً حول العالم عرب جميــع فئات الدخل،

ويقيس كيفية نمــو البلدان واملــدن وجذب املواهب
واالحتفاظ بها.
يذكر أن التوتــرات الجيوسياســية والتضخم
وارتفاع أســعار الغذاء والطاقة تسببت يف تفاقم عدم
املســاواة يف العالم ،وبعيدا ً عــن جائحة «كوفيد»-19
فإن لهذه األزمات املتفاقمة عواقب مهمة عىل مشهد
املواهب الدولية .وتوقع التقريــر أن االختالف الكبري
بني االقتصادات األغنى واألفقر سيســتمر يف النمو يف
السنوات املقبلة ،وخاصة وأن األزمات األخرية لها تأثري
كبري عىل وضع املواهب يف االقتصادات الفقرية.

ويشــر موقع «أرقام» اىل أن اإلصدار التاسع من
املــؤرش يوفر نظرة مركبة لتنافســية املواهب ،وهي
مجموعة السياسات واملمارسات التي تمكن الدولة من
تطوير ،وجذب وتمكني رأس املال البرشي الذي يساهم
يف اإلنتاجية واالزدهار ،ويســتخدم صانعو القرار يف
القطاعني العام والخــاص املؤرش لتقييم فعالية هذه
السياسات واملمارسات ،ولتحديد أولويات العمل.
واحتلت اإلمارات املرتبة الخامسة والعرشين عىل
مستوى العالم ،وجاءت الســعودية يف املرتبة الثالثة
واألربعني ،وعمان يف املركز الستني ،تلتها الكويت .61

أخبار سريعة

الدولة
الرتتيب
سويرسا
01
سنغافورة
02
الدنمارك
03
أمريكا
04
السويد
05
هولندا
06
النرويج
07
فنلندا
08
أسرتاليا
09
بريطانيا
10

إرتفع سعر صرف الدوالر
في السوق السوداء أمس الى
 37700ليرة لبنانية للشراء
و 37800ليرة لبنانية لبيع
الدوالر اي بزيادة بقيمة نحو
 300ليرة عن أمس األول .
وعلى صعيد ّ
منصة «صيرفة»
بلغ حجم التداول عليها ليوم
أمس  22مليون دوالر أميركي
بمعدل  30100ليرة لبنانية
للدوالر الواحد ،وفقا ألسعار
صرف العمليات التي نفذت
من قبل المصارف ومؤسسات
الصرافة على المنصة.
وذ ّكر مصرف لبنان أنه «على
المصارف ومؤسسات الصرافة
االستمرار في تسجيل كل
عمليات البيع والشراء على
منصة  ،Sayrafaوفقا للتعاميم
الصادرة في هذا الخصوص».

 7500موظف
عدد المصروفين
المرتقبين من «"تويتر »"
بدأت «تويتر» عملية تسريح
الموظفين امس كما كان مرتقبا ً
إستنادا ً الى مذكرة أُرسلت إلى
العاملين فيها ،بينما تقدّم عدد
منهم بدعوى قضائية تعتبر
أن خطوة مالك المنصة الجديد
المليادير إيلون ماسك تنتهك
قانون العمل في الواليات
المتحدة.
وبدأ موظفو «تويتر» يتبلغون
في رسالة بالبريد االلكتروني،
القرار المتعلق بمصيرهم .وال
تحدد الرسالة عدد الموظفين
المعنيين باإلجراء ،لكن صحيفة
«واشنطن بوست» قالت إن قرابة
نصف موظفي تويتر وعددهم
 7500سيتعين عليهم المغادرة.
ويترقب موظفو تويتر هذا النوع
من االنباء السيئة منذ أن استكمل
إيلون ماسك استحواذه على
الشبكة مقابل  44مليار دوالر
أواخر األسبوع الماضي.

مق ّومات األمن الغذائي
ّ
متوفرة
طمأنت لجنة األمن الغذائي في
الهيئات اإلقتصادية اللبنانيين الى
ّ
توفر كل مقومات وشروط الحفاظ
على األمن الغذائي في لبنان،
ال سيما على مستوى استيراد
المواد الغذائية وتوفر المخزون
الكافي ،كذلك على مستوى فعالية
الصناعات الغذائية اللبنانية ،وتوفر
مخزون كاف من القمح لصناعة
الخبز ومختلف الحبوب التي تدخل
في الصناعات ،والزيوت النباتية،
وكذلك الدجاج واللحوم.
وعقدت اللجنة إجتماعا ً برئاسة
الوزير السابق محمد شقير
في مقر غرفة بيروت وجبل
لبنان ،في حضور رئيس اللجنة
الزراعية ونقابة السوبرماركات،
ومستوردي المواد الغذائية،
والصناعات الغذائية وصناعة
الخبز والدواجن  ،وتجمع
المطاحن .وتم خالل اإلجتماع
مناقشة مختلف التطورات
الحاصلة على مستوى الملفات
الغذائية المختلفة.
وأشارت اللجنة الى أنها تتابع عددا ً
من الملفات الحساسة ،أبرزها:
تفشي وباء كوليرا والضرر الكبير
الذي لحق بالمزارعين.

العـــــالــــم
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شولتز يزور الصين :للمعاملة بالمثل وتعزيز التعاون
بعد ضمــان الرئيس الصيني يش جينبينغ والية
رئاسية تاريخية ثالثة خالل مؤتمر الحزب الشيوعي
الشهر املايض ،ح ّل املستشــار األملاني أوالف شولتز
ضيفا ً عىل النظام الشــيوعي الحاكم يف بكني ،وهو
األوّل مــن بني قادة "مجموعة الســبع" الذي يزور
الصني منــذ ظهور وباء "كوفيد" ،حيث اســتقبله
يش يف قاعة الشــعب الكربى ،ليؤكد عىل مسامعهم
أن برلــن تتوقع املعاملة باملثل يف التبادالت التجارية
مع تط ّلعه لتعزيز التعاون االقتصادي ،رغم الرصاع
الجيوســراتيجي املتفاقم بني بكني والقوى الغربية
األخرى ،خصوصا ً واشنطن.
وبينما يتع ّرض شــولتز لضغوط من أجل دفع
بكني إىل اتخاذ موقف متشــدّد حيال روسيا بسبب
الحرب ض ّد أوكرانيا ،كشف أن أملانيا والصني اتفقتا
عىل أنهما تُعارضان أي اســتخدام لألسلحة النووية
ّ
وحض بكني عىل بــذل املزيد من الجهود
يف الرصاع.
للضغط عىل حليفتها روســيا التي تخوض حربا ً يف
أوكرانيا.
وقال شــولتز خالل لقاء مع الصحافيني" :لقد
قلت للرئيس (يش) إنه من امله ّم أن تســتخدم الصني
نفوذها عىل روسيا" .وأكد الجانبان أنهما يُعارضان
استخدام األســلحة النووية يف الرصاع ،فيما رصّ ح
شــولتز بأن "الجميــع يف الصني يعلــم أن تصعيد
(الحرب) ســتكون له عواقب علينــا جميعاً" .كما
دعا الرئيــس الرويس فالديمري بوتني إىل تمديد اتفاق
تصدير الحبوب من أوكرانيا.
والتقى شــولتز أيضا ً رئيس الوزراء الصيني يل

كه تشــيانغ يف اجتماع دعا فيــه إىل تجارة منصفة
بني البلدَين .وقال املستشــار األملاني يف بيان" :نحن
ال نؤمن بأفــكار فك العالقات (مع الصني) ،لكن من
الواضح أيضــا ً أن ذلك مرتبط بالعالقات االقتصادية
املتساوية مع املعاملة باملثل".
وأوضــح أنــه يســعى إىل "تنميــة" التعاون
االقتصادي بشــكل أكرب ،بينما أق ّر بوجود تباين يف
وجهات النظر حيال عدد مــن القضايا .ونقل عنه
مصــدر حكومي أملاني قوله" :مــن الجيّد أن يكون
بإمكاننــا تبادل وجهــات النظر هنا يف شــأن ك ّل
القضايا ،بمــا فيها تلك التي نراهــا من منظورين
مختلفني .هذا هو الهدف من التواصل".
وأضــاف" :نُريد أيضا ً أن نُناقــش كيف يُمكننا
تطوير تعاوننا االقتصــادي يف مواضيع أخرىّ :
تغي
املناخ واألمن الغذائي والدول املثقلة بالديون" ،بينما
شــدّد يش عىل رضورة عمل الصــن وأملانيا معا ً يف
ّ
التغيات وعدم االســتقرار واملساهمة بشكل
أوقات
إضايف يف الســام العاملي والتنمية ،كما أوردت وكالة
أنباء الصني الجديدة عن اللقاء.
ويف املواقف األملانية املتع ّلقة بالزيارة ،قال النائب
املعارض نوربرت روتغن لصحيفة "راينيش بوست"
ّ
إن نهج شــولتز ما زال قائما ً عىل فكرة "أننا نرغب
بمواصلة التعامل تجاريّا ً مع الصني بغض النظر عن
ما يعنيه ذلك بالنســبة إىل تبعية اقتصادنا وقدرتنا
عىل التح ّرك" .ولم تُ ِ
خف شــخصيات ضمن االئتالف
الحاكم أيضا ً قلقها حيال العالقة مع الصني ،إذ قالت
وزيرة الخارجية أنالينا بريبوك ّ
إن عىل األخطاء التي

شي خالل استقباله شولتز في قاعة الشعب الكبرى في بكين أمس (أ ف ب)

ارتُكبت يف املايض مع روســيا ّأل تتك ّرر .وبرزت شدّة
حساسية املســألة عندما اندلع خالف الشهر املايض
يف شــأن إن كان سيُسمح ملجموعة الشحن الصينية
العمالقة "كوسكو" برشاء حصة يف محطة حاويات
يف ميناء هامبورغ .وبينما رفض شــولتز االستجابة
لدعــوات  6وزارات لرفــض الصفقة عــى خلفية
مخاوف أمنية ،ســمح للرشكة بدال ً من ذلك برشاء
حصة أصغر.

وكان حرس عسكري يف استقبال الوفد األملاني
املؤ ّلف من أكثر من  60شــخصا ً عىل مدرج املطار يف
مطار بكني ،باإلضافــة إىل عاملني صحيني يرتدون
بزات واقية أجروا فحوصات الكشــف عن "كورونا"
يف حافالت حوّلت إىل مختــرات نقالةّ .
لكن فحص
شولتز أُجري يف الطائرة من قبل طبيب أملاني حرض
معه تحت إرشاف مســؤولني مــن القطاع الصحي
الصيني ،بحسب الحكومة األملانية.

"مجموعة السبع" ُتنشئ "آليّة تنسيق" لمساعدة كييف
أظهر وزراء خارجية دول «مجموعة السبع» الذين اختتموا أمس
اجتماعات استم ّرت يومَ ني جبهة موحدة ،عىل الرغم من فروق طفيفة
يف شــأن الصني خصوصاً ،فيما طمأنوا أوكرانيا يف شأن دعمها الثابت
ض ّد روسيا.
ومع ازدياد املخاوف من تداعيات الشتاء القارس عىل األوكرانيني،
أوضح وزراء الخارجية يف بيانهم الختامي أن مجموعة الدول الصناعية
وافقت عىل إنشــاء «آلية تنسيق» ملســاعدة كييف يف إعادة بناء البنى
التحتية الحيوية للطاقة واملياه التي تستهدفها موسكو ،والدفاع عنها.
وح ّذر البيان من أن «الهجمات العشــوائية ض ّد الســكان املدنيني
والبنى التحتية تُشــ ّكل جرائم حرب ،ونحن نؤكــد عزمنا عىل ضمان
املساءلة الكاملة عن هذه الجرائم والجرائم ض ّد اإلنسانية».
كما أعربت «مجموعة الســبع» عن قلقها إزاء ترصيحات الرئيس
الرويس فالديمري بوتني األخرية يف شــأن األسلحة النووية ،مهدّد ًة ّ
بأن
اســتخدام هذه األسلحة سيُقابل «بعواقب وخيمة» .ورفضت اتهامات
موسكو «الكاذبة» بأن أوكرانيا تعد «قنبلة قذرة».
وشدّد الوزراء مجدّدا ً عىل التزامهم الراسخ بـ»مواصلة تقديم الدعم
املايل واإلنساني والسيايس والتقني والدفاعي الذي تحتاج إليه أوكرانيا

قبور فارغة في إزيوم بعد سحب جثث الضحايا من المقبرة الجماعيّة (أ ف ب)

للتخفيف من معاناة شــعبها والدفاع عن ســيادتها وسالمة أراضيها
داخل حدودها املعرتف بها دوليّاً» .كذلكّ ،
حضت املجموعة روسيا عىل
تمديد اتفاق يسمح بمرور آمن لشحنات الحبوب من أوكرانيا.
ويف األثنــاء ،رأى وزيــر الخارجية األمريكي أنطونــي بلينكن يف

ترامب يُناقش إعالن ّ
ترشحه للرئاسة
أفاد موقــع "أكســيوس" األمريكي ّ
بأن
الدائرة الضيّقة املحيطة بالرئيس السابق دونالد
ترامب تُناقش إعالن ترشــحه لخوض السباق
نحو البيت األبيض يف انتخابــات العام ،2024
مشــرا ً إىل أن املوعد املتوقع لهذا اإلعالن هو 14
ترشين الثاني الحايل ،أي بعد أيام من انتخابات
التجديد النصفي للكونغرس األمريكي الذي من
املتوقع أن يشهد فوزا ً كبريا ً للحزب الجمهوري.
ومع إظهــار اســتطالعات الــرأي تقدّم
الجمهوريــن عــى الديموقراطيــن ،يُخ ّ
طط
ترامب حتّى إللقاء كلمة يف ليلة االنتخابات من
أجل البناء عىل زخــم جهوده للوصول إىل البيت
األبيض .وكان ترامب يسعى إىل هذه اللحظة منذ
وقت طويل ،وقد يلجأ إىل اإلعالن عن ّ
ترشــحه
حتّى قبل موعــد انتخابات التجديد النصفي ،يف
محاولة لقطع الطريق أمام أي منافس يف الحزب
الجمهوري ،مثل حاكم فلوريدا رون ديسانتيس.
وانتقل ترامب الذي ال يزال يتمتع بشــعبية
قوية يف أوساط املحافظني ،إىل مرحلة الهجوم.
ُبق ترامب
وخالل تجمّ ع حاشد يف والية أيوا لم ي ِ
الكثري مــن الشــكوك يف ما يتع ّلــق بخططه
السياسية ،وقال ملؤيّديه" :من املرجّ ح ج ّدا ً ج ّدا ً
ّ
أترشح .استعدّوا" .وأضاف" :استعدّوا،
ج ّدا ً أن
هذا ك ّل ما يُمكنني قوله".

وتابع" :سوف نستعيد أمريكا ،واألهم من
ذلك ،يف العام  2024سوف نستعيد بيتنا األبيض
الرائع" ،معتــرا ً أنه يف غضون ذلك ســيكون
 2022العام الذي سنســتعيد فيه الكونغرس،
بينما يُحــاول الرئيس جو بايــدن من موقع
"الدفــاع الصعب" إنقــاذ الديموقراطيني من
هزيمــة يف انتخابات منتصف الوالية وســط
ّ
التضخم املرتفع ،عرب
سخط شــعبي متنام من
ّ
تنقله بني الواليــات ،بعضها من املفرتض أنّها
"قالع حصينــة" للديموقراطيني ككاليفورنيا
مثالً.

مونســر ،حيث اجتمع وزراء خارجية دول «مجموعة الســبع» ،أن
روســيا تُحاول التعويض عن خسائرها يف ســاحة املعركة يف أوكرانيا
بتدمري البنى التحتية الحيوية إلخضاع البالد من خالل جعلهم سكانها
«يتجمّ دون» يف الشتاء.
توازياً ،كشــف مستشــار األمن القومي األمريكي جيك سوليفان
خالل زيارة إىل كييف أن الدعم األمريكي ألوكرانيا سيظ ّل «ثابتا ً وقويّاً»
بعــد انتخابات التجديد النصفي للكونغــرس الثلثاء املقبل ،فيما أعلن
البنتاغون تقديم مســاعدات عسكرية جديدة بقيمة  400مليون دوالر
إىل أوكرانيا.
ويف املقابل ،اعترب بوتني خالل حفل مقتضب بمناسبة يوم الوحدة
الوطنية الروســية يف الساحة الحمراء يف موســكو ،أنه «ينبغي إبعاد»
املدنيني املتواجدين يف خريســون يف جنوب أوكرانيا املحت ّل عن مناطق
القتال «األكثر خطور ًة» ،حيث تواجه موســكو هجوما ً مضادا ً للقوات
األوكرانية ،يف حني وصف الرئيس الرويس السابق ونائب رئيس مجلس
األمن الرويس دميرتي ميدفيديف الحرب ضــ ّد أوكرانيا بأنها «معركة
مقدّســة ض ّد الشيطان» ،مح ّذرا ً من أن موسكو قادرة عىل «إرسال ك ّل
أعدائها إىل نريان جهنم األبدية».

تصعيد جوي بين الكور ّي َتين

مع استمرار ارتفاع منسوب التوتر العسكري يف
شبه الجزيرة الكورية ،حيث أطلق النظام الشيوعي يف
بيونغ يانغ عرشات الصواريخ والقذائف هذا األسبوع،
نرش الجيش الكوري الجنوبي أمس مقاتالت شــبح
بعد رصد تح ّرك عرشات الطائــرة الحربية الكورية
الشــمالية ،فيما تجري واشــنطن وسيول مناورات
جوية مشرتكة تُعترب من بني األكرب عىل اإلطالق تحت
اسم "العاصفة اليقظة" ،أثارت حفيظة بيونغ يانغ.
وأوضحت رئاســة األركان يف سيول أنّها رصدت
حــواىل  180طائرة حربيــة كورية شــمالية تمّ ت
تعبئتها يف املجال الجوي لبيونغ يانغ ،مشري ًة إىل أنها
نرشت بشــكل رسيع  80مقاتلة عدد منها من طراز
"أف  35إيه" ،بينما تُحافظ الطائرات املشــاركة يف

املناورات العســكرية مع الواليات املتحدة أيضا ً "عىل
جهوزيّتها".
ورأت نائبة املتحدّث باسم وزارة التوحيد يف سيول
يل هيو جونغ أن اســتفزازات بيونغ يانغ "خصوصا ً
خالل فــرة الحداد الوطني لدينا ،ض ّد اإلنســانية"،
يف إشــارة إىل التدافع املأسوي الذي أودى بحياة 156
شخصا ً يف سيول خالل االحتفال بهالوين.
وأضافــت أن "الحكومــة تُدين بشــدّة كوريا
الشمالية بســبب تهديداتها واستفزازاتها املستم ّرة،
ر ّدا ً عــى مناوراتنا الســنوية والدفاعيــة ،ما يزيد
التوترات يف كافة أنحاء شــبه الجزيــرة الكورية".
وعزت تصاعد التوترات إىل "التطوّر املتهوّر لألسلحة
النووية والصاروخية" يف بيونغ يانغ.

٢٠

الـــعـــــالـــــم
العـــدد  - ٩٧٧السنــــة الـرابـعـة

الــســـبــــت  ٥تشرين الثاني 2022

خان يتّهم السلطات بالتورّط في محاولة اغتياله
إتّهم رئيس الوزراء الباكســتاني الســابق عمران
خان رئيس الوزراء الحايل شهباز رشيف ووزير الداخلية
رانا ثنــاء اللہ وقائد كبري يف الجيش بالتخطيط ملحاولة
اغتيال فاشلة أسفرت عن إصابته برجله.
ويف أوّل ظهور علني له منذ نقله إىل املستشــفى،
ّ
واملؤسسة
حيث تحدّث ألكثر من ساعة منتقدا ً الحكومة
التي يتّهمهــا بإطاحته ،قال خان للصحافيني يف الهور
أمس« :ق ّرر هؤالء الثالثــة قتيل» ،بينما نفت الحكومة
أي تو ّرط لها يف محاولة االغتيال ،وألقت باللوم فيها عىل
مس ّلح مدفوع باعتبارات دينية.
واعترب خــان أن خصومه أرادوا اتهامه بـ»تدنيس

الدين أو انتهاك حرمة الرسول» ،ث ّم اإللقاء باللوم بقتله
عىل شخص متط ّرف دينيّاً .وأكد أنه سيستأنف «املسرية
الطويلة» إىل العاصمة بعد أن يتعاىف من جروحه.
وقال وزيــر الداخلية رانا ثنــاء الله خالل مؤتمر
صحــايف ّ
إن الهجوم «حالة واضحة جــ ّدا ً من التط ّرف
الدينــي» ،يف حني ر ّد حزب خــان بالتنديد بـ»مؤامرة»
واتهام الحكومة وجنرال يف الجيش بتدبري الهجوم.
ميدانيّــاً ،اندلعت احتجاجات شــعبية متف ّرقة يف
أنحاء البالد بعــد صالة العرص ،مــع إطالق الرشطة
الغاز املســيّل للدموع يف العديد من املدن للسيطرة عىل
الحشود.

أخبار سريعة
غارات إسرائيلية
على غزة

خان متحدثًا للصحافيين من داخل مستشفى في الهور أمس (أ ف ب)

تـتـمـــات
ملتقى البحرين :اللقاء بدل المواجهة

وشدّد البابا عىل أن «إله السالم ال يقود أبدا ً إىل الحرب» ،مندّدا ً بالذين «يؤمنون بأساليب
القوة ويدعمون العنف والحرب وتجارة السالح وتجارة املوت» ،يف حني التقى الحرب األعظم،
الذي يســتخدم كرسيّا ً متح ّركا ً للتنقل وعصا بســبب آالم مزمنة يف الركبة ،شيخ األزهر يف
اجتماع مُغلق.
وقالــت عضو مجلس الشــورى يف البحرين هالة رمزي فايــز لوكالة «فرانس برس»
إن اللقاء بينهما «يُمثل التقاء فك َرين إلرســاء أُسس السالم ومبادئ التعايش السلمي بني
مختلف الطوائف والحضارات» ،معترب ًة أنّها «زيارة تاريخية ململكة البحرين ،نعت ّز بها ج ّدا ً
كمسيحيني ،ال يف مملكة البحرين فحسب ،وإنّما يف املنطقة ك ّلها».
وخالل كلمته أمام «مجلس الحكماء املســلمني» ،بسط البابا يده مجدّدا ً للحوار ،وقال:
«جئت إليكم مؤمنا ً بالله وأخا ً وحاج ســام .جئت إليكم لنسري معاً» .واختتم الحرب األعظم
اليوم الثاني من زيارته برتؤسه لقاء مسكونيّا ً يف كاتدرائية سيدة العرب يف العوايل التي جرى
افتتاحها العام  .2021وشــارك يف الصالة املسكونية داخل الكاتدرائية الحديثة الطراز ،عدد
من رجال الدين املمثلني لطوائف مسيحية عدّة ،شارك عدد منهم يف ملتقى البحرين للحوار.
وتال رجال الدين صلوات من أجل السالم بلغات عدّة.
وبينما يحمل البابا فرنسيس راية الحوار مع اإلسالم ،وجّ ه شيخ األزهر يف ختام ملتقى
البحرين ندا ًء إىل «علماء الدين اإلســامي يف العالم ك ّله عــى اختالف مذاهبهم وطوائفهم
أجل إقرار الوحدة والتقارب
ومدارسهم ،إىل املسارعة لعقد حوار إسالمي  -إسالمي جاد ،من ِ
والتعارف ،تُنبَذ فيه أسباب الفرقة والفتنة والنزاع الطائفي عىل وجه الخصوص».
وقال إمام األزهر« :هذه الدعوة إذ أتوجّ ه بها إىل إخوتنا من املسلمني الشيعة ،فإنّني عىل
مثل هذا االجتماع بقلوب
استعداد ،ومعي كبار علماء األزهر ومجلس حكماء املسلمني ،لعقد ِ
مفتوحة وأي ٍد ممدودة للجلوس معا ً اىل مائدة واحدة» ،مقرتحا ً أن ّ
تنص مق ّرراته عىل «وقف
خطابات الكراهية املتبادلة ،وأســاليب االســتفزاز والتكفري ،ورضورة تجاوز ِ
الصاعات
التاريخية واملعارصة بك ِّل إشكاالتها ورواسبها السيّئة».
كما شــدّد عىل رضورة أن «يح ّرم عىل املسلمني اإلصغاء لدعوات الفرقة والشقاق ،وأن
يحذروا الوقوع يف رشك العبث باستقرار األوطان ،واستغالل الدين يف إثار ِة النعرات القومية
واملذهبية ،والتدخل يف شؤون الدول والنيل من سيادتها أو اغتصاب أراضيها».

"ميليشيا الحرس" :باسيل ينقل "بارودة الشعبوية" إلى الشارع!

وضمن هذا الســياق املتد ّرج ،يتدحرج باســيل يف قيادة التيــار العوني من أعىل هرم
الجمهورية إىل ميدان الشــغب والتخريب واســتعراض العضالت امليليشــيوية تحت لواء
«الحرس القديم» ،ساعيا ً إىل استنساخ صورة «القمصان السود» بصبغة برتقالية يف الوسط
املســيحي ،وقد بدأ هذا املظهر املليشــيوي بالتجيل أكثر فأكثر مع بدء العد العكيس لنهاية
الوالية الرئاســية العونية ،خصوصا ً من خالل تعمّ د تظهري صــورة نائب «التيار الوطني»
رشبل مارون متوســطا ً مجموعة من املســلحني بزي عســكري موحّ د وبعضهم ملثمون
يرفعون الرشاشــات وشــارة «التيار» ملناســبة ذكرى  13ترشين األول ،مرورا ً بمحاولة
اســتدراج الشارع املسيحي إىل إشــكاالت مفتعلة من خالل تنظيم احتفاالت استفزازية يف
 30ترشين األول عىل طول الطريق من بعبدا إىل الرابيــة ،وصوال ً أخريا ً إىل «اقتحام» النائب
مارون نفســه عىل رأس مجموعة من عنارص ميليشــيا «الحرس القديم» استديو برنامج
«صار الوقت» مساء الخميس وتوليهم مهمة التعدي عىل جمهور الربنامج وفريق عمل قناة
«أم تي يف» وتخريب املمتلكات الخاصة والعامة يف املبنى ومحيطه.
وجزم الزميل مارســيل غانم لـ»نداء الوطن» ّ
أن ما حصل أتى نتيجة «تحضري مسبق
لإلشــكال» قبل انطالق الحلقة ،ســوا ًء من خالل «رســائل التهديد عرب وسائل التواصل
االجتماعي ،أو التواجد بكثرة يف محيط االســتوديو» ،كاشــفا ً (ص  )5أنه عندما استشعر
خطــورة ما يتم التحضري له يف هذا املجال أعاد تنبيه ضيفه النائب رشبل مارون إىل رضورة
االلتزام بما جرى االتفاق عليه مسبقا ً لناحية عدم جواز تواجد هذا العدد الكبري من «الحرس
القديم» ووجوب العمل عىل ضبط أي تحركات مشــبوهة مــن قبلهم ،لكن رسعان ما تم
افتعال املشكل وتسارعت األمور لتتحول من شتائم إىل تضارب داخل االستوديو ثم إىل شغب
وتكسري وتخريب يف الخارج.
وشدد غانم عىل ّ
أن األمور تخطت محاولة التع ّرض له ولربنامج «صار الوقت» لتش ّكل
إســتهدافا ً واضحا ً ملحطة «أم تي يف» التي ترفع الصوت يف وجه «جميع القوى اإللغائيّة يف
البلد ،وتحديدا ً «التيار الوطني الحر» وحلفائه» ،معتربا ً ّ
أن باســيل «وجد الوقت مناسبا ً من
أجل اإلعالن عن امليليشيا املسلحة خاصته من خالل برنامج تلفزيوني هو األكثر مشاهدة،
محاوال ً بذلك ش ّد عصب مجموعته املتوجسة من املحاسبة مع إنتهاء العهد ،عرب إبراز قوته
املســلحة عىل األرض وأمام الناس ،وإيصال رســائل ترهيبيّة تتوعد جميع الذين يطالبون
بمساءلة «التيار الوطني» ومحاسبته».
وإذ تســاءل عن مخططات باسيل والترصفات التي كان ليقدم عليها يف حال نجاجه يف
التمديد لعمر «العهد» ،رأى غانم ّ
أن إعالنه عن «امليليشــيا» يتماهى مع محاوالته املتكررة
إلطالة مفاعيل عهد الرئيس الســابق ميشــال عون ،ولفت يف هذا اإلطار إىل ّ
أن باسيل وجد
املناســبة مؤاتية عرب «صار الوقت» ،من أجل إظهار صورة تياره املليشــيوية بغية «رفع
معنويات جمهوره املنهارة ،ومحاولة إثبات الوجود ( )...عىل الرغم من رحيل الرئيس عون».

ومؤسســة كهرباء لبنان» ،وأضاف البيان« :بنا ًء عليه إن التأشرية املسجّ لة يف الصورة هي
الحــ ّد الفاصل بني الفواتري الصادرة عىل التعرفة القديمــة والفواتري الصادرة عىل التعرفة
الجديدة التي دخلت حيّز التنفيذ يف .»2022-11-1

"الثورة" اإليرانية تزداد زخمًا ...وبايدن يُثير غضب النظام

ّ
لكن املتحدّث باســم مجلس األمن القومي األمريكي جون كريبي ،أوضح أن بايدن كان
ي ّ
ُعب عن تضامنه مــع املحتجّ ني يف إيران من خالل القول «ســنُح ّرر إيران» ،بينما كان قد
ســارع الرئيس اإليراني إبراهيم رئييس إىل الر ّد عىل بايدن ،مؤكدا ً أن الثورة اإلسالمية عام
 1979حــ ّررت إيران .وقال يف خطاب بثه التلفزيون عىل الهواء مبارشة« :إيران تح ّررت قبل
 43عاما ً ولن تكون أسريتكم» ،مشدّدا ً عىل أن «الشعب اإليراني العظيم لن يركع أمامكم».
وأضاف الرئيس اإليراني ساخرا ً أن ترصيحات بايدن جاءت «عىل األرجح بسبب رشود
الذهن الذي يُعاني منه» .وتابع« :شــبابنا وشــاباتنا مصمّ مون ولن نسمح لك أبدا ً بتنفيذ
رغباتك الشــيطانية» .وتوجّ ه رئييس يف خطابه إىل اآلالف الذين تجمّ عوا أمام املق ّر الســابق
للسفارة األمريكية وسط طهران إلحياء «يوم مقارعة االستكبار العاملي» ،أي ذكرى اقتحام
الســفارة عام  1979من قبل طالب إسالميني مؤيّدين لإلمام الخميني ،واحتجاز  52رهينة
أفرج عنهم بعد  444يوماً.
ورفع املشــاركون يف التح ّرك العلم اإليراني وهتفوا «املوت ألمريكا» و»املوت إلرسائيل»،
كما جرت العادة .وحملوا الفتات ُكتب عليها «إيران قوية» و»أنا مطيع ألمر القائد» وصور
ّ
مؤسس الجمهورية اإلسالمية الخميني واملرشد األعىل للجمهورية عيل خامنئي.
ويف األثناء ،هتف اآلالف يف أصفهان ،ثالث أكرب مدن إيران ،بشــعارات مناهضة للنظام
خالل أربعينية شــرين عيل زاده ( 36عاماً) التي ُقتلت بالرصاص يف سيارتها أثناء تصوير
احتجاج .وأفاد موقع «تصوير  »1500بأن قوات األمــن فتحت النار يف محاولة ملنع إقامة
مراســم األربعني ،يف حني أوضحت منظمة «العفو الدولية» أن شهود عيان أبلغوا بأن قوات
األمن أطلقت الخرطوش والغاز املســيّل للدموع لتفريق املع ّزيــن وأُصيب عدد من أقارب
الفقيدة.
ويف الســياق ذاته ،أطلقت عنارص أمنية النار عىل متظاهرين يف خاش قرب زاهدان ،ما
أسفر عن سقوط قتىل وجرحى ،بينهم أطفال ،بحسب منظمات غري حكومية ،بينما تحدّثت
وكالة «إرنا» الرسمية أن عددا ً من الرشطيني أُصيب بحجارة رشقها متظاهرون عىل مركز
للرشطة يف املدينة نفسها .كذلك ،أرضم متظاهرون النار يف مركز للرشطة وردّدوا شعارات
مناهضة للنظام .وأظهر مقطع فيديو بثته وكالة «تســنيم» اإليرانية مصارف وســيارات
محرتقة.
وأطلقت قوات األمن اإليرانية النار ليل الخميس عىل املحتجني يف منطقة بونك يف العاصمة
طهران ،بينما استم ّرت االحتجاجات الليلية يف عدد من املدن اإليرانية .وشهدت مدينة تربيز،
عاصمة محافظة أذربيجــان الرشقية ،عمليات كر وفر بني قــوات األمن واملحتجني .كما
أرضم املحتجون النار يف حافلة نقل لقوات األمن يف مدينة قزوين شمال إيران ،يف حني رمى
متظاهرون يف مدينة فوالدشهر يف أصفهان وسط إيران صورة الخميني بالحجارة.
توازيــاً ،ألقت قوات األمن اإليرانية القبض عىل الصحافيــة نزيال مروفيان التي أجرت
مقابلة مع والد مهسا أميني التي أشعلت وفاتها «ثورة النساء» .اعتُقلت مروفيان يف منزل
أقربائها كما نُقلت إىل سجن إيفني يف العاصمة اإليرانية .وكانت الصحافية التي تعمل لصالح
موقع «رويداد  »24قد نرشت مقابلة مع أمجد ،والد مهســا أميني ،يف  19ترشين األوّل عىل
موقع «مستق ّل» عىل اإلنرتنت.
وخالل نرشها رابطا ً ملقالها الذي حمل عنوان «والد مهسا أميني :إنهم يكذبون!» ،ع ّلقت
قائلة« :ليس لدي نيّة االنتحار وليس لدي أيّ مرض أســايس» ،يف إشارة مبارشة إىل احتمال
تصفيتها عىل يد أجهزة النظام وتذ ّرع طهران بعدها بحجج واهية عن أسباب وفاتها.
دوليّاً ،ندّد وزراء خارجية دول «مجموعة الســبع» يف بيانهم الختامي بـ»االســتخدام
الوحيش وغري املتناســب للقوة» يف حملة قمع االحتجاجات يف إيران ،منتقدين «نشــاطات
طهران املزعزعة لالســتقرار يف الرشق األوســط وما حوله» ،مثل نقل األسلحة ،بما يف ذلك
ّ
مسيات إىل «جهات حكومية وغري حكومية» .واعتربوا أن «عملية نرش األسلحة هذه تُزعزع
استقرار املنطقة وتُصعّ د التوترات املتصاعدة أصالً».

تعرفة الكهرباء الجديدة :قراءة العدّادات هذا الشهر والجباية...

ومع انتشــار بيان لرشكة «»ك.ف.أ» ممهور بختم مؤسسة كهرباء لبنان مساء أمس
يتوجه إىل املشــركني إلعالمهم ّ
بأن «تطبيق التعرفة الجديدة دخل حيز التنفيذ اعتبارا ً من
األول من ترشين الثاني» الجاري ،أوضحت مصادر معنية ّ
أن «عملية تســجيل التأشــرات
وقراءة العدادات ســتبدأ يف ترشيــن الثاني من قبل الرشكات التــي ّ
تنفذ مرشوع مقدّمي
خدمات التوزيع يف قطاع الكهرباء ،من خــال تصوير العدادات عىل أن يت ّم إعالم املواطنني
أنه بدءا ً من تاريخ قراءة العداد ستطبق عليهم التعرفة الجديدة ،لكن عىل أن تبدأ الجباية يف
شهر كانون الثاني املقبل».
وكان بيان رشكة «ك.ف.أ» قد أشار أمس إىل ّ
أن موظفي رشكة مقدّمي الخدمات املوكل
اليهم تســجيل التأشريات ســيقومون بأخذ «صور العدادات حرصا ً عىل حقوق املشرتكني

محتجون يحرقون صورة لخامنئي في فوالدشهر أمس (لقطة من فيديو)

إستهدف الطيران الحربي
اإلسرائيلي فجر الجمعة،
بغارات عدّة ،مواقع عسكرية
تابعة لحركة «حماس» في
قطاع غزة ،ر ّدا ً على إطالق
صواريخ من القطاع في اتجاه
مناطق إسرائيلية .وأفاد مصدر
أمني في غزة وكالة «فرانس
برس» ّ
بأن «طائرات االحتالل
قصفت فجر اليوم بخمسة عشر
صاروخا ً موقعَ ين للمقاومة
وأرضا ً خالية في وسط قطاع
غزة ،ما أسفر عن أضرار
مادية جسيمة وانقطاع التيار
الكهربائي عن مخيّم المغازي»
وسط القطاع .وذكر شهود
عيان أن النيران اشتعلت في
َ
المستهدفين ،وأكدوا
الموقعَ ين
أن الموقعَ ين تابعان لـ»كتائب
القسام» ،الجناح العسكري
لـ»حماس» .وأوضح الجيش
اإلسرائيلي أن مقاتالته هاجمت
«موقعا ً عسكريّا ً تحت األرض»
يُستخدم كمجمع لتطوير
الصواريخ وانتاجها لـ»حماس»
في قطاع غزة .وبيَّن أن الهجوم
جاء ر ّدا ً على عمليات إطالق
صواريخ من غزة في اتجاه
المناطق اإلسرائيلية.

...وبلينكن قلق
من التوتر في الضفة
أعرب وزير الخارجية األميركي
أنطوني بلينكن عن «قلقه الشديد»
إزاء الوضع في الضفة الغربية،
ال سيما «التوتر المتزايد والعنف
وخسارة أرواح بشرية من
اإلسرائيليين والفلسطينيين على
ح ّد سواء» ،وذلك خالل اتصال
هاتفي أجراه مساء الخميس
مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي
يائير البيد الذي أق ّر بهزيمته
في االنتخابات التشريعية .وأكد
بلينكن «ضرورة قيام ك ّل األطراف
بشكل طارئ بوقف تصعيد
الوضع» ،كما جاء في بيان
للخارجية األميركية .كما تحدّث
بلينكن مع البيد «لتهنئة إسرائيل
على انتخابات ح ّرة ونزيهة وشكر
رئيس الوزراء على شراكته».

خرق إتفاق وقف النار
في إثيوبيا
إتهم متم ّردو «جبهة تحرير شعب
تيغراي» أمس الجيش اإلثيوبي
ّ
بشن ضربة بمسيّرة استهدفت
مدنيين بعد أق ّل من  48ساعة
على إبرام اتفاق لوقف القتال
برعاية االتحاد األفريقي في
بريتوريا ،فيما صادف يوم أمس
الذكرى الثانية الندالع الحرب
الدامية بين الحكومة الفدرالية
وسلطات المتم ّردين في تيغراي.
وكتب الناطق باسم المتم ّردين
كينديا غيبريهيوت على «تويتر»:
«استهدفت مسيّرة إثيوبية أمس
(الخميس) مدنيين في مايشو
في تيغراي» ،متحدّثا ً أيضا ً عن
«قصف مدفعي على المدينة
أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى
من المدنيين» .بالتوازي ،ذكر
رضوان حسين ،مستشار رئيس
الوزراء أبيي أحمد لألمن القومي،
أن األخير ترأس إحاطة للوزراء
والقادة اإلقليميين ومسؤولي
الحزب أمس لمناقشة االتفاق
و»التركيز على مكاسب السالم».

تســـــالي ٢١

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٩٧٧السنــــة الـرابـعـة
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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.
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 – 1ممثلة مصرية راحلة  -اشتاق إلى  -من
أعضاء الجسم.
 - 2رئيس لبناني راحل.
 - 3أمصار  -مسترخي المشفر أو الشفة -
عاصمة دولة أميركية.
 - 4نعم بالروسية  -قبض على وأخذ  -ضعيف
 ضوء.ُ - 5مخ ِّفف ُمه ِّدئ  -متشابهان  -رخو باألجنبية
 صحارى. - 6رئيس وزراء لبناني راحل  -أض ّم الحجارة
بعضها إلى بعض.
الخدشة  -طافوا في البالد.
 - 7س ّيدة -
َ
 - 8جامعة أميركية  -ق ّواه وأثبته وأثقله  -الخصم
الشديد الخصومة.
 - 9وجه  -طعم الحنظل  -عاصمة دولة أوروبية.
 - 10قدر أو حال  -يخبره باألمر ُ -يستعمل ثمره
الطعام.
أو مسحوق ثمره في ّ
 - 11اسم سورة من سور القرآن الكريم  -أسباب
وبواعث  -كان فسيحا متسعا أكثر من غيره.
ـت العمل وم َّد ته
 - 12نيشان  -للنفي َ -و ْقـ ُ
المح َّددان بال ِّنظام والقانون  -نعم باألجنبية.
ش ُع ُر به حتى
 - 13حبق  -طائر كالحمامة ال َت ْ
يطير من تحت قدمك فيفزعك  -عتا وطغى
الح َّد في المعارضة.
وتجاوز َ
 - 14أمر بالسكوت  -دكان  -شهر عربي.
 - 15حواء باألجنبية  -جازاه وحاسبه  -من آالت
الحدادين.

المربعات الذهبية

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

6

أفقي ًا
 – 1رئيس مصري راحل  -طلب رأ َيها ونصيح َتها
في األمر.
 - 2رئيس دولة عربية.
 - 3ظرف مكان يأتي لالستفهام  -ضمن  -صوت
الكلب.
ذكي
 - 4قلب  -بلدة لبنانية في قضاء كسروان -
ّ
متو ِّقد ال ِّذهن.
 - 5جفاف  -المنفر ُد بنفسه َ -من يأتي بخبر
ال َم ْوت.
 - 6نائب ووزير لبناني سابق  -ضمير متصل.
 - 7كان ذا قوة وحدة أكثر من غيره  -رئيس وزراء
لبناني راحل.
يقصر ويتوانى  -ن َفضه وف َّرقه(الما َء)  -ذهب
-8
ّ
باألجنبية  -نظم ونسق.
 - 9نعم بالروسية  -جهل الكتابة والقراءة -
ُمسالِم منصرف عن القتال إلى حين.
 - 10مدينة في باكستان  -للمساحة  -س ّباح.
 - 11طائر حسن الصوت  -يحترم  -مبتدأ كل
شيء.
 - 12وصف  -القول  -عملة دولة آسيوية.
 - 13كاتب إنكليزي راحل من مؤلفاته “روبنسون
كروزو”  -قضيب.
 - 14رئيس أميركي راحل.
 - 15دوخة تأخذ بالرأس  -القى ووجد من غير
موعد وال قصد  -قضبان.
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عمودي ًا
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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.
 – 1طريقة التعبير.
 - 2أسوأ وأشد بليّة.
خف البعير والنعامة.
 - 3طرف ّ
 - 4كان محتاجا ومفتقرا لألمر أكثر من غيره.
 - 5قبّة هوائية ترتفع في الج ّو.
 - 6خالف منظوم (من الكالم).
 - 7حالة المكان من حيث اعتدال هوائه وعدمه
وموافقته للصحة وعدمها.
 - 8منصرم.
 - 9مف ّوض.
 - 10ستر وكتم.
 - 11قطعة مستقلّة في نشرة ،في جريدة.
 - 12جواب ُم ْس ِكت.
 - 13الذي ال يعطي شيئا ً ّإل منّه واعت ّد به على
من أعطاه.
 - 14إختراع.
 - 15مقاضاة.
 - 16أرض جدبة.
 - 17تل ّون بالحناء.
 - 18كثير العطاء.
 - 19أدخل وأدرج (الشيء في الشيء).
 - 20وقعت الفتن في البالد.
 - 21وسط الطريق أو الشيء.
 - 22اسو َّد الليل.
 - 23آلة لرؤية األجسام البعيدة.
 - 24تح ّول كيموي للمواد العضوية.
 - 25خصومة.
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كـــرة مضــرب

"ماسترز" السيدات :شفياتيك تثأر من غارسيا

باريس-بيرسي :ألكاراز ينسحب أمام رونه
وأوجيه-ألياسيم إلى المربّع الذهبي

إنسحب االسباني كارلوس ألكاراز ،المصنف أول عالميًا ،خالل مباراته في الدور ربع النهائي من دورة باريس-بيرسي للماسترز
في كرة المضرب بداعي االصابة ،بعد تأخره  3-6و 6-6بمواجهة الدنماركي الشاب هولغر رونه.
قرر بطــل الواليات املتحدة
املفتوحــة االنســحاب يف وقت
باكر من شوط كرس التعادل من
املجموعــة الثانية (كان متأخرا ً
 )1-3بعد خسارته االوىل ،بعد أن
تلقى وقتا ً مستقطعا ً طبيا ً لعالج
آالم يف منطقــة البطن يف وقت
سابق من املواجهة.
ويأمل ألكاراز يف أال تحرمه
االصابة من املشــاركة يف دورة
"املاسرتز" الختامية التي تجمع
أفضل ثمانية العبــن يف العالم
والتي تنطلــق يف  13الجاري يف

يقدّم رونه مستويات
مميزة هذا العام
مدينة تورينو االيطالية.
وكان ألــكاراز ( 19عاماً)
ســيضمن البقــاء يف صــدارة
التصنيف العاملي الذي اعتاله بعد
تتويجه بـ"فالشــينغ ميدوز"
يف ايلول املــايض ،ليصبح بعمر
التاســعة عــرة اصغر العب
يحقق هذا االنجاز ،حتى نهاية

شفياتيك ّ
توقع على أوتوغرافات المشجعين (أ ف ب)

هذا العام يف حال تتويجه باللقب
يف باريس.
يذكــر أن افضــل نتيجــة
حققها ألــكاراز منذ تتويجه يف
نيويورك ،كانــت بلوغه نصف
نهائــي دورة بال الســويرسية
االسبوع املايض.
وكان االســباني يأمــل يف
إضافة لقب ثالث يف املاســرز
بعــد مدريــد وميامــي اللذين
حققهما هذا العام ،باالضافة اىل
لقبي دورتي برشلونة وريو دي
جانريو.
وبلــغ رونــه ( 19عاماً)
املصنــف  18والــذي يقــدم
مســتويات مميزة هــذا العام
بتتويجه بدورتي ســتوكهولم
وميونيخ ،الــدور نصف النهائي
ملواجهة الكندي فيليكس أوجيه-
ألياســيم الثامن عامليا ً والفائز
عىل االمريكي فرانســيس تيافو
 1-6و.4-6
ويم ّر الكندي بفرتة مذهلة
بعــد أن حقق ثالثــة ألقاب يف
غضون ثالثة أسابيع قبل التوجه
اىل العاصمة الفرنسية.
وحقق صاحب الـ 22عاما ً
انتصــاره الســادس عرش عىل

التوايل ليبلغ الدور نصف النهائي
يف دورة ماسرتز للمرة الثانية يف
مسريته بعد ميامي .2019
ولم يحقــق أي العب أربعة
ألقــاب يف أربعة أســابيع منذ
نحــو  40عاماً ،وتحديــدا ً منذ
التشيكي-االمريكي إيفان ليندل
الذي رفع يف خريف  1981خمس
كؤوس يف خمسة أسابيع.

ماسترز السيدات

ثــأرت البولونيــة إيغــا
شــفياتيك املصنفة أوىل عامليا ً
من الفرنســية كارولني غارسيا
السادســة عندما تغلبت عليها
بســهولة  3-6و 2-6يف ساعة
و 25دقيقــة ،يف الجولة الثانية
من منافسات املجموعة األوىل ،يف
طريقها اىل نصف النهائي بطولة
"املاســرز" الختامية للسيدات
املقامة يف تكساس األمريكية.
ولــم تخــر شــفياتيك،
صاحبة  8القــاب هذا العام من
بينهــا بطولتــا روالن غاروس
وفالشــينغ ميــدوز يف الغراند
ســام ،اي مجموعة حتى اآلن
يف هذه البطولــة وأكدت أنها ال
تشعر بأي ضغوطات.

إسماعيل لـ"نداء الوطن" :أؤ ّيد مشاركة 14
فريقًا في الدرجة األولى
فـــادي سمعــــان
كشف املد ّرب الوطني ع ّزت إسماعيل
لصحيفتنا ّ
أن تعاقــده مع نادي بيبلوس
جاء عــن طريق الصدفة ،إذ كان متواجدا ً
يف لبنان يف زيارة خاطفة بعدما كان قريبا ً
جدا ً من التوقيع مع أحد األندية الكويتية،
لكن حني عُ ــرض عليه تويل قيادة الفريق
الجبييل لم يرتدد بذلك لحظة واحدة ،عىل
رغم ّ
ان بيبلوس لم يحقق أيّ انتصار حتى
اآلن يف بطولة لبنان لكرة الســلة للموسم
الحايل .وأشار اىل أنه يخوض هذه املغامرة
الجديدة وقب َل التحــدّي لكي تكون هذه
الخطوة أول إختبار لــه مع فرق الرجال
ّ
متخصصا ً يف قيادة فرق الســيدات
كونه
التــي نجح معها عــى الصعيدَين املحيل
والخارجــي ،وذلك إلثبات وجوده كمدرب
قادر عىل أن ينجــح يف أيّ مكان أو ظرف
وُجد فيه يوما ً يف الوسط السلوي.
ورأى إســماعيل ّ
ان بطولــة لبنان
حماسية للغاية ومستواها الفني مرتفع،
وهي األفضل منذ ســنني طويلة ،الفتا ً اىل
ّ
أن القيّمني عليها من إتحاد واندية تمكنوا
من تخطي األزمات اإلقتصادية والصحية
والسياســية الصعبة التي عصفت بالبالد
عىل مدى ثالث سنوات وأصابت كل املرافق
والقطاعات بالشــلل .أضاف" :يقينا ً لو
حصلت هذه األزمات يف دول أخرى لكان

من الصعب إجراء بطوالت بهذا املستوى،
ّ
ّ
بــأن اإلرادة والتصميم
يفــر
وهذا ما
لــدى اللبنانــن هما فوق كل املشــاكل
والصعوبات".
وعن املستوى العام للبطولة ،أجاب:
ّ
فــإن أربعة اندية باتت
"كما هو واضح،
هويتهــا محســومة منــذ اآلن يف املربع
الذهبي ،مع إمكانية ضئيلة بتأهل فريق
املريميني ديك املحــدي اىل "الفينال فور"
يف حال كان موفقا ً يف إســتبدال أجانبه".
وتابع" :أمــا الفرق الباقية فمســتواها
الفني متقارب جداً ،ووحده عامل العنرص
األجنبي يف صفوفها سيكون حاسماً".
ّ
وأعرب إســماعيل عن تفاؤله بقدرة
فريقه عىل البقاء يف الدرجة األوىل يف ختام
ملس تصميما ً جدّيا ً
املوسم ،ال ســيما انه َ
مــن إدارة النادي والالعبني عىل الســواء
عىل بذل ك ّل الجهــود واإلمكانات املتاحة
من أجل تحقيق نتائج إيجابية يف املراحل
املقبلة.
وهل هو مع زيــادة أو تقليص عدد
أندية الدرجة األوىل يف املواســم املقبلة ،ر ّد
إسماعيل" :انا مع رفع عدد فرق الدرجة
األوىل اىل أكثر من  ،14مــع إعتماد ثالثة
العبني أجانب مع ك ّل فريق ،وهذا ما يزيد
الدوري إثارة وتشــويقا ً ويستقطب عددا ً
أكرب من املشــاهدين واملتابعني ،إضافة
اىل دخــول الرشكات لدعــم األندية التي

عزّت إسماعيل

ستنعش صناديقها ،وبالتايل تكون قادرة
عىل اإلستمرار يف أداء دورها ورسالتها".
وثمّ ن إسماعيل املستوى الرفيع الذي
وصل اليه مــد ّرب كرة الســلة اللبناني
الذي صار قبلــة األنظار يف الدول العربية
والخليجية ،معتربا ً ّ
أن لبنان أصبح مدرسة
لتخريج املدربني الكفوئــن واملوهوبني،
"ويف املســتقبل القريب ســنرى أسما ًء
جديدة ستلمع يف ســماء اللعبة ،والدليل
التدريبي هو
عىل هذا التطوّر يف املستوى
ّ
النجاح الذي حققــه املد ّرب الوطني جاد
الحاج الذي َ
بات أول مد ّرب لبناني يتأهل
اىل نهائيات بطولــة العالم ،وهذا مصدر
وفخر كبريَين بلبنان".
ثقة
ٍ

لم تخسر شفياتيك أي
مجموعة حتى اآلن
وقالت شفياتيك ( 21عاماً):
"إنها آخر دورة هذا العام وليس
لدي يشء لكي اخرسه .لســت
قلقة ملا ســأقوم به الحقاً ،لكن
بالتاكيد أبــذل قصارى جهدي
جسديا ً وذهنياً".
وأنقــذت البولونية خمس
نقــاط مــن أصل ســت لكرس
إرسالها من الفرنسية ،ونجحت
يف كرس إرسال غارسيا أربع مرات
يف طريقها اىل الثأر لخســارتها
بثالث مجموعات أمــام الالعبة
الفرنســية يف ربــع نهائي دورة
وارسو البولونية يف تموز املايض.
كمــا هــو الفــوز الثاني
لشــفياتيك عىل غارسيا يف ثالث
مواجهــات بــن الالعبتني بعد
األول يف دور الـــ 64يف دورة
سينسيناتي األمريكية .2019
يذكــر أن شــفياتيك هي
الوحيدة املتوّجــة بلقب غراند
ســام هذا العام بني الالعبات
الثماني املشــاركات يف البطولة

الختامية ،فباإلضافة اىل لقبيها
الكبريين ،رفعت الكأس يف قطر،
إنديان ويلز ،ميامي ،شتوتغارت،
روما وسان دييغو.
يف املقابل ،قالت غارســيا:
"لقد كانــت مباراة صعبة حقاً.
إنها العبــة جيدة جــداً ،قوية
جداً ،وال تمنحك مساحة كبرية.
حاولت قدر املســتطاع .لكنها
كانــت أفضــل وأخرجتني من
املنطقة التي أرتاح باللعب بها".
وتابعت غارسيا التي رفعت
عدد إرساالتها الســاحقة هذا
العــام إىل  ،373متفوقــة عىل
الكازاخســتانية إيلينا ريباكينا:
"النتيجة قاسية بعض اليشء .لم
أشعر بأنها متفوقة عيل .يتعني
عليك اللعــب بقتالية إلخراجها
مــن منطقتها املريحــة .ولكن
يف معظم األحيــان ،تقوم بذلك
بشــكل أفضل منك .ال تعطيك
الكثري من األخطاء املبارشة".

خروج غوف

ويف مبــاراة ثانيــة ضمن
املجموعة ذاتها ،أقصت الروسية
داريا كاساتكينا املصنفة ثامنة
عامليــا ً االمريكيــة كوكو غوف

ديباال بدأ بالتعافي
تلقى مدرب املنتخب األرجنتيني لكرة القدم ليونيل ســكالوني،
دفعة قوية قبل انطالق منافسات كأس العالم  ،2022املقرر إقامتها
يف قطــر خالل الفرتة من  20ترشين الثاني الجاري حتى  18كانون
األول املقبل ،مع االعالن عن تعايف مهاجمه باولو ديباال.
وذكرت قناة " "TYCاألرجنتينية ،عرب حســابها الرسمي عىل
موقع "تويرت" ،أن عملية تعايف ديباال ،العب روما اإليطايل ،تســر
بشكل جيد ،مؤكدة أن حالة الالعب يف تقدم مستمر.
وأضافت القناة أن ديباال ســيغيب عن مباراة فريقه أمام الزيو
يف "ديربي" العاصمــة اإليطالية ،ومواجهة ساســوولو ،لكنه قد
يشــارك يف آخر مباراة يف الدوري قبل التوقف الدويل أمام تورينو يف
 13الجاري.
وكان ديباال قد تعــرض إلصابة عضليــة يف  10ترشين األول
املايض ،عقب تســجيله أمام ليتيش من ركلة جــزاء ،خرج بعدها
مصابا ً يف عضالت الفخذ بالســاق اليرسى ،ليستمر غيابه عن روما
حتى اآلن.
يشــار إىل أن املنتخب األرجنتيني ســيفتتح مشاركته بكأس
العالم بمواجهة الســعودية يف الجولة األوىل من دور املجموعات ،يف
 22الجاري.
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السلّة األميركيّة :الـ"تريبل دابل" الـ 79ليوكيتش

الرابعة من املنافســة بفوزها
عليها  6-7و.3-6
وســتخوض كاســاتكينا
مباراة حاســمة ضد غارسيا يف
الجولة الثالثــة األخرية ملعرفة
هوية املتأهلــة منهما اىل نصف
النهائي.
ونجحــت الروســية يف قلب
تخلفهــا يف املجموعــة االوىل 4-1
اىل  5-6لتفــرض بعدها االمريكية
شــوطا ً فاصالً بإدراكها التعادل
 ،6-6تقدمــت فيه 3-صفر لكنها
فشــلت يف املحافظة عىل تقدمها
فاســحة املجال امام منافســتها
للفوز بــه  6-8وبالتايل املجموعة
.6-7
ولم تجد كاساتكينا صعوبة
بالفوز يف املجموعة الثانية 3-6
واملبــاراة محققة فوزها الثالث
عىل االمريكية يف ثالث مواجهات
جمعت بينهما حتــى اآلن ،بعد
االوىل يف دور الـ 64لدورة ميامي
األمريكية  ،2019والثانية يف دور
الـ 32لدورة شتوتغارت األملانية
هذا العام.
وعلقــت غارســيا عــى
املواجهــة الحاســمة قائلــة:
"ســيكون تحديــا ً كبــراً .اذا

انترصت ســيكون ممكناً ،وإذا
خرست لن تكــون هناك فرصة
أخرى .لذلك األمر بسيط جداً .يف
النهاية ،أنها كرة املرضب دائماً،
عليك بذل قصارى الجهد ملحاولة
الفوز باملباراة".
من جهتها قالت كاساتكينا:
"هذا بالضبط مــا نواجهه كل
أسبوع .إذا فزت ،ستتأهل ،وإذا
خرست ســتعود إىل املنزل ،لذلك
سيكون األمر ممتعاً".
وســتكون املواجهة الثالثة
بني غارسيا وكاساتكينا بعدما
تبادلتــا الفــوز يف مباراتيهما
السابقتني حيث فازت الفرنسية
 2-6و 2-6يف الدور األول لدورة
ووهان الصينيــة  ،2019وردت
الروســية يف دور الـ 16لدورة
ســان جوزيه األمريكية العام
املايض.
وعن فوزها عىل غوف ،قالت
كاســاتكينا" :لقد كانت مباراة
صعبة".
واضافت" :كنت متوترة يف
البداية .مع إيقاع املباراة ،تختفي
األعصاب قليالً وتبدأ يف التحسن.
لذلك أنا سعيدة ألنني ما زلت عىل
قيد الحياة"( .أ ف ب)

لضم اندريك
"صراع" أوروبي
ّ

مني غولدن ســتايت ووريورز بطل املوسم
املايض ،بخسارته الرابعة عىل التوايل بسقوطه
امام اورالنــدو ماجيــك  ،130-129عىل رغم
تقدمه عليه بفــارق  16نقطة يف احدى مراحل
املباراة ضمن الــدوري االمريكي للمحرتفني يف
كرة السلة.
ودخل ووريــورز املباراة مصمما ً عىل وقف
سلسلة هزائمه بعد ســقوطه امام تشارلوت
هورنتس وديرتويت بيســتونز وميامي هيت يف
االيام االخرية ،لكن الثغــرات الدفاعية ظهرت
مجددا ً يف صفوفه ،ألن ســلة الفريق تلقت 115
نقطة او اكثر يف املباريات االربع االخرية.
واذا كان نجم غولدن ستايت ستيفن كوري
ســجل  39نقطة يف املبــاراة ،متخطيا ً حاجز
الـ 30نقطة للمرة الســابعة هذا املوسم ،فقد
فرض العب ماجيك جالني ساغس نفسه نجما ً
للمباراة بتســجيله  9نقاط ،من بينها ثالثيتان
يف الدقيقتــن االخريتني ،ليقلــب تخلف فريقه
ويحســم النتيجة يف مصلحته منهيا ً اللقاء مع
 26نقطة.
ويملك اورالندو اســوأ ســجل حتى اآلن يف
الدوري االمريكي هذا املوسم بعد ان حقق فوزه
الثاني فقط يف مقابل  7هزائم.
ويف مباراة اخرى ،حســم دنفــر ناغتس
مباراته مع اوكالهوما سيتي ثاندر بالفوز عليه

كوري محاو ًال التسجيل من بعيد لووريورز (أ ف ب)

 ،110-122بفضل "تريبل دابل" لنجمه الرصبي
نيكوال يوكيتــش ( 15نقطة و 13متابعة و14
تمريرة حاســمة) واضعا ً حدا ً لسلســلة من 4
انتصارات متتالية ملنافسه.
وهي املرة الـ 79التي يحقق فيها يوكيتش
"تريبل دابل" يف مســرته والثالثة هذا املوسم،
ليتخطى الرقم القيايس املسجل باسم االسطورة
ويلت تشامبريالين.
يف املقابل ،كان شــاي جيلجيوس الكسندر
افضل مسجل يف صفوف الخارس مع  37نقطة.
(أ ف ب)

ّ
مبكرة لهاالند
غوارديوال متفائل بعودة
كشــف املدرب االسباني بيب
غوارديوال أن مهاجمــه النروجي
إرلينغ هاالند يشــعر "بحال أفضل
بكثــر" ،يف مســعاه للعــودة اىل
صفوف مانشسرت سيتي يف الدوري
االنكليزي املمتاز لكرة القدم اليوم
امام ضيفه فولهــام .غاب هاالند
عن املباراتني السابقتني لسيتي أمام
إشبيلية االســباني يف دوري أبطال
أوروبا وليسرت ســيتي يف الدوري،
بسبب إصابة يف القدم ومرض.
واستأنف النروجي التدريبات
الكاملة الخميس ،ويأمل غوارديوال
يف أن يكون نجمــه جاهزا ً ملواجهة
فولهام.
وسيشكل وجود هاالند دفعة
كبرية لحامل اللقب ،بعد أن ســجل
 22هدفــا ً يف  15مبــاراة يف جميع
املسابقات منذ وصوله من بوروسيا
دورتموند االملاني خالل الصيف ،من
بينها  17يف الدوري.
وقال غوارديــوال" :إنه أفضل
بكثــر .إنها خطوة جيــدة ،بداية
التدريــب ،لكــن اآلن لدينا حصة

أخرى وســنرى" .وأثار غوارديوال
التساؤالت بعد أن أبقى نجمه فيل
فــودن عىل مقاعد البــدالء يف آخر
مباراتني بالدوري ،قبل أن يدخل يف
الفوزين عىل برايتون وليسرت.
لكن االسباني قال إنه لم يكن
عدم رىض عن مســتوى فودن ،بل
ببســاطة يقوم باملــداورة إلبقاء
الجميع بحالة جيدة يف ظل الجدول
املزدحم قبل كأس العالم.

وب ّرر" :ريــاض محرز جلس
عىل مقاعــد البدالء وجاك غريليش
وبرناردو سيلفا وإيلكاي غوندوغان
وكيفــن دي بروين .هذه ليســت
مشــكلة .لدينا العديد من الالعبني
وعلينا االســتعانة بهم .أنا أطالب
باألفضــل وأريد األفضــل منهم.
سيحدث هذا يف املستقبل .لقد كان
األمر كذلك دائماً".
(أ ف ب)

ضم غوندوغان
أتلتيكو يسعى إلى ّ
اشــتعل الرصاع يف األســابيع األخرية بني كبار أندية أوروبا،
للظفر بخدمات الالعــب الربازييل إندريك فيليبــي ،الذي يلعب يف
صفوف باملرياس.
وخطف إندريك ( 16عاماً) ،األنظار بشــدة ،علما ً أنه ّ
وقع أول
عقد احرتايف له الصيف املايض مع باملرياس.
وأفادت تقارير ســابقة ،أن باريس ســان جرمان الفرنيس
وبرشــلونة االســباني تحدثا مع إندريك ملحاولة إقناعه بالقدوم
إليهمــا ،حتى أن وكالء الالعب ظهروا يف برشــلونة للتفاوض مع
الفريق الكاتالوني ،كما يرغب بايرن ميونيخ االملاني بضمه ايضاً.
وبحسب صحيفة "ماركا" ،فإن ريال مدريد أرسل ممثالً له إىل
الربازيل ،إلجراء محادثات مع إندريك.
ولن يحدث أي انتقال لالعب قبل العام  ،2024عندما يبلغ سن
 18عاماً ،لكن من املتوقع أن تتم الصفقة قبل ذلك الوقت ،وستصل
قيمتها اىل ما بني  35و  40مليون يورو.
من جهتها ،ذكرت "ذا صن" الربيطانية أن تشيليس االنكليزي
يســعى بدوره لضم إندريك ،الذي يعترب من أهم املواهب الربازيلية
يف الوقت الحايل ،وخاض  11مباراة مع باملرياس هذا املوسم ،سجّ ل
خاللها  8أهداف.
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ذكــرت صحيفــة "ذا صــن" الربيطانيــة
ان أتلتيكو مدريد االســباني انض ّم إىل الســباق
الســتقطاب األملاني إلــكاي غوندوغــان نجم
مانشسرت سيتي االنكليزي.
وأشارت "ذا صن" اىل أن أتلتيكو مدريد يراقب
تطورات األمــور بني ســيتي وغوندوغان ،الذي
ينتهي عقده مع نهاية املوسم الحايل.
وكان غوندوغــان ،البالغ من العمر  31عاماً،
العبا ً أساسيا ً يف تشــكيلة املدرب بيب غوارديوال
خالل األعوام املاضية ،ولم يبق له ســوى أقل من
عام عىل عقده مع الفريق.
واختري العب خط الوسط األملاني قائدا ً للفريق
يف الصيف بعد رحيل الربازييل فرناندينيو ،وال يزال
يلعب بشــكل منتظم بعد أن خاض  17مباراة يف
جميع املسابقات حتى اآلن هذا املوسم.
وســتكون الصفقة منطقية بالنســبة اىل
أتلتيكو ،الذي يرشف عىل تدريبه االرجنتيني دييغو
سيميوني ،بالنظر إىل حاجته لإلنفاق ،بعدما ودع
املسابقات األوروبية يف وقت مبكر هذا املوسم.
كما أعــرب بايرن ميونيــخ األملاني وغلطة

رساي الرتكي عن اهتمامهما بخدمات غوندوغان
الذي سجل مع سيتي  51هدفا ً يف  267مباراة.
يذكر ان غوندوغان كان أوّل صفقة ملانشسرت
سيتي يف عهد غوارديوال ،وانضم إىل النادي يف العام
 2016يف مقابــل  20مليون جنيه إســرليني من
بوروسيا دورتموند االملاني.

أخبار سريعة
فرّان مرتبط

نفى إداريّ بارز في النادي
الرياضي بيروت ان يكون أح ٌد
من اإلدارة قد تواصل رسميا ً مع
المدرب السابق للفريق أحمد
ف ّران المرتبط رسميا ً بعقد سنويّ
مع نادي الجهراء الكويتي يمت ّد
حتى نهاية الموسم الحالي .وكان
مد ّرب الرياضي جورج جعجع
تع ّرض النتقادات الذعة بعد
خسارة فريقه على أرضه أمام
دينامو تطالبه باالستقالة ،إال
ّ
ان سبعين بالمئة من مشجّ عي
الرياضي صوّتوا في استفتا ٍء
على مواقع التواصل االجتماعي
الخاصة بالنادي ،مع إكمال
جعجع مسيرته التدريبية ،ال
سيّما ّ
أن الخسارة جاءت بسبب
غياب أبرز نجوم الفريق.

أجنبي جديد ألنترانيك

خاض الالعب األميركي الجديد
لفريق انترانيك تروي باكستر
( 26عاماً 206 ،سنتم) الذي
يشغل مركز العب إرتكاز ،أول
تمرينة أمس تمهيدا ً إلختباره
من قبل الجهاز الفني الذي
كان إستغنى عن الالعبَين
األميركيَّين أوميغا هاريس
وكايت تشارلتون اللذين
لم يقدّما المستوى الفني
المطلوب منهما ،كما انهما
لم يتأقلما بشكل جيّد مع
زمالئهما اللبنانيين .كذلك يصل
الخميس المقبل األجنبي الثاني
لإلنضمام الى صفوف الفريق
األرمني في حال نجح في
اإلختبار .ويحت ّل أنترانيك حاليا ً
المركز السابع في الترتيب
العام برصيد سبع نقاط من
إنتصا َرين وثالث خسائر.

عبّود في البحرين
شارك وف ٌد من اللجنة األولمبية
اللبنانية ض ّم عضو اللجنة
التنفيذية ورئيس لجنة المرأة
جورج عبود ومق ّرر اللجنة
المحامية كلير فرام وعضو
اللجنة سها مرزوق ،في ندوة
إستضافتها البحرين حول
تكافؤ الفرص بين الجنسين
في المجال الرياضي ،من
تنظيم المجلس األولمبي
اآلسيوي وبالتعاون مع اللجنة
األولمبية البحرينية ،وذلك
بهدف إغناء النقاش حول هذا
الجانب الذي توليه اللجنة
األولمبية الدولية أهمية كبرى
ضمن إستراتيجية عملها.
وعلى هامش الندوة إجتمع
عبود بعدد من الفعاليات
المشاركة فيها ،حيث أطلعهم
على البرنامج الذي أعدّته
لجنة المرأة في اللجنة
األولمبية اللبنانية.

٢٤
العـــدد  - ٩٧٧السنــــة الـرابـعـة

الـسـبـت  ٥تشرين الثاني 2022

رفــــــــــيق خــــــــــوري

تطبيق الطائف صعب
والخروج منه مستحيل
ليس أمرا ً قليل الدالالت أن يصبح إتفاق
الطائف محور معركة وطنية وسياسية بعد
 33سنة من التوصل إليه بين البرلمانيين
اللبنانيين في مؤتمر عربي مدعوم دوليا ً
شهدته مدنية الطائف السعودية ،وال من
المسائل العابرة أن يكون عنوان المعركة عودة
الروح الى اإلتفاق الذي جرى إغتيال روحه
بإغتيال الرئيس رينيه معوض عام  1989يوم
ذكرى اإلستقالل ،ورد الخطر عن تغيير نصه.
فالتمسك بالطائف حاليا ً هو رمز التمسك
بلبنان الواحد «البلد  -الرسالة»« ،العربي
الهوية واإلنتماء» .والخطر عليه هو عمليا ً
الخطر على لبنان عبر السعي لتغيير هويته
وتاريخه وموقعه الجيوسياسي .فما العمل
بالطائف إذا صرنا في «لبنان آخر»؟ وكيف
نصحح تشويه «فلسفة» الطائف التي أساسها
نقل السلطة من طائفة حاكمة الى مشاركة
كل الطوائف على قدم المساواة عبر التمثيل
الحقيقي في مجلس الوزراء ،بحيث صار
مجلس الوزراء حصصا ً للنافذين من أتباعهم،
إذا تحكمت بالسلطة طائفة حاكمة أخرى؟
الواقع أن الطائف ،بصرف النظر عن سوء
تطبيق بعضه وعدم تطبيق بعضه اآلخر ،لم
يعد مجرد إتفاق يمكن الخروج منه والعمل
إللغائه بل صار دستوراً .فمن مبررات الدعوات
الى التعديل أن الممارسة كشفت ثغرات في
دستور الطائف .وهذا صحيح .ومن مبررات
الخروج على الطائف أن موازين القوى
الداخلية والخارجية التي جاء على أساسها
تغيّرت ،وال بد من أن يتغيّر معها الدستور.
وهذا منطق خطير يعني أن الدستور محكوم
بالتغيير كلما تبدل إتجاه الرياح في الداخل
والعواصف في الخارج .فضالً عن أن من يقف
وراءه طرفان :واحد يريد العودة الى ما قبل
الطائف .حلم سوريالي .وآخر يريد العودة
الى ما قبل الدولة لتأسيس دولة على قياسه.
كابوس تراجيدي.
أما الطائف ،فإنه رسم الطريق الى تطويره
نحو األفضل ،عبر تأليف هيئة وطنية تدرس
الوسائل الضرورية لتجاوز الطائفية الى دولة
المواطنة المدنية .لكن تأليف الهيئة بقي حبرا ً
على ورق .وعلى العكس ،فإن أمراء الطوائف
الذين خافوا من عبور الباب األمامي الذي
فتحه الطائف الى الدولة المدنية ،قادوا البلد
الى الباب الخلفي حيث اإلنتقال من الطائفية
الى المذهبية.
ومن الوهم إستسهال الذهاب الى «مؤتمر
تأسيسي» تريده قوى محددة من دون أن
تطرحه رسمياً .فالذهاب الى الطائف كلف
لبنان خمسة عشر عاما ً من حرب مدمرة
تداخلت فيها العوامل واألدوار اللبنانية
والفلسطينية والعربية واإلقليمية والدولية.
والقوي اليوم هو الذي يفرض على الضعفاء
مخرجات أي مؤتمر تأسيسي ،وإن كان
لتوازن المصالح دور الى جانب توازن القوى.
والكل يعرف المعادلة المتحكمة بالطائف:
تطبيقه صعب ،الخروج منه مستحيل،
والبديل منه خطير.
ما نخشاه هو أن يصح فينا ما قاله
أفالطون في «الجمهورية»« :الطغاة يرفضون
النصيحة الجيدة».

الجفاف يُودي بـ 200فيل خالل أشهر

تحت ّل الصني
هــــــــــــــل املركز األول عامليا ً
من حيث
تعـــــــــــلم
عدد الصحف
ا ُملباعة يومياً.

نفق أكثر من مئتَي فيل بسبب الجفاف بني شه َري
شــباط وترشين األول  2022يف كينيا ،الواقعة رشق
أفريقيا التي تواجه شــحّ ا ً كبريا ً يف األمطار .وتُعاني
كينيــا ،املحرك االقتصادي لــرق أفريقيا والوجهة
السياحية الرئيســة يف القارة خصوصا ً بفضل غناها
ٍ
جفاف غري مسبوق منذ  40عاماً.
بالحياة الربية ،من
ويؤثر الجوع عىل أربعة ماليني شــخص عىل األقل يف
البلد الذي يزيد عدد سكانه عن  50مليون نسمة .وأثّر
الجفاف عىل  23مقاطعة من أصل  47فيها.
وخ ّلفت أربعة مواســم متتالية شهدت انحباسا ً
كبريا ً يف األمطار ،أســوأ ظروف الجفاف بالبالد منذ

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

بشعلة  -البترون في ثوب الخريف (تصوير إيلي الهاني)

ُشفي من "كوفيد" بعد  411يومًا
أعلن باحثون بريطانيون أمس ّ
أن مريضا ً ثبُتت
إصابته بـ»كوفيد »-19ملدة  411يوما ً ُ
شــفي أخريا ً
عن طريق مجموعة من األجســام املضادّة ،مشريين
إىل أنهم اضطروا إلجراء تحليل جيني للفريوس إليجاد
االســتجابة الصحيحة .وأوضح لوك بالغدون سنيل
اختصايص األمــراض ا ُملعدية ّ
أن هــذه االختبارات
يمكن أن تكون إيجابية ألشــهر أو حتى ســنوات،
مع «اســتمرار اإلصابة بالعدوى» .ووصف فريق من
الباحثني يقوده سنيل كيف تغ ّلب رجل يبلغ من العمر
 59عاما ً أخريا ً عىل إصابته بعد أكثر من  13شهراً.
أُصيب هذا املريض ،الذي يعاني من ضعف جهاز

املناعة بسبب عملية زرع الكىل ،بالفريوس يف كانون
بشكل مستمر
األول  ،2020وكانت اختباراته إيجابية
ٍ
حتى كانون الثاني  .2022الكتشــاف مــا إذا كان
قد أصيب بكوفيد عدّة مــرات أو ما إذا كانت عدوى
مستم ّرة ،اســتخدم الباحثون تحليالً جينيا ً رسيعاً.
وأظهر االختبار ،الذي يمكن أن يقدّم نتائج يف أق ّل من
 24ساعةّ ،
أن الرجل مصاب بمتحوّرة قديمة سادت
ً
مجموعة من
بأواخر الـــ .2020وقاموا بإعطائــه
األجسام املضادة وحيدة النسيلة « -كاسرييفيماب»
و»إيمديفيماب»  -التي نجحت عىل ما يبدو.
وقد أعلن هؤالء الباحثون أمام املؤتمر األوروبي

لعلم األحياء الدقيقة واألمــراض املعدية ،عن أطول
إصابة مســتم ّرة معروفة بفريوس «كورونا» ،لرجل
ثبُتت إصابته ملدة  505أيام ،حتى وفاته( .أ ف ب)

حرائق القطب الشمالي تسبّب إنبعاثات كربونية كارثية
يتســبب االحرتار املناخي بحرائق متزايدة بحدّتها يف
ٍ
كميات
منطقة سيبرييا القطبية الشمالية ،ما يهدّد بإطالق
هائلة من الكربون املحتجز حاليا ً يف الرتبة ،إىل الغالف الجوي
يف العقود املقبلة .ويخــى الباحثون أن يتم الوصول قريبا ً
إىل عتبةٍ  ،ستؤدي بعدها الزيادات الطفيفة بدرجة الحرارة
إىل ازدياد كبري يف الحرائق باملنطقة .وكشفت هذه الدراسة
أنه يف غضون عامَ ني فقط 2019 ،و ،2020دمّ رت الحرائق يف
ً
مساحة تُعادل ما يقرب من
هذه املنطقة النائية من العالم
نصف تلك التي احرتقت عىل مدار األعوام األربعني املاضية.
وقد أطلقت الحرائق حواىل  150مليون طن من الكربون يف
الغالف الجوي ،وفق تقديرات الباحثني ،وبالتايل ســاهمت
بدورها يف االحرتار ،بما يشبه حلقة مفرغة حقيقية.

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

ويشهد القطب الشمايل ،فوق الدائرة القطبية ،احرتارا ً
أرسع بأربع مرات من بقية الكوكب .وركز الباحثون عىل
مســاحةٍ تبلغ خمســة أضعاف ونصف ضعف مساحة
فرنسا ،وراقبوا من خالل صور األقمار الصناعية املناطق
املحروقة سنويا ً بني عامي  1982و .2020وخلص معدو
الدراســة إىل أن النريان أتت عام  2020عىل أكثر من 2.5
مليون هكتار ،وأطلقت ما يعادل انبعاثات ثاني أكســيد
الكربون املتأتية من إسبانيا خالل عام .وتتسبب الحرائق
أيضا ً يف إتــاف الرتبة الصقيعية ،وهــي أرض متجمّ دة
بشــكل دائم ،والتي تطلق بعد ذلك املزيد من الكربون يف
ٍ
الغالف الجــوي ،وأحيانا ً تكون محارصة يف الجليد لقرون
أو حتى آلالف السنني( .أ ف ب)

أوائل الثمانينيــات .وقالت وزيرة الســياحة بينينا
مالونــزا« :إن الجفاف تســبّب يف نفوق أعداد كبرية
من الحيوانات ،خصوصا ً من األنواع العاشبة بسبب
استنفاد املوارد الغذائية ونقص املياه».
وبحسب مالونزا ،يتأثر أربعة عرش نوعا ً
بشكل
ٍ
خاص بالجفاف .فخالل مدّة زمنية ال تتجاوز التسعة
أشــهر ،نفق  205من األفيال بســبب نقص املياه يف
جميع أنحــاء البالد ،و 512حيوانا ً مــن أبقار النوّ ،
و 381حمارا ً وحشــياً ،و 12زرافة ،و 51جاموساً.
ووفق وزيرة الســياحة« ،نفق أكثر مــن  70فيالً»
خالل هــذه الفرتة يف منطقتَي أمبوســييل ،عىل بعد

 160كيلومــرا ً جنوب العاصمــة نريوبي ،واليكيبيا
سامبورو ،شمال البالد .وتشري األرقام إىل وجود أكثر
من  36ألف فيل يف كينيا( .أ ف ب)
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