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إيلي الفرزلي:
هذه نهاية
قصتي مع عون
(1من)2

ُ
عب ّود "بق ّ بحصة" التشكيالت :أجهضت لتأمين مصالح خاصة

"محرقة"  8آذار" :تسريبة" جديدة
تستهدف جوزيف عون؟

يواصل الرئيس الفرنيس إيمانويل ماكرون محاوالته الحثيثة لتحريك املياه
الراكدة يف مستنقع األزمة اللبنانية واجرتاح الحلول الالزمة لها بما يتقاطع مع
املتطلبــات اإلصالحية املطلوبة من املجتمعني الدويل والعربي ،وال يفوّت فرصة
تواصل أو لقاء مع القيادة السعودية إلثارة امللف اللبناني ،بحيث أتبع مشاوراته
الهاتفية السبت الفائت مع ويل العهد السعودي األمري محمد بن سلمان والتي
تناوال خاللها سبل تعزيز التعاون املشرتك "لتلبية الحاجات اإلنسانية" اللبنانية،
بمحادثات مع بن سلمان أمس تطرقت يف جانب منها إىل "الوضع يف لبنان" عىل
هامش مشاركتهما يف قمة بانكوك لبلدان آسيا وجزر املحيط الهادئ.
أما عىل املقلب الداخيل من األزمة اللبنانيــة ،فبدا جليا ً ّ
أن رئيس "التيار
الوطني الحر" جربان باســيل سعى للتغطية عىل خيبة أمله من نتائج زيارته
الباريســية إىل زجّ ها يف دهاليز خصوماته السياســية عرب إطالق صلية من
الترصيحــات والترسيبات املمنهجة "بهدف تســليط األضواء يف بريوت عىل
وجوده يف العاصمة الفرنســية ال أكثر" حسبما ّ
عبت مصادر لبنانية مواكبة
ً
موضحة ّ
أن باســيل طلب من فريق عمله يف باريس "تأمني أكرب عدد
للزيارة،
ممكن له من اإلطالالت الصحافية عرب وسائل إعالم فرنسية ووكاالت عاملية
بغية تظهري صورة حضوره يف باريس أمام الرأي العام" ،خصوصا ً ّ
وأن لقاءاته
يف باريس لم تكن عىل مستوى طموحاته ولم يتم توثيقها رسميا ً وإعالميا ً من
جانب املسؤولني الفرنسيني.
١٧

جورج بوشكيان لـ"نداء الوطن":
 "الجمارك" صفر %على الصناعةالوطنية والمواد األولية
 ال خطر  1%على األمن الغذائي زيادة الدوالر الجمركي تزيد المنافسةّ
وتخفض األسعار
المحلّية
 مليار دوالر قيمة صادرات الموادالغذائية اللبنانية
15 +

معسكر اليمين يختبر
والء الجيش األميركي

إقــتـصـــاد ١٦
بنوك خارج الخدمة...
واإلصالح!

العـــالـــم ١٨
إبتزاز صاروخي جديد
لبيونغ يانغ ...وواشنطن
وحلفاؤها يتحرّكون

الريــاضــية ٢٣
الحكمة يقسو
على مضيفه بيبلوس
ويتصدّر موقتًا

مونديال قطر:
"ضربة البداية" غدًا
تنطلق غدا ً منافسات كأس العالم  2022يف
كرة القدم ،يف نسختها الـ 22والتي تستضيفها
قطر لغاية  18كانون األول املقبل ،وتح ّرك قطر
املضيفة "رضبــة البداية" بمواجهة االكوادور
(الســاعة  18.00بتوقيــت بــروت) ،ضمن
منافســات املجموعة األوىل التــي تضم ايضا ً
ّ
وســيتول الحكم اإليطايل
الســنغال وهولندا.
دانيييل أورساتو ،الذي تغيب بالده عن العرس
الكروي للنســخة الثانية عىل التــوايل ،قيادة
املباراة االفتتاحية.
وفيما يتواصل توافد املنتخبات اىل العاصمة
القطرية الدوحة ،يتواصــل ايضا ً االعالن عن
غياب بعض النجوم بســبب االصابة ،ابرزهم
السنغايل ساديو مانيه واألرجنتينيان نيكوالس
غونزاليس وخواكني كوريا واالسباني خوسيه
غايا .وســتكون منتخبــات أرجنتني-مييس
وبرازيل-نيمار وفرنســا-مبابي ،كما اسبانيا
واملانيا وانكلرتا ،مرشحة طبيعية إلحراز اللقب،
فيما ســتكون بلجيكا وهولنــدا ،أو الربتغال،
"الحصان األسود" يف البطولة 23-20 + .من أجواء "ساحة األعالم" في الدوحة عشية انطالق المونديال (أ ف ب)

إضرام النار في منزل الخميني...
وخليج ُعمان تحت تهديد "المسيّرات"

الثوار خالل جنازات غاضبة:
"الباسيج" و"الحرس" داعشنا!
باتت ك ّل رموز نظــام الجمهورية
اإلســامية يف مرمى االســتهداف من
قبــل الثوار الشــباب يف إيــران ،حيث
أرضم متظاهــرون النار يف منزل أجداد
ّ
مؤســس الجمهورية اإلســامية روح

اللــه الخميني الواقــع يف مدينة خمني
يف محافظــة مركزي يف وقــت متأخر
الخميس فيما م ّر حشــد من املحتجّ ني
الذين كانــوا يحتفلون من أمام املكان،
بحسب صور انترشت أمس.
١٧

موسكو ّ
تحصن القرم ...وأستراليا :بوتين يحمي القتلة

نصف البنى التحتية األوكرانية
للطاقة "خارج الخدمة"

ّ
واملسية
تحت تأثري الرضبات الصاروخية
عىل مواقع مدنيــة أوكرانية يف مختلف أنحاء
البالد ،بات نحو نصف البنى التحتية للطاقة
يف أوكرانيا "خارج الخدمة" ،بحســب كييف،
عىل أبواب شــتاء قارس ،إذ يُحاول الكرملني

من خالل ذلك معاقبة الشعب األوكراني برمّ ته
عىل مقاومته التاريخية للغزو الرويس الفاشل،
بينمــا طالبت أوكرانيــا بـ"دعم إضايف" من
حلفائها األوروبّيني ،خصوصا ً "من أجل رشاء
كمّ يات إضافية من الغاز".
١٧
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غياب الواردات ينذر باألسوأ ...وآخر العالج الكيّ:
رفع الدوالر الجمركي واستيفاء الرسوم على «"صيرفة»"
خفــايـــا
نائــب حزبي وصــف أحد
املرشحني بمرشح «الخط  ،»29بما
معناه أنّه «مرشح تفاويض» وليس
مرشحا ً نهائياً.
تبــن ّ
ّ
أن نوابــا ً حزبيني لم
يبذلوا أي جهــد ملتابعة التعديالت
التنظيمية التي يشــهدها حزبهم،
وحتى لم ي ّ
طلعوا عليها.
عُ لم ّ
أن نائبا ً سابقا ً أعاد نرش
خرب مىض عليه مــدّة من الزمن،
ويتحدّث عن لقاء جمَع مجموعة
من الناشطني السياسيني يف مبادرة
تأييد مرجع روحي بارز.

هل يستوعب السياسيّون حجم الكارثة؟

غـــادة حـــالوي
يرزح الوضع املايل تحت عبء الوضع
الســيايس املرتدّي وآخر حلقاته الفراغ
الرئاسي الذي ال أفــق زمنيا ً له ،فضالً
عن غياب ترشيع الــرورة وتعطيل
عمــل املؤسســات .وإذا كان االتفاق
البحري مع إرسائيل شــكل بارقة أمل
إقتصادية ّ
لكن مردوده العميل لن يبرص
النور قبل ســنوات ،وأمام الدولة مبالغ
هائلة لرصفها ،فمن أين تأتي املوارد؟
ســؤال يتجنّب السياسيون اإلجابة
عنه .يعرفــون الحقيقــة ويح ّرفون
وقائعها .يرفضون الــدوالر الجمركي
وفرض املزيد مــن الرضائب ويطالبون
بس ّد احتياجات الناس واملوظفني .كمن
يدفن رأســه يف الرتاب ،يظهر تعاطيهم
 .ك ّل ذلــك والعالجــات الرضورية لم
توضع عىل ســ ّكة الح ّل ،فال إصالحات
ٍ
تعاف شافية وافية ،والتأخري
وال خطة
يضاعف األزمة ويعمّ ــق الفجوة املالية
فيما خزينة الدولة تــكاد تكون خالية
من اإليرادات ما يســتلزم وفق املصادر
املالية املعنية معالجات جذرية قاسية ال
ب ّد منها ولو بعد حني.
وعىل طريقة مــن «هالك اىل مالك»
وتقاذف املســؤوليات والشعبوية تت ّم
مقاربة القرارات املالية .بني الواقع املايل
ومقاربات السياســيني هوّة شاسعة
وتعمية ،املقصود منهــا تجنّب تحمّ ل
قرارات رضيبية قاسية غري شعبية كان
يمكن لو أق ّرت منذ ثالث سنوات أي منذ

أفضل من تحمّ ل مســؤولية طبع اللرية
بداية األزمة ،أن تق ّلص حجم الخسارة
وتحمي ما ّ
تبقى من أموال الناسّ .
بشــكل متواصل ما يجعل سعر رصف
لكن
الدوالر يف تصاعد مستم ّر ويصعّ ب تحديد
املكابرة مستم ّرة وكذلك املزايدات.
سقفه .إذا ً نحن أمام امل ّر واألم ّر منه إمّ ا
يف تعميــم أصدرته أمــس ،طلبت
استمرار اإلنفاق وارتفاع مستم ّر لسعر
رئاســة الحكومة من الدوائر املختصة
رصف الدوالر أو فرض رضائب جديدة ال
يف وزارة املاليــة اإللتزام بتطبيق أحكام
تطول إىل قدر ما عامة الناس.
املــادة  111من قانــون املوازنة والتي
ّ
حــن ارتفع ســعر رصف الدوالر
نصت عىل إعطاء زيادة قدرها شــهران
يف التســعينات تمّ ت املعالجة من خالل
إضافيــان عىل الراتب األســايس الذي
ّ
ضخت
مبالغ ضخمة ومساعدات دولية
يتقاضــاه املوظف يف القطــاع العام.
يف املصــارف .أدّى عامــل الثقة دوره.
املقصود من التعميم «إعادة دفع عجلة
مثل هذه املساعدات غري
اإلنتاج وتأمني حُ ســن
متوفــرة واإلصالحات
ســر املرافــق العامة
بانتظــام وا ّ
طراد»ّ .
التــي طلبها البنك الدويل
لكن
مضاعفة التنزيالت
املشــكلة الواقعة حكما ً
لم تق ّر بعــد ما يعني ّ
أن
الضريبية بشكل كبير
أيّ إجــراء لن يؤتي أكله
هــي يف أنّــه ال مصادر
مؤمّ نــة بعــد يف خزينة وتوسيع الشطور لتعزيز وســنكون يف لبنان أمام
أيام بالغة الســواد وقد
الدولــة لــرف املبالغ
العدالة الضريبية
نصل إىل فــرة يصعب
املرتتّبــة ألن ال ايرادات
تغ ّ
معها تحديد سقف للدوالر وتعجز الدولة
طي النفقات.
عن ســداد رواتب مو ّ
ثمة قول متعارف عليه ّ
ظفيها يف القطاع
«إن خزينة
العــام ورواتــب العســكريني وتأمني
الدولــة جيــوب رعاياهــا» ،وحني ال
ّ
الخدمات الصحيــة واإلجتماعية وهذه
تتوفر اإليــرادات يصبح رصف الرواتب
وحدها يف حالة عجز متواصل.
والنفقات الواجبة عملية بالغة الصعوبة
ال يوافــق املعنيّون ّ
أن العالج يكون
وتجد الدولة نفســها أمــام ح ّلني :إما
بتخفيض عــدد موظفي القطاع العام.
فرض رضائب جديدة عىل املواطنني أو
تعاني إدارة الرضائب من نسبة شغور
أن يلجأ مرصف لبنــان إىل طبع العملة
تالمس  54باملئة .العدد اإلجمايل ملو ّ
باستمرار وارتفاع التضخم ،وهو طبع
ظفي
لغاية اليوم  75تريليون لرية يف الســوق
القطــاع العام ال يتعــدّى العرشة آالف
اللبنانية وهذا رقم باعرتاف اإلقتصاديني
موظــف ،بينما العدد األكــر يكمن يف
ضخم جداً.
السلك العســكري ( 120ألفاً) .رواتب
وبالتايل يبقى خيار فرض الرضائب
العســكريني واملتقاعدين وامتيازاتهم

وحدها تشــ ّكل ميزانية ضخمة .فكيف
الحال يف ظل معلومات تفيد بانتساب ما
يقارب الـ 5000عسكري خالل األشهر
الستة املاضية!
ومــا يجــري بحثــه يف كواليس
املعنيني بالشأن املايل يف لبنان ينحرص
يف كيفية إيجاد سبل لتغطية النفقات
ومن ضمن املعالجات املطروحة والتي
ســيكون اللجوء إليها حتميــاً ،رفع
سعر الدوالر الجمركي إىل  15ألف لرية
تصاعديا ً بدءا ً من نهاية الشهر الجاري
واعتماد أسعار رصف فعلية الحتساب
الرســوم والرضائب وهو مــا ينظر
إليه عــى أنهّ حاجة ماســة للخزينة
الســتمرارية القطاع العــام وتأمني
الخدمات العامة.

الزيادات المقترحة

تقول مصادر واســعة اإلطالع إن
الكي بحيث ســيت ّم اللجوء
آخر العالج
ّ
اىل تطبيق سعر صريفة الستيفاء بعض
الرسوم والرضائب بالتزامن مع تعديالت
السياســات الرضيبية التــي وردت يف
موازنة  2022التي أصبحت قيد التنفيذ.
من ضمن الزيادات املقرتحة :مضاعفة
التنزيالت الرضيبية بشكل كبري ،توسيع
الشطور لتعزيز العدالة الرضيبية وعدم
زيادة العــبء الرضيبي الــذي ارتفع
مع تدهور ســعر الرصف عىل املداخيل
بالعملة الوطنية فضــاً عن تخفيض
الرســوم العقارية ،وتخفيض القيمة
التأجريية .أما يف ما يتعلق بالتخمينات

العقارية فتؤخــذ  50%فقط من القيم
بالدوالر قبل احتسابها عىل سعر رصف
صريفة.
عىل أن يكــون الهدف منها مواكبة
السياسات الرضيبية التصحيحية التي
لحظتها موازنة العام  2022والتي رغم
ك ّل ما تضمّ نته ،لن تفي بالغرض لناحية
رفد الخزينة بالواردات الرضورية علما ً
ّ
أن هذه املوازنة لحظت يف بعض موادها
نصوصا ً تتماىش مع الوضع املســتج ّد
لفــرق ســعر الــرف واملداخيل عىل
اختالفها ما يتناسب مع ايرادات الدولة
املرتقبة وأتت بمواد توسعة الشطور يف
احتســاب املعدالت الرضيبية كما برفع
التنزيالت العائلية وتلك املتعلقة برســم
االنتقال والسكن.
واألهم واألخطر أن تقديرات اإلنفاق
ملوازنة العــام  2022والتي حدّدت عىل
أساس سعر رصف  15ألفا ً ستتضاعف
ثالث مرات يف موازنة العام  2023الجاري
إعدادهــا ،وبالتايل فإن ســعر الرصف
املحــدّد بـ 15ألفا ً لن يغطي العجز بل يف
ظ ّله ســتفقد الدولة قدرتها عىل رصف
املرتتبات املتوجّ بة.
كارثي إال يف حال تع ّزز عامل
الوضع
ّ
الثقة وهنا نتحدّث عن حلول سياســية
قبــل أن تكون اقتصاديــة ومعالجات
مالية جذريــة وليس تقطيع وقت ،فهل
يســتوعب السياســيّون حجم الكارثة
ويتــم التفاهم عىل اإلجــراءات املنويّ
اتّخاذها عىل قســاوتها أم يفتح بازار
املزايدات السياسية عىل مرصاعيه؟

"ال أتفق مع الحزب ّ
بأن حماية المقاومة وسالحها هو ال ّ
هم الوحيد»"

ّ
سأترشح
باسيل :في هذه الحالة...

أوضح رئيس «التيار الوطني الح ّر» النائب
جربان باسيل أمس أنّه يعمل عىل إيجاد مرشح
توافقي للرئاســة يكون قادرا ً عىل امليضّ قدما ً
يف إصالحات حاســمة ،لكنّه سريشح نفسه
للمنصب إذا رأى ّ
«أن املرشــح الذي وقع عليه
االختيار ليس بالخيار الجيد».
وقال باســيل ،يف مقابلة مع رويرتز« :أنا
زعيم أكرب كتلة نيابيــة ،ومن ّ
حقي تماما ً أن
ّ
مرشــحا ً وأن أروّ ج اسمي ،لكنّي أرى ّ
أن
أكون
وجود لبنان أه ّم بكثري من هذا ،ووجود لبنان
اآلن عىل املحك».
وأضاف« :لقد اتّخــذت قرارا ً بعدم تقديم
نفيس من أجل تجنّب شغور الوظيفة وتسهيل
ّ
مرشــح جيــد يملك
عمليــة ضمان اختيار
حظوظا ً عالية للنجاح .لكنّني لم أفعل ذلك من
ّ
مرشــح سيّئ
أجل إطالة أمد الفراغ واختيار

لشــغل املنصب .لن أقبل أن يكون لديّ رئيس
ّ
سأترشح».
سيّئ ،ويف هذه الحالة بالطبع
ّ
ّ
ملف
تتحقق انفراجة يف
وأمل باسيل يف أن
الرئاسة بحلول نهاية العام ،لكن التأخري يظ ّل
«خطرياً» .وأضاف« :برصاحــة ،إذا لم ينجح
ما نحاول القيــام به ،فأنا ال أرى فرصة (مللء
الشــغور) يف املســتقبل القريب وقد يستم ّر
الفراغ الرئايس لفرتة طويلة .لهذا الســبب ال
يستطيع البلد البقاء يف هذا الوضع والتعايش
معــه .ولذا نحن بحاجــة إىل النجاح يف إيجاد
حل».
ويف حديــث اذاعة «مونتــي كارلو» قال
ّ
«وإن
باســيل إنه يطمح إىل ح ّل أزمات لبنان
املنصــب او املوقع هو مجــرد تفصيل وليس
الغاية» .وشــدد عىل ّ
«أن االنهيــار الحاصل
يف لبنان يــؤدي اىل افــراغ البلد من شــعبه

وخصوصا ً من الشــباب ،وإذا لم تت ّم معالجة
املشــاكل ووضع خطة انقــاذ عاجلة قابلة
للتطبيق ّ
فإن الكيان الوطني سيصبح يف خطر
وسيهاجر أبناء البلد لتح ّل محلهم مجموعات
أخرى خصوصا ً ّ
أن لبنــان يعاني من اللجوء
الفلسطيني ومن النزوح السوري».
ّ
مرشحا ً
واعترب باســيل «أن فرنجية ليس
توافقيــا ً وال يحظى بتمثيــل وازن يف املجلس
النيابي».
وعمــا اذا كان يوافق «حــزب الله» عىل
رضورة أن يكون الرئيس املقبــل للبالد وفيّا ً
للمقاومة وال يطعنها يف الظهر ،أجاب باسيل:
ّ
بــأن حماية املقاومة
«أنا ال أتفق مع الحزب
وسالحها هو الهّ م الوحيد اآلن ،ولكنني أتفهم
مخاوف الحــزب واتفهــم باملقابل مخاوف
الطرف االخر املناهض له».
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تنضم «"القوات »" إلى «"قطار »" التسوية الرئاسية؟
هل
ّ
راكـــيــل عــتــيّــق
يقارب بعض األفرقاء السياسيني االستحقاق
الرئايس ،انطالقا ً من «الواقعية السياسية» ،حيث
ّ
إن تركيبــة مجلس النواب الحــايل وتركيبة البلد
الطائفية وامليثاقية املعتمدة يف ك ّل االستحقاقات
الدستورية وارتباط البعض عضويا ً
بدول إقليمية
ٍ
ً
إضافة اىل املصالح الخارجية يف لبنان ،تحول دون
إنجاز عملية انتخابية ديموقراطية توصل رئيسا ً
بقرار «مُلبنن» مــن دون أي تأثري
للجمهوريــة
ٍ
خارجي أو اتفاق تسوويّ  .وباتت صورة «خاتمة»
املســار الرئايس واضحة بالنسبة إىل كثريين من
املعنيني ،وهي عىل شــكل تسوية ثالثية األضلع:
لبنانية  -لبنانية ،خارجية  -خارجية ولبنانية -
خارجية.
هذه التســوية لن تأتــي برئيس ال «يرىض»
عنه «حزب الله» ،وال يُمكــن أن تُطبخ من دون
أسايس منهم عىل األقل .لذلك
املسيحيني أو فريق
ّ
"«القوات"» :ال ُيمكن أن نقبل بأنصاف الحلول (رمزي الحاج)
ترى جهات سياسية ّ
أن هذه التسوية من األسهل
السعودية قد تكون رشيكة يف التسوية الرئاسية،
وأخرجه عن سكة اإلنقاذ.
إبرامها مع رئيس «التيــار الوطني الح ّر» النائب
أو أنّها قد «تسحب يديها» منها معتمد ًة سياسة
بالنســبة إىل «القوات» ،ال يُمكنها أن توافق
جربان باســيل الذي ييش حراكه السيايس بأنّه
«التجاهل» يف لبنان ،ما يع ّزز موقع فريق الثامن
عىل رئيس «تســووي» لـ»الديكــور» ،بل تريد
يحاول أن يؤمّ ن الحــ ّد األدنى من «الثمن املوعود
أن «القوات» ترى ّ
من آذار رئاســياًّ .إل ّ
أن املوقف
رئيســا ً حاكما ً وقادرا ً عىل أن ينتهج ممارســة
به» مــن «خدماته» يف الرتســيم البحري ،والتي
الدويل واضح عىل هذا املستوى ،وتقاربه انطالقا ً
يف الحُ كم مختلفة عن ك ّل املمارســة السلطوية
يحاول قطفها ما بني الدوحة وباريس.
من ّ
أن السعودية ومعها ســائر دول الخليج ،لن
السابقة ،بما يعيد للدولة وللمؤسسات اعتبارها
فعند دخول رئيس تكتــل «لبنان القوي» يف
تساعد لبنان ما لم ِ
تأت سلطة مكوّنة من رئيس
وللدستور كلمته وللبنان األولوية املطلقة» .وفق
هذه التســوية ،تكــون امليثاقية
للجمهورية ورئيــس للحكومة وحكومة ،تكون
هذه القاعــدة تتعاطى «القوات»
املســيحية مؤمّ نة للرئيس العتيد،
مع االســتحقاق الرئايس ،بعيدا ً
ملتزمة وثيقة الوفاق الوطني والقرارات الدولية
إذ بعكس باســيل ،ينــأى حزب
والعربية .وبالتايل ،تعتــر «القوات» ّ
أن أيّ دولة
من هدف تحقيق أي «مكاســب»،
«القوات اللبنانية» بنفســه عن "«أي ّ دولة تساهم في
تساهم يف وصول رئيس من فريق الثامن من آذار،
فحدّدت معيارين ألي رئيس مقبل:
التســويات املنطلقــة من هدف
تتحمّ ل مسؤولية إبقاء لبنان وسط اإلنهيار وهذا
تحقيق املكاســب ،ويواظب عىل وصول رئيس من فريق الســيادة واإلصــاح .ووضعت
املشــاركة يف الجلسات االنتخابية الثامن من آذار
ّ
تتحمل نصب عينيهــا هدفا ً واحداً :وحدة
املستنقع ،فالدول الخليجية هي الوحيدة القادرة
عىل أن تســاعد لبنان ،وهذه الدول ّ
عبت يف أكثر
املعارضة.
والتصويــت للمرشــح نفســه ،مسؤولية إبقاء لبنان
مــن وثيقة وبيان ،عن رشوطها ملــ ّد اليد للدولة
هذا الهدف لم تتم ّكن «القوات»
بالتــوازي مع العمــل عىل تعزيز
وسط اإلنهيار»"
مجدداً.
من الوصول إليــه ومن تأمني 65
حظوظ وصول هذا املرشــح ،من
إنطالقا ً مــن هذه املقاربــة  ،تؤكد مصادر
صوتا ً للنائب ميشــال معوّض ،لكنها ســتبقى
خالل لبننة االستحقاق ،وليس استدراج الخارج
«القوات»« ،أنّنا ال نخىش شــيئاً ،بل نخىش عىل
تحاول لتحقيق وحدة موقف املعارضة ،عىل رغم
لالنغماس أكثر فأكثر يف الوحول الرئاسية وإبرام
ّ
لبنان يف حال وصول ســلطة من فريق  8آذار».
أن املؤرشات غري جيّدة عىل هذا املستوى .لكن هذا
التســويات التي يكون إطارها توزيع الحصص
وتضيف« :قد تحصل تســويات ،لكن عىل قاعدة
لن يدفعها اىل الدخول يف أي حوار أو تسوية .كذلك
وتقاسم النفوذ.
الدولة يف لبنــان وليس تعزيز منطــق الدويلة،
ال تخىش «القوات» مــن أي موقف دويل ،فهو لن
ومع ترجيح سيناريو التســوية الرئاسية،
يؤثّر عىل حيثيتها وحجمها ووجودها ،بل تعترب
فتسوية من هذا القبيل لن نكون ال رشكاء فيها
يعترب البعض ّ
أن «القوات» ستدفع ثمن أي تسوية
ّ
أن أيّ اتجاه دويل يرجّ ح وصول رئيس وســلطة
وال معنيني بها .ســبق أن قلنا للرئيس الفرنيس
رئاســية يف حال ق ّررت الخروج من «قطار» هذه
من فريق «الحــزب» ،يعني الحُ كــم عىل لبنان
إيمانويــل ماكــرون :ال ،عندما طلب تســمية
التسويةّ ،إل ّ
أن خسارتها ،خصوصا ً عىل املستوى
باالنهيار .وترصّ عىل ّ
أن املسؤولية رئاسيا ً لبنانية
السفري مصطفى أديب رئيســا ً للحكومة ،وكما
الشعبي ،ستكون أكرب ،إذا ق ّررت الدخول يف هذه
بالدرجة األوىل ،وهذه املسؤولية تحتّم عىل القوى
بقينا  3ســنوات خارج الحكومات سنستم ّر يف
التســوية مع «املنظومة الحاكمة» ،وهي كانت
السياســية الذهاب اىل انتخابات رئاسية وسلطة
املعارضة ،فال يُمكــن أن نقبل بأنصاف الحلول،
أوّل من خرجت من حكومات «الوحدة» ورفضت
ّ
ترســم حدود الدولة مع الدويلة ،يف انتظار إزالة
فإمّ ا ح ّل وطني عىل قواعد واضحة وإمّ ا سنكون
حتى تكليف رئيــس حكومة يف ظ ّل عهد الرئيس
الدويلة مع تسليم «حزب الله» سالحه.
يف مواجهة ك ّل أنصاف الحلول التي أوصلت لبنان
ميشال عون – باسيل – «حزب الله» ،الفريق الذي
عىل الخط الخارجي ،ترى جهات سياسيةّ ،
اىل االنهيار».
أن
أدخل لبنان ،بحســب «القوات» يف انهيار وعزلة

طوني فرنسيس

نحو اإلنتخابات البلد ّية
ّ
وبتحفظ،
بدأ األهتمام الشعبي ،ولو همساً،
باحتمال إجراء االنتخابات البلدية واالختيارية
في موعدها المؤجّ ل حتى نهاية أيار المقبل.
كان يفترض أن تجرى هذه االنتخابات بالتزامن
مع إجراء االنتخابات النيابية منتصف أيار
الماضيّ ،إل ّ
أن الحكومة تحجّ جت بضيق
االمكانيات وعدم الجهوزية لتؤجلها عاماً.
تقرر ذلك في آذار الماضي وأحيل القرار
إلى مجلس النواب ،وفي اجتماع لجنة اإلدارة
والعدل والبلديات النيابية ،مطلع الشهر
الجاريّ ،
تمسكت اللجنة بإجراء هذه االنتخابات
في موعدها الجديد استنادا ً إلى القانون البلدي
المعمول به ،وفي وقت الحق أكد وزير الداخلية
استعداد وزارته للقيام بواجبها في تحقيق هذه
المهمة.
مع ذلك تسود شكوك مشروعة في إمكانية
حصول االنتخابات .وتستند هذه الشكوك
المتراكمة إلى عدم ثقة المواطن بالسلطة
السياسية التي تدير شؤونه وارتكاباتها
المتمادية في حقه اقتصاديا ً وماليا ً واجتماعيا ً
وحياتياً .وفي الوقت عينه يجنح كثيرون من
متابعي أالعيب التحالف الحاكم إلى ترجيح
حتمية إجراء العملية االنتخابية ،ويتوقعون
انخراطا ً متزايدا ً للقوة السياسية والمواطنين في
اإلهتمام بها وتفاصيلها.
ويعود السبب في ترجيح هذه الوجهة
إلى أمرين يرتبطان مباشرة بالصراع على
رئاسة الجمهورية .ففي حال استمر تعطيل
إجراء االنتخابات الرئاسية إلى أمد طويل،
إشغال
ستكون قوى السلطة بحاجة إلى عملية
ٍ
واسعة للمواطنين ،وليس أفضل من زجهم
في معارك القرى والمدن واألحياء والعائالت،
لجعلهم ينسون األزمة الكبرى الواقعة في قمة
المؤسسات الدستورية ،والقول للعالم ،الذي
يتابع الشأن اللبنانيّ ،
إن السلطة حريصة على
االنتخابات والقيام بمهامها وواجباتها في إعادة
تكوين السلطات المحلية.
من جهة ثانية ،وإذا تم ّكنت الكتل النيابية
من انتخاب رئيس للجمهورية قبل أيار المقبل،
سيكون هذا الرئيس حريصا ً على خطوة يبدأ
بها عهده ،وال تك ّلفه شيئاً ،وعندها ستكون
االنتخابات البلدية أقصر الطرق لتوجيه
رسالة إلى الداخل والخارج ومفادها ّ
أن عهد
المؤسسات يعود بقوة .األرجح ّ
أن وجهة
االنتخابات هذه ستكون السائدة ،وليس خطأ
أن يبدأ المواطن االستعداد لتجربة جديدة،
عساه ّ
يحسن من خاللها اختياراته ،بعد
امتحانات مؤسفة عاشها ويعيشها ،نيابيا ً
ورئاسيا ً وبلدياً.

عبّود :ال قضاء مستق ً
ال من دون استكمال تحقيقات المرفأ
أ ّكد الرئيس األول ملحكمة التمييز،
رئيس مجلس القضــاء األعىل القايض
سهيل عبودّ ،
أن «ال قضاء مستقالً من
دون تشكيالت قضائية شاملة ،وضعها
ويضعهــا مجلس القضــاء األعىل من
دون سواه ،الذي من املفرتض أن يكتمل
تشــكيله ويفعل بأداء منســجم ،مع
اإلشارة إىل ّ
أن ك ّل هذه التشكيالت ترتكز
عىل معايري موضوعية واضحة ،وتستند
إىل تقييم حقيقــي وصحيح لعمل كل
قاض وأدائه».
كالم عبّود جاء أمس خالل احتفال
قســم اليمني القانونية لـــ 34قاضيا ً
متدرجــاً ،إذ لفــت إىل ّ
أن «التجربــة
أثبتتّ ،
أن الســلطة السياسية بمختلف
مكوناتها ،وقفت ســ ّدا ً منيعا ً أمام كل
هذه التشــيكالت الكاملــة والجزئية
مجهضــة إيّاهــا بذرائع عــدة ،ليس
من بينها تأمني حســن ســر املرفق
القضائي ،إنّما تأمني مصالحها الخاصة
ومصالحها فقط».
ّ
مستقل ً من دون
وقال« :ال قضاء
متابعــة للتنقية الذاتيــة ،ومن دون
تفتيــش قضائي فاعل ومبــادر؛ وال
ّ
مســتقل ً من دون تفعيل لعمل
قضاء
املحاكم وللمالحقــات القضائية ،ومن

خالل قسم اليمين

دون اســتكمال التحقيــق يف إنفجار
مرفــأ بريوت؛ وال قضاء مســتقالً بال
تأمني مخصصــات ورواتب تأتلف مع
خطورة املســؤوليات امللقاة عىل عاتق
القايض وأهمية مــا يؤديه ،ومن دون
إعادة تجهيز املحاكــم وقصور العدل
وتأمني مســتلزمات العمل القضائي

وموجباته» ،مضيفاً« :علما ً ّ
أن القضاء
لم يكــن ليصل إىل اعتكاف مربر ،لو ت ّم
التجاوب مع مطالبه البديهية واملحقة
بهذا الصدد».
وتوجّ ه عبــود للقضاة املتخ ّرجني:
«تذ ّكروا دائما ً ّ
أن مــن اختار القضاء،
نبذ الهــوى الســيايس وأيّ تأثري آخر،

وابتعد عن السياسيني والنافذين ،وعن
اإلســتجابة لطلباتهم وإراداتهم ،مثبتا ً
هذا الواقع بأدائــه وبضمريه القضائي
الح ّر».
وشدّد عىل أنّه «وقت إحداث التغيري
املطلوب ،زمن الســر باإلصالح ،الذي
يتط ّلب ثــورة يف املقاربــات واألفكار

واألداء ،ووحــدة قضائية ،ومواكبة من
سائر الســلطات ومن اإلعالم وهيئات
املجتمع املدني .وها نحن نم ّد يد التعاون
إىل الســلطتني الترشيعيــة والتنفيذية
لتحقيق مــا يتعلق بهمــا ضمن فرتة
معقولة ومقبولةّ ،
ألن ترف االنتظار لم
يعد متوافراً».
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في أعنف هجوم على الرئيس السابق وصهره (1من)2

إيلي الفرزلي :هذه نهاية قصتي مع عون ...خرّب البلد وراح
كان «دولة الرئيس» إيلي الفرزلي واحدًا من «مجموعة الستة» الذين عملوا لتعبيد طريق العماد ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية ولكنّه أيضًا كان واحدًا
من الذين تركوه بعد وصوله إلى بعبدا واكتشفوا أنه الرئيس الذي ضيّع الفرص الكثيرة من أجل أن ّ
يؤمن الرئاسة لصهره جبران باسيل مستندًا إلى
دعم «حزب الله» .في ظل هذا الدعم يقول الفرزلي ّ
إن عون اعتقد أنّه «الحاكم بأمر الله» وأنّه يستطيع أن ّ
يدمر سمير جعجع ونبيه بري ووليد جنبالط
وسعد الحريري .ولكنّه في النهاية «راح عالبيت وهو ينعى الجمهورية» .ماذا يقول الفرزلي أيضًا في هذا الحديث الذي سينشر على حلقتين؟
نــجــم الــهــاشـــم
ما الذي أخذك إلى ميشال عون؟
 +يف األساس أخذتني إليه مسألتان
أساسيتان :األوىل ترصّف  14آذار معه بعد
الـ 2005الذي لم يكن ترصفا ً عقالنياً،
وبالتايل أدّى ذلك إىل إغالق بيوتات سياسية
كثرية .ورأيت يف الوقت نفسه ّ
أن هناك 14
نائبا ً مسيحيا ً يف كنف «تيار املستقبل»
ومثلهم يف كنف «الثنائي الشيعي» وأقل منهم
عند وليد جنبالط .قلت كيف نقبل بذلك؟ هذا
األمر أدّى إىل خلل كبري عىل املستوى الوطني.
يف هذا الجو أتى ميشال عون وكنت يف
موقع مخاصم له ،كما كنت ضده يف مرحلة
 1990 - 1988ورأيت ّ
أن شعاراته الوهمية
أدّت إىل إسقاط الجمهورية األوىل وإنتاج
«الطائف» الذي حمل يف طيّاته تراجعات يف
الدور املسيحي املاروني يف النظام السيايس،
وقلت هذه ظاهرة يجب أن يعاد النظر فيها
خصوصا ً بعد محاولة عزله.
قبل ذلك بين  1992و 2005لم يكن
هناك تمثيل مسيحي صحيح؟
 +هذا موضــوع آخر .كان ميشــال
عــون منفيا ً وكنت ضد قــرار نفيه .وكان
ســمري جعجع معتقالً بعدمــا كان جزءا ً
من الطائف .أنا طالبــت يف مجلس النواب
ً
شــامل من
يف العام  1991بأن يكون العفو
دون أســتثناءات وبالتايل «قبل ما روح عند
ميشال عون رحت عىل القانون األرثوذكيس»
الذي رأيت فيــه مخرجا ً حقيقيا ً للمناصفة
الحقيقيــة والفعلية يف البلــد مع الحفاظ
عىل الديمقراطيــة يف الطوائف ألننا نطبّق
النســبية يف كل طائفة .هذا اإلقرتاح فتح
الباب للتعاون مع عــون بعدما تبنّاه ،ويف
مرحلــة التعاون معه قدّمنــا هذا اإلقرتاح
وكان التنسيق ،وذهبت نحو التعاون معه
يف املوضوع الرئايس.
اليــوم يجب أن نضــع بكل قلب
أبيض خالفاتنا وراء ظهرنا للتفكري يف

كيفية إنقاذ البلد ألنّه لم يعد يحتمل .هناك
شخصيات كثرية محرتمة يف البلد يمكن أن
تتبوأ منصب رئاســة الجمهورية .ولكنني
أفتش عن الشــخصية التي يمكن أن تكون
قادرة عىل لعب الــدور وتنفيذ مهمة إنقاذ
البلد حيث املشكلة واضحة يف اإلنقسام حول
سالح «حزب الله «وحول مصري العالقة مع
ســوريا ويف العالقات غري السوية مع دول
الخليج .من يصلح كل ذلك؟
ألم تكن هذه األمور مطلوبة من
الرئيس عون؟
 +خلص .ما عملها.

بدء الطالق

متى بدأت تغيّر نظرتك إليه؟
 +أبدا ً «ما ّ
غيت» أنا إطالقاً .هم الذين
ّ
غيوا .بعــد انتهاء معركة فجــر الجرود
وإقرار قانون اإلنتحابــات الجديد
بدأت أرى ّ
أن ممارسة العهد
بدأت تتجه نحو الخطأ.
قمّ ة هذا التباين كانت يف
 30ترشين األول ،2019
عندما اختلفنا حول من
يجب أن يكون رئيسا ً
ّ
وتمســكت
للحكومة
بسعد الحريري بالرغم
من أنّه لم تكن هناك

أي عالقــة بيني وبينه منــذ العام .2005
العكــس كان الصحيح .طرحت عىل جربان
خرج نفسك من دائرة اإلستهداف».
باسيل «أ َ ِ
قلت له :يمكنك أن تختار الوزراء املسيحيني
من خالل عمِّك كمــا كان يحصل و»خ ّليك
عامل عالقة مع الشــيعة ومع السنّة عرب
إغراق ســعد الحريري بالتأييد وانشــالله
األمور برتوح عىل توافق ســني شــيعي يف
املنطقة» .وكان ســعد الحريري أعلن يف 14
شــباط قبل ذلك أنّه لن يكون رأس حربة يف
الفتنة السنية الشيعية .هذا املوضوع كان
نقطة تحوّل مركزية بالنســبة إيل ّ ألنه كان
املطلوب قيادة ســنية تحافظ عىل الســلم
األهيل وال تقــوم بردّات فعل مذهبية وكنت
أرى أن الخطر عىل املسيحيني هو يف الرصاع
السني الشيعي عىل البلد وليس العكس .هذه
نظرة تكتيكية ال اسرتاتيجية« .رفض جربان
باسيل كالمي ونصائحي واختلفت أنا وياه
وف ّليت».
ألم يبدأ التباعد بعد انتخاب
عون؟ ما كان موقعك في
«تكتل لبنان القوي»؟ ماذا
كنت تفعل هناك؟

شعارات عون الوهمية
أسقطت الجمهورية
األولى وأنتجت الطائف

 +بقيت .الحظــت ّ
أن جربان يغنّي عىل
لياله« .ما ّ
حســيت عىل رئيس الجمهورية
باألول .عم أحكيك برصاحة» .كنت أشعر أنه
يتفاعل إيجابا ً مع كالمي .كان عندي عالمة
استفهام حول انتخابات العام  .2018عندما
أرصّ جربان باسيل عىل موقعني مسيحيني.
قرأتها بكل وضوح .أُل ِبست لبوس القانون
األرثوذكيس والســنّة ضدّي .و»الشيعة ما
بيعطوني .والدروز ضدّي .وجماعة جربان
بيعطوا الحزبي اليل بدّو ّ
يرشــحو معي».
اعتربت هذا املوضوع تآمــرا ً عيلّ .ولكنني
ّ
ســكت واتفقت رسا ً مع الرئيس نبيه بري
أن يحفظ مكانــا ً فارغا ً يل عىل الئحته .كان
التفاوض بني جربان باسيل وسعد الحريري.
«عندما ُرفض هناك إجا يلبط باألرض بدّو
جب
 2هون .قلت له بخاطرك .بعدين رجع أ ُ ِ
يأيّدني .رجع نيابة رئاسة املجلس طلب إنو
بالها .وقال ليش ما بيكون الياس بو صعب
وبتكون أنت نائب رئيــس الحكومة؟ قلت
له :كل الــوزراء وكل الحكومة مع بعضها
ال أبدلها مع نيابة رئاســة مجلس النواب.
بخاطرك .ما صار يف مشكل بمعنى املشكل
وبقيت أحرض اجتماعــات التكتل» .ولكن
العني تفتحت عىل خالف.
كنت تشعر أنك في موقعك ضمن تكتل
يترأسه جبران باسيل؟
 +الحقيقة أل« .بس كنت عاطي كلمة
واحرتاما ً لفخامة الرئيس».
متى وقع الخالف الكبير؟
 +الخــاف الكبري وقع بعدما فتح عيل ّ
جربان بشتائم وأدبيات حقرية ظنًّا منه أنه
يمكنه أن ينال من إرادتي .مســكني .قلت
وقتها «يا عمي البلد راح» .ع ِّلقوا الدســتور
ّ
وخل الجيش يستلم الحكم ملدة سنة« .كانت
فكرة طرحتها ولكن مش عىل أساس بكرا
رح تصري» .كنت أفكــر وجدانيا بالوضع.
«شايف البلد منهار والجوع ضارب طنابو
وودائع الناس طــارت» .وتم إعالن إفالس
البلد .هذه املســألة اعتربتها تآمرا ً ممنهجا ً

لدفع األمور إىل اإلنهيار عندما أخذوا القرار
بعــدم محــاورة الدائنني وعــدم املطالبة
بتقســيط الدين العام وعدم دفعه وإعالن
البلد مفلسا ً وذهبوا إىل الحديث عن خمسة
مصارف ليو ّزعوها عىل بعضهم كما تو ّزعوا
وسائل اإلعالم سنة  .1991قلت هذه ّ
قصة
كبريةّ .
«خل الجيش يســتلم ملرحلة معينة
وبتوافق ســيايس .مش عم أحكي بمنطق
انقالبــي» .ال أنا أقــدر أن أعملها وال قائد
الجيش جــوزف عون قــادر يعملها وهو
شخص محرتم وجدير باإلحرتام والدليل أن
مؤسســة الجيش عملت دراسة عن الخط
 29وهي دراســة صحيحة أيّدَتها الدراسة
الربيطانية وعندما اتُّخذ القرار الســيايس
يف مجلس الوزراء بتصديق الرتســيم األخري
عىل أساس الخط  23التزم وما عارض .هذا
هو جوزف عون الذي يعطي نموذجا ً جيدا ً
عن منطق دولة املؤسسات .هذا األمر فجّ ر
الخالف بيني وبينهم وقامت قيامتهم.
ولكنك طالبت بقبع ميشال عون
وإرساله إلى البيت.
 +ال« .ما قلــت هيك مبارشة» .حكيت
عن تعليق الدســتور الذي يعني إرسال كل
الســلطات إىل البيت .رئيــس الجمهورية
ورئيس الحكومة والحكومة ورئيس مجلس
النواب.

«باآلخر راح عالبيت»

يعني كنت تريد إرساله إلى البيت.
« +باآلخر راح عالبيت»« .ولكن بدل
ما يــروح ويكون أنقذ البلــد بقرار منّو
راح وهو ينعى البلــد» .البيان الذي تاله
عىل مدخل القرص الجمهوري وأعلن فيه
انهيار املؤسسات ألم يكن من األفضل له
أن يستبق األمر ويقول ألنّني أشت ّم رائحة
تدمري املؤسســات أطلب من الجيش أن
يتوىل مهمة كذا وكذا .أنا تحدثت بمنطق
الوجــدان الصايف .وليس بمنطق من يريد
استهداف ميشال عون .فليشهد الله عيل ّ
أنني لم أكن استهدف ميشال عون.

نقابة الصيادلة"« :ينتفضون"» في خدمة «"حزب الله"»
طـــونــي كــرم
تســتم ّر اإلنتخابــات النقابية يف
كشــف تموضع بعض مجموعات «17
ترشين» إىل جانب «حــزب الله» .وهذا
مــا بدا جليــاً ،من خــال رفض هذه
املجموعات ،التنســيق أو التعاون مع
قــوى « 14آذار» ،للتحالــف مع «قوى
املمانعة» يف الجامعات والنقابات ،كما
يتّضح يف اســتحقاق انتخابات نقابة
الصيادلة املزمع إجراؤها نهاية األسبوع
املقبل يف  27من الشهر الجاري.
إذ يستع ّد صيادلة لبنان النتخاب 5
أعضاء جدد :وهــم عضو واحد ملجلس
النقابة املؤلف مــن  12عضواً ،عضوان
للجنة التقاعد املكوّنــة من  6أعضاء،
وعضوان للمجلس التأديبي ،وذلك بعدما
شهدت النقابة يف العام املايض ،إنتخاب
نقيب و 11عضوا ً لوالية كاملة مدّتها 3
سنوات.
وإن كان التشديد عىل أهمية العمل
النقابــي وأخالقيات املهنة ،والســعي
إىل املحافظــة عــى كرامــة الصيادلة
وصورتهــم املرشقــة ،هي القواســم

املشرتكة بني الشــعارات التي يطلقها
املرشــحونّ ،
فإن الالئحتني املتنافستني
تعكســان بشــكل كبــر العناويــن
لكل من الئحة
والتوجّ هات السياســيّة ٍ
«األخالق والعمــل» املدعومة من تجمّ ع
«نقابتي سندي» برئاسة النقيب الحايل
جو ســلوم ،و»األحزاب الســيادية» أو
قدامى « 14آذار» (مستقبل ،إشرتاكي،
قــوات لبنانية ،وكتائب) ومســتقلني
وتسعى إىل املحافظة عىل احرتام العرف
واســتعادة املناصفة ما بني املسيحيني
واملســلمني يف مجلس النقابــة بعدما
صار مكوّنــا ً من  9أعضاء مســلمني
و 3مســيحيني ...يف حني تحظى الئحة
«مهنتي مســؤوليتي» بدعم «الجمعية
اإلســامية للصيادلة» يف «حزب الله»،
و»الصيادلة ينتفضــون» الذين برزوا
بُعَ يْد « 17ترشين» ،وهي تحاول إيصال
مرشح «الحزب» إىل مجلس النقابة.
وتضــم الئحة «األخــاق والعمل»
املرشحني :ســيمونا صابات إىل مجلس
النقابة ،وماري غصوب ورائد سبسبي
إىل لجنــة التقاعد ،وفــرا حيدر وبهيا
فاضل إىل مجلس التأديب.

وتضم الئحة «مهنتي مسؤوليتي»:
هانــي ذيــاب إىل مجلــس النقابــة،
وممدوحة الصديــق وطانيوس فضول
إىل لجنة التقاعد ،وعباس بلوق وشادي
نرصة إىل مجلس التأديب.
وتقاطعــت آراء عــدد كبــر من
الصيادلــة عــى ّ
أن األهميّــة الكربى
النتخابــات النقابة ،تكمــن يف تظهري
التحالــف العلني ما بــن «ينتفضون»
الذين رفعــوا شــعارات « 17ترشين»
و»كلــن يعني كلن» مع «حــزب الله»
وقوى «املمانعة» ،ما يشــر إىل ّ
أن نهج
«ينتفضون» مكمّ ل لـ»حزب الله» وفق
تعبريهم!
ويف السياق ،تساءل بعض الصيادلة
عــن الشــعارات التي رفعها مرشــح
«ينتفضون» فــرج ســعادة يف العام
املايض ،والتي إرتكــزت عىل مناهضة
«األحزاب» وانتقــاد أداء وزير الصحة
السابق ،حمد حسن الذي سمّ اه «حزب
الله» ،وذلك بعــد املالحظات عىل الدعم
العشوائي للدواء التي قامت بها الوزارة
والتــي أنهكت الخزينة وســاهمت يف
تهريب املزيد مــن األدوية املدعومة إىل

تنافس بين الئح َتي "«األخالق والعمل"» و"»مهنتي مسؤوليتي"» (أرشيف)

الخــارج واحتكارها مــن قبل البعض
اآلخــر ،قبل أن يرت ّد هــذا الدعم اليوم،
بطريقة سلبيّة عىل املرىض يف لبنان.
ّ
وتوقفت جهات أخرى عند أهميّة
الدور الذي تقوم به النقابة اليوم من
خــال النقيب جو ســلوم من خالل
وضع سياسة دوائية شــاملة بعيدا ً
من بعض املصالح الضيقة للصيادلة
يف ملفات األدوية ومع وزارة الصحة.
وهذا ما شــ ّكل القاسم املشرتك بني

كــدوا ّ
غالبيّــة الصيادلة الذين أ ّ
أن
«الثورة» الحقيقيّة تكون يف اإلصالح
والوضــوح يف الخيــارات بعيدا ً من
التحالفات الظرفيّة مع الذين أخفقوا
يف إدارة شــؤون ومصالح الصيادلة
والذي من شــأنه أن ينعكس إيجابا ً
عىل خيار الصيادلــة يف اإلنتخابات،
تحديدا ً بعد سقوط شعارات «الثورة»
و»كلن يعني كلــن» وبروز تحالفهم
مع «حزب الله».

محـــــليـــــات
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مـحـمـد علي مقلد

عالبيت

العيد الوطني
أم عيد اإلستقالل؟

الفرزلي في تكتّل "«لبنان القوي"»

كم فرصة ضيّع الرئيس عون؟
 +منذ اليوم األول الستالمه السلطة
لم ي َر نفسه رئيســا ً للجمهورية يف أي
لحظة من اللحظات .رأى نفسه يف موقع
وأراد أن يحول هذا املوقع إىل دكتاتورية
ثورية مســتمرة لتأمني اإلســتمرارية
املوثوقة مــن بعده إىل صهــره جربان
باسيل« .زعلوا مني بالتيار ملا حكيت عن
هذه اإلستمرارية».
كنت معها؟
« +كنت عم حيّــك لهاألمر وقتها،
وكنت حاكــي مع رئيــس الجمهورية
بهاملوضوع .ولكن الجماعة ما بيحفظوا
الــو ّد وال بيحفظوا الجميــل .فكروا أنو
هالكم صوت اليل عطيوني ياهم ســنة
 2018جميــل لهم عــيّ» .ولكنه فضل
الحق لفضل ســابق أنكرتــه أنت كفرا ً
وجحودا ً وأقررت به أنا خرياً.
في كتابك «أجمل التاريخ كان غدًا»
قلت إنّ تفاهم معراب بين عون
و»القوات» ّ
شكل نقطة قوة كبيرة
للمسيحيين .لماذا ّ
تنكروا له أيضا؟
 +صحيــح .اعتــرت ّ
أن تفاهم
معــراب بني الدكتور ســمري جعجع
والعماد عــون يعطي مفاعيل قانون
اإلنتخابات األرثوذكــي من دون أن
يكون هذا القانون معتمداً .أرثوذكيس
مــن دون األرثوذكيس .بــأي معنى؟
بالنتائــج التي كان يمكن أن يحققها
انتخابيــاً .ملــا صار اإلتفــاق هنّأت

صوِّ ر له أنه «"الحاكم بأمر الله"»...
وأراد أن يحوّل موقع الرئاسة
إلى دكتاتورية ثورية

الدكتور جعجع كما هنّأت ميشــال
عون عىل قاعدة منطق بناء الدولة من
ترسب
دون أن أكون مطلعــا ً عىل ما ّ
عنه الحقــاً .أول انهيار يف عهد عون
كان التن ّكر لهذا اإلتفاق .كما حصل يف
ما بعد وتن ّكروا لسعد الحريري وغريه.
لماذا؟
 +ألنه كان يريد أن يعترب أن عالقته
بـ»حزب الله» هي األساس.

التحريض ضدّ الجميع

لم يكن يريد إال غطاء «الحزب»؟
 +طبعا .بهذه القوة اإلســتثنائية
«للحزب» مع قوته الشــعبية مع قوة
الرشعية يســتطيع أن يذهب بعيدا ً يف
تدمري كل القــوى .جوبهت بهذا الكالم
يف اجتماع للتكتل .وقفت وقلت يجب أن
تحافظ عىل التسوية مع سعد الحريري.
أحد األشــخاص كان يف التكتل وجالسا ً
قرب جربان باسيل ر ّد عيل ّ وقال :وكيف
بدّنا نخلص مــن الحريرية؟ «طيّب ما
أنت عامــل اتفاق معو» .ما كنت عارف
بمخطط الخالص من الحريرية .ذهبت
لعند ســعد الحريري قال يل إن الرئيس
عون أرســل له من يبلغــه «جيت مع
جربان بتف ّل مع جــران» .وأضاف :أنا
عملت اتفاق مع زعيم املســيحيني وأنا
زعيم طائفة طويلة عريضة بالبلد رصت
بدي أجي مع جربان وفل مع جربان؟ أل.
وليد بك جنبالط تحبّه أو ال تحبه،
ال عالقة بيني وبينه طلع عىل دير القمر.
دعيوه عام  2019إىل قداس واحتفال يف
ذكــرى  16آذار (« . )1977إجا جربان
عمل خطاب وصــار يحكي كالم فوق
السطوح» .ولكن جنبالط استوعب هذا
األمر واحتــوى الوضع .عاد جربان كرر
القصة بقربشــمون .ال دخــل يل بهذه

الرصاعات ولكنني أتحدث يف العناوين
العريضة.
الرئيس نبيه بــري .عندك «حزب
الله» قوة أساسية بالطائفة الشيعية.
ال تريد الرئيس بــري ،عال .هذا رئيس
مجلــس نواب كيف تكيل له الشــتائم
واملسبّات واإلهانات؟ ملاذا هذا التحريض
لفئة ضد فئة؟ لزرك «حزب الله» ودفعه
باتجاه الفتنة بينه وبني نبيه بري التي
فشل فيها جربان؟ هل هذا تعهّ د يقوم
به ملصلحته الشخصية املحلية أم لدول
أجنبية؟ وهــذه يف الحالتني مســألة
كارثية .جعجع واتفاق معراب .ســعد
الحريري .وليد جنبــاط .نبيه بري...
ملاذا؟
«بعديــن ما وقفــت القصة هون.
شو منحكي عن املمارسة عىل مستوى
املؤسســات وتحويل غادة عون مدعي
عام جبــل لبنان إىل ما يشــبه محاكم
التفتيش .بتطلع بتكرس أقفال مؤسسة
خاصة عن طريق من هم ليسوا بضابطة
عدلية؟ بتاخد كمبيوتر رشكة ميشــال
مكتّــف وبتعطيه للتيــار الوطني الحر
لخرباء ليســوا بضابطة عدلية؟» عندما
ّ
توف ميشــال مكتف صدر قرار الرباءة
وردّوا الكمبيوتر .محكمة التفتيش ترتك
منطقة جبــل لبنان وبتنزل عىل منطقة
بــروت متجــاوزة قانــون الصالحية
املكانية لتقبض عىل رياض سالمة؟ «لو
رايحة تكمش اإلرهابي كارلوس ما فيها
تعمل هيك».
بدأت القصة بتجميد التشكيالت
القضائية
 +صحّ  .كانت هذه خطوة ضد القانون.
فعلها عون من أجل غادة عون؟
 +صحيــح .كما وأنــه جمّ د تنفيذ

ابراهيم في دير الخنشارة :ال خالص
إل ّ بدولة حديثة
زار املديــر العام لألمن العام
اللواء عباس ابراهيم عىل رأس وفد
من املديرية دير مار يوحنا الصابغ
يف الخنشــارة ،مهــد الرهبانية
الباســيلية الشــويرية ،وكان يف
استقباله الرئيس العام للرهبانية
األرشمندريت برنار توما ،رئيس
اســاقفة حمص وحماه ويربود
للروم امللكيني الكاثوليك املطران
عبدو عربش ،ورؤســاء بلديات
الخنشارة والجوار اسعد الريايش،
بكفيــا واملحيدثة نيكول الجميل،
غابة بولونيا ووطى املروج جورج
كفوري والشوير وعني السنديانة
حبيب مجاعص.
وأكــد االرشــمندريت توما
ّ
«أن لبنان يتعــ ّرض اليوم ألزمة
خطرية تهدّد كيانه وهويته ،لكن
ال خوف عليه ألنه حقيقة حية يف
التاريخ ...إنّه وطن لجميع أبنائه،
بلــد التعددية والحــوار والعيش
املشــرك ،إنّه أكثر من وطن إنه
رسالة».

تبادل دروع تذكارية

ور ّد اللــواء ابراهيم بكلمة
أ ّكد فيها ّ
أن «القلــق الذي ينتاب
اللبنانيني يف خض ّم هذه العاصفة
التي مــا زالت تســتوطن بالدنا
واملنطقــة ،يفــرض عــى كل
املســؤولني العــودة إىل التعــايل
عن كل الخالفــات ،واعتماد لغة
الحوار البنّــاء ،والعمل من أجل
اعادة بنــاء دولتنا ،والعيش فيها
بسالم واســتقرار ألنهّ ا الضامن
الوحيد بعد اللــه ،وال خالص أو
مســتقبل ألوالدنا يف لبنان او يف

بالد االغــرابّ ،إل من خالل دولة
حديثة ،تستم ّد قوتها من شعبها،
وتستعيد دورها الفريد واملميز يف
هذه املنطقــة ويف العالم الذي ال
يمكن ان يضطلــع به إال لبنان -
الرسالة ،لبنان التجربة االنسانية
التي يجب املحافظة عليها لتبقى
نموذجا ً لــكل العالــم ،ألنها إذا
ســقطت ســاد التوحش املادي
وفقدت البرشيــة قيمة وجودها
املنبعث من إنسانية هي من صنع
الله وإرادته».

الحظت أنّ جبران يغنّي على
حسيت على رئيس
لياله وما ّ
الجمهورية باألول
تشــكيل الهيئة الناظمة للكهرباء .كما
وأنه جمد  70قانونا ً لم تُ ّ
نفذ .أنت كرئيس
أقسمت اليمني عىل حسن تنفيذ القوانني
والدستور .هذا ال خالف عليه .ولكن كل
النقاط الخالفية تــم اخرتاعها لتدمري
«الطائف» بصورة ممنهجة .اســتقال
عرشة نواب .النص الدســتوري واضح.
تجرى انتخابات خالل شــهرين .كيف
تقبــل كرئيس جمهوريــة أن ال تجرى
انتخابات؟ هذه مــن الكبائر .مخالفة
واضحة لنص الدســتور .بعد ذلك طلعوا
باقرتاحات أن رئيس الجمهورية ال يدعو
إىل استشــارات نيابية لتســمية رئيس
الحكومــة «إال بعد ما يعــرف مني بدّو
يجي» .هذا رضب لروح الدستور .عندما
يغيب رئيس الوزراء أو تستقيل الحكومة
يجب أن يدعو فورا ً إىل استشارات نيابية.
كل ما عدا ذلك اخرتاعات ال قيمة لها.
تقصد الوزير سليم جريصاتي؟
 +مش رضوري .إذا لم يكن ســليم
جريصاتي هناك كثريون غريه مستعدون
الجتهادات غبّ الطلب .القصة وما فيها
أن هناك إرادة لــدى الحاكم الذي صُ وِّر
له أنه «الحاكم بأمــر الله» وليس بقوة
الدســتور بل بقوة الحلفاء« .بدّو يخرب
البلد .وهكذا كان».
(يتبع :هكذا تآمروا علي ّ
في انتخابات أيار ...وهذه
هي المهمات المطلوبة
من الرئيس الجديد)

«"مؤسسة فؤاد شهاب"
تذ ّكر بـ»"الكتاب»"
بمناسبة عيد االســتقالل ،ويف ظل شغور
منصب رئاســة الجمهورية ،شاءت «مؤسسة
فؤاد شهاب» التذكري بعبارة الرئيس فؤاد شهاب
الشــهرية« :ماذا يقول الكتاب»؟ يف اشــارة اىل
الدستور .وتمنّت عىل النواب «املدعوّين النتخاب
رئيــس للجمهورية أن يســألوا «مــاذا يقول
الكتاب»؟
ولفتــت اىل ّ
أن «الكتــاب قد احتــاط لك ّل
االحتمــاالت حرصا ً منه عىل عدم شــغور هذا
ّ
فنص أوال ً عىل أنّه
املنصب االســايس يف الدولة،
قبل موعد انتهاء والية رئيس الجمهورية بمدّة
شــهر عىل األقل أو شــهرين عىل األكثر ،يلتئم
املجلس بنــاء عىل دعوة من رئيســه النتخاب
الرئيس الجديد .وقد احتاط لعدم دعوة املجلس
من قبل رئيســه فأوجب بهــذه الحالة اجتماع
املجلس حكما ً ومــن دون حاجة لدعوة يف اليوم
العارش الذي يسبق أجل انتهاء والية الرئيس .ثم
امعانا ً يف االحتيــاط ّ
نص «الكتاب» يف حال عدم
حصول ذلك عىل ّ
أن املجلس يجتمع فورا ً بحكم
القانون ،ويعترب هيئة انتخابية وعليه الرشوع
حاال ً يف انتخاب رئيس الدولة من دون مناقشة
أو أي عمل آخر».
وســألت املؤسســة« :هل اجتماع مجلس
النواب الكريم م ّرة واحدة كل أسبوع والتصويت
بأوراق بيضاء ثم افقــاد النصاب عمدا ً مطابق
لنص وروح الدستور»؟

في ندوة عن االستقالل في «الحركة
الثقافية» في أنطلياس ،قال رئيس سابق
للمجلس الدستوري ،إن المواطنين ال يطالبون
بغير الدولة ،فيما الح ّكام يمعنون في تفكيكها،
كما عبّر وزير سابق عن أسفه ّ
ألن أهل الحل
والربط في لبنان يتعلمون من التجارب ،دروسا ً
بالمقلوب.
في بالدنا هو عيد االستقالل ،فيما تحتفي
به بلدان كثيرة باعتباره العيد الوطني.
االلتباسات لم تعد محصورة بالتسمية وحدها
بل باتت تحيط بالكيان اللبناني من أساسه،
وليس مبالغة القول ّ
إن في التسمية بذور
أسباب مضمرة للحرب األهلية الدائمة.
المعنى المتداول والمعتمد أنّه استقالل عن
فرنسا مك ّرس بمناسبة أخرى هي عيد الجالء.
هذا ال يعبّر عن حقيقة يجمع على إنكارها كث ٌر
ممن كتبوا التاريخ وممن يقرأونه واألميون،
حقيقة ّ
أن لبنان لم يتحوّل إلى كيان مستقل ّإل
يوم التأسيس ،عام ّ ،1920
لكن تسميته «لبنان
الكبير» انطوت على التباس يشير إلى تلك
البذور المضمرة.
وج ٌه أول من الحقيقة هو ّ
أن أيا ً من الكبير
والصغير لم يش ّكل وحده وطناً ،بل استمروا
كمجموعة من الواليات الخاضعة بصورة
مباشرة أو غير مباشرة لحكم السلطنة
العثمانية منذ معركة مرج دابق إلى ما بعد
تعليق مشانق الشهداء على أيدي جمال باشا
ّ
السفاح.
ثان من الحقيقة هو ّ
ٌ
أن الحروب األهلية
ه
وج
ٍ
الدائمة في لبنان هي حالة محمولة ومنقولة
بأدواتها وببعض أسبابها مما قبل االستقالل،
وحين ّ
تلقحت بعده بأخرى مستحدثة تحوّلت،
بمعنى مجتزأ من المعاني ،إلى حرب بين
«لبنان الصغير ولبنان الكبير» ،بين «الجبل»
ذي الغالبية المسيحية واألقضية األربعة ذات
الغالبية اإلسالمية.
وج ٌه ٌ
ثالث من الحقيقة هو ّ
أن التسمية تحيل
إلى التباس جغرافي يتعلق بمساحة الوطن.
األرض وحدها ال تشكل أساسا ً كافياً ،إذ هي
تحتاج إلى عنصرين آخرين ،الشعب والسيادة
ليتكون من هذا الثالوث المقدس كيان اسمه
الوطن.
استنادا ً إلى هذه الحقيقة بوجوهها المختلفة
تعتبر الجمهورية اللبنانية كيانا ً حديث
الوالدة ،لم يتش ّكل بالتحول من صغير إلى
كبير ،بل تأسس مثلما تأسست سائر الدول
في الحضارة الرأسمالية ،صغيرها وكبيرها،
سويسرا وبلجيكا والنمسا ،أو إيطاليا وألمانيا
والواليات المتحدة األميركية .هذه كلها ال
تحتفل بعيد االستقالل بل بعيد التأسيس،
العيد الوطني الذي ليس سوى احتفال بوالدة
الدولة الحديثة.
لبنان إذا ً ليس كيانا ً أزليا ً وال هو المشار
إليه في الرساالت أو في حروب الغزو ،وليس
سريانيا ً وال كنعانيا ً وال فينيقيا ً وال أمويا ً وال
عثمانيا ً وال إسالميا ً وال مسيحياً ،بل هو من
صنع الحضارة الرأسمالية.
هذا ك ّله تاريخ واليات وحقب إن هي إئتلفت
وتكاملت داخل الجمهورية أبدعت .هذا ما تثبته
اليوم أجيال اللبنانيين المقيمين والمنتشرين
حول العالم في ميادين العلوم والفنون
والتجارة واألعمال ،وإن هي تصادمت حوّلت
أبناء الطوائف إلى رعايا ،وزعماءها إلى والة
صغار في خدمة السلطان ،وما أكثر السالطين.
تاريخ لبنان هو تاريخ الجمهورية وإعالن
الدستور .والسيادة اللبنانية هي سيادة الدولة
على حدودها وداخل حدودها ،والنموذج
األفضل ،وليس المثالي ،هو ما ّ
جسدته التجربة
الشهابية .بهذه المعايير يكتب تاريخ لبنان
ويترك لكتّاب الطوائف والمناطق ومؤرخيها أن
يكتبوا تاريخ كل منها.
وبهذه المعايير يُبنى المستقبل ،ما يعني ّ
أن
من شارك بتدمير الدولة من أهل السلطة أو من
أهل المعارضة بيسارها ويمينها ليس مؤهالً
إلعادة بناء الوطن ،اللهم ّإل إذا كان نقده الذاتي
قاسيا ً وجريئا ً وصادقاً.
ّ
المؤهل الوحيد هو جيل لم يشارك في
الحرب األهلية« ،جيل الثورة» التي لم تنطفئ
جذوتها ولن تنطفئ ولو كره الكارهون.
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محامو بيروت يختارون غدًا أربعة أعضاء...
والعين على البيانات المالية
إلى حدّ بعيد ،بدأت معالم معركة انتخاب أربعة أعضاء لمجلس نقابة
المحامين يوم غد األحد ،تتّضح رغم أن عددًا ال بأس به من المحامين لم
ّ
المرشحون الـّ 16
يؤكدون أن البحث هو عن
يحسم قراره حتى الساعة.
المناقبية بعيدًا عن الضغط الحزبي واالنتماء السياسي .لكن ،مع ذلك ،ال
يجب كالعادة التقليل من دور الماكينات واألحزاب المستعيدة لبعض من
«عافيتها» النقابية.
أوّل ما يُسجل ،يف سابقة تُعترب األوىل
من نوعها ،هو دعم النقيب الحايل ،نارض
ّ
املرشــحني ،يف حني
كســبار ،لثالثة من
أبدى نقباء ســابقون تأييدهم ملرشحني
اثنني آخرين .أما الغائب األكرب عن املشهد
االنتخابي َفهُ م «قوى  17ترشين» .عشيّة
يوم االنتخاب ،نســتطلع األجواء ونسأل
عن أسباب تراجع قوى التغيري واملحامني
املستق ّلني أمام أحزاب السلطة.

انتخابات مختلفة

يأتي ّ
رس النقابة الحايل،
ترشح أمني ّ
ســعد الدين الخطيب ،بعد ثالث سنوات
من العمل داخل املجلس النقابي ،مدعوما ً
من «تيار املستقبل» كونه كان مرشحه يف
انتخابات العــام  ،2019الحزب التقدمي
االشــراكي ،الكتائب والقوات اللبنانية،
وإن لم يكــن ظاهرياً .يقــول لـ»نداء
الوطن»« :خالفا ً للبقيةّ ،
ترشــحي قائم
عىل أدائي النقابي خالل السنوات املاضية.
فتواجدي املســتمر يف النقابة ســاهم يف
متابعة شؤون وشــجون املحامني ،كما
موضوع املحاكمات عن بعد خالل جائحة
كورونــا وموضوع العجــز الذي أصاب
صندوق النقابــة التعاوني .كل ذلك كان
مح ّ
ط اهتمام لــدي إىل جانب األمور ذات
البعد الوطني ومنها انفجار مرفأ بريوت
وحماية حقوق املودعني».
وإذ يــرى الخطيــب ّ
أن االنتخابات
الحالية تختلف عن ســابقتها الختالف
الواقع الذي يرتافق مــع كل دورة ،يؤكد
ّ
للمرشح هو العامل
أن املعيار الشخيص
األســايس الذي تُبنى عليه النتائج .كما
شدّد عىل رضورة اســتقاللية القضاء،
إذ ال يمكن أن تســتقيم العدالة يف لبنان
إال بإقرار قانون اســتقاللية الســلطة
القضائية .واعترب أن عىل مجلس القضاء
األعــى التشــدّد بعملية قبــول طالبي
االنتســاب إىل معهد الدروس القضائية،
من جهة ،واملبــادرة باتخــاذ إجراءات
مسلكية وعقابية بحق كل مخ ّل ،ال بعقد
التســويات تحت عنوان «املحافظة عىل
هيبة القضاء» ،من جهة أخرى.

وعن التعاميم «غري املفعّ لة» املتع ّلقة
بتســهيل عمــل املحامــي يف اإلدارات
الرسمية ،يشري الخطيب« :الواقع الحايل
والتدنّــي األخالقي واالبتعــاد عن القِ يَم
أصاب كل القطاعات .لكن نقابة املحامني،
نقيبا ً ومجلســاً ،تتواصل مع السلطات
الرسمية واإلدارات لتفعيل التعاميم تلك.
الواقع لن يســتقيم إال من خالل تطبيق
نظام املعامــات اإللكرتونية الذي يمنع
االحتكاك بني املواطن وموظفي اإلدارات
العامة الفاسدين» .أما عن استمرار مبدأ
رسية مذاكرات ومداوالت أعضاء مجلس
ّ
النقابة ،فلفت إىل أنه اعتمد ،كعضو حايل
يف مجلــس النقابة ،الشــفافية يف األداء
ليصار إىل صدور قرارات املجلس بشــكل
علمي ومنطقي« .ما يتــم ترويجه بعد
انعقاد الجلسات ألغراض انتخابية ،لست
مسؤوال ً عنه» ،يضيف خاتماً.

المحاسبة على األداء

املحامية مايا زغرينــي ،وهي ابنة
العضو السابق يف مجلس النقابية ،سمري
زغرينــي ،تتطــ ّرق يف اتصــال معها إىل
ّ
«حضت برنامجي
برنامجها االنتخابي:
منذ السنة املاضية وتمّ ت مناقشته ،لكني
أصبحت متأكــدة أن الربامج املوضوعة
تبقى مج ّرد حرب عىل ورق يف ظل األوضاع
الراهنــة ،إذ هي يجــب أن تنصبّ عىل
مواكبة املستجدات غري املتوقعة التي تطرأ
عىل البلد» .أما عــن أجواء انتخابات هذا
ّ
أخف مقارنة مع
العام ،فتقول إن الضغط
االنتخابات املاضية التي ّ
ترشحت وفازت
فيها ،كــون انتخاب النقيب يســتدعي
حُ كما ً مشاركة أكرب.
زغرينــي التــي تحظــى بدعم من
«القــوات اللبنانية» وتتمتــع بحضور
ّ
املرشحني املســتقلني ،أردفت:
الفت بني
ّ
«القانــون يســمح
بالرتشــح لدورتني
متتاليتني ومن ث ّم االنقطاع لدورة واحدة.
وبــدل التكلم عن تكافؤ الفــرصِ ،ل َم ال
ّ
املرشحني؟ أنا أطلب
نتكلم عن محاسبة
من الجميع محاســبتي عىل أدائي السنة
املاضية داخل صندوق االقرتاع».

سعد الدين الخطيب

ويف حني تمنّت أن يصار إىل إرســال
البيان املايل للزمالء عرب الربيد اإللكرتوني
لدراســته جدّيا ً قبــل التصويت عليه ،إذ
ال يكفــي قراءته عليهم يــوم األحد قبل
االقــراع ،رأت يف إرضاب القضاء – رغم
أحقيّة املطالب  -رضرا ً جسيما ً ال يقترص
عىل املحامني فقط ،بل يتعدّاه ليشمل أمن
البلد ككل .فال قدرة لدى لضابطة العدلية
للحصول عىل إشارة نيابة عامة ملحاسبة
أي مجرم أو مرتكب ،ما أحالنا إىل رشيعة
الغاب ،بحسب رأيها .وناشدت« :القضاء
تحمّ ل مســؤوليته ألن السلطة ،بحسب
القانون ،ال تعتكف وال تستنكف .فليؤمّ ن
القضاة ســر العدالة بالح ّد األدنى إذ ال
يمكن امليضّ يف مســاندتهم عىل حساب
املحامي واملواطن والبلد».

مايا زغريني

جاد طعمة

بالنســبة إىل تطبيــق قانون تنظيم
املهنة وتنقية الجدول العام ،اعترب يزبك ّ
أن
القانون واضــح ويحدّد واجبات وحقوق
املحامي بمج ّرد انتسابه إىل النقابة .وبما
أن الكثــر من املحامــن ال تتوفر فيهم
الرشوط املطلوبة ،عــى مجلس النقابة
برئاسة النقيب تنقية الجدول ال سيّما من
املحامني املســجّ لني والذين ال يمارسون
املهنة (وشــطب كل محــا ٍم مخالف).
فهؤالء يشــ ّكلون عائقا ً أمــام املحامني
اآلخرين يف ما خص التعويض التقاعدي،
بحسب رأيه.

ليسوا على السمع

ال أثــر يُذكــر «لقــوى التغيري» يف
ّ
منسق اللجنة القانونية
استحقاق الغد.
يف املرصد الشــعبي ،املحامي جاد طعمه،
أبدى امتعاضه الشــديد من الغياب غري
لشطب المحامين المخالفين
ّ
املربّر لتلك القوى ،واصفا ً األمر بالتقصري
يرتشــح جورج يزبك ،نجل
بدوره،
والتكاســل غــر املقبولــن ،وذ ّكر بأن
أمني الرس الســابق يف النقابة بيار يزبك،
«انتفاضة ترشين» ارتكــزت عىل الدور
كمستقل .وقد أشــار يف حديث مع «نداء
املحوري الذي لعبه محامو «الثورة» قبل
الوطن» إىل نقاط أساســية تــ ّم الرتكيز
أن يتم اســتيعاب األغلبية منهم مقابل
عليها يف برنامجــه االنتخابي بعيدا ً عن
حوافز آنيــة ضمن األطر
الشــعارات والوعــود
النقابيــة ،مــع تهميش
الرنّانــة .النقطة األوىل
متعمّ ــد للمعارضــن
تتمحــور حــول اإلذالل
«ال يمكن إنكار حجم
لسياســة الضم النقابي.
الذي يتع ّرض له املحامي
يف اإلدارات الرســمية – اإلنتكاسة التي أصابت وأكمل ّ
أن مــا حصل إنما
وهو الذي فــرض عليه المحامين المستقلّين يد ّل عىل وجــود مخ ّ
طط
سلطوي َهدَف إىل رشذمة
القيــام بأعمــال أخرى العام الماضي مقابل
صفوف املنتفضني وصوال ً
كمالحقــة املعامالت يف
نجاح كبير ألحزاب
إىل الوضع الحايل.
الدوائر العقارية واملالية
السلطة»
وأضــاف« :ال يمكن
بعــد إغــاق املحاكــم
وتراجــع العمــل  -واالنتظــار مطوّال ً
إنــكار حجم االنتكاســة التــي أصابت
املحامني املســتق ّلني العام املايض ،مقابل
إلتمام معامالته يف حني أن للســمارسة
نجاح كبري ألحزاب الســلطة .ويعود ذلك
هناك «خطا ً عســكرياً» .ثم يأتي التأمني
ّ
املرشحني «التغيرييني»
إىل ســوء اختيار
الصحــي ،حيث يضطــر املحامي لدفع
واإلرصار عىل تهميــش دور املجموعات
فاتورة التأمــن بالـ»فريش» يف وقت ال
املهنيــة التي قــادت معارضــة نقابية
مدخول لديه حالياً« .مــن هنا اقرتحت
مســؤولة منذ ما قبل انتفاضة .»2019
عىل النقابة الضغط عىل جمعية املصارف
لذا كان حريّا ً بقــوى التغيري واملحامني
واملصارف ليُمنح كل محا ٍم لديه حساب يف
املســتق ّلني املشاركة ّ
ترشــحا ً وانتخابا ً
املرصف قيمة املبلغ الذي يحتاجه لتسديد
يف الدورة الحاليــة ألن ليس ثمة ما يربّر
املتوجّ ب لرشكة التأمني» ،كما يضيف.

جورج يزبك

االنســحاب من املعارك النقابية لتكريس
الحضور الحرصي ألحزاب السلطة.
وشدّد عىل املســؤولية املعنوية التي
تتحمّ لها كافة قوى التغيري ،وتابع« :هي
فرصة نســتغ ّلها اليوم لإلعالن أنه بات
لزاما ً عىل املســتوى الوطنــي والنقابي
إجراء حوار عام ورصيــح هدفه إجراء
نقد ذاتــي ودراســة األدوار التي يلعبها
كل نائــب تغيريي وكل مجموعة تغيريية
لفهم سبب الغياب عن خوض املعارك مع
الســلطة يف محطات ديمقراطية نقابية
حالية».

ملح
التطوير...
ّ

ما هو أش ّد خطورة غدا ً يكمن يف إقرار
البيانــات املالية للنقابــة عرب التصويت
اإللكرتوني ،علما ً أن هذه البيانات ،بحسب
طعمــه ،وبالطريقة التــي يتم عرضها
ومناقشتها  -وهي تحتوي عىل مدّخرات
ومداخيل بماليني الدوالرات  -ال ترقى إىل
تحدّيات العرص ورضورة تطوير األنظمة
النقابية وتكريس الشفافية املطلقة.
عىل صعيد آخر ،تســاءل طعمه عمّ ا
إذا كان من املمكــن االطمئنان إىل الدور
الذي يُفرتض بنقابــة املحامني أن تلعبه
تطويــرا ً للقوانني عىل مســتوى الوطن
يف الوقت الذي تقف فيــه بكل كفاءاتها
عاجــزة عن تطوير أنظمتهــا الداخلية.
فالتطــور املأمول ،مــن وجهة نظره ،ال
يكون فقط باعتماد التصويت اإللكرتوني
عــى أهميته ،ألنه ال بــد وأن يرتافق مع
تكريس مبادئ الشفافية وإتاحة املجال
أمام تدقيق حقيقي للحسابات النقابية
ّ
املقصين
مع وجوب تفعيل محاســبة
واملرتكبني والعمل الجدي لتنقية الجدول
العام من املخالفني لألنظمة النقابية.
وختم بالقــول« :أي انتقــاد لألداء
النقابي الســائد ال يتم من خلفية حاقدة
بل بنيّة اإلصــاح .فنقابتنــا هي دارنا
ومالذنا والجســم النقابي هو كالعائلة
الواحدة التــي وإن اختلفت آراء أفرادها
ووجهــات نظرهم تبقــى املحبة قائمة
ومستدامة بينهم».

عبد الكريم ضاهر يقتل فراغه بنحت الخشب
الــنـبـطــيــة  -رمــال جــونــي

الجرّارات الزراعية عند ضاهر

يف البلــدة القديمة يف بلــدة كفررمان،
وبني ّ
أزقتها الضيّقة املك ّللة بأشــجار الحور
والكينا ،يطالعك مشهد منزل حجريّ عتيق
يتجــاوز عمره الـ 80عاماً ،ســقفه مقبّب
وبابه حديديّ صغري شــبيه بأقبية العمارة
العثمانية والبيزنطية القديمة .داخله يميض
عبد الكريم ضاهر إبن الســبعني عاما ً وقته
يف صناعة ج ّرارات زراعيّة من الخشب ،وقد
بدأ العمل بها قبل ســبع سنوات ،بدافع قتل
الفراغ الذي خ ّلفه ّ
سن التقاعد.
يقول ضاهر« :دخلت إىل القبو ووضعت
عدّة النجارة أمامــي وبدأت العمل ،وما هي
ّإل ســاعات حتى كنت أقف أمام أوّل ج ّرار
زراعي ،وبعدها ك َّرت ُ
سبحة أعمايل .عربات
ّ
بمختلف األحجام واألنواع ،ومنازل بأحجام
متعدّدة وتصاميم متنوّعــة تنتظر معرضا ً
يضمّ ها ليتع ّرف الناس عــى موهبتي التي

جعلتني إنسانا ً صنع فارقاً».
يف قبــوه تتــو ّزع جــ ّرارات زراعية ال
ينقصهــا ّإل «املوتــور» لتصبــح حقيقة،
وســيّارات قديمة تتقدّمها سيّارات الفورد
والدوتيش وغريها ...ومنــازل تراثية زوّدها
بإنارة تخالها حقيقيــة ،فلم يغفل عن ّ
أدق
التفاصيل الصغرية التي جاءت منسجمة مع
أفكار خالّقة.
يهوى صناعة الج ّرارات الزراعية ،يعشق
ملمس الخشب ،ويعترب ّ
أن «الحِ رفة هي التي
تخ ّلد اإلنســانّ ،
وأن ما حفرته من ج ّرارات
وســيّارات قديمة وبيوت بأشكال هندسية
متعدّدة ،إنّما جاء وليــد التجربة ال العلم...
فقط ق ّررت أن أقتــل الفراغ يف نهاية العمر،
فأطلقت العنان للمنشــار واملربد والرباغي
وكل العدّة ألصنع حلمــي ولو بقي مخبّأ يف
قبو أثريّ ».
نجح ضاهر يف تحويــل الحلم حقيقة،
بل جاءت أعمالــه غاية يف اإلبداع« ،وهذا ما

جعلني أبحث عن طريقة أحفظ بها الرتاث
من اإلحتضار .فكان النحت بالخشب».
ّ
ســن التقاعد نجح ضاهــر يف البدء
يف
بتطوير موهبتــه ،ال يحبّذ التهاون بها وقد
صقلها بمثابرته عىل العمل ،عادة ما يميض
ساعات يف قبوه بني عدّة النجارة التي باتت
رفيقته كما األخشــاب .يتعامل معها بحبّ ،
بل يعترب ك ّل قطعة أنتجها جزءا ً من هويته
القديمة ،ما يثلج قلبه ّ
أن أعماله فريدة من
نوعها .يطمح إىل تنظيــم معرض يض ّم ك ّل
أعماله التي صنعها طيلة السنوات املاضية،
يريد أن يؤكد للجميع ّ
أن املوهبة ال عمر لها،
ّ
وأن الطموح يصنع املستحيالت.
وضــع ضاهر خريطــة طريق ملواهب
الكبار أثبــت ّ
أن أعماله تنم عن إبداع صنعه
فارق الزمن .يرفض التقاعــد من فنّه ،بل
مــاض يف صناعة الرتاث يف حرفته
يؤكد أنّه
ٍ
كي يحفظ جيــل اليوم تــراث املايض عىل
قاعدة ّ
أن «من ال تراث له ال مستقبل له».

محـــــليـــــات
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«"كهرباء زحلة"» ُتنذر المشتركين :إستعدّوا للزيادة

يلفت املهندس ناجي جريصاتي املســؤول يف
رشكة كهربــاء زحلة باملقابل إىل أنــه وفقا ً للعقد
التشغييل املوقع بني مؤسسة كهرباء لبنان ورشكة
كهرباء زحلة ،تتعهّ د االوىل بتأمني التغذية بنســبة
 57باملئــة ،عىل أن تتوفر كمية الـ 43باملئة املتبقية
من مولدات الرشكــة .إال أن ّهذا األمر لم يطبق منذ
تدهور أحوال مؤسســة كهرباء لبنان خالل أشهر
طويلة.
ومن هنــا يقــول جريصاتــي ّ
إن الرشكة يف
مخاطبتها ملؤسســة كهربــاء لبنان ســتحاول
إســتيضاح كمية التغذية التي ستوفرها املؤسسة
لنطاق هذه املنطقة وما إذا كانت مســتعدة لتوفري
الكهرباء أقله  10ساعات يومياً .كما أنّها ستطالب
بتعرفــة واضحة يف نهاية كل شــهر ،خصوصا ً ّ
أن
كتاب مؤسســة كهرباء لبنان واضــح لجهة ترك
األســعار املحددة للتعرفة متحركة ،وهي ستتأثر
طبيعيا ً بســعر املحروقات وســعر منصة صريفة
للدوالر.
وتوضيح املؤسســة ملســألة تأمــن التغذية
خصوصا ً والتزامها به ،من شأنه أن يبدّد النقمة التي
يحملها أهايل املنطقة الذين يخشون بعد دخول قرار
تعديل التعرفة مرحلة التنفيذ أن تبقى فئة واسعة
من اللبنانيني متمنّعة عــن دفع فواتريها ،وهذا ما
يع ّزز اإلنطباعات ،علمــا ً ّ
أن جباية زحلة ونطاقها
تكاد تكون مئة باملئة لوال «النقطة الســوداء» التي
يتسبّب بها منذ سنوات عجز مؤسسة مياه البقاع
عن تســديد فواتريها ،وتمنّعهــا عن ذلك عىل رغم
صدور قرار قضائي بذلك.
وقد بدأ منســوب القلق يرتفع يف زحلة والقرى
املستفيدة من خدمة رشكة كهرباء زحلة ،من قرب
إنتهاء عقدها التشغييل يف نهاية العام الجاري ،من
ّ
يتوضــح حتى اآلن املنحى التشــغييل لهذا
دون أن
املرفــق ،خصوصا ً أن املناقصة التــي كانت مق ّررة
لتلزيم تشغيل الرشكة طار قبل أشهر ،فيما تنتظر
إقرتاحــات القوانني التي تقدّم بهــا نواب املنطقة
للتمديد لإلدارة الحالية بتّها يف مجلس النواب.

مســـاحة حـــرّة

لوال دعم «"حزب الله"» الختفى!
الــدكــتــور شــربــل عــازار

(*)

يُعلِن النائب جربان باسيل أنّه يف حال وصوله
اىل الرئاســة (يعني للم ّرة الثانية) ،فإنّه «سيُثَبِّت
معادلــة التكامل بني املقاومــة والدولة يف كافة
امليادين ألنّها أثبتت نجاحها كما حصل يف ترسيم
الحدود البحريّة مــع ارسائيل» .طبعا ً مع تأكيده
الدائم «ل ّلجان الفاحصــة» أنّه األقدر عىل حماية
ظهر املقاومة ألنّه األكثر تمثيالً عند املســيحيّني.
وتدليالً عىل استثنائيته ،يعترب باسيل ّ
أن منافسه
من ذات الخــ ّ
ط ،وقد ســمّ اه ،ال يتمتّع «بالقدر
كريس الرئاســة .وطبعا ً ال
والقيمة» ليَجلس عىل
ّ
ُخبُنا عن مشاريعه ملحاربة الفساد
ينف ّك باسيل ي ِ
واســرجاع االمــوال املنهوبة وعــودة الكهرباء
وامتالء السدود وإىل ما هنالك من بيع أوهام.
الوزير ســليمان فرنجيّة قال أمس يف حديث
صحايف إنّه «يوافق الســيّد حســن نرصالله عىل
ما قالــه وأنّه لن يطعن املقاومــة يف الظهر ولن
ّ
«وإن سالح حزب الله بعده اقليمي
يتآمر عليها»،
ودويل» .يف املقابل ،ال داعي للتوجّ ه للنائب باسيل
للتَع ُّرف اىل توجهاته الوطنيّة املســتقبليّة ،فيما ال

زلنا نغرق يف نتائج وصوله املتك ّرر اىل قرص بعبدا
بالتكليــف او باالنتخاب ومــا بينهما من حصد
 75باملائة من أصوات املســيحيّني يف سابقة غري
مســبوقة يف التاريخ واســتحواذه عىل أكرب ِكتَل
خ ِبنــاه وعَ جَ نّاه َ
نيابيّة ووزاريّة .فلقد َ
وخبَزناه
خبز وال عَ جني.
فأصبحنا بال ٍ
أمّ ا بالنســبة لفرنجيّة فنتوجّ ــه إليه بذات
ّ
يتحل بها ،مؤ ّكديــن له أنّه ليس
العفويّــة التي
املطلوب طعــن املقاومة بالظهر بــل محاورتها
وجهــا ً لوجه بــك ّل الفروســيّة الزغرتاوية كما
فعل فرنجيّة الجــ ّد يف جنيف ولوزان حيث ما زال
التاريخ ،وبعد أربعني سنة ،يَحفظ له تَميي َزه بني
خصوماتِه َ
الشــخصيّة واملواقف الوطنيّة النبيلة.
بالثقة التي يمنحك إياها «حزب الله» من ّ
حقك ال
بل ِمن واجبك أن تعرف ماذا سيقدّم ،هو وسوريا،
لعهدك من تسهيالت لم يقدّمها أو ربّما لم يطلبها
منه العهد املنرصم:
هــل تقفلون املعابــر غــر الرشعية؟ هل
تمنعون التهريــب والته ّرب الرضيبي عىل املرافق
الرشعيــة (مطــار ،مرافئ ،حــدود ب ّرية)؟ هل
تقفلــون مصانــع املخــدرات واملمنوعات؟ هل

ســنـــاء الــجـــاك

باسيل ملك اإلقناع...
والبروباغندا

زحــلــة  -لــوســي بــارســخــيـــان
عمّ مت رشكة كهرباء زحلة عــى مك ّلفيها يف
مدينة زحلة وضمن نطــاق خدمتها التي تمت ّد عىل
مســاحة  16قرية بقاعيةّ ،
نص كتاب وردها من
مؤسســة كهرباء لبنان ،يــرح تفاصيل التعرفة
الجديدة التي يبدأ إحتســابها بدءا ً من شهر ترشين
الثانــي الجاري ،من ضمن خطة الطوارئ الوطنية
لقطاع الكهرباء ،والتــي أق ّرت زيادات عىل خدمات
الكهرباء املتوفرة من قبل مؤسسة كهرباء لبنان.
وبعد أســئلة املواطنني حول انعاكسات أرقام
الزيادات الواردة يف كتاب مؤسســة كهرباء لبنان
عليهم ،قصــدت «نداء الوطن» الرشكة وخلصت اىل
اســتنتاجات يعنى بها أيضا سائر اللبنانيني ،علما ً
أنه وفقا ً للتعرفة الجديدة لم يعد هناك اســتثناءات
كتلك التي اســتفادت منها رشكة كهرباء زحلة من
تغذية مؤسســة كهرباء لبنان ســابقا ً ولسنوات
مبنى شركة كهرباء زحلة
طويلة.
بدايــة ،ال بد مــن اإلشــارة اىل ّ
سابقا ً بتعرفات إستثنائية.
أن املواطنني
فإن السعر األعىل املحدّد بـ 27سنتا ً
نظريا ً إذاًّ ،
سيلمسون الزيادات عىل واحدة من الفاتورتني اللتني
للشــطر الثاني من تعرفة اإلســتهالك تبقى أدنى
تصدرهما رشكة كهرباء زحلة شهرياً ،والتي تجبى
مما تتقاضاه رشكــة كهرباء زحلة مقابل تغذيتها
ملصلحة مؤسســة كهرباء لبنان ،بــدءا ً من أواخر
الخاصــة .إذ بلغت التعرفة األخــرة التي حدّدتها
كانون األول املقبل ،عندما تبدأ جباية فاتورة ترشين
وزارة الطاقة للرشكة  39ســنتا ً عــن كل كيلواط
الثاني .وحينها ســتتضمّ ن هــذه الفاتورة زيادة
ساعة ومن دون تقســيمها لشطور ،فيما دوالرها
تلقائية عىل الرســوم الثابتة ،فيما تبقى الرســوم
املتحركة رهنا ً بكمية التغذية التي ستوفرها .علما ً
يحتسب عىل سعر رصف السوق السوداء.
إال ّ
أنه وفقا ً لكتاب املؤسسةّ ،
أن مخــاوف املكلفني ضمن
فإن تعرفتها
تحتســب باللرية اللبنانية وإنّما وفقا ً
نطاق رشكة كهربــاء زحلة هي أن
تأتي الزيادة عىل الرســوم من دون
لسعر منصة صريفة للدوالر.
رسم اشتراك الـ15
تأمني الطاقة عرب مؤسسة كهرباء
تتضمن الرســوم الثابتــة التي
تجبى ملصلحة مؤسسة كهرباء لبنان ،أمبير من  10آالف إلى لبنان لســاعات كافية ،ما يعني ّ
أن
فاتــورة الكهربــاء املجباة ملصلحة
تعرفة اإلشرتاك وهي سرتتفع من  3.15 10دوالرات ورسم
مؤسسة كهرباء لبنان سرتتفع بشق
آالف ،وفقا ً للحجم األدنى إلســتهالك التأهيل من  5آالف
الرســوم الثابتة ،فيما تبقى رسوم
الوحــدات الســكنية يف نطاق رشكة
ليرة إلى  4.3دوالرات
التغذيــة يف الفاتورة املجباة ملصلحة
كهربــاء زحلة والبالــغ  15أمبري ،اىل
رشكة كهرباء زحلة متحركة ،وتتأثّر طبعا ً بســعر
 3.15دوالرات تحتســب عىل سعر منصة صريفة.
علما ّ
املازوت والدوالر األسود غري املستقرين.
أن التعرفة الجديدة املحدّدة لكل أمبري هي 21
سنتاً ،ما يعني ّ
أن كل أمبري إضايف عىل الـ 15سيزيد
التغذية الرسمية 1%
تعرفة اإلشــراك تلقائياً .وهذا املبلغ يضاف اىل بدل
ومن ّ
حق املكلفني أن يتخوّفوا من هذه الجوانب
التأهيل الذي سريتفع أيضا ً من  5آالف لرية اىل 4.3
دوالرات أمريكيــة ،ما يعني ّ
الســلبية لخطة الطوارئ ،إذا مــا أخذت باإلعتبار
أن مجموع الرســوم
الوعود املتبدّدة بالنســبة لتأمني الطاقة ،والتي لم
الثابتة ألدنــى فاتورة ســتصل اىل  225ألف لرية،
تؤد سوى لتدهور شهري يف كمية التغذية الرسمية
تضاف اليها رضيبة القيمة املضافة ،فريتفع املبلغ
للكهرباء ،حيث لم تتخــ ّ
ط يف زحلة الواحد باملئة يف
املطلــوب باللرية اللبنانية اىل نحــو  250ألف لرية.
ترشين األول املايض .وهي النسبة األدنى من التغذية
وهكذا تكون مؤسســة كهرباء لبنان قد إنطلقت
التي وفرتها مؤسسة كهرباء لبنان للمستفيدين يف
بفاتورتهــا املوازية لفاتورة رشكــة كهرباء زحلة
نطاق رشكة كهرباء زحلة منذ بدء األزمة اللبنانية
بزيادة لن تقل عن  235ألف لرية.
كما يؤ ّكد املعنيــون ،ومن الطبيعي أن ينعكس ذلك
هذه الزيادة يمكــن أن تذوبها يف املقابل كلفة
عىل الفواتري التي ســتجبى يف نهاية ترشين الثاني
التغذية التي حدّدتها مؤسسة كهرباء لبنان للوحدات
عن ترشين األول ،قبل أن تبدأ جباية فواتري ترشين
السكنية بـ 10سنتات ألول  100كيلواط ساعة من
الثاني والتي ســتتضمن التعرفة الجديدة ملؤسسة
اإلستهالك ،لرتتفع اىل  27سنتا ً لكل كيلواط يتخطى
كهرباء لبنان ،فيما ســاعات التغذية املتوفرة من
هذا اإلســتهالك ،مع إعتماد التسعرية األخرية ومن
خالل املؤسسة خالل هذا الشهر حتى اآلن لم تشهد
دون تقسيمها إىل شــطور بالنسبة لك ّل املؤسسات
أي تحسن.
الصناعية والزراعية ودور العبادة التي كانت تتمتع

٧

سيدفع الجميع الرســوم والرضائب وفواتري املاء
والكهرباء والهاتف وغريها؟ هل سيتساوى جميع
اللبنانيّني أمام القضاء وينصاعون ألحكامه؟ هل
َ
ستَسريون بالتدقيق الجنائي يف حسابات مرصف
لبنان وجميــع الوزارات واإلدارات واملؤسســات
العامّ ة والصناديق؟ هل َ
ستَســرون بالتحقيقات
يف تفجري مرفأ بريوت حتى النهاية؟ هل َ
س ُت ََّسم
الحدود َ
البِّية والبَحريّة بني لبنان وســوريا؟ هل
سيعود النازحون الســوريّون اىل بالدهم؟ هناك
ألف هل وهل ...فهل ســيكون لديكم القدرة عىل
تحقيقها أو عىل تحقيق البعض منها؟
سليمان بيك،
ال تقبلــوا أن تأتوا إىل بعبــدا فارغي اليدين.
لســتم بحاجة إىل النيابــة والوزارة والرئاســة
والزعامــة ،لديكم ك ّل ألقابها منذ ما قبل نشــأة
لبنان .ال تُف ّرطوا بها.
انظروا إىل تجربة «التســونامي» مع الرئيس
ميشال عون .لوال دعم «حزب الله» الختفى.
(*) عضو «الجبهة السياديّة من أجل لبنان»

يص ّر رئيس «التيار الوطني الح ّر» جبران
باسيل على أنّه يدفع ثمن تحالفه مع «حزب
الله» ،عقوبات أميركية بحقهّ ،
وأن ال عالقة لهذه
العقوبات بتهم الفساد ،ويؤكد أن األميركيين ال
يملكون مستندات تدينه.
وفي حين لم يحاول باسيل ،حتى الساعة،
اللجوء إلى الطرق القانونية لتبرئة نفسه ،يتابع
المكابرة ،ويبحث عن ّ
منصات دولية لتثبيت
حضوره وإظهار نفسه رقما ً صعبا ً ال يمكن
تجاوزه ...وعنتر زمانه من يتج ّرأ ويحاول
انتخاب رئيس للجمهورية ال يوافق عليه.
والواضح ّ
أن هذا االصرار هدفه اقناع جمهوره
ّ
بأن خروج الرئيس ميشال عون من بعبدا
ليس نهاية الدنيا ،وبأنّه ال يزال قوياً ،لذا ال
يزال مستهدفا ً من العالم بأسره ،وليس فقط
من «الفاسدين» الذين يريدون «أكل» حقوق
المسيحيين ويسعون إلى إقصائه وحرمانه
من الحصول على ّ
حقه الشرعي بالوصول إلى
كرسي بعبدا.
وتندرج زيارته العاصمة الفرنسية باريس
تحت هذا العنوان ،وقد حرص خاللها على
إظهار تمايزه عن «حزب الله» في رفضه دعم
منافسه سليمان فرنجية.
والمفارقة تكمن في ّ
أن إعالن التمايز هذا
اإليراني» في لبنان
يترافق وتولي إعالم «المحور
ّ
تصوير زيارة باسيل الفرنسية بأنّها «تطوّر
الفت» في الملف الرئاسي ،واألهم كما يطيب
«للباسيليين» و»للممانعين» أن ي ّروجواّ ،
أن
«الفرنسيين يأملون باالتفاق مع باسيل إرساء
خريطة طريق لالنتخابات الرئاسية ،انطالقا ً من
العالقة الجيدة التي تربطه بكل من البطريرك
الماروني بشارة الراعي و»حزب الله».
ّ
وكأن باريس تحتاج في ح ّل أزمة لبنان،
إلى دليل من قماشة باسيل يساعدها في إقناع
األطراف اللبنانيين ،وتحديدا ً إقناع «الحزب»
والبطريرك الراعي ،واألطراف الدوليين والعرب،
وحتى إيران ،على الرغم من الشوائب واالتهامات
المتبادلة في العالقة الثنائية على أثر اعتقال
السلطات اإليرانية فرنسيين على خلفية
االحتجاجات الحالية ضد «نظام الولي الفقيه».
أو ّ
كأن الصهر هو ملك اإلقناع ،وليس ملك
البروباغندا .لكنّه التذاكي بصريح العبارة.
وأحدث نسخة منه هو إعالنه أنه يحمل تصورا ً
للحل المتكامل في لبنان ،ال ينحصر في
انتخاب رئيس جديد للجمهورية ،بل يتناول
أيضا ً برنامجه والحكومة المقبلة واإلصالحات
الضرورية التي يتعين القيام بها مع تصور
لموقع لبنان ودوره وحاجته لحماية إقليمية
ودولية.
ٌ
عرض لصفقةٍ  ،في
بكالم آخر ،لدى الرجل
حين ّ
أن المطلوب انتخاب رئيس للجمهورية،
وليس مقايضة ملء الشغور الرئاسي من خالل
سلة متكاملة تتضمن اسم رئيس الحكومة
والوزراء وتوزيع الحقائب وفق المحاصصة
المعهودة ،وملء المناصب األساسية ،إن
لحاكمية مصرف لبنان ،أو لقيادة الجيش...
أو ...مع ّ
حصة وازنة للمفاوض صاحب العالقات
الجيدة مع البطريرك و»الحزب».
وقمة التذاكي في تصويره عدم ترشحه خدمة
لحل وفاقي ينقذ البلد ،مع ّ
أن إحجام باسيل
ٍ
عن هذا الترشح ال يقدّم أو ّ
يؤخر في المعادالت
المستحيلة التي فرضها «حزب الله» على لبنان
ِّ
إلبقائه تحت سيطرة
مشغله اإليراني ...اللهم ّإل
إذا كان المطلوب توظيف «الحزب» لتحركات
باسيل ومنحه أدوارا ً جديدة ودعم سعيه لرفع
العقوبات عنه.
لذا يبقى تافها ً إظهار الرفض «الباسيلي»
لترويكا جديدة ،وتحديدا ً ترويكا يكون رئيس
مجلس النواب نبيه بري أحد أضلعها ،وتكفي
متابعة العالقة الودية بين بري ونائبه الياس
بو صعب لتؤكد ّ
أن توزيع األدوار بين أضلع
«الممانعة» هو الثابت الوحيد ،وقد ظهر جليا ً في
االنتخابات النيابية.
بالتالي ،إذا كان أمل «إبليس» في الجنة غير
ممكنّ ،إل ّ
أن أمل باسيل في الرئاسة ممكن،
بالرغم من تعففه المزوّر ،وبالرغم من رفض
بري العلني له ،فكلمة الس ّر يملكها ،فقط،
«الحزب اإللهي» الذي يوزع األدوار ،ويفرض في
النهاية من يريد رئيسا ً للجمهورية.
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وئام سياسي صيداوي غير مسبوق
صــيــدا  -مــحــمــد دهــشــة
لــم يســبق للقــوى الصيداوية أن
عاشت وئاما ً سياسيا ً كما هي عليه الحال
اليوم ،بعدما اتّســمت العالقة بينها عىل
امتداد الســنوات املاضية مع بروز نجم
«تيار املستقبل» ،بالخصومة ،وتراوحت
ّ
املوقت
بني القطيعة والفتــور والتالقي
يف امل ّلفــات الكــرى ،وباالصطفــاف يف
االســتحقاقات االنتخابية عىل اختالفها،
النيابية منها والبلدية واالختيارية وحتى
يف النقابية واالجتماعية.
وتتش ّكل القوى الصيداوية الرئيسية
من :التنظيم الشــعبي النارصي (النائب
أســامة ســعد) ،النائب عبــد الرحمن
البزري ،تيار «املستقبل» (بهية الحريري)
والجماعة االســامية ( بســام حمود)،
إضافة إىل قوى أخرى أقــ ّل تأثريا ً ومنها
عىل سبيل املثال ال الحرص ،تيار «الفجر»
و»الحزب الديمقراطي الشعبي» ورئيس
«االتحاد العاملــي لعلماء املقاومة» ماهر
حمود ،مــن دون اغفال دور رئيس بلدية
صيدا ( محمد السعودي) الذي لعب دورا ً
بارزا ً يف يف تقريب وجهات النظر بينها.
وتؤكــد مصادر سياســية لـ «نداء
الوطن» ّ
أن كثريا ً من األسباب ساهمت يف
هذا الوئام السيايس ،ومنها:
أوالً :اإلنتخابات النيابية األخرية التي
ش ّكلت نقطة تحوّل مع قرار «املستقبل»

تعليق عمله السيايس واإلنتخابي ،فغابت
«الحريريــة» عن املشــهد النيابي للمرة
األوىل منذ  30عاماً ،ما أفسح املجال أمام
منافسة مختلفة عن ســابقاتها لجهة
ّ
الرتشح والنتائج ،مع بروز دور ناشطني
يف الحراك االحتجاجي الشعبي الذين ولدوا
من رحم «انتفاضة  17ترشين» عىل تنوّع
تالوينها.
ثاني األسباب ،ف ّك التحالف االنتخابي
بني ســعد و»الثنائي الشيعي» من جهة،
والبزري وحمود مع «التيار الوطني الح ّر»
من جهــة أخرى ،وخوض اإلســتحقاق
بالرشاكة بني ســعد والبزري من دون أي
تحالفات سياسية أخرى من خارج حدود
املدينة الجغرافية ،وإنما مع مســتق ّلني
يحظون بمكانة إجتماعيــة مرموقة يف
منطقتهم ،فيما عزف حمود عن خوضها
ألنهــا ال تتوافق مع قناعــة «الجماعة»
ّ
بأن «املوقع النيابي وســيلة وليس غاية،
وتكليف ال ترشيف» ولم تجد حليفا ً قويا ً
يناسبها.
وثالثها واألهمّ ،التوافق عىل مواجهة
تداعيات األزمة وتراجــع خدمات الدولة
عىل كافة املستويات الخدماتية ،بموقف
موحّ د يســاهم يف التصدّي للمشــكالت
املتفاقمــة ومعالجتهــا قــدر اإلمكان
لتخفيف معاناة الناس ،من دون أن تكون
بديالً عن الدولة ومؤسساتها ،واالستفادة
من تجربة التصــدّي لجائحة «كورونا»
واملبــادرات األهلية والفرديــة والتكافل

القوى الصيداوية خالل إطالق مبادرة "صيدا تواجه"

إتّسمت العالقة بينها على
امتداد السنوات الماضية
بالخصومة وتراوحت بين
القطيعة والفتور والتالقي
ّ
الموقت في الملّفات الكبرى
االجتماعي .وقد ترجمــت أوىل خطوات
التالقي بإعالن ســعد عن تحضري مبادرة
ملواجهة األزمات املعيشــية ،وجولته عىل
القوى السياسية بما فيها الحريري للمرة
األوىل ،ثم باملشــاركة الجماعية لكل من
البزري والحريري وحمود والســعودي يف
مؤتمرات صحيــة وتربوية وإجتماعية،
قبل أن يتــوّج التالقي بإطــاق مبادرة
«صيدا تواجــه» يف الثاني من آب املايض،
تحت شعار «توحيد الجهود لحماية املدينة
وجوارها والتخفيف مــن وطأة األزمات

من هنا ُتصدّر ِ
الشباك والصنانير والقصب
صــيــدا " -نــداء الــوطــن"
ما زالــت عائلة البيطــار تحافظ
عىل مهنــة بيع لــوازم الصيد البحري
عىل اختالفهــا منذ نحو قــرن كامل،
حني إفتتــح األب إبراهيم محالً يف صيدا
العام  1925ليكــون األول ،فورثه اإلبن
مصطفــى وحافظ عليه حتــى اليوم،
وقد يكون األخري مــع تراجع البيع يف
ظل األزمة املعيشية الخانقة من جهة،
واإلقبال عىل اإلسترياد بكلفة أرخص من
جهة أخرى.
ومهنة بيع لــوازم الصيد البحري
تُعترب نادرة جــدا ً عىل الرغم من إرتباط
املــدن اللبنانيــة بالبحــر والصيادين
ومراكبهم وغ ّلتهم ،لكنها عاشت عرصا ً
ذهبيــا ً قبل عقود طويلــة ،حيث كان
البيطار الوحيد الذي إحرتفها يف لبنان،
فتحوّل بوصلــة يقصده الصيادون من
كل املناطق لــراء إحتياجاتهم ،بدءا ً
من ِ
الشباك وأشكالها ،مرورا ً بالصنانري
وأحجامها ،وصوال ً إىل الخيوط وأنواعها،
وكل ما يحتاجونه يف عملهم ،إضافة اىل
الهواة وبعض محرتيف الرياضات البحرية
مثل السباحة والغطس والتز ّلج املائي.
«املهنة تتآكل اليوم وتتالىش تدريجيا ً
لكنّها تســتمر طاملا هناك صياد وهاو
للبحر» ،يقول مصطفــى البيطار «أبو
إبراهيم» ،وهو يجلس عىل كريس أمام
محله الصغري ،عند مدخل صيدا القديمة
بالقرب من «خان اإلفرنج» و»املفتوح
مبارشة عىل البحر ورزقه وعىل مراكب
الصيادين وشــباكهم وأدواتهم» ،قبل
أن يضيف« :ليســت األزمة اإلقتصادية
واملعيشية والغالء اسباب تراجعها فقط،
وإنما الحداثة واإلسترياد أيضا».
يلتقــط البيطار أنفاســه لربهة
من الوقت ،يتأمّ ل املحل ملياً ،يســتعيد
ذكرياته ويقول لـ»نداء الوطن»« :كانت
الشــباك والصنانري تُصنع يدوياً ،نقوم
بإعداد شكلها العام ،ثم نطلبُ من بعض
النّســوة اللواتي يحرتفــن الخياطة أن
يحكن ّ
َ
الشباك من القطن ،فيما يُشغل
الصوف بالصنارة ،وكنّــا مقصدا ً لكل
الصيادين يف صيــدا ومختلف املناطق
من الناقورة جنوبا ً إىل العبدة شــماالً،

رس
الخانقة عىل الناس» وتشــكيل أمانة ّ
لها تضــ ّم األطراف األربعة مــع البلدية
وتجمّ ع املؤسســات األهليــة وأصحاب
االختصاص.
شعبياً ،يش ّكل التالقي للمرة األوىل منذ
ســنوات طويلة ،مظ ّلة حماية خدماتية
باتجاه تخفيف املعانــاة ،لجهة الضغط
عىل الدولة ومؤسساتها للقيام بواجباتها
وإنصافها ،وخاصــة يف توزيع الكهرباء
وتأمني أبســط الحقوق ،أو رفع الغطاء
عن أي مخالف عرب إســقاط االصطفاف
السيايس والتشــبيك يف مختلف القضايا
الرس ملتابعة العمل
من خالل تشكيل أمانة ّ
اليومي ،وســط التأكيد عىل انها ليست
بديالً عن الدولــة يف تقديم خدماتها انّما
عامل مساعد.
وتالقي صيــدا يف القضايا الداخلية
لم يمنعها من التعبــر عن موقفها يف
االســتحقاقات العامة .ففــي انتخاب
رئيس الجمهوريــة حذر نائباها البزري

وســعد أوال ً من الفراغ وخطورته يف ظل
تفاقــم االزمات ،ورفضــا االصطفاف
السيايس ثانيا ً سعيا ً وراء ايصال رئيس
ال يشــ ّكل تحديا ً ألحد ويحمل عناوين
اإلصالح وإعادة بناء الدولة ومؤسساتها
ووقــف الفســاد ،وقــررا أن يقرتعا
بالتنسيق مع النواب املستقلني مع ترك
حريــة الخيار لك ّل نائــب ملن يصوت يف
نهايــة املطاف .ويف تشــكيل الحكومة
العتيدة طالبا بإبعادها عن املحاصصة
وخارج القيد الطائفي ويكون وزراؤها
من أصحاب الكفاءات.
ويف محاولة لجمع الطائفة الســنية
ونوابهــا وموقفها من أي إســتحقاق
وخاصة الرئايس من خالل اإلجتماع الذي
دعا اليه مفتي الجمهورية الشــيخ عبد
اللطيف دريان ،فقد شارك النائب البزري
معتربا ً أنّه واجب وطني ملحاكاة القضايا
الكربى ،بينما قاطع النائب ســعد النه ال
«يشارك بأي لقاء طائفي أو مذهبي».

مكوى «"عالفحم »" وماكينة «"بودعسة »"
الــنــبـطــيــة  -رمـــال جـــونـــي

مصطفى إبراهيم البيطار أمام محله

وبينهما صــور وطرابلــس وعدلون
والرصفند واألوزاعي وبريوت».
خالل اإلجتيــاح اإلرسائييل للبنان
العام  ،1982دُمّ ر املحل وانتقل البيطار
إىل آخر مجاور ،وبعد أعوام قليلة فقدت
العائلة امليزة الخاصة بصناعة ِ
الشباك،
إذ بدأت الرشكات األجنبية وخاصة من
اليابان والصني بتصدير كل لوازم الصيد
البحري ،فرتاجعت املهنة كثرياً .ويقول
«أبو إبراهيم»« :يف تلك الفرتة بدأ االنفتاح
التجــاري وأصبحنا نســتورد األدوات
البحرية من الخارج ،ألنها أق ّل كلفة من
الصناعة اليدوية من جهة ،وألنّنا نحتاج
اىل كميات كبرية تلبية لحاجة السوق مع
عرصها الذهبي من جهة أخرى ،فرصنا
نشــري الصنانري والنايلون للبحرية
والقصب للهواة وغريهم ،إىل أن تراجع
البيع منذ سنوات ولكنه ما زال مستمرا ً
إرتباطا ً بموقع صيــدا البحري وبصيد
األسماك».
تراجــع البيع ذاته إرتبــط أيضا ً
بعمــل الصياديــن وبتق ّلبات الطقس
صيفا ً وشتاءً ،وبمدى إقبال الزبائن عىل
الرشاء ،ويقول« :بات العرض أكثر من
الطلب ّ
ألن هذه املهنة يف األصل ليســت
مربحة ،وقد يمــ ُّر يوم بطولِه وعرضه
وســاعاته ودقائقه وال نبي ُع ّإل قصبة
واحــدة أو قطعة ِشــباك» ،معتربا ً ّ
أن
الرتاجع الكبري ترافق مع تفاقم األزمة،

إذ تأثرت املهنة وبات رشاء لوازم الصيد
البحري يشــكل عبئا ً عــى الصيادين
أنفسهم بسبب الغالء وإرتفاع األسعار
الشــباك» ،آمالً
والدوالر من املازوت إىل ِ
يف «أن نســتطيع الصمود يف وجه هذه
األزمة ونحافظ عىل بقائها من اإلندثار،
فهناك من حــاول إفتتــاح مصلحة
مشــابهة غري انه لم يصمد وأقفل بعد
أشهر قليلة».
ومن هذه القناعــة ،يؤكد البيطار
«لست نادما ً عىل وراثة املهنة ،واالقبال ما
زال عىل بيع الشباك بأحجامها املختلفة
أوالً ،ثم قصب الصيد والصنانري والحبال
بنوعيها «ليف ونايلــون» للمراكب أو
للديكور وبعض لوازم الـ»جيت سكي»
والغطــس والتزلج املائــي ،وكثريا ً ما
يقصدني هــواة الصيــد بالقصبة أو
برمي الشبكة من عىل الشاطئ للسؤال
عن ضالتهم مــن األدوات ،فأبيعهم ما
يحتاجونه».
«أبو ابراهيم» الــذي يجلس أمام
محله غداة كل صباح ،وعيونه شاخصة
إىل البحر ومراكب الصيادين وشباكهم،
يأمل يف أن تلتقط شباكه زبوناً ،يشرتي
منه بضاعته املرتاكمة ليؤمّ ن غ ّلة يومه
ولقمة عيشــه ويكرس جمــود مهنته
ويحافظ عىل إرثه التاريخي الوراثي ّ
بأن
والــده كان األول وعىل أمل أال يكون هو
األخري بهذه املهنة النادرة.

ال يعوِّل املع ّلم عــي صباح كثريا ً عىل
التغذية الرسمية ملؤسسة كهرباء لبنان ،أو
ما يعرف بـ»كهرباء الدولة» .ما زال يعتمد
الكــي عىل الفحم ،لــم يتأثر كثريا ً
نظام
ّ
بأزمة انقطاع التيار الكهربائي ،أســعفه
مكواه القديم الذي يعود إىل خمســينات
القرن املــايض عىل مواصلة عمله يف مهنة
والكي ،عىل عكس زمالئه الذين
الخياطــة
ّ
اعتمدوا نظام االشرتاك لتخفيض الفاتورة.
حي الرساي القديم ،أحد أقدم أحياء
يف ّ
املكوجي
محل
يقع
الرتاثية،
النبطية
مدينة
المكوجي العتيق يحافظ على مهنته
عيل صبــاح ،يواصل فيه عملــه بمهنته
لم يتقاعد الع ّم عــي من عمله يوماً،
العتيقة ،يســتخدم ماكينة «بودعســة»
ولم تتعب قدماه من ماكينته «بودعسة»،
القديمة يف إصالح املالبس املتكدّسة أمامه،
عىل العكس ،يواصــل درز املالبس املم ّزقة
فالخياطة نشطت كثريا ً بفعل األزمة ،وزاد
الطلب عىل التصليح .الالفت يف مح ّله ّ
وإصالح ك ّل ما يحــر إىل محله .يواظب
أن ك ّل
عىل خياطة الب ّزات الرجالية ،معظم زبائنه
يشء قديم ،من املاكينة اىل املكوى الحديدي
مــن الرعيل القديم الذين يهــوون ارتداء
اىل باقي العدّة.
«البدلة» ،فهو الوحيــد يف مدينة النبطية
عند زاوية املحــل يضع الع ّم عيل عدّة
الذي يمــارس مهنة الخيــاط اىل جانب
كي املالبس ،وبقربها يضع مكواه األثري،
ّ
التصليــح ،والوحيد أيضا ً الــذي يحافظ
ثــان كهربائي ،غري أنه
مكوى
وجود
رغم
ٍ
عــى عدّته التي تحتاج الكثــر من ّ
الدقة
يعتمد مكوى الفحم للتوفري.
والرتكيــز ،و»الخطأ فيها
لم يتخ ّل عــن عدّته
ممنــوع» كمــا يقــول،
القديمة يوما ً ولم يطوّرها،
وكأنّه أيقن باكرا ً ّ
فـــ»درزة غلــط بتخ ّليك
أن زمن
الكي عىل الفحم سيعود ،أسعفه مكواه القديم ترجع لنقطة الصفر».
ّ
لم يتأثر كثريا ً باألزمة،
زمن
إىل
وصلنا
«وبالفعل
الذي يعود إلى
عــى العكس كانــت فأل
االنقطاع الكامــل للتيار
خمسينات القرن الماضي
ّ
ضخت الروح
خري عليــه،
الكهربائــي فيما االعتماد
عــى املو ّلــدات التجارية على مواصلة عمله في يف مهنتــه الرتاثيــة ،التي
أن أحدا ً
مهنة الخياطة والكي ّ يميض فيها رغــم ّ
مكلف جداً ،فكثر لجأوا اىل
من جيل اليوم لم يتع ّلمها
لكي مالبسهم ،ألن
محيل
ّ
ألنّها متعبة وتحتاج ّ
دقة وصرباً .قد يكون
كلفتها أرخص» ،عىل ما يقول عيل.
الوحيد الذي يســتعني بعدّة قديمة ،وربما
لســاعات يعمل يف محله املتواضع،
يكون الوحيــد أيضا ً الــذي عاند فواتري
يمســك بمكواه الحديــدي ،يضع الفحم
الكهرباء القاســية« ،فأنا أخيط املالبس
داخله ويميض يف كيّها ،ما زال هذا املكوى
وأكويهــا والطلــب كبري عــيّ ،والناس
صامدا ً يف محله منــذ الثمانينات حني بدأ
يقصدونني ألنجز لهم مالبسهم ،أضف إىل
العمل يف هــذه املهنة ،ومنــذ ذلك الحني
ّ
أن الخياطة والرتقيــع باتا باهظي الثمن
ويعتمد عليه ،لم يــر ِم به كما فعل غريه،
ولحقا بالدوالر» ،غري ّ
أن تسعرية الع ّم عيل
ولــم يحوّله قطعة تراثيــة ،أبقى عليه يف
الخدمة ،ليقينه ّ
ما زالت شعبية.
أن الرتاث ال يموت.

مـــــدارات
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معسكر اليمين يختبر
والء الجيش األميركي
أوامر ســحب الجيــش األمريكي من
ريــــــزا بــــــروكــــــس
أفغانســتان عرب مجموعة منشورات
القت رواجا ً واسعا ً عىل مواقع التواصل
االجتماعــي .دفعته شــهرته اآلن إىل
املشــاركة يف مدونات صوتية يمينية،
حيث يدعــو إىل إلغاء تلقني أخالقيات
ٍ
وقــت غري طويل ،ما كان أعضاء
منذ
الحرب يف التعليم العسكري.
الحزب الجمهــوري ليحلموا يوما ً بانتقاد
قد يعطــي هذا الهجــوم تداعيات
الجيش .لكن أصبح هذا النقد شائعا ً اليوم.
أقل وضوحا ً لكن خطرية بالقدر نفسه،
يف  20أيــار  2021مثــاً ،كتــب
فيســتنزف املبادئ التــي تدعو إىل منع
الســيناتور الجمهــوري تيــد كروز
التســييس داخل الجيش .عندما يدعو
التغريــدة التالية« :قد ال يكون الجيش
السياســيون واملحللــون الجيــش إىل
املعــارص والضعيــف أفضــل فكرة
االصطفاف معهــم إيديولوجيــاً ،هم
ممكنــة» .وضــع كروز تحــت هذه
يشــككون حينها بــرورة أن يبقى
التغريــدة رابطا ً فيه مقارنة بني إعالن
الجيش عىل هامش االنحياز الســيايس.
لتجنيــد العنــارص يف الجيش الرويس
سيكون تفكيك املعايري االحرتافية للحياد
وآخر للجيش األمريكي :يعرض اإلعالن
رضوريا ً لتحويل الجيش ،أو أجزاء منه،
إىل حليف لحزب ّ
الرويس رجاال ً عراة الصدر وهم يقومون
معي دون سواه.
بتمارين الضغط وجنودا ً يطلقون النار،
قد تتوقف قدرة الجنراالت عىل تجنب
بينما يعرض اإلعــان األمريكي قصة
هجوم اليمينيــن ،أو حماية املنظمات
حقيقية عن شابة ربّتها أمّ ان وانضمّ ت
التي يقودونها ،أو حتى ضمان ترقيتهم
إىل الجيش األمريكي.
مســتقبالً ،عــى مســتوى رضوخهم
كذلــك ،يتع ّرض الجيــش األمريكي
ألجندة ترامب .هذه الضغوط ســتتابع
التصاعد إذا حصــد فريقه نفوذا ً متزايدا ً
لهجوم متواصل من املذيع تاكر كارلسون
عىل قناة «فوكس نيوز» ،فهو سخر من
يف واشنطن.
ّ
جهود الجيش لتجنيد النساء وقال ،يف آذار
املرشــح لعضويــة مجلس
دعا
 ،2021إن الجيــش الصيني أصبح «أكثر
الشــيوخ عــن والية أريزونــا ،باليك
رجولة» بينما بدأ الجيش األمريكي يصبح
ماسرتز ،يف مناسبات متكررة مثال ً إىل
جلسة استماع للجنة القوات المسلحة في مجلس النواب األميركي | واشنطن ،كانون األ ّول 2021
«أكثــر أنوثة» .يف غضون ذلك ،غ ّرد باليك
طرد كبار الضبــاط الحاليني يف البلد
ضد املحتجني عىل مقتل جورج فلويد يف
يبــدو أن الفريق الــذي يهاجم
كفاءة الجيش يف الحــروب قد ترتاجع.
ماسرتز ،الجمهوري الذي خرس انتخابات
ألنهم يدّعون دعم القضايا املعارصة،
مينيابوليس .تتّضح هذه الظاهرة أيضا ً
ّ
وفضل ترقية ضبــاط محافظني بدال ً
الجيش ال يســعى إىل حصــد أصوات
تكشف التجارب التاريخية أن الجيوش
عضوية مجلس الشيوخ يف والية أريزونا
يف تراجع شعبية الجيش وسط الناخبني
الضباط ،أو ال تقــف أهدافه عند هذا
التي تقوم بتجنيــد العنارص وترقيتهم
يف األســبوع املايض ،ما ييل« :تحوّل كبار
منهــم ،فقــال يف آب « :2021أريد أن
الجمهوريني تحديداً .يكشف «استطالع
الحد عــى األقل .بل يثبت هجومه عىل
بنا ًء عــى مؤهالتهم تقدّم يف ســاحة
جنراالتنا إىل مسؤولني مؤسسيني يدّعون
أشــهد عىل طرد جميــع الجنراالت».
ريغان للدفاع الوطني» ،يف شباط ،2021
الجيش أن الوالء لداعمي ترامب داخل
املعركــة أدا ًء أفضل من تلك التي تطالب
املعرفة ،وقواتنا العســكرية تســتحق
بعيدا ً عن هذا املوقف املبالغ فيه ،لنفكر
تراجعا ً بمعدل  17نقطة
الحزب الجمهوري هو رشط مســبق
بوالء الجنود لفئة سياسية
أفضل من ذلك».
بالرســالة التي يحملها
يف مستوى الثقة بالجيش
وأســايس للنجاح .إنه عامل رضوري
معينة .قد يزعم مهاجمو
هــذا النــوع مــن
هذا الــكالم ألي عقيد يف
وسط الجمهوريني منذ
ومناســب ومفيد ملســرة الضباط
الجيــش أنهــم يريدون
التعليقــات يتجاوز حدود
الخدمة راهنــا ً (أو أي
العام .2018
العسكريني واملؤسسة التي يقودونها.
حماية هذه املؤسسة ومنع
التســييس املعتاد للجيش
ضابــط مرموق يرفض
هــذه التكتيــكات
لنفكر مثال ً بتداعيات هذا الهجوم
إضعافها عــر مبادرات
يف السياسة األمريكية .يتجه
االنصياع لهذه األجندة):
عىل مستوى تسييس الجيش .يف املقام
التنويــع .لكــن يُمعــن
قد تُســهّ ل تســييس عندما يدعو السياسيون عىل كل من يســعى إىل
السياســيون واإلعالميون الفريق الذي يهاجم
األول ،تُ
الجيش أيضا ً
هجومهم فعليا ً
ضعِ
إقناع
عرب
شــعبية
االنتقادات
هذه
ف
إضعاف
يف
تحسني رتبته أن يتبنى
والمحللون الجيش
اليمينيون املتحالفون مع الجيش ال يسعى إلى
منــارصي ترامب بأن
الجيــش العامة ومســتوى الثقة به،
الجيش عرب زعزعة وحدته
الرئيس السابــــق دونالد
هذا الخط اإليديولوجي.
ترصّ ف الجيش كحليف إلى االصطفاف معهم
ال ســيما وســط قاعدة الجمهوريني،
ترامــب إىل إضعاف مكانة حصد أصوات الضباط بل الداخلية ومستوى دعمه
لحسن الحظ ،تتعدد
إيديولوجيًا فهم
للحــزب هــو النهــج
ما يعني إبطال مفعــول أي معارضة
الجيـــش يف املجتمع ،وهم يثبت أن الوالء لداعمي داخل املجتمع.
حواجــز الحماية التي ال
محتملة لتسييسه من داخل صفوفه.
للوهلة األوىل ،قد تبدو
يزعمون يف الوقت نفسه أن
املناســب أو املحبّذ .قد يشككون حينها بضرورة تــزال قائمــة حتى اآلن
ترامب داخل الحزب
ويصبح الرأي العام الــذي يميل أصال ً
الرأي
الوضع
هذا
يقنع
اليمينيــن
اســراتيجية
ملنع تســييس الجيش.
أن يبقى الجيش على
الشــعبية التي يتمتع بها الجمهوري هو شرط
العام بأن الجيش ليس
إىل التشكيك باملؤسسة العسكرية أكثر
مربكــة .يميــل الضباط
الجيش هــي ُم ْلك لهم .من
يمنع القانون العسكري
ميال ً إىل انتقاد املســؤولني فيها .يمكن
خالل مهاجمة الجنراالت ،مسبق وأساسي للنجاح عموما ً إىل دعم املعســكر
مضطــرا ً للتخــي عن هامش االنحياز السياسي اســتعمال أي كلمــات
انحيازه الســيايس ،بل
رصد نجاح هذه األســاليب يف الجهود
الجمهــوري ،وهــو واقع
يطالــب هــذا الفريق من
ازدراء ضــد الرئيــس
يجــب أن يؤيد رؤية حزب ســيايس
الراميــة إىل تجريد ضباط ســابقني
تثبته اســتطالعات الرأي منــذ عقود.
الجمهوريني عنــارص الجيش بالرضوخ
ومجموعــة معينة من مســؤولني تم
محدد ويتبنــى قِ يَمــه .لنفكر مثال ً
ومحرتمني من رشعيتهــم ،بما يف ذلك
يف الوقت نفســه ،لطاملــا تفاخر الحزب
ألجندة ترامــب .إذا تحققت أمنية ترامب
انتخابهــم أو تعيينهم .كذلــك ،تمنع
بحجم الدعم الذي حظي به العقيد يف
جيم ماتيــس ،وهو جنرال متقاعد من
الجمهوري بموقفــه الداعم للجيش .ما
وحلفائه ،قد تُســتبدَل أخالقيات الجيش
قوانني وزارة الدفاع الحمالت الناشطة
ّ
سالح البحرية ،ســتيوارت شيلر ،من
ســاح البحرية كان أول وزير دفاع يف
الداعي إذا ً ملهاجمة الضباط العســكريني
غري الحزبية باختبار والء تجاه أحد أطراف
التدخل يف جوانب
أو أي شكل مبارش من
السياسيني واإلعالميني اليمينيني بعد
عهــد ترامب .يف حزيــران  ،2020ق ّلل
واعتبارهم يساريني معارصين ،مع أنهم
السياسة األمريكية.
عدة من السياســات الحزبية .بشــكل
طــرده ،يف ترشيــن األول  ،2021ألنه
الكثريون من شــأن ماتيس ألنه أدان
يميلون إىل التعاطف مع رؤية الجمهوريني
إذا نجحت هذه األساليب ،قد تضعف
عام ،حافظ الجيش عىل التزامه االحرتايف
انتقد علنا ً سلسلة القيادة التي أصدرت
علنا ً استعمال قوات عسكرية ناشطة
العاملية أو حتى التصويت لهم؟
أسس الجدارة يف سلك الضباط ،حتى أن
بمبادئ الحياد السيايس.
مع ذلك ،تتعدد األدلة املقلقة التي تشري إىل تاليش الدعم لتلك املبادئ
وسط جماعات معينة داخل الجيش ،وتشــمل هذه الظاهرة انتشار
النزعة إىل إنكار نتائج االنتخابات وسط الضباط املتقاعدين ،بما يف ذلك
مستشار األمن القومي الســابق يف عهد ترامب ،الجنرال مايكل فلني،
وعدد من املرشحني لعضوية مجلس الشيوخ يف انتخابات العام ،2022
منهم العميد املتقاعد دون بولدوك والعقيد دوغ ماســريانو .ضغط
فلني عىل ترامب أيضا ً لفرض أحكام عرفية بعد خسارته يف االنتخابات
الرئاسية للعام  .2020وشارك عدد كبري من املحاربني القدامى ،وبعض
العسكريني الحاليني ،يف الهجوم عىل مبنى الكابيتول يف  6كانون الثاني
ٍ
وقت آلخر أثناء أداء خدمتهم
 .2021كذلك ،خضع ضباط للتأديب من
ألنهم تجاوزوا الحدود ،أبرزهم ستيورات شيلر .لكن ال يشء يثبت حتى
اآلن أن مجموعة حزبية يف ســلك الضباط أصبحت مستعدة لالعرتاف
علنا ً بوالئها ملعســكر ترامب يف الحزب الجمهوري أو االنصياع ألوامره
داخل الجيش أو يف السياسة املحلية ككل.

لكن يجــب أن يتكيّف كبار الضباط مع الضغــوط الناجمة عن
مهاجمة الجيش األمريكي ،ويحرصوا عىل التمسك بأهمية َ
الق َسم عىل
احرتام الدســتور ،ويوضحوا معنى ومحتوى املبادئ واملؤسسات التي
ّ
يجسدها الدستور يف صفوف الجيش .اقرتح بعض املحاربني القدامى
تحسني التوعية العســكرية حول الدستور داخل األجهزة .ويستطيع
كبار الضباط العسكريني أيضا ً أن يبذلوا جهودا ً مضاعفة كي يستوعب
الجميع منافع الحياد السيايس بالنسبة إىل البلد والجيش يف آن.
يعرف جزء كبري من العســكريني تفاصيل القوانني والتنظيمات
واالتفاقيات التي تحكم النشاطات الحزبية ،لكن تكشف األبحاث أنهم
ال يفهمون دوما ً أهمية االلتزام بتلك القواعد .لهذا الســبب ،يجب أن
يوضح كبار القادة يف البنتاغون ،من مدنيني وعسكريني ،هذا الجانب.
حني كان الجنرال مارتن ديمبيس واألمريال مايك مولن يرأســان هيئة
األركان املشــركة مثالً ،كانا يتكلمان دوما ً عن أهمية عدم تســييس
الجيش يف أي ظرف من الظروف .وبعــد الهجوم عىل مبنى الكابيتول

يف  6كانون الثاني ،أصدرت هيئة األركان املشــركة مذكرة تؤكد فيها
التزام الجيش بدعم الدستور والدفاع عنه.
كذلك ،يجب أن يح ّذر أعضاء الكونغــرس (يف الحزب الجمهوري
تحديداً) زمالءهم وحلفاءهم يف وســائل اإلعالم من عواقب املبالغة يف
مهاجمة كفاءة الجيش ،علنا ً أو يف األوساط الخاصة .ويُفرتض أن يبذل
املع ّلقون والصحافيون قصارى جهدهــم لرشح أهمية حياد الجيش
أمام الرأي العام حفاظا ً عىل تماســكه الداخيل وحماية الديمقراطية
التي يدعمها .من األســهل الحفاظ عىل حواجــز الحماية التي تمنع
التسييس عرب التطرق إىل هذه املسائل.
أخرياً ،يُفرتض أن تدفع مخاطر الفشــل بجميع األفرقاء إىل إعادة
النظر بما يحصل ،بمن فيهم من يشككون بالتهديدات املطروحة عىل
العالقات املدنية العسكرية يف الواليات املتحدة .أثبتت التجارب التاريخية
ّ
تفضل الوالء السيايس عىل الجدارة تصبح أكثر
مرارا ً أن الجيوش التي
ضعفا ً يف ساحة املعركة وأقل قدرة عىل حماية الديمقراطية.
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اإلعالمي جان نخول:
ّ
محفزة لإلبداع
الظروف الصعبة

ّ
يتذمر أمام األبواب المغلقة
بصمة التميّز ترافقه أينما تواجد .لم
بظروف البالد الصعبة ،بل صنع بنفسه الباب ،وشرّعه أمام
أمل
ٍ
ّ
متوهج بالمزيد من اإلبداع .توالت نجاحاته في الفترة األخيرة ،حيث
نال جائزة أفضل برنامج ثقافي لمئوية لبنان خالل حفل الموركس
دور ،كما ّ
وقع كتابه «الديموقراطية المؤ ّ
جلة» ،فيما يستمرّ برنامج
ريـــــتـــــا ابـــــراهـــــيـــــم فـــــريـــــد
بين التحليالت السياسية في فترة
اإلنتخابات ،وكتاب «الديموقراطيـــــــــة
المؤجلة» الذي ّ
وقعته الشهر الماضي،
وبين الفنّ واألبحاث والوثائقيات ،كيف
تكاملت لديك كل هذه المواهب؟
ُ
كنــت أهتــ ّم بأمور
منذ صغري
متنوّعة ،حيــث أني أحبّ السياســة
ّ
ُ
وأحبّ
زلت حتى اليوم ،حني
الفن .وما
أشــعر بالضغط جراء العمل الصحايف
ّ
الفن ،والعكس
السيايس ،أهرب صوب
أيضــا ً صحيــح .بالتايل هــو نوع من
التوازن مثل أيّ يشء يف الحياة .علما ً ّ
أن
بشكل عام يجب أن يكون ملمّ ا ً
الصحايف
ٍ
يف مختلف املجــاالت ،وبالح ّد األدنى أن
يعرف القليل من ك ّل يشء.
في أصعب فترة تمرّ فيها البالد ،توالت
أعمالك ونجاحاتك .كيف استطعت بين
كل ّ هذه السوداوية أن تجد المجال
أكبر لإلبداع؟
أعظم الفنانني يف العالم قدّموا أه ّم
أعمالهم بعد مرور حدث أليم أو مأسا ٍة
يف حياتهــم ،مثل املوســيقيني الذين
يؤ ّلفون أروع املقطوعات بعد خسارتهم
ألحد أحبّائهم .الظروف الصعبة ليست
عائقا ً أمــام اإلبداع ،ال بل أحيانا ً تكون
ّ
ُ
بدأت أملس صعوبة
املحفز له .حني
هي
ُ
بدأت بالتوازي بالبحث
الوضع يف لبنان،

عمّ ا يمكن أن يعيد تع ّلقي به وإقناعي
بالعيش فيه من جديد .يمكن تشــبيه
ذلك باإليمان ،فاإلنسان يصل اىل أعمق
لحظات اإليمان بعــد أن يم ّر يف أعظم
ّ
الشك.
لحظات
كان التأثّر واضحًا على وجهك خالل
تكريمك في حفلة الموريكس دور،
ونيلك لجائزة أفضل برنامج ثقافي
لمئوية لبنان .كيف تصف شعورك في
هذه اللحظة بالذات؟
لطاملــا كان الهدوء يرافقني خالل
إطالالتي عــى الهواء .ولم يحدث يوما ً
ُ
ُ
كنت
شعرت بالقلق أو التوتّر .ال بل
أن
أستغرب شــعور الخوف الذي يتم ّلك
البعض يف هــذه الحالة ،ولــم أفهمه
فعليــا ً إال ليلــة املوركــس دور حني
ُ
شــعرت به للمرة األوىل .فإعالن اسمي
وتقديم الجائــزة يل أمام هذا الجمهور
الكبري وكل هؤالء املشــاهدين ،إضافة
اىل التصفيق الذي نلته من شخصيات
عدّة أحرتمها وأحبّهــا ،حفر يف داخيل
شــعورا ً رائعا ً ترافق مع التوتّر .وكما
ُ
ذكرت حينها يف الكلمــة التي ألقيتَها،
حني بدأت تقام حفالت املوركس كان
عمري  10ســنوات ،وكنت أشاهدها
وأتم ّرن عىل حمل الجائزة مع فرشــاة
ُ
عشت هذه
الشعر (ضاحكاً) .لكن حني
اللحظة يف الحقيقة ،تأث ّ ُ
رت بعمق وكان
الشعور رائعا ً اىل أبعد الحدود.

«صاروا مية» بتحقيق النجاحات مع الموسم الجديد الذي عاد به« .نداء
ً
ً
هوية
الوطن» تواصلت مع اإلعالمي جان نخول ،الذي خلق
إعالمية
ّ
خاص ًة به ،هوية ال تشبه أحدًا ،ورسمها بأسلوب مميّز في الكتابة
وتواصل
ورقي ّ في التعابير ،ول ّونها بثقافة شاملة،
المع مع الذاكرة
ٍ
ٍ
والزمن الجميل.

بعد كل ّ حلقة من برنامج «صاروا
مية» ،تنهال على جان نخول مئات
التعليقات واإلشادات بعمله .كيف
ّ
تتلقاه
تترجم هذا الدعم الكبير الذي
من المشاهدين؟
ال شــ ّك يف ّ
أن هذا الربنامج يحمل يل
الكثري من ر ّد الجميــل ،الذي ينعكس يف
كمية الناس الذيــن يقدّرون ويحرتمون
العمل الذي أقدّمــه .بالفعل أقدّر كل من
يرســل يل تعليقا ً وكل من يبادر اىل كتابة
تغريدة .وأحاول دوما ً أن أر ّد عىل الجميع،
أو عىل األق ّل أن أعيد نرش التغريدات .كما
ّ
خاص حني
أني أشعر بفرح كبري بشكل
أتلقى ثنا ًء من ممثّلني وكتّاب وصحافيني
ناجحني من دون معرفة مســبقة بيننا.
وأقــدّر كثريا ً الجهد الــذي تقوم به هذه
الشــخصيات كي تكتب يل .فحني يكون
اإلنسان عاد ًة يف دائرة الضوء ،ليس سهالً
عليه أن يعطي امتيازا ً لآلخرين.

في حفل الموركس دور

نجحت بإعادة ترميم عالقة الناس مع
البرامج الثقافية والوثائقيات ،بعد أن
ً
مادة جامدة.
كان الكثيرون يعتبرونها
ً
ّ
خطوة
تشكل
كيف يمكن للثقافة أن
أولى نحو التغيير؟
حني بدأنــا بالتحضــر للربنامج،
تعامل معــه البعض عىل أنّــه «تعبئة
هواء» ،وبالتايل لن ينال نســبة مشاهدة
عالية .علما ً ّ
أن األســتاذ ميشال املر كان
منذ البدايــة مقتنعا ً بفكــرة الربنامج

ومــرّ ا ً عليه .وكان مــن املفرتض أن
يقتــر عــى  12حلقة نحتفــل فيها
بمئوية لبنان الكبــر ،وينتهي العرض.
لكن ها هــو الربنامج اليوم ســينتهي
بحواىل  55حلقة يف كانون الثاني املقبل.
بالعودة اىل موضوع الثقافة ،ال شــ ّك يف
ّ
أن الشاشــات هي التي تج ّر املشاهدين
أحيانــا ً نحو متابعة محتــوى ما .وهذا
الربنامج هو تأكيــد عىل نفي نظرية ّ
أن
الربامج الثقافية ال تلقى رواجا ً يف لبنان.

بالتايل فالقنوات التلفزيونية تلعب دورا ً
كبريا ً يف التحفيــز عىل الثقافة من خالل
تقديم املادة املناسبة ،واملشاهدون أيضا ً
يلعبون دورا ً يف تشجيعها .الشاعر الكبري
ســعيد عقل كان يقول« :نحن ال نذكر
من كان وزيــر الداخلية يف عرص الفنان
موزارت ،لكننا نتذكــر حتما ً موزارت».
لذلك ،فالثقافة هي التي تبقى عىل املدى
الطويل ،وهي األســاس يف تغيري أسلوب
التفكري لدى الشعوب.

في سلسلة «من زمن الكبار» وبرنامج «صاروا مية» ،كان الفتًا جسر التواصل الذي بنيته مع الذاكرة .ما سر ّ العالقة
المميّزة بينك وبين األرشيف؟
أنا بطبيعتي شــغوف بك ّل ما هو قديم .حتى يف منزيل ،هناك غرفة تبدو كأنها تعود اىل أيام األمري فخر الدين .أحبّ النوستالجيا
ُ
ولدت يف مرحلة الستينات .لكن هذا ال يعني أني منفصل عن الحارض ،بل أنا أستمع اىل اإلصدارات
وأعشق ذلك الزمن ،وأتمنى لو أني
الجديــدة وأتابعها .لكن بما ّ
أن ذلك الزمن قد انتهى ،بات يمكننا تقدير موقعه وقيمته والتعامل معه من وجهة نظر نقدية ،وبالتايل
يمكننا أن نستمتع به أكثر.

أثناء توقيع كتاب الديموقراطية المؤجلة

بعد هذه النجاحات المتتالية والتجارب المهنية المتنوّعة ،وفي ظل ّ الضوء الذي تعيش فيه اليوم ،ما الذي تغيّر
داخل جان نخول اإلنسان؟
شك يف ّ
ُ
ال ّ
كنت ضعيفا ً يف السابق .لكن ثقتي بنفيس ارتفعت أكثر ،واشتدّت
أن ذلك منحني قوّة أكرب ،وهذا ال يعني أني
يف داخيل املناعة تجاه األمور الســلبية .ففي الســابق كانت االنتقادات املزعجة تؤثّر بي كثرياً .لكن من جهة أخرىّ ،
بت
ُ
اختربت النجـــاح ،لم يعد بإمكاني
اليوم أشعر بالقلق أكثر أمام ك ّل عمل جديد أقدّمه ،وباتت املسؤولية أكرب .فبعد أن
العودة اىل الوراء.

حظــــــك اليـــــوم
الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

التعاون الجدّي واملخلص والنابع
من القلب مع الرشيك يثبت
العالقة بينكما وتغدو الصورة
أكثر وضوحا ً من السابق.

إفتح قلبك للرشيك ،وصارحه
بكل ما ينتابك من مشاعر
وشكوك ،فهو يتفهم كل كلمة.

يتحدث هذا اليوم عن الكثري من
املفاجآت اإليجابية التي لم تكن
تتوقعها وتزيدك اندفاعا ً وإقداما ً
رغم األجواء السلبية التي نعيشها.

يتحقق اليوم ما كنت تتمناه منذ
مدة طويلة ،الرشيك يصارحك
برغبته يف مساعدتك لتكون
حاسما ً يف قرارات مصريية.

عليك أن تعمل بجهد أكرب كي
تنجح عالقتك بمن تحب وتمضيا
بقية العمر معاً.

قد تعرف خيبة ،فال تدع
اآلخرين يشعرون بما أنت
عليه من وضع متأزم،
إذ يكفيهم همومهم.

المــــيزان

العقــــرب

القــــوس

الجــــدي

الدلــــو

الحــــوت

 23أيلول -
 23ترشين األول

 24ترشين األول -
 21ترشين الثاني

 22ترشين الثاني
 -21كانون األول

 22كانون األول -
 19كانون الثاني

 20كانون الثاني -
 18شباط

 19شباط -
 20آذار

قد ال تكون مرتاح البال هذه
الفرتة ،والسبب كثرة املشاكل
الصحية واملادية والعملية.

كن صبورا ً جداً ،فالوضع ال يالئمك
بل يضع العيص يف الدواليب ،ومع
ذلك تحقق ما يف بالك.

الوضع العاطفي يشهد جداال ً ال
يلبث أن يزول ،وتكون األجواء
أكثر إيجابية يف املستقبل القريب.

قد تشعر برضورة مواجهة
الحقائق ،وهذا يكون يف
مصلحتك إذا كنت واثقا ً بقدراتك
املهنية والفكرية.

املحافظة عىل وترية واحدة يف
العالقة بالرشيك ،قد تدخلكما يف
الروتني املم ّل ،لكنك ال تستطيع
تغيري ذلك يف الوقت الراهن.

تصطدم برشيك يحاول طرح
التحديات فتجد نفسك وسط
أزمة طارئة رسعان ما تحل.

١١

nidaalwatan.com
العـــدد  - 989السنــــة الـرابـعـة

NETFLIX CORNER

الـسـبـت  ١٩تشرين الثاني 2022

DOCUMENTARY

OUR RATING

 ...The Wonderمعجزة من نوع آخر

جـــــــــــاد حـــــــــداد
يقدّم املخرج سيباستيان ليليو يف فيلمه الجديد،
( The Wonderالفتــاة املعجزة) ،حكاية أدبية الفتة
وغريبة عن الرباءة وأقىص مشــاعر الرعب والذنب.
العمل مقتبس من رواية إيمــا دونوغو ،وهو يروي
قصة معجزة غري مألوفة يف حياة فتاة تغمرها نعمة
إلهية غامضة .قد يدخل هذا الفيلم يف خانة األعمال
التي تشــبه ( The Exorcistطارد األرواح الرشيرة).
تقدّم املمثلة فلورانس بيو شخصية "ليب" بأسلوب
مشــاكس ومقنع .إنها ممرضــة إنكليزية تأتي إىل
بطلب من لجنة
قرية يف أرياف أيرلندا ،يف العام ،1862
ٍ
مرموقة مؤلفة من كهنة وكبار الشــخصيات .هم
يك ّلفونها بتحليل املعجزة التي تحصل أمام أنظارهم.
لم تــأكل الفتاة الصغرية "آنــا" أي طعام منذ

Documentary

أربعة أشــهر ،ومع ذلك تبدو بصحة جيدة .يستقبل
والداها املذهوالن واملصدومــان" ،مااليش" (كوالن
برين) و"روزالني" (إيلني كاسيدي) ،عددا ً متواصالً
من املؤمنني الحقيقيني يف منزلهما الريفي الصغري،
ويُســمَ ح للزوار بالصعود إىل غرفة ابنتهما الطيبة
والتقيّة للتكلــم معها .تقدّم ابنة إيلني كاســيدي،
املمثلة الصاعــدة كيال لورد كاســيدي ،دور "آنا"
بطريقة مدهشة .بالعودة إىل القصة ،يوافق األبوان
عىل أن تراقب "ليب" ابنتهما للتأكد من أنها ال تخبّئ
الطعام .هي تتبادل األدوار كل ثماني ســاعات مع
راهبة مك ّلفة باملهمة نفســها .تضمن هذه العملية
تقييم وضع الفتاة انطالقا ً من الطب واإليمان يف آن.
تشــكك "ليب" بما يحصل يف البداية ،ويوافقها
الرأي الصحايف الجــذاب "ويليام برين" (توم بورك)
الــذي يرتدد إىل حانــة البلدة لتغطيــة هذه القصة
لصالح الصحافــة اإلنكليزية (وتحديــدا ً صحيفة
 ،Daily Telegraphمع أنه يعمل عىل ما يبدو لصالح
 Illustrated London Newsأيضاً) .هما يتساءالن:
كيف ي َ
ُعقل أن تنجح هذه الفتاة ذات الوجه املالئكي
بتنفيــذ خدعة ماكرة؟ مع مرور الوقت ،تقع "ليب"
بدورها تحت ســحر "آنا" الهادئ .يُر ّكز املخرج عىل
رضورة أن تؤمن هذه الشــخصية باملعجزات ،عىل
غرار جميع األشــخاص اآلخرين .رسعان ما ّ
يتبي
أنها تحمل صدمة خفية يف داخلها ،وهذا ما دفعها إىل
اإلدمان عىل صبغة األفيون .حتى أنها تميل إىل إيذاء
نفســها عرب طقوس غريبة( .هذا املوضوع يُذ ّكرنا
أيضا ً بفيلــم الرعب التهكمي املمتــاز A Banquet
(املأدبة) للمخرجة روث باكستون).
تستشــعر "آنا" الصغرية مــن جهتها معاناة
الجميع عن طريق حدســها القوي وتعيش دعوتها

بكل ســعادة ككبش فداء يف ســبيل البرش .تشعر
"ليب" ،املرأة اإلنكليزية ،بحقيقة ما يحصل أكثر من
اآلخرين يف بل ٍد ال يزال شــبح املجاعة الكربى يطارده
ُص عىل نرش الجوع عن طريق االســتعمار .حتى
وي ِ ّ
أن تهديدهــا اليائس بإجبار "آنــا" عىل األكل ينذر
باملواجهات اإلمربيالية املرتقبة.
تبقى رقــة املمثلــة فلورانس بيو وشــغفها
وتعاطفها اإلنســاني من أبرز القوى الدافعة يف هذا
الفيلم الذي كان لريزح تحت ثقل شــوائبه يف ظروف

أخرى .يبدو أن ليليو وكاتبتَي السيناريو إيما دونوغو
وأليس بريش يدركون هذا الواقع ،لذا يســتعملون
إطــارا ً مرسحيا ً لتقديم القصة وإبعاد املشــاهدين
عن أجــواء امليلودراما املفرطة .تحمل بيو أعباء هذا
العمل عــى عاتقها وتُ ّ
عب عن املفارقة األساســية
يف القصة بأفضل طريقة :لحــل هذا اللغز ،يجب أن
تستســلم "ليب" وتؤمن باملعجزة لكسب ثقة "آنا"
رسها املريع .يتطرق الفيلم يف الوقت نفسه
ومعرفة ّ
إىل تداعيات الجوع والخوف.

 Rewind & Playيكشف "اإلستعالء" على ثيلونيوس مونك
يســتعرض املخرج الفرنيس السنغايل آالن غوميس
يف الوثائقي  ،Rewind & Playمقتطفات غري معروضة
ســابقا ً من مقابلةٍ تلفزيونيةٍ مع نجم الجاز األمريكي
ثيلونيوس مونك بفرنسا عام  ،1969يكشف من خاللها
النظرة "االستعالئية" لصحايف أوروبي إزاء فنان أسود
خالل تلك الفرتة.
ويقــول غوميس ،عــى هامش عــرض الفيلم يف
مهرجان "مراكش الســينمائي الدويل" هذا األســبوع:
"أردت أن أُظهر اآللة التي تصنع وجهات نظر غري محايدة
تماماً ،وكيف كان التلفزيون يصوّر موسيقيا ً أسود يف تلك
الفرتة" .واعتم َد إلنجاز الوثائقي عىل أرشيف للقطات لم

ٍ
حــوار
توليف من
تلفزيوني أجراه الصحايف
تخضع أليّ
ّ
ٍ
الفرنيس هنري رونو مع املوسيقي األمريكي الشهري ،عُ ثر
عليها بالصدفة ،وأعاد تركيبها من دون أي تعليق يف فيلم
ممت ّد عىل  66دقيقة" .ويوضح املخرج أنه "أراد أن يقلب
الزاوية التي ُ
صوّرت من خاللها تلك املشاهد".
يبــدأ الفيلم بصورة للنجــم األمريكي التُقطت من
زاوية ضيّقة تُظهــره مُلقيا ً نظراتــه يف الفراغ ،بينما
يتصبّب جبينه عرقاً ،يف مقابــل صحايف ثرثار ال يظهر
منه أي تعاطف إزاء ضيفه .ويشــعر ا ُملشاهد بما يشبه
جدارا ً من سوء الفهم بني الرج َلني طيلة حوارهما الذي
تخ ّللتْه أحيانا ً لحظات مدهشة .فعىل سبيل املثال يسأل

الصحايف ،وهــو أيضا ً عازف بيانو ،مونك عن أول حفلةٍ
أحياها يف باريس بمناســبة "مهرجــان الجاز" عام
 ،1954فري ّد األخري قائالً إنه لم يكن يعرف أنه مشهور
يف فرنســا ،قبل أن يشــر إىل أنه ّ
تلقى األجر األق ّل بني
الفنانني املشــاركني يف املهرجان .لكــن رونو يقاطعه
بشــكل فجٍّ  ،ليلتفت نحو مخرج املقابلة قائالً" :برنار
ٍ
من األفضل حذف هذا املقطع .إنه غري الئق ،ال يجب أن
نتحدث عنه".
ويستعرض الرشيط الوثائقي ،الذي يبدأ بثّه بدور
السينما الفرنسية يف كانون الثاني  ،2023مشاه َد سوء
الفهم بني الرج َلني بغاية "تفكيكها"( .أ ف ب)

إلغاء بيع تذاكر جولة تايلور سويفت
ّ
املتخصص ببيع
أعلن موقــع Ticket Master
تذاكر األحداث الرتفيهيــة ،إلغاء عملية البيع العام
لبطاقات حفالت جولة تايلور ســويفت يف الواليات
املتحــدة ،بعد األعطال الكثرية التــي طالت عملية
البيع ا ُملســبَق للتذاكر .وأ ّكد أنه "بســبب ارتفاع
بشــكل كبري وعدم كفاية مخزون التذاكر
الطلب
ٍ
ّ
املتبقية لتلبية هذا الطلب" ،أُلغيت عملية البيع التي
كان من املقرر أن تحصل أمس الجمعة.

وأبدى مستخدمون امتعاضهم من هذا القرار،
يف ظــل انتظارهــم طويالً لحجــز تذاكر لحضور
الحفالت التي وصلت أســعارها إىل آالف الدوالرات.
وقال املوقع إنه باع مليونَــي تذكرة لنجمة البوب
لفنان بيو ٍم واحد ،مشريا ً
الثالثاء ،وهو رق ٌم قيايس
ٍ
إىل أنه ّ
تلقى  3.5مليارات طلب ما تســبّب بحدوث
أعطال يف نظامه.
ٍ
أعاد هذا الوضع إشــعال الجــدل حول هذه

الرشكة العمالقة يف مجال بيــع التذاكر والتي تثري
استيا ًء لدى مُحبّي املوسيقى منذ سنوات ،خصوصا ً
بسبب الرســوم الخفية واألسعار املرتفعة .وانتقد
مســؤولون أمريكيون االندماج يف عام  2010بني
 Ticket Masterو ،Live Nationإذ وصــف النائب
الديموقراطي ديفيد سيســلني هذه العملية بأنها
"احتكا ٌر خارج عن السيطرة".
(أ ف ب)

تصريح لتشارليز ثيرون يُثير جد ً
ال
ً
موجة من
أثار ترصيحٌ أ ْد َلت به تشــارليز ثريون
ردود الفعــل يف بلدها األم جنــوب أفريقيا ،فاملمثلة
الحائزة جائزة "أوسكار" اعتربت ّ
أن اللغة األفريقانية،
وهي لغة أسالف املستوطنني الهولنديني ،بطريقها إىل
الزوال .وقالت املمثلة البالغة  47عاماً" :ال يزال هناك
نحو  44شــخصا ً يتك ّلمون هذه اللغة ،فهي بالتأكيد
تتجه نحو الزوال .هي ليست ً
لغة مفيد ًة فعالً" .وضجّ
بتعليقات ّ
ٍ
عب فيهــا مواطنون عن
موقع "تويــر"
آرائهم إزاء ترصيح ثريون ،فمنهم من دعم رأيها بينما
شجبَه آخرون.

ٌ
نائبــة من حزب "مناضلــون من أجل
ودعمت
الحرية االقتصادية" اليســاري الراديكايل رأي املمثلة
بتغريد ٍة نرشَ تْها عرب حســابها يف "تويرت" ،بينما رأى
حزب "فريدم فرنت بلس" اليميني ّ
أن ترصيح ثريون
َّ
موفق".
"غري
واللغة األفريقانية هي إحدى اللغات الـ 11الرسمية
يف جنوب أفريقيا ،ويستخدمها نحو  12%من السكان
البالغ عددهم حواىل ستني مليون نسمة .كما أنها ثالث
أكثر لغة استخداما ً هناك بعد لغة "الزولو" والتي يتحدث
بها نحو  25%من الســكان .وللقوانــن التي فرضت

اســتخدام هذه اللغة دو ٌر يف اضطهاد املواطنني السود
خالل الحقبة التي ساد فيها نظام الفصل العنرصي.
وتف ّرعت األفريقانية من اللغــة الهولندية التي
كان يتحدث بها مستوطنون بدأوا ي َِصلون إىل جنوب
أفريقيا يف منتصــف القرن الســابع عرش .وأحدث
تاريخها جدال ً بشــأن ما إذا كان ينبغي اعتبارها لغة
أصلية أو مستو َردة .وعام  ،2020ألغت إحدى املحاكم
قرارا ً أصدرته "جامعة جنوب أفريقيا" بإلغاء دروس
تُعطى باألفريقانية.
(أ ف ب)
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وقـفـة من بـاريـس

شهرزاد أو الهجرة إلى الغرب
عــيــســى مــخــلــوف
يف القرن الثامن عرش ،وصلت
حكايــات شــهرزاد إىل باريس
بفضــل الرتجمة التــي أنجزها
املسترشق الفرنيس أنطوان غاالن
لـِ"ألف ليلة وليلة" ،ومن باريس
انتقلت إىل الغــرب حيث صدرت
يف لغات وترجمات عدّة ،وتركت
أثرا ً كبريا ً عىل املشــهد اإلبداعي
يف حقولــه املختلفة ،ال ســيّما
والفنّ .
ّ
إن الســحر الذي يف
األدب
هذه الحكايــات أعطى أجنحة
للمخيّلة ،وكشــف عــن قدرتها
عىل تضميـد الجروح النفسيّة،
ومواجهةِ الشعور بالسأَمَ ،
وخ ْل ِق
ُواز لعاملنــا من خالل ما
عالم م ٍ
تمثّله من جاذبيّة ودهشة.
لم تعد "ألــف ليلة وليلة" يف
الغــرب مج ّرد حكايات مســ ّلية،
بل أصبحت ،ومنذ القرن التاســع
عرش ،رؤية فنّيّة جماليّة وطريقة
يف التفكــر ،ويف تناوُل العالقة بني
الواقــع والخيال ،كمــا أصبحت
مــادّة للبحــث والدراســة لدى
البحّ اثة واألكاديميني ،وما ّد للتأمّ ل
واالســتلهام بالنسبة إىل املبدعني.
ّ
فتجسدت منذ
أما العالقة باملبدعني
اللحظــة األوىل لرتجمتها وفتحت
أفقا ً جديــدا ً لم يكــن معهودا ً يف
أوروبا من قبل .هذا األفق لم يخفت
بريقه يوما ً وال يزال مفتوحا ً حتى
تجــى ّ
ّ
مؤخرا ً يف معرض
اآلن ،وقد
يف "قرص طوكيو" للفنون الحديثة
يف باريس ،عنوانه "شهرزاد ليالً"،

تــــــكــــــريــــــم

صفحتان من المخطوط الذي اعتمد عليه أنطوان غاالن ويعود إلى القرن الرابع عشر (المكتبة الوطنيّة الفرنسيّة)

ويروي فيه ستة فنّانني معارصين
من جنســيّات عــدّة ،وعىل غرار
شــهرزاد ،حكاية زمنهــم ،لكن
بأســاليب مختلفة ،عــر أعمال
وتجهيزات سمعيّة برصيّة تهدف
إىل "التحــ ّرر من أنظمــة القهر
واالســتغالل التي تســتويل عىل
سلوكنا اليومي وتفكرينا".
يف موازاة ذلك ،ويف عداد الكتب
التي تصدر سنويا ًيف أوروبا ،صدرت
حديثا ً الرتجمة الفرنســيّة لكتاب
بعنوان "الكتاب األسود أللف ليلة
وليلة /مالحظات حــول تقاليد
الــرق وعاداته" للمســترشق
والكاتــب واأللســني اإلنكليزي
ريتشارد فرنسيس بورتون الذي
عُ ــرف أيضا ً من خــال ترجمته
لـِ"ألف ليلــة وليلــة" إىل اللغة

اإلنكليزيّة يف القرن التاسع عرش.
واآلن ،سيُضاف كتابه املرتجَ م إىل
مئات الكتب التي تحتويها "املكتبة
الوطنيّة الفرنسيّة" وتدور يف فلك
"ألف ليلة وليلــة" ،كما تحتوي
عــى كنز نادر مــن مخطوطات
"الليايل" ،ومــن بينها املخطوط
الذي اعتمد عليــه أنطوان غاالن
إلنجاز ترجمته ،ويرقى إىل القرن
الرابــع عرش .تقتيض اإلشــارة
إىل ّ
أن املكتبة الفرنســيّة سبق أن
ّ
خصصت معرضا ً شامالً لـِ"ألف
ليلة وليلــة" ،وهي تتضمّ ن كمية
هائلة من الكتب املصــوّرة التي
تروي لألطفال حكايات شهرزاد.
إضافــة إىل ذلك ،هنــاك محرتف
ّ
خاص بهؤالء األطفــال يع ّرفهم
بـِ"ألف ليلة وليلة" ،وانطالقا ً منها

بمالمح كثــرة من عوالم الرشق،
ويشجّ عهم عىل االســتيحاء من
حكاياتهــا اآلرسة (التــي جعلت
شهرزاد تنترص عىل املوت) ،وكتابة
نصوص جديدة ورسوم تستوحي
منها .وقد ّ
وفرت املكتبة لألطفال
ك ّل ما يلزمهم من إمكانات للتأليف
والرســم ،بما يف ذلــك األجهزة
أن عددا ً
الرقميّــة .نذ ُكر ،هنــاّ ،
من الكتّاب الكبــار ،ومن بينهم
األمريكي إدغــار ألن بو والفرنيس
تيوفيــل غوتييــه واألرجنتيني
خورخي لويس بورخِ س ،أضافوا
إىل "الليايل" ً
ليلة ثانية أو ثالثة بعد
األلف ،وذلك للتأكيــد عىل ّ
أن هذا
الكتاب هو أحــد الكتب املفتوحة
التي ال تنتهي.
ما زالت "ألــف ليلة وليلة"،

منذ صدور الجزء األوّل من ترجمة
املسترشق أنطوان غاالن يف العام
 ،1704حتــى يومنا هــذا عالمة
ثقافيّــة فارقة يف الغــرب .ولقد
تأثّــر بها ،كما رأينــا ،الكثري من
األدباء والفنّانني ،وجمعت حولها
ّ
ومتخصصني بارزين من
بحّ اثــة
أمثــال الكاتــب والباحث جمال
الدين بن شيخ واملستعرب أندريه
ميكل .وقد أنجــز اإلثنان ترجمة
جديدة لحكايــات الليايل صدرت
عن منشــورات "غاليمار" أواخر
القرن العرشين ،كما قدّما دراسات
علميّة مهمّ ة حول هذه الحكايات،
أُضيفت إىل دراسات أخرى تش ّكل
مرجعيّات أساسيّة يف هذا املجال.
هكــذا تكــ َّرس يف الغــرب
حضور "ألف ليلة وليلة" بصفتها

أحد وجــوه األدب العاملي الرفيع،
ووجدت مَن يتفاعــل مع م ِ
َكامن
اإلبــداع فيهــا ومــع خلفيّاتها
اإلجتماعيّة واألنرتوبولوجيّة .وما
كان ذلك ليحصل لوال التقدّم العلمي
واملعريف ،ولوال العلوم اإلنســانيّة
والقــراءة النقديّــة ،بينما أخذت
ُ
حكايات الليايل هذه تَضمُر وتُنازع
يف الفضــاء الثقايف الــذي وُلدَت
وترعرعت فيــه .أخربني جمال
الدين بن شيخ ،الذي كان يُد ِّرس
يف جامعة "السوربون" ويُرشف
عىل أطروحات جامعيّة فيهاّ ،
بأن
َ
ط َلبة وافدين مــن العالم العربي
كانوا حني يطلبون منه أن يقرتح
عليهــم عناوين بحــوث علميّة،
ويقرتح "ألف ليلة وليلة" ،يظنّون
أنه يُمازحهم أو يَستهزئ بهم...

ُ ELDAتكرّم ُمنتجين لبنانيين
ن ّ
ظمت "األكاديمية األوروبية للقيادة واملناظرات يف بريوت" ،Elda
إحتفاال ً تكريميا ً ُملنتجي أفالم لبنانيني تعاونوا مع النشطاء االجتماعيني
واملنظمات غري الحكومية املحليّة إلنتاج فيديوات ترويجية للقضايا التي
ِّ
مؤســس  Eldaكريستيان ستال .وتم تمويل
يختارونها ،وذلك بحضور
املرشوع مــن قبل وزارة الخارجية األملانية بالتعاون مع She Dares By
" ،Sabineمجتمع بريوت السينمائي"" ،إنجاز لبنان" و"منتل".
كما ن ُ ّ
ظم مُعسكر تدريبي قبل خمســة أيام من الحدث الرئييس يف
فنــدق  Small Villeبدارو ،حرضَ ُه  10من املشــاريع والفرق النهائية
ِّ
املتأهلة للتنافس عىل املراتب األوىل والجوائز النقدية .ومن املواضيع التي

ّ
الهشة ،الهجرة،
ت ّم تناوُلها ،ألم الحُ بّ  ،ظلم الحرب ،اإلعاقة يف املجتمعات
مح َّرمات الجنس والتعليم وخيال األطفال.
أتَ ْ
ت الجائــزة األوىل من نصيب  Condom Hunterلشــادي رباحي
ومارك باسط ،أما الجائزة الثانية فحصدَها Dad, I Want Peace With
 The Enemyلنور الهدى ،وســام فقيه ،بتول عــ ّز الدين ،غدير العيش
ودانيا الراعي .ونال الجائزة الثالثة  Change 2 Changeملرييام سعادة،
ّ
ريسا الربجي ،كوزيت ديب وسمري القواص.
ّ
خاصتَني ملرشوعَ ني إضافيَني هما:
ويف الختام ،ت ّم تقديم جائزتَــن
 Bulldozerملرينا صيداوي ،و Jawaإلميل بو ديوان.

إصــــــــــــدارات

"فاوست"

"بحثًا عن وطن"

ليوهان فولفغانغ فون غوته
عن "الدار العربية للعلوم ناشرون"

للينا زهر الدين
عن "الدار العربية للعلوم ناشرون"

صدر عن "الدار العربية للعلوم نــارشون" الجزء الثاني من
كتاب "فاوست" للشــاعر واملف ّكر األملاني يوهان فولفغانغ فون
غوتــــه ،نقله عن األملانية وقدّم له الدكتور نبيل الخوري ،أستاذ
الفلســفة يف الجامعة اللبنانية مع تمهيد ألنّماري شــيمّ ل .جاء
الكتاب باللغتَني العربية واألملانية ويتضمن قصيدة "الواحد والكل"
لغوته باإلضافة إىل القسم الثاني من التمثيلية املرسحية لـ"مأساة
فاوســت" ( .)1832مع العلم أن القسم األول من املأساة كان قد
إصدار سابق" .الواحد والكل" عنوان القصيدة
صدر عام  1808يف
ٍ
التي كتبها يوهان بعد تقدّمه يف الســنّ .
ولخص فيها فلسفته عن
الصريورة التي ال تتوقف .وبنا ًء عىل هذه الفلسفة ال يبقى أي كائن
عىل الشكل الذي اكتسبه يف وقت الحق ،بل إن عملية الحياة هي يف
حالة من التحوّل املتواصل .ينبغي للحياة أن ّ
تتغي وتتحوّل ،ينبغي
أن تكون مستعدة ألن تستسلم لعملية التحوّل األبدي.

تأتــي رواية «بحثا ً عن وطــن» لإلعالمية لينا زهرالديــن من وحي األحداث
واألجواء التي عاشــها اللبنانيون عىل مدى نحو أربعة عقود ،وهي قصة واقعية
ضمّ نتها الكاتبة الكثري من الحب والحنني واألمل وكذلك القهر والخذالن واليأس.
ّ
تتوقف ســارة للحظة عــن التفكري بالوطن
طوال فــرة غربتها ،لم
ّ
تتحي الفرصة للعودة إىل لبنان
وبأهلها وبعطر األرض التي تعشقها .كانت
بالرغم من الرصاعات التي تعصف به ،ومع إدراكها لحجم الصعوبات التي
ستواجهها ،سواء عىل الصعيد العائيل أو املهني أو االجتماعي وكذلك الوطني.
وها قد أتت الفرصة ولن تفوّتها .كان حنينها أقوى من كل اإلغراءات املادية
واملهنية ،وخشيتها أن يكرب ولداها بعيدا ً عن األهل والوطن كانت تتعاظم مع
ً
تاركة كل يشء ،املال
الوقت .حمَ لت أحالمها وطموحاتها يف حقيبة وعادت،
والعمل واملنصب والرفاهية.
لكنها ما لبثت أن اصطدمت بحجم منظومة الفساد التي تغلغلت يف كل
املؤسسات ،وبالعقلية الذكورية الفائضة.
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بعد  25عامًا...
عىل مــدى  25عامــاً ،تم ّكنت مجلة
 Banipalالعريقــة وبجدارة من أن تكون
النافــذة الوحيدة التي يطــ ّل منها األدب
العربي ،بكل تياراتــه وهويّاته ،عىل ق ّراء
اإلنكليزيــة يف العالم أجمــع .وأَبَت ّإل أن
تكــون منربا ً حقيقيا ً للحــوار بني اآلداب
العربيــة والعاملية ،هي التــي حم َلت يف
ٍ
باقات ال تُحىص من
صفحاتهــا وزواياها
املقاالت والقصائد والنصــوص العربية،
الشــعرية منها والرسديــة ،وترجمَتها
بحرفيّةٍ عاليةٍ إىل اإلنكليزية لتُحاكي أذواق
وثقافات الق ّراء األنغلوفونيني حول العالم.
وبعــد نصف قــرن مــن الكتابات
وامللفات والحوارات مع كتّاب وشــعراء
عرب ،قدّمت خاللــه املج ّلة أبهى وأنقى
ً
داعمــة إياه
صورة لــأدب العربــي،
خصوصا ً يف الحقبة التــي خضع فيها
ألحكا ٍم غري عادلة ج ّراء انتشــار ظاهرة
األصولية اإلســامية واإلرهاب الفكري
الذي تمثّلت ذروته بانفجار الحادي عرش
من أيلــول العام  .2001اليــوم ،تُصدر
عددها الـ 75مود ً
ِّعة فيه ق ّراءها ،وتُغلق
تاريخا ً ثريا ً بات بدون شك مرجعا ً فريدا ً
ّ
للنقاد والباحثني.
ّ
تأسســت مجلــة  Banipalيف
العــام  1998يف لندن عىل يــد النارشة

الـسـبـت  ١٩تشرين الثاني 2022

تو ّدع قرّاءها

مارغريت أوبانك تتحدث عن المجلة في معرض فرانكفورت (أرشيف المجلة)

الربيطانية مارغريــت أوبانك والكاتب
العراقــي صموئيل شــمعون ،وبالرغم
من الحواجــز املادية وغياب الدعم املايل،
ِّ
املؤسســان الشــغوفان باألدب
تم ّكن
العربي املعارص مــن تحقيق هذا الحلم،
ومعهما مرتجمون وكتّاب ّ
ونقاد ساهموا
متطوِّعني بم ّد أعــداد املجلة بالرتجمات
واملقاالت والنصوص .وصدر عددها األول
يف شهر شباط من العام نفسه.

وفازت بـ"جائزة الشــيخ زايد" التي
كانت بمثابة دع ٍم لها وملنشوراتها و ُكتبها،
ومنها روايــات ودواوين ومختارات أدبية
بالرتجمة اإلنكليزية .كما وأنشــأت عام
 ،2006جائزة "بانيبال  -ســيف غباش"
للرتجمــة ،بدع ٍم من مؤسســة "بانيبال
لألدب العربي" وبإدارة الرابطة الربيطانية
للكتّــاب .وبينما كانت تتهيّــأ للتوقف،
اختارت املجلة خوض مغامــر ٍة جديدةٍ،

العدد التأسيسي من المجلة باإلسبانية

العدد األخير...

ً
نسخة لها باإلسبانية وأصدرت
فأطلقت
عددها األول يف آذار .2020
وغداة إعالن قرارهــا بالتوقف عن
الصــدور ،أصدرت النــارشة مارغريت
أوبانك بياناً ،ودّعت فيه جمهورها .ومما
جاء فيه" :تأسســت  Banipalر ّدا ً عىل
النقص الفــادح يف ترجمة األدب العربي
إىل اللغة اإلنكليزيــة ...وها نحن نختتم
عملنا بالعدد  75مــن املجلة ،ال ألنها لم

تعد رضورية ،بل ألننا ،أنا وصموئيل ،لم
نعد قادرين عىل مواصلة العمل ،مؤمنني
بالوقت نفسه برضورة ّ
ضخ دماء جديدة
من الشــباب الذين يتمتعون بالحماسة
نفسها التي رافقتنا خالل هذه الرحلة".
وختم البيان" :هكــذا هي الحياة ،وهذه
النهاية الحتمية لرحلةٍ حافلةٍ باالكتشاف
والعطاء .لقد أدّينا واجبنا عىل أكمل وجه.
وداعاً ،وشكرا ً لكم".

بــــــيــــــئــــــة

ّ
الفن يحل ّ ضيفًا على "مؤتمر المناخ"

عىل غرار التح ّركات الصادمة التي ّ
نفذها ناشطون يف الفرتة األخرية
عىل لوحات فنانني كبار ِل َلفت انتباه الرأي العام ،أرادت الفنانة املرصية
بهية شهاب أن يغوص املشاركون يف "مؤتمر املناخ" يف "جحيم" االحرتار
املناخي .ففي منشأتها الفنية "الجنة والجحيم يف االنثروبوسني" أرادت
"قرصنــة" أجهزة التح ّكــم بمكيّفات الهواء يف املجمّ ــع الضخم الذي
يســتضيف مفاوضات املناخ برعاية األمم املتحدة بمنتجع رشم الشيخ
املرصي عىل البحر األحمر .وقالــت" :أردت أن أجعل املجمّ ع أكثر حرار ًة
ألنني قرأت بإحدى الدراســات أن الناس يف األماكن الحارة أكثر ميالً إىل
اإلقرار بوجود ّ
تغي مناخي ممّ ن هم بأماكن غري حا ّرة".
لكن بسبب اإلجراءات األمنية ،ق ّررت الفنانة استخدام مفاهيم
"معروفة من الجميع الجنة والجحيم" ما ســمح لها باللعب عىل

الحرارة بحســب القاعة أي "الجحيم" أو "الجنــة" .ويبدو أنها
نجحت يف إقناع شــخص واحد عىل األقل .حيث أوضحت الفنانة:
ٌ
شابة من صالة الجحيم وهي تقول :لن أرمي نفايات عىل
"خرجت
األرض بعد اآلن".
ويف حني احت ّل ناشــطو املنــاخ املتاحف ،ح ّل الفــن ضيفا ً عىل
 .COP27فقد غ ّ
طت الفنانة الهندية شــيلو شيف سلمان حائطا ً كامالً
بألوان مختلفة لتوجيه رسالة إىل "قادة العالم الذين يعتربون
يف املجمّ ع
ٍ
ً
جدارية كبري ًة تمثّل األدغال والحيوانات
كوكب األرض منتَجاً" .ورسمت
"للتذكري بــرورة العودة إىل الجذور" .أمــا املرصية رحاب الصادق
ً
ً
بيئية
خيمة عىل غرار خيام البدو ،وكتبت عليها رســائ َل
فقــد نصبت
باإلنكليزية واإلسبانية والعربية جُ معت من الشعوب األصلية( .أ ف ب)

جدارية الفنانة الهندية شيلو شيف سلمان

مسلسل اعتداءات الناشطين البيئيّين ُمستمر ّ
ّ
رش ناشــطون بيئيون يف باريس طال ًء عىل
تمثال لتشارلز راي ،اإلسم البارز يف مجال النحت
األمريكي املعــارص .وأعلنت حركــة "التجديد

األخــر"  Dernier Renovationالبيئيــة التي
ينشــط أعضاؤها منذ أســابيع عدة يف فرنسا
من خالل إغالق عددٍ مــن الطرقات أو مقاطعة

الطالء على تمثال تشارلز راي في باريس

السيارة التي ل ّونها أندي وارهول مغطاة بالدقيق

عروض ومباريات ،مسؤوليّتها عن هذا الترصّ ف
عرب "تويرت".
و ُر ّش بالطالء الربتقايل تمثال "الحصان والخيّال"
ّ
يجسد رجالً يمتطي حصاناً،
 Horse And Riderالذي
ويقع يف الساحة األمامية ملبنى "بورس دو كومريس"
الــذي يضــ ّم مجموعــة امللياردير فرانســوا بينو.
وغ ّردت وزيرة الثقافة ريما عبــد امللك عرب "تويرت":
ّ
"إن التخريب املرتبط بأســباب بيئيــة يتّخذ منحى
ُّ
ً
موجهة
لتفقد التمثال،
تصاعدياً" .وتوجّ هت إىل املكان
شكرها "للمرمِّمات اللواتي ّ
تدخلن رسيعاً".
يُذكــر أن حركة "التجديد األخــر" هي جزء
من شــبكة "ايه  "22املوجودة يف  11دولة غربية،
وتُضاعــف خطواتها االحتجاجيــة خصوصا ً مع
رش أعضــاء تابعني لها منذ أســابيع عدة الطالء
عىل أعمــال فنية ،للتنديد بالتقاعــس يف ما يتع ّلق
بالقضايــا املناخية ومطالبــة الحكومات باتخاذ
ٍ
إجراءات فعّ الة يف هذا املجال.
ويف السياق نفسه ،غ ّ
طى ناشــطون بيئيون يف

تنسحب من الصين
أعلنت رشكة ألعاب الفيديو األمريكية العمالقة Blizzard Entertainment
أنها ستُع ِّلق معظم أنشطتها يف الصني بسبب عدم تجديد اتفاقيةٍ مع رشيكها
املحيل بهذه السوق األكرب عامليا ً بالقطاع .وأقامت الرشكة األمريكية التي تتخذ
من كاليفورنيا مق ّراً ،والقائمة عىل ألعاب فيديو شهرية ،وجودا ً لها يف الصني
منذ عــام  2008من خالل التعاون مع رشكــة  NetEaseالصينية العمالقة.
وتستمر العقود الحالية بني الرشكتَني حتى شهر كانون الثاني .2023
ّ
اتفاق" ملواصلة
تتوصال إىل
لكن  Blizzardقالت إن املجموعتَني "لــم
ٍ
ّ
وسيتلقى الالعبون
رشاكتهما ،وأضافت" :سنع ّلق املبيعات يف األيام املقبلة

َّ
مفصلـــــــة قريباً".بدَورها ،أ ّكدت  NetEaseأن
الصينيون معلومات
الكثري من ألعــاب  Blizzardلن يتم "تجديدهــا" يف الصني ،وهي World
 ،Of Warcraftوسلســلة  ،StarCraftو ،Hearthstoneو ،Warcraftو
 ،Reforgedو ،Heroes Of The Stormو Overwatchو.Diablo
وتشــ ّكل ألعاب الفيديو مصدر إيرادات طائلة يف الصني ،لكن القطاع
يخضع منذ العام املايض لقيو ٍد مشــدَّد ٍة من السلطات الراغبة بالتصدّي
لتبعاتها الســلبية عىل املستخدمني الصغار يف الســن ،خصوصا ً لناحية
تسبُّبها باإلدمان( .أ ف ب)

مدينة ميالنو اإليطالية ســيارة  BMWل ّونَها الفنان
األمريكــي أندي وارهول ،يف خطــو ٍة قالوا إنها ترمي
إىل "دق ناقوس الخطر بشأن االنهيار املناخي" .فقد
ّ
رش أربعة ناشطني من حركة "الجيل األخري" ثمانية
كيلوغرامات من الدقيق عىل السيارة ،وهي من طراز
 ،1979معروضــة يف مركز "فابريــكا ديل فابوره"
الثقايف الذي يســتضيف حاليا ً معرضا ً إستعاديا ً عن
مع ّلم فن "بوب آرت" الشهري .وألصقت ناشطتان عىل
األقل أيديهما باألرض يف قاعة العرض وســط دهشة
الزائرين ،فيما كان آخرون يحاولون تنظيف العمل.
ويف األسابيع األخرية ،حصلت سلسلة هجمات
ّ
نفذها ناشطون يقولون إنهم يريدون توعية الرأي
العام بشــأن التغري املناخي ،فألصقوا أيديهم عىل
سلســلة لوحات "حســاء كامبل" الشهرية ألندي
وارهول يف أسرتاليا ،كما رموا حساء الطماطم عىل
إحدى لوحات سلسلة "دوار الشمس" لفان غوخ يف
لندن ،وكذلك بطاطا مهروسة عىل تحفةٍ فنيةٍ لكلود
ٍ
متحف قرب برلني( .أ ف ب)
مونيه يف

١٤
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الـسـبـت  ١٩تشرين الثاني 2022

مكمالت الفيتامين ...D
ّ
أداة للوقاية من أمراض المناعة الذاتية؟
ّ
مكمالت الفيتامين  Dممتازة للصحة ،إذ ُيفترض أن تعطي منافع متنوعة تتراوح بين الوقاية
تكثر المزاعم التي تعتبر
من السرطان والخرف وتجنّب االلتهابات وأمراض القلب.

د .روبــــرت شــــمــــيــــرلــــيــــنـــــغ

ال يزال جــزء كبري من هــذه املنافع
املزعومة غري مثبت لألسف .مع ذلك ،يأخذ
ماليني الناس الفيتامني  Dلتجنّب مجموعة
واســعة من االضطرابــات الصحية ،بما
يف ذلــك بعض أمــراض املناعــة الذاتية.
تستكشف دراســة جديدة نرشتها "املجلة
الطبية الربيطانية" هذا املوضوع عن كثب.
ارتكزت هذه الدراســة عىل بيانات
جُ ِمعت خالل تجربة واسعة منذ سنوات.
ُ
طلِب من أكثر من  25ألف شــخص من
كبار السن عشوائيا ً أخذ الجرعات التالية:
•  2000وحدة دولية من الفيتامني D
أو دواء وهمي مشابه يوميا ً (هذه الجرعة
هي أعىل مــن الكمية اليومية املوىص بها
للراشدين ،لكنها أقل من العتبة القصوى
التي تبلغ  4آالف وحدة دولية).
•  1000ملــغ من زيت األوميغا  3أو
دواء وهمي مشابه يومياً.
بعد مرور خمس سنواتُ ،
ش ّخصت
حاالت جديدة من أمراض املناعة الذاتية
وسط املشاركني يف الدراسة.
الحظ الباحثون تراجع خطر اإلصابة
بأمراض املناعة الذاتيــة لدى من أخذوا
مكمّ الت الفيتامــن  .Dلكن عند التعمق
ّ
توصل الباحثون
يف تحليل نتائج الدراسة،
إىل االستنتاجات التالية:
• أصيــب  123شــخصا ً ممن أخذوا
الفيتامــن  Dبنوع من أمــراض املناعة
ً
مقارنــة بـ 155شــخصا ً يف
الذاتيــة،

املجموعة التي ّ
تلقت الــدواء الوهمي ،ما
يساوي تراجعا ً بنسبة  .22%إنه رقم بارز،
لكن انخفضت نسبة الخطر الحقيقية من
 12شخصا ً من أصل ألف إىل .9.5
• كان التهاب املفاصل الروماتويدي،
وألــم العضــات الروماتزمــي ،وداء
الصدفية ،من أكثر الحاالت شــيوعاً .لم
تمنع مكمّ الت الفيتامني  Dأي حالة من
أمراض املناعــة الذاتية بطريقة مؤكدة،
ولم يرصد الباحثــون أي منفعة إال بعد
جمع عدد أمراض املناعة الذاتية كلها.
• كانت منافــع الفيتامني  Dأكثر
وضوحا ً عند تحليل آخر ثالث ســنوات
من الدراسة فقط ،ما يثبت أن االستفادة
من أخذ املكمّ ــات يوميا ً ال تتّضح قبل
مرور فرتة.

• لم تســجّ ل املجموعة التي ّ
تلقت
أحمــاض األوميغا  3الدهنيــة تراجعا ً
يف خطــر اإلصابة بحــاالت مؤكدة من
أمراض املناعة الذاتية.
• كانت اآلثــار الجانبيــة خفيفة

هل يمكن اعتبار الفيتامين  Dعالجًا آمنًا وطبيعيًا للوقاية من األمراض أو معالجتها؟
استنادا ً إىل األبحاث الراهنة التي لم تتّضح نتائجها بعد ،تكثر االستنتاجات املتوقعة .قد نكتشف مثالً أن الفيتامني  Dال يفيد
الشــخص العادي لكنه يعطي منافع كثرية لآلخرين .تتعلق الخطوة األساسية إذا ً بتحديد الفئات األكثر ميالً لالستفادة منه .قد
تفيد املكمّ الت من يحملون تاريخا ً عائليا ً يف بعض أمراض املناعة الذاتية مثالً.
يف الوقت الراهن ،يجمع الباحثون أحدث املعلومات عن الفيتامني  .Dلكن قد تكشــف األبحاث املستقبلية أن جرعة أو تركيبة
مختلفة من الفيتامني تعطي منافع استثنائية .أهم ما يف األمر هو أن تسمح هذه الدراسة وأي أبحاث أخرى بتحسني طريقة فهم
دور الفيتامني  Dيف نشوء أمراض املناعة الذاتية.

Health Matters

مكمالت ُمعدّلة إلبطاء مسار التنكس البقعي
ّ
إستنتجت دراســة نرشتها مجلة
«جاما» لطب العيون أن أفضل تركيبة
وأكثرها أمانا ً إلبطــاء تطور التنكس
البقعــي املرتبط بالســن (الســبب
األكثــر شــيوعا ً لفقــدان البرص بعد
عمر الخمســن) ،تقيض بانتزاع البيتا
كاروتني من مكمالت العيون وإضافة
اللوتني والزياكسانثني .حلل الباحثون

يف البداية املكمالت التي تبطئ التنكس
البقعي يف إطار «دراسة أمراض العيون
املرتبطة بالسن» التي نُرشت نتائجها
يف العام  .2001شــملت تلك الرتكيبة
الفيتامينَني  Cو ،Eوالنحاس ،والزنك،
والبيتا كاروتني ،وكانت األبحاث تربطها
برتاجع مخاطر التنكس البقعي بنسبة
 .25%لكــن ربطت دراســات أخرى

ومشــابهة لتلــك التــي ظهــرت لدى
مستهلكي املكمّ الت والدواء الوهمي.
تُعترب هذه الدراســة العشوائية من
أفضــل األبحــاث التي استكشــفت أثر
مكمّ الت الفيتامني  Dعىل مخاطر التع ّرض

ألمراض املناعــة الذاتية .لكــن ارتكزت
الدراسة عىل حاالت أبلغ عنها املشاركون
بأنفســهم وأكــدت عليهــا مراجعات
السجالت الطبية الحقاً ،ما يعني احتمال
اإلغفال عن بعض أمراض املناعة الذاتية.
كذلك ،لم تشمل الدراسة إال كبار السن
(بلغ متوســط أعمارهــم  67عاماً) .إنه
عامل مهم ألن جزءا ً مــن أمراض املناعة
الذاتية األكثر شــيوعاً ،مثــل داء الذئبة
والتهاب املفاصل الروماتويدي ،يبدأ عموما ً
يف بداية سن الرشد .كانت النتائج لتختلف
إذا ً لو شملت الدراسة مشاركني أصغر سناً.
انطالقــا ً من هــذه الدراســة ،قد ال
نحتاج جميعــا ً إىل أخذ مكمّ الت الفيتامني
 .Dيف املقــام األول ،يجب أن يؤكد باحثون
مســتقلون آخرون هــذه النتائج .ورغم
العناوين الحماسية بدرجة مفرطة حول
هذا املوضوع ،اقترص تراجع نسبة الخطر
فعليا ً عىل حالتَــن ونصف من أصل ألف،
ويحتاج مئات الناس إىل أخذ الفيتامني D
يوميا ً طوال ســنوات لتجنب حالة واحدة
من أمــراض املناعة الذاتيــة .كذلك ،قد
يتفاعــل الفيتامني  Dمــع أدوية أخرى،
ويصبح اإلفراط يف استهالكه ضارا ً أحياناً.

مكمالت البيتا كاروتني برسطان الرئة
لدى املدخنني الحقاً.
لهذا السبب ،بدأت تجربة جديدة
انطالقا ً من «دراســة أمراض العيون
املرتبطة بالســن» يف العــام .2006
ُ
طلِب من  4آالف شــخص تقريبا ً أن
يأخذوا املكمالت املستعملة يف الدراسة
عشــوائياً ،أو يج ّربوا تركيبة جديدة
تشمل اللوتني والزياكسانثني بدل البيتا
كاروتني .بعد مرور خمس ســنوات،
ّ
تبــن أن الرتكيبة األصلية تتزامن مع
زيادة خطر اإلصابــة برسطان الرئة
لدى املدخنني السابقني بنسبة الضعف
تقريباً .يف املقابــل ،لم ترفع الرتكيبة
الجديدة التي تخلو من البيتا كاروتني
احتمــال التع ّرض لهــذا الرسطان،
وســمحت يف الوقت نفسه بتخفيض
خطر التنكس البقعي املرتبط بالسن.
راقب الباحثون املشاركني يف النسخة
الثانية من «دراســة أمراض العيون
املرتبطة بالسن» طوال خمس سنوات
أخرى .وبعد مرور عرش ســنوات ،لم
تتغري النتيجة :بقــي خطر التنكس
البقعي منخفضا ً لدى من اســتعملوا
الرتكيبة الجديدة ،من دون أن يرتفع
خطر اإلصابة برسطان الرئة.

قلة النوم تزيد نوبات
اإلنسداد الرئوي المزمن

تكشف دراسة جديدة أن املصابني بانسداد رئوي مزمن يصبحون أكثر عرضة
لنوبات ضيق التنفس إذا كان نومهم مضطرباً .يشري هذا االنسداد إىل مرض رئوي
تدريجي وغري قابل للشفاء ،وهو يصيب ماليني الناس حول العالم .تتعدد العوامل
التي تُسبّب النوبات ،وهي ترتاوح بني ملوثات الهواء والفريوسات.
ّ
مدخنا ً حاليا ً
ن ُ ِشت نتائج الدراسة يف مجلة «النوم» ،وكانت قد تعقبت 1647
وسابقا ً عىل مر ثالث سنوات( .يكون معظم املصابني باالنسداد الرئوي املزمن من
املدخنني) .وصف املشــاركون نوعية نومهم بنا ًء عىل ســبعة قياسات ،منها مدة
االضطرابات ،وتوقيتها ،ووتريتها .جمع الباحثون ردود املشــاركني يف إطار قياس
ً
مقارنة بمن ســجّ لوا
لنوعية النوم ،ثــم قارنوها مع عدد النوبات التي تصيبهم.
أفضل درجات النوم ،كانت املجموعة التي تعاني من قلة النوم عموما ً أكثر عرضة
بنسبة  25%لنوبات االنســداد الرئوي املزمن خالل السنة الالحقة .أما املجموعة
التي سجّ لت أسوأ درجات النوم ،فكانت مع ّرضة للنوبات يف السنة الالحقة بنسبة
شبه مضاعفة.

اقــــتصــــاد

nidaalwatan.com
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الـسـبـت  ١٩تشرين الثاني 2022

ّ
أكد أن ال خطر على األمن الغذائي والمنتج المحلّي يصل إلى  110دول

بوشكيان :السوق تعتمد على 60%
من الصناعة الغذائية الوطنية
بـــاتــريــســيــا جــالد
نقــض وزير الصناعــة يف حكومة
ترصيف األعمال جورج بوشــكيان كل
األجواء الســلبية التي تُشاع حول تهديد
عدم إنجاز لوائح السلع املستوردة ،األمن
الغذائي .فتلك املنتوجات سيفرض عليها
رسم جمركي ملدة  5سنوات بنسبة 10%
اذا كان يصنّع لها مثيل يف لبنان بكمّ يات
تكفي اإلستهالك املحيل ّ وتلك التي تصنّف
كسلع فاخرة.
وأ ّكــد يف حديث اىل «نــداء الوطن»
أنه «ال يوجد خطر ولو بنســبة 1%عىل
األمن الغذائــي ،فصادرات املواد الغذائية
اللبنانية تبلغ مليار دوالر وهي متواجدة
يف كل دول العالــم ،ألن تكفي الســوق
املحليّة؟» وأضاف« :ال أعلم كيف سيكون
هناك تهديد لألمن الغذائي» ،وذلك ردا ً عىل
ســؤال عن إعالن نقابة مستوردي املواد
الغذائية أن»عدم صدور اللوائح يشــ ّكل
تهديدا ً لألمن الغذائي».
وعن اجتماعــات اللجــان إلعداد
اللوائح قال« :هناك لجــان تلتئم دوريا ً
لدراسة الئحة املنتوجات التي سيفرض
عليها رسم جمركي بنسبة ،10%عىل أن
تلتئم بعدها اللجنــة الفرعية التي تضم
وزراء اإلقتصاد وممثلــن عنهم ولجانا ً
لالطالع عىل اللوائــح وإجراء التعديالت
عليها».
واعتــر أن التأخري يف إنجازها ناجم
عن إجراء املزيد من الدراسات والتدقيق
يف تلك التي ستدرج يف اللوائح ألن الهدف
هو حماية املستهلك والدولة والصناعي
طبعاً .فحماية الصناعة املحليّة من خالل
تلك ال ّلوائح ســتحول دون إغراق السوق
املحليّة بالبضائــع األجنبية والتي تطال
كافة الصناعات املحليّة والقطاعات حتى

ّ
ســتحفز املنتجــات الزراعية ،فكل
انها
مصنع يح ّرك عجلــة  16قطاعا ً وبذلك
سندعم الصناعة وليس اإلسترياد».

ال رسوم على الصناعة الوطنية

وشدّد عىل أنه «ال رسوم جمركية عىل
الصناعة املحلية بمــا فيها املواد األولية
التي يت ّم اســتريادها لزوم اســتخدامها
ّ
محفز
يف الصناعة الوطنيــة ،وهذا األمر
كبري لإلقتصاد اللبنانــي» .ولفت اىل أن
«الصناعــات الوطنية هــي اليوم يف ع ّز
ازدهارها ،وغالبيــة املنتجات املوجودة
يف الســوبرماركات هي صناعة لبنانية
وال ّلوائح التي ستصدر ستُبعد عن السوق
اللبنانية إغراقها بالسلع األجنبية».
ففرتة ما قبل األزمة املالية لن تكون
كما بعدها ،اذ باتت السوق املحليّة تعتمد
عىل نســبة ترتاوح بني  50و  60%من
الصناعــة الوطنية ارتفاعا ً من نســبة
 10%سابقاً ،محوّلة اإلقتصاد من ريعي
اىل إنتاجي.
ّ
يفضل دائما ً
فاملستهلك اللبناني كان
رشاء املنتج املســتورد لثقتــه بالرقابة
وبنوعية املنتــج األجنبي ،أما اليوم وبعد
ارتفاع اســعار السلع املســتوردة من
الخارج خصوصا ً بعــد جائحة كورونا
ّ
وتضخم كلفة الشــحن بســبب اندالع
الحرب الروسية األوكرانية وارتفاع سعر
رصف الــدوالر مح ّلياً ،ونظــرا ً اىل جودة
الصناعة املحليــة ومواكبتها «املاركات»
املعروفة واملستهلكة يف لبنان ،عمد بعض
املصانع اىل ال ّلحاق بركــب تلك املاركات
وتصنيع مثيالتها وبأسعار أق ّل ال سيما
املواد الغذائية ومواد التنظيف واملطهّ رات
ّ
تفش جائحة كورونا،
التي ازدهرت مع
«حتى أن الدول التي نســتورد منها بات
لبنان يصدّر اليها ولكن الســوق املحلية

غالبية السلع المعروضة في السوبرماركات صناعة وطنية (رمزي الحاج)

ال رسوم جمركية على الصناعة
المحلية بما فيها المواد األولية
معتادة عىل اإلســترياد مــن الخارج»
استنادا ً اىل بوشكيان.
ونظــرا ً اىل جودة املنتــج اللبناني،
أوضح أن «الصادرات اللبنانية باتت تصل
اىل  110دول يف العالــم ،حتى ان كل دول
العالم باتت تستخدم الصناعة اللبنانية
فيما السوق املحلية تعتمد عىل كل ما هو
مصنوع يف لبنان».

الدوالر الجمركي وارتفاع األسعار

وحول تداعيات رفع ســعر الدوالر
الجمركي مــن  1515لــرة اىل  15ألف
لرية اي بزيــادة  10مرات عىل املنتجات،
قال بوشــكيان إن «ك ّل املواد الصناعية
واألولية التي تدخــل اىل البالد معفاة من

رسم الـ3%

وكانت جمعية الصناعيني اللبنانيني
أثــارت أمــس األول مســألة مبارشة
«الجمارك» باســتيفاء رســم مقطوع
بنســبة  3%عىل كافة املعــدات واملواد
األولية الصناعية ،معتربة ان ذلك «يشكل
مخالفة للمادة  71مــن قانون املوازنة
العامــة للعــام  2022والقايض بتحديد
الســلع واملعدات الصناعية املعفاة من
الرســم املقطــوع ،بمرســوم يتخذ يف

 37مليار ليرة من «"الضمان"» للمستشفيات

كرة القدم

من هم الالعبون األعلى أجرًا؟
يتصدر النجم الفرنيس
«كيليــان مبابــي» البالغ
من العمــر  23عاما ً قائمة
الالعبني األعىل أجرا ً يف كأس
العالــم لكرة القــدم لعام
 ،2022وهــي البطولة التي
تستضيفها قطر.
يذكر أن «مبابي» ساعد
فرنســا قبل أربع ســنوات
فقط يف الفوز بكأس العالم
لكرة القــدم للمرة األوىل منذ
العام  ،1998وتــم اختياره
كأفضل العب شــاب يف هذا
الحــدث الذي اســتضافته
روسيا.
ويعــد «مبابــي» أحد
أكثــر الرياضيــن نجاحا ً
من الناحيــة املالية يف كرة
القدم ،إذ سيحصل عىل 128
مليــون دوالر قبــل خصم
الرضائب ورســوم الوكالء
يف موســم ،2023-2022
ً
وفقــا لتقديرات «فوربس».
وذلك ألنه ســيتقاىض 110
ماليني دوالر بما يشمل راتبه
وحصة مــن مكافأة توقيع
هذا املوســم وذلــك بفضل
تمديد العقد ملدة ثالث سنوات
مع «باريس سان جريمان»،
فضالً عــن  18مليون دوالر

الرسوم الجمركية «صفر جمرك» لـ21
قطاعا ً يف الصناعة الوطنية ،وســتبقى
معفاة لتحفيز ودعم الصناعة الوطنية».
الفتــاً ،اىل أن «زيادة الــدوالر الجمركي
ّ
ستحفز اإلقتصاد واملنافسة يف الصناعة
املحلية وستنخفض األسعار».
أما توقيت إقرار الــدوالر الجمركي
فبات قريبــا ً وال يعلم بوشــكيان متى
سندخل يف مرحلة التنفيذ.

مجلس الوزراء بناء عــى اقرتاح وزراء
املالية والصناعة والزراعــة واإلقتصاد
والتجارة».
وأعربت الجمعية عن رفضها املطلق
لذلك التدبري ،إال أنه ت ّم ح ّل تلك املســألة،
فجرت كما أوضــح نائب رئيس جمعية
الصناعيني اللبنانيــن جورج نرصاوي
لـ»نداء الوطــن»« ،إتصاالت بني وزيري
الصناعــة واملالية ،وتــ ّم التواصل مع
مديريــة الجمارك وأعيد ســحب تدبري
اســتيفاء تلك الرسوم» ،الفتا ً اىل أن «هذا
الرسم املقطوع كان يتم تقاضيه من قبل
إدارة الجمارك عىل املعدات واملواد األولية
الصناعية ،إال أنه اتّخذ قرار بوقفه لفرتة
ّ
املحل .انتهت
 3ســنوات دعما ً لإلنتاج
تلك الفــرة ولم تت ّم املطالبــة بإلغائها
مجدداً ،فاستعادت إدارة الجمارك عملية
تحصيلها نظــرا ً اىل الحاجة اىل الواردات،
إال أن خاتمة اإلتصاالت التي جرت أعادت
وقف العمل بها».

أصدر املديــر العام للصنــدوق الوطني للضمان
االجتماعي الدكتور محمد كركي قرارا ً قىض بموجبه
«إعطاء املستشــفيات املتعاقدة مع الصندوق سلفات
مالية عن شــهر ترشين الثانــي  2022بلغت قيمتها
حواىل  37مليار لرية .تو ّزع بني املستشفيات واألطباء
وســوف تحوّل هذه املبالغ اىل حسابات املستشفيات
واللجان الطبيّة فيها خالل األيّام القليلة القادمة».
ويف ســياق متصــل ،جــدّد كركــي دعوته اىل
املستشــفيات «كــي تلتــزم بالتعرفــات الطبيّــة
واالستشــفائيّة الجديــدة التــي صدرت عــن إدارة
الصندوق ،وعدم تقايض أيّة فروقات مالية تحت طائلة

وقف السلفات املالية وفسخ العقود املربمة معها عند
اإلقتضاء».
كما طالب «الدولة اللبنانية بدفع الديون املتوجّ بة
عليها للصنــدوق واألموال املرصودة لــه يف املوازنات
العامّ ة ،وال سيّما موازنة العام  2022بعدما ت ّم نرشها
يف الجريدة الرسمية هذا األســبوع وأصبحت نافذة،
من أجل تأمني التمويل الالزم لزيادة التعرفات الطبية
واالستشــفائية والدوائية بعدما ت ّم باألمس اإلنهاء يف
مجلس اإلدارة بمرشوع مرســوم لزيادة التعويضات
العائلية  3أضعاف املعمول به حاليا ً كما سبق واقرتحه
املدير العام».

مطالبة برفع التعويضات العائلية

يجنيها من عقــود الرعاية
بمــا يف ذلك صفقــات مع
«نايكي» و»ديور» و»إي إيه
سبورتس» وغريها.
ويف املركز الثاني بالقائمة
يأتــي األرجنتينــي «ليونيل
مييس» – البالغ مــن العمر
 35عامــا ً – الذي قال بالفعل
إن مونديال  2022ســيكون
األخري بالنســبة لــه ،ومن

املتوقع أن يكــون األمر كذلك
بالنسبة للربتغايل «كريستيانو
رونالدو» الذي سيبلغ  38عاما ً
يف شباط املقبل.
وبصــورة إجمالية ،من
املتوقع أن يجنــي الالعبون
الخمسة األعىل أجرا ً يف كأس
العالــم مــا مجموعه 452
مليون دوالر هذا املوســم.
(أرقام)

إعترب اإلتحاد الوطني لنقابات العمال واملســتخدمني يف لبنان القــرار الصادر عن مجلس إدارة الصندوق
الوطنــي للضمان اإلجتماعي بتاريخ « ،2021/11/17مجحفا ً بحق املضمونني ،ويتغاىض عن ا ُملذكرة املطلبية
التي سبق وتقدم بها اإلتحاد اىل املديرية العامة للضمان».
وأعلن انه «وتصحيحا ً للواقــع يجدد اإلتحاد املطالبة برفع قيمة التعويضــات العائلية إىل ما كانت عليه
سابقا ً  75%من الحد األدنى لألجور الذي كان مبلغ  225ألف لرية لبنانية عن العائلة كاملة» ،كما طالب «برفع
هذا املبلــغ إىل  1,950,000لرية لبنانية ،وليس كما أقر الضمان  645ألف لرية لبنانية وفقا ً ملا طالب به اإلتحاد
العمايل العام».
ولفت اىل «إهمال املطالب التي وردت يف ا ُملذكرة املذكورة بإعادة دفع التعويضات العائلية من قبل الضمان
اإلجتماعي للمضمونني بشكل مبارش كما ينص قانون الضمان اإلجتماعي ،وليس كما يحصل حاليا ً بدفعها إىل
أصحاب العمل الذين يف غالبيتهم ال يدفعونها للعمال املضمونني».
وطالب اإلتحاد «بتطبيق املرسوم  10110بتاريخ  2013/3/22الذي أعاد ربط التعويضات العائلية بالحد
األدنى لألجور يف القطاع العام ،وبأن يتــم تطبيقه عىل القطاع الخاص كما هو الحال يف القطاع العام املعمول
به حالياً».
وطالب بأن «تطبق عىل السائقني وكل من يطبق عليه قانون الضمان اإلجتماعي ،عىل أن يصبح التعويض
العائيل عن أرسة كاملة وخمسة أوالد وزوجة  1,950,000لرية لبنانية يف الشهر عىل أساس الحد األدنى املرصح
عنه للضمان  2,600,000لرية لبنانية».
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بنوك خارج الخدمة ...واإلصالح!
(*)
يدري ما قد تكــون النتيجة جراء هكذا اصالحات
سمــــر القــــــزي
ويف ظل غياب ضوابط ملنع االستنسابية؟ إذ يمكن
للقانون أن يُقدِّم خدمات سياســية خاصة وهو
يف الجــزء األول من سلســلة "بنوك خارج
يُبقي ســلطة تحويل األموال بشــكل أسايس بيد
الخدمة" ،تمكنّا من تقدير حجم االقتصاد النقدي
الحاكم شخصياً.
باألرقام وإظهار من يســتفيد من نمو االقتصاد
توفري غطــاء قانوني للمصارف لتربير
.
البديــل الجديد .فكان جليا ً أن املؤسســة املالية
ترصفاتها الســابقة غري القانونية تجاه املودعني
األمريكية "ويسرتن يونيون" ،Western Union
بحيث ال يســتطيع أحد منهــم مقاضاتها .كما
ومن خالل وكيلها الرئيــي يف لبنان "أو إم تي"
يمنعهــم النَص من اتخاذ اإلجــراءات القانونية
 ،OMTضالعــة يف االقتصاد النقدي غري القانوني
الالزمة الستعادة ودائعهم.
الــذي يتســبّب يف مضاعفة معانــاة اللبنانيني
والــركات يف جميــع أنحاء البالد جراء شــحّ
لم يأت قانــون الـ"كابيتال كونرتول"
.
املقرتح كجزء من نهج متكامل للتعايف من األزمة.
السيولة بالدوالر .لقد بات نظام الحواالت النقدية
لذا غري معروف عىل أي أساس سيصدر.
اآلن أحدث ما اخرتقته امليليشيات واملافيا!
إن هذا القانون امليلء بالشوائب والذي
.
يحمــي املصارف عىل حســاب
المخطط الفاسد لمصرف
ّ
مصالح املودعني ما هو إال غطاء
لبنان
الكرب رسقة يتعرض لها شــعب
ترتبط "ويســرن يونيون"
عــر التاريخ .كما أنــه بوضعه
مبــارشة ،مــن خــال وكيليها الكابيتال كونترول يوفر
صالحيات تعســفية بــن يدي
الرئيســيني يف لبنان "أو إم تي"
غطاء للمصارف لتبرير
حاكم املرصف املركــزي واللجنة
و"بوب فينانس" ،Bob Finance
باملخطــط الفاســد ملــرف تصرفاتها غير القانونية
املعيّنة سياسيا ً وبعيدا ً عن أي آلية
تجاه المودعين
شفافة ،من شــأنه أن يُعيدنا إىل
لبنان املركزي والذي يُســتخدم
غياهب الثقب األســود للمرصف
المتصاص الدوالرات من السوق
املركــزي حيث بدأت الخطيئــة األصلية واختفت
اللبنانية مقابل رسوم ثابتة بنسبة  3%ملصلحة
أموال املودعني.
هاتني الرشكتــن .أما الرشكة الثالثة املتورطة يف
منذ أكثر من عامني ونص الـ"كابيتال
.
هذا املخطط الفاســد ،فهي رشكة "سيتيكس"
كونرتول" مدار بحــث يف مجلس النواب من دون
 CTEXلصاحبهــا حســن مق ّلد الــذي هو عىل
أن يرتافق ذلك مع بحث أي مسوّدة ملرشوع قانون
ارتباط مع رئيس مجلس النواب نبيه ب ّري.
إلعادة هيكلة املصارف .الخيــار االمثل أن يُطبَّق
عقب صــدور املقــال األول "بنــوك خارج
الـ"كابيتال كونرتول" أثناء صياغة حل للتعامل
الخدمة" بتاريخ  11ترشيــن األول  ،2022أعلن
مع الودائع املجمّ دة .أما يف واقــع الحال القائم،
املرصف املركزي يف اليوم التايل أنه ســيوقف هذه
فإن حال ً للودائع املجمّ دة لم ي َ
ُصغ حتى والتوصل
العملية ،فانخفض سعر رصف الدوالر األمريكي
اىل القانون يف هذا الصدد أمر رضوري .كما أن أي
للرية اللبنانية من  40ألفــا ً إىل  34ألفا ً مما أراح
إصالحات جادة يجب أن تســر جنبا ً إىل جنب مع
الناس كثريا ً حينذاك .لكن بعد مرور شهر عىل ذلك،
قانون إعادة هيكلة املصارف.
وتحديدا ً يف  7ترشين الثاني  ،2022أعلن املرصف
املركزي أنه سيســتأنف الــراء ،وبالتايل فإنه
الموازنة ...مسرحية وحبر على ورق
سيستمر بدفع نسبة  3%إىل "أو إم تي" و"بوب
أع ّد مرشوع املوازنة وزير املال يوسف الخليل
فينانس" و"ســيتيكس" فتعود املياه اآلسنة إىل
وفريقه مع متابعة حثيثة من نائب رئيس مجلس
مجاريها .من املرجــح أن املرصف املركزي يدفع
الوزراء سعادة الشامي وهو ا ُملحاور الرئييس مع
مــن احتياطه أو ممّ ا تبقى مــن أموال املودعني
صندوق النقد الدويل.
رسوم الـ .3%فإن ســدّدت بالدوالر فيعني انها
أين كان الخطأ؟ إســتند مرشوع املوازنة عىل
مما تبقى من أموال املودعني وإن سددت باللرية
أرقام وهميــة خلت من أي رؤية
اللبنانيــة فيعنــي ان املرصف
واضحة لسعر الرصف املستخدم.
املركزي يلجأ اىل طباعة العملة ما
كمــا تضمنت افرتاضات بشــأن
يؤدي حكمــا ً اىل التضخم .وهكذا
زيادة الجمارك والرضائب التي لم
فإن عملية النهب تستمر!
وضعت اإلصالحات
تُ ّ
حصل عمليا ً لسنوات عدة بسبب
بإرادته،
سواء أكان مرغما ً أو
المطلوبة في يد من
الفساد وسوء اإلدارة.
فإن محافظ املــرف املركزي
رياض ســامة أضحــى يُثري تسبّبوا باألزمة ...ويجنون
هــذه األرقــام أشــبه
منها الثروات
بـ"مرسحية" ،فهــي "حرب عىل
حليفا ً وصديقــا ً للرئيس الرويس
فالديمري بوتــن وصديقا ً مقربا ً
ورق" وُضعــت لتربير املســتوى
املنخفض من العجز الذي ورد يف مســوّدة املوازنة
لرئيس "التيــار الوطني الحــر" النائب جربان
ولتضليــل صندوق النقد الــدويل واملواطنني .لقد
باســيل ،عرب الوكيل "أو إم تي" التابع للرشكة
جاء يف ادعاءات الشــامي أن صندوق النقد الدويل
األمريكية "ويسرتن يونيون".
وعد بســد فجوة عجز املوازنة .مــن هنا حض
لذا إذا كان وجود مصارفنــا خارج الخدمة
الربملانيني عــى اإلرساع يف التصويت عىل األرقام
قد أوقعنــا يف ورطة هذا النظــام النقدي البديل
العشــوائية الوهمية ،لدرجــة أن رئيس مجلس
الغارق يف الفســاد من أخمص قدميه حتى أذنيه
الوزراء شــارك النواب بعض األرقام شــفهيا ً ال
ويف تمويل املنظمات اإلرهابية واألفراد الخاضعني
خطيا ً ُقبيل التصويت عىل املوازنة بدقائق.
للعقوبــات ،فما الــذي يُبقينــا رازحني "خارج
ّ
ســيتعي
لتغطية فجــوة أو عجز املوازنة،
الخدمة"؟
طباعة النقود مما سيتســبب بزيــادة التضخم
وبمزيــد من االنخفاض يف قيمة اللــرة اللبنانية
االصالحات وصندوق النقد
املتدنية أصالً.
منذ التفاهم عىل "اتفاقية مستوى املوظفني"
ما شهدناه يف هذه الحالة كان ترشيعا ً يُف َرض
 SLAمع صندوق النقد الدويل يف نيســان ،2022
ُ
يف مجلــس النــواب تحت ذريعة أحــد متطلبات
طلب من حكومة ميقاتي إنجاز أربعة إصالحات
صندوق النقد الدويل ،قــد ينتج عنه أثر تضخمي
لكي يتســنى لصندوق النقد الدويل امليض ُقدما ً يف
برنامج إنقاذ لبنان.
كارثي عىل االقتصاد ممــا يُعاكس تماما ً الهدف
املنشود من تدخل صندوق النقد.
هذه اإلصالحات االربعة هــي :إصدار قانون
بضغطــه إلجبار النــواب عــى تمرير هذه
"كابيتال كونرتول" ،إقــرار املوازنة لعام ،2022
املوازنة ،يســتغل الشــامي صندوق النقد الدويل
إجراء إصالحات بشــأن قانون الرسية املرصفية
كغطاء أو وســيلة "إلهاء" إلخفاء فساد الجهة
وإصدار قانون إعادة هيكلة القطاع املرصيف.
التي تُديــر وزارة املال .وهو بذلك يُضفي عليها يف
نفس الوقت نوعا ً من الرشعية .كما أن الشامي –
الكابيتال كونترول
باتباعه املبادئ الفاسدة مليقاتي – يُضلل صندوق
الصيغة املقدمة للـ"كابيتال كونرتول" أعدها
النقد الــدويل والعموم بجعلهــم يظنون أن هذه
وزير املال يوســف الخليل ،نائــب رئيس مجلس
إصالحات تُقدّم حلوالً ،لكنها يف الحقيقة ليســت
الوزراء سعادة الشامي ،مستشار رئيس الوزراء
كذلك.
نقــوال النحــاس باإلضافة إىل مستشــارين من
حني وصل نص املوازنة إىل لجنة املال واملوازنة
مرصف لبنان املركزي .تنص النسخة التي رفعت
النيابيــة ،رفضــت اللجنة التصويــت عليها أو
اىل مجلس النواب عىل اآلتي:
تمريرها مشرية اىل إفتقار األرقام التي تضمنتها
إعطاء صالحيــات تعســفية للجنة
.
للدقة بســبب تعدد أسعار الرصف املستخدمة ما
يرأســها حاكم املرصف املركــزي للبت يف تحويل
يحول دون إمكان التنبؤ باإليــرادات والنفقات.
األموال إىل صناعــات معيّنة وأفراد معفيني ،ومن
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يشء من هذا القبيل .لقد أكد العديد من الربملانيني
لكن الهيئة العامة ملجلس النواب صوتت عىل هذه
رصحوا أنهم يتعجّ بــون كيف تُج ّزأ
املوازنة متجاوزة بذلك مالحظات اللجنة.
الذين إســتُ ِ
اإلصالحات وتُ َ
رسل إىل الربملان من دون اي ترابط
تمكن أصحاب الشــأن من تمريــر املوازنة
مع الخطة .لذا كان يتع ّذر عليهم أن يفهموا عىل
يف الربملان يف  26أيلول املــايض ،بينما قال جميع
أي أساس كانوا يُجرون التعديالت عىل النصوص.
النــواب الذين تم إســترصاحهم إنها موازنة غري
ٍ
تعــاف اقتصادي حني
صيغــت أول خطــة
مجدية وغري قابلة للحياة .والســؤال هنا ،ما هو
كانت حكومة حســان دياب يف السلطة .شاركت
املنتظر من موازنة لعام  2022أعدّت وعرضت عىل
رشكــة "الزارد" يف املســودة األوىل للخطة عام
مجلس النواب يف وقــت متأخر من العام أي قبيل
 .2020أما حكومة ميقاتي التي شــكلت بعدها،
أيام من الربع االخــر منه؟ غالبية بنودها تكون
فقد أعــادت صياغة الخطــة القديمة بناء عىل
قد طبقت فإما نجحت أو فشلت ،فمن يعلم!
"اتفاقية مســتوى املوظفني"  SLAاملعقودة مع
صندوق النقد الدويل وعدّلتها وأعادت تقديمها إىل
قانون السرية المصرفية
لجنة املال واملوزانة النيابية يف نســخ متعدّدة ،إذ
صاغ مرشوع هذا القانون وزير املال يوسف
تسلم أعضاء اللجنة ثالث نسخ من خطة التعايف
الخليل ونائــب رئيس مجلس الوزراء ســعادة
االقتصادي منذ بداية األزمة.
شامي ومستشارو مرصف لبنان املركزي.
تجدر االشــارة اىل أن لجنة املــال واملوازنة
عُ ــرض عىل الربملــان رغم تضمنــه ثغرات
ال تُصــوت عىل خطط الحكومة وإنما تدرســها
عدة ،أحدها أنه يُســمح للمسؤولني الحكوميني
وتق ّرهــا تمهيدا ً لرفعهــا اىل الهيئة العامة حيث
والقضاء بالوصول إىل حسابات األشخاص بشكل
يتم التصويت عليها .كما ان الخطط الثالث التي
عشــوائي ومن دون ضوابط أو آليات شــفافة،
وردت كانت تفتقر إىل التفاصيل
وكذلك من دون وجود قوانني من
والتماسك بسبب النهج الحكومي
شأنها حماية البيانات الشخصية
غــر املنظــم يف إعــداد حزمة
للمودعــن مــن النــر Data
سعادة الشامي الذي يتبع اإلصالحــات ،ممــا صعّ ب عمل
.protection acts
يف غيــاب قانــون لحماية المبادئ الفاسدة لنجيب لجنة املال واملوازنة.
بنــاء عىل ما تقــدّم ،أصبح
البيانات وجهاز قضائي مستقل،
مقاتي يضلّل صندوق
واضحــا ً أن الفاســدين يف
يُمكن ملــروع القانون أن يرتك
النقد الدولي
الحكومات املتعاقبة التي سيطر
النــاس عرضة لالبتــزاز عىل يد
عليها "حزب اللــه" وحركة أمل
موظفي القطاع العــام املوالني
وحلفاؤهما ،بالتعاون مع مرصف لبنان املركزي،
لألحزاب الحاكمــة يف الحكومة مما قد يؤدي إىل
يُفرغــون اإلصالحــات من مضمونها املنشــود
اضطهاد سيايس للمعارضة.
ويلقــون بالكــرة إىل اللجان يف مجلــس النواب
يف حني أن رفع الرسيــة املرصفية أمر بالغ
وغريها.
األهمية لتحسني عملية تحصيل الرضائب وزيادة
املساءلة والشــفافية ،فإن حماية عموم الناس
مسودات قوانين مشبوهة
من اســتغالل املك َلفني بتنفيذ القانون أمر ال يقل
املرصف املركزي وبالتعاون مــع وزارة املال
أهمية.
التي يسيطر عليها الثنائي الشيعي يكتب مسوّدات
حني رفعت ســويرسا الرسية املرصفية عن
قوانني مشبوهة يتم عدم إقرارها يف الربملان حيث
الحســابات العاملية يف عــام  ،2018كان لديها
تتطلب الصياغة وإعــادة الصياغة .إن كل خطة
قوانني لحماية البيانات أُلغيت تدريجيا ً عىل مدار
أعدّتها الجهات املذكورة تم عدم إقرارها يف الربملان
سنوات عدة ،وليس وفق إجراء واحد.
وأُعيد إرسالها إىل الحكومة أو الوزارة املعنية التي
بعد ما يقــارب عام من التفــاوض ،عُ رض
بدورها إحتاجت اىل أشــهر عدة مــن أجل إعادة
أخــرا ً مرشوع تعديل قانــون الرسية املرصفية
صياغتها.
عىل الربملــان يف  19ترشيــن األول  .2022فيما
هذا ال يعني أن الربملان هــو من يفرمل إقرار
ذكر صندوق النقــد الدويل يف تقريره القانوني إن
هذه القوانني ،بل يعني أن لدينا يف السلطة أشخاصا ً
"تعديالت قانون الرسية املرصفية التي تم تبنيها
فاسدين غري أكفاء يحاولون االستمرار يف فسادهم
يف  26تموز تُمثل إصالحا ً جوهريا ً لنظام الرسية
املعتاد .بشــكل عام ،يُســتخدم برنامج صندوق
املرصفية يف لبنان ،مما يُقربه من املعايري الدولية
النقد الــدويل للدفع بإتجاه تطبيق اإلصالحات عىل
واملمارسات العاملية الجيدة".
املســتويني املايل والنقدي ولكن مــن دون اقرتانه
باإلصالحات السياســية وبإصالح القطاع العام.
قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي
إن املؤسسات اللبنانية واالفراد باتوا عرضة إلدارة
لم يُرســل هذا القانون إىل الربملان بعد .كتبه
عامة فاسدة تتحكم يف مصريهم بالكامل.
سعادة الشــامي ويوســف الخليل ومستشارو
املرصف املركــزيُ ،
الثنائي الشــيعي يســيطر عــى وزارة املال
لياجعه صندوق النقد الدويل.
منذ ســنوات ،وإن كنتم تعتقــدون أنه قادر عىل
تأخروا يف إرسال املسودات إىل الربملان.
اإلصالح يف ظل العقوبــات املفروضة عىل "حزب
أخرياً ،يتوجب رسم خطة حكومية متكاملة
الله" واالقتصاد النقدي املزدهر الذي يُغذيه ،فأنتم
للتعايف االقتصــادي ويجب أن تكــون القوانني
مخطئون .أقــل ما يقال عن وضع اإلصالحات بني
املذكــورة أعاله جــزءا ً من هذه الخطــة .إال أن
أيدي من تسببوا يف األزمة املالية ويجنون الثروات
مســودات ومشــاريع هذه القوانــن تصل إىل
من االقتصاد النقدي بأنه أمر مثري للسخرية.
الربملان من دون أي ترابــط يف ما بينها وتُعرض
لكن ما يثري الدهشــة أكثر هو كشف النواب
عند الحاجة امللحّ ة دون أي صلة بخطة التعايف أو

إقـــتـــصـــاد

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٩٨٩السنــــة الـرابـعـة

الذين تواصلنا معهم إلعداد هذا املقال ان صندوق النقد
الدويل إستغرق أشــهرا ً عدة قبل أن يعود بمالحظاته
عىل بعض اإلصالحات املرســلة من الجانب اللبناني
ليعيد االخري صياغتها.

مماطلة الصندوق

عىل سبيل املثال ،أُهدر الكثري من الوقت عىل قانون
الرسية املرصفية الذي استغرق وقتا ً طويال ً لصياغته
ألن صندوق النقد الدويل كان يأخذ أحيانا ً ثالثة أشهر

١٧

الـــســـبـــت  ١٩تشرين الثاني 2022

مما ّ
تبقى من احتياط ودائع األفراد .بامتالكها نظام
للعودة إىل الجانب اللبناني قائــا ً له إن عليه إضافة
التحويالت النقدية ،تحصل عىل  3%من مرصف لبنان
املزيد من التعديالت .فتــرع اللجنة املتخصصة بعد
عىل كل دوالر يتعاملون معه من احتياطيات املرصف
ذلك بتعديله وإرســاله مجدداً ،لتقبع النسخة املعدلة
املتبقية .مع ذلك ،فإن املجتمع الدويل وصندوق النقد
شــهرين آخرين مع صندوق النقد الدويل .يتزامن كل
الدويل يعهدان إىل الثنائي الذي يتعامل مع وزارة املال إىل
هذا مع تع ّرض النواب اللبنانيني لضغوط الســفارات
جانب مرصف لبنان املتواطئ بتقديم إصالحات لدولة
الغربية من اجل االرساع بإقــرار اإلصالحات املقدمة
غارقة يف اليأس .حينما يتم تسليمها أخريا ً بطريقة أو
وعدم عرقلة املســودات املقرتحة .لقــد أفاد بعض
بأخرى ،فإنها تتعثر عند صندوق النقد الدويل الذي ال
هؤالء النواب أنهم كانوا بني املطرقة والســندان حيث
يبدو كذلك أنه يف عجلة من أمره إلنقاذ لبنان.
تعرضــوا لضغوط للتصويت عــى إصالحات كتبتها
لقد كانت تكلفة تخ ّلف لبنان عن الســداد كارثية
طبقة سياسية فاسدة لم ترق إىل مستوى املسؤولية،
عىل جميع قطاعات االقتصاد .باإلضافة إىل انخفاض
مجازفني باتهامهم بإفشال هذه اإلصالحات .وبمجرد
قيمة اللــرة ،يُمكــن تلخيص الفاتــورة يف جميع
أن يمرروها ،يف الغالب ستتعثر أكثر مع صندوق النقد
الدويل وهو كما ّ
القطاعــات عىل النحو االتــي * :التكلفة عىل الناتج
تبي ليــس يف عجالة من أمره إلنقاذ
املحيل اإلجمايل هي الهبوط من  55مليار دوالر أمريكي
لبنان.
إىل  22مليــارا ً عــى مدى ثالث ســنوات وهو آخذ يف
باتت مســألة وقت فقط قبل أن يفقد اللبنانيون
التناقص.
الثقة يف قدرة برنامج صندوق النقد الدويل عىل الدفع
* تكلفــة الفرصة الضائعــة البالغة  100مليار
لتطبيق اإلصالحات الحقيقية وأن يبدأوا التشــكيك يف
حتى اآلن.
الحاجة إىل مثل هذا الربنامج أصالً .لكن كما ذكرنا ،ال
*هناك خسائر املرصف املركزي التي تشمل ودائع
يبدو أن صندوق النقد الدويل نفسه يف عجلة من أمره
األفراد بقيمة  186ملياراً.
للنظر يف ملف لبنان .وكأن ثمة كلمة رس إلنقاذ لبنان
لم تُع َ
* تقييم تدمري جميــع القطاعات الخاصة ،من
ط بعد.
العقارات إىل التعليم والرعاية الصحية
إىل جيل مستقبيل ّ من العمالة املهاجرة.
مثبث برمودا
هكذا ينتهي بنا األمر عند خسارة
هناك طبقة سياســية فاسدة
قد تفــوق قيمتهــا  700مليار دوالر
حازت عىل األغلبيــة يف الربملان عىل
في مشروع الكابيتال
أمريكي لالقتصــاد ككل .لكن ال يزال
مدى السنوات الســت الفائتة وهي
كونترول صالحيات
هناك مــن يثنون عىل تخلــف لبنان
نفسها التي أبعدت لبنان عن حلفائه
تعسفية للجنة يرأسها
عن ســداد دفع  1,3مليار لســندات
الطبيعيــن واملســتثمرين األجانب
حاكم مصرف لبنان
"اليوروبوند" وعىل املستشــارين غري
املبارشين .هذه الطبقة حرصت حني
األكفاء الذين ضغطــوا عىل الحكومة
لم يتبق يشء للرسقة عىل نهب ودائع
آنذاك لتتخلف عن الســداد "غري النظامي" ،ذاك الذي
الناس ( 86مليار دوالر أمريكي) من القطاع املرصيف.
أدى إىل أسوأ تخلف عن السداد بني الدول .اختفى اآلن
يبدو وكأن هذه الودائــع إختفت بطريقة ما يف مثلث
أولئك املستشــارون ،أكانوا محليني او إستقدموا من
"برمودا" املســمى مرصف لبنان املركزي ،مما جعل
ّ
حض رئيس الجمهورية ورئيس
الخارج فقط بهدف
لبنان بأكمله "بنوكا ً خارج الخدمة".
الحكومة عىل التخلف عن الســداد .أمــا من لديهم
نفس الطبقة السياســية تلك لديها ســلطة عىل
الحلول فما ِمن فرصة أمامهم للوصول إىل السلطة.
وزارة املــال .فللبقاء عائمة عــى اقتصاد ذي "بنوك
لألسف ستبقى بنوكنا خارج الخدمة واإلصالح!
خارج الخدمة" ،أنشــأت اقتصاد ظل نقدي جنبا ً إىل
(*) خبرية باألسواق املالية العاملية
جنب مع مرصف لبنان املركزي ليســتمر يف إثرائهم

وفيــــــــات
بسم الله الرحمن الرحيم
إنا لله وإنا إليه راجعون
وليد جنبالط
الحزب التقدمي االشرتاكي
آل حرب وعموم أهايل غريفة
ينعون إليكم بمزيد من الحزن واألىس
قائد جيش التحرير الشعبي قوات الشهيد
كمال جنبالط سابقا ً

املناضل العميد رجا حرب

املنتقل إىل رحمته تعاىل يوم الخميس 17
ترشين الثاني 2022
يصىل عىل جثمانه اليوم السبت الواقع فيه
 19ترشين الثاني  2022الســاعة الواحدة
بعد الظهر يف مسقط رأسه غريفه (الشوف).
تقبل التعازي بعد الدفن أيام الســبت 19
واألحــد  20واالثنــن  21ترشين الثاني
 2022من الســاعة الرابعة حتى السابعة
مسا ًء يف دار البلدة  ،غريفه .ويوم األربعاء
الواقع يف  23ترشين الثاني  2022يف دار
الطائفة الدرزية  ،بريوت من الساعة الحادية
عرش قبل الظهر حتى الخامسة مساءً.
لالتصال والتعزية:
زوجته :مي أبو عساف حرب 70984311
اوالده :حســام حــرب03358877 :
(مستشار رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي
النائب تيمور جنبالط)
زوجته امييل وهاب حرب70774334 :
روال حرب03192554 :
جاد حرب71173031 :
اسامة حرب71611452 :
أشقاؤه:عمادحرب00971551400113:
زوجته ريما بو شمس الدین
املرحوم أســعد حرب زوجته احالم سعد
حرب71793029 :
شقيقاته :إيمان حرب زوجة دريد حرب:
70184479
لينا حــرب زوجــة رفعــت التيمائي:
03809910

تـتـمـــات
"محرقة"  8آذار" :تسريبة" جديدة تستهدف...

ومن هذا املنطلق ،اســتكمل رئيس «التيار الوطني» اســتغالل زيارته
الفرنســية إلطالق املزيد من املواقف املثرية للزوابع اإلعالمية والسياسية يف
بريوت ،فاستأنف حملة التشــهري برئيس «تيار املردة» سليمان فرنجية عرب
أثري إذاعة «مونتي كارلو» باعتباره ال يصلح لرئاسة الجمهورية ألنه ليس من
أصحاب «التمثيل الوازن» ،مع مواصلة تســطري الرسائل املشفرة إىل «حزب
الله» من خالل تصويبه باألمــس عىل عدم صوابية املبدأ الذي أعلن «الحزب»
اعتماده يف اختيار مرشحه الرئايس ،بحيث ر ّد عىل تأكيد السيد حسن نرصالله
وجوب أن يكون رئيس الجمهورية املقبل وفيا ً لـ»الحزب» وال يطعنه يف الظهر،
بالقول« :أنا ال أتفق مع «حزب الله» ّ
بأن حماية املقاومة وســاحها هو الهّ م
الوحيد اآلن ،لكنني أتفهم مخاوف الحــزب وأتفهم باملقابل مخاوف الطرف
اآلخر املناهض له» ،ليقرن رســالته هذه بأخرى عرب وكالة «رويرتز» شــدد
فيها بوصفه «زعيم أكرب كتلة نيابية» عىل حقه يف الرتشح للرئاسة ،وأردف:
«اتّخذت قرارا ً بعدم ترشيح نفيس من أجل تجنّب الشغور لكنّني ( )...لن أقبل
ّ
سأترشح».
أن يكون لديّ رئيس سيّئ ،ويف هذه الحالة بالطبع
أما يف بريوت ،وبعدما فضح رئيس املجلس النيابي نبيه بري زيارة باسيل
الرسية له عشــية مغادرته إىل باريس ملحاولة عقد «صفقة» رئاســية معه
بمعزل عن «حزب الله» ،ســارع رئيس «التيار الوطني» إىل نفي أن يكون زار
«عني التينة» من دون علم الحــزب ،يف حني أملحت مصادر مقربة من «التيار
الوطني» إىل وجود «جناح أســايس يف حزب الله ال يرى مصلحة يف ترشــيح
فرنجية للرئاســة ويدفع باتجاه التوافق عىل مرشح رئايس آخر مع باسيل
باعتباره الوحيد القادر عىل تأمني املظلة املسيحية ألي مرشح يتبناه «الحزب»
وهذا ما لم يمكن أن يحصل يف حال اإلرصار عىل ترشيح فرنجية».
توازياً ،ويف ســياق تأجيج نريان «محرقة» الرتشــيحات الرئاسية عىل
ضفة قوى  8آذار ،توقعت أوساط واسعة االطالع أن تكون «الخطوة التالية»
لباســيل بعد ترسيبه تســجيالً صوتيا ً من باريس تعمد من خالله «حرق»
ترشيح فرنجية ،التحضري» لســيناريو مشابه يف أهدافه الرئاسية» ربما من
خالل «ترسيبة جديدة» تستهدف هذه املرة قائد الجيش العماد جوزيف عون
من منطلقات ترمي إىل التشــكيك بأدائه عىل رأس املؤسسة العسكرية عرب
استحضار مواقف سابقة له إبان ثورة  17ترشين التهامه بأنه كان مشاركا ً
يف مخطط تقويض العهد العوني من خالل تراخيه يف ضبط الشارع ورفضه
التصدي للتحركات التــي نفذتها مجموعات ميدانية مناهضة للعهد وتياره،
وصوال ً إىل ما بدأ يرتدد عىل لسان أوساط «مرينا الشالوحي» بشكل رصيح يف
اآلونة األخرية عن توجيه اتهامات مبارشة لقائد الجيش بالضلوع يف ما تعتربه
«عملية قمع مقصودة» ملنارصي «التيار الوطني» أمام محطة «أم تي يف» إثر
اإلشكال الذي حصل يف استديو برنامج «صار الوقت» ومحيطه.
ويف الغضون ،اسرتعت االنتباه أمس املواقف التي أطلقها رئيس مجلس
القضاء األعىل القايض سهيل عبود والتي بدا فيها كمن «يبق البحصة» يف ملف
التشــكيالت القضائية ردا ً عىل حملة التجني التي استهدفته من جانب العهد
العوني وتياره ،إذ أكد يف كلمته ملناســبة تأدية قضــاة جدد اليمني القانونية
أمــام هيئة خاصة ملحكمة التمييز انعقدت برئاســته« :لبنان دولة القانون
الذي نســعى إليه جميعا ً ال يمكن أن يتحقق من دون قضاء مســتقل ،وال
قضاء مســتقالً من دون إقرار قانون جديد يضمن استقاللية القضاء ،وقد
أثبتت التجربة أ َّن إرادة التغيري وحرية القرار غري املســندتني إىل قانون يك ّرس
االستقاللية بقيتا عاجزتني عن إحداث الخرق املطلوب ،وال قضا َء مستقالً من
دون تشكيالت قضائية شاملة» ،ليكشــف يف ضوء ذلك ّ
أن إجهاض السلطة
السياسية إصدار مرسوم التشكيالت القضائية الكاملة والجزئية تم «بذرائع

عدة ليس من بينِها تأمني حُ سن سري املرفق القضائي ،إنما لتأمني مصالحها
الخاصة ومصالحها فقط».

الثوار خالل جنازات غاضبة" :الباسيج" و"الحرس"...

ويُعتقد أن الخميني ولد يف هذا املنــزل مطلع القرن املايض .وت ّم تحويل
املنزل الحقا ً إىل متحف الســتذكار الخميني الذي باتت صوره تُحرق وتُشوّه
وتُرمــى بالبيض والحجارة ...وتُــداس يف ك ّل أنحاء البالد ،وســط هتافات
تُنادي بإســقاط النظام وبـ»املوت» للمرشد األعىل عيل خامنئي الذي يصفه
املتظاهرون بـ»الديكتاتور القاتل».
توازياً ،أشــعلت جنازات إيرانيني ،بينهم فتى ،تقول عائالتهم إنّهم ُقتلوا
يف الحملــة األمنية القمعية التي تُ ّ
نفذها الســلطات ض ّد املتظاهرين ،موجة
احتجاجات جديدة وواســعة مناهضة للنظام .ونزل مئات األشــخاص إىل
شــوارع مدينة إيذة يف جنوب غرب إيران خالل جنازة كيان بريفاالك البالغ 9
سنوات.
وأكدت والدته خالل مراســم الجنازة أن كيان أُصيب األربعاء برصاص
قوات األمن ،علما ً ّ
أن مســؤولني إيرانيني ادّعوا أنــه ُقتل يف «هجوم إرهابي»
ّ
نفذته جماعة إرهابية .وتُســمع والدته وهي تقول خالل املراسم« :إسمعوا
منّي كيف حصل إطالق النار ،كي ال يســعهم القول إنّه ُقتل عىل يد إرهابيني
ألنّهم يكذبون» ،بحسب التسجيل الذي نرشه املرصد « 1500تصوير».
ويف مواجهة الروايات الرســمية لألحداث ،هتف متظاهرون« :الباسيج،
سباه (الحرس الثوري) ...أنتم داعشنا» ،و»املوت للديكتاتور» ،عىل ما يُسمع
يف تســجيالت فيديو .وتحدّثت مواقع إعالمية معارضــة خارج إيران عن أن
قارصا ً آخر هو سبهر مقصودي ( 14عاماً) ُقتل بالرصاص يف ظروف مماثلة
يف إيذة األربعاء.
وذكرت «منظمة حقوق اإلنســان يف إيران» أن شعارات مندّدة بالنظام
أُطلقت يف مدينة تربيز خالل جنازة أيالر حقي ،طالب الطبّ الذي يقول نشطاء
إنّه ُقتل إثر سقوطه من مبنى ،محمّ لني قوات األمن مسؤولية ذلك .كما أشارت
منظمة «هنكاو» إىل ّ
أن أعدادا ً كبرية شاركت يف جنازة آزاد حسنبور يف مدينة
مهاباد ذات الغالبية الكردية يف شمال غرب البالد ،مشري ًة إىل أنّه ُقتل عىل أيدي
قوات األمن الخميس.
ويف غضون ذلك ،شــ ّكل قرار الوكالة الدوليــة للطاقة الذرية بحق إيران
ّ
تحضها عىل الوفــاء العاجل بالتزاماتها يف امللف
«رســالة واضحة» يجب أن

رموز النظام باتت هدفًا للثوار (مواقع تواصل)

النووي ،بحســب ما اعتربت الواليات املتحدة واململكة املتحدة وفرنسا وأملانيا
أمس ،يف وقت ح ّذرت فيه رئيســة املفوضية األوروبّية أورسوال فون دير اليني
خالل مؤتمر حوار املنامة الســنوي يف البحرين من أن «انتشــار األسلحة»
اإليرانية يُشــ ّكل تهديدا ً ألوروبا وليس فقط للرشق األوسط وحده ،ملمّ ً
حة إىل
مزيد من العقوبات ض ّد الجمهورية اإلسالمية.
تزامناً ،أفــادت هيئة عمليات التجارة البحرية الربيطانية بأنها عىل علم
ّ
ّ
بأن
مسية تحوم فوق سفينة يف خليج عُ مان صباح أمس ،عىل بُعد حواىل 50
ميالً بحريّا ً جنوب غرب مسقط ،مؤكد ًة أن السفينة وطاقمها بخري.

نصف البنى التحتية األوكرانية للطاقة "خارج الخدمة"

توازياً ،تحدّث مفوض حقوق اإلنسان األوكراني دميرتو لوبينيتس عن ّ
أن
نطاق حاالت التعذيب يف خريسون ،املدينة الجنوبية التي حُ ّررت قبل أسبوع،
«مروّع» .وبحسب املسؤول يف مكتب الرئاسة األوكرانية كرييلو تيموشينكو
فإن «الروس لم يقتلوا وي ّ
الذي زار املنطقةّ ،
ُفخخوا فحســب ،ولكنّهم رسقوا
مدننا أيضاً» ،يف حني أعادت الرشكة الوطنية للسكك الحديد فتح خط القطار
بني العاصمة كييف وخريسون.
ويف املقابل ،اتهمت موسكو كييف بأنها أعدمت «بوحشية» أكثر من 10
من عســكرييها بعد أرسهم يف بلدة ماكييفكا يف منطقة دونيتســك يف رشق
أوكرانيا ،منــدّدة بـ»جريمة حرب» ،فيما أعلن الجيش الرويس أنه احت ّل بلدة
أوبتينيه يف دونيتسك.
ويف بولندا ،عمل خــراء أوكرانيون يف املوقع الذي ســقط فيه صاروخ
الثلثاء ،وذلك للمشــاركة يف التحقيق الدويل الذي يهدف إىل البحث عن مصدر
هذا الصاروخ ،بحسب ما أوضح وزير الخارجية األوكراني دميرتو كوليبا عرب
«تويرت».
ويف غضون ذلك ،ذكرت روسيا أنها تقوم بأشغال تحصني يف شبه جزيرة
القرم التي ضمّ تها« ،من أجل ضمان سالمة سكانها» ،بعد انسحاب جنودها
من منطقة خريسون األوكرانية املجاورة تحت ضغط هجوم أوكراني مضاد.
ديبلوماسيّاً ،أكد البيت األبيض أن الرئيس األوكراني فولوديمري زيلينسكي
وحده يستطيع املوافقة عىل بدء مفاوضات مع روسيا ،رافضا ً فكرة ممارسة
ضغوط أمريكية عىل كييف ،يف حني رفضت بولندا التي تُن ّ
ظم االجتماع الوزاري
ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا مطلع كانــون األوّل دخول وزير الخارجية
الرويس سريغي الفروف أراضيها ،بحســب ما أفادت رئاسة املنظمة وكالة
«فرانس برس».
تزامنــاً ،وصف رئيس الوزراء املجري فيكتــور أوربان عقوبات االتحاد
األوروبــي ض ّد روســيا بأنها «خطوة نحــو الحرب» ،وضاعــف انتقاداته
السرتاتيجية بروكسل معتربا ً أنها «خطرة».
وعىل صعيد آخر ،أعلن املدّعي العام ماتس ليونغكفيســت املسؤول عن
التحقيق األوّيل الذي أُجري يف السويد ،أن التفجريات التي رضبت خ َّ
طي أنابيب
الغاز «نورد ســريم»  1و 2يف بحر البلطيق يف أيلــول جرت يف إطار تخريب.
وقال ّ
إن «التحليالت التي أُجريت تُظهر بقايا متفجّ رات عىل عدد من األجسام
الغريبة املكتشفة».
إىل ذلك ،اســتدعت هولندا السفري الرويس وطلبت منه تقديم تفسريات،
بعدما ندّدت موســكو بمــا اعتربته «حكما ً سياســيّاً» أصدرته املحكمة يف
قضية إسقاط الطائرة املاليزية فوق أوكرانيا العام  ،2014بينما دعت وزيرة
الخارجية األسرتالية بيني وونغ روسيا إىل تسليم الروسيَّني واألوكراني الذين
ً
صدرت بحقهم أحكام بالســجن يف هولندا ،متّ
همــة الرئيس فالديمري بوتني
بـ»حماية قتلة».
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إبتزاز صاروخي جديد لبيونغ يانغ ...وواشنطن وحلفاؤها يتحرّكون
ما زال النظام الشيوعي املعزول يُمارس
سياســته املعتادة باســتعراض «عضالته
الصاروخية» أمام أعدائه ،يف سياق سلسلة
قياســية من عمليات اإلطالق الصاروخية
خالل األسابيع األخريةُ ،
ليسل بذلك رسائله
يف أكثر من اتجــاه ،بحيث بات يبتز املجتمع
الدويل بأرسه ج ّراء التجــارب الخطرة التي
تُمهّ ــد ربّما إلجراء تجربة نووية وشــيكة،
وكان آخــر عمليات االبتــزاز إطالق كوريا
الشــمالية صاروخا ً باليستيّا ً عابرا ً للقارات
أمس.
وذكرت هيئة األركان الكورية الجنوبية
أنها «رصدت صاروخا ً باليستيا ً طويل املدى
مفرتضاً ،أُطلق قرابة الساعة  10:15صباحا ً
من منطقة ســونان يف بيونغ يانغ يف اتجاه
البحــر الرشقي» ،فيما أشــارت طوكيو إىل
ّ
أن الصاروخ قطع مســافة  1000كيلومرت،
مؤكــد ًة أن اليابان لم تُحــاول تدمريه أثناء
تحليقه.
وأوضح وزير الدفاع الياباني ياسوكازو
هامــادا ّ
أن الصاروخ وصل إىل أقىص ارتفاع
بلغ  6آالف كيلومرت ،مستنتجا ً أنّه «صاروخ
باليستي من طراز «آي يس بي أم» (،)ICBM
وهو من األســلحة األقوى يف ترسانة كوريا
الشــمالية» ،يف حــن ذكر رئيــس الوزراء
اليابانــي فوميــو كيشــيدا ّ
أن «الصاروخ
الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية يبدو
أنه سقط يف منطقتنا االقتصادية الخالصة

غرب هوكايــدو» ،واصفــا ً عملية اإلطالق
الصاروخية هذه بأنها «غري مقبولة إطالقاً».
ويف أوّل ر ّد عــى التصعيد العســكري،
كشــفت وزارة الدفــاع اليابانيــة يف بيان
أنها أجرت مناورات عســكرية مشــركة
مع الواليــات املتحدة ،مشــر ًة إىل ّ
أن هذه
املناورات «تؤ ّكد مــن جديد اإلرادة الحازمة
لليابان والواليات املتحدة لالســتجابة أليّ
موقف وتُع ّزز أيضا ً قدرات الردع واالستجابة
للتحالف الياباني  -األمريكي».
وأدانت الواليات املتحدة بشــدّة إطالق
الصــاروخ ،معتــر ًة أنه «يُشــ ّكل انتهاكا ً
صارخــا ً للعديد من قــرارات مجلس األمن
الدويل ويُثري بــا داع توترا ً ومخاطر زعزعة
استقرار الوضع األمني يف املنطقة» ،يف وقت
اجتمعت فيه نائبة الرئيس األمريكي كاماال
هاريس مع قــادة اليابان وكوريا الجنوبية
وأسرتاليا ونيوزيلندا وكندا يف بانكوك ،حيث
تعقد قمة املنتدى االقتصادي آلسيا واملحيط
الهادئ (أبيك).
وقالت هاريس« :باسم الواليات املتحدة،
أُشدّد عىل التزامنا الصلب تجاه تحالفاتنا يف
منطقة املحي َ
طني الهنــدي والهادئ» .وجاء
يف بيــان للبيت األبيض يف شــأن محادثات
بانكوك أن القادة الستة ح ّذروا أيضا ً من «ر ّد
قوي وحازم» يف حال أجرت كوريا الشمالية
االختبار النووي.
وذكر البيــان أن القــادة اتفقوا عىل

باكو لفتح سفارة
في تل أبيب

الصاروخ وصل إلى أقصى ارتفاع بلغ  6آالف كيلومتر (أ ف ب)

أن «مســار الحوار مــا زال مفتوحا ً أمام
جمهورية كوريا الديموقراطية الشــعبية»
ّ
«التخل عن اســتفزازات ال
التي دعوها إىل
يوجد أي داع لها والعودة إىل الديبلوماســية
الجدّية واملستدامة».
ويف إشــارة مب ّ
طنة إىل الصني التي تع ّد
طوق النجاة األهم بالنســبة إىل بيونغ يانغ،
دعــا البيان كافة أعضاء األمــم املتحدة إىل
«التطبيق الكامل» لقــرارات مجلس األمن
الدويل الذي فرض عقوبات واسعة عىل كوريا
الشمالية.

وســتطلب الواليات املتحدة مســاعدة
الصني عىل كبح جماح بيونغ يانغ ،وفق ما
أفاد مسؤول رفيع يُرافق هاريس يف جولتها
اآلسيوية ،وقال« :سيكون ذلك بالتأكيد جزءا ً
من ديبلوماســيّتنا يف محاولة إلقناع الصني
باالنضمام إىل الدول التي تُدين ذلك علنا ً اليوم
واستخدام نفوذها إلقناع كوريا الشمالية»،
الفتــا ً إىل أن هاريس دعت إىل اجتماع طارئ
ملجلس األمن الدويل ،بينما اتهمت روســيا
الواليــات املتحدة بـ»اختبــار صرب» بيونغ
يانغ.

واشنطن تؤ ّكد التزامها حيال آسيا

هاريس ُتحيي الحضور خالل المنتدى االقتصادي آلسيا
والمحيط الهادئ أمس (أ ف ب)

خالل املنتدى االقتصادي آلســيا واملحيط الهادئ (أبيك)
املنعقد يف بانكوك ،أكدت نائبة الرئيس األمريكي كاماال هاريس
للقادة اآلسيويني أمس أن الواليات املتحدة ملتزمة حيال املنطقة
ً
رافضة الشكوك يف شأن مدى انخراطها يف ظ ّل
عىل املدى البعيد،
ازدياد هيمنة الصني.
ووصفت هاريس الواليات املتحدة بأنها «بك ّل فخر قوّة يف
منطقة الهادئ» ،معترب ًة أن شبكة التحالفات األمنية التاريخية
التي تُقيمها الواليات املتحدة سمحت بأن تزدهر آسيا.
وعىل هامش «أبيك» الذي يحــره الرئيس الصيني يش
جينبينغ أيضاً ،شدّدت هاريس لرواد األعمال عىل أن «الواليات
املتحدة موجــودة هنا لتبقى» .وأردفت« :رســالتنا واضحة:
الواليات املتحدة لديها التزام اقتصادي راســخ تجاه منطقة
املحي َ
طــن الهندي والهادئ ،ال يُقاس بالســنوات بل بالعقود
واألجيال».
وأكدت أن الرشاكات االقتصادية يف آســيا «عىل رأس س ّلم
األولويات» بالنســبة إىل إدارة الرئيس جو بايدن ،مشري ًة إىل أن
القطاع الخاص األمريكي يستثمر حواىل تريليون دوالر سنويّا ً
يف املنطقة.
ويف الغضون ،أبرز الرئيس الفرنــي إيمانويل ماكرون

تمديد "كوب  "27إلى اليوم
مُــدّد مؤتمر األطراف حــول املناخ (كــوب  )27إىل اليوم مع
اســتمرار املفاوضات إلحراز اخرتاق يف مسألة تمويل الدول الغنية
لـ»الخســائر واألرضار» الالحقة بالدول الفقــرة ،وإعادة تأكيد
األهداف املناخية الطموحة.
وقال رئيس مؤتمر األطراف حول املناخ يف رشم الشيخ سامح
شــكري خالل جلســة عامة أمام املندوبني« :ال أزال قلقا ً من عدد
املســائل غري املبتوت بها ،ال سيّما املسائل املالية وتخفيف املخاطر
(خفض انبعاثات غازات الدفيئة) والخســائر واألرضار» الناجمة
ّ
التغي املناخي.
عن
ج ّراء ذلك ،أعلــن وزير الخارجية املــري تأجيل املؤتمر إىل
الســبت بعدما كان مق ّررا ً أن يُختتم الجمعــة ،داعيا ً األطراف إىل
تكثيف الجهود و»العمل معا ً لح ّل هذه املسائل املتبقية بأرسع وقت
ممكن».
ويبدو أن مخرجا ً يرتسم بالنسبة مللف واحد عىل األق ّل ويتع ّلق
بمسألة «الخسائر واألرضار» ،أكثر املســائل الشائكة يف املؤتمر.
ّ
وتتحفظ الدول الغنية منذ ســنوات عىل فكرة إنشــاء آلية خاصة
لتمويــل األرضارّ ،إل أن االتحاد األوروبي عــرض اقرتاحا ً يف هذا
الشأن.
فقد أكد االتحاد األوروبي خالل جلسة عامة مساء الخميس أنه
مستع ّد إلنشاء «صندوق استجابة للخسائر واألرضار»ّ .إل أن هذا
الصندوق يجب أن يُموّل من جانب «قاعدة واســعة من املانحني»،
أي من دول تملك قدرة مالية عىل املســاهمة ،يف إشارة إىل الصني،
مشدّدا ً عىل رضورة أن تستفيد منه «الدول الضعيفة ج ّداً» فقط.

أخبار سريعة

اسرتاتيجية فرنسا يف آســيا  -املحيط الهادئ عرب دعوته إىل
وقف «املواجهــة» يف املنطقة .وقال ماكــرون من بانكوك:
«نحن ال نؤمن بالهيمنة واملواجهة .نؤمن باالستقرار ونؤمن
باالبتكار».
وبينما أحرجت املنافســة بني واشنطن وبكني ،خصوصا ً
ما يتع ّلق بملف تايوان ،دوال ً عــدّة يف املنطقة ال تُريد االختيار
بني الق ّوتَني ،عرض الرئيس الفرنيس عليها طريقا ً ثالثاً ،وقال:
«نحــن يف الغابة ولدينا فيالن كبريان يف حالة توتر متزايد .وإذا
زادت حدّة توترهما ،فسيبدآن بمحاربة بعضهما وهذا سيكون
مشكلة كبرية لبقية الغابة».
وأضاف وســط ضحك الحضور« :ســنحتاج إىل تعاون
العديد من الحيوانات األخرى ...النمور ،القرود ...إلخ» .ويعترب
ماكرون هذه املنطقة الشاســعة املمتدّة من ســواحل رشق
أفريقيا إىل السواحل الغربية ألمريكا أولوية إسرتاتيجية .ويوجد
لفرنسا عدد من املناطق واملجاالت البحرية فيها.
ويقع الجــزء األكرب من املنطقــة االقتصادية الخالصة
لفرنســا ،وهي الثانية يف العالم ،يف هذا القطاع ،حول  7أراض
تمت ّد من ريونيون إىل كاليدونيا الجديدة وتاهيتي ،يعيش فيها
 1.65مليون نسمة.

تشييع حزين لضحايا حريق غزة
شــيّع آالف الفلسطينيني
أمس  21شخصا ً قضوا يف حريق
دمّ ر شــقة ســكنية يف مخيّم
جباليا لالجئني يف شــمال قطاع
غزة يف ظروف ال تزال غامضة،
وسط حداد وحزن عمّ ا األرايض
الفلسطينية ،حيث أعلن رئيس
السلطة الفلســطينية محمود
عباس الحداد الوطني وتنكيس
األعالم.
وانطلقــت الجنــازة من
مستشــفى «األندونيــي»
يف مخيّــم جباليا إىل مســجد
«الخلفــاء» يف وســط املخيّم،
ولُ ّفــت الجثامــن املتفحّ مــة
بأعالم فلســطينية ،ونُقلت يف
 21ســيارة إســعاف ،قبل أن
تتــ ّم الصالة عليها بمشــاركة
قادة من الفصائل الفلسطينية
ومســؤولني يف حكومة حركة
«حماس» .ومن بــن الضحايا
وجميعهم أقارب 7 ،أطفال ،و6
نساء.
وقال رئيس املكتب السيايس
لـ»حمــاس» إســماعيل هنية

رحبت إسرائيل أمس بقرار االفتتاح
المرتقب في تل أبيب لسفارة
أذربيجان التي حافظت الدولة
العبرية على عالقات معها لمدّة
 30عاما ً وتُع ّد أحد موردي األسلحة
الرئيسيين لها .وذكرت وزارة
الخارجية اإلسرائيلية في بيان أن
«البرلمان األذربيجاني اتخذ قرارا ً
تاريخيّا ً بفتح سفارة في تل أبيب»،
من دون تحديد تاريخ لذلك ،مشير ًة
إلى أن السفارة ستكون أولى
السفارات الخاصة بدولة غالبية
سكانها وحكومتها من الشيعة.
ورحّ ب رئيس الوزراء يائير البيد
بقرار البرلمان األذربيجاني ،وقال:
«تُعتبر أذربيجان شريكة هامة
إلسرائيل وبيتا ً إلحدى الجاليات
اليهودية الكبرى في العالم
اإلسالمي» .وأضاف« :يعكس قرار
افتتاح هذه السفارة عمق العالقات
القائمة بين الدولتَين» ،معتبرا ً أن
«هذه الخطوة ثمرة الجهود التي
بذلتها حكومة إسرائيل في سبيل
مد جسور ديبلوماسية راسخة مع
العالم اإلسالمي».

حادث مأسوي يهز ّ العراق
في حادث مأسوي ه ّز «بالد
الرافدين»ُ ،قتل  15شخصا ً
وأُصيب أكثر من  10آخرين في
انفجار خزان غاز سائل أدّى
إلى انهيار مبنى مكوّن من 3
طبقات في مدينة السليمانية في
شمال العراق ،بحسب الحصيلة
النهائية التي أعلنتها السلطات
المح ّلية أمس بعد ختام عمليات
اإلنقاذ التي ّ
نفذت للعثور على
الضحايا تحت األنقاض .وبعدما
أعلن محافظ السليمانية هفال
أبو بكر يوم حداد اثر وقوع
الحادث ،أوضح لوكالة «فرانس
برس» أن «غالبية الضحايا من
النساء واألطفال» ،في حين
أعلن رئيس االتحاد الوطني
الكردستاني بافل طالباني،
الحزب الكردي التاريخي الذي
يُسيطر على السليمانية ،أنه
سيُموّل إعادة إعمار المنزل
المدمّ ر والمباني المجاورة ،كما
سيتبنّى مصاريف العالج الطبي
لك ّل مصاب يحتاج العالج خارج
البالد ،على نفقته الخاصة.

السلطات التركيّة تعتقل
 17شخصًا

«رحلة» الضحايا إلى مثواهم األخير في مخيّم جباليا أمس (أ ف ب)

يف بيان« :ما جــرى يُعيد تذكري
العالم باملأســاة اإلنسانية التي
تعيشــها غزة التــي تقع تحت
الحصار والنــار ،وحرمانها من
اإلمكانات التي تُســاعدها عىل
التعامل والســيطرة عىل حرائق
كهــذه» .وطالب العالم بـ»رفع
الصوت عاليا ً واتخاذ ك ّل ما يلزم
يف وجه االحتــال املجرم الذي

يُحارص غزة».
وأثناء الجنازة ،حمّ ل عضو
املكتب الســيايس لـ»حماس»
ســهيل الهندي خــال كلمته
«االحتالل مسؤولية ما حدث...
من حريق كارثي ج ّراء الحصار
الظالم عىل غزة» ،يف حني ش ّكلت
وزارة الداخليــة فريقــا ً مح ّليا ً
للتحقيق يف مالبسات الحادث.

أوقف  17شخصا ً عقب التفجير
الذي نُفذ في اسطنبول األحد
وأسفر عن مقتل  6أشخاص
وإصابة  81آخرين ،ونسبته
السلطات إلى مقاتلين أكراد من
حزب «العمال الكردستاني»
وحلفائهم في سوريا ،الذين
نفوا ذلك ،فيما لم تُعلن أي جهة
مسؤوليتها عن التفجير حتّى
اآلن .ومن بين هؤالء الموقوفين
إلهام بشير ( 23عاماً) التي تحمل
الجنسية السورية والمتّهمة بوضع
القنبلة على مقعد في شارع
االستقالل في وسط اسطنبول.
وأودع المشتبه فيهم الـ،17
وبعضهم متّهم بتقديم مساعدة
مباشرة لتنفيذ التفجير ،في سجن
مرمرة الذي كان يُدعى حتى
وقت قريب باسم سجن سيليفري
والواقع في ضواحي اسطنبول.
وأُلقي القبض على  51شخصا ً في
وقت سابق من هذا األسبوع.
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 - 3شجر مثمر  -فيلسوف عربي.

مكث
 - 4ضعف  -ثنائي باألجنبية  -مستحيل َ -

في المكان وأقام.

 - 5بلدة لبنانية في قضاء الكورة  -عاصمة دولة
أوروبية  -بئر باألجنبية.
َ - 6طرحه على األرض  -إله  -أحد الشهور.

 - 7ضبط ووضع أنغام وإيقاع للكالم  -فيلسوف

وعالم فرنسي راحل  -نعم بالروسية.
 - 8مدينة ألمانية  -يبادرون إلى.
 - 9ق ِد َم وأتى  -قدح  -نقود.

شق وخرق -
 - 10محافظة في تركيا  -شقيق ّ -
اسم لكل عمل مبدع.

 - 11عائلة رئيس لبناني راحل  -ال يباح به -
عاصمة دولة أوروبية.
 - 12صنوبر  -فطن وذكي  -اشت َّد مرضه.

 - 13مسافة ما بين الكفين إذا انبسطت الذراعان

يمينا ً وشماالً  -مدينة في نيجيريا  -حاجة.

وغ ْوث  -ممثلة مصرية
 - 14رخو باألجنبية  -عون َ

راحلة.

 - 15شاعر عباسي  -قروض مؤجلة.
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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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 – 1محافظة عراقية  -رئيس وزراء لبناني
سابق.
 - 2شرط  -عائلة  -زورق  -للندبة.
 - 3يح ّل العقدة  -مطرب وموسيقار لبناني راحل.
 - 4أد يب لبنا ني را حل من مؤلفا ته “لوال
المحامي”  -حرف جر.
 - 5خسر وهلك  -يشاهدني  -نعم باألجنبية
 ظهر. - 6يعالجه (المريض)  -أقام في الدار  -خادم
الدعوة أو الضيافة.
ناب كاألسد
له
ما
كل
اقترب
 - 7حصل على -
ٌ
والنمر وال ِّذئب.
 - 8الثغر  -سقي  -لباس نسائي هندي  -وهكذا
باألجنبية.
 - 9شاعر لبناني راحل من مؤلفاته “أرجوحة
الس ِّيدات.
القمر”  -لقب
تركي ُيطلق على َّ
ّ
 - 10مدينة في الجزائر  -تأ َّلم وندم  -لقب
تونسي.
 - 11مدينة في المغرب.
 - 12يشتم ويلعن  -أكثر العناصر وفرة في
الغالف الجوي  -والد األب أو األم.
 - 13من مؤلفات الفيلسوف الفرنسي جان جاك
روسو  -طاف بالليل يحرس الناس ويكشف عن
اللصوص ونحوهم  -عاصمة دولة أفريقية.
 - 14مدينة فرنسية  -نوتة موسيقية  -ماركة
سيارات في مجموعة كيا.
 - 15خضع لَألمر وانقاد  -صوت من ألم أو مرض
 -عاصمة دولة أوروبية.

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
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أفقي ًا
 – 1ملكة جمال لبنانية سابقة.

8x8

4

عمودي ًا

1

4
6

3

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.
ُ – 1د َّمل.
 - 2جرأة.
 - 3منضم ومنض ٍو إلى.
 - 4تج ّمع وتلبّد.
 - 5رائج وسائر.
إجباري.
-6
ّ
 - 7تأجج وتو ّقد.
ُ - 8م ْكسب.
 - 9تع ّذر عليه الكالم فلم يتكلم.
 - 10صوت يردده اإلنسان في جوفه.
 - 11الذي ال ينقض وال يفند وال يمكن دحضه.
 - 12طين أحمر يصبغ به.
 - 13فاجر وفاسق.
 - 14تأنى وتمهل.
 - 15نشاط بالغ في القيام بأمر.
 - 16إنشاء ،تركيب.
 - 17أخذ مبلغ من مبلغ آخر.
إنصب بغزارة.
- 18
ّ
 - 19مباح ،مسموح به.
 - 20أقرب.
 - 21إنغمس في.
 - 22طرد ،إبعاد.
 - 23اعتبر محتمالً.
 - 24مدرك متبصر للعواقب.
أجر بيتاً.
ّ - 25
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أرقام األقوياء
تتألف هذه اللعبة من خمسة
خطوط أفقية وخمسة خطوط
عمودية وخطين قطريين .كل 124
خط مؤلف من خمس دوائر،
يجب وضع األرقام الخارجية 192
على ذات الخط (أفقيا وعموديا)
داخل الدوائر األربع الفارغة
(رقم في كل دائرة) شرط أن ال 162
تكون هناك أي أرقام متشابهة
في كل خط .مجموع األرقام 18
في كل خط أفقي وعمودي
وفي الخطين القطريين يجب 105
أن يكون 523

ورىت
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مونديال على البطاريات ومونديال بين حربين وثالث على شكل هبة

لكل كأس عالم نكهته ولكل َع َلم جماهيره
مع حلول موعد كأس العالم يتغير اللبنانيون ،يرتدون "
طاقية اإلخفاء" ويرحلون عن مرارة الحاضر الذي يتخبطون
فيه ،ليحلّوا في مربع أخضر يضج بالهتافات ،يعزلون
أنفسهم عن بلد المصائب ليالحقوا بكل الجوارح كرة صغيرة
تنتقل بين األقدام لتثير فيهم الرعشة وتحول الملعب
األخضر مساحة خارج الزمان والمكان .محطة كأس العالم
في لبنان غيرها في مختلف البلدان تجترح معجزة توحيد
اللبنانيين وتتعالى على انقساماتهم وترافق كل احداثهم.
زيــــزي إسطفــــان
مــن الحــرب اللبنانيــة اىل االجتياح
اإلرسائيــي يف بدايات حزيران  1982وبعده
حرب الجبل ،ومــن حرب التحرير اىل حرب
اإللغاء وصوال ً اىل اتفاق الطائف الذي أنهى
حرب لبنان وأدخلــه يف مرحلة قصرية من
شبه اســتقرار انتهت مع اغتيال الرئيس
الحريــري يف  2005لتبــدأ معها من جديد
مرحلة تأرجحــت بني الدمويــة والهدوء
النسبي وصوال ً اىل االنتفاضة الشعبية عام
 2019واالنهيار املايل الكبري .سلسلة تواريخ
ال يــزال كثريها مطبوعا ً يف ذاكرة اللبنانيني
بمحطاتها املؤملة .يف عتمة سلسلة األحداث
تلك كانت تشع كل أربع سنوات محطة فرح
وحماس تخرق العتمة وترتفع كأس العالم
لتحمل ناس البلد اىل عالم أجمل.

1990ألمانيا والحرب الخاسرة

يف العــام  1990كانت مباريات كأس
العالم تجــرى عــى أرض إيطاليا ما بني
 8حزيران و 8تموز ،أمــا عىل أرض لبنان
فكانت مباريــات من نوع آخــر ،دموية
ومميتة تقــع مجرياتها بني الشــقيقني
املســيحيني عىل أرض "املنطقة الرشقية"
حينهــا .املنطقة تعيش اســوأ أيامها مع
"حرب اإللغاء" مق ّ
طعــة األوصال تفصل
املتاريس بني أحيائها ،قصف متنقل ،حقد
وخوف وانقطــاع للكهرباء وملوارد العيش.
ووسط أجواء الرعب التي كانت تلف املنطقة
انطلقت صافرة كأس العالم فكانت الرذاذ
البارد الذي هدّأ من حماوة النفوس وأحدث
ما يشــبه فقدان ذاكرة وقتيا ً عند أبناء تلك
الحقبــة " .كنت أنتقــل بالباخرة ليالً من

جونية اىل بريوت تحت القصف ،يقول فادي
ألشاهد مباريات األرجنتني بطلة العالم عند
أحد األصدقاء يف منطقة الســوديكو وكان
يملك مولد كهربــاء ،وأعود يف الليلة التالية
بحرا ً اىل الشــاليه الذي لجــأت إليه ألكون
اىل جانب رفــاق يل .يف املباراة الختامية بني
كؤوس ودول
األرجنتــن وأملانيا بقينا عىل أعصابنا حتى
اللحظات األخــرة وحني ســجل األملاني
وبلغ حــواىل  3,6ماليني متفــرج يف حني
أندرياس بريمه هــدف أملانيا من رضبة "
كان وســط بريوت ال يزال يلفه الدمار ولم
بينالتي" أحسست حينها أننا خرسنا الحرب
يتحول بعد اىل الـ  .down townاســتطاع
ورحت ألعن الجنرال."...
اللبنانيون متابعة مجريات كأس العالم بال
يف مناطــق أخــرى من صيــف ذاك
مشــاكل تذكر عىل شاشة تلفزيون لبنان.
العام الحامي لم يكــن اللبنانيون ينعمون
كانت الرشفات واألســطح هي التي تجمع
بالكهرباء ملتابعة املباريات
املشــجعني و"تظبيــط
لكنهم اجرتحوا الحلول:
األنتني وبرمه" هاجسهم.
" كنت أجمــع مراهقي
ويف  17تمــوز اشــتعل
الحي عندنا يف البيت تروي هيصة شباب بلدة الخيام لبنان أكثر من باسادينا
ساندرا ليساعدوني يف مد مع كل "غووول" لم تكن يف كاليفورنيا عند املباراة
رشيط كهرباء اىل بطارية
النهائيــة بــن الربازيل
ســيارتي املتوقفة تحت توازيها إال فرحتهم بالتحرير
وإيطاليا.
الرشفة ووصله اىل جهاز
" كنا أكثر من عرش
تلفزيون صغري جدا ً نجلس أمامه جميعاً.
شباب مجتمعني عىل سطح مبنى عتيق يف
لكن فرحتنا كانت أوسع من الشاشة بكثري
زقاق البالط وكلنا من مشــجعي الربازيل،
مع كل هدف تحققه الربازيل".
احرتقت أعصابنا مع انقضاء وقت املباراة
األصيل الذي لم تســجل فيــه الربازيل أي
 1994البرازيل ومرسوم التجنيس
هدف .كنا نتوقــع لها أن تكرر ما فعلته يف
هدأت األحوال بعد اتفاق الطائف وبدأت
العام  1970وتسحق "صعلوكة" الفوتبول
يف لبنان ورشــة اإلعمار والوعود بأيام عز
إيطاليا  1-4كمــا حصل حينها .لكن وقت
قادمة مع الرتويكا الهراوي ،بري والحريري
املباراة األصيل انتهــى والوقت اإلضايف كان
(رفيق) وإن كانت تخفي يف طياتها أحداثا ً
يمر رسيعا ً من دون أية أهداف اىل أن أعطيت
ســوف تتكشــف تداعياتها الحقاً .حينها
رضبة جزاء لروبرتو باجيو الطلياني وعندما
كانــت كأس العالم  1994تجرى عىل أرض
أهدرها كاد رصاخنا يســمع اىل األرشفية
الواليات املتحدة األمريكية وســجلت رقما ً
ومع فوز الربازيل بركالت الرتجيح انطلقت
قياسيا ً يف عدد الجمهور الذي تابع املباريات
مواكب سيارة تجوب طرقات بريوت الغربية

وكنــا ال نجرؤ بعد عىل التجــول بحرية يف
األرشفية وبريوت الرشقية" .ويف تلك املرحلة
كانت عمليات عسكرية للمقاومة اإلسالمية
يف لبنان تحدث بشكل يومي يف الجنوب من
مهاجمة دوريات ارسائيلية اىل اســتهداف
مراكز لتجمعاتها وبــدأ معها صعود نجم
املقاومة .وتزامنا ً مع مباريات كأس العالم
وفرح اللبنانيــن بها زف الرئيس الحريري
خالل جلسة مناقشة عامة ملجلس النواب
يف  21حزيــران برشى توقيعــه والرئيس
الهــراوي ووزير الداخلية بشــارة مرهج
مرســوم التجنيس الذي أعطــى أكثر من
 120000الهويــة اللبنانية ليتبني الحقا ً أن
أعدادا ً كبرية منهم من غري املستحقني وإنما
نالوا الجنسية ألسباب طائفية وانتخابية.
وال يزال لبنان اىل اليوم يدفع ثمن تداعيات
هذا املرسوم املشؤوم.

 1998فرنسا الحنون

فرنسا التي اســتضافت كأس العالم
للعام  1998لم تكن حنونــة عىل لبنان إذ
هزمت الربازيــل "بطلة اللبنانيني" بنتيجة
كبرية  3-صفر ُ
وفجع مشــجعو الربازيل
بهذه النتيجة "الجرصة" وبشــماتة األملان
والطليــان بهم .كان لبنــان يعيش يومها
آخر فرتة من والية الرئيس الهراوي الثانية
ويطرح الســؤال امللح حول من ســيكون

محمود درويش :ونحن أيضًا نحب كرة القدم
يف كتابه» ذاكرة للنســيان» وصف الشــاعر الفلسطيني
محمود درويش ما جرى صيــف  1982يف بريوت التي تابعت
تحت الحصار بطولة العالم يف كرة القدم.
«ونحــن ايضا نحب كرة القدم ،ونحــن ايضا يحق لنا ان
نحب كرة القــدم .ويحق لنا ان نرى املباراة ،لم ال؟ لم ال نخرج
قليال من روتني املوت؟.
يف أحد املالجىء اســتطعنا استرياد الطاقة الكهربائية من
بطارية ســيارة .ورسعان ما نقلنا «باولو رويس» اىل ما ليس
فينا من فرح .رجل ال يرى يف امللعــب اال حيث ينبغي ان يرى.
شــيطان نحيل ال تراه اال بعد تسجيل الهدف ،تماما كالطائرة
القاذفة ال ترى اال بعد انفجار اهدافها.
وحيث يكون باولو رويس يكــون الغوول ،يكون الهتاف،
ثم يختفي او يتالىش ليفتح مســارب الهــواء من أجل قدميه
املشغولتني بطهي الفرص وانضاجها وايصالها اىل أوج الرغبة
املحققــة .ال تعــرف ان كان يلعب الكــرة ام يلعب الحب مع
الشبكة.
الشبكة تمنع ،فيغويها ويغاويها بفروسية ايطالية أنيقة
عىل ملعب اســباني حار .ويغريها بانــزالق القطط الهائجة
املائجة عىل رصاخ الشــهوة .وعىل مــرأى من حراس العرض
املصون الذين يعيدون اغالق بكارة الشــبكة بغشاء من عرشة
رجال .يتقدم باولو رويس بكامل الشبق ،يتقدم الخرتاق شبكة
قابلة للنيل مــن عضلة هواء مرتخية عجــزت عن املقاومة،
فاستسلمت الغتصاب جميل.
كرة القدم،

محمود درويش

ما هذا الجنون الســاحر ،القادر عىل اعالن هدنة من أجل
املتعة الربيئة؟ ما هذا الجنون القادر عىل تخفيف بطش الحرب
وتحويل الصواريخ اىل ذباب مزعج! وما هذا الجنون الذي يعطل
الخوف ساعة ونصف الساعة ،ويرسي يف الجسد والنفس كما ال
ترسي حماسة الشعر والنبيذ واللقاء االول مع امرأة مجهولة...
وكرة القدم هــي التي حققت املعجــزة ،خلف الحصار،
حني حركت الحركة يف شــارع حسبناه مات من الخوف ،ومن
الضجر».
في طرابلس

رئيس الجمهورية املقبــل وكانت قد بدأت
تطبخ يف الكواليــس طبخة االتيان بالعماد
إميل لحود رئيسا ً للبالد .وبعد أن خبت نار
كأس العالم نضجت الطبخة الرئاسية فتم
تعديل املادة  49من الدســتور التي اتاحت
وصول قائد الجيــش العماد إميل لحود اىل
سدة الرئاسة.
وفيمــا كانت الكرة تــدور يف املالعب
الفرنســية كان قد بدأ دوران من نوع آخر
يف لبنان ســوف تثبت األحــداث الحقا ً أنه
دوران فــارغ ما وصل يومــا ً اىل نتيجة أو
حقق هدفاً .حينها كان الوزير رشبل نحاس
يطلق تصــورا ً متكامالً عن التصحيح املايل
املطلوب لالنتقال من وضع بات "إستقراره
يرتكز عىل تغطية عجــز متنام وإقتصاد
مع ّ
طل باإلقــراض وإغراءاته وتقنياته ،إىل
اقتصاد يلملم مقدراته إلعادة تكوين طاقته
اإلدخارية وفتح مجاالت اإلستثمار املنتج.
تصور يهدف يف شقه املايل إىل تصويب إدارة
املالية العامة والدين ،إجتنابا ً ألية أزمة عىل
هذا الصعيد!!!" لكــن نحاس ومعه الدولة
لم يحققا أي هدف وظلت األهداف تتواىل يف
مرمى اللبنانيني العاجزين عن صدها.

 2002الجارتان اللدودتان

العالم تغري والدنيا لم تعد كما كانت بعد
أحداث أيلول  ،2001حتى كأس العالم كان
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األرجنتين بطلة في لبنان

غريبا ً عام  2002فقد استضافته الجارتان
اللدودتان اليابان وكوريا الجنوبية يف حدث
يقع للمــرة األوىل يف العالم" .ال أدري ل َم لم
أتحمس كثريا ً لهذه البطولة يقول ريشــار
وما زاد الطني بلــة يف ختامها فوز الربازيل
عىل أملانيا  0-2واشــتعال شــوارع بريوت
واملناطــق بمواكب ســيارة حملت أعالم
الربازيل وراح برازيليو لبنان يز ّركون ألملانه
الذين صعب عليهم ابتالع الهزيمة".
لكن كأس العــام  2002كان لها طعم
آخر عند عبدالله ابــن بلدة الخيام" .للمرة
األوىل منــذ أكثر من عرشيــن عاما ً تابعت
املباريات من رشفة بيتنا يف الخيام .شعور
ال يوصف شــعور العــودة اىل "البلد" بعد
التحريــر .فرحة اجتماع شــباب الضيعة
والهيصة مع كل غــووول لم تكن توازيها
إال فرحتنا بالتحرير .أعــام الحزب كانت
ترفرف اىل جانب أعالم أملانيا وبعض أعالم
الربازيل ،وحتى خســارة املانيــا لم تكن
خسارة يومها".
بريوت التي كانت قد استقبلت يف شهر
آذار قمة عربية موسعة كانت تعيش أفضل
أيامها يف الظاهــر .وكان الجاران اللدودان
لبنان وســوريا عىل غــرار كوريا واليابان
قد وحدا جهودهمــا إلنجاح القمة العربية
فاستقبل لبنان قبلها بأيام الرئيس السوري
بشار األسد يف زيارة تاريخية اىل لبنان أتت
لتشكل "محطة بارزة عىل صعيد التعاون
الوثيق بني البلدين يف مواجهة اإلستحقاقات
واألخطــار" كما قيل يومهــا .ويف صالون
السفراء ،تبادل الرئيســان األوسمة! ..اما
القمة العربية فلم تسجل سوى هدف واحد
هو مبادرة الســام التي اطلقها ويل العهد
السعودي األمري عبدالله بن عبد عزيز لكن
لم يتم احتسابه يف ما بعد يف سلسلة األهداف
العربية املجهضة.

 2006استراحة قبل الحرب

عىل غرار سابقتها جاءت كأس العالم
 2006بعد زلــزال هز لبنان عــام 2005
تمثل يف اغتيال الرئيــس الحريري ورفاقه
وكل ما حفلت به هــذه املرحلة املتزعزعة
من أحداث داخلية واغتياالت وانقســامات
حادة وصوال ً اىل حــرب تموز  .2006كأس
العالم التي جرت احداثها يف أملانيا وشهدت
مباراتها الختامية لقاء بني إيطاليا وفرنسا
انتهى بفوز األخرية بركالت الرتجيح شكلت
اسرتاحة محارب للبنانيني بني كارثة اغتيال
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هل تحبّنا قطر؟

الرئيس الحريري وأهوال حرب تموز .فبعد
ثالثة أيــام عىل انتهــاء املونديال انطلقت
رشارة الحرب املدمرة وغرق لبنان يف عتمة
الخوف واملوت والدمار.
"رغم تشــجيعي الدائــم للمنتخب
اإليطايل إال إنني كنت أشعر برابط عاطفي
مع فرنســا التي تعاطفت مــع لبنان إثر
اغتيال الرئيس الحريري وزيارة جاك شرياك
اىل بريوت للمشــاركة يف مراســم الدفن.
أحسست فرنســا منا وفينا وصليت لكي
تفوز تعرتف جولييت".

السياســية واألمنية .وحدها بردت األجواء
زيارة العاهل الســعودي عبد الله بن عبد
العزيز يرافقه الرئيس السوري بشار األسد
لبنان يف زيارة تاريخيــة رافقتها زيارة يف
اليوم نفسه ألمري دولة قطر الشيخ حمد بن
خليفة آل ثاني.

 2014مونديال الفراغ والهزات
األمنية

شــكلت كأس العالم  2014نكســة
للبنانيني عىل كل األصعــدة فكأس العالم
التي استضافتها الربازيل ترافقت مع فراغ
رئايس عجز معه نــواب األمة عن انتخاب
 2010إسبانيا تفرح قلوب
رئيــس جديد ،ومع سلســلة من األحداث
اللبنانيين
الكربى التي هزت الوضع األمني يف الصميم
حلــت كأس العالم  2010يف ظل هدوء
كان أشــدها التفجريات التــي حصلت يف
مقبول تال ثالث سنوات من عدم االستقرار،
الضاحية الجنوبية وحصدت ضحايا.
وشــهدت صيفيــة لبنان عجقة ســياح
عىل خالف صيــف  2010كان صيف
ومغرتبني وعرب قدر عددهم بمليونني ويف
لبنــان ذاك العام محفوفــا ً بالذعر والقلق
استفتاء لصحيفة نيويورك تايم اعترب لبنان
وترافق مع أزمات كثــرة ليس أقلها أزمة
الوجهة األوىل ســياحياً .ونعــم اللبنانيون
الكهربــاء وكاد اللبنانيون أال يشــاهدوا
وضيوفهم بأحىل فرصة ملشاهدة مباريات
مباريات كأس العالم مع األزمة التي نشأت
كأس العالــم يف املقاهــي واملطاعم التي
بني تلفزيون لبنان ورشكة BeIn SPORTS
تزودت بشاشــات عمالقة وقدمت تجربة
التي تملك الحق الحــري لبث املباريات.
حماسية جديدة لالستمتاع باملباريات .وقد
ورغم محــاوالت وزير االتصــاالت حينها
نرشت فرانس  24حينها مقاال ً ذكرت فيه
بطرس حرب التفاوض مع الرشكة القطرية
"إذا كنتم عاجزين عــن حضور املباريات
ومحاولة الدولــة اللبنانية تليني قلب أمري
يف جنوب أفريقيا ،ننصحكــم بالتوجّ ه إىل
قطر الشيخ تميم وتذكريه
لبنــان حيــث األجواء
بالوعود القطرية السابقة
ستكون بنفس الحماوة.
للرئيس ميشال سليمان
فصحيــح أن بالد األرز ال
للسماح لتلفزيون لبنان
تشــارك يف كأس العالم
فرانس  :24إذا كنتم
بنقــل املباريــات إال أن
لكن اللبنانيني جاهزون
عاجزين عن حضور
األمــور تعرقلت بشــدة
لتشــجيع منتخبهــم
المباريات في جنوب
حتــى اتخــذ تلفزيون
املفضل ورفــع علمه".
وبالفعل شهدت الشوارع أفريقيا ننصحكم بالتو ّ
جه لبنان قرارا ً شجاعا ً بنقل
املباريات عــى محطته
واألحياء فــورة حماس
إلى لبنان حيث األجواء
األرضيــة إلتاحتها لكل
رياضية و تجارية ال مثيل ستكون بنفس الحماوة
اللبنانيني وتجنيبهم دفع
لها شــابهت ما شهدته
شــوارع جوهانســبورغ أثناء استضافة
األموال ورشاء البطاقات املشــفرة وأجهزة
جنوب أفريقيا للبطولة .وجاء فوز إسبانيا
الريسيفري.
عىل هولندا  0-1يف املبــاراة النهائية ليثلج
"كل االحــرام والتقدير ملــا قام به
قلــوب اللبنانيني الذين عشــقوا املنتخب
تلفزيون لبنان يقول بشارة لكن التعليق يف
ستوديوات التلفزيون العجوز لم يكن عىل
اإلســباني بعــد حبهــم األزيل للمنتخبني
قدر التطلعات وال يمكن تشبيهه بالتعليق
الربازييل واألملاني.
وحماوة كرة القدم لــم تكن توازيها
املحــرف الــذي كانت تقدمــه املحطات
العاملية .عضينا عىل الجرح .فال أطيب من
ســوى حماوة الجدل القائم حول شــهود
البقالوة إال الخل ببالش ."...أما نتايل املغرمة
الزور وصدور القرار الظني بقضية الرئيس
بالفوتبول فاشرتت بطاقة ترشيج بـ 400
رفيق الحريري وتبادل االتهامات بني الفئات

إيطاليا تغيب

ألمانيا بنسخة الـ 2014

إسبانيا بطلة العالم 2010

دوالر وشاهدت األرجنتني تهزم أملانيا 0-1
وتنال لقبها الرابع فيما تابع بعض الشباب
املباريات عىل محطات تركية!!!.

 2018شحدنا المونديال

مونديال  2018يف روســيا ترافق مع
عهد الرئيس ميشال عون ورغم "الرصاع "
املحتدم عىل تعيني مدير لتلفزيون لبنان إال
أن رشكة  BeInوافقت بعد مفاوضات مع
الوزيرين ملحم ريايش وجمال الجراح عىل
منح تلفزيون لبنان حق بث  22مباراة فقط
من منافســات كأس العالم عىل شاشــته
األرضية مجاناً .ونشط موزعو الكابل غري
الرشعيني يف قرصنة بعض املحطات العاملية
كما عمدت املقاهي واملشجعون املتحمسون
اىل دفع املبالغ املطلوبة لالشــراك بشكل
رشعــي مــع  BeInوالحصــول عىل حق
مشاهدة كافة املباريات.

" دبرنا حالنا كمــا تعودنا والحمدلله
لم يكن تقنني املولدات عىل املوضة كما هو
اليوم وتم ّكنا من مشاهدة املباريات بالتي
هي أحسن."...
وجاء فوز األم الحنون فرنســا عىل
كرواتيا بنتيجة  0-4ليفرح قلب اللبنانيني
وينســيهم تجديد املجلس النيابي لنفسه
ثالث سنوات جديدة والهزات االقتصادية
التــي كانــت قد بــدأت تطل برأســها
والسجاالت السياسية التي يحمل لواءها
الوزير باسيل.
ويف انتظار مونديال قطر كيف سيشاهد
اللبنانيون املونديال :بطريقة رشعية أو غري
رشعية بجودة عاليــة أو بصورة مهزوزة
باشــراك فريش أو باللبناني عىل شاشة
التلفزيون او عرب الســريمينغ واالنرتنت؟
الخيارات مفتوحة واللبنانــي دائما فائز.
ولكن من سيفوز يف مونديال قطر؟
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الريــــاضيــــة
العـــدد  - 989السنــــة الـرابـعـة

الـسـبـت  ١٩تشرين الثاني 2022

بعيدًا عن األزمات السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية الخانقة
جـــورج الهـــاني وفـــادي سمعـــــان

أ ّيها الرياضيون من تش ّجعون في كأس العالم؟

عشية إنطالق مونديال قطر الذي سيخطف أنظار العالم بأسره على
مدى شهر كامل ،سألت "نداء الوطن" بعضًا من أهل الوسط الرياضي
وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كالس
أوجّ ه أوال ً ك ّل التقدير لدولة
قطر عىل االســتضافة املميّزة
والتنظيم الراقي لبطولة كأس
العالم ،وثانيا ً أنا شــخصيا ً -
كوزير للشــباب والرياضة يف
لبنــان  -أميــ ُل اىل املنتخبات
العربية املشاركة وأتمنى الفوز
لقطر.
ّ
إن املبــــادرة يف حسـن
إدارة التنظيـــم والوفـــادة،
مشــفوعة بروعــة املغامرة
يف خـــوض هـــذا املعــرك

ّ
تستحـق
العاملـي،
الرياضـي
ّ
فعال ً ك ّل تقدير وثناء.

الرئيس السابق إلتحاد الكرة الطائرة ميشال أبي رميا
أنا من مشــجّ عي املنتخب
األملانــي وأتمنى أن يتوّ ج بطال ً
للعالم للمرة الخامســة ،وعىل
أن بعض ّ
رغم ّ
النقاد الرياضيني
يعتربون أنّه غري جاهز إلحراز
اللقــب إال أننــي متأكــد أنه
سيكون له شــأن كبري وقادر
عــى بعثــرة أوراق املونديال،
بفضل تشــكيلته املنســجمة
والفاعلــة التي تض ّم مجموعة

قوية مــن الالعبني الشــباب
املميّزين والواعدين.

رئيس االتحاد اللبناني لكرة القدم هاشم حيدر
هذه النسخة من املونديال
ســتكون إســتثنائية بك ّل ما
للكلمة من معنــى ،كون هذا
الحــدث العاملي يقــام ألول
مرة عــى أرض عربيــة ،وأنا
متأكد يف هذا الســياق ّ
أن قطر
ســتُبهر العالــم يف التنظيم.
سأشــج ُع كافــة املنتخبات
العربيــة واآلســيوية يف هذا
العرس الكرويّ الكبري ،وأتمنى

أن تصــل اىل األدوار النهائية
للبطولة.

ّ
اللبناني عن المنتخبات التي يش ّ
وتوقعاتهم بالنسبة للبطل الذي
جعونها
سيرفع الكأس الذهبية في ختام البطولة في  18كانون األول المقبل.

رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية سيمون أبي رميا
أشج ُع الربازيل وفرنسا ،األوىل
منذ صغري بســبب وجود جالية
لبنانية كبــرة فيها تتبوّأ مناصب
عالية ،وبالتايل كنا نعترب منتخبها
يمثل لبنان بطريقــة أو بأخرى،
إضافــة اىل لعبه املمتــع تاريخيا ً
ُ
انتقلت
من دون شــ ّك ،وعندمــا
للعيش يف فرنســا ملــدة طويلة
ّ
ُ
املفضل
أحببت منتخبها ،والعبي
حاليا ً هو الفرنيس كيليان مبابي،
وأعتقد ّ
أن املنافســة ســتكون
محصــورة بني هذيــن املنتخبَني

إضافة اىل إنكلرتا .باملناسبة أحيّي
دولــة قطر التــي أصبحت رائدة
يف املجال الريايض عىل مســتوى
املنطقة فنيا ً وتنظيميــا ً وإداريا ً
وعمرانياً ،وهــذا مدعاة فخر لك ّل
العرب.

نائب رئيس اللجنة األولمبية اللبنانية أسعد النخل
أشــجّ ُع منتخــب الواليات
أن لديه حظوظا ً
املتحــدة وأرى ّ
ّ
التأهــل اىل الدور الثاني كونه
يف
ســيواجه منتخبــات إنكلرتا
وويلــز وإيران يف الــدور األول.
أما بالنســبة اىل اللقب فأعتقد
ّ
أن املنتخــب األرجنتيني بقيادة
ّ
مرشح
نجمه الف ّذ ليونيل مييس
بقوة إلحرازه عىل رغم املنافسة
القويــة التــي ســيلقاها من

املنتخب الربازيــي واملنتخبات
األوروبية البــارزة ويف مقدّمها
إسبانيا وفرنسا.

عضو اإلتحاد اللبناني لكرة القدم مازن قبيسي
أشــجّ ُع منتخــب الربازيل
وأتمنى أن يتــوّ ج بطالً للعالم
هذه امل ّرة.
ولكن أريــد أن أغتنم هذه
املناســبة ألهنئ دولة قطر عىل
إســتضافة هذا الحدث العاملي
الكبــر الــذي يُعتــر إنجازا ً
تاريخيا ً بحــ ّد ذاته ،وأيضا ً عىل
املنشــآت الرياضية الضخمة
والبنى التحتية املتطوّرة عموما ً
التي باتت تملكهــا اليوم ،بما
فيها مالعب كرة القدم الحديثة

التــي ستســتضيف املونديال،
وهي قد أصبحت رائدة وسبّاقة
يف هــذا املجال عىل مســتوى
القــارة اآلســيوية وحتى عىل
مستوى العالم.

أمين سرّ نادي اإلخاء عاليه وائل شهيّب
أشــجّ ع املنتخب الربازييل
منذ زمــن عمالقــة الكرة يف
العالم زيكو وفالكاو وسقراط،
لكنني لــن أحــزن إذا فازت
االرجنتــن باللقــب بقيادة
ّ
ميــي األحبّ
نجمها ليونيل
عىل قلبي ،وباملناســبة أتمنى
أن يصل منتخبنا الوطني يوما ً
ما اىل كأس العالمّ ،
ألن الشعب
ّ
يستحق أن يفرح وأن
اللبناني

الالعب السابق لمنتخب لبنان لكرة السلة طوني بارود

يشــجّ ع منتخب بالده بدال ً من
املنتخبات العاملية األخرى.

رئيس جمعية اإلعالميين الرياضيين رشيد ّ
نصار
ســأتابع هــذا املونديال
كمتفرج كون املنتخب اإليطايل
الذي أشــجّ ع لــم يتأهل هذه
املــ ّرة اىل النهائيات ،ولكن من
الطبيعــي أن أتعاطــف مــع
املنتخبات العربية املشــاركة،
وأتمنى أن تتأهــل اىل األدوار
اإلقصائية.
ّ
شك سيشهد هذا
من دون
املونديال نجاحا ً تنظيميا ً بارزا ً

ال نــزال ننتظــر املنتخب
الربازيل يحمــل الكأس الذهبية
للمرة السادســة بعد نكســة
َ
مونديال  2014و ،2018وكما
ّ
أالحظ فإن تشكيلته هذا العام
قوية ومتجانســة جدا ً تعتمد
عىل جميع الالعبني وليس عىل
نجم واحد فقط.
هناك منتخبــات جاهزة
وحــارضة لهذا الحــدث ويف

كون دولة قطــر عوّدتنا دائما ً
عىل النجــاح يف كافة األحداث
الكبرية.

أنا أشــجّ ع املنتخــب األملاني
منذ زمن بعيد وأتمنــى له إحراز
اللقب عىل رغم وجــود منتخبات
قوية ستنافسه عىل حمل الكأس
الذهبيــة .أحبّ املدرســة األملانية
رئييس عىل اإلرادة
املبنية بشــكل
ّ
الصلبة والروح القتالية التي يتمتع
بها العبو "املانشافت" ،وأعترب أن
الحارس العمالق مانويل نوير هو

صمّ ام األمــان يف املنتخب ،لكن يف
النهاية فلريبح املنتخب الذي يقدّم
العرض األفضل عىل أرض امللعب.

رئيس نادي بيروت بطل لبنان لكرة السلة نديم حكيم
أنا أشجّ ع املنتخب السويرسي
بطبيعــة الحــال كونــي أحمل
الجنسية الســويرسية ،وأتمنى أن
يكون مشواره ناجحا ً باتجاه األدوار
النهائية عــى رغم وقوعه يف الدور
األول يف مجموعــة قوية تضمّ ه اىل
جانب الربازيل ورصبيا والكامريون،
ولكنني أعتقد ّ
أن اللقب سيكون من
نصيب منتخــب معروف وعريق يف

اللعبة ،وأتوقع رصاحة أن ينحرص
بني املنتخبَني الربازييل والفرنيس.

عضو اللجنة األولمبية اللبنانية وليد دمياطي
أشــجع املنتخــب األملانــي
وأرشحه للفـوز باللقـب ،وبإمكانه
قلــب ك ّل التوقعات نظــرا ً لخربته
وحنكته الكبريتَني ،كما ّ
أن املنتخب
الفرنيس ســيكون من املنافسني
الجدّيني رغم الغيابات عن صفوفه،
وكذلــك املنتخــب البلجيكي الذي
ينقصه بـعض الخربة ،من دون أن

ننىس منتخبَي الربازيل واألرجنتني
َ
املنافسني الدائمَني عىل اللقب.

قائد فريق العهد الدولي ّ نور منصور
أشــجّ ُع املنتخــب الفرنيس
وأشــعر أنــه قادر بتشــكيلته
الحالية تحت إرشاف املدير الفني
ديدييه ديشــان ،ورغم الغيابات
املفاجئــة لعــدد مــن العبيه
البارزين ،عىل بلوغ الدور نصف
النهائي .وتبقى حظوظ منتخب
«الســامبا» كبرية بإحراز اللقب

دون أن ننىس املنافســة الدائمة
لألرجنتني.

الالعب الدولي السابق إبراهيم الدهيني
مقدّمهــا األرجنتــن وأملانيا،
وقد تحقق إسبانيا مفاجأة يف
البطولة ،فيما أستبعد رصاحة
أن تدافع فرنسا عن لقبها.

العب فريق األنصار الدولي غازي حنينة
أتمنى فوز الربازيــل باللقب
نظرا ً للمســتوى الفني الرائع الذي
تقدّمه ،وأنا أشــجّ ع هذا املنتخب
منذ صغري لســبب واحد وهو أنه
يتميز عن بقية املنتخبات يف العالم
بطريقتــه الفنية االســتعراضية
املمتعــة واملهــارات العالية التي
يملكها ،وباملناسبة أهنّئ دولة قطر

رئيس اللجنة األولمبية اللبنانية بيار جلخ

التي نجحت بإمتياز يف استقبال اكرب
بطولة رياضية يف العالم.

أنا مــن مشــجّ عي املنتخب
االملاني وأتمنــى أن يحقق النتائج
املرجوة ،وآمل أن يكون للمنتخبات
العربية شأ ٌن يف املونديال وان يتأهل
عدد منهــا اىل أدوار متقدّمة ،وأرى
ّ
أن هناك صعوبــة بالغة يف التكهّ ن
بهوية املنتخب الذي سيحرز اللقب

حقيقي.
لوجود أكثر من منافس
ّ

العب فريق الحكمة سيرج سعيد
أشــجّ ُع املنتخب الربازييل منذ
الصغر وأتابع ك ّل مبارياته الرسمية
والودية وأرشحه للقب بعدما غاب
ّ
منصــات التتويج ،كما
طويالً عن
هناك منتخبات بارزة مثل االرجنتني،
وفرنســا وأملانيا ،مع توقع دخول
املنتخب الربتغايل أيضا ً عىل الخط.

الريــــاضيــــة

nidaalwatan.com
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مونــديال قطـــر

أخبار سريعة

مانيه الغائب األبرز ومواكبة ج ّو ّية للمنتخب البولوني

"طابور" من المشجعين ينتظر دوره لشراء بطاقات المباريات في الدوحة (أ ف ب)

تع ّرض منتخب الســنغال لكرة القدم
لصفعة موجعة جداً ،بعد اإلعالن عن غياب
نجمه األول ســاديو مانيه عــن نهائيات
مونديال قطر  2022يف كرة القدم ،إلصابته
يف ساقه اليمنى.
وبغيابه ،يصبح مانيه ( 30عاماً) النجم
األبرز الذي تبعده اإلصابــة عن النهائيات
املقبلة.
يف بوينــس أيــرس ،أعلــن االتحــاد
األرجنتينــي لكــرة القــدم أن مهاجميه
الدوليــن نيكوالس غونزاليــس وخواكني
كوريا سيغيبان عن نهائيات مونديال قطر
بسبب اإلصابة.
وكتب االتحاد يف حسابه عىل "تويرت":
"خــال التماريــن ،تعــرض نيكــوالس
غونزاليــس لتمــ ّزق عضيل ُ
وســحب من
تشكيلة املونديال .اســتدعى الجهاز الفني
بدال ً منه أنخل كوريا مهاجم أتلتيكو مدريد
اإلسباني.

٢٣

وبعد ذلك بساعة واحدة ،أعلن االتحاد
األرجنتينــي أن خواكــن كوريا ســيرتك
التشــكيلة بدوره بســبب إصابة لم تحدّد
طبيعتهــا ،موضحا ً أن املهاجــم الواعد يف
صفوف أتالنتا األمريكــي ثياغو أمليدا (21
عاماً) سيح ّل مكانه.
من وارســو ،توجّ ه املنتخب البولوني
إىل قطر للمشــاركة يف النهائيات بحراسة
طائرات مقاتلة من طراز إف -16يف املجال
الجوي لبالده.
ولم تلــق املبادرة اهتمامــا ً كثريا ً من
البولونيني ،وتساءل البعض عن فائدة مثل
هذه النفقات.
وخرج وزير الدفاع ماريوش بالشتشاك
أمس للدفاع عن قــراره يف ترصيح لإلذاعة
العامة املحلية ،وقال" :إنه أمر جيد ،يظهر
الدعم الذي نقدمه لالعبينا".
يف أبــو ظبــي اإلماراتيــة ،فشــلت
الكامــرون يف الفوز باملبــاراة الرابعة عىل

بـشــــارة سمـاحـــــة
b.samaha@nidaalwatan.com

قطر مميزة بمونديالها
تحتضن قطر ابتداء من يوم غد ،وعلى مدى
نحو شهر كامل ،العرس الكروي العالمي ،الذي
كما يبدو ،سيكون مميزا ً من الناحية الفنيّة،
كون المنتخبات المشاركة تض ّم نخبة من نجوم
«المستديرة» ،وهي استعدت بأفضل ما يمكن
للحدث المنتظرّ .
لكن ميزة المونديال القطري،
ليست فنية فقطّ ،
ألن االستضافة بح ّد ذاتها مميزة.
فللمرة االولى تستضيف دولة عربية وشرق
أوسطية المونديال.
كما انها المرة االولى التي يقام فيها الحدث
العالمي ،منذ انطالقته في العام  ،1930في فصل
الخريف ،ما «عرقل» برنامج المسابقات والبطوالت
األوروبية .وللمفارقة «المميزة» ايضاً ،تحمل النسخة
الحالية من كأس العالم الرقم  ،22وهي تقام في
العام .2022
استعدّت قطر بكل امكاناتها الحتضان
المونديال ،وقيل الكثير عن هذه النسخة ،منذ منحها
االستضافة مرورا ً باالعمال في المالعب والمنشآت
الرياضية ،وصوال ً الى قضية حقوق االنسان
ومعاملة العمّ ال ،لكن كل هذه االمور ستصبح
في «خبر كان» عند الساعة  18.00من مساء غد
بتوقيت بيروت ،لحظة اطالق صفارة بداية المباراة
االفتتاحية بين قطر واالكوادور.
المنتخبات الكبيرة حاضرة ،باستثناء ايطاليا،
واألسماء الكبيرة حاضرة بدورها ،ما سيجعل
المنافسة كبيرة والصراع على اللقب مفتوحا ً على
جميع االحتماالت.
لكن ،ولتتميّز البطولة أكثر ،يبقى األمل في أن
تفرز بطالً خارج المألوف ،بطالً جديدا ً يُضاف
الى الئحة شرف المنتخبات الفائزة باللقب،
ونجما ً من خارج «نادي الكبار» المعروفين ،أمثال
ليونيل ميسي ونيمار وكيليان مبابي وكريستيانو
رونالدو ...انها كأس العالم ،ومونديال قطر،
و»شهر» المتعة الكرويّة ،وعيون شاخصة الى
الخليج ،وقلوب تخفق في كل مواجهة ،و 32منتخبا ً
يحلم كل منها بالمجد ،لكن واحدا ً فقط سيتربّع على
العرش الكروي العالمي للسنوات األربع المقبلة.

العبو المنتخب البولوني خالل التمارين في الدوحة (أ ف ب)

التوايل بعــد تعادلها مع بنمــا  1-1أمس،
ضمن تحضرياتها للمشاركة يف كأس العالم.
وافتتح اريك-مكسيم تشوبو-موتينغ
التســجيل للكامريون ( ،)49وعادل مايكل
مورييو ( )55لكندا.
يف الربازيل ،ســيختار االتحاد الربازييل
لكرة القدم املدرب الذي سيخلف الحايل تيتي
يف كانون الثاني املقبل ،نافيا ً الشائعات التي
تحدثت عــن إمكانية ّ
تول االســباني بيب
غوارديوال هذا املنصب.
وكان تيتــي أعلن يف شــباط املايض

الجهاز الفني للمنتخب .ومن بني األســماء
املطروحــة لخالفة تيتي ،مــدرب املنتخب
الوطني الســابق مانو مينيزيس (-2010
 ،)2012ودوريفال جونيور وغوارديوال.

واصل منتخب لبنان للسيدات
بالكرة الطائرة عروضه القوية
في بطولة غرب آسيا األولى
المقامة حاليا ً في العاصمة
األردنية عمّ ان ،بتحقيقه فوزه
الثالث على التوالي على حساب
نظيره السوري ( )2-3أمس
في مباراة ماراتونية ومثيرة
للغاية دامت ساعتين ونصف
الساعة ضمن الدور األول في
إطار المجموعة األولى ،وجاءت
نتائج المجموعات ()20-25
()25-23()24-26()26-24
( .)14-16ويبقى أمام منتخب
السيدات مباراة واحدة في الدور
األول ضد نظيره السعودي عند
الحادية عشرة من قبل ظهر
اليوم بتوقيت بيروت ،وهي
لن ت ّؤثر إطالقا ً على تصد ّره
المجموعة األولى بجدارة.

دوري ّ "السلة" الخاص

أن مهمّ تــه يف مونديــال
قطر ســتكون االخرية لــه عىل رأس

الحكمة يقسو على مضيفه بيبلوس ويتصدّر موقتًا
حقــق فريق الحكمة فوزا ً كاســحا ً عىل مضيفه بيبلوس
بفارق  39نقطة ،وبنتيجة ( )66-105عىل ملعب مجمّ ع الرئيس
ميشــال ســليمان يف جبيل أمس ضمن املرحلة السادسة من
بطولة لبنان لكرة السلة ،األرباع (.)49-72()32-49()17-22
وبرز كليف ألكســندر يف صفوف الفريق األخرض ،فحقق
"الدوبل دوبل" محرزا ً  24نقطة و 19ريباوندز ،وأضاف مواطنه
كريون روش  16نقطة و 5ريباوندز ،فيما كان برمودز فيكتور
أفضل مســجل يف صفوف الفريق الجبييل برصيد  24نقطة و4
تمريرات حاسمة ،تاله ابراهيم حداد ( 11نقطة و 7ريباوندز و4
تمريرات حاسمة).
بهذا الفوز تصــدّر الحكمة الرتتيب العــام للفرق موقتا ً
ّ
ســت مباريات) ،فيما بقي
بالعالمــة الكاملة ( 12نقطة من
بيبلوس يف املركز األخري من دون أيّ إنتصار ويف جعبته  6نقاط.

مباراتا اليوم

وتقام اليــوم مباراتان ضمن املرحلة السادســة ،فيلعب
" "NSAمع الريايض بريوت عىل ملعب فؤاد شــهاب الريايض
يف جونية الساعة الخامســة إال ربعا ً عرصاً ،وليدرز مع دينامو
لبنان عىل ملعب مدرسة اللويزة يف ذوق مصبح الساعة السابعة
والنصف مساءً.

ريباوند دفاعي لألميركي روش (الحكمة)

السلّة األميركيّة :نتس يُسقط بورتالند

دورانت مسج ً
ال لنتس (أ ف ب)

سيّدات لبنان يواصلنَ
التألق

سجّ ل كيفن دورانت  35نقطة ورويس
أونيل س ّلة حاسمة وقادا فريقهما بروكلني
نتس للفــوز عىل بورتالنــد ترايل باليزرز
متصدر املنطقة الغربية  ،107-109ضمن
منافســات الدوري االمريكي للمحرتفني
يف كرة الســ ّلة .وحقق أونيل "تريبل دابل"
بتســجيله  11نقطة و 10متابعات و11
تمريرة حاســمة .وألحق لوس أنجليس
كليربز بضيفه ديرتويت بيستونز خسارته
الخامسة عىل التوايل بفوزه عليه .91-96
وشهدت املباراة عودة كاوهي ليونارد
الغائب منذ  23ترشين االوّل بسبب تعرضه
الصابــة يف ركبته (غاب  12مبــاراة) إىل

التشكيلة األساسية للفائز .وكان ريدجي
جاكســون أفضل هــداف يف كليربز (23
نقطــة) أمام بول جــورج ( 16نقطة و9
متابعــات) .وحقق ســاكرامنتو كينغز
انتصاره الخامس عــى التوايل بفوزه عىل
ضيفه ســان أنتونيو سبريز  ،112-130يف
مباراة تألق خاللها يف صفوف الفائز الثنائي
دي ارون فوكس وماليك مونك مع  28و26
نقطة عىل التوايل.
يف املقابل ،مُني ســبريز الذي تألق يف
صفوفه ديفن فاسل ( 29نقطة) بخسارته
التاسعة يف مبارياته العرش األخرية.
(أ ف ب)

طغى على بعض مباريات
بطولة لبنان لكرة السلة منذ
انطالق الموسم الحالي أجواء
االثارة والتشويق بين الفرق
التي تُعتبر غير مؤهلة فنيا ً
للدخول الى المربّع الذهبي،
حيث تخوض أكثر من ستة
فرق مواجهات حامية جدا ً
في ما بينها نظرا ً لتقارب
مستواها الفني ،وباتت نتائجها
ال تحسم اال في الدقائق ،بل
حتى في الثواني األخيرة ،وهذا
ما شهدته على سبيل المثال
مباراتا هومنتمن  -هوبس
وأنترانيك – اطلس .وتسعى
هذه األندية للمحافظة على
موقعها في الدرجة األولى،
وقد أطلق أحد النقاد على
منافساتها لقب "الدوريّ
الخاص".

ّ
سن الفيل جاهز
ملعب
بات ملعب بلدية ّ
سن الفيل
جاهزا ً إبتدا ًء من منتصف
األسبوع المقبل الستقبال
التمارين والمباريات الودّية
على أرضه ،بعدما أنهت الشركة
الملتزمة أعمالها بشكل شبه
نهائي اثر فلشه بالعشب
الصناعي ذي النوعية الممتازة
والمعتمد رسميا ً في جميع
الدول ،باإلضافة الى ترسيم
أرضيته بالخطوط البيضاء
القانونية .ويبقى فقط عملية
تركيز المرميين في مكانهما
والتي ستُنجز الثلثاء المقبل
كح ّد أقصى .يُذكر ّ
أن اندية عدة
من بينها الحكمة وعددا ً من
االكاديميات ستعتمد الملعب
لتمارينها.
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رفــــــــــيق خــــــــــوري

رمزية الرئاسة
في أزمة لبنان
«تكرار الكوارث مع ّلم» ،كما يقول مثل
أميركي .لكن التعلم ليس على مزاج القيادات
السياسية اللبنانية التي تتصرف كأنها «أنصاف
آلهة» توزع العلم على العالم .فال هي تعلمت
درسا ً من «أم الكوارث» التي ضربت لبنان
وحوّلت حياة الناس الى «جهنم» .وال هي توقفت،
مجرد توقف ،للتفكير في معنى أن يتكرر
الشغور الرئاسي ثالث مرات منذ خروج الجيش
السوري ،وتبديد «ثورة اإلستقالل» الثاني عام
 .2005وفي المرات الثالث كان «حزب الله»
صاحب الدور البارز في إدارة اللعبة .مرة
بالعنف الذي قاد الى «تسوية الدوحة» بعد والية
الرئيس أميل لحود .ومرة بتعطيل النصاب وهو
نوع من العنف السياسي بعد والية الرئيس
ميشال سليمان حتى التسليم بإنتخاب مرشحه
العماد ميشال عون .والثالثة اليوم بعد والية
الرئيس عون ،حيث تعطيل النصاب واإلصرار
على إنتخاب «المرشح الذي يريده».
بداية التفكير في معنى الشغور المتكرر هو
التوقف أمام معنى أن تخرج اللعبة الرئاسية
عمليا ً من أيدي المرجعيات والقيادات المارونية،
بصرف النظر عن ترشيح النائب ميشال
معوض .إذ صار «حزب الله» هو الذي يختار
المرشح الماروني ويفرض وصوله .وهو يضع
أمام المسيحيين والسنّة والدروز معادلة:
«إنتخاب مرشحي أو الشغور المستمر» ،على
طريقة ريتشارد مورفي المتفق مع الرئيس
حافظ األسد في معادلة «مخايل ضاهر أو
الفوضى» .والمسألة ليست رمزية فقط .وال
ح ّلها يتوقف على تفسير أو تعديل الدستور .وال
يبدل في األمر ما حدث وما يمكن أن يحدث من
التوافق ،باإلضطرار ،بحيث يكون جوهر التوافق
هو الموافقة على إنتخاب ما يسميه «حزب الله».
المسألة هي أن النظام الطائفي الذي ال
يعيش إال بالتوازن الداخلي والتفهم الخارجي
لخصوصيته ،فقد التوازن الداخلي ،والكثير من
التفهم الخارجي .وكلما قويت طائفة أو إستقوت،
دخلنا في صراع خطير .وال مجال ،في أوضاع
لبنان والمنطقة المضروبة بإرتفاع العصبيات
الطائفية والمذهبية واإلتنية ،للعبور الذي رسم
طريقة إتفاق الطائف الى دولة المواطنة .فنحن
في مرحلة إنتقالية ضمن المشروع اإلقليمي
لـ»محور المقاومة» بقيادة إيران.
وهذا ما يفسر سبب مفاخرة السيد حسن
نصرالله بأنه «أنقذ» لبنان من «ثورة تشرين»
 2019التي اعتبرها صنيعة «الطاغوت
األميركي» .فالثورة التي جرى إجهاضها ،ولم
يكن نجاحها سهالً ،كانت عمليا ً عقبة أمام
المشروع الذي يعمل له «المحور».
والمرحلة اآلن هي محطة اإلنتقال من لبنان
الحالي الذي لم يكتمل بعد إفراغه من جوهره الى
لبنان اآلخر الذي لم تنضج بعد ظروف إقامته.
فالتبدل في موازين القوى ال يكفي وحده ،وهو
ليس قضية حسابات محلية بسيطة في لعبة
معقدة .والتحكم بلبنان أقل كلفة من حكمه رسمياً.
وإذا بقينا أسرى الحروب الشخصية والفئوية
والحسابات الصغيرة على أرض تنهار من دون
أن نرى المشهد بكل أبعاده ونعمل لتغييره،
فإن ما ينطبق علينا هو قول دافتي أليغري في
«الكوميديا اإللهية»« :رأيت في أروقة الجحيم
بشرا ً ال يعيشون وال يموتون».

يعتقد العلماء
هــــــــــــــل أن املياه عىل كوكب
تعـــــــــــلم األرض أتت نتيجة
إرتطام وذوبان
نيازك جليدية بها.

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

منتزه بيلينج يستقبل ثلوجه األولى شمال شرق الصين (أ ف ب)

مما نعتقد
المجرّات األولى أق َدم ّ
قد تكون املج ّرات األوىل تش ّكلت يف ٍ
وقت أبكر مما اعتقد
ٌ
أوّلية التقطها تلســكوب
علماء الفلك ،عىل ما تُظهر صو ٌر
«جيمــس ويب» الفضائــي .وقال األســتاذ يف علم الفلك
توماس تــرو إنه «بطريقةٍ ما ،تم ّكن الكون من تشــكيل
مج ّرات أرسع وأبكر مما كنّا نعتقد».
وأشارت عاملة الفيزياء الفلكية جيهان كارتالتيبي إىل
أن العلماء كانوا يعتقدون ّ
ّ
أن رصد املج ّرات «سيســتغرق
وقتــاً» بنا ًء عىل نمــاذج كونية مُطــوَّرةّ .إل ّ
أن ويب ،ويف
غضون بضعة أشــهر فقط ،رصد عددا ً كبريا ً من املج ّرات
الجديدة التي تش ّكلت باكراً ،إحداها كانت موجود ًة بعد 350
مليون ســنة فقط من االنفجار العظيم ،أي أقل بخمسني
مليون سنة من الرقم القيايس السابق.

وباإلضافة إىل أعدادها الكثــرة التي فاجأت العلماء،
أُذهل هؤالء بســطوعها الكبري .وقال غارث إلينغوورث من
جامعة كاليفورنيا« :استنتجنا رسيعا ً أنّها ضخمة ،وهو ما
يطرح لغزا ً فعلياً :كيف تم ّكنت هذه املجّ رات من تكوين عدد
كبري من النجوم يف فرت ٍة زمنيةٍ قصرية»؟ وتابع ّ
أن املجرات،
ولكي تنجز ذلك« ،ينبغــي أن تكون قد بدأت بالتكوّن ربما
بعد مئة مليون سنة فقط من االنفجار العظيم».
أما الفرضيــة البديلة فتقول إن هــذه املج ّرات تض ّم
بالواقع ما يُســمّ ى بـ»جمهرة النجــوم الثالثة» ،املختلفة
تماما ً عن النجوم التي نعرفها .وهذه النجوم األوىل الساطعة
بصور ٍة غري عادية كانت تش ّكل حتى اآلن مج ّرد نظرية من
دون أن يجري رصدها( .أ ف ب)

تحليل يرصد سرطان الثدي قبل سن َتين من التشخيص
بيّنت دراسة جديدة أن تحليل دم بسيطا ً يبحث
عن ّ
تغي ٍ
ات طرأت عىل مجموعة من ســتة بروتينات
تحملها الدماء ،بمقــدوره أن يرصد رسطان الثدي
قبل سنتَني من تشخيص اإلصابة به .وقال الباحثون
إن من شــأن النتائج التي خلصوا إليها ،وقدّموها يف
«املؤتمر األوروبي الـ 13لرسطان الثدي» ،أن «تش ّكل
أساســا ً لفحوص الدم الخاصة بمن لديهم استعداد
وراثي لإلصابة برسطان الثــدي أو تاريخ عائيل من
هذا املرض» ،حرصا ً عىل التشخيص والعالج املبك َرين.
وبعد تحليل ثالثــن عيّنة من الدماء ،مأخوذة
ٍ
فرتات زمنيةٍ مختلفةٍ من ثالث نساء مصابات
عىل
برسطان الثدي ،وثالث نساء لم تُ َّ
ّ
إصابتهن
شخص
بهذا الورم ،كشــف العلماء عن ّ
تغي ٍ
ات شــه َدتْها

مســتويات مجموعة من ســتة بروتينات .وقالت
صــويف هاغينارس ،من املركــز الطبي يف «جامعة
اليدن» بهولندا ،التي تولت تقديم نتائج الدراسة إن
«هذه الربوتينات ربما تشكل أساسا ً إليجاد فحص
دم يكشف يف مرحلةٍ مبكر ٍة عن رسطان الثدي لدى
بشــكل كبري».
النســاء اللواتي يهدّدهن هذا الداء
ٍ
لحســن الحظ تبقى «اختبارات الــدم إجرا ًء طبيا ً
بسيطا ً نســبيا ً وغري مؤلم جدا ً بالنسبة إىل معظم
الناس ،لذا يســعنا الطلب منهــم الخضوع لهذه
الفحوص كلما دعت الحاجة» ،أضافت هاغينارس.
ويعتــزم الباحثون التحقيــق يف النتائج التي
املشــاركات
توّصلــوا إليها مع مجموعةٍ أكرب من
ِ
كجزء من دراستهم .Test Breast

وفاة أكبر تلميذة في العالم
َّ
توفت عن  99عاما ً يف كينيا بريسيال
ســيتيني ،وهي أكرب تلميذة يف مدرسة
ابتدائية يف العالم ،اســتند فيلم فرنيس
إىل مثابرتها عىل التع ّلم وهي يف سنواتها
التســعني فيما حصلت عىل إشادة من
منظمة «اليونســكو» .وقال حفيدها
سامي تشيبســرور ّ
إن «بريسيال التي
كانت معروفة بـ»غوغو»ّ ،
توفت داخل
منزلها عقــب إصابتها بمضاعفات يف
الصــدر» .مشــرا ً إىل ّ
أن «غوغو كانت
بصحة جيدة وتحرض صفوفها كاملعتاد
لكنّها توقفت عن ارتياد املدرســة قبل

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

ثالثة أيام من وفاتها بعدما شعرت بأل ٍم
يف الصدر أجربها عىل ترك املدرسة».
وأشارت «اليونسكو» إىل ّ
أن بريسيال
كانت تبلغ  94عامــا ً حني أقنعت مدير
املدرسة املحلية بقريتها يف ريفت فاليه
يف كينيا ،بقبول طلبها إلكمال دراستها،
مشــيد ًة بهذه املرأة ومعترب ًة أنّها «مثا ٌل
يُحتذى به داخل مجتمعها وخارجه» .ويف
مقابلةٍ مع املن َّ
ظمة العام الفائت ،أ ّكدت
الراحلة ّ
أن هدفها من العودة إىل املقاعد
الدراســية يتمثل يف تشــجيع األمهات
الشابات يف كينيا عىل العودة إىل املدرسة

بعد إنجاب األطفال ،بدال ً من تركها خوفا ً
من وصمة العــار االجتماعية .وتابعت:
«إن لم َّ
تتلق املرأة تعليماً ،لن يكون هناك
فرق بينها وبني الدجاجة».
وتناول فيلــم فرنــي بعنوان
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«غوغو» جهود بريسيال هذه ،مما أتاح
لها الســنة الفائتة أن تستقل للمرة
األوىل يف حياتهــا طائــر ًة وتتوجه إىل
فرنسا ملقابلة عقيلة الرئيس الفرنيس
بريجيت ماكرون( .أ ف ب)
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