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عىل مــا يبدو ق ّرر رئيس حكومة ترصيــف األعمال نجيب ميقاتي
"رفــع التكليف" يف املواجهة املفتوحة مع العهد وتياره و"رفع ســقف
التحدي" معهما عشــية استشــارات بعبدا امللزمة الخميس ،فشــمّ ر
عن زنــوده الحكومية أمس ليؤكد بالصوت العــايل من طرابلس رفض
الخضوع البتزاز رئيس "التيار الوطني الحر" جربان باســيل والغوص
معه يف أي "مقايضات أو مســاومات" لضمان تمريــر إعادة تكليفه
تشــكيل الحكومة العتيدة ،مصوّبا عىل باســيل من دون أن يســميه
باعتباره يدفع باتجاه "تحويل موقع رئاســة الحكومة وشخص رئيس
الحكومة مادة للتسويات" ،وخلص يف املقابل إىل رسم "معادلة واضحة"
يف عملية التكليف والتأليف "ال تراجع عنها بضغط الحسابات العددية أو
السياسية التي يحاول البعض فرض املساومة عليها".
20

هل تنعكس "تعقيدات الترسيم" على إتفاقية الغاز؟
بعــد امل ّد والجزر يف مســألة اســترياد الغاز
املــري الســتجرار الكهرباء مــن األردن عرب
األرايض الســورية ،ت ّم أخــرا ً تحديد  21حزيران
موعدا ً لتوقيع اإلتفاقية النهائية .هذا األمر كشف
عنه وزير الطاقة وليد فيــاض لـ"رويرتز" ،مع
اإلشــارة إىل أنه ســيت ّم التوقيع عىل الخطة التي
ُ
طرحت للم ّرة األوىل يف صيــف  ،2021وهي جزء

شبكة أنفاق إيرانية جديدة " ُيمكنها ّ
تحمل القنابل الخارقة"

طهران تتو ّدد لواشنطن "نوويًا"
وتتوسط "لتخفيف الضربات اإلسرائيلية"!
ّ
الرسية" ض ّد
صعّ دت إرسائيل يف اآلونة األخرية "حربها ّ
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ووكالئها يف املنطقة عىل
مستويات عدّة ،خصوصا ً عرب تصفية ضبّاط يف "الحرس
الثوري" ومهندسني وخرباء وعلماء نوويني بطرق غامضة
ومختلفة ،حتّى باتت إيران تم ّر بـ"موســم اغتياالت"
مفتوح عىل مرصاعيه ،لم يعد يستطيع املراقبون إحصاء
حصيلة قتاله وتقييم حجم خسائره بدقة ،فيما اهت ّزت
منظومتها السياسية واألمنية بقوّة بفعل هذه الرضبات،
فضالً عن الرضبات الجوّية والصاروخية التي تستهدف

املواقع اإليرانية وامليليشيات التي تدور يف فلكها يف ك ّل من
ّ
التوسط لدى
سوريا والعراق ،ما دفع طهران إىل محاولة
واشنطن إلقناع اإلرسائيليني بتخفيف رضباتهم وفق ما
نقلت التقارير الصحافية األمريكية ،فضالً عن ســعيها
إىل التودّد لإلدارة األمريكية عرب الوسطاء بغية حثها عىل
إعادة النظر يف حساباتها حول "محادثات فيينا" ،وسط
تقارير ديبلوماســية تتحدّث عن "رســائل حسن نوايا
نوويّة" إيرانية وصلت إىل الواليات املتحدة عرب الوســيط
العُ ماني.
20

من جهد تدعمه الواليــات املتحدة ملعالجة نقص
الكهرباء يف لبنان.
وكان مســؤول أمريكي أعلن كما جاء يف مقالة
"رويــرز" ّ
أن "املوافقة النهائية عــى االتفاق بني
البلدين ستسمح لواشنطن بتقييم ما إذا كان املرشوع
يمتثل للعقوبات األمريكية عىل ســوريا ،وبعد ذلك
يمكن أن يتدفق الغاز يف نهاية املطاف".
20

ناشئو لبنان الى بطولة
العالم لكرة السلة
حققت كرة السلة املحلية إنجازا ً رياضيا ً جديدا ً ومرشّفا ً لوطن
ّ
بتأهل منتخب لبنان للناشئني (تحت الـ 16سنة) اىل نهائيات
األرز
بطولة العالم التي ســتقام الشهر املقبل يف إسبانيا ،بعد فوزه املثري
ّ
املرشــحة األبرز إلحراز اللقب ( )64-72مساء
عىل كوريا الجنوبية
أمس يف الدوحة يف إطار الدور ربع النهائي .وتفوّق املنتخب اللبناني
عىل خصمه الكوري ،مستفيدا ً من الدعم واملؤازرة الكبريَين من أبناء
الجالية اللبنانية يف قطر الذين مألوا مد ّرجات ملعب نادي الغرافة عن
آخرها .وسيواجه لبنان نظريه األسرتايل العريق يف اللعبة مساء اليوم
ضمن الدور نصف النهائــي ،علما ً ّ
أن املنتخبات األربعة التي تأهلت
لهذا الدور ستحجز مكانها مبارشة يف "العرس" الريايضّ العاملي.

بوتين ال يهدّد وال يتر ّدد باستخدام األسلحة النووية "إذا لزم األمر"

بروكسل توصي بترشيح أوكرانيا لالتحاد األوروبي

يف خطوة أوىل قد تفتح أبواب "البيت األوروبي"
لكييف مســتقبالً ،أوصت املفوضية األوروبّية أمس
بمنح أوكرانيا وضع مرشــحة لإلنضمام إىل االتحاد
األوروبي ،فيما ســارع الرئيس األوكراني فولوديمري
زيلينســكي إىل اإلشــادة بـ"القــرار التاريخي".

وسيُناقش رأي املفوضية خالل القمة األوروبّية يف 23
و 24حزيران وينبغي عىل قادة دول االتحاد األوروبي
الـ 27املصادقــة عليه باإلجمــاع لتحصل أوكرانيا
ّ
املرشح قبل فتح مفاوضات طويلة
رسميّا ً عىل وضع
بهدف اإلنضمام.
20

فرحة الالعبين اللبنانيين بعد الفوز على كوريا
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ميقاتي يُعادل رقم الحريري في التكليف...
فهل يكسره في التأليف؟
أالن ســــركـــيـــس
إذا ســارت التوقعات كما يجب ،فإن
الرئيــس نجيب ميقاتي ســيُك ّلف للم ّرة
الرابعة يف تاريخه السيايس لتأليف حكومة
ّ
متوقع
نهاية العهد ،إال إذا حصل أمر غري
وت ّم تكليف شخص غريه.
ســواء نجح ميقاتي يف مهمته أو لم
يحالفــه الح ّ
ظ ،فإن الرجــل دخل نادي
الشخصيات الســنية األكثر تكليفاً ،فهو
يعرف جيدا ً «من أين تؤكل الكتف» ،كذلك
ّ
«فــن املمكن»،
يُرصّ عىل أن السياســة
فنجــح يف أن يكون الرجل الــذي يؤمّ ن
صلة وصل وشــ ّكل حاجة دائمة يف لعبة
السياسة اللبنانية.
كرب ميقاتــي تحت ظــال الرئيس
الشــهيد رفيق الحريري ،ولم تغ ّره ثروته
ّ
بأن يسعى إىل زعامة سنية عابرة لألقضية
واملدن الســنية األساسية ،ريض أن يكون
قبل  2005نائبا ً ووزيرا ً لألشــغال وانتظر
أن يأتــي دوره ،فكان أن ُك ّلف برئاســة
الحكومة اإلنتقالية بعــد اغتيال الرئيس
الحريري وخروج جيش اإلحتالل السوري
ووافق عــى عدم الرتشــح لإلنتخابات،
فخرس النيابة حينهــا وربح لقب «دولة
الرئيس».
عاد ميقاتــي إىل الربملان يف انتخابات
 2009عندما تحالف مع الرئيس ســعد
الحريري واشرتط ترشيح النائب الراحل
أحمد كرامي إىل جانبه ،وترأّس أكرب كتلة
نيابية يف مســرته الربملانية يف انتخابات
 ،2018حيث فاز بأربعة مقاعد يف طرابلس
نتيجة قانون اإلنتخاب النسبي الجديد.
وعىل رغم هذه املحطات ،إال أن الرجل
عرف جيدا ً أن هناك دورا ً ســيلعبه عندما
حصل إتفاق إقليمي  -دويل عىل اســمه يف
نيســان من العام  ،2005ونجح يف تأليف
حكومة تكنوقــراط وأُجريت اإلنتخابات
النيابية يف موعدها وأمّ نت إنتقاال ً سلســا ً
ً
للسلطة
طاوية مرحلة اإلحتالل وفتحت
اللعبــة عىل مرحلــة ما بعــد الخروج
السوري.
أما نقطة التحوّل الثانية فكانت عند
حصــول اإلنقالب عىل حكومــة الرئيس
ســعد الحريري ،حينها أجــرى «حزب

خفــايـــا
طــرح رئيــس أحد
األحزاب «السيادية» اسم
حفيدة رئيــس الحكومة
الراحــل عبداللــه اليايف،
ســارة اليايف لتشــكيل
الحكومة الجديدة.
تفيــد املعلومات ّ
أن
الدراسة الربيطانية التي
يتكل عليهــا املطالبون
باعتمــاد الخــ ّ
ط 29
لرتسيم الحدود ،موجودة
لــدى رئاســة الحكومة
منذ العــام  ،2011وهي
اقرتحت منــذ ذلك الوقت
أكثر من احتمال لرتسيم
الحــدود ومنها الخ ّ
ط 29
ولكن ليــس نفس الخط
 29املعتمد حالياً.

ّ
كأن قدر ميقاتي أن يأتي بعد الحريري

الله» و»التيار الوطني الح ّر» وحلفاؤهما
وكأن قــدر ميقاتــي أن يأتــي بعد
يف  8آذار «بوانتاج» ألن مرشــحهم كان
الحريري ،فعندما استقال الرئيس حسان
الرئيس عمر كرامــي ،وعندما أيقنوا أن
دياب بعد انفجار  4آب ،أرصّ الحريري عىل
كرامي لن يستطيع حصد األكثرية اعترب
أن يكون الرئيس املك ّلــف وقد ُك ّلف لكنه
فشل يف التأليف ،لتح ّ
األمني العام لـ»حزب الله» الســيد حسن
ط التسوية اإلقليمية
نرصاللــه أن صحة كرامي
والدوليــة والتقاطعــات
ال تســمح لــه ّ
ورشــحوا
الداخلية عىل تسمية ميقاتي
ميقاتي الذي ش ّكل حكومة
يف  26تمــوز  2021بعــد
أطلــق عليهــا خصومــه الرجل عرف جيدًا أن حصوله عىل  72صوتاً.
يف تاريخ لبنان الحديث،
اســم حكومة «القمصان هناك دورًا سيلعبه
أي بعد وقــوع انفجار 14
الســود» ،نتيجــة ضغط عندما حصل إتفاق
«حــزب الله» يف الشــارع
شــباط  2005وخــروج
وتأجيل موعد اإلستشارات إقليمي  -دولي على جيش اإلحتالل الســوري،
النيابية ،وحصــل ميقاتي اسمه في نيسان من ت ّم تكليف شخصيات سنية
 13م ّرة لتشكيل الحكومة،
يف اإلستشــارات التي جرت
العام 2005
وقد نجحــت مهمة التأليف
يف  25كانــون الثاني 2011
يف عرش منها ،وفشل ثالثة يف التأليف هم
عىل  68صوتاً ،بينما حصل الحريري عىل
عمر كرامي يف  2005والسفري مصطفى
 60صوتاً ،واســتقال ميقاتي من رئاسة
أديب الذي تم تكليفه بعد استقالة الرئيس
الحكومة يف العام .2013

حســان دياب ثــم اعتذر عــن التأليف،
والرئيس سعد الحريري أخرياً ،وقد تو ّزع
هؤالء كاآلتي :ســعد الحريــري  4مرات
( ،2018 ،2016 ،2009و 2020التي فشل
فيها يف التأليف) ميقاتي  3مرات (،2005
 2011و ،)2021الرئيس فؤاد الســنيورة
مرتــن ( 2005و ،)2008ومــ ّرة واحدة
لكل من الرئيس كرامي عام  2005وفشل
بالتأليف ،والرئيس تمام ســام يف ،2013
والرئيس دياب يف  2019والسفري أديب يف
آخر آب .2020
وهنــا تُطرح أســئلة مهمــة :هل
سيخطف ميقاتي األكثرية الخميس املقبل
ويُ ّكلف؟ وهل ســيعادل رقم الحريري يف
التكليف؟ وهل ســيتفوّق عليه يف تأليف
حكومته الرابعة أو إنه ســيبقى متعادال ً
معه ،أي أنــه ُك ّلف  4مرات 3 ،مرات نجح
بالتأليــف وم ّرة فشــل يف عهد عون مثل
الحريري؟

أن نائبــا ً
تبــن ّ
ّ
ً
بريوتيــا ً تغيرييــا هــو
الــذي تــوىل الحديث مع
املوفد األمريكــي آموس
هوكشــتاين خالل لقائه
نواب  17ترشيــن ،فيما
التــزم أكثر مــن نائب
الصمت خالل الجلســة
التي تناولت بشكل خاص
مسألة ترســيم الحدود
وقد جاءت بنــاء لطلب
الدبلومايس األمريكي.

ترحيب أميركي
بحكم "«المحكمة":
تحقيق العدالة
لشعب لبنان

يف أول تعليــق أمريكــي
بشــأن حكم املحكمة الدولية
الخاصــة بلبنــان يف جريمة
اغتيال الرئيس الشــهيد رفيق
الحريري ،رحّ ب املتحدث باسم
الخارجية األمريكية ،نيد برايس
أمس ،بالقرار الصادر باإلجماع
عن املحكمة بحق حسن مرعي
وحســن العنييس بالســجن
املؤبد.
وقــال برايــس« :يمثل
هذا الحكــم عالمة بارزة طال
انتظارها يف الســعي لتحقيق
العدالة لشعب لبنان».
وأصدرت غرفة االستئناف
يف املحكمة الخاصــة بلبنان،
أمس األول ،قرار النطق بحكم
املؤبّد ضد مرعي وعنييس ،وهي
تعترب أشد العقوبات املنصوص
عليهــا يف النظام األســايس
والقواعد ،وذلك عن كل جريمة
من الجرائم الـ 5التي أُدينا بها.
وق ّررت املحكمة ،أن «تُ َّ
نفذ
العقوبات يف الوقت ذاته».
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نقمة شعبية على قرار الطعن بنيابة فراس حمدان
رمــال جــوني
لم يهضم ثنائــي "حزب
اللــه" حركة "أمــل" يف دائرة
الجنــوب الثالثــة خســارته
مقعدين ،ولم يستوعب الرضبة
القاضية التــي وجهها الناخب
بحــق املــريف مــروان خري
الدين ،التــي انزلته من عرش
الـ"نائب" ،مــا دفعه لتقديم
طعن بنيابة فراس حمدان كرد
اعتبــار عىل " النكســة" التي
مني بها يف دائــرة لطاملا كانت
محسومة ســلفا ً له ،ولم يكن
يف حســاباتهم ان يسقط خري
الدين الذي راهن عىل التســليم
بقرار ترشيحه وكأنه مضمون
النجاح ،لكن النــاس فاجأوه
وفاجأوا الثنائي ولم يصوتوا له.
عن سابق ارصار وتصميم
قرر الثنائــي بالئحته مجتمعة
تقديــم طعن قبــل اقفال باب
الطعون ،عله يســتعيد حصن
حاصبيــا من جديــد ويرده اىل
خري الدين ،غــر ان ما لم يكن
يف حســبانه ان يقابــل بحملة
إعرتاض واســعة ،وتحديدا ً من
قبل جمهــور "حزب الله" الذي
كان اول املعرتضني عىل خطوة
نواب الحــزب ،التي تعد ناقصة
ورضبــا ً من الغباء الســيايس،
النــه كما تقــول االوســاط
املتابعة ال يعقــل أن يرفع لواء
محاربــة الفســاد وان يدافع
عن مــريف يعتربه كثريون أنه
رشيك بالفساد ،وهو ما اعتربه
الجمهور اســتخفافا ً بعقولهم
وطعنــة يف ظهرهم ،ويرون انه
االجــدى الدفاع عــن حقوقهم
ومعالجــة ازماتهم بــدال ً من
الدفاع عن مرصيف يأتي ترشيحه
رغما ً عن اإلرادة الشعبية.
كانت مفاجئة خطوة الئحة
"الوفاء واالمل" يف الدائرة الثالثة
بتقديمها طعنــا ً بنيابة فراس
حمدان ،مفاجأة صدمت جمهور
املقاومة نفســه ،الذي امتعض
وسجل اعرتاضه ،سيما وان من

مروان خير الدين

قدم الطعن مــن أجله املرصيف
مروان خري الدين ،لم يســجل
له قربه مــن أوجاع الناس ،هذا
عدا عن ان الســؤال الذي فرض
نفســه ،ملاذا قــدم الطعن من
الالئحة مجتمعة إىل جانب خري
الدين نفسه؟ ويرى مراقبون ان
هذه الدعسة الناقصة ،تفرض
جملة استفسارات ،كيف يعقل
ملن يقول إنه ضد الفساد ،ويرى
أن املصارف تتحمــل جزءا ً من
املســؤولية عن انهيــار البلد،
كيف يعقــل أن يخوض معركة
نيابة مرصيف ،وهذا يعد تناقضا ً
خطــراً ،ويدل عىل هشاشــة
السياســة املتبعــة مــن قبل
املقاومة و"حزب الله" نفســه،
الذي وصف نفســه بحســب
مصادر مطلعة بأنه جنّد نفسه
ملحاربة الفاسدين.
عىل ما يبدو ان الثنائي لم
"يهضم" خســارة مقعدين يف
دائرة الجنــوب الثالثة ،وهو ما
دفعه بحســب مصادر متابعة
اىل تقديــم الطعن بمــن يراه
"مشاكساً" يف املجلس النيابي،
دون ان تكــون هناك اســباب
موجبة للطعن ،ســيما وانه لم
يجــر الحديث عــن مخالفات
او تالعب او ما شــابه ،وهناك
من يرى بالخطوة "رد جميل"
لخــر الدين الذي مــول جزءا ً
من الحملة االنتخابية ،رغم ان
الطعن بحد ذاته من قبل الالئحة

النائب فراس حمدان

على ما يبدو أن االرتدادات
على الطعن جاءت أكبر من
الطعن نفسه ألن الجمهور
الذي أسقط خير الدين ال
يرغب في عودته
يعد بمثابة مخالفــة قانونية
وســابقة يف تاريخ لبنان ،وهنا
يعلق رياض عيــى عىل االمر
بالقول ان "الطعــن مخالفة
قانونية واضحــة ،وتحمل يف
طياتها جملة رسائل متعددة اىل
املجلس الدستوري الذي بيده رد
الطعن او قبوله".
يرى مراقبــون أن الطعن
املقــدم هــو طعن ســيايس
بإمتيــاز ،اكثر منــه قانونياً،
وهو ما دفــع مراقبني لوصف
خطوة "حزب الله" بـ"الخطأ
الســيايس" ،اذ كان االجــدى
به تــرك خــر الديــن يقدم
الطعن ،فلماذا يضع نفســه يف
الواجهة ،وأكثر تقول املصادر
ان من رشــحه عىل الئحته لم
يمنحه اصواتــه ،فلماذا هذه
الخطوة اآلن ،هــل هي ارضاء
للنائب السابق رئيس "الحزب
الديمقراطــي اللبناني" طالل
ارسالن صهر خري الدين؟ ام رد
اعتبار لخري الدين الذي استخف
بأهــل منطقــة حاصبيا التي
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ردت له الصــاع صاعني بعدم
منحه اصواتهــا ،وأكثر هناك
من يرى خطوة الثنائي بمثابة
انتقام للخســارة التي فرضت
عليهم ،ويسعون لرد الصفعة
بأخــرى ،ولكن الطعــن يعد
مخالفــة قانونية فاضحة ويف
غري محلها.
عىل ما يبدو ان االرتدادات
عــى الطعن جــاءت اكرب من
الطعن نفســه ،الن الجمهور
الذي أسقط خري الدين ال يرغب
يف عودته ،وأكثر ،قال كلمته يف
اإلنتخابات ،ولم يمنحه صوته،
وما يثري غضبه ان نواب الحزب
كانوا يف عداد السباقني للطعن،
ما يعد ســقطة لهم ،بل سوء
تقدير سيايس البعاد الخطوة ،اذ
يحمل الجمهور عىل "حزب الله"
اكثر من حليفته حركة "أمل"،
النه االقوى ،وفاز بالشــعبية،
فلماذا دخل يف متاهة هذا امللف،
ولم يرتك لخري الدين الدفاع عن
مقعده بنفسه؟ اسئلة تدور يف
فلك واحــد "ال جواب" فالطعن
بحــد ذاته مخالفــة ،ويضعه
مراقبــون يف خانــة "الضعف
السيايس" سيما وان ال مسببات
للطعن ،بل انه لــن يقدم ولن
يؤخر ،يقول رياض عيىس ،النه
بحسبه النتائج مبنية عىل ارقام
ومعطيات ،مثبتة لدى املاكينات
وتحديــدا ماكينة "حزب الله"،
ولم يسجل اي تزوير ،بل برأيه
التزوير ال تقــوم به اال احزاب
السلطة التي تمسك بكل زمام
القضاء ،وبرأيــه ،فإن الطعن
يطرح جملة تســاؤالت وهي
ســابقة قانونية يف لبنان النه
جاء من الئحة وليس من خارس،
أضف انها تحمل رسائل باتجاه
املجلس الدستوري الذي لن يبت
بالطعون قبل نهاية العام.
بانتظــار بــت الطعــن،
ســيبقى فراس حمدان نائباً،
وســتبقى العني عــى "حزب
الله" الذي كانت خطوته بمثابة
غلطة الشاطر.

طوني فرنسيس

الصدر والحريري
أسباب واحدة لالعتكاف
يشبه انسحاب مقتدى الصدر من العمل النيابي والسياسي في
العراق تعليق الرئيس سعد الحريري في لبنان عمله السياسي
والنيابي وانسحابه من االنتخابات األخيرة ترشيحا ً وتصويتاً.
ووجه الشبه ال ينحصر في الموقف الذي اتخذه كل من
الرجلين بترك الساحة لآلخرين .فأوجه الشبه قائمة في األصل
والفروع والتفاصيل.
في العراق ولبنان ،صراعات محلية واقليمية ودولية ،لكن
فيهما خصوصا ً تغوّل ايراني ميليشيوي يسيطربالقوة على
مناحي الحياة السياسية ،ويطوّ ع العمل باالصول والقواعد التي
تفرضها طبيعة التجربة البرلمانية التي يزعم لبنان والعراق
االلتزام بموجباتها.
كان الحريري وتحالف  14آذار َخ ِبرا هذه الحقيقة باكراً .لقد
فاز ذلك التحالف بأغلبية برلمانية في انتخابات  2009لكنه
مُنع من تشكيل حكومة تحكم على ان تتحول األقلية البرلمانية
الى معارضة فاعلة كما في كل االنظمة الديمقراطية .وفرض
حلفاء ايران في المقابل نهجهم وحكوماتهم واثالثهم المعطلة
وثالثياتهم الشرطية ،ولو اقتضى األمر اقالة لرئيس الحكومة
وهو على بعد  11ألف كيلومتر من السراي ،أو مَ ن َع عودتِه
باللجوء الى سالح القمصان السود.
طالت تجربة الحريري ،فاستسلم لمحاصريه وسار في
مشاريعهم ّإل انه عجز عن إشباعهم ،تكليفا ً وتشكيالً وتوزيراً،
فغرق وأغرقوا معه البالد في اشنع ازماتها ،ليقرر في النهاية
مغادرة المسرح كمن يقول إليران وأنصارها تفضلوا واحكموا
مباشرة وليس بواسطتي.
مقتدى الصدر فاز بأغلبية نيابية في تشرين الماضي ،ومن
حقه ان يسمي رئيسا ً للحكومة ،وله رأيه في من يكون رئيسا ً
للدولة ومن يحكمها .لكن "االطار" الذي جمعته ايران سريعا ً
لقوى شيعية خاسرة في االنتخابات تنتمي الى السياسة
االيرانية في العراق ،نجح في نسف التطور السياسي الطبيعي
المفترض في الدولة بسبب لجوئه للترهيب والتهديد وصوال ً الى
محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ،فوجد مقتدى
الصدر نفسه بين احتمال االنخراط في حرب اهلية شيعية أو
االنسحاب… فآثر االنسحاب.
الحريري السنّي والصدر الشيعي حسب الخريطة
الجيولوجية للمذاهب ،انكفآ للسبب عينه ،ليس نتيجة
اجتهادات فقهية وال لنقص في الشعبية واالمكانيات ،وانما
ألنهما تعبا من مد اليد االيرانية وتالعبها بشؤون بلديهما.
وألنهما شخصيتان اساسيتان في بلديهما وداخل طائفتيهما،
فإن موقفهما السياسي ال بد سيترك أثرا ً على العراق ولبنان بل
كل المشرق العربي ،حيث تحاول ايران نشر نفوذها إلستثماره
في مشاريعها ومساوماتها.
لن يمر انسحاب الصدر وقبله الحريري من دون أثر .الصدر
يخشونه وهو معتزل ،والحريري مرجعية ،تمنعها الوقائع
اليومية اللبنانية ،ومنها قرار المحكمة الدولية األخير ،من
االختفاء واالضمحالل.

الق َت َلة والسعودية تر ّ
السنيورة يطالب بتسليم َ
حب

الحكومة في مواجهة قرار "المحكمة"
بعد إصدار املحكمة الدولية الخاصة
بلبنان أحكامها املؤبدة بحق حسن مرعي
وحســن عنييس التابعني لـ"حزب الله"
يف قضيــة اغتيال الرئيس الشــهيد رفيق
الحريــري ورفاقه ،أمــس األول ،ورغم
وضع الحزب منذ بداية املحاكمات "هالة
قدسية" حول الجناة ،بدأت هذه القضية
تتفاعل داخليا ً وخارجيــا ً لجهة املطالبة
بتسليم املجرمني للعدالة األممية ،ما يضع
الحكومة اللبنانيــة تحت مجهر املحكمة
الدوليــة يف كيفية التعاطي مــع تنفيذ
أحكامها.

السنيورة

أشــاد الرئيس فؤاد السنيورة بقرار
غرفة االســتئناف يف املحكمــة الخاصة
بلبنان امس والتي قضــت باإلجماع عىل
عقوبة الســجن املؤبد عىل حسن مرعي
وحســن عنييس ...بعد ان كانت يف وقت
ســابق قد ادانت لالسباب ذاتها رشيكهما
يف الجريمة االرهابية سليم عياش.
واعتــر الرئيس الســنيورة ان "هذا
القرار يثبت مــرة جديدة وبعد العديد من
التجارب صحــة توجهنا اىل االســتعانة
بالرشعية الدولية للبحــث عن الحقيقة

"ان التزام "حزب اللــه" باحرتام العدالة
والقضاء وقــرارات املحكمة الدولية ،عرب
تســليمه املجرمني ســيضعه عىل محك
املصداقيــة وااللتزام بالقانــون والنظام
اللبناني وحقوق االنسان".
وختــم الرئيــس الســنيورة كالمه
بالقــول" :ان الله يمهــل وال يهمل وان
العدالة آتية ال ريب فيها والقصاص العادل
ال بد ان يطال القتلة واملجرمني".

والعدالة يف جريمة اغتيال الرئيس الشهيد
رفيق الحريــري ورفاقه .فقــد تمكنت
املحكمــة الخاصة بلبنــان وبالرغم من
الوقت الذي استغرقته ان تكشف حقيقة
االغتيال ومن وقف خلفه ودبّره ّ
ونفذه بدم
بارد فيما عجز القضاء اللبناني عن كشف
ابسط الجرائم واوضحها".
الرئيس الســنيورة ويف هذه املناسبة
"دعا القضاء اللبناني والتزاما ً باالتفاقات
الدولية واحرتامــا ً لتعهداته تجاه املجتمع
الــدويل ،اىل اصدار مذكــرات توقيف بحق
املجرمــن املدانــن" ودعا "الســلطات
اللبنانيــة اىل اعتقالهــم وســوقهم اىل
املحاســبة" .وقال الرئيس الســنيورة:

مــن جهّ ته ،أعلــن عضــو "اللقاء
الديمقراطــي" النائب مــروان حمادة يف
بيان ،أنه "سيتقدم بسؤال اإلثنني املقبل إىل

الحكومة ،بعد التطــور القضائي البارز يف
ضوء دعوة املدعي العام للمحكمة الخاصة
بلبنان نورمان فاريل من يحمون املتهمني
الـ 3اىل تســليمهم للمحكمة ،أي ســليم
عياش وحســن مرعي وحسني عنييس ،اذ
ســيطالب الحكومة ووزير العدل باتخاذ
املقتىض القانوني والعديل يف ضوء ما صدر

حسين عنيسي

سليم عيّاش

حسن مرعي

حمادة

اغتيال الحريري

عن املحكمــة الدولية وكيفية التعاطي مع
هذا القرار الصادر عن املدعي العام فاريل".

المملكة العربية السعودية

رحبــت وزارة الخارجية الســعودية
يف بيــان" ،بالحكم الصــادر باإلجماع عن
املحكمة الدولية الخاصة بلبنان بحق عميلني
تابعني للحزب" .ودعــت املجتمع الدويل إىل
االضطالع بمسؤولياته تجاه لبنان وشعبه
الذي يعاني مــن "املمارســات اإلرهابية
العبثية للميليشــيا املدعومة مــن إيران،
والعمل عىل تطبيق القرارات الدولية الخاصة
بلبنان ،وتتبع الجناة الذين أسهموا عمدا ً يف
إزهاق أرواح األبرياء مما تسبب بفوىض غري
مسبوقة يف هذا البلد ،والقبض عليهم إحقاقا ً
للعدالة ،ونزع فتيل األزمات التي يعيشــها
لبنان وشعبه خالل العقود القليلة املاضية
بسبب ممارساتهم االرهابية".

٤
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ّ
يفضل عودة أحمد قمر الدين ويدفع بهذا اإلتجاه
ميقاتي

ســنـــاء الــجـــاك

إنتخاب رئيس بلدية طرابلس ونائبه ينتظر قرار يمق

روح رياضية
اتركوا تنفيذ القرار الصادر باإلجماع عن غرفة االستئناف في
المحكمة الدولية الخاصة بلبنان على حسين عنيسي وحسن
مرعي ومعهما سليم عياش الذين ثبت ضلوعهم في خمس
جرائم ،هي« :مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي ،التدخل في
جريمة ارتكاب عمل إرهابي ،التدخل في جريمة القتل عمداً،
والتدخل في جريمة محاولة القتل عمداً» ،وذلك باغتيالهم الرئيس
رفيق الحريري .فالتجارب السابقة ال تشير إلى إمكانية تعامل
المخططين الكبار للعمل اإلرهابي مع نتائج التحقيق والمحكمة
الدولية بروح رياضية .وكما تمت تصفية من يفترض أن لهم
عالقة بجريمة االغتيال بين لبنان وسوريا ...ليس مستغربا ً ارتقاء
الثالثة المطلوبين للعدالة شهداء.
خذوا عبرة من هذه المحكمة التي يصر من يدور في فلك
المجرمين أنها كلفت الدولة ماليين الدوالرات من أجل ال شيء،
ويسخرون من مناشدة المدعي العام «أولئك الذين يحمون
المتهمين الثالثة من العدالة تسليمهم إلى المحكمة الخاصة
بلبنان» .وبناء عليه ،ال تطالبوا بتسليم المطلوبين من نواب
ومسؤولين سابقين في جريمة تفجير مرفأ بيروت .فالعدالة في
مثل هذه الجرائم طبخة بحص.
واعلموا أن القتل الممنهج والتدمير الممنهج ،ال يمكن التصدي
له بكبسة زر .وال يعني التمرد على االحتالل في صناديق االقتراع
جهوزية لبنان الستعادة قراره وسيادته على أرضه بعد أعوام من
تحكمه بمفاصل الحياة السياسية واالقتصادية.
فالواقع الراهن ال عالقة تربطه بالمراحل الواعدة التي تشكلت
ما دام االحتالل قائماً ،سواء غداة مليونية  14آذار  ،2005أو
غداة انتفاضة  17تشرين األول  ،2019أو غداة  15أيار وما
ش ّكله وصول نواب إلى الندوة البرلمانية من خارج اصطفافات
المنظومة التي تلعب على أوتار المواالة والمعارضة من دون أن
تقطع خطوط الرجعة إلى حيث مصالحها.
ال تحسبوا أن المطالب واألهداف الواضحة والنظيفة ال تحتمل
جداال ً يصل حد الصراع والتخوين والفرز .فالفرحة لم تكتمل
ولن تكتمل في ظل من يستفيد من التطورات اإلقليمية للعبث
بخريطة أمانكم ،وبعثرتها بما يخدم أجندته ومفاوضاته.
المهم االستثمار في عوامل يستمد منها األوفياء لألجندة
قوتهم ،ويرفضون القرارات الدولية على اعتبار أنها مطلب
أميركي وإسرائيلي ،في حين يبيعون ويشترون مع األميركي
واإلسرائيلي في مسألة ترسيم الحدود البحرية.
لذا ،اكتفوا بالجهود التي يبذلها من يحرك فريق األوفياء
بغية تصوير ما يحصل في لبنان ورثة ثقيلة منذ  30عاماً،
ليكرسوا فعل االغتيال الجسدي باغتياالت معنوية مضللة ،صنفت
مسلمات ،ال لزوم لبحثها .ويمعن في تأجيج الصراع الداخلي
الذي تتقاطع فيه مصالح القوى السياسية ،تبيع وتشتري على
حساب البلد.
تخلوا عن األوهام ،واتركوا كل ما يدل على مصادرة سيادة
لبنان بما يسمح للقتلة ان يتابعوا جرائمهم من دون مساءلة وأن
يدوسوا العدالة والقوانين.
وانشغلوا بارتفاع ثمن صفيحة البنزين الذي قارب  700ألف
ليرة.
انشغلوا بتسخير طاقاتكم وطاقات االهل واألصدقاء في
المغتربات لتأمين الدواء لمرضاكم ،ألنه مقطوع في لبنان.
فكوا االرتباط بين اإلصالح وبين تحرير الدولة ومؤسساتها
من االحتالل الذي يحوِّل سالحا ً غير شرعي حاميا ً للفساد.
أخمدوا أصواتكم وال تزعجوا من يطالبكم بالتعايش مع أذرع
االحتالل ،واالنصراف إلى العمل لتسهيل أمور الناس.
وال تستغربوا أي مفاجأة تتعلق بنتائج الطعن باالنتخابات
اذا ما اسفرت االحكام المتعلقة بها عن تقليص عدد الذين
اقتحموا أمان المنظومة ،وتحديدا أولئك الذين تحدوا الحاكم بأمر
االحتالل في عقر داره .تقبلوا استنسابيته في تطبيق القانون
وتسخير القضاء بروح رياضية.

طرابلـــس  -مــــايز عبــــيد
أحال محافظ الشمال رمزي نهرا
إىل رئاسة البلدية يف طرابلس الطلب
املقدم من أعضــاء يف البلدية لتعيني
جلسة النتخاب رئيس ونائب رئيس
للبلديــة ،وموافقة وزيــر الداخلية
والبلديات بســام مولوي عىل كتاب
األعضاء يف هذا الشأن .وثيقة اإلحالة
الصادرة عن وزير الداخلية والبلديات
بتاريخ  2022-6-8الجاري ،ر ّد عليها
املحافظ نهرا بتاريــخ  6 - 13داعيا ً
رئيس البلدية رياض يمق إىل تحديد
جلســة للمجلس البلــدي تخصص
لهذه الغاية واتخاذ القرار املناســب
باألكثريــة ومــن ثــم عرضه عىل
املحافظ للعمل باملقتىض.
تقول األوساط إن إحالة املحافظ
نهرا وجوابــه املبني عىل إحالة وزير
الداخليــة والبلديــات ،أصبحت يف
عهدة رئاســة البلدية التي عليها أن
تقوم بمقتىض ذلــك بتحديد تاريخ
لجلسة مرتقبة للمجلس البلدي يتم
فيهــا إعادة انتخــاب رئيس ونائب
رئيس للمجلــس البلدي يف طرابلس.
وحتى الســاعة ليــس واضحا ً ما
هــي اإلتجاهات التي قد يســلكها

أعضاء املجلــس البلدي يف اختيارهم
الشــخصية التي ســتتوىل رئاسة
البلدية ،إذ ليــس هناك اتفاق بعد أو
إجماع عىل اسم ّ
معي ،وهناك حالة
من عــدم الوضوح يف هذا الشــأن،
بينما تقــول األوســاط إن الرئيس
ّ
يفضــل عودة أحمد
نجيب ميقاتي
قمر الدين ويدفع بهذا اإلتجاه .ومن
غري املعروف بالتــايل يف حال عقدت
الجلسة ،هل ستؤول الرئاسة لرياض
يمق من جديد أم سيتم اإلتفاق عىل
اســم جديد أم ستحصل الجلسة وال
يتم اإلتفاق عىل أي اسم للرئاسة كما
حصل إبان انتخاب رياض يمق؟
يقول عضو املجلــس البلدي
املهندس نور األيوبي يف هذا السياق
إن األهم من اسم رئيس البلدية اآلن
هو الربنامــج الذي يحمله الرئيس

من غير المعروف في
حال عُ قدت الجلسة هل
ستؤول الرئاسة لرياض
يمق من جديد أم سيتم
اإلتفاق على اسم جديد؟

رياض يمق

إلدارة البلديــة يف املرحلــة املقبلة،
والخــروج من حالــة الرتدي عىل
مختلف الصعد.
ويضيف بخصــوص الدعوة
املنتظــرة لعقد جلســة للمجلس
البلدي النتخاب الرئيــس ونائبه:
«إن عىل رئيس البلديــة أن يطبّق
القانون يف هذه املســألة ويدعو إىل
جلســة عمالً بمقتىض إحالة وزير
الداخليــة والبلديات ،ونحن ننتظر
ما سيقوم به رئيس البلدية يف هذا
الشأن األسبوع املقبل ،وعىل ضوء
ذلك ســيبنى عىل اليشء مقتضاه

القانونــي أيضــاً» .وتعيش بلدية
طرابلس حالة من عدم اإلســتقرار
والرتاجــع يف األداء والــدور عــى
املســتويني التنمــوي والنهضوي
باملدينة ،ويلقــي عدد من األعضاء
الالئمة عىل رئيــس البلدية رياض
يمق ملا آلت إليه البلدية من أوضاع
كونه ال يملك رؤية إنقاذية حقيقية
تدفــع بالبلدية وأدائهــا وبالتايل
بالبلدية قدما ً نحــو األمام .بينما
يعترب رئيس البلدية أن السياســة
وقفت يف وجهــه وعرقلت أي جهد
يمكن أن يحصل لتطوير املدينة.

هل يُنقذ البرلمان «أهراءات المرف »أ من قرار الهدم الحكومي؟
رغــم توصيفها بـ»جريمــة العرص» ،لم
ترتاجع الحكومة اللبنانيــة عن قرارها بهدم
أهراءات مرفأ بريوت الشاهدة عىل «أكرب انفجار
غري نووي يف التاريخ» بعــد تجميد العدالة يف
«ب ّراد» الحماية السياسية وعرقلة مسارها يف
زواريب الســلطات املتدخلة يف شؤون بعضها
البعض ،عىل حســاب مبدأ الفصل يف ما بينها،
وبعدما تقدّم مكتب اإلدعاء يف نقابة املحامني
يف بريوت الخــاص بفاجعة  4آب ،بوكالته عن
بعض أهايل الضحايــا ،بتاريخ 15/6/2022
بمراجعة أمام مجلس شــورى الدولة ،إلبطال
القــرار الصادر عــن مجلس الــوزراء تاريخ
 14/4/2022بهدم األهراءات يف مرفأ بريوت،
مع طلب وقف تنفيذ فوري لهــذا القرار« ،ملا
ٍ
تداعيــات بالغة عىل هذه القضية وعىل
له من
التحقيقات وعىل مرسح الجريمة ،وملا يعرتيه
عيوب قانونية جمّ ة م ِ
ُبطلة له».
من
ٍ
تقدّمت كتلة حزب «الكتائــب اللبنانية»
التي تض ّم النواب سامي الجميّل ،نديم الجميّل،
سليم الصايغ والياس حنكش ،أمس ،باقرتاح
قانون معجّ ل مك ّرر إىل مجلس النواب لحماية
مبنى أهراءات القمح يف مرفأ بريوت.
وجاء يف اإلقرتاح الذي تضمّ ن مادة وحيدة:

«أوالً ،أ -يُمنع هدم مبنى األهراءات يف مرفأ
بريوت سواء أكان الهدم جزئيا ً أم كلياً ،ويُصنّف
املبنى معلما ً ثقافيا ً وطنيا ً لتخليد ذكرى شهداء
انفجــار مرفأ بريوت ،عــى أن يضع مجلس
الوزراء املراسيم التطبيقية لذلك خالل  6أشهر
من صدور هذا القانون.
ب  -تك ّلــف اإلدارات العامــة املختصــة
خالل شــهر من تاريخ صدور هــذا القانون
بإجراء األشغال الطارئة الالزمة لتدعيم املبنى
وحمايته حفاظا ً عىل الســامة العامة ،حتى
ّ
املختصــة بصيانة املبنى
انتهاء الدراســات
وتنفيذها وضمان استدامته.
ثانيــاً ،يعمل بهذا القانــون فور نرشه يف

الجريدة الرسمية».
وتضمنت مذكرة العجلة األسباب املوجبة:
« ّملا كان انفجار مرفأ بريوت يف  4آب 2020
قــد أدى إىل مقتل  232ضحيــة وإصابة آالف
آخرين ،وتدمري آالف املنازل واملكاتب واملتاجر
يف بريوت وضواحيها،
و ّملا كان هــذا الحدث قد طبــع الذاكرة
الجماعية للبنانيني أســوة بالحروب والكوارث
واالحتالالت التي عاشوها عىل م ّر تاريخهم،
و ّملا كانت كل من هذه األحداث قد ُ
خ ّلدت يف
معلم يد ّل إليها،
و ّملا كان أهايل ضحايــا مرفأ بريوت وكثر
من اللبنانيني يجمعون عــى أن هذه الرمزية
ّ
تتجســد يف مبنى أهراءات القمــح يف املرفأ،
ويعتربون هدمه مسا ً بذاكرتهم الجماعية،
و ّملــا كان هذا املبنى قد وقف ســدا ً منيعا ً
أمام وصول عصف اإلنفجار إىل أجزاء رئيسية
من العاصمة ،ومنع بالتايل زيادة عدد الضحايا
واتساع رقعة الدمار،
و ّملــا ال يــزال املبنــى يُعتــر مرسحا ً
للتحقيقات،
نتقدّم من مجلــس النواب الكريم باقرتاح
القانون املعجّ ل املك ّرر».

إلقالع البعض عن المتاجرة بثروات لبنان لغايات شخصية

ل
المعط »
ي يُحدّد مواصفات الحكومة وموقفه من «الثلث
«اللقاء الديمقراط »
ّ
دعت كتلة «اللقاء الديمقراطي»،
إىل «رضورة تأليف الحكومة يف أرسع
وقت ،وبحثــت يف املواصفات املطلوبة
يف رئيس الحكومة الذي يجب تكليفه،
ودعت إىل بحث جدّي يف شكل الحكومة
التي تنتظرها مهمات أساســية ،ما
يُوجب أن تكــون حكومة إنتاج وعمل
فعيل ،لكي تتــوىل تطبيق اإلصالحات
الرضورية ومتابعة مســار التفاوض
مع صندوق النقد الــدويل ،والتصدي
لألزمة املالية واملعيشية واالقتصادية
وتداعياتهــا االجتماعية الخطرية عىل
املواطنني ،وهذا لألســف ما فشــلت
الحكومة الحالية يف تحقيق أي منه».
وبعد اجتماعها أمس ،يف كليمنصو

بحضور رئيــس «الحــزب التقدمي
االشــراكي» وليد جنبــاط والنواب
تيمــور جنبــاط ،مــروان حمادة،
أكرم شــهيب ،بــال عبدالله ،هادي
ابو الحســن ،وائل أبو فاعور ،فيصل
الصايــغ وراجي الســعد ،أمني الرس
العام يف الحزب ظافر نارص ومستشار
النائب جنبالط حســام حرب ،شدّدت
الكتلة عىل «رفض أي محاولة إلعادة
طرح البدعة املســماة الثلث املعطل،
ورفض منطــق الوزارات الســيادية
وغــر الســيادية ورضورة الخروج
منه بحيث تكون كل الوزارات متاحة
أمام ممثلــن من كل الفئات من ذوي
الكفاءة والجدارة ،وبعيدا ً من سياسة

اإلحتكار املعتمــدة حتى اآلن من قبل
بعض القوى لبعض الوزارات».
وسألت عن «التأخري غري املربّر يف
اســتجرار الكهرباء والغاز من األردن
ومــر ،بعد أن أغرق وزيــر الطاقة
الناس بالوعود الفارغــة ،وأكدت أن
هذا امللف ال يحتمل أي تمييع إذ يطال
كافة جوانب الحياة» .ويف ملف ترسيم
الحــدود البحرية ،اســتغربت الكتلة
«تقديم لبنان جوابا ً شــفهيا ً للوسيط
األمريكي ال خطيــاً ،األمر الذي يبعث
عىل التساؤالت حول حقيقة ما يجري
وغياب الشفافية يف التعامل الرسمي
مع هذا امللــف الســيادي والوطني،
ودعت إىل وقف كل أشــكال املزايدات

املحليــة وإىل إقــاع بعــض القوى
عن املتاجــرة بثروات لبنــان لغايات
شخصية».
وختمت« :ال ينىس اللبنانيون كيف
اندفــع هذا البعض اىل خلق مشــكلة
بتعديل املرســوم  6433واســتبداله
بمرسوم آخر يعتمد الخط  29وعندما
وصل املرســوم اىل رئاسة الجمهورية
ّ
موقعــا ً من قبــل كل املعنيني ،رفض
الرئيس عــون التوقيع وفتــح بازارا ً
كبريا ً لحسابات شــخصية ال تمت إىل
املصلحة الوطنيــة بصلة ،وعليه تؤكد
الكتلة وجــوب أن يبدأ لبنــان العمل
الفعــي للتنقيب عن الغــاز والنفط
واإلســتفادة من ّ
حق اللبنانيني بهذه

النائب تيمور جنبالط

الثــروة املوعــودة يف إطــار تام من
الوضوح والشفافية».
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رواية الرئيس فؤاد السنيورة:
هكذا بدأنا عملية الترسيم وهكذا تحدد الخط 23
هذا هو دور المكتب الهيدروغرافي البريطاني

هاتني النقطتني يف جنوب وشمال لبنان.
مــع تفاقم مشــكلة ترســيم حدود
وبناء عىل ذلك ،فقد كان تسلسل األمور
لبنان البحريــة يف الجنوب ومــع الضياع
عىل الشكل اآلتي:
الــذي يرافق عمليــة املفاوضات من خالل
أوالً:بداية تم التوصل اىل مسودة صيغة
الوســاطة األمريكية ،والتشــنج السيايس
االتفاقية التي تحدد بموجبها حدود املنطقة
الذي يرافق الطروحات اللبنانية الرسمية،
االقتصادية الخالصة يف خط الوسط لكل من
ومع تكاثر النظريات واإللتباسات املتعلقة
لبنان وقربص .وكان ذلك بمثابة اتفاق ثنائي
بهذه املوضوع منذ بدأ السري فيه منذ العام
موقت قابل للتعديل بشأن خط الوسط الذي
 ،2007ثمة رواية لألحداث والتطورات وثقها
يفصل بني البلدين .ويحدد هذا الخط جزءا ً
ورواها دولة الرئيس فؤاد الســنيورة وهي
هاما ً من خط الوســط بــن الدولتني التي
تتناول العملية كلها منذ بدأت مع حكومته
تَكون كل نقطة عليه عىل ذات املسافة من
وكيف توالت أحداثها مع الحكومات التالية
أقرب النقاط عىل خط االساس لكال البلدين،
منــذ العام  2009وحكومة الرئيس ســعد
وهذا الخط مؤلف من ســت نقاط بدءا ً من
الحريري التي أتت بعد انتخابات ذلك العام
النقطة رقم  1جنوبــا ً حتى النقطة رقم 6
حتى املرحلة الحالية وطرح تعديل املرسوم
شــماالً .ولقد ت ّم ذلك دون تحديد احداثيات
 6433الذي صدر يف أول ترشين األول 2011
نقطتي طريف هذا الخط بشــكل نهائي :أي
عىل عهد حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.
هذه الرواية املوثقة ننرشها عىل ثالث
من دون تحديد النقطــة الثالثية الجنوبية
حلقات.
بني لبنان وفلسطني املحتلة وقربص ،وكذلك
هنا تبدأ رواية الرئيس السنيورة:
النقطة الثالثية الشمالية بني لبنان وسوريا
وقربص.
ويعود السبب يف ذلك اىل استحالة تحديد
اإلتفاق مع قبرص
هاتني النقطتني ملا يقتضيه ذلك من وجود
بنــاء عىل تمني الحكومــة القربصية
ومشاركة وموافقة األطراف املعنيني الثالثة
عىل لبنــان القيام بعمل مشــرك من أجل
يف كل من نقطة الشمال مع سوريا ،وكذلك
تحديد حدود املنطقة االقتصادية الخالصة
يف نقطــة الجنوب مع فلســطني املحتلة.
بني البلديــن ،بادرت الحكومــة اللبنانية،
ولقد جرى ذلك اســتنادا ً
وعرب الــوزارات اللبنانية
إىل إدراك والتزام كامل من
واألجهــزة املعنيــة من
قبل الطرفــن (اللبناني
أجل القيام بتحديد خط
والقــريص) أن طريف هذا
الوســط بــن البلدين
الحكومة التي وافقت
بما يمهــد للبدء بأعمال على الخرائط العام  2009الخط من الشــمال ما بعد
النقطة رقــم « ،»6ومن
االستكشــاف ملكامــن
البــرول والغــاز كل يف كان يشترك في عضويتها
الجنوب ما بعــد النقطة
أعضاء من «حزب الله»
رقم « ،»1يتع ّذر تحديدهما
منطقته ،عىل أن يتم فور
بشكل نهائي قبل ترسيم
ذلك ،املبــادرة إىل تعيني
الحدود البحرية الشــمالية مع ســوريا،
النقطة الثالثيــة يف حدود لبنان يف منطقته
والحدود البحرية الجنوبية مع فلســطني
االقتصادية الخالصة بشــكل منفرد لتع ّذر
املحتلــة ،كون ذلك يتطلب ترســيما ً ثالثيا ً
تحديدها من قبل األطراف الثالثة يف كل من

لحدود املنطقة االقتصادية الخالصة البحرية
التي يشرتك كل منهما (لبنان وقربص) فيها
مع ســوريا شــماال ً ومع فلسطني املحتلة
جنوباً .وهذا األمر لم يكن ممكنا ً يف حينه وال
يزال كذلك لألسباب املعروفة.
وبناء عىل ذلك ،فقد ت ّم توقيع مسودة
مرشوع اتفاقية ترســيم حــدود املنطقة
االقتصاديــة الخالصة بني لبنان وقربص يف
/17/01 .2007لقد ّ
نصت مسودة مرشوع
االتفاقية بني لبنان وقربص ،وبشكل واضح
«عىل أنه يمكن مراجعة أو تعديل اإلحداثيات
الجغرافية للنقاط  1و/أو  6وفقا ً للحاجة يف
ضوء التحديد املستقبيل للمناطق االقتصادية
الخالصة مع دول الجــوار األخرى املعنية،
ووفقا ً التفاق يتــم التوصل إليه حول هذه
املسألة مع دول الجوار املعنية».
ولقد اعتمدت يف صياغة مســودة نص
ذلك االتفاق الثنائي بني لبنان وقربص ذات
النصوص التي اعتمدتهــا مرص يف االتفاق
الثنائي املوقع بينها وبــن قربص يف العام
 .2003كذلك فقــد اعتمد بعدها ذات النص
يف االتفــاق الثنائي املوقع بــن «إرسائيل»
وقربص بتاريخ  17كانون األول .2010
ولقد ّ
نصت املادة  3مــن هذه االتفاق
املوقع بني لبنان وقربص عىل أنه:
«إذا دخــل أي طــرف مــن الطرفني
يف مفاوضــات تهــدف إىل تحديد منطقته
االقتصادية الخالصة مع دولة أخرى ،يتعني
عىل هذا الطرف إبالغ الطرف اآلخر والتشاور
معه قبل التوصل إىل اتفاق نهائي مع الدولة
األخرى إذا ما تعلق هذا التحديد بإحداثيات
النقطتني ( )1أو (. »)6
لقد ت ّم االستناد ،يف التوقيع عىل مسودة
تلك االتفاقية املوقتة ،عىل النصوص املعتمدة
يف اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار التي
كانت قد انضمت اليها قربص يف العام ،1988
والتي انض ّم إليها لبنان يف العام .1995
كذلــك ،فقد ّ
نصت مســودة مرشوع
االتفاقيــة املوقع بــن قــرص ولبنان،
ورصاحة «عىل أنه يمكن مراجعة أو تعديل
اإلحداثيات الجغرافية للنقاط  1و/أو  6وفقا ً
للحاجة يف ضوء التحديد املستقبيل للمناطق
االقتصادية الخالصة مع دول الجوار األخرى
املعنية ووفقا ً التفاق يتم التوصل إليه حول
هذه املسألة مع دول الجوار املعنية».
ثانياً:بعد إنجاز مســودة مرشوع ذلك
االتفاق الثنائي بني لبنــان وقربص ونظرا ً
لكون ذلك الرتســيم لم يكن قد اكتمل فإن
الحكومــة اللبنانية لم تقــم بإحالة ّ
نص
املسودة املؤقتة لخط الوسط بني البلدين إىل
املجلس النيابي نظرا ً للحاجة أوال الستكمال
تحديد حدود لبنان النهائية جنوبا ً وشماال ً
لتلك املنطقــة االقتصادية الخالصة وكذلك
ثانيا للقيام باملزيد من الدراسات.
وبناء عــى ذلك ،فقد بارشت الحكومة
اللبنانية العمل عىل استكمال ترسيم حدود
املنطقة االقتصادية الخالصة العائدة للبنان
من الناحيتني الشــمالية والجنوبية بشكل
انفرادي مع كل من سوريا يف الشمال ومع
فلســطني املحتلة يف الجنوب ،وذلك ،لتعذر
الرتسيم معهما لألسباب املعروفة.

اللجنة الخاصة والمكتب
الهيدروغرافي البريطاني

خريطة الترسيم في  29نيسان  2009وأسماء الموقعين عليها

كذلــك ،وبناء عــى طلب مــن وزير
الطاقة واملياه ت ّم تشكيل لجنة من الوزارات
واإلدارات املعنيــة ،وكانــت مهمتها وضع
ّ
مفصل حول الحدود البحرية الجنوبية
تقرير
للمنطقــة االقتصادية الخالصــة ،بادرت
بتاريــخ /30/12 2008إىل تأليــف لجنة
إلعادة دراسة مســودة مرشوع االتفاقية
املوقعة مع قربص ،وذلك للمزيد من التأكد
من سالمة ما ّ
توصلت إليه الحكومة اللبنانية

يف تحديدها لخط الوسط .ولهذا الغرص فقد
تألفت اللجنة الخاصة التي عيّنتها الحكومة
اللبنانيــة يف نهاية العــام  2008بموجب
القرار رقم /107 2008مــن ممثلني عن:
 )1وزارة األشغال العامة والنقل )2 ،وزارة
الطاقة وامليــاه )3 ،وزارة الدفاع )4 ،وزارة
الخارجية واملغرتبني )5 ،الجيش اللبناني)6 ،
املجلس الوطني للبحوث العلمية )7 ،رئاسة
الحكومة اللبنانية.
ولقد توصلت تلــك اللجنة ومن طرف
واحد اىل ترســيم الحدود البحرية الجنوبية
الرئيس فؤاد السنيورة
للبنــان مــع فلســطني املحتلــة (العدو
اإلرسائييل) والحدود البحرية الشمالية مع
الخالصة الجنوبية مع فلسطني املحتلة
ســوريا ،وبالتايل تمكنت اللجنة من تعيني
(العدو اإلرسائييل) أي خــط الناقورة -
طريف خط الوســط مع قربص حيث أصبح
النقطــة رقم  ،23بشــكل منفرد ،وذلك
الطرف الجنوبي هو النقطــة الثالثية 23
الستحالة التفاوض مع العدو اإلرسائييل.
والتي تقع جنــوب النقطة رقم  ،1والطرف
كذلــك فقــد اودع لبنان األمــم املتحدة
الشــمايل النقطة الثالثية رقم  7التي تقع
إحداثيات الحدود الشــمالية مع سوريا
شمال النقطة رقم .6
يف النقطة  ،7وهــي النقطة التي جرى
ولقد اســتعانت تلك اللجنة بدراســة
تحديدهــا ايضا ً بشــكل منفرد من قبل
لرتســيم الحدود البحريــة اللبنانية والتي
لبنان لعــدم رغبة الجانب الســوري يف
أعدها املكتــب الهيدروغــرايف الربيطاني
التفاوض مع لبنان آنذاك.
ثالثاً:املؤسف واملستغرب أنّه وخالفا ً
( )UKHOيف العام  .2006ولقد اعتمدت تلك
ّ
الدراسة التي وضعها هذا املكتب نقطة تقع
لنص ومضمون االتفاق املوقت املوقع مع
قربصّ ،
بني النقطة « »1والنقطة « »23كحد جنوبي
فإن الدولــة القربصية لم تعمد
للحدود البحرية اللبنانية
إىل االلتزام به وألســباب
مع قربص ومع فلسطني
واهيــة ،وحجتهــم يف
املحتلة من إرسائيل.
ذلك كما قــال يل الوزير
إال أن القرار اللبناني استعانت اللجنة بدراسة القربيص عندما التقيته
خالل زيارة يل اىل قربص
يف ذلك الوقــت لم يعتمد لترسيم الحدود البحرية
الطريقــة املعتمــدة يف
يف العــام  2011اللقاء
اللبنانية والتي أعدّها
الدراســة الربيطانيــة
محــارضة هنــاك ،ان
المكتب الهيدروغرافي
لرتسيم الحدود البحرية
املسؤولني القبارصة لم
يتمكنوا مــن التواصل
الجنوبيــة بــل اعتمد البريطاني ( )UKHOفي
طريقة أخرى أكثر تشددا ً
مع املسؤولني اللبنانيني
العام 2006
تعطي لبنان مســاحات
آنــذاك .لذلــك ،وبغض
اضافية جنوبــا ()Most Aggressive Line
النظر عن تلــك االعــذار الواهية فإنه
وبالفعل ،فقد نَك َل ْ
ولهذا الســبب كانت النقطــة « .»23ولقد
ــت قربص بما وقعت
كانت وجهة نظر لبنان آنذاك ّ
أن هذا التحديد
عليــه مع لبنان .إذ قامــت وبتاريخ 17
يعطــي لبنان مجــاال ً جيــدا ً للتفاوض يف
كانــون االول  2010بالتوقيع مع العدو
الحالتني شماال ً وجنوبا ً عندما يحني األوان.
اإلرسائيــي عىل اتفاقية ترســيم حدود
ولقد خلصت اللجنة يف تقريرها الذي أعدته
املنطقة االقتصاديــة الخالصة بينهما،
بتاريخ /29 04 2009/إىل القول إنه ،وبعد
دون ابالغ او استشــارة الدولة اللبنانية،
مقارنة تلك الحــدود الجنوبية وخاصة يف
وذلك كما تنص عليه مســودة مرشوع
النقطة  23مع تلك املقرتحة يف التقرير الذي
االتفاق املؤقت املوقع بني لبنان وقربص
أعده مكتب اململكــة املتحدة الهيدروغرايف
بتاريــخ /17/1 ،2007وبالتحديــد يف
( )UKHOيف العام  ،2006فقد تبني للجنة
املادة الثالثة منه .ذلك االتفاق بني قربص
ّ
أن مــا تم تحديــده من قبلهــا هو «أكثر
وإرسائيل حصل بعد خمســة اشهر عىل
ملصلحة لبنان ال سيما وأنه قد تم تحديده
قيام لبنان بإيداع احداثيات النقطتني 23
وفق مــا نصت عليه أحكام مــواد قانون
و 7لدى األمم املتحدة .صحيح أن مسودة
البحــار وحيث اعتمدت بشــأنه الخرائط
االتفاق املوقع بني قــرص وإرسائيل ال
املتوفرة آنذاك» .تجدر اإلشــارة إىل ّ
أن تلك
قيمــة قانونية له اذا لــم يوافق ويوقع
الخرائــط وكذلك التقرير قد تــ ّم التوقيع
عليــه لبنان ،اال انه وعىل مــا يبدو فإن
عليهما بتاريــخ /29/04 2009من قبل
إرسائيل قصدت من ذلك فقط إرباك لبنان
عرشة أشخاص يمثلون الوزارات واإلدارات
واشــغاله وذلك بالفعل ما كانت تريده
اللبنانية املعنية السالفة الذكر كافة ،منهم
إرسائيل.
أربعة أعضاء يمثلون وزارة الدفاع الوطني.
لذلك ،وفور أن علم لبنان بهذا األمر،
وبناء عىل ذلك ،فقد صدر القرار عن مجلس
فقد بادر إىل االعرتاض عىل تلك االتفاقية
الــوزراء رقم  51بتاريــخ  13/05/،2009
بموجــب رســالة موجهة مــن وزير
والذي يؤكد املوافقة عىل التقرير الذي أعدته
الخارجية اللبنانيــة يف حكومة الرئيس
اللجنة حــول الحدود البحريــة الجنوبية
ميقاتي بتاريخ  20حزيــران  2011إىل
للمنطقــة االقتصادية الخالصــة .تجدر
األمني العام لألمم املتحدة ،وذلك بســبب
اإلشارة اىل ان تلك الحكومة وهي حكومتي
اعتماد إرسائيل النقطة رقم « »1كنقطة
الثانية كان يشرتك يف عضويتها أعضاء من
فصل مشــركة بني لبنان وفلســطني
«حزب الله» .ذلك مما يسحب من يد الحزب
املحتلة بدال ً من النقطة « .»23التي كانت
كل الحجج واملقوالت املدَّعاة حول اتهام تلك
الحكومة اللبنانية (حكومتي الثانية) قد
الحكومة بارتكاب أي تفريط من قبل لبنان
حددته يف العــام  2008وذلك عىل عكس
بحدود منطقته االقتصادية الخالصة.
ما كان يشــيعه «حزب الله» واألحزاب
املتحالفة معه بــأن حكومتي قد حددت
النقطة  23إلى األمم المتحدة
نهاية خط الوســط بالنقطة رقم  1وان
يف هذا الصدد ،بــادر لبنان إىل إيداع
اآلخرين هم الذين حددوا نهاية هذا الخط
األمــم املتحدة بتاريــخ  14تموز 2010
بالنقطة .23
إحداثيات حدود منطقتــه االقتصادية
يتبع :الرتسيم اإلرسائييل واملرسوم 6433
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مســـاحة حـــرّة

مـحـمـد علي مقلد

ترسيم الحدود الدوليّة بين الحق والق ّوة
على ضوء المعاهدة الدوليّة لقانون البحار ()1982/12/10

الثابت والمتحول في انتخابات 2022

 - 5رسالة إلى نواب الثورة
منذ أن اندلعت الثورة وأنا أكتب عنها مقالة
اسبوعية .ال يشغلني عنها ه ّم وال تشدني آالم
اللبنانيين وأوجاعهم ،وما أكثرها! إلى الكتابة عن
سواها ،اعتقادا ً مني أنها الباب الوحيد لعالج تلك
اآلالم واألوجاع وال باب غيره.
كل أزماتنا تستحق أن يكتب عنها وأن يبحث
عن سبل لمعالجتها .األزمة المالية والنقدية
واالقتصادية ،الكهرباء والمحروقات ،النفط والغاز،
المواد الغذائية ،الجوع ،األدوية ،االستشفاء،
الهجرة ،السالح غير الشرعي ،التطبيع ،المفاوضات
البحرية وكل المسالك الوعرة التي رمتها السلطة
في وجوهنا لتوصلنا إلى جهنم.
أما قلمي فال يميل إلى الكتابة إال عنها ويشم
رائحتها ،تمثالً بقول الشاعر محمد الماغوط« :إن
قلمي يشم رائحة الحبر كما يشم الذكر رائحة
األنثى ،ما أن يرى صفحة بيضاء حتى يرتجف
كاللص أمام نافذة مفتوحة».
منذ الطائف وحتى انفجار الثورة كتبت آالف
الصفحات ،كتبا ً ومقاالت ،عن فكرة واحدة وشعار
واحد :الدولة هي الحل .في  17تشرين األول
 ،2019في األمسية ذاتها ،عندما انتهيت من إطالق
كتابي ،أحزاب الله ،في المدرسة الجعفرية في
مدينة صور ،وزبدته فضح مواقف األحزاب ،كل
األحزاب اللبنانية ،من الدولة ،كانت الثورة في
بيروت تبشر بأن فكرة الدولة صارت في أيادٍ
أمينة.
انتظرناها طويالً ،وحين أتت أرعبهم إسمها
فأطلقوا عليها من المصطلحات ما يحميهم من
قدرها .لكن الثورة ليست أحجية لغوية وال هي
لعب على الكالم .هي تستحق كل النعوت واألسماء
الحسنى ،انتفاضة أو حراكا ً أو مجتمعا ً مدنياً،
وصوال ً إلى نعت نوابها بالتغييريين .لكن لن ينقذ
أعداءها وال أصدقاءها وال حاسديها وال المشنعين
عليها من إسم وحيد ونعت وحيد يليق بها ويعبر
عن محتواها وهو مثل»الحفر والتنزيل» ،الثورة
ونواب الثورة.
الثورة كانت وحدها في االنتخابات .هي وحدها
التي أتت بكم إلى البرلمان .الثورة ليست حزبا ً
وال تحالف أحزاب وال أندية وجمعيات أو قادة
في مؤسسات المجتمع المدني .هي توليفة من
كل هؤالء وليست أيا ً منهم منفرداً .توليفة من
وجع وجوع وقهر وفقر وضحايا حكام فاسدين
ومستبدين.
كان يمكن النتصارها أن يكون مبينا ً لوال
قانون االنتخاب األسوأ في تاريخ الديمقراطيات.
كان يمكن أن تسحبهم من بيوتهم لوال ميليشيات
مسلحة وغير مسلحة تحميهم وتقبض على مفاصل
السلطة.
كل السلطات في بلدان الربيع العربي اختارت
الحروب األهلية قبل أن تنهار ،إال في لبنان .فضل
الثورة اللبنانية أنها قاومت االنزالق إلى الحرب
األهلية ،مرتع الميليشيات ومبتغاها .الطريق إلى
الدولة تحت سقف الدستور قد تكون أطول من
طريق الثورة المسلحة لكنها بالتأكيد أقل كلفة.
في بداية الثورة كان شعار «كلن يعني كلن»
«ضرورة وجودية» إلقناع الجميع بأن الثورة قامت
في مواجهة اإلمعان في انتهاك الدستور ،وهذا
جرم ال تقترفه الميليشيات المسلحة وحدها ،وال
يستثنى من مسؤوليته أحد ،وال يقترفه فحسب
من ينازع الدولة على سيادتها ،بل هو فعل من
يتخلف عن القيام بواجب يمليه عليه الدستور ،أو
من يعمل على إلغاء الدستور أو على تعليقه ،ومن
ال يستمع إلى صراخ جائع وأنين مريض على باب
مستشفى ومن يش ّرع للسطو على المال العام ومن
يتحاصص أجهزة الدولة وإداراتها وثرواتها كأنها
كلها ملك أبيه.
خالل االنتخابات لم يكن هذا الشعار أكثر من
«ضرورة تعبوية» حين تدعو الحاجة في بعض
الدوائر ال في كلها .بعد االنتخابات أثمرت الثورة
حين صار لها نواب فصار الشعار مضرا ً تحت قبة
البرلمان ،ألن بعض من كانوا مشمولين به تحولوا
بقوة الثورة وليس بأي قوة سواها ،حتى لو كابروا
وأنكروا ذلك ،إلى جزء من المعارضة الوطنية
لمواجهة تحالف الفساد واإلفساد.
غداً ،حين سيصدح غضب الشارع من جديد،
ال شيء سيمنع الثورة من متابعة إبداعاتها في
البرلمان كما في الشارع ،ال في صياغة الشعارات
فحسب بل في صناعة مستقبل الوطن .لكن ال
ترضوا باألسماء التي أطلقوها عليكم .أنتم لستم إال
نواب الثورة.

الـسـبـت  ١٨حــزيــران 2022

د .نــبــيــل خـلــيــفــه

(*)

يشهد لبنان يف املرحلة الحارضة ،ورشة عمل
كــرى حول موضوع مهم وخطــر للغاية وهو
ترســيم حدوده البحرية الجنوبية مع ارسائيل،
وذلك باهتمام السيد آموس هوكشتاين الوسيط
األمريكي الذي دُعي اىل لبنان لهذه الغاية .وسيعمل
الوســيط األمريكي عىل الوصــول اىل حل يريض
الجانبــن :االرسائييل واللبنانــي أي اىل قبولهما
بالخط الفاصل بني املنطقتــن الحرصيَّتني لكل
من لبنان وارسائيل يف مياه املتوسط ،وذلك طبقا ً
ّ
تنــص عليه املعاهدة الدوليــة لقانون البحار
ملا
الصادرة يف .1982/12/10
 ...هــذه املقاربة ملوضوع الحــدود البحرية
بني لبنان وارسائيل تتجاوز الجدل العاطفي نحو
املزيد مــن املعطيات العلميــة واملوضوعية التي
تحكــم وتتح ّكم بموضوع الرتســيم وتضع ح ّدا ً
لالنفالت العاطفي بحيــث يؤدي هذا االنفالت اىل
عكس ما يراد منــه ،أي اىل إضعاف دور وموقف
لبنان يف التفــاوض وليس اىل تقويتــه .ذلك ان
صياغة املوقف اللبناني يفرتض العودة اىل األسس
واملبادئ والقواعد العلمية والتاريخية التي تحكم
مرشوع الرتســيم .وهي أمور ينبغي التذكري بها
والعودة اليها وليس تجاوزها أو اهمالها .فلبنان
ّ
الحق كي يتمكن
مدع ٌو ألن يربز ويدعّ م قواعــد
من تحديد وضبط قواعد القوّة يف ازاء ارسائيل...
وأمريكا عىل ح ّد سواء!
تعود اشــكالية ترســيم الحــدود البحرية
بني لبنــان وارسائيل اىل عــدّة عوامل واعتبارات
اسرتاتيجية جغرافية وهي كانت وما زالت عامالً
حاسما ً يف التوصل اىل اتفاق بني البلدين:
أ -إن النفط والغاز مادة اسرتاتيجية بمعنى
أنها حيوية لحياة االنســان ومساره الحضاري
من جهــة أوىل ،وهي محــدودة وربمــا نادرة
الوجود من جهــة ثانية ،وهي هدف لرصاع األمم
من اجلها من جهة ثالثــة ...لهذا صنّف يف خانة
املواد االسرتاتيجية :القمح واملياه العذبة والنفط
والغاز.
ب -إذا كانت حدودنا مع فلسطني قد ّ
رسمت
باتفاق بوليه-نيوكمــب  1923وهو أصبح نافذا ً
بموافقــة عصبة األمم عليه عــام  1934ولكنه
يتنــاول الحدود الربيّة فقــط دون البحرية .فما
هي اشــكالية حدودنا البحرية مع ارسائيل؟ انها
اشكالية متعددة الجوانب:
من أيــة نقطة تبــدأ الحــدود البحرية بني
ارسائيل ولبنان؟
من رأس الناقورة ،أم مــن بلدة املط ّلة (عىل
وادي األردن) كما يريدها االرسائيليون!
ج -إن ارسائيل لم ّ
ترســم حتى اآلن حدودها
النهائية برا ً أو بحرا ً مع أية دولة مجاورة ،وامللفت

ان كتاب «حدود أرض ارسائيل» يف املايض والحارض
واملستقبل للربوفسور موشيه برافر (جامعة تل
أبيب) ليس فيه أية خريطــة لدولة ارسائيل عرب
حدودها القائمة ،او املفــرض اقامتها مع دول
الجوار ومنها لبنان .ويذهب البعض اىل تفسري او
تربير ذلك بأن الدولة العربية ترفض ترسيم حدود
نهائية لها انطالقا ً من نظرية «فريدريتش واتزل»
األملاني ابو الجيوبوليتيــك املعارص ،والقائلة «إن
ّ
يتوســع تبعا ً لحيويّة شــعبه»
حي
الدولة كائن ّ
ويفرض بالتايل حدودا ً جديدة.
د -ويؤكد الكثريون مــن املف ّكرين اللبنانيني
ويف مقدّمهم املفكر ميشــال شيحا بأن إلرسائيل
اهدافا ً توسعيّة وخاصة يف لبنان ،ومن هنا نقدها
لقيام لبنان الكبري باعتبــاره نقضا ً اليديولوجية
ارسائيل الكربى.
ه -إن نصــوص معاهدة قانون البحار حول
موضوع ترســيم الحدود البحريــة بني دولتني
(لبنان وارسائيل) يف مياه املتوسط :هي نصوص
عامة ولكنّها تجعل األســاس يف ذلك يف تعارض
وتوافق الدولتني وهذا غري وارد بني لبنان وارسائيل
لسببني رئيسيني :أولهما واقع العداوة التاريخية
بينهمــا وثانيهما عدم التكافــؤ يف القوة ...لقد
أ ّكد قانون البحار يف مادته « 74ان الرتســيم يتم
بطريقة االتفاق بني الــدول طبقا ً للقانون الدويل
بهدف الوصول اىل ح ٍّل منصف» .ولتحقيق االتفاق
اعتمدت محكمة العدل الدولية وسيلتني:
األوىل :تساوي البعد ( )Equidistanceأعىل الخط
النصفي ( )Medianeبالنسبة للدول املعنية (لبنان،
ارسائيل وقربص) .وعليه كان اختيار النقطة .23
الثانيــة :وســيلة الخــط العمــودي
( )Perpendiculaireعىل االتجاه العام للشاطئ.
وقد أ ّكدت محكمة العــدل الدولية ان البعد
التســاوي ال يشــ ّكل وحده عامــل الوصول اىل
االنصاف بل األخذ بعني االعتبار طول شــواطئ
الدولة (لبنان) .ونســبة هذا الشاطئ من املعدل
العام لطول خط الوســط وهي نســبة حدّدتها
املراجع العلمية التي درست قانون البحار،61%
ويف مقدّمها الكتاب املرجعي بالفرنســية (Atlas
 )géopolitique des Espaces Maritimesوالذي
تناول كافة بحار العالم ويف مقدمها البحر األبيض
املتوسط ،وفيه املنطقتان االقتصاديتان لكل من
لبنان وارسائيل حيث يتأكد ان نسبة حصة لبنان
من خط الوسط هي  61%بما يعادل  188,5كلم،
يف حني ان حصة ارسائيل هــي  39%بما يعادل
120,5كلم وطول الخط الوسط هو  309كلم.
و -إن اللجنــة اللبنانيــة يف املفاوضات مع
قربص عــام  2007كانت بكل أســف قد أعطت
ارسائيل عىل خط الوســط  50%ولبنان  49%يف
حني ان تلميذا ً عاديا ً يف املدرسة قادر عىل التمييز
بني الخطني ،وان خــط لبنان هو أطول من خط

ارسائيل 61% :عــى  120,5/188,5 39%كلم.
ان خطأ كهذا ال يغتفر .واألسوأ منه ان السلطات
اللبنانية صارت ،كل مــرة ،تصحح الخطأ بخطأ
أسوأ منه.
ز -هــذا يدفــع اىل القــول والتذكــر بأن
املفاوضات بني الجانبني وبرعاية امريكية تستند
اىل قواعد اتفاقية األمم املتحــدة لقانون البحار
واملســتغرب يف هذا التفاوض هــو ان الواليات
املتحدة وارسائيل لم توافقا عىل هذا القانون حتى
اآلن ،يف حني ان لبنان اعلن موافقته عليه يف العام
.1995
ح -صــار واضحا ً موقف لبنــان من عملية
الرتســيم :الخط  23وحقل قانــا كامالً .فالخط
 23هو الذي يفصــل بني املنطقتني االقتصاديتني
الحرصيتني لــكل من لبنــان وارسائيل (=ZEE
 .)Zone Economique exclusiveمن الصعب ،بل
من املستحيل الحكم عىل هذه القسمة عىل قاعدة
االنصاف املطلوبة بحسب القانون.
هذا يفرتض معرفة مسبقة ولو كانت رسيّة
عىل ما يحتويــه حقل قانا من ثــروات نفطيّة
وغازيّة .وهي أمور ســتربزها األيام يف املستقبل.
املهم ان يكون لبنــان قد حصل عىل الحد املقبول
مــن حقه يف مياه املتوســط .فهــو يف مواجهه
ارسائيــل وبرعاية الواليات املتحدة لن يتمكن من
الحصول عىل كل ما يعود اليه.
وهذا يعيدنا اىل عنوان هــذا املقال وما بدأنا
الكالم به ،وما أكده ميشــال فوشــيه (Michel
 )Foucherأحــد أبرز داريس ترســيم الحدود يف
الغرب ،من أن الرتســيم يصنعــه عامالن :الحق
والقوّة.
ط -أو ّد يف ختــام هذه املداخلــة ان أتط ّرق
اىل نقطة أساســية يف موضوع الرتســيم العائد
للمنطقة االقتصادية .وتســميتها «بالخالصة»
وهي تسمية خاطئة ومرضّ ة باملصلحة الوطنية
اللبنانية:
خاطئة لغويــاً :ألن الخالص يعود اىل طبيعة
اليشء وفيه معنى التنقية :معدن خالص صاف،
ورجل خالص ال دين عليه.
ونبيذ خالص :غري ممزوج.
أما الحرصيــة فتعني تحديد انتماء اليشء ال
طبيعته فهو محصور لجهة معيّنة دون ســواها
وال يشاركها او يقاسمها فيها أحد.
إنها تعــود اىل جهة واحدة وهي امتياز لجهة
دون اآلخرين هي لبنان!
وهذا هو املطلوب من لفظة ()Exclusive
 ...وا ّلذين يرصّ ون عــى لفظة الخاصة إما
يجهلون فقه اللغة العربية وإما يدخلون يف بازار
التخ ّلص منها!
ويف الحالتني هو أمر بائس ويؤسف له!
(*) باحث يف الفكر الجيوسيايس

مســـاحة حـــرّة

ُّ
تشتت األغلبية؟
مسؤولية
العـمـيـد الركـن وهـبـي قــاطـيـشــه

(*)

أنتجت اإلنتخابات النيابية األخرية  ،باإلضافة
إىل النواب ذوي األلوان الفاقعة (يســارا ً ويميناً)،
فئة من النواب الذين أعلنوا أنهم من نتاج الثورة
الشــعبية التي ح َّركــت الرأي العــام بعنوانني:
شهر
استعادة الســيادة ومحاربة الفساد .بعد
ٍ
من املمارســة يف املجلس النيابي ،ال يزال النواب
الذين أنتجتهــم الثورة حيارى .فالجهر بمحاربة
ٌ
«عراضة» يومية يمكن إنشــادها
الفســاد ،هو
يوميّا ً للحفاظ عىل قسم من الثقة التي نالوها من
الشعب عىل أساس محاربة الفساد؛ وهم يدركون
أنه أحدى النشاطات اليومية للنائب ،وذلك يدخل
يف عملهــم التكتي وممارســتهم اليومية داخل
املجلس .يف املقابل فإن استعادة السيادة هو عم ٌل
اسرتاتيجي ،يمر بمحطات كربى أهمها :تكليف
أســس ســيادية ،تشكيل
رئيس للحكومة عىل
ٍ
حكومة عىل هيئة رئيســها واألغلبية السيادية
الستعادة السيادة يف السياسة الخارجية ،الدفاع،
األمن ،ضبط الحدود (براً ،بحرا ً وج َّواً)...
قد يكون الشهر األول من املمارسة النيابية

بمثابــة «روداج» للنــواب الجُ دُد ،وســط بيئةٍ
يجهلون معاملها ومقاييســها وحدودها ،خاصة
يف العمل التكتي اليومي املحارب للفســاد؛ لكن
اسرتاتيجية الخيار السيادي ،ال تملك ترف الوقت
واملقايضة واالنتظارّ ،
ب أصحابها هواة أو
وإل اعتُ ِ َ
مُضللني للرأي العام الذي كلفهم تمثيله يف الندوة
النيابية؛ فعىل هذه السرتاتيجية تُبنى كل املشاريع
والخيارات :إمّ ا اإلنقاذية منها ،أو متابعة الغرق يف
أعماق جهنم.
فاالنهيار املــايل واإلقتصادي واألخالقي....
ٌ
نتيجة وليس ســبباً .والســبب األسايس يف
هو
كل هذه االنهيــارات هو غيــاب الدولة ،وغياب
الدولة ســببه فقدان هذه األخرية سيادتها عىل
أرضها ومؤسساتها بســبب الدويلة .لذلك ك ِّله،
وبدون إهمــال محاربة الفســاد واإلنهيار املايل
كنتيجة ،يفرض علينا اإلنقــاذ أن نذهب أوال ً إىل
معالجة الســبب أي غياب الدولة .فكل القوانني
واملشاريع ...مهما كانت مثالية ،ويجب أن تكون
كذلــك ،ال معنى لها إن لم يكــن هناك دولة ذات
ســيادة تطبقها وتحميها .لذلك فالنواب الجُ دُد
مدعــوون ،قبل غريهــم ،للعمل عىل اســتعادة

السيادة قبل الغوص يف معالجة نتائج فقدان هذه
السيادة.
رئيس
يف اإلستشــارات املقبلــة لتكليف
ٍ
للحكومة ،أي املحطة األوىل يف اسرتجاع السيادة،
لــم يتوصلوا لتكوين كتلة ســيادية موحدة؛ إذ
يبدو أن لك ٍّل منهم أجندته الخاصة ،ما يجعلهم
حصصيني أكثر من زمالئهم املضبوطني من قبل
أحزابهم .لذلك فقد يسهل استقطابهم من قبل
أساس مصلحي السياديّ ،
منظومة الفساد عىل
ٍ
َّ
فتتبخر األغلبية الســيادية بانتظار الســنوات
حســاب مع ناخبيهم من
األربع املقبلة ،لفتح
ٍ
جديد ،لن تكون نتيجتــه لصالحهم .فإذا كانوا
راغبني باحرتام الوكالة التــي أعطيت لهم من
النــاس ،عليهــم مواجهة منظومــة املمانعة،
فيُســقطون عن أكتافهم أثقال املايض ا ُملغ َّلف
بالتزوير املمنهج واألحقاد املصطنعة لينخرطوا
يف أغلبية ســيادية ،حتى اليُحمِّ لهم الرأي العام
مسؤولية تشــتيت القوى الســيادية وضياع
اإلنقاذ.
(*) نائب سابق يف تكتل «الجمهورية القوية»
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تحديات كبيرة تواجه نجاح لبنان وفلسطين في اجتماعات لجنتها االستشارية

حماية تفويض «"األونروا"» والتمديد للبنان في الرئاسة باإلجماع
صــيــدا  -مــحــمــد دهــشــة
خلصت اجتماعات اللجنة االستشارية الخاصة
بـ»األونــروا» اىل تبني سلســلة توصيــات تتعلق
بعمل واســراتيجيات وتمويل وإصــاح الوكالة
الدولية ،جولة حقق فيها لبنان وفلســطني نجاحا ً
الفتا ً بعدما أحســن رئيس لجنة الحوار اللبناني –
الفلســطيني الدكتور باسل الحسن وعضو اللجنة
التنفيذية لـ «منظمة التحرير الفلسطينية ،رئيس
«دائرة شــؤون الالجئني» الدكتور أحمد أبو هويل
ادارة امللف من أوله اىل آخره.
النجــاح األول ترجم بالتوصيــات التي جرى
االتفــاق عليهــا ،وأبرزهــا التأكيد عــى حماية
التفويض املمنوح للمنظمة الدولية بموجب القرار
 194من دون تبديل أو تغيري يف طبيعته ،وبما يخدم
مجتمع الالجئني واســتقرار البلدان املضيفة ،وعىل
التمديــد للبنان باإلجماع يف رئاســة اللجنة لوالية
جديدة تستمر سنة ،ولربيطانيا يف نيابة الرئاسة.
والنجــاح الثاني هــو تراجع مفــوض عام
«االونــروا» فيليــب الزارينــي ،عن املــي قدما
يف اقرتاحــه بنقل جــزء من خدمــات الوكالة اىل
مؤسسات أممية رشيكة رغم العجز املايل والتزامه
باملقابل الســعي لتأمني التمويــل ،قائال «ما من
خطط لتفويض أطراف أخرى بمهام األونروا» ،التي
هي الوكالة الوحيدة املعهود إليها تنفيذ التفويض
املمنوح من الجمعية العامــة لألمم املتحدة وأن ال
احد يســتطيع ان يغري يف تفويضها وأن برامجها
مستمرة اىل حني حل قضية الالجئني.
غري ان هذا النجاح الذي سبقته سلسلة لقاءات
تحضريية وصوال اىل موقف موحد ،وجوالت ميدانية
اىل مخيمي عــن الحلوة يف صيدا وبــرج الرباجنة

من اجتماعات اللجنة االستشارية في بيروت

حيث تفيد التقارير أن  86باملئة من الجئي فلسطني
يف بــروت لالطالع عــن كثب عىل مــدى املعاناة
يف لبنان يعيشون تحت خط الفقر .وامتدادا يف نهاية
الفلســطينية اليومية ،يواجه تحديات كبرية عىل
العام يف االمم املتحدة لتجديــد والية االونروا لثالث
مستوى القدرة عىل تطبيقه خاصة مع االزمة املالية
ســنوات أخرى وفــق التفويض
الخانقة وموقف املفوض الزاريني،
املمنوح لها.
الذي اكد ان الحمالت املنسقة لنزع
ويعترب املدير العــام للهيئة
الرشعية عــن «األونــروا» بهدف
 302للدفــاع عن حقوق الالجئني
تقويض حقوق الجئي فلســطني
تأسست األونروا بقرار
ّ
من األمم المتحدة العام الدكتور عــي هويدي لـــ نداء
تتزايد يف وتريتها وعدوانيتها.
الوطــن» ،ان التحــدي االهم هو
وتؤكد اوســاط فلسطينية لـ
ُ
«نداء الوطــن» ،ان اول التحديات  1949وتقدّم الخدمات تشــكيل لجنة متابعــة رباعية
الحيوية لحوالى 5.7
مشــركة بني وكالــة «االونروا»
ســيظهر يف اجتمــاع ممثيل الدول
املانحة ملســاعدات االونــروا الذي ماليين الجئ فلسطيني ولبنــان وفلســطني واللجــان
ســيعقد يف نيويورك يف  23حزيران
الشعبية الفلســطينية من اجل
مواكبة «رقملة التســجيل» او ما يعرف بشــجرة
الجاري لحشــد التمويل لتغطية خدمات الالجئني
العائلة التي تقوم به الوكالة يف االســكوا يف بريوت،
للفرتة املتبقية من العام  2022وعىل خلفية األزمة
ملنع اي عبث به وحماية ســجالت الالجئني ،ناهيك
األوكرانية وأثرها عىل التمويــل ومع وضع لبنان
عن تراجع املفوض الزاريني عــن اقرتاحه نتيجة
الذي يعاني من إحدى أسوأ أزماته املالية يف التاريخ،

«"أهال بهالطلّة"» ...السياحة تستبدل
"«الشعارات الحزبية بصور جمال لبنان"»

التنسيق الفلسطيني اللبناني من جهة وتحت تأثري
الضغط السيايس والشعبي من جهة أخرى.
بدوره تحــدث رئيس لجنة الحــوار اللبناني
الفلسطيني الدكتور باســل الحسن عن تح ٍّد آخر
يتمثل بـ»ترميم الثقة بني الالجئني واألونروا ،وأيضا
بني األونروا والدول املضيفــة وبني الدول املضيفة
واملانحني ،وبني األونروا واملانحني» ،معتربا أن «كل
ذلك يفرض علينا التفكري بعمق حول أجندة الوكالة
املســتقبلية التي تقود إىل إزالة الشكوك واملخاوف
لدى الالجئــن الفلســطينيني وكافــة الرشكاء
الدوليني» ،واصفا ً اجتماعات اللجنة اإلستشــارية
بأنها كانت ايجابية وجيدة».
بينما أكد أبو هويل «ان شعبنا يبذل الجهد كي
يبقى صامداً .ونحن نجدد العهد بأننا سنتمســك
بوكالــة األونروا وســنحارب كل من يســاهم يف
تفكيكها ،ألن األونروا هي التي وجودها شاهد حي
دويل عىل القرار الرقم  194الذي يضمن حق العودة،
وإذا شطبت شطب القرار وال عودة».
تجدر اإلشــارة إىل أن اللجنة االستشــارية
مكلفــة بمهمة تقديم املشــورة واملســاعدة
للمفوض العام لألونروا لدى قيامه بتنفيذ مهام
واليــة الوكالة وتنفيذ برامــج األونروا .واللجنة
تجتمع مرتني يف السنة ،عادة يف حزيران وترشين
الثاني .بينما تأسســت األونروا بقرار من األمم
املتحدة العام  ،1949وتقــدم الخدمات الحيوية
لحــواىل  5.7ماليني الجئ فلســطيني يف أقاليم
عملياتها «األردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية
بما فيها القدس الرشقية وقطاع غزة» ،وتشمل
التعليم والرعاية الصحيــة واإلغاثة والخدمات
االجتماعية والبنية التحتية وتحســن املخيمات
والحماية واإلقراض الصغري.

«"حزب الله"» ُيطلق احتفاالت "«األربعين ربيعًا»"

عفيف :نتوق إلى األربعين عامًا القادمة
غـــادة حــالوي

على طريق المطار

مع إطالق املوسم السياحي املوعود ،كمتنفس وحيد
للبنانيني الرازحــن تحت وطأة الفقر والعوز ،بعد تهالك
القطاعــات االقتصادية األخرى كالزراعــة والصناعة،
نتيجة اإلهمال التاريخي لسياسات الحكومات املتعاقبة،
دعا وزير السياحة يف حكومة ترصيف األعمال وليد نصار
أمس« ،املغرتبني وجميع اللبنانيــن ،من أهل وأصدقاء
للقــدوم إىل لبنان يف خالل موســم الصيف» ،وذلك خالل
إطالق حملة وزارة الســياحة لصيف  2022تحت عنوان
«أهال بهالطلة»« ،مشتاق للبنان ط ّل هالصيفية».
تابع نصار من محيط املطار حملة الوزارة التي دعت
إىل «استبدال الشــعارات الحزبية عىل الطرق بصور عن
جمال لبنــان وأماكنه الطبيعية» ،وأطلق من أمام مدخل
املطار ،يف حضور رئيس بلدية الغبريي معن الخليل وعدد
من أصحاب الرشكات اإلعالنية« :الحملة اإلعالنية لوزارة
السياحة املعلنة منذ شهرين ســتبدأ من مطار بريوت،
ونشاهد شعار «أهال بهالطلة» عىل طول طريق املطار».
ووعــد أن هذه «الحملة اإلعالنية ســتكون عىل األرايض
اللبنانية كافة ،وابتداء من أمس حتى األســبوع القادم
ستوضع أكثر من  150لوحة إعالنية».
وشــكر ّ
نصار كل الرشكات اإلعالنية الخاصة التي
«دعمت وتقدمــت بكل الخدمات اىل وزارة الســياحة»،
متوجّ ها ً اىل جميع اللبنانيني ال سيّما السياسيني بالقول
«كل يشء يتحقق باملحبة واالحرتام والتفاهم».
وقال للمغرتبني« :لبنان بلدهم األم ينتظرهم ،وعنده

كل املقوّمات الســياحية والوزارة تقوم بجهدها مع كل
املؤسسات السياحية والنقابات من ناحية األسعار ومن
ناحية الجودة ومن ناحية توافر اإلمكانات لكل األنشطة
السياحية عىل كل األرايض اللبنانية».
ودعا بصفته «مواطنــا ً وليس وزيــراً» األصدقاء
واألهل للقدوم اىل لبنان الذي هــو يف حاجة اليهم ،ليس
فقط ليرصفوا امواالً ،فكل املؤسسات السياحية ما زالت
صامدة بفضل دعمهم وبفضل الزائر والوافد».
وأمل أن يكون «هذا الصيف موسما ً زاهرا ً وواعداً»،
مشــرا ً إىل «أن وزارة السياحة ستواكب يوما ً بيوم حتى
نهاية فصل الصيف» ،الفتا ً اىل أن «خطة الوزارة ستتواصل
يف كل املواســم» .وتمنّى نصار عىل وسائل اإلعالم املرئية
ّ
«يضخوا
واملســموعة ووســائل التواصل اإلجتماعي أن
أخبارا ً إيجابية ،ألن لبنــان يف حاجة للجميع واللبنانيني
شــعب ال يموت» ،مشريا ً إىل أن «لبنان بلد مضياف ولديه
كل املقومــات» .أضاف« :تجاوزنــا مرحلة اإلنتخابات
النيابية والتشــنجات واليوم أصبح عندنا مجلس نيابي
جديــد يمثل كل لبنــان بغض النظر عــن النتائج ،هذا
استحقاق دستوري استطعنا انجازه».
وتوجّ ه ّ
نصار إىل الجميع« :ال تتكلموا سياســة بل
تكلموا ســياحة» ،مكررا ً شــعار وزارة السياحة «أهال
بهالطلة»« ،مشتاق للبنان طل هالصيفية» .وشكر الوزير
رؤساء البلديات وبشكل خاص رئيس بلدية الغبريي عىل
تجاوبهم واستجابتهم الرسيعة لطلب وزارة السياحة.

للمــرة االوىل يحتفــل «حزب اللــه» بذكرى
تأسيسه االربعني ،ويعلن مسؤول وحدة العالقات
اإلعالمية يف «حزب اللــه» ،الحاج محمد عفيف،
انطالق فعاليــات إحياء «االحتفاليــة الخاصة
باألربعــن ربيعــاً» يف مؤتمر صحــايف ،يف قاعة
رساالت يف الضاحية الجنوبية لبريوت.
ومن خالل كلمة مســهبة عدّد عفيف سبب
االحتفال بانطالقة «حــزب الله االربعني»« ،حتى
أن ً
يعرف شــعب لبنان ّ
جيل بأكمله ترك مباهج
الحياة مــن أجل الحريــة والكرامة والســيادة
الحقيقية» ،مشــرا ً إىل أنّه «بعــد  40عاما ً عىل
انطالقها ،باتت املقاومة اليــوم قويّة مقتدرة»،
ّ
وأن «حزب الله لديه أوسع رشيحة تحالفات عىل
املستوى الوطني داخل مجلس النواب وخارجه».
وقال« :يف مثــل هذه األيــام أي قبل أربعني
عامــاً ،انطلقت مقاومة شــعبية بــإرادة ذاتية
حرة وامكانــات متواضعة -من أبناء هذه األرض
الطاهرة -مقاومة بكل الوسائل واألدوات املتاحة،
ثقافيا ً وإعالميا ً وتعبويا ًوعســكرياً ،تؤذن ببدء
عــر جديد يف لبنــان هو عــر املقاومة عىل
أنقاض العرص اإلرسائييل».
وأضاف« :عندما يطلــق حزب الله «األربعني
ربيعاً» فانه يســتهدف كتابــة التاريخ حتى ال
يموت الشــهداء مرتني ،حتى اليظلمنا املؤرخون
والباحثون ،حتى ال تمــوت الذاكرة الحية ،حتى
يعرف شــعب لبنان أن جيالً بأكمله ترك مباهج
الحياة الدنيا من أجل الحرية والكرامة والســيادة
الحقيقية وعــدم االرتهان للخارج ،وحتىيتمكن
جيل جديد ولــد بعد التحرير أن يكون وفيا ً لقيمه
وتاريخه ومبادئه ،وال يســمح أبــدا ً أبدا ً لبلده أن
يحتل مرة أخرى».
وتابع« :بلغ حزب اللــه األربعني عاما ً وهو
ً
اليوم أكثر شــبابا ً وإرصارا ً
وعزيمة وقدرة عىل
العطاء والتضحية ،ونشــهد التحاق جيل جديد
شــاب باملقاومة من الذين وُلدوا والنرص يسري

أمامهــم إىل عدوهــم .نتــوق إىل األربعني عاما ً
القادمة بثقة تامة وآمال كبرية .ليس حزب الله
بصدد وثيقة سياســية موجودة بالفعل ،يجري
بتأنوهدوء،
العمل عــى تنقيحها وتطويرهــا ٍ
وال حاجة لتكرار مواقفنــا الثابتة واملعروفة يف
مواجهة االحتالل ورعاتــه وأدواته ،ويف تأييدنا
التام للشعب الفلســطيني يف حقه يف استعادة
أرضه كاملة من البحر إىل النهر بالوسائل املتاحة
كافة ،ويف الطليعة منهامقاومته الباسلة».
وأكد« :نتجنب الــرد عىل الحمالت اإلعالمية
والسياســية التــي رافقــت مســرتناطوال
ٌ
ومنظمات
أربعني عاماً ،والتي قامــت بها دو ٌل
ٌ
ومؤسســات وأفرا ٌد وأنفق فيها الكثري من املال
والتي هدفت إىل التشــكيك بهويتنــا وانتمائنا
الوطني ،فضالً عن إلصاق التهم واالفرتاءات زورا ً
وبهتاناً».
واعلن باســم حزب الله «إطالق سلســلة من
األنشــطة والفعاليات االحتفالية إيذانا ً باألربعني
ربيعا ً عىل مدى شــهرين كاملنيمن  20حزيران إىل
 20آب تشمل مناطق وقطاعات عمل حزب الله».
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ّ
والتحفظ والتحذير حيال إقرارها ...إصابات اليرقان إلى تزايد
بين الطمأنة

خطة وزارة البيئة للنفايات :عالج أو تفجير لملف المطامر؟
ياسين :لن أقبل ب َج َبل من النفايات في المتن
العدد الفعلي إلصابات التهاب الكبد الفيروسي  -أ
(اليرقان) في تزايد مستمر .التحذيرات تتصاعد من
احتمال ازدياد غير مسبوق في أعداد اإلصابات والتي
يعود أحد مسبّباتها إلى تل ّوث المياه الجوفية .وبما
أن الشيء بالشيء ُيذكر ،ها هو ناقوس الخطر ُيدق ّ
مجددًا في ما يتعلّق بأزمة النفايات بعد إقرار مجلس
الوزراء الشهر الماضي تو ّ
جهات استراتيجية لإلدارة
المتكاملة للنفايات الصلبة في لبنان ،أبرزها «تطوير
المطامر الصحية القائمة حاليًا واستحداث مطامر صحية
داع للهلع؟
حديثة» .فهل من رابط أو ٍ
كـــارين عبــــد النــــور

قرار مجلس الــوزراء ،الذي لم ِ
يأت
رصاحة عىل ذكر مواقع املطامر املقرتحة
الجديدة بتاريــخ  2022/05/20حامالً
الرقم  ،67جاء اســتكماال ً لقرار ســابق
صدر يف شــباط املــايض ،وافقت خالله
الحكومة عــى الخطة التي عرضها وزير
البيئة مك ّلفة إياه اتخاذ ما يلزم لوضعها
موضــوع التنفيــذ .وهو قــرار قابلته
اعرتاضات بيئية واســتنكار ملا قد ينتج
ترسبات لعصارة
عن بعض املطامر مــن ّ
النفايات تصيــب ينابيع املياه مبارشة ،ال
سيما بعد اكتشــاف ّ
أن املواقع املقرتحة
الجديدة هي الناعمة وبعاصري التي سبق
أن جوبهــت برفض صارم مــن األهايل،
إضافة إىل غوسطا وأبو ميزان التي ال تبعد
ســوى كيلومرتات قليلة عن نبع جعيتا.
وجهات النظر تتباين كالعادة بني الرسمي
والبيئي والطبي منها .إىل التفاصيل.

خطة وتوجهات استراتيجية

يف حديــث له مــع «نــداء الوطن»،
ّ
وصــف وزير البيئــة يف حكومة ترصيف
األعمال ،الدكتور نارص ياســن ،الخطة
املطروحة من قِ بَــل وزارة البيئة ملعالجة
حواىل ألف مكبّ عشــوائي عىل األرايض
اللبنانية تتمركــز بمعظمها خارج املدن
الرئيسية ،شــارحا ً بداية« :هذه املكبات
العشــوائية التي جاءت نتيجة سوء إدارة
ملف النفايــات الصلبة عرب الســنوات
املاضية مع ّرضة دوما ً لالحرتاق ما يتسبب
بانبعاثات خطرية تؤدي إىل مشاكل صحية
وأمراض رسطانية ،إضافة إىل تلوّث املياه
الجوفية ،كذلك خطر انــدالع الحرائق يف
الغابات واألحــراج املحيطة كما التدهور
البيئي» .لكن ،رغم حراجة املوقف ،لم يتم
عرض أي حــ ّل جذري حتى اليوم ملعالجة
أزمة النفايات .فاإلدارة املتكاملة للنفايات
الصلبة ،بحسب ياسني ،تم ّر بعدّة مراحل،
ّ
لخصها يف توجهات اســراتيجية سبعة
كما وردت يف خطة الوزارة ،وهي :التوجه
األول يندرج يف سياق تطبيق القانون رقم
 2018/80عرب تفعيل الــدور التنظيمي
والرقابي لوزارة البيئــة؛ رضورة تعزيز
اإلدارة الالمركزية مللف النفايات وتمكني

وزير البيئة ناصر ياسين

الســلطات املحلية والبلديات من القيام
بدورهــا الفاعل يف عمليــة الفرز كونها
تشــ ّكل خط الدفاع األول يف إدارة األزمة؛
تبنّــي وتعزيز مبادئ االقتصــاد الدائري
وتنظيم أنواع ومسارات النفايات ك ّل عىل
حدة ،ما يعنــي الفرز من املصدر؛ تطوير
وتشــغيل مراكز الفرز الثانوي والتسبيخ
عىل مستوى املناطق واملدن ،وهي مرحلة
أساسية جدا ً بســبب عدم االلتزام التام
بالفــرز املنزيل األويل؛ وبعــد االنتهاء من
التوجهات األربعة السابقة ،ثمة رضورة
لتنظيم إنتاج الوقود البديل املستخرج من
املرفوضات غري القابلة ألي عالج ،انتهاء
مع تطوير املطامر الصحية القائمة حاليا ً
واســتحداث مطامر صحية حديثة ،كما
إقفال وإعادة تأهيل املكبات العشوائية.

تطمينات ولكن...

هل مــن حلول بديلة عــن املطامر؟
يجيب ياســن« :ال تقوم جميع البلديات
لألســف بدورها يف عمليــة الفرز األويل.
املحارق هي إحدى طــرق املعالجة لكن
تكلفتها باهظــة وآثارها البيئية مرضّ ة.
من ناحيتها ،عملية بيع النفايات هي من
األساطري التي تعمّ مت يف الثقافة اللبنانية
ألنها تجارة تحكمهــا قوانني ومعاهدات
دولية متشــددة إضافة إىل تع ّلق املوضوع
بأخالقيــات القطاع .وبانتظــار تعميق
ثقافة الفرز من املصدر ،وهو أمر يتطلب
سنوات من التغيري السلوكي ،ال ب ّد لنا من
الذهاب إىل الحلول األكثر تكامالً رغم عدم
ثقة املجتمع بنا».
كذلــك ،يلفت ياســن إىل أن مطمر
الجدَيــدِة ســيبلغ قدرته االســتيعابية
خالل عام تقريباً« ،فالحلول االســتباقية
رضورية مع األخذ باالعتبار أن احتمالية
ترصيف األعمــال يمكــن أن تطول ،لذا
لن أقبل بجَ بَل من النفايــات يف املتن وال
عىل الشــواطئ والســواحل اللبنانية».
باختصار ،القرار هو عبارة عن اقرتاحات
لخارطــة مطامــر ســتخضع جميعها
لدراسة أثر بيئي ملعرفة تأثريها عىل املياه
الجوفيــة والوضــع الجيولوجي ومدى
تقبّل األهايل للفكرة .وهي ســتح ّل مح ّل
مكبات عشــوائية كانت موجودة سابقا ً
أو مواقع ّ
كســارات قديمة تمّ ت دراستها

النائب رازي الحاج

بول أبي راشد

رازي الحاج :من ّ
ّ
التحفظ ومعارضة القرار
حقنا

مطمر الجديدة

بشكل أويل قبل اختيارها ،مع التأكيد عىل
رضورة أن يكون لــكل منطقة مطمرها
الخاص ،وفق ياسني.
حســناً .غــر أن التطمينــات التي
أطلقها ياسني وتأكيده التوجه إىل مواقع
أخــرى يف حال ثبت عــدم صحة املطامر
املقرتحة ،لم تحل دون أن يكون للناشطني
البيئيني رأي آخر.

قنابل موقوتة؟

نسأل رئيس جمعية األرض -لبنان،
السيّد بول أبي راشــد ،فيبدي استغرابه
بداية حول قــرار مجلس الوزراء الذي لم
يتطرق ســوى ملطامــر منطقتي بريوت
وجبل لبنان دون سواها يف البقاع والشمال
والجنوب .وإذ تســاءل عن األسباب التي
أدّت إىل عدم ذكر أسماء املواقع بوضوح،
لفت إىل أن تبنّي املطامر املوجودة أساسا ً
واقرتاح أربعــة مطامر جديــدة ،يعني
أنه ســيت ّم التجديد ملطمري كوستا برافا
والجدَيدِة.
ويضيــف أبــي راشــد« :لــم تت ّم
استشــارتنا قبل إصدار القرار مع العلم
أننــا ،كجمعيــة األرض -لبنــان ،نمثّل
الجمعيات يف لجنة التنسيق التي ش ّكلتها
وزارة البيئة من أجل إدارة ملف النفايات».
وتابع موضحا ً اســتحالة تحويل مواقع
ّ
الكسارات إىل مطامر صحية ،ملا تكون قد
سبّبته األوىل من جرف لطبقات من األرض
ترسب العصارة الناتجة
ما يسهّ ل عملية ّ
عن النفايات إىل امليــاه الجوفية .املطامر
الجديدة املقرتحة ،بحسب أبي راشد ،هي
قنابــل موقوتة وخطرية جــداً .فمطم َرا
غوســطا وأبو ميزان يبعدان كيلومرتات
قليلــة عن نبع جعيتا الــذي يغ ّذي 70%
من بريوت .أما مطم َرا الناعمة وبعاصري،
فقد سبق وووجها بمعارضة شديدة من
األهايل ملا يتســببان به من روائح كريهة
تنتقــل إىل املناطق الســكنية املجاورة.
فطرح هذين املكبّني ،والكالم ألبي راشد،
هو «كمن يحركش يف وكر الدبابري ...فهل
آلت بنا األمور ألن نقــرح مطمرا ً قريبا ً
من البيوت ملجــ ّرد التقاعس عن تطبيق
عمليتي الفرز األويل والثانوي بشــكلهما
الصحيح؟».
بالنسبة إىل مبدأ الالمركزية يف إدارة

الدكتورة ثريا علم الدين

المواقع المقترحة الجديدة هي
الناعمة وبعاصير التي سبق أن
جوبهت برفض صارم من األهالي
إضافة إلى غوسطا وأبو ميزان
اللتين ال تبعدان سوى كيلومترات
قليلة عن نبع جعيتا
ملف النفايات ،أشــار أبي راشد إىل عدم
إمكانيــة أن يكون لكل قضــاء مطمر
خاص به إذ ،بعد عملية الفرز والتسبيخ،
يجب أن تُنقل النفايات بحســب نوعها
إىل أماكن محــدّدة :فنفايات البناء تُنقل
إىل مــكان ،والنفايات اإللكرتونية إىل آخر
والعوادم إىل مــكان ثالث ،وهكذا دواليك.
فما الفكرة إذا ً من اقرتاح مطمر بعاصري
لقضاء الشوف ،الناعمة لعاليه ،الكوستا
برافا لبعبدا ،أبو ميزان للمتن ،غوســطا
لكرسوان وحبالــن لجبيل؟ «الح ّل يكون
من خالل إعالن التعبئــة العامة وإجبار
البلديات من جهة عىل إنشاء مراكز فرز
وترحيــل ،واملواطنني مــن جهة أخرى
عىل فرز النفايــات يف املنزل» ،ينهي أبي
راشد .وكل ذلك يجري من ضمن خطوات
استثنائية تت ّم مراقبتها من قِ بَل مو ّ
ظفي
أو رشطــة البلدية ،ما يــؤدي إىل ضبط
عملية الفــرز وتراجع نســبة النفايات
املحوّلة إىل املطامر من  90%إىل  10%ما
يق ّلل من الحاجة إىل هذه األخرية.

التجارب غير مش ّجعة

بدوره ،يقول عضو تكتل الجمهورية
القوية ،النائب رازي الحاج ،يف اتصال مع
«نداء الوطن» إن مشكلة القرار ال تتع ّلق
بمبدئه العام وإنما بتنفيذه ،وتســاءل:
«ما الضمانات لناحية كون املطمر صحيا ً
ّ
وأل تُنقل إليه أيضــا ً املواد القابلة للفرز؟
لدينا مشهدية واضحة يف مطامر ُ
سمّ يت
بالـ»صحية» ّ
نفذتها الدولة سابقا ً يف برج
حمود والجدَيدِة والبورشيــة لكنها أتت
غري مطابقة للرشوط» .النقاش عىل ح ّد
تعبــر الحاج ليس تقنيــا ً إنما يحتاج ملا
يضمن تنفيذ املــروع بصورة صحيحة
مع االلتزام بدفرت الــروط ،خاصة وأن
بعض املطامر املقرتحــة هي عىل ارتفاع
أعىل من نبــع جعيتا الذي يغــ ّذي جزءا ً
كبريا ً من بريوت وجبــل لبنان .وأضاف:
ّ
«من ّ
التحفــظ ومعرفة التفاصيل
حقنا
ومعارضة القرار ،ليس من مبدأ املعارضة
املطلقة بــل ّ
ألن التجارب الســابقة غري
مشــجّ عة» .الحلول املطروحة ،بحســب
الحاج ،هي مج ّرد خطط غري مســتدامة
تأجيالً للمشكلة ال معالجة لها .فاملطامر
ليست الح ّل األنسب والنهائي ،حيث يجب
العمل عىل مراكز الفــرز وإجبار الناس
عىل تطبيقه .والحال أن االســتهتار يأتي
أوال ً من السلطات املحلية ،إذ «كيف يمكن
السماح للنبّاشني بجمع املواد البالستيكية
والكرتون وبيعها ،يف وقت تُعترب هذا املواد

مصــدرا ً ماديا ً للبلديات يف مــا لو اتّبعت
إدارة سليمة حيالها» .ويف وقت يتخوّف
الحاج من انتقال الكارثة مجددا ً من مكان
إىل آخر يف ظ ّل غياب أي ح ّل جذري ،أشار
إىل إمكانية تقديــم مراجعة أمام مجلس
شــورى الدولة إلعادة مناقشــة القرار.
فهل يمكن للحكومــة املبارشة بتطبيقه
من دون إعادة مناقشــته كونها حكومة
ترصيف أعمال؟ الجواب عىل لسان الحاج:
«طاملا أن القرار اتُّخذ يف آخر جلسة ملجلس
الــوزراء ،قبل دخــول الحكومة مرحلة
ترصيف األعمــالِ ،م َن املمكــن تنفيذه
لكن ضمن األصــول ،أي تحويله إىل إدارة
املناقصــاتّ ،إل يف حــال الذهاب باتجاه
عقود بالرتايض األمر الذي استبعده بعض
اليشء».

إحذروا المضاعفات الصحية!

ن ُ ّفذ القرار أم لم ي َّ
ُنفذ ،ليســت كارثة
تلوّث املياه باملســتجدة لألسف .فهي ال
ّ
تتوقف عن التســلل إىل أجسام األطفال،
وما إصابــات الريقان اآلخــذة يف التزايد
ســوى دليل عىل ذلك .ماذا يقول الطب يف
هذا اإلطار؟
تواصلت «نداء الوطن» مع األخصائية
يف طــب األطفال واملراهقــن ،الدكتورة
ثريا علم الديــن ،التي اعتربت أن من أبرز
مســبّبات تلوّث املياه هــو اختالط مواد
غريبة باملياه الجوفية أو الســطحية أو
ترسب الطاقة الحرارية واإلشــعاعية ،ما
ّ
يؤدي إىل تغيري يف وظائفهــا .فهذه املياه
التي تنتقل بســهولة إىل جســم الطفل
عرب الفم مــن خالل عمليــة الرشب أو
االستحمام أو تنظيف األسنان أو حتى من
خالل املأكــوالت التي يتناولها ،إنما تؤدي
إىل أمــراض ال تُحىص منهــا الدزنطاريا،
الكولريا ،حمــى التيفوئيــد ،الرتاخوما،
الساملونيال ،اإلي كوالي ،الريقان أو حتى
التهابات األذن وهي عوارض شائعة خالل
موسم الســباحة .وإذ تشري اإلحصاءات
العامليــة إىل وفاة أعداد كبرية من األطفال
سنويا ً بســبب املياه امللوّثة ،تنصح علم
الدين بـ»تعقيم املياه من خالل تعريضها
للغليان ملدّة ال تق ّل عن خمس دقائق ،وهي
أكثر الطرق أمانا ً للقضــاء عىل كمية ال
بأس بها من البكترييا والفريوسات» .أما
عوارض اإلصابة ،فتتلخص بارتفاع حرارة
الجسم ،التقيؤ ،الغثيان ،انعدام الشهية،
الشــعور بالتعب ،وأحيانا ً بألم يف منطقة
الكبد ،هذا إضافــة إىل االصفرار الذي قد
يظهر تحت الجلد ويف بياض العني .وتختم
علم الدين مح ّذرة« :العوارض تظهر أكثر
وضوحا ً مع التقــدّم يف العمر ،ويمكن أن
تتطــوّر مضاعفاتها لتؤدي إىل فشــل يف
الكبد وانخفاض مفاجــئ يف وظائفه».
اللقاحات مفقودة يف العيادات ،وأســعار
مياه الرشب العذبة تح ّلق ،أما ما تبقى من
ينابيع غري ملوّثــة فهي يف مرمى خطط
النفايات .الحذر يستوجب أن نُبقي عينا ً
عىل عدّاد اإلصابات وأخرى عىل تطورات
ملف املطامر يف آن.

تحـــت المجـــهر
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بلدية الغبيري أخذت قرارها وتجار الجملة هدّدوا

هل يتح ّول "سوق الخضار والفاكهة المركزي"
إلى خالف مذهبي؟
على بعد أمتار من السفارة
الكويتية ،قبالة يافطة كتب عليها
«بدنا نحمي الراية الصفرا» ،سوق
مركزي للخضار ،العاملون فيه
غاضبون ،وأصواتهم تصدح :نحن
سنّة بيروت فال تتحدونا .هناك،
تتراكم منذ نحو شهر أحداث
همومها أبعد من بطيخ وبطاطا
وبندورة وخيار وليمون للعصير.
هناك ّ
قصة تُنذر بأن اآلتي قد
يكون اعظم.

هو السوق المركزي (تصوير رمزي الحاج)

تفوح .ثالثة مداخل تقودنا اىل قلب السوق.
نــوال نـــصــر
ورجال يبحثون آخر التطورات «الخالفية»،
ّ
القصة برســائل يبعثها رئيس
بــدأت
بشــكل يبدو أدق ربما من املحادثات حول
بلديــة الغبريي معن الخليــل يوميا ً  -منذ
خط التفاوض  29وخط  .23ويافطة مطلة
ثالثة أيام -يعلن فيها أنه ستت ّم اإلضاءة عىل
عىل السوق مذيلة بعبارة« :سنخوض البحر
عمل نقابة تجار سوق الخضار املركزي يف
معك» مع رســم السيد حســن نرصالله.
الغبريي ومصادرتهم لحقوق بلدية الغبريي
دخلنا اىل الســوق .رؤوس البطيخ كثرية.
وحقوق اهايل الغبريي .املوضوع ملفت ،فيه
رؤوس بندورة وشــمام وليمون وبطيخ
أهال
أصفر وباذنجان ...و»كونتينر» يض ّم رجاالً،
حقوق واعتــداءات وخضار وفاكهة و ٍ
وأبطال وحراميي .فماذا يحدث هناك؟ وملاذا
عددهم يزيد عــن أصابع اليدين ،غاضبني
تذ ّكر «الريس معن» اليوم ســوق الخضار؟
ساخطني ممتعضني أصواتهم أعىل بكثري
هل إســتفاق عليه كما يستفيق عادة عىل
من وحدات الديسبيل التي يقاس بها معدل
نادي الغولف يف نطاقه البلدي؟
الصوت .نقيب معلمــي وتجار الخضار
الخليل وصــف ما يحدث يف الســوق
والفاكهــة بالجملة يف بــروت هو محمد
«بمغارة من مغارات الفســاد» معتربا ً «ان
رســتم القييس .أما املعلمون فبالعرشات.
ومن دون أن نطرح ســؤاال يتكلمون معا ً
نقابــة معلمي وتجار الخضــار والفاكهة
بالجملة يف بريوت» التي تدير سوق الخضار
وهم يتناولون حبات الكــرز «باب أول».
املركزي «تتحدى اإلجراءات البلدية وتمنعها
تضم النقابة  12عضواً .واملعلمون والتجار
من اســتيفاء الرســوم وإزالة التعدي عن
أتــوا اىل هذا الســوق منذ أربعــن عاماً،
العقار املخصص للبلدية»
تحديدا منذ العــام ،1982
ولفت إىل ان السوق «يحتل»
أيام الرئيس شفيق الوزان.
مساحة  7212مرتا ً مربعاًَ،
يومهــا تقرر نقل ســوق
تزيد عن مساحة عرشين يوجد  167محل خضار
الخضار املركزي املوجود يف
الف مرت مربع أعطيت له
منطقة الريفويل يف بريوت اىل
وفاكهة في السوق
هنا .أتينا بقرار من مجلس
من العقار  3016وهو ملك تدفع  243مليون ليرة
الدولة» وتابــع« :يعتدي
الوزراء ،بعدما شغلنا فرتة
سنويًا إلى البلدية
الســوق عىل عقــار ملك
من الزمن مســاحة تحت
بلدية بريوت رقمه  4517وعىل عقار مشرتك
جرس سليم ســام ،ثم ارتأى رئيس بلدية
بني بلديات الغبريي وحارة حريك والشياح
بريوت آنذاك شــفيق الرسدوك مع شفيق
مساحته  2450مرتاًمربعاً» .وأردف الخليل
الوزان أن ننقل سوق الخضار اىل هذا العقار
كالمه بصور تُظهر بقايا الخضار وســط
الذي يمتد من السفارة الكويتية اىل الكوال.
الطريق العام أمام سوق الخضار وذلك ،عىل
أعطونا جزءا ً من هذا العقار إلنشاء سوق
حد قوله« ،تحديا إلجراءات البلدية».
خضار موقت .بلدية بريوت هي التي تسدد
تعديات تعديات ...تجعل «الســامع»
إســتثماره اىل الدولة اللبنانية .ومن يومها
ندفع رسوم بلدية .كنا ندفع أيام أبو سعيد
يغضب يف دولة قائمة ،من زمان وزمان ،عىل
الخنســاء  280ألفا .ثم اتفقنا مع البلدية
فساد .لكن ،هل حدث ذلك للتوّ؟ هل السوق
يف العام  2016عــى رفع القيمة اىل مليون
إنتقــل حديثا ً اىل موقعه الحايل واكتشــف
ونصف املليــون عن كل محل .ويوجد 167
الريّس النشيط أفعال «أهل السوق»؟
محل خضار ،يعني ندفع ما مجموعه 243
مليون لرية لبنانية سنوياً .سددنا ما علينا
أربعون عامًا في السوق
للعــام  2020لكن معن الخليل لم يرســل
توجهنــا اىل الســوق .رائحة كريهة

جداول التكليــف يف  2021و .2022وها قد
دبّ الخالف بيننا اليوم».
نشعر وكأن بعض ما يحصل مع نادي
الغولف يتكرر مع سوق الخضار والفاكهة
يف بريوت .فهل السبب أن البلدية تشعر بأن
ّ
الحق
ما تتقاضاه رســوما ً سنوية أقل من
الطبيعي بعد ارتفاع الدوالر أم أن هناك امرا ً
آخر؟
معلمو الخضار والفاكهة يف ســوق
الجملــة املركزي يف بــروت يذهبون أبعد
بكثــر مــن ذلك .إنهــم يتحدثــون عن
«طوائفية» أبعاد الحدث .فماذا يف مضمون
ما يحدث؟ وهل صحيح انهم هم من رموا
النفايات عىل قارعة الطريق كما يتهمهم
معن الخليل؟
يتحدثون عن هنغار ازرق قريب قائم
عىل عقار مملوك من آل مقبل .ويوم أنشئ
الســوق هنا ،يف العام  ،1982كانت هناك
نحــو اربع او خمس غرف مشــغولة من
عمال .اآلن وضع رئيــس البلدية يده عىل
تلك األرض ،وحصل عىل توقيع من كل من
وزير املال ووزير الشباب والرياضة ،واعترب
ان املنطقــة واألرض له ،تحــت حجة انه
يريد ان يجعلها مرأبا ً لشاحنات ومركبات
بلدية الغبريي .وحني حصل عىل التوقيعني
بدّل رأيــه قائال انه يريد تحويلها اىل رشكة
تسبيخ النفايات ،لكنه اعترب ان تلك األرض
صغرية لذلك ويحتاج اىل مساحة  500مرت
من سوق الخضار ليضمها اىل تلك األرض.
هذا لبّ املوضوع.
لكن ،أليست املســاحة كبرية ويمكن
اإلستغناء عن قسم منها؟ يجيب «معلمو»
ٍ
بصوت يــكاد يكون
الخضــار والفاكهة
واحــداً« :ال ،ال يحق له ذلك ألن هذه األرض
هي لبلدية بريوت التي تدفع اســتثمارها
اىل الدولة اللبنانية ،وهــي بالكاد تكفينا.
األرض مخصصــة لنا وال يمكن تخصيص
التخصيص واستثمار اإلستثمار .لكن ،ما
يحصل ان رئيس البلدية يملك عقالً غريبا ً
عجيباً .فهو ال ينظــر وال يعري اهتماما ً اىل
كل املخالفــات يف العقارات املحاذية لنا وال

أهملتها البلدية فاستفاد منها جيران الحي

ع السكين

يستريح لزوم الصورة

مذهب ومذهب آخر ،جراء الخالفات حول
يبــايل إال بنا .هو «ما بيســرجي يحكي»
ســوق الخضار املركزي ،ويقول احدهم:
مــع املخالفني وال يســتقوي إال عىل رزق
«نحن ما زلنا نســكت من اجل من يُمثل
املدينة .هذا سوق ليس هينا ً ابدا ً واللعب مع
معن الخليل .هنا توجد عائالت .هنا ســنة
اركانه ال يمر مرور الكرام .طلبنا من معن
بريوت وشــيعة الجنوب .لكن ،ما يحدث
الخليل مرارا ً مراجعة بلدية بريوت ،صاحبة
هو ان الســنّة يف بريوت ،اصحاب السوق
اإلستثمار ،لكنه لم يســتوعب .وباآلخر،
األوائل ،يشعرون وكأنه يهيمن عليهم .هو
توقفت البلديــة منذ  15يومــا ً عن رفع
يــر بذلك بمن يمثل .هذا الســوق يمثل
نفايات السوق .هو ملزم برفعها .وهو عمد
اهل بريوت السنة ،الذين يعتربون انفسهم
اىل تصوير النفايات التي يرميها السكان يف
مضطهدين حاليا مــن رئيس بلدية يعترب
املستوعبات القريبة مصورا ً إياها من بقايا
نفسه ممثال لـ»حزب الله» .انه يحاول أن
نفايات الســوق .هو يقوم بنكايات ليقول
يتصلبط عليهم».
للعالم أننا «أوباش» .نحن البلد .نحن سوق
ما هو الحــل؟ «ان يح ّل عنا» .هذا ما
الخضار املركزي الذي يساعد املزارع ليبيع
يجيب به هؤالء بصوت واحد.
محصوله الزراعي .إذا توقفنا نحن اخرتب
اآلرمة الكبرية ،لشاغيل سوق الخضار
بيت املزارعني يف لبنان .نحن السلطة الثانية
يف بريوت ،هي الســنة يف بريوت ،أما اآلرمة
يف البلد .لكن ،لألســف اخواننا يف ســوق
الكبرية لتحرك رئيس بلدية الغبريي فتظهر
الخضار ما زالوا يســايرون رئيس البلدية،
وكأنها «قبة باط» شــيعية .معن الخليل
عىل إعتبار أنه يملك غطاء من «حزب الله»
يســاهم بجعل السنة ،شــاغيل السوق،
واألحــزاب والقوى الوطنيــة املوجودة يف
يخالــون وكأن واحــدا ً
املنطقة .ولوال ذلك ألقفلوا
ينظر اىل نفســه عىل أنه
الطريق واحرقوا الدواليب
إبن الخليــل هو األقوى.
ومنعوه من العبور.
يكثــر الــكالم يف ما حصل مع نادي الغولف يتحدثون بذلك يف السوق
قائلــن« :اللــه يرحم
الســوق عن من يريد أن
يتكرر مع سوق الخضار
رفيق الحريــري ،الذي
«يبيع ويشرتي» بأرزاق
والفاكهة في بيروت
لم يعمل عــى نقلنا من
الناس .ننظر حولنا ،بني
هنا» يتابعون «كل أسواق الخضار يف لبنان
أرتال النفايات املشــلوحة ،فنرى لبنانيني
موسمية اما سوق الخضار هذا فيعمل 12
ولبنانيــات يمســكون أكيــاس نايلون
شهرا ً يف الســنة 60 .ألف طن من البطاطا
ويعبئون البندورة املرمية والجزر والليمون.
تصل من مــر اىل هنا ســنوياً .ووزير
هي زادهم اليومي .هو مشهد يتكرر يومياً.
الزراعة ال يتعاطى إال معنا .كل األســواق
وما رأينــاه جعلنا نتأكد أن الناس يف مكان
رديفة لنا .ربنا ن ّزل عىل االرض وسيط هو
واملسؤولني يف مكان آخر مختلف تماماً.
عيىس املسيح عليه السالم ومحمد رسول
الله .الوســيط هو االساس .نحن األساس
ألحل ّ أن يحل ّ عنّا
فال يلعب احد معنا».
يتذمر معلمو وتجار الخضار والفاكهة
وكأن البالد بحاجة اىل ملفات خالفية
يف الســوق املركزي من نوايا رئيس البلدية
جديدة وهــذه املرة من مدخــل «الخيار
تجاههم ويجزمون بأنهم لن يســمحوا له
والبندورة والكوىس» .أخطأ رئيس البلدية؟
بتوســيع اعماله داخل الســوق تحت اي
لم يُخطئ وله ّ
حق بما يريده؟ األهم من هذا
حجة «وال احد سيفعل ذلك إال بلدية بريوت
وذاك أن األمر ينحو يف اتجاه مذهبي .فهل
صاحبة الحق الوحيدة».
هذا مطلوب اليوم؟
يكثر الكالم عن تجاذب بدأ يحصل بني

إعـــــالنــــات رســــميـــــة
إىل مجهول محل اإلقامة
مهنا حســن العيل يجــب حضورك إىل
املحكمة الرشعية السنية يف برالياس يوم
الثالثاء الواقع فيه  2022/7/26الساعة
التاســعة صباحا ً وذلك لسماع أقوالك يف
الدعوى املقامة عليك من املدعية مشــره
فرحان النويعم بمادة تفريق برقم األساس
 2022/234وإن لــم تحرض يف املوعد
املحدد أو ترســل وكيالً عنــك أو معذرة
خطية مقبولة فســيجرى بحقك اإليجاب
القانوني وكتب يف 2022/6/15
رئيس القلم
الشيخ بالل شحادة
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Life
عيد الموسيقى في نسخته الـ ٢٢
يكرّم التراث اللبناني
العـــدد  - ٨٦٣السنــــة الثالثــــة

في نسخته الـ 22لبنانيًا و 40عالميًا ،انطلقت أمس فعاليات
عيد الموسيقى في دير القمر ،زغرتا والنبطية بحضور السفيرة
الفرنسية في لبنان آن غريو ،من تنظيم "المركز الفرنسي
في لبنان" بالتعاون مع وزارة الثقافة ،فاسحًا المجال
جــــــنــــــى جــــــبــــــور
منذ العــام  ،1982أي منذ أن أطلق
وزير الثقافــة الفرنيس جاك النغ حينها
مبــادرة ""la Fête de la Musique
للتحــول الحقــا ً اىل مهرجــان عاملي،
واملوســيقى تجتــاح العالــم يف كل 21
حزيران بالتزامن مع عيد األب وهو أيضا ً
اليوم األطول يف السنة.
يتعدّى هذا العيد الحفالت املوسيقيّة
البسيطة ليكون أكثر شعبويّة ومنفتحا ً
عىل دول كثرية ،اذ تحتفل به أكثر من 120
دولة حول العالــم .أمّ ا يف لبنان فيحتفى
به ألكثر من اســبوع كامل ،بحسب ما
يوضحه لنا غيوم دوشومني مدير مساعد
يف "املركز الفرنيس يف لبنان" ،قائالً" :بعد
عامني معقدين وانتشــار الجائحة التي
فرملت النشاطات الثقافية ،نعود اليوم
بزخم لالحتفال باملوسيقى بكل أنواعها".

 18حفلة قي  13موقعًا اثريًا

يلقي الحدث هذه الســنة الضوء
عىل الرتاث اللبناني ،حيث قرر "املركز
الفرنــي يف لبنــان" ،بالتعاون مع
وزارة الثقافيــة اللبنانية ،توزيع 18
حفلة عــى  13موقعــا ً تراثياً .وعن
سبب تشــعب فعاليات هذا النشاط
يف كل املناطــق اللبنانيــة ،يوضح ّ
أن
"الالمركزية تتيح الفرصة ألهل القرى
والبلدات اللبنانيــة التمتع بالحفالت
املجانية واكتشاف املواهب املوسيقية

املتنوعة املوجودة يف كل منطقة والتي
تناسب جميع األعمار.
كذلك ،يســتهدف عيد املوســيقى
العامة ويساعد عىل التع ّرف عىل خيارات
واسعة من التعبريات املوسيقية .والدعوة
مفتوحة أمام الجميع لالستمتاع يف رحلة
موســيقية متنوعة وعابــرة للحدود من
حيث األعمال الفنية واألماكن والفنانني".
اذاً ،يكــرم "املركــز الفرنيس يف
لبنان" الرتاث اللبناني ،ضمن سياسته
الثقافيــة التي تهــدف اىل نرش اللغة
الفرنكوفونيــة عىل كافــة االرايض
اللبنانية ،ويف هذا الســياق يشــكر
دوشــومني جهود املراكــز الثقافية
يف املناطــق التي نظمــت الحفالت
املختلفــة باالضافــة اىل البلديــات
وكل املشــاركني" ،مذكــرا ً بأن "عيد
املوسيقى استمرار لربنامج "Art et
 ،"territoiresالــذي كنّا قد اطلقناه
سابقا ً لتنظيم نشاطات ثقافية وفنية
يف االماكن االثريــة املتنوعة يف البالد،
خاتما ً حديثه قائالً" :نحن بانتظاركم
جميعاً ،ومهمتنا كـ"مركز فرنيس يف
لبنان" ،نرش الثقافة وخلق فســحة
أمل ومتنفــس للبنانيــن للتمويه
واالستمتاع بنشاطاتنا".

برنامج زاخر

قد يكون اختيار الفنانني املشاركني
يف فعاليــات النســخة  ،22من أصعب
األمــور التي واجهت الجهــة املنظمة،

أمام المحترفين والهواة للتعبير عن هواجسهـم
والتواصل مع بعضهم البعض بواسطة الموسيقى،
هذه اللغة العالمية التي ستصدح من شمال بالد األرز الى
جنوبه وبقاعه حتى  25الجاري.

ملصق عيد الموسيقى

السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو

نظرا ً لوفرة املواهــب اللبنانية املتنوعة
وغري املكتشــفة والتي تستحق الثناء،
فالكثري من املواهب الشــابة التي باتت
معروفــة اليــوم انطلقت خــال عيد
املوسيقى يف السنوات السابقة ،ابرزها:
مرشوع ليىل ،زياد حمــدان ،لني اديب
وغريهم .وفيما كانــت االنطالقة يوم
البارحة من دير القمر ،تستمر حفالت
عيــد املوســيقى حتّــى  25حزيران،
وتطلعنا املســؤولة االعالمية يف املركز
الفرنيس يف لبنان ماريال سلوم مارون،
ً
قائلة" :من دير
عن برنامج هذا الحدث

القمر اىل بعلبــك ومن القبيات اىل صور
مرورا ً بآثــار معبد نيحــا ومرتفعات
حراجل ،ستنظم املهرجانات املوسيقية.
فاليوم يف  18الجاري ننتظركم يف بعلبك
والقبيات وصيدا وصــور ،ويف  19منه
يف نيحــا وطرابلس ويف الـ 24يف حراجل
و 25يف زحلــة وزوق مكايل .وتجدون
الربنامــج الكامل مرفقــا ً وعىل موقع
املركز الفرنيس يف لبنان:
https://institutfrancais-liban.com//
أمّ ا الثلثــاء  21حزيــران ،فنحن
عىل موعد مع حدث اســتثنائي حيث

ماجدة الرومي تتألّق في "موسم جدة"

فاجأت الفنانة السورية اصالة الجمهور
خــال حفلتها التــي احيتهــا يف العاصمة
القطرية الدوحــة بتقديمهــا اغنية "عبايل
حبيبي" للفنانة اليسا.
وتفاعلت اليســا مع خطوة اصالة هذه،
اذ اعادت نــر مقطع فيديو تظهر اصالة فيه
ً
معلقة" :شو
وهي تغني االغنية ،عرب "تويرت"
بحبك وبحب نفسيتك الحلوة".
وردت عليها اصالة بالقــول" :صديقتي
الصادقة الطيّبة ما بتتخيّيل أغنيتك شــو بتأثّر
فيي وبعشق صوتك فيها."...

يســتضيف نــادي بــروت الريايض
 ،Sporting Clubالذي يعد رمزا ً لبريوت
الخمســينيات ،ابتــدا ًء من الســاعة
الســابعة مســاءً ،حفال ً موســيقيا ً
اســتثنائيا ً يجمع فنانني فرنســيني
ولبنانيــن موهوبني وهــم" :فريدا،
جوسلني مينيل ،شاسول ورشبل هرب"،
ً
مضيفة" :يشــ ّكل هذا الحدث فرصة
فريدة لجميع سكان بريوت لالستمتاع
باملوســيقى يف هذا الرصح الفريد الذي
يقع مقابل صخرة الروشة الشهرية منذ
أكثر من  70عاماً".

شيراز أفضل فنانة لبنانية  -عالمية

تألقــت الســيدة ماجدة
الرومي ليلة أمس األول ،يف أول
حفل لها ضمن حفالت "موسم
جدة" يف الســعودية ،وتصدر
وسم "ماجدة الرومي يف جدة"
الرتيند عرب موقــع "تويرت".
وحرصت املاجــدة عىل الغناء
ً
مقدمة أغنية "يا
لوطنها لبنان
بريوت" ،وسط تفاعل كبري من
قبل الجمهور.

أصالة تقدّم "عبالي حبيبي" في قطر

الـسـبـت  ١٨حــزيــران 2022

حصدت الفنانة شــراز جائزة "أفضل فنانة
لبنانيــة عاملية" خالل حفل توزيــع جوائز "En
 "Modaيف مدينة النوبــة قربص ،بحضور رئيس
جمهورية شــمال قربص الرتكية أرســن تتار
ووزيــر الســياحة والبيئة يف جمهورية شــمال
قــرص الرتكية فكري أتا أوغلــو وعمدة كريينيا
نيداي غونغوردو .وح ّلت شــراز مك ّرمة بني 20
فنانا ً مشــهورا ً عامليا ً من  7قارات يف العالم أثبتوا
أنفســهم يف مجال الفن اختارتهم منظمة الحفل
الدوليّة تتويجا ً إلنجازاتهم.

"بحبك" لتامر حسني ...قريبًا
يســتعد النجم تامر حســني ،لطرح فيلمه
الجديد "بحبك" يف  7تموز املقبل ،والذي ينافس به
يف موسم عيد األضحى السينمائي.
يذكر ّ
أن هذا الفيلم من تأليف وإخراج تامر
حســني يف أوىل تجاربه باإلخراج الســينمائي
ويشــاركه يف البطولة النجمتــان هنا الزاهد
وهدى املفتــى باالضافة اىل مدحت تيخة ،عمرو
صحصاح ،شهد الشــاطر ،عالية راشد وغريهم
من الفنانني.

١١

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٨٦٣السنــــة الثــالثــة

الـسـبـت  ١٨حــزيــران 2022

" "Return to childhoodفي الزيتونة

التشكيلي أفيديس خاشاتريان:

بيروت في قلبي ...واللبنانيون يشعرون بفني

Gifts for the Green Idol, 2022

نـــــيـــــكـــــول الـــــقـــــصـــــيـــــفـــــي

من أجواء المعرض (تصوير رمزي الحاج)

تهدف اىل تعزيز توقهم اىل اســرجاع تلك املرحلة
من حياتهم".
تحتل بريوت جزءا ً مهما ً يف قلب خاشاتريان الذي
اختارها ان تكــون محطة ملعرضه بعد تجربته األوىل
الناجحة العام  .2015وال يرتدد يف التعبري عن عشقه
للعاصمة الفتا ً اىل ّ
أن "بريوت يف قلبه" ،مضيفاً" :أحب
اللبنانيني وأشــعر باالنتماء تجاههم ،وال سيما أننا
نتشارك الكثري من العادات والثقافات وحتّى الظروف
الصعبــة ،لذلك أشــعر بانهم يتلقفون فنــي جي ّدا ً
ويسعدني ذلك كثريا ً ويمدني بالحب وااليجابية".

املستضيف ملعرض خاشــاتريان ،ويقول فايدجيان
"بــروت ال تمــوت" متخطيــا ً الدمار الــذي لحق
بمعرضه والذي مزق  64لوحــة زيتية فيه ،ويقول:
"كطائر الفينيق الذي يخرج من الرماد ،أعدت ترميم
املعرض وتنظيم النشــاطات فيــه ،ايمانا ً ببريوت
وبدورهــا الثقايف والفني يف املنطقــة" ،داعيا ً األهل
"الســماح ألوالدهم باملشــاركة يف معرض "العودة
اىل الطفولة" لنقل صورة لبنان الســام والحضارة
لهم" ،مضيفاً" :اخرتنا افيتيس الن معرضه الخاص
بالطفولة يشعرنا بالراحة والسالم ،بعيدا ً عن الكذب
واالحتيال" .وختم" :ســيكون خاشاتريان حارضا ً
طيلة هذا األســبوع يف الزيتونة ونحن نعد الجميع
بمزيد من املعارض مــع فنانني مختلفني ابتدا ًء من
كانون األول من العام الجاري".

اجتمع عشاق الفن ليلة الخميس الفتتاح معرض
"( "Return to childhoodالعودة اىل الطفولة) للفنان
والرســام األرمني أفيديس خاشــاتريان حيث تبقى
لوحاته الـ 26من  16الجــاري حتّى  3تموز يف صالة
مطلة عىل البحر يف "الزيتونة باي" (التابعة لـ"Arame
 )"art galleryوســط أجواء هادئة من املوســيقى
الراقية وبسمة الحارضين الذين تأملوا روائعه وكأنهم
بالفعل يبحرون يف ذاكرتهم اىل الطفولة.
بــدأ املعرض أول من أمس بحضــور عدد كبري من
محبي الرسم الذين غمروا خاشاتريان بتهانيهم ودعمهم
لفنــه املعرب خصوصا ً يف ظل األوضــاع الصعبة يف البالد
واشتياقهم اىل بريوت التي تضج بالحياة ،واألمل والفن.

ويف عرضه املنفــرد الثامن حول العالم عرب
خاشاتريان عن امتنانه النه استطاع اخراج ما
يف داخله .وعن مدى أهمية هذا العرض بالنسبة
إليــه قال يف حديثــه لـ"نداء الوطــن"" :كلما
تقدمت يف العمر ،شــعرت بمدى حاجتي للعودة
اىل طفولتي .يف هذا املعرض وضعت شيئا ً مني،
رسمت نفيس ،مشاعري وكل املراحل التي مررت
بها يف طفولتي ...رسمت امي ،أخي وأصدقائي،
فهم جــزء ال يتجزأ من ذاكرتــي ،ومن خاللهم
عربت عن نفيس".
أمّ ا عن ســبب اختياره العــودة اىل الطفولة
فأشار اىل ّ
أن "البعض يخجل من االعرتاف بإرادته
بالعودة للطفولة واىل بساطة الحياة ،فقررت ان
اشــجع الجميع عىل ذلك من خــال اعمايل التي

يف " 4آب" ،دمــر انفجار املرفــأ "Arame art
 "galleryيف الصيفــي لصاحبها مايــكل فايدجيان

Surprise, 2021

Cheers Darling, 2022

The Song about Justice, 2022

Surprise for the mother, 2021

فايدجيان :بيروت ال تموت

ُتضيء درج مار نقوال
اســتكماال ً ملبــادرة "ضوي شــارعك"
وتزامنا ً مع "عيد املوسيقى" ،تستعد جمعية
" "Rebirth Beirutبالتعــاون مــع رشكة
" "Medcoإلنارة درج مــار نقوال الرتاثي يف
الجميزة بعد إنارة نحو  10شــوارع من مار
مخايل ،وباستور وغريها.
وأوضحت الجمعية ّ
أن "املبادرة مستمرة

لتشمل شوارع جديدة ضمن نطاق العاصمة،
وأن سكان بريوت عىل موعد مع عيد املوسيقى
يف  21حزيران".
وذ ّ
كرت الجمعية بأنها أصبحت اليوم
مرادفا ً لعدد كبري من النشاطات املحلية
بشــهادة كثر ،فبعد سلســلة مبادرات
ســابقة ،تحوّلت عرب مق ّرهــا إىل مركز

ثقايف استضاف سلسلة معارض فنية أتت
لتكمل نشــاطاتها السابقة مثل :إضاءة
اإلشارات املروريّة عىل الطاقة الشمسيّة
تحت شعار "مع كل إشارة فسحة أمل"
ّ
"زفت جورة"
وتزفيت ألف جورة بعنوان
التي ســاهمت يف تخفيف وطأة املعاناة
عن املواطن.
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MOVIES

...The Wrath of God

OUR RATING

مأساة مفتعلة أم سوء طالع؟
جـــــــــــاد حــــــــــداد
بدأت شــبكة "نتفلكس" تعرض فيلم التشويق
النفــي األرجنتيني الجديــدThe Wrath of God ،
(غضب اللــه) ،يف  15حزيران  .2022العمل مقتبس
من كتاب بعنوان ( Slow Death Of Luciana Bاملوت
البطيء للوســيانا بي) للكاتــب غيلريمو مارتينيز،
وهو من إخراج سيباســتيان شيندل وإنتاج رشكة
"بوفالو فيلمز" .شــارك شيندل وبابلو ديل تيسو يف
كتابة السيناريو أيضاً.
يمتد الفيلم عىل ســاعة و 38دقيقة ،ويشــمل
طاقــم التمثيل أســماء مثل دييغــو برييتي بدور
"كلوســر" ،وخــوان مينوجني بدور "إســتيبان
راي" ،وماكارينا أكاغا بدور "لوســيانا" ،ومونيكا
أنتونوبولــوس ،وغيلريمو أرينغــو ،ورومينا بينتو،
وبيدرو مريلو ،وســانتياغو أكاغــا ،وأورنيال ديليا،
وخوانيتا ريال.
تتمحور القصة حول فتاة اســمها "لوســيانا
بالنكو" ،فيموت أفــراد عائلتها واحــدا ً تلو اآلخر
بطريقــة غامضة عىل مــر عرش ســنوات .تظن
"لوسيانا" أن رب عملها السابق ،الذي أنهت عالقتها
بشكل سيئ ،متورط يف هذه الحوادث .يف النهاية،
به
ٍ
لن يتبقى من العائلة إال "لوســيانا" وشــقيقتها
"فالنتينا" .تخىش "لوسيانا" أن تخرس أختها أيضاً،

MOVIES

فتقرر القيام بكل ما يلزم لحماية نفسها وشقيقتها.
يكون "كلوســر" ،رب عمل "لوسيانا" ،كاتبا ً
مشــهوراً .هي ال تكــف عن اتهامه بقتــل والدَيها
َ
لكن أحدا ً ال يحرك ســاكنا ً ضده نظرا ً
وشــقيقيهاّ ،
ّ
مفصل
إىل شهرته الواســعة ،فال يحصل أي تحقيق
حول تلك الحوادث .يعتربها "كلوسرت" فتاة مجنونة
ومهووســة لدرجة أن تختلق القصص بشأنه .لكن
هل فقدت "لوســيانا" صوابها فعالً وراحت تبحث
شخص للومه عىل خسارتها ،أم ّ
أن ما يحصل هو
عن
ٍ
عبارة عن مؤامرة وحشــية من تخطيط "كلوسرت"
لالنتقام منها؟
ّ
يتنقل الفيلم بني حقبات زمنية مختلفة لعرض
ما حصل يف آخر عرش ســنوات بموازاة ما يحدث يف
الزمــن الحارض .تبدأ األحداث خــال عرض لكتاب
"كلوســر" الجديد أمام الصحافــة .حني ينزل عن
املرسح ،يقرتب منه "إستيبان" إلبالغه بأن "لوسيانا"
تنتظره يف الطابق الثالث .فيصعد "كلوسرت" ملقابلتها
ثم نسمع فجأ ًة صوت سقوط أحدهم .من سقط يف
تلك اللحظة؟ هل دفعت "لوسيانا" رب عملها السابق
إىل أسفل الساللم أم هو من دفعها؟
لن نكتشف ما حصل قبل النهاية .سنعرف الحقا ً
أن "لوسيانا" كانت مساعِ دة "كلوسرت" وقد ساعدته
عىل تأليف كتابه .حتى أن عالقتها مع ابنته وزوجته
كانت ودّية .لكنه يتقــدم نحوها يف أحد األيام خالل
دوام العمل ويبدأ بتقبيلها .تثور "لوســيانا" غضبا ً
وتتّهمه بالتحرش بها يف مكان العمل.
رسعان ما تندثر هذه القضيــة حني يدفع لها
املال .لكننا نعرف الحقا ً أن زوجة "كلوســر" عَ لِمت
بما حصل وقــررت قتل نفســها وابنتها يف لحظة
غضب .هي كانت مصابة أصالً بمشــاكل نفسية،
وهذا ما دفعها إىل االنتحار ،فيقع "كلوسرت" يف حالة
من اليأس.

 Blondeعلى
حددت "نتفليكس"  23أيلول موعدا ً
لبدء عرض فيلــم " ،"Blondeأحد أكثر
األفالم املنتظرة لسنة  ،2022الذي يتناول
حياة مارلــن مونرو يف قصــة خيالية
مســتندا ً إىل كتــاب لألمريكية جويس
كارول أوتس .ولم يُدرج الفيلم ،وهو من
كتابة أندرو دومينيك وإخراجه يف الالئحة
الرســمية ملهرجان "كان" السينمائي

في  23أيلول
بدورته الخامسة والسبعني بسبب عدم
اتخاذ قرار يف شــأن بــدء عرضه يف دور
السينما الفرنسية.
ويُحظر عىل مــن ال يتجاوز عمره
الـ 17سنة مشــاهدة الفيلم يف الواليات
املتحدة بسبب احتوائه مشاهد جنسية.
وتؤدي دور مارلني مورنو ،وهي نجمة
هوليووديــة رحلت ســنة  1962عن 36

بول ماكارتني يحتفل بعيده الثمانين
يحتفل نجم البوب الربيطانــي بول ماكارتني
بعامه الثمانني قبل أســبوع من حفلة من املقرر أن
يحييها يف غالســتونبريي ،وسيصبح اثرها من أكرب
النجوم الرئيسيني سنا ً يف تاريخ هذا املهرجان العريق
الذي يســتقطب عرشات آالف األشخاص يف جنوب
إنكلرتا الغربي.
وتقام هــذه الحفلة بعد حواىل عــرة أيام عىل

حني تسمع "لوســيانا" بخسارته ،تلوم نفسها
وتشعر بأن ما يصيب عائلتها مرتبط بتلك الحادثة،
إذ يحاول "كلوسرت" االنتقام منها بالطريقة نفسها
عرب قتل أفراد عائلتها واحدا ً تلو اآلخر .لكنها ال تملك
أي دليل عىل ذلك ألن كل شخص منهم مات بطريقة
غامضة (حادث ،تسمّ م غذائي.)...
ترتكــز الحبكة عىل أفــكار محورية مبارشة.
تتكرر عبــارة "ليكس تاليونيــس" يف الفيلم ،وهي
ّ
وينص
تشــر إىل مبدأ تطوّر يف بداية القانون البابيل
عــى رضورة أن يتلقى املجرمون عقابا ً مشــابها ً

لإلصابات واألرضار التي سبّبوها لضحاياهم .يقوم
كتاب "كلوســر" الجديد عىل هذه الفكرة أيضاً ،ما
يعني أنه متأثر بذلك املبــدأ لدرجة أن يرتكب جرائم
القتل املتالحقة إذا كان املذنب فعالً.
أخرياً ،يطرح الفيلم قصة آرسة تناقش مواضيع
متنوعة مثل الخداع ،والبحث عن الحقيقة ،ونظرية
العدالة اإللهية ،ولجوء الناس إىل أســاليب متطرفة
بسبب تع ّ
طشهم لالنتقام .يقدّم املمثلون أدا ًء مقنعا ً
وتبدو القصة جاذبة بما يكفــي لدفع الجمهور إىل
متابعة املشاهدة حتى النهاية.

إنتهاء جولته " "Got Backوالتي مأل خاللها مدرجات
بأكملهــا يف الواليات املتحدة عىل مدى شــهر ونصف
الشــهر .ورغم أنه ليس مستعدا ً عىل ما يبدو لالبتعاد
عن الساحة ،اضطر نجم فرقة " "Beatlesالذي يقدم
عروضا ً إفراديــة منذ أكثر من نصف قــرن ،إىل أخذ
اسرتاحة خالل جائحة "كوفيد ."19 -
لكن هذه االســراحة القرسية لــم تردعه عن
االســتمرار يف العمل املوســيقي ،إذ استغل الوضع
لتسجيل ألبوم يف منزله بعنوان "،"McCartney III
صدر يف كانون األول  2020وتصدر املبيعات يف سباق
األغنيات الربيطاني.
وخالل مســرته املكللــة بالنجــاح ،حصل بول
ماكارتنــي عــى مكافآت عــدة ،بينهــا  18جائزة
" ،"Grammyكما نال تكريما ً من امللكة إليزابيث الثانية
سنة  .1997وترسي شــائعات عن إمكان منحه لقب
" ،"Lordيف دليل جديد عــى التقدير للبصمة الثقافية
التي تركها هذا الكاتب واملؤلف واملغني الغزير اإلنتاج.
ومن بني األعضــاء األربعة يف " ،"Beatlesلم يبق
عىل قيد الحياة ســوى ماكارتني وزميله رينغو ستار
الذي يواصل بدوره إقامة الجوالت الفنية يف ســن 81
عاماً( .أ ف ب)

عاما ً وال تزال بعد ســتني سنة اسما ً مثريا ً
لالهتمــام يف الواليات املتحــدة ،يف الفيلم
املمثلة الكوبية اإلســبانية أنّا دي أرماس.
ويظهــر يف العمــل الذي توىل بــراد بيت
إنتاجه أدريان برودي بدور املمثل املرسحي
األمريكي آرثر ميلر الذي كان متزوجا ً من
مارلني مونرو.
وتُعد رواية جويس كارول أوتس التي

صدرت سنة  2000إحدى أشهر مؤلفات
الكاتبــة األمريكية .وتتحدث الســرة
الذاتيــة الخيالية عن الحياة املأســوية
لنورما جني بايكر ،وهو االسم الحقيقي
ملارلــن مورنو ،وتظهر صــورة مهتزة
للواليات املتحدة وتحديدا ً لهوليوود خالل
خمسينات القرن الفائت وستيناته.
(أ ف ب)

العام المقبل في بريطانيا
أعلن اتحــاد البــث اإلذاعــي والتلفزيوني
األوروبي أن أوكرانيــا التي فازت بـ"يوروفيجن"
هذا العام ،لن تستطيع تنظيم النسخة املقبلة من
املسابقة الغنائية األوروبية ،مشريا ً إىل إمكان منح
بريطانيا التي احتلت املركــز الثاني يف التصنيف،
الحق يف االستضافة.
وقــال االتحاد ،وهــو الجهــة املنظمة
للمســابقة إنــه" :يف الظــروف الحالية ،ال
تتوافــر الضمانــات األمنيــة والتشــغيلية

الالزمة الســتضافة "يوروفيجن" وتنظيمها
وإنتاجها" .وأشــار إىل أنه ســيبدأ نتيجة ذلك
محادثات مع " "BBCالتي حل املتنافس الذي
أرســلته يف املركز الثاني ،للبحــث يف احتمال
تنظيم مســابقة "يوروفيجن" سنة  2023يف
اململكة املتحدة.
وعــادة ما يُمنــح البلد الفائز يف مســابقة
"يوروفيجن" الحق يف استضافة الحدث يف نسخته
التالية( .أ ف ب)

13

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٨٦٣السنــــة الثــالثــة

الـسـبـت  ١٨حــزيــران 2022

وقـفـة من بـاريـس

فولتير ومبادئ الحرّية والعدالة
عــيــســى مــخــلــوف
نهاية الشهر املايض ،أعادت
أملانيا إىل فرنســا عرشة مج ّلدات
للفيلســوف الفرنيس فولتري بعد
نهبهــا خــال الحــرب العامليّة
الثانية .وكانت هذه الكتب نُرشت
بني  1820و ،1823وتش ّكل جزءا ً
من مجموعة األعمــال الكاملة
التي تتأ ّلف مــن  70مج ّلداً .بني
الكتب التي اســتعادتها فرنسا،
ّ
مخصصة
هنــاك ثالثــة كتُــب
للمــرح و ُكتُب أخــرى تُعنى
بالتاريخ والسياسة ،ومج ّلد واحد
يحتوي عىل مراسالت .النتاجات
التي رسقها جيــش االحتالل ال
تنحرص يف كتب أدبيّــة وفكريّة،
بل تتضمّ ن أيضا ً أعماال ً فنّيّة لعدد
من الفنّانني التشكيليني ،ومنهم،
عىل ســبيل املثال ،الفنّان مارك
شــاغال .هذه األعمال أُعيد جزء
منها ،وسيُعاد الحقا ً الجزء اآلخر.
فولتري الذي عاش بني نهاية
القرن الســابع عــر والقرن
الثامــن عرش ،هو أحــد أعالم
عرص األنــوار إىل جانب ك ّل من

ّ
جان جاك
روســو ومونتسكيو
ودُونِي دِ ي ْد ُرو وغريهم من الذين
جمع بينهم هاجس أســايس:
تمكني النــاس مــن الوصول
إىل املعرفة الحقيقيــة ،وبلوغ
الحرية ،وتحقيق السعادة .ولقد
ش ّكك هؤالء الفالسفة يف أسس
الدين ،وتَحَ ــدّوا ا ُمللكية ا ُملط َلقة،
وطالبوا باملساواة االجتماعية،
كما حاربوا العبوديّة باسم مبدأ
املساواة وحقوق اإلنسان.
َ
عُ
ــرف فولتــر برؤيتــه
الفلســفيّة التــي ســاهمت يف
تأسيس الحداثة الفكريّة وتركت
أثرها الواضح يف عدد من املفكرين
الذين ملعت أسماؤهم إبّان الثورة
الفرنســيّة .كان فولتري صاحب
ّ
حس نقدي متّقد .انتقد استعمال
الدين وتوظيفه لغايات هي أبعد
ما تكون عن الدين ،ووقف أيضا ً
ض ّد الكاثوليكيّة التي اســتفادت
من دعم السلطة السياسيّة لها،
وتواطأت معها عىل تشويه صورة
العدالة .كتابه "زاديغ" عَ َك َس مبدأ
العدالة كمــا حلم به التنويريّون.
َ
التفت طه حســن إىل هذا
ولذلك
الكتاب ونقلــه يف العام  1947إىل

نادى الفيلســوف الفرنيس
بحريّــة الــرأي ،وبالفكــر
املتســامح واملتعدّد ،ض ّد الفكر
األحاديّ املســتبدّ .ولذلك أشــاد
بالنموذج اإلنكليــزي الذي منح
الح ّريــات للمواطنني ،بينما كان
الفرنســيّون ،آنذاك ،مــا زالوا
محرومني منها .يف إحدى رسائله
املعروفة تحت اســم "رســائل
فلســفيّة" ،ورد اآلتي" :لو كان
يف إنكلــرا ديانة واحــدة ،لكان

ذلــك مبعث خشــية وخوف من
تَحَ ُّكم االستبداد .ولو كانت هناك
ديانتان اثنتــان ،لكانت الواحدة
منهما ستقطع حنجرة األخرى،
لكن هناك ما يقارب الثالثني منها
وهــي تعيش يف ســام ووئام".
التنوُّع الديني واملذهبي يف لبنان ال
تنطبق عليه هذه النظريّة طاملا ّ
أن
مكوِّنات املجتمع غري متصالحة
يف ما بينها ،يف ظ ّل نظام طائفي
يلغي املفعول اإليجابي للتعدُّد.

 ...مساحة للفن الرقمي والـ Nft

مـــــــعـــــــرض
إســتحوذ الفن الرقمي ومنتجات الـ" "Nftعىل مكانة بارزة يف
معرض " "Art baselللفن املعارص ،إذ خاض نجوم الســوق الفنية
من أمثال األمريكي جيف كونز غمار هذه التجربة التي تشــهد حاليا ً
طفرة كبرية .وكشــفت صالة عــرض " "Paceالنقاب عن القطعة
األوىل من سلســلة منحوتات يعتزم كونز إرسالها إىل القمر عىل متن
مركبة تابعة لرشكة " "SpaceXاملتخصصة يف الصناعات الفضائية
لصاحبها إيلون ماسك.
ويطمــح جيف كونز ،وهو صاحب بعــض من أغىل األعمال
الفنية يف العالم ،إىل وضع  125نســخة مصغــرة من منحوتاته
املســماة " "Moon Phasesعىل القمر باإلضافة إىل صورة تظهر

Social Media

اللغة العربيّة ،وســمّ اه "القدَر".
كتاب فولتري ال يقترص عىل طرح
فكرة القضــاء والقدر ،بل يذهب
أبعد من ذلك من خالل طرح أفكار
أساسيّة شــغلت فالسفة عرص
األنوار ،ومنها فكرة العدالة وحكم
العقل .وهذا ما أراد طه حســن
إيصاله إىل الق ّراء العرب ،هو الذي
كان يحلم بتحقيق حوار متكافئ
بني الرشق والغرب ،مدركا ً ّ
أن مثل
هذا الحوار ال يســتقيم من دون
اإليمان بالعلــم واملعرفة وتفعيل
العقــل .وكان مــن الطبيعي أن
ينجذب الكاتب املرصي إىل كتاب
فولتري ،فهو يتناول يف قالب أدبي
روائي رســائل بليغة يف الحرية
والديمقراطية والتسامح وحقوق
اإلنسان ،وهذا أكثر ما يتوق إليه
البرش الذيــن يبحثون عن موقع
لهم تحت شمس العرص.
من املعروف أن طه حســن
طاردتــه تهمة التكفري بســبب
كتاباته الجريئة (خصوصا ً كتابه
"يف الشــعر الجاهــي") التي لم
تس ِّلم بالفكر السائد غري العقالني
والقائم عىل الخرافات والغيبيّات.
التجربة التي عاشــها طه حسني

مــع التكفرييني ،عاشــها أيضا ً
ك ّل من عيل عبد الرازق (بســبب
كتابه "اإلسالم وأصول الحكم")
وفرج فــودة ونجيــب محفوظ
(بســبب روايته "أوالد حارتنا")
ونرص حامــد أبو زيد ،وجميعهم
جرت مالحقتهم وتع ّرضوا لتهمة
ّ
املحق ُق قات َل
التكفري .حني ســأل
فرج فودة ملاذا قتله ،أجابه" :ألنه
كافر" ،وعندما طرح عليه سؤاال ً
ثانيــا ً ليعرف منــه يف أيّ كتاب
مــن ُكتُب فودة وجــد أنه كافر،
ر ّد املتّهــم بأنه ال يجيــد القراءة
والكتابــة ،لكنّه ّ
كفــره نتيجة
فتوى إحدى الجماعات اإلسالمية
وفتوى الشيخ محمد الغزايل.
لقد كر َه فولتــر يف األديان
انعكاساتها السلبيّة التي تتمثّل
ُّ
التعصــب ،ورفض االختالف
يف
والتســامح ،وادّعــاء امتالك
الحقيقة .يف القرن الثامن عرش
كمــا اآلن ،يف القــرن الحادي
والعرشين ،املشكلة هي نفسها
والتحــدّي املطــروح ،عىل هذا
الصعيــد ،ال يزال هو نفســه،
خصوصا ً يف املجتمعات التي لم
تفصل بع ُد بني الدين والسياسة.

موقعهــا وتُطــرح للبيع عىل شــكل "( "Nftرمــوز غري قابلة
لالستبدال) .ويحصل من يشرتي هذا املنتج عىل منحوتة بحجمها
ّ
مرصعة بحجر ثمني يشــر إىل أنها كانت عىل القمر .وقال
الفعيل
مديــر املعرض مارك غليمرش بحماســة أثناء عــرض املنحوتة
الحديثة يف املعرض والتي تتخذ من القمر شكال ً ويبلغ طولها 39,4
سنتمرتاً" :ن ّ
طلع عليها نحن أيضا ً للمرة األوىل وتُعد " "Paceإحدى
صاالت العرض الفنية القليلة التي دخلت غمار عالم الـ".""Nft
وتوضح كلري ماك أندرو ،وهي معدة تقرير يتمحور عىل ســوق
أن "نســبة صــاالت العرض التي باعت أعماال ً
الفن لـ"ّ ،"Art basel
فنية عىل شكل " "Nftاقترصت فقط عىل  6%سنة ( ."2021أ ف ب)

نوايا ماسك غامضة تجاه موظفي
أكد إيلون ماسك خالل اجتماع عقده للمرة األوىل مع
موظفي "تويرت" أنّه يسعى ألن يصبح عدد مستخدمي
الشبكة االجتماعية مليار شخص ،لكنه أظهر غموضا ً
يف شأن مواضيع أساســية أمام املوظفني القلقني من
احتمال عدم احرتام مســتحوذ الرشكة املحتمل بعض
القيم الخاصة باملنصة.

وبعد أسابيع شهدت تطورات عدة ،أجاب رجل األعمال
عىل أسئلة كثرية طرحها املوظفون خالل اجتماع عُ قد عرب
الفيديو ونقلت وقائعه صحيفة " "NewYork timesووكالة
" "Bloombergعىل لســان مصادر لم تكشــف هويتها.
وأعاد امللياردير اإلشــارة إىل طموحه املتمثل يف وصول عدد
مستخدمي "تويرت" إىل مليار شخص ،باإلضافة إىل تنويع

مصــادر الدخل يف املنصة .لكنه لــم يوضح مدى عزمه أم
ال عىل اســتحواذ "تويرت" .ومنذ اإلعالن عن رشائه حصة
كبرية من أسهم الرشكة أوائل نيسان ،بعث ماسك بإشارات
متناقضة يف شــأن اســتحواذه املنصة ،إذ نرش تغريدات
انتقادية يف الغالب وعدوانية أحيانا ً تجاه املنصة التي يتابع
حسابه عليها  98مليون مستخدم( .أ ف ب)

حظــــــك اليـــــوم

الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

تتمكن من تسهيل األمور
والتخ ّلص من العقد واستدراك
املواقف الحرجة واإلرساع اىل
املعالجة وتلطيف األجواء.

يحمل هذا اليوم وعودا ً جريئة
وخيارات وحلوال ً مهمة
جداً ،وتُتاح لك فرصة وضع
برنامج واضح.

إذا كنت راغبا ً يف االستقرارّ ،
فإن
الرشيك الحايل هو الشخص
املناسب للقيام بهذه الخطوة،
فال ترتدد.

يوم رومانيس وهادئ يسمح
للعاشق بلقاء الحبيب بعيدا ً عن
األضواء والصخب.

ّ
لكن
مشاريع جديدة بالجملة،
املطلوب خطوات مدروسة
ومؤكدة تعيدك إىل دائرة
الضوء مجدداً.

استقرار وسعادة الفتة يف
العالقة بالرشيك ،وهذا سيرتك
انعكاسات ايجابية اضافية،
ويو ّلد ارتياحاً.

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

النيات املبيتة عند بعضهم لن
تكون يف مصلحتك ،فسارع
إىل توضيح وجهة نظرك من
خالل رسائل واضحة.

مبادرة من الرشيك تعيد تصويب
األمور ،وتضع العالقة بينكما
عىل الخط الصحيح.

مواقف غري مربّرة من الرشيك
بسبب ردود الفعل التي ظهرت
أخريا ً منك.

تتحسن صورتك وتتبدّد الشكوك
حول جدارتك ،وأنت عىل عتبة
مشاريع جديدة تسبقها
اتصاالت ومشاورات مرضية.

باستطاعتك ح ّل القضايا
الطارئة ،لديك الكفاءة والقدرة
عىل تحليل املستجدات والوضع
الحايل بأسلوب منطقي.

تتع ّرض لبعض املضايقات
من األهل بسبب عالقتك
بالحبيب ،لكنك رسعان ما
تضع حدا ً لذلك.

١٤
العـــدد  - ٨٦٣السنــــة الثــالثــة

الـسـبـت  ١٨حــزيــران 2022

كـــــتــــابــــات تــــســــتــــحــــق الــــنــــشــــر
كنّا ننتظر زمنا ً جديدا ً

د .عـــــبـــــدو لـــــبـــــكـــــي

وقفنا طويالً

وقفنا حتى غابت ّ
الشمس
لكنّه من بعيد
بعي ٍد لم نعرفه قبالً

يأتي
زمنا ً بال شوك
وال يُدمي املسري َقدَمَ يه
أعددنا له عرشا ً
وقوسا ً
وكأسا ً ال تفرغ

أرسل يقول إنه لن يأتي
أرض
ال لن يأتي اىل ٍ
استوىل عليها
أكلة الرتاب!

ووقفنا يف ظ ّل أجفاننا
عىل قارعة ال ّ
طريق

قــــصــــيــــدة

نشي ُد النداء
هــــــــــــــــالــــــــــــــــة نــــــــــــــهـــــــــــــــرا
ألنك يف جمهر ِة أنا َك تُعبّ ُد نداءنا مزدحما ً بأنايَ
ليتثنّى عبثُنا بغمام التنظري البليد ومستنقعات القواعد
يا تُرى ما نفعها إن لم نكرسها بالحبِّ ؛
ِ
وبوت الحداثة معاً؛
يف التقليد و ُر
َ
َ
اللغة
حتى ال ننتعل
والصمت سدىً
ّ
لئل يبتلعنا ظ ُّل إصبعنا
تم َّر ْد وتأبَّ ْد يا حبيبي
وتج َّد ْد حتى النخاع وأخمص ما فيك
فأنت املفر ُد وأنت الجم ُع
وأنت العات ُم وأنت اللم ُع
وأنت الهازئ ُ وأنت الدم ُع
وأنت َ
الخ َر ُ
س وأنت السمْ ُع
ُ
السماحة وأنت املن ُع
أنت
وأنت ّ
الرق ُة وأنت الصف ُع
ُ
الجفاف وأنت َّ
الض ُع
وأنت
أنت ا ُملع ِّ
ط ُش وأنت الجر ُع
وأنت الهبوبُ وأنت الشم ُع
ً
َ
وارف ْع يف إيقاعك
قافية عابر ًة لتنغيم مانشيتات الزمن املتآكل مُذ تنحّ ى

عن الضوء...
واك َر ِع األرز والزيتون والســنديان والنخيل معا ً لتنفث وتنفخ أفقا ً من
تد ّرجات األخرض
كشهو ِة حب ِ
ّات الكروم تألأل يف البآبئ
س ً
بحة َ
َ
ِ
الشمس بأذنابها ُ
ُ
بعضك ن َ ْخبَ اآلتي
خمِّ ر
لوّحت
وك ّلما
وادّخِ ر حُ لُمي ليوم العيد
حبيبي
ترجَّ ِ
لت السما ُء لتتس ّك َع معنا يف الخضاب
ْ
والرعاش والصريور ِة والخرافة
الرواح
أسباب
وارتجلت
ِ
ِ
زهر ّ
التفاح والعُ نّاب والخرما واإلجاص
ف ُكن ِصنْوا ً لفجر الينابيع
وشغب ِ
ِ
ُّ
السكريّ
َ
سي ِِّل القالبْ
وق ْو ِلب املدى ثم َ
َّ
َ
ً
ً
َ
ُ
ُ
ينفلق
حتى
ا
ترياق
ا
ف
ر
ت
ه
ش
ر
َو
القلق امللوّن
م
رخا
ُ
ِ
ِ
ُ
َ
املسافة بني َ
سنا َك ومُنا ْك
لتموت بغيظها
َغ ِّرد حُ جّ ًة
نرص
وارفعْ ني يف هوا َك شار َة
ٍ
ْدِج القصيد َة إلي َك
َهو ِ
ً
ْ
حِ
ِ
ب
بجيوش
ا
وحيد
د
واحتش
ري في َك
األث
ِ
ِ
وطو ِّْقني بتقاسيم البزوغ بني مسام َك وعُ ال ْك.

إصـــــــــدارات

ُ
طف ْولتي َح َّتى اآلن

لـ إبراهيم نصر الله | عن الدار العربية للعلوم ناشرون

ٍ
عابر للفقر والقهــر والحروب الصغرية
مختلف،
هي رواية حبٍّ فلســطيني
ٍ
والكبرية .وبقدر ما تحتض ُن ســرة ساردها وشــخصياتها ،عىل مدى ستّني عاماً،
شــعب ،وبقدر ما هي ســرة للمكان الحارض ،فإنّها سرية
فإنها تحتض ُن ســرة
ٍ
للمكان الغائب.
ٍ
ّ
صعب
واقع
يف
نفسه،
شتات
م
يل
أن
عىل
وقدرته
اإلنسان
ّة
ي
ورسد
،
شتات
رسديّة
ٍ

ٍ
ّ
التمســك
مميت ومُحارص ،كما هي رسديّة التع ّلق بالجمال ،وكفاح ال ّروح من أجل
بهذا الجمال ،بكل أشكاله؛ الجمال الذي تحتضنه عيون الرباءة املرشَّعة عىل اتّساعها
يف موازاة واقع يتضاعف تَشوُّهه.
رواية مغناطيس ،بها جاذبية تشــدّك إىل األعىل ،للتحليق فــوق املخيّم ،فوق
ِ
املوت ...رواية حياةٍ.
االنتكاسات ،وفوق

معاناة هائلة في الصحة النفسية عالميًا
دعت منظمــة الصحة العاملية أمس
بلدان العالم كافة إىل زيادة استثماراتها

يف مجــال الصحة النفســية ،مؤكدة أن
"املعاناة هائلة" عىل هــذا الصعيد وقد

تفاقمــت بفعل جائحة "كــويف ."19 -
وحتى قبل بــدء الجائحــة ،كان حواىل
مليار شخص يف العالم يعانون نوعا ً من
االضطرابات النفســية ،وفق ما أعلنت
الوكالة التابعة لألمم املتحدة يف دراســة
هي األوسع لها بشــأن الصحة الذهنية
حول العالم استغرق إعدادها عقدين من
الزمن .وخالل السنة األوىل من الجائحة،
ازدادت نسب اإلصابة باالكتئاب والقلق
بواقع الربع .لكن االســتثمارات الالزمة
للتصدي لهــذه الحاالت لم تشــهد أي
ازديــاد ،إذ إن  2%فقط مــن امليزانيات
الوطنية للصحة وأقل من  1%من إجمايل
املســاعدات الدولية عىل قطاع الصحة
مخصصة للصحة النفسية ،وفق تقرير
منظمة الصحة العاملية.

وقال مارك فان أومريين من قســم
الصحة النفســية يف منظمــة الصحة
العامليــة" :إن كل هذه األرقــام متدنية
للغاية" ،الفتا ً إىل أن "هذا التقرير يعكس
إىل أي مدى "املعاناة هائلة" حول العالم".
ولفــت التقرير إىل أن شــخصا ً من
كل ثمانية أشــخاص يف العالــم تقريبا ً
يعاني اضطرابا ً ذهنياً .وهذا الوضع أسوأ
لألشــخاص الذين يعيشــون يف مناطق
النزاع ،حيث تشــر التقديــرات إىل أن
شخصا ً من كل خمســة يعاني مشكلة
يف الصحة النفســية .وقد ترضر الشباب
والنساء واألشخاص الذين يعانون أصالً
مشكالت يف الصحة العقلية ،بدرجة أكرب
جراء تبعات الجائحــة والقيود املرتتبة
عنها ،وفق فان أومريين.

وســلط "التقرير العاملي بشــأن
الصحة العقلية" الضوء أيضا ً عىل الفروق
الشاسعة بني البلدان عىل صعيد النفاذ إىل
الرعاية الطبية الالزمة عىل صعيد الصحة
النفســية :ففي حني أكثر من  70%من
األشــخاص الذين يعانون حاالت ذهان
يحصلون عىل عــاج يف البلدان املرتفعة
الدخل ،ال تتخطى نســبة هؤالء  12%يف
البلدان ذات الدخل املنخفض ،بحســب
فان أومريين.
ودعا املســؤول يف منظمة الصحة
العامليــة إىل إنهاء الوصمة الســلبية
للمصابني بمشكالت نفسية ،موضحا ً
أن  20بلــدا ً يف العالــم ال تــزال تج ّرم
محاوالت االنتحار.
(أ ف ب)
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General Knowledge

كائنات تتسلّل إلى منزلك عبر المرحاض!
ّ
الحمام،
إذا كنت تتساءل عن سبب تسلل الحشرات وآفات أخرى إلى
اعلم أن الرطوبة هي السبب .في ما يخص مقعد المرحاض تحديدًا،
يعجز الكثيرون عن تنظيفه
بشكل متكرر وفاعل .لن يكون دفق المياه
ٍ

األفاعي
تحب األفاعي األماكن الباردة والرطبة واملظلمة ،لذا قد تنجذب
بسهولة إىل أنابيب املرحاض .لكن تبقى قناة الرصف الصحي أول
ما يجذبها إىل هذه البيئة ألنها تشمل بقايا طعام قد تقتات عليها.
وحني تنهي األكل يف تلــك القناة ،رسعان ما تبحث عن مخرج من
ذلك املكان وتكون األنابيب أسهل وأرسع طريق أمامها .لكن يجب
أال تخاف من هذا االحتمال إذا كنت تقيم يف بيئة باردة ،ألن األفاعي
ال تتسلل إىل املراحيض إال يف البلدان الدافئة.
غالبــا ً ما تم ّر األفاعي غري املؤذية عــر األنابيب ،مثل ثعابني
الحديقة أو األشــجار ،ألن هذه الكائنات تكون أنحف من األفاعي
السامة وتستطيع املرور باألنابيب .مع ذلك ،ظهر عدد من أفاعي
األناكوندا يف مراحيض الناس يف أمريكا الجنوبية وأسرتاليا.

السحالي

كافيًا ،إذ تكثر الرواسب العالقة التي تجذب "ضيوفًا" غير مر ّ
حب بهم.
تتعدد الكائنات القادرة على التسلل إلى منزلك عبر المرحاض ،لكن
يمكنك منع هذه المشكلة مسبقًا...

الجرذان

عىل غرار األفاعــي ،ال تكف الجرذان عن البحــث عن الطعام
ويســهل أن تنجذب إىل أنابيب الرصف الصحي .يف املنازل التي تصل
فيها مخلفات املرحاض والنفايات إىل األنابيب نفسها ،تميل الجرذان
إىل إيجاد منفذ للدخول .ونظرا ً إىل ليونة جســمها ،يمكنها أن تسبح
يف األنابيب وتقطع أنفاسها لدقائق قبل أن تحتاج إىل ّ
تنفس الهواء.
احــرص إذا ً عىل رمي بقايــا الطعام يف كيس القمامــة وال تَ ْر ِم
املأكوالت يف املرحاض ألي سبب .إذا َ
خ َلت األنابيب من الطعام ،ال سبب
يدفع الجرذان إىل محاولة دخول نظــام الرصف الصحي .كذلك ،من
األفضل أن تبقي غطاء املرحاض مغلقا ً طوال الوقت ،أو ضع مصيدة
للجرذان تحســبا ً ألي حوادث مماثلة .تسمح هذه األداة بخروج املياه
من األنابيب عند دفقها ،لكنها تمنع دخول أي كائن يف االتجاه املعاكس.

البوسوم

يف جنوب غرب الواليات املتحدة ،من الشائع أن تخرج السحايل
مــن أنابيب املراحيض ألن هذه الكائنات تحب املياه وتحاول إيجاد
الطعام حني تســنح لها الفرصة .كذلــك ،يمكن رصد الرصاصري
وحرشات أخرى (مثل الذبــاب) يف أنابيب املرحاض إذا لم تخضع
لتنظيف دقيق .غالبا ً ما تكون الســحايل التي تســلك هذا الطريق
صغرية بما يكفي كي تم ّر باألنابيب.

يف العــام  ،2008الحــظ رجل يف أســراليا غرغرة يف مياه
املرحاض ،ثم ظهر بوســوم صغري بعد لحظات ،ولم تكن املرة
األوىل التــي يخترب فيها هذه التجربــة .ويف حالة أخرى ،عثرت
امرأة عىل بوســوم نافق يف املرحاض .يجيــد هذا الضيف غري
املألوف السباحة ويســتطيع أن يقطع أنفاسه ملدة طويلة ،لذا
يسهل أن يتسلل إىل املرحاض.

Allo Doc

هل تحترق رغم استعمال الواقي الشمسي؟
أحرص يوميًا على دهن الواقي الشمسي خالل فصل الصيف ،لكني أصاب بحروق الشمس رغم ذلك .فما السبب؟
يجب أن يقلق كل من يصاب بحروق الشمس خمس مرات أو أكثر عىل
مر حياته ألن هذه املشكلة تزيد خطر اإلصابة برسطان الخاليا الصبغية،
وهو أخطر نوع من رسطان الجلد.
قد ال يحمينا الواقي الشميس وحده من األشعة فوق البنفسجية التي
تيسء إىل البرشة ،فتزيد ّ
ترسع الشــيخوخة
تغيات الحمض النووي التي ّ
وتُســهّ ل ظهور الرسطان .تربز أيضا ً عوامل أخرى قد تجعل البرشة أكثر
عرضة للحروق ،نذكر منها:
• استعمال منتجات العناية بالبرشة التي تسلخ طبقات الجلد العليا،
مثل الريتينويد أو حمض الغليكوليك.
• أخــذ مضادات حيوية أو مدرات البول ،ما يســمح بترسيع حروق
الجلد رغم عدم التع ّرض ألشعة الشمس بدرجة مفرطة.

واق شميس قديم ،ما يعني أن املنتج قد يخرس فاعليته إذا
• استعمال ٍ
انتهى تاريخ صالحيته أو تع ّرض لدرجات حرارة متطرفة مع مرور الوقت.
ّ
تصفح حاسوب لوحي أو أي شاشة أخرى يف الخارج ،ما يزيد نسبة
•
التع ّرض لألشــعة فوق البنفسجية بســبب انعكاس وهج الشمس عىل
الوجه والعنق.
ال يعيق أي نوع من الواقيات الشمسية األشعة فوق البنفسجية ك ّلها،
ومع ذلك احرص عىل اســتعمال منتج واســع الطيف ،ما يعني أن يبلغ
مؤرش الحماية يف الواقي الشميس مستوى  30وما فوق .كذلك ،قد يرتاجع
َ
بقيت بعيدا ً عن الشمس بالكامل يف منتصف
احتمال تع ّرضك للحروق إذا
النهار ،بني الساعة العارشة صباحا ً والثالثة بعد الظهر ،ألن األشعة فوق
البنفسجية تبلغ ذروتها يف هذه الفرتة.

العناكب
الوضع أكثر تعقيدا ً مع العناكــب ألن هذه الكائنات تعجز عن
الســباحة يف األنابيب لكنها قد تظهــر يف الحمّ ام عرب ممر آخر ،ثم
تجلــس خارج مقعد املرحــاض عىل األرجح بعــد دخولها .وحده
عنكبوت األرملة الســوداء قد يتســلل إىل داخل املرحاض وينسج
شبكته من جانب إىل آخر .لكن ال يمكن أن يحصل ذلك إال يف مرحاض
خارجي يخلو من أنابيب املياه وال يتّصل بنظام رصف صحي.
تتكاثر هذه العناكب السامة يف هذا النوع من البيئات تحديدا ً
ألنها تستطيع التقاط حرشات كثرية اللتهامها هناك .لهذا السبب
أيضاً ،يجب أن تتحقق من املقعد دوما ً قبل استعمال أي مرحاض
خارجي .لن تجد العناكب يف هذه الحالة صعوبة يف قضمك ،ال سيما
عنكبوت األرملة السوداء أو الناسك البنّي أو هوبو.

خطوات مفيدة
• حافظ عىل نظافة املرحاض :قد تبدو هذه النصيحة بديهية،
لكن يجــب أن تن ّ
بشــكل متكــرر ودقيق .تكون
ظف مرحاضك
ٍ
منتجات التنظيف ا ُملطهّ رة خيارا ً مثاليا ً يف هذه الحالة ،أو استعمل
الخل األبيض أو بيكربونات الصوديوم إذا كنت تبحث عن خيارات
أقل كلفة .كذلك ،يمكنك أن تشــري عبوة من املع ّ
طرات التي تُع َّلق
عىل جانب املرحاض وتطلق رائحة جميلة حني تتدفق املياه.
• حافظ عىل جفاف املرحاض :معظم الحرشات تحب الرطوبة،
لذا من الطبيعي أن تنجذب إىل أرضيــات الحمّ ام الرطبة .احرص إذا ً
عىل التخلص من املياه يف املغسلة أو عىل األرض بعد االستحمام .وإذا
ترسب يف أنابيب املياه ،اتصل بالسباك فورا ً إلصالح الخلل.
الحظت أي ّ
•ن ّ
ظف األنابيب طبيعياً :ضع كميات متســاوية من السكر،
واملياه ،والخل ،وبني  5و 10قطرات من ســائل الجيل يف وعاء .ثم
اخلط املقادير كلها واســكبها يف املرحاض أو يف مغســلة الحمّ ام.
يمكنك أن تسكب كمية من املياه املغلية أيضا ً يف املرحاض.
• اتصل برشكة مكافحة الحرشات :إذا كنت ال تملك الوقت أو الشجاعة
للتعامل مع هذه املشكلة بنفســك ،اتصل بأهل االختصاص واسمح لهم
باستعمال منتجات تنظيف ثقيلة .بعد انتهاء هذه املرحلة ،يمكنك أن تسكب
املياه مع سائل التنظيف من ٍ
وقت آلخر منعا ً لتسلل أي كائن إىل املرحاض.
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الهند وإيران ...نحو إعادة ضبط العالقات
قام وزير الخارجية اإليراني ،حسين أمير عبد اللهيان ،بزيارة رسمية إلى الهند بين  8و 10حزيران ،حيث عقد محادثات مع
نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار .إنها أول زيارة يقوم بها إلى الهند منذ توليه منصبه في آب  ،2021وهي
تتزامن مع مرحلة مفصلية من االضطرابات الجيوسياسية في المنطقة والعالم أجمع .كذلك ،زار عبد اللهيان
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ،وهو امتياز ال يحصل عليه جميع وزراء الخارجية .تعليقًا على ذلك اللقاء،
شدّد مودي في إحدى تغريداته على المنافع التي يحصدها البلدان من هذه العالقات الثنائية وتأثيرها
على أمن المنطقة وازدهارها .ثم ّ
أكد البيان الرسمي الصادر عن وزارة الخارجية تبادل اآلراء حول مسائل مهمة
مثل االتفاق النووي اإليراني ،والصراع األوكراني ،والوضع في أفغانستان .كما أشادت الهند بدور إيران في تسهيل
وصول المساعدات الطبية الهندية إلى أفغانستان ،بما في ذلك ُ
ح َزم لقاحات كورونا إلى األفغان المقيمين في إيران.
راجـــــــــيـــــــــف أغـــــــــاروال

تتقاسم الهند وإيران روابط تاريخية
وثيقة منذ عرص اإلمرباطورية الفارسية
واملمالك الهندية .تُعترب إيران دولة مهمة
يف جوار الهند ،وقد تقاسم البلدان حدودا ً
مشرتكة حتى تقسيم الهند واستقاللها
يف العام  .1947تكمن أهمية إيران أيضا ً
يف اســتعمالها كطريق بديل من الهند إىل
أفغانستان وجمهوريات آسيا الوسطى،
طاملا تعجــز الهند عن اســتعمال املمر
الربي عرب باكستان.
لكن شــهدت العالقات بني الهند
وإيران تقلبات متواصلة عىل مر العقود
بسبب عوامل تتجاوز املسائل الثنائية،
منها وقف استرياد النفط من إيران بعد
أيــار  2019نتيجة العقوبات األمريكية
التي تلت إلغاء االتفاق النووي اإليراني،
والعالقات الوثيقة بني الهند وإرسائيل،
والروابط القائمة بني إيران والصني ،بما
يف ذلك التوقيع عىل رشاكة اسرتاتيجية
مدتها  25ســنة .تربز مسائل شائكة
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ووزير الخارجية اإليراني حسين أمير عبد اللهيان في نيودلهي | الهند 8 ،حزيران 2022
أخرى ،أبرزها دعــم إيران للحوثيني يف
أيضاً ،لكن بقي العمل بــه مُع ّلقا ً
ٍ
لوقت
الهند مسارها اآلن واستأنفت استرياد
العالقــات القائمة وتطــوران مواقف
بديلة .ويف خطوة الفتــة قد تثبت ابتعاد
اليمن ،أو موقف إيران من قرار حكومة
طويــل .لحســن الحظّ ،
وقعــت إيران
النفط اإليراني ،قد تُشجّ ع دوال ً أخرى
إيجابية من إيران.
املنطقة عــن الهيمنة األمريكية ،رفضت
مودي بإلغاء املادة  370من الدســتور
وســلطنة عمان عىل اتفاق خالل زيارة
عىل القيــام باملثل وتوصــل كميات
يف غضون ذلك ،جــدّدت "اتفاقيات
السعودية واإلمارات طلب واشنطن زيادة
الهندي ،علما ً أنها تمنح مكانة خاصة
رئيــي األخــرة ،يف  23أيــار ،لتطوير
إضافية مــن النفط إىل الســوق ،ما
أبراهام" اآلمال بتقبّل إرسائيل كرشيكة
إنتاج النفط بعد بدء الحرب الروســية يف
إلقليم كشمري .يف الوقت نفسه ،استاءت
خ َّ
طــي أنابيب للغاز وحقــل نفط عىل
يؤدي إىل تخفيض سعر النفط الخام يف
محتملة لدول املنطقة بدل أن تكون عدوّة
أوكرانيا لتخفيض أســعار النفط الخام
طهران مــن رضوخ الهنــد للضغوط
طول حدودهمــا البحرية .إذا تحقق هذا
نهاية املطاف.
لها .هذه التطورات كلها تصبّ يف مصلحة
عاملياً ،مــع أن هذين البلدين يُعتربان من
الدولية املرافقــة للعقوبات املفروضة
املرشوع ،قد يمتد خط األنابيب إىل الهند،
يهدف "ممر النقل الدويل بني الشمال
الهند ،إذ تجمعها عالقات وثيقة وحسنة
أهم حلفاء الواليات املتحدة يف املنطقة.
عىل إيران .مــع ذلك ،حــاول البلدان
ما يعني التعويض عن
والجنوب" ،وهو مرشوع
مع دول الخليج وإيران وإرسائيل .تملك
عــى صعيــد آخر،
التمســك بالتزاماتهمــا
خســارة خط األنابيب
طموح انطلــق يف بداية
الهند إذا ً فرصة هائلــة لتطوير تعاونها
شاركت إيران والسعودية
والحفاظ عــى عالقات
الفاشــل بــن إيــران
هــذا القــرن ،إىل الربط
مع إيران ،من دون أن تخاف من خسارة
يف خامــس جولــة مــن
ثنائية ودّية.
وباكســتان والهنــد
بــن الهنــد ،وإيــران،
أصدقائها اآلخريــن يف املنطقة .حتى أن
املحادثــات املشــركة
لكن يبــدو أن ّ
تغي
وتســهيل تزويد الهند
وأفغانســتان ،وروسيا،
املحــاورة املثالية بني
الهند قــد تصبح
حديثا ً ويحمــل الطرفان
التوازنــات يف منطقــة
ِ
يبدو أن تغيّر التوازنات
يُعتبر خط أنابيب الغاز
بالغاز الطبيعي.
وآسيا الوسطى ،وأوروبا،
األطراف اإلقليمية يف مرحلة معينة ألنها
مواقف إيجابية حول عقد
غرب آســيا قــد يُمهّ د
في منطقة غرب آسيا
بين إيران وسلطنة
تســتفيد إيران من
عــر خط نقــل متعدد
تحظى بثقة جميع األفرقاء.
املصالحة .ال يــزال وقف
لتقوية العالقات الهندية
هد لتقوية العالقات عالقــات ممتــازة مع
يســمح
ما
الوســائط،
أن
املعنية
األطــراف
تــدرك
حني
خالل
بدأ
الذي
النار
إطالق
ي
قد
ُم
مشروعًا
والهند
مان
اإليرانيــة .لطاملا و ِ
عُ
ُضعت
ّ
الصني وروســيا ،وقد
عبور
مــدة
بتقليــص
تخدم
أن
يجــب
الثنائية
العالقــات
هذه
مــن
رمضان
شــهر
ّ
بني
املتوســعة
الروابط
الهندية  -اإليرانية
طموحًا أيضًا
بدأت تنفتــح عىل دول
السلع بدرجة كبرية .رغم
املصالــح الوطنيــة حــراً ،يمكن
السنة مســتمرا ً يف اليمن،
الهنــد ودول الخليــج،
خليجية أخــرى .إذا انضمــت الهند إىل
تشغيل جز ٍء منه مجددا ً بسبب العقوبات
تحسني فرص االستفادة من التعاون
ويأمل رشــاد العليمــي ،رئيس املجلس
ال ســيما اململكة العربية الســعودية
إيران ،قد تنشــأ كتلة ضخمة من الدول
املفروضة عىل إيران ،لم تُســتعمل كامل
بني الهند وإيــران .ونظــرا ً إىل عدم
الرئايس اليمني الجديــد ،يف التوصل إىل
واإلمــارات العربية املتحــدة ،يف إطار
واألموال والشــعوب والنفوذ ،ما يُصعّ ب
قدراته حتــى اآلن .لكن قــد تلعب الهند
تجدّد االتفاق النــووي اإليراني يف أي
حل سلمي للحرب واألزمة اإلنسانية التي
"لعبة ال غالب وال مغلوب" ،باعتبارها
الحفاظ عىل عزلة إيران ومتابعة فرض
وإيران دورا ً كبريا ً لدعم "ممر النقل الدويل
وقت قريب ،قد تفكر الهند باستئناف
يشــهدها البلد منذ سبع سنوات .كذلك،
جزءا ً من املنافســة مع إيــران .لكن
العقوبــات الغربية عليهــا .تجيد الهند
بني الشــمال والجنــوب" وحصد منافع
استرياد النفط من إيران .قبل أن توقف
عقدت اإلمارات وقطر محادثات إيجابية
تغريت الظروف اإلقليمية رسيعاً.
الصمــود رغم العقوبــات ،فقد واجهت
العمليات التجارية الالحقة.
نيودلهي تلك الواردات بسبب الضغوط
مع إيران .وســبق وزار الرئيس اإليراني
كان تردد الواليات املتحدة يف متابعة
الغربية ،كانت إيران ّ
بدورها عقوبــات غربية بعد اختباراتها
يُعترب خط أنابيب الغــاز بني إيران
توفر حواىل 10%
إبراهيم رئييس قطر وسلطنة عمان هذه
التزاماتها يف الرشق األوسط كفيالً بدفع
وسلطنة عمان والهند مرشوعا ً طموحا ً
من حاجات الهند إىل النفط .وإذا ّ
السنة ،وبدأت ســوريا والعراق تُ ّ
النووية يف العام .1998
غيت
حسنان
الــدول اإلقليمية إىل التفكــر بخيارات
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حتى اآلن ،لم تَثْبُت فعالية النظرية التي تدعو إىل إبقاء إيران تحت ثقل العقوبات
نظرا ً إىل تهديدات برنامجها النووي .التزمت إيران بجميع بروتوكوالت الوكالة الدولية
للطاقة الذرية ،حتى أنها عرضت بروتوكوالت إضافية ولم يتّضح يوما ً أنها تنتهك تلك
البنود ،لكن تخ ّلت عنها طهران طوعا ً بعد انســحاب الواليات املتحدة من االتفاق ،يف
أيــار  .2018كذلكّ ،
تبي أن املنطق القائل إن العقوبات االقتصادية قد تمنع إيران من
إضفاء طابع مســ ّلح عىل برنامجها النووي خاطئ ،فقد خ ّزنت إيران رغم العقوبات
كمية كافية من اليورانيوم عــايل التخصيب لتجاوز العتبة املســموح بها وتطوير
أسلحة نووية حني ترغب يف ذلك.
لهذه األســباب كلها ،تستطيع الهند وإيران تحقيق إنجازات كثرية معاً .ستكون
الدبلوماســية الحازمة التي تطبّقها الهند تغيريا ً مُرحّ با ً به ،فهي تُشــدد عىل أهمية
دعم الدول املجــاورة واألصدقاء والرتكيز عىل تحقيق املصالــح الوطنية حرصاً .إذا
نجحت الهند يف نقل الرؤية نفســها إىل التزاماتها مــع إيران ،قد تزيد فرص التعاون
بني هاتني الدولتَني والحضارتَني العظيمتَني .باختصار ،أصبح الوقت مناســبا ً إلعادة
ضبط العالقات الثنائية.

اقــــتصــــاد
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الحكيّم :لماذا أصبحت كل القطاعات في لبنان تس ّعر على أساس دوالر السوق السوداء إال التعليم؟

الجامعات إلى "الدولرة" والطالب في المواجهة!
يبدو أن الجامعات الخاصة في لبنان تمارس كافة
أنواع العنف الطبقي على الطالب بعدما فرضت دولرة
األقساط .فمنذ بدء االزمة حتى اليوم وعشرات الطالب
يخرجون الى الشارع مطالبين بعدم ربط أقساط الجامعات
بالدوالر األميركي .فمن حقهم دفع اقساطهم بالليرة
اللبنانية كونهم يتعلمون في لبنان وليس في الخارج.
فمن أين لهم ان يأتوا بكل هذه المبالغ الباهظة
ومعظم الرواتب ما زالت تدفع بالليرة؟ ولماذا يتحمل
الطالب الخسائر المالية التي تمر بها إدارات الجامعات
الخاصة؟
جــويــل الــفـغــالــي
هــل أصبح العلــم يف لبنــان ايضا ً
«مســتوردا ً من الخارج» مثــل الدواء
والغذاء واملحروقات؟ فمعظم الجامعات
ّ
تــزف خرب دولرة األقســاط
الخاصــة
واحدة تلــ َو األخرى .وكان قد طرأ تعديل
عدة مرات منذ بدء االزمــة حتى اليوم.
فماذا يفعل الطالــب املحروم من الدخل
بالدوالر؟ ومــا هو البديــل؟ الجامعة
اللبنانية؟ فان جامعــة الوطن الوحيدة
والتي من املفرتض أن تضم طالب الدخل
املحدود منهارة ومســتقبلها مجهول.
وأغلب الطالب ســيرتكون علمهم ،ليس
اعرتاضا ً عىل القرار ،ولكن لعدم قدرتهم
عىل تحمل هذه األعبــاء الهائلة ،أو أنهم
سيتجهون اىل جامعات أخرى أقل كلفة
ولكن ليس بنفس الجودة.

التعديالت التي طرأت
على األقساط منذ االزمة

الجامعــة اللبنانيــة االمريكيــة
والجامعة األمريكية يف بريوت بادرتا اىل
رفع أقساط فصل الربيع للعام ،2021
بدايــة عــى ســعر رصف  3900لرية
للدوالر الواحد ومن ثم عىل سعر رصف
 8000لرية للدوالر الواحد .وبينما بقية
الجامعــات تدرس قراراتهــا النهائية،

اختارت الجامعــة اللبنانية األمريكية
الدولرة بالكامل لكل الرسوم الجامعية
بدءا ً مــن خريف  2022وذلك بســبب
اتّســاع الفجوة بني مــا تتقاضاه وما
تسدّده من رسوم تشــغيلية ،وهجرة
األســاتذة واملوارد البرشيــة الكفوءة.
وكذلــك الجامعة األمريكيــة يف بريوت
اتجهت نحو الدولرة الكاملة التدريجية
حيث أن  60باملئة من القســط بالدوالر
يف بداية العام الجامعي  2022ـ ،2023
و 80باملئة يف العام الذي يليه ،وصوال ً إىل
تقايض االقســاط  100باملئة بالدوالر،
ولكن مــع تقديم املنح واملســاعدات
للطالب وحسم بحدود الـ  40باملئة من
االقساط.
وكذلك كانت قد قــررت الجامعة
اليســوعية زيادة  250دوالرا ً (فريش)
عىل القســط الفصيل لكل طالب والتي
تقســم عىل دفعتني متساويتني (125
دوالرا ً لكل دفعة) ،مع العلم أن الجامعة
كانت قد وعدت طالبها عند التســجيل
بأنها لن تعدل األقســاط بعدما حددت
الدوالرعىل أســاس  2700لرية .وبررت
الجامعة يف بيان لهــا فرض هذا املبلغ
بالدوالر لكون « 72يف املئة من النفقات
تدفع بالدوالر ،وللحفــاظ عىل الكادر
التعليمــي الذي يغــادر الجامعة لعدم
قبض الرواتــب بالــدوالر ،إضافة اىل

من المفترض أن يكون العلم متوفرًا للجميع في جامعة الوطن

النقص يف التمويل الخارجي» .أما اليوم،
ال يوجد قرار نهائي بعد ،ولكن تشــر
االجواء اىل أنه ال مهرب من الدولرة التي
يفرتض أال تتجاوز  30باملئة يف الجامعة
اليسوعية بحسب رئيس رابطة جامعات
لبنان سليم دكاش.

دولرة األقساط يمكن أن تكون
مبرّرة للجامعات العريقة التي
تعتمد مقاييس الجودة

بحســب الخبري االقتصــادي جهاد
الحكيّم« :إن دولرة االقساط يمكن أن تكون
مــررة للجامعات العريقــة والتي تتميز
بأفضل مستوى تعليمي وتعتمد مقاييس
الجودة ،وذلك لتتمكــن من الحفاظ عىل
املوارد البرشية من أســاتذة وأطباء الذين
كانوا السبب األسايس ملنحهم هذا التميز».
ويعترب أيضــا ً أن «هذه الجامعات تأخرت
بدولرة أقساطها ألنها خرست عددا ً كبريا ً
من كادراتها التعليمية الكفوءة» .ويشري
الحكيّــم اىل أن «أغلبية الذين يرتادون هذا

النوع من الجامعات هم من امليســورين
والقادريــن عىل تحمــل أعبائها ،إضافة
اىل املنح التي تمنحهــا هذه الجامعات اىل
عدد كبري من الطالب غري امليســورين .أما
القســم اآلخر من الطالب ،الذين يتجهون
اىل الجامعات االخرى ،وعادة يكون طالبها
من ذوي الدخل املحــدود والذين يعملون
لتسديد نفقاتهم الجامعية ،فال يوجد أي
مربر لدولرة أقساطها ،خاصة أن جامعات
عديدة كدّست الكثري من االموال عىل مدى
الســنوات املاضية خصوصا ً تلك التجارية
منها».

«الدولرة» المبررة وغير المبررة!

«"سوسيتيه جنرال"» و"»عوده" يخسران
إستئناف حكم أمام المحاكم البريطانية

الدوالر ينخفض و»"صيرفة"» تستقر ّ
إنخفض سعر رصف الدوالر يف السوق السوداء أمس نحو
 100لرية إىل  28350لرية لبنانية للرشاء و 28400لرية لبنانية
لبيع الدوالر الواحد.
ّ
منصة «صريفة» بلغ حجــم التداول عليها
وعىل صعيد
ليوم أمــس  54,000,000دوالر أمريكي بمعدل  24900لرية

أسواق وعمالت

اليـــــورو
$ 1.0543
هرفينا األوكرانية
$ 0.0338

لبنانية للــدوالر الواحد وفقا ً ألســعار رصف العمليات التي
نُفذت من قبل املصارف ومؤسسات الرصافة عىل املنصة.
عىل املصارف ومؤسســات الرصافة اإلستمرار بتسجيل
كافة عمليــات البيع والرشاء عىل منصــة « »Sayrafaوفقا ً
للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص.

االسترليني
1.2368
الين الياباني
$ 0.0076

بيـتـكـوين
$ 20962
الذهب
$ 1847

ويطرح الحكيّم ســؤاال ً أساســياً:
«ملاذا أصبحت كل القطاعــات يف لبنان
تسعّ ر عىل أساس دوالر السوق السوداء،
إال التعليم؟ فهنــاك عدد كبري من األرس
تعيش من هذا القطاع».
ويختم بالقول« :مــن املفرتض أن
يكون العلم متوفرا ً للجميع طبعاً ،ولكن
هو متوفــر يف كل العالم ولكل العالم عن
طريق جامعة الوطن حيث يتم االستثمار
فيها والعمل عليها ،لتتمكن من استيعاب
أكرب عــدد ممكن من الطــاب الجديني
والكفوئني».
ولكــن يف النهاية ،يبقــى الطالب
الضحيــة الوحيدة يف هذا املوضوع ،فلقد
حرمته األزمة يف لبنان من حقه بالعيش
بكرامة وأجربتــه عىل تغيري نمط حياته
بالكامل وتحمّ ل أعباء ليست بالحسبان
لتقيض عليــه اليوم وتحرمــه من أهم
خطوة لتأمني مستقبله.

CMC crypto
$ 443.73
الفـضـة
$ 21.82

خرس مرصفان
لبنانيــان وهمــا
«سوسيتيه جنرال» يف
لبنان و»بنك عوده»،
إستئناف حكم أمام
املحاكــم الربيطانية
حول وديعة للبناني
فاتشــيه مانوكيان،
وبــات املرصفــان
ملزمــن بتســديد
الوديعتــن األوىل
بقيمــة  3,4ماليني
دوالر والثانية بقيمة صورة عن الحكم
 1،2مليــون دوالر
بحسب ما أعلن تحالف «متحدون» و»جمعية رصخة املودعني» يف بيان يوم األربعاء.
هذا الحكم غري املســبوق يفتح نافذة أمل أمام كافة املودعني اللبنانيني لتحرير
مرجعي للمحاكم
ودائعهــم من املصارف ،ويمكن االســتناد إىل هذا الحكم كحُ كــم
ّ
اإلنكليزيــة يف قضايا النزاع املايل املرصيف .وأهم ما تحملــه طيات القرار الصادر عن
املحكمة أنه يُســقط من يد املصارف إمكانية استخدام املادة  822من قانون أصول
املحاكمات املدنية ،والتي تســمح للمرصف ايداع شــيك بالوديعة لدى كاتب العدل
للتهرب من تسديدها .

الروبل
$ 0.0172
بــرنــت
$ 118.02

اليوان الصيني
$ 0.1492

الليرة التركية
$ 0.0573

خام WTI
$ 115.57

طن القمح
$ 417.9

١٨

إقتـــصـــــاد
العـــدد  - ٨٦٣السنــــة الثــالثــة

الـسـبـت  ١٨حــزيــران 2022

لجنة المؤشر ُتقرّ زيادة الـ  600ألف ليرة على الراتب
السابع للجنة املؤرش ،كوننا يف حالة مواكبة
أعلن وزير العمــل يف حكومة ترصيف
ّ
تامة للتطــورات التي تحدث برسعة .حصل
املؤش
االعمال مصطفى بــرم إتفاق لجنة
لغط منذ يومــن وكأنه تجاوز للجنة املؤرش
عىل زيادة  600الف لرية بحيث لم يعد هناك
بالنســبة ملا حصل يف املجلــس االقتصادي
من يقبض اقل من مليونني وســتمئة الف
واالجتماعــي .الحقيقة هــي ان للمجلس
يرصح بها للضمــان االجتماعي ،كما رفعنا
الصفة الرســمية وهو ذو طابع تشــاوري
بدل النقل اليومي اىل  95الف لرية».
وتفاعــي ،وتقرتح فيــه االفــكار واآلراء،
ورأس بريم أمس االجتماع السابع للجنة
ويناقش ذلك يف لجنة املؤرش.
املؤرش يف اطار مواكبة معالجة رواتب واجور
وأضــاف« :يف الوقت الذي نرفع فيه بدل
وبدل النقل للعاملني يف القطاع الخاص.
النقل ،ترتفع اسعار البنزين ،لذلك اتفقنا عىل
وحــر االجتمــاع رئيــس الهيئات
ان تبقى االجتماعــات مفتوحة وذات طابع
االقتصادية الوزير الســابق محمد شــقري،
مرن ومواكبة تامة وبشــكل
رئيس املجلــس االقتصادي
رسيع .طبعا نسرتشد ببعض
واالجتماعي شــارل عربيد،
املؤرشات التي لها عالقة بعملية
رئيس االتحــاد العمايل العام
ستؤدي الزيادة التي
التضخم وبارتفاع االســعار
بشارة االسمر ونائبه حسن
ُ
فقيه ،رئيــس جمعية تجار أقرّت إلى رفع مداخيل بشكل كبري بال معيارية ،ولكن
ما نقوم به ال يرتجم ما يحصل
بريوت نقوال شــماس ،نائب
الضمان إلى 1600
ألن ما يصــدر علميا ً عن لجنة
رئيس جمعيــة الصناعيني
مليار ليرة
املؤرش غري مطابق للمؤرشات
زياد بكــداش ،نائب رئيس
التي تنرش عن نســب التضخم ،لكن الظرف
غرفة التجارة والصناعة يف بريوت نبيل فهد،
االقتصادي صعب جدا ً وعلينا االنتباه للقطاع
ممثــل وزارة املال رشبل شــدراوي ،ممثل
الخاص ،القطاع العام يف اســوأ حاالته ،لذلك
الجامعة اللبنانية انيس ابو دياب ،املدير العام
ال يجوز ان يكون هناك انهيار شامل يف البلد،
الدارة االحصاء املركزي مارال توتليان ،زياد
نتحمل املســؤولية ،نقوم بنوع من التسوية
عبدالله ،باحــث الرشكة الدولية للمعلومات
والتفتيش عن حلول يف هذا املجال».
محمد شمس الدين ،اضافة اىل مقرر اللجنة
وختم «رسالة اىل القطاع الخاص حتى
عيل فياض ،ايمــان خزعل عن وزارة العمل،
نجد نوعا ً من االستقرار واألمان االجتماعي
بتول الخنسا ،زهري فياض وبسام عليق.
ليس باملستوى املطلوب ولكن عىل قاعدة ما
وبعد اللقاء قال بريم «هذا االجتماع هو

زيادة مداخيل الضمان

بيرم مترئّسًا لجنة المؤشر

ال يدرك كله ال يرتك جله .اجتماعاتنا ستبقى
مفتوحة».
ثم ،اشار شــقري اىل أن «الزيادات التي
توافقنا حولها ليســت عىل قدر الطموحات،
ونعرف أن االوضاع صعبــة عىل كل لبناني.
موظــف القطاع العام هــو املظلوم االكرب،
ولذلك نتمنى ان تقــر املوازنة يف أرسع وقت
ممكن حتــى ينال املوظــف حقوقه .وهنا
احيي كل موظف يف هذه الدولة ألني اعرف ما
يعاني وخصوصا يف الجيش وقوى االمن الذي
يدافع عن البلد واملواطنني بحياته ،وراتبه ما
زال مليون لــرة .لذلك يجب االرساع يف اقرار
املوازنة الن ما يتعرض له املوظف جريمة».

وأوضح االســمر لـ»نداء الوطن» أنه
يريد ان ينطلق «من الزيادات التي حصلت
يف القطــاع الخاص ،والتي دخلت يف صلب
الراتب وهو امر مهم ادى اىل زيادة مداخيل
الضمان اىل ح ّد  1600مليار لرية ســنويا ً
و 800مليار لــرة من اليوم ولغاية نهاية
الســنة ،وهذا يؤهلنا اىل زيــادة التعرفة
الدوائية واالستشــفائية يف الضمان اكثر
من  4أضعاف .وأشار اىل أن مرسوم النقل
يجب ان يقرتن بمرســوم لالنتقال يحدد
بــدل الكلم بأربعة آالف لــرة للموظفني
الذين يقومــون بمجهود خــارج اطار
عملهم».
ودعا اىل ان «يكون االرضاب يف ادارات
الدولة متنفــس للمواطنني ،خصوصا يف
الوزارات الخدماتية بانتظار ما يحصل من
معالجات والتي كان امس اوىل نتائجها ان
يدفع مرصف لبنان املساعدات االجتماعية
عن شــهرين فورا ً من املصارف» ،وطالب
بـ»تنفيــذ ما اتفق عليه بالنســبة لبدل
النقل للعسكريني برسعة وذلك عرب اقرار
املوازنــة والتي يف الوقت نفســه تنصف
املتقاعدين يف هذه الظروف الصعبة».
وقــال «ما طبــق يف القطاع الخاص
يجب ان يطبق يف القطاع العام ونرفع الحد
االدنى لألجور اىل مليونني وســتمئة الف
لرية اىل جانب املساعدات االجتماعية».

عدم ّ
ّ
يخفض توفير المياه بنسبة 70%
توفر الطاقة
أعلن وزير الطاقــة واملياه يف حكومة
ترصيف األعمــال وليد فياض ،أنه بنا ًء عىل
دراسة أولية أجريناهاّ ،
تبي أن توفري املياه
تدنى بنسبة  70%بني الفرتة التي سبقت
األزمــة املالية واالقتصاديــة التي ترضب
لبنــان ،والوقــت الحايل» .وأكــد أن «أهم
أســباب تراجع خدمة توفري املياه هي عدم

ّ
توفر الطاقة التي تؤمّ نها مؤسسة كهرباء
لبنان بسعر يقارب الصفر ،عىل افرتاض أن
سعر الكيلوواط من مؤسسة كهرباء لبنان
يرتاوح بــن  100و 200لرية ،إذا ما قورنت
بأســعار الديزل الذي يناهز الـ 13ألف لرية
لــكل كيلوواط» .عقد فيّــاض إجتماعا ً يف
وزارة الطاقة واملياه مع عدد من الســفراء

الحشيمي :دعم اإلنتاج أولوية
أكد النائب بالل الحشيمي ،أنه «من أولويات عملنا اليومي الوقوف إىل جانب القطاعات
اإلنتاجية وخصوصا ً الزراعية والصناعية ،ونعمل عىل لقاءات دورية مع ممثيل القطاعات
اإلنتاجيــة للوقوف عىل مطالبها وهمومها ،للعمل معا ً مــن أجل تذليل العقبات والعراقيل
والنهوض بهذه القطاعات ملا فيه خيار اســراتيجي وعامــل اقتصادي رضوري جدا ً لهذه
املرحلة يف وطننا الذي يحتاج إىل تضافر كل الجهود للنهوض ورعاية القطاعات اإلنتاجية».
ت الزراعية يف دارته يفتعلبايا ،إىل «أننا نتواصل
وأشــار خالل استقباله وفدا ً منالنقابا 
ب وخصوصا ً الخليجيني لرفع حظر التصديــر املفروض عىلالصادرات
مع األشــقاءالعر 
اللبنانية الصناعية والزراعية ،ونعمــل مع الجميع عىل توفري مقومات الصمود» ،موضحا ً
أن «هذا املوضوع سيكون مدار اجتماعات واتصاالت يف املرحلة املقبلة تمهيدا ً لرفع الحظر
املفروض عىل الصادرات اللبنانية».
ني والفالحنيابراهيم الرتشييش ،عىل أهمية «اإلحتضان
وشــدد رئيس تجمعاملزارع 
العربي لقطاعنــا الزراعي ،ونحن نؤكد أنــه ال بديل لنا عن التصدير إىل أشــقائنا العرب
وخصوصا ًالسعودية».

تفاهم بين «"قدامى الشانفيل"»
و"»رجال وسيدات األعمال"»
ّ
وقع تجمّ ع رجال وسيدات األعمال
اللبنانيــن  RDCLمذ ّكــرة تفاهم مع
رابطة قدامى مدرســة اإلخوة املريميني
الشانفيل يف حرم املدرسة يف ديك املحدي،
وحرض اللقاء رئيــس التجمع وأعضاء
مجلس اإلدارة ورئيــس رابطة القدامى
وطالب سابقون.
ويهدف هذا التفاهم إىل تشــجيع
قدامى مدرسة الشانفيل ،ال سيما رجال
وســيدات األعمال منهم ،عىل اإلنضمام
إىل التجمع .ويرمي التفاهم إىل التعاون
يف مجال مشــاركة الندوات اإلقتصادية
والعمل سويا ً لبناء الجسور يف املجتمع.
كذلك ،سيسعى التجمع إىل إيجاد فرتات
تدريب للطالب املتخرجني.
وشــدّد رئيس التجمــع نقوال بو
خاطر عــى أهميــة ورضورة تعاون

القطاع الخاص مع املدارس والجامعات
والقدامى ،فالتعاون بينهم أسايس لبناء
الوطن بالتكامل والتشارك.
من جهتــه ،ألقى رئيــس رابطة
قدامى الشــانفيل هشــام راغب كلمة
أعرب فيها عن يقينــه بأن إقبال رجال
وسيدات األعمال من خريجي الشانفيل
إىل اإلنضمام إىل تجمع رجال وســيدات
األعمال اللبنانيني  RDCLسيكون كبرياً،
مقدرا ً انضمام حــواىل  150من قدامى
الشانفيل إىل التجمع.
وأثنى عىل «عمــل التجمع لتوحيد
رؤية وتوجهات وأهداف القطاع الخاص
اللبناني ،خصوصا ً يف ظل األزمة الحالية.
وقد تــم توكيل مهمة تنســيق الجهود
والتعــاون بني الطرفني لجاك كســاب
ورجا عبدالله».

وممثــي األرسة الدوليــة يف لبنان ،ورشح
ّ
موســع واقع قطاع
خالل عــرض مصوّر
املياه واملشــاكل التي تواجهنا يف ظل األزمة
االقتصادية واملالية .حرضه سفراء اململكة
املتحدة والصني وايطاليا والقنصل القطري
يف لبنــان والقائم باألعمــال األمريكي ،إىل
جانب ممثيل البعثات الديبلوماسية االتحاد
األوروبي والهند واملنظمات الدولية الداعمة
للبنان واملانحة لقطاعاته الحيوية.
وأكد أن «وضع قطاع املياه دقيق يف ظل
ارتفاع أسعار الطاقة وخصوصا ً عدم توفر
الطاقة الكافية من كهرباء لبنان ملحطات
املياه االســراتيجية ،ما يجعل الحاجة إىل
الطاقة عالية بهدف توفري خدمة املياه».

زيادة الجباية ودعم المشتركين

وأضــاف :رشحنا للســفراء وممثيل
الــدول املانحة للبنــان ،أن هناك خطوات
نتّبعها لتحســن األداء عرب زيادة الجباية
ودعم املشرتكني وتحســن األداء بالشبكة
لنستطيع بالتوازي أن نخفض الكلفة كي
تكون لدينا استدامة مالية للقطاع .ومع أن
كلفة الطاقــة باهظة الثمن ومعظمها من
الديزل ،طرحنا بعض األمور التي تساعد يف
توفري املياه:
 أولها الخطــة (أ) وتقوم عىل تزويداملولدات بالديزل ،وهي الخطة األبسط لكنها

األغىل سعرا ً وأقل الحلول املحبذة لدينا.
 الخطــة (ب) فتتمثــل يف أن تكونهناك خطوط خدمة مــن كهرباء لبنان اىل
محطــات الضخ واألصول االســراتيجية
يف قطاع املياه التي نحتــاج اىل الطاقة من
كهرباء لبنان لتشغيلها ،وهي أقل تكلفة من
الديزل .وهذه الخطة تحتاج إىل رشاء الفيول
ملؤسسة كهرباء لبنان ،وهنا يمكن أن يلعب
ممثلو الدول املانحة دورا ً يف تأمينه ،كما أننا
نبحث يف خيارات من جهتنــا لتأمني هذه
االحتياجات.
 أمــا الخطــة الثالثــة فتتمثــل يفاســتخدام الطاقة الشمســية ،الفتا ً إىل أن
الدول واملؤسسات الصديقة للبنان سبق أن
عملت عىل هذا املوضــوع ،وطلبنا منها إذا
كان هناك امكانيــة لزيادة الدعم والرسعة
ملساعدتنا يف تنفيذ هذه املشاريع التي تعتمد
عىل الطاقة املتجــددة وتنفيذ منظومة من
الطاقة الشمســية لتوفري الطاقة ألصول
املياه مثل محطات الضخ واملعالجة.
وختــم فياض :الوضــع صعب ،لذلك
عرضنا هذا املوضوع ،وهم مشكورون عىل
ما يقومون به ،لكن وَزر النزوح الســوري
واملواطنني اآلخرين يف لبنان بات عبئا ً علينا،
وطلبنا منهم مســاعدتنا يف هــذا االطار،
ونتمنى أن نسمع منهم قريبا ً اذا كانت هناك
من رغبة للمساعدة لتجاوز هذه األزمة.

رقم اليوم

%211

ارتفعت أسعار االستهالك
سنويًا خالل أيار

أعلنت إدارة اإلحصاء املركزي يف رئاسة مجلس الوزراء أن مؤرش أسعار االستهالك يف
لبنان لشهر أيار  2022سجل ارتفاعا ً بنسبة  % 211,43مقارنة مع أيار  .2021وأشارت
إىل أن «مؤرش أسعار االستهالك يف لبنان لشهر أيار  ،2022إرتفع بنسبة  7,85%مقارنة
مع شــهر نيسان  .2022كما ســجل هذا الرقم عىل صعيد املحافظات إرتفاعا ً كما ييل:
يف محافظة بريوت بنســبة  ،7,35%يف محافظة جبل لبنان بنسبة  ،6,84%يف محافظة
الشمال بنســبة  ،8,52%يف محافظة البقاع بنسبة  ،8,44%يف محافظة الجنوب بنسبة
 ،9,35%يف محافظة النبطية بنسبة 11و.»79%

أخبار سريعة
مستوردو األدوية:
ال يمكن الحديث
عن «الجشع»
أوضحت نقابة مستوردي
األدوية وأصحاب المستودعات
في لبنان أنه ال يمكن الحديث
عن «الجشع» في موضوع
استيراد األدوية ردا ً على وزير
الصحة العامّ ة السابق والنائب
وائل أبو فاعور ،حيث ّ
أن
األسعار محدّدة من قبل وزارة
الصحة العامة ،بدءا ً من سعر
استيراد الدواء ،مرورا ً بهوامش
ربح المستوردين والصيادلة،
وانتها ًء بسعر المبيع الذي
يدفعه المرضى .وهذه القواعد
التي تن ّ
ظم تسعير الدواء ،كان
قد وضعها بمعظمها النائب
وائل أبو فاعور عندما كان
وزيرا ً للصحة العامة .وهذه
القواعد هيً ،
وفقا لشهادات
معظم شركات األدوية
العالمية ،قواعد صارمة ج ّدا ً
مقارنة بتلك المُطبّقة في
المنطقة والبلدان المجاورة
للبنان.
وأشارت الى ّ
إن «أدوية
األمراض المستعصية ال تزال
مدعومة بمعظمها .وبالتالي،
ّ
فإن هوامش ربح المستوردين
محسوبة على سعر صرف
الـ 1,500ل.لّ .
وان هذا
السعر ،في ظ ّل تدهور سعر
الصرف الليرة اللبنانية
المستم ّر مقابل الدوالر
األميركي ،بات يوازي أق ّل من
نصف بالمئة من قيمة الدواء.
وقامت الشركات المستوردة
بتسليم أدوية تفوق قيمتها الـ
 400مليون دوالر ت ّم بيعها
بالسعر المدعوم ،وهي في ذلك
الحين لم تكن قد حصلت بعد
على الدعم من الدولة اللبنانية.

الحاج حسن :لدعم
الصناعات الزراعية
وتشجيعها
تفقد وزير الزراعة في حكومة
تصريف األعمال عبّاس الحاج
حسن على رأس وفد من
الوزارة وبرفقة عضو «اللقاء
الديمقراطي» النائب أكرم
شهيّب ،مصنع «»Del Libano
لصناعة الباستا في بلدة بيصور،
حيث كان في استقبالهم
القيمون على المصنع :صالح
وعاصم ومكرم حسيكي مالعب،
إلى جانب رئيس بلدية بيصور
نديم مالعب ونائب الرئيس
رياض مالعب.
ونوّه الحاج حسن بالمشروع
«الفريد من نوعه في لبنان»،
مؤكدا ً «ضرورة دعم هذه
الصناعات الزراعية وتشجيعها
ليصار نقل هكذا مبادرات الى
مناطق أخرى» .وأبدى استعداده
«للمساعدة حيث تسمح إمكانات
الوزارة ال سيما لجهة التواصل
مع الجهات المانحة من أجل
تأمين الدعم الالزم خصوصا ً في
هذه الظروف».
وعرض شهيّب ألهمية المصنع
ال سيما في المنطقة حيث
«يساهم في تحريك العجلة
االقتصادية» ،مؤكدا ً َّ
أن «نجاحه
من شأنه تشجيع المبادرات
الفردية المماثلة لتحسين الواقع
االقتصادي وتأمين فرص
العمل».

العـــــالــــم
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عمليّة دمو ّية للجيش اإلسرائيلي في جنين...
و"حماس" تتو ّعد
عادت التوتــرات األمنيــة بــن اإلرسائيليني
والفلســطينيني لتأخذ طابعــا ً دمويّــاً ،إذ ُق ِت َل 3
فلسطينيّني فجر أمس وأُصيب  10آخرون يف عمليّة
شــنّتها القوّات اإلرسائيليّة يف جنني ،معقل الفصائل
ّ
الضفة الغربيّة.
املس ّلحة يف
وذكرت وكالة األنباء الرســميّة الفلســطينيّة
«وفا» ّ
أن الشــبّان الثالثة ُقتِلوا عندما أُصيبت سيّارة
كانوا يســتق ّلونها بنريان القــوّات اإلرسائيليّة التي
كثّفت عمليّاتها يف هذه املنطقة خالل األشهر الفائتة.
وأضافت الوكالة أن «مواجهات عنيفة اندلعت يف
املكان وأطلق خاللهــا جنود االحتالل األعرية النارية
يف اتجاه الشــبان ،ما أدّى إىل إصابة  10منهم ،جرى
نقلهم إىل املستشفى لتلقي العالج».
وشــوهدت جثث  3شــبّان يف مركبــة بيضاء
ّ
مهشــمة عليها آثار رصاص ،والحقا ً داخل
نوافذها
مرشحة مح ّلية ،وفق وكالة «فرانس برس» ،يف حني
كشــفت وزارة الصحة أن القتىل الثالثة هم يوسف
نارص صــاح ( 23عاماً) وبراء كمــال لحلوح (24
عاماً) وليث صالح أبــو رسور ( 24عاماً) ،وهم من
مخيّم جنني لالجئني.
من ناحيتــه ،ذكر الجيــش اإلرسائييل يف بيان
مقتضب بالعربيّة أنّه ّ
نفــذ عمليّة يف منطقة جنني
َ
مختلف ْي .وجاء يف البيان
بحثا ً عن أسلحة يف مكان َ ْي

أن الجنــود تع ّرضوا إلطالق النــار عند وصولهم إىل
املوقع األوّل وفتحوا النار بدورهم ،ث ّم رصدوا سيارة
مشبوهة عىل جانب طريق عندما كانوا يف طريقهم
إىل املوقع الثاني.
وأشار الجيش إىل أن «النريان أُطلقت من السيارة
يف اتجاه الجنود الذين قضوا عىل اإلرهابيني مطلقي
النار يف اتجاههم» ،الفتا ً إىل أنه عثر عىل أســلحة من
بينها رشاشــان يف املكان .ويف وقت الحق ،أوضحت
رئاســة األركان يف الجيش اإلرسائيــي أنّه «يف ليلة
أخرى من االعتقاالت يف جنني ،عثرت قوة عىل سيارة
مشبوهة .واندلعت اشتباكات وحُ يّدت خلية إرهابية
ُ
وق ِت َل  3إرهابيني».
وبعد ظهر أمس ،شيّعت حشود كبرية يف جنني
جثامني الفلســطينيني الثالثة بمشاركة عنارص
التنظيمات الفلســطينية املس ّلحة الرئيسية .وكان
بني املشــيّعني رجال مســ ّلحون وملثمون .ونعت
ً
موضحة أن
حركة «حماس» يف بيان «الشــهداء»،
«براء كمــال لحلوح كان قائــدا ً مح ّليا ً للتنظيم».
وأكدت أن «عملية االغتيال الجبانة لن تم ّر من دون
حساب».
بدورها ،نعت كتيبة جنــن يف «رسايا القدس»،
الجناح العســكري لحركة «الجهاد اإلســامي» يف
بيان «أبناء كتيبتها املظفرة الذين ارتقوا شهداء عىل

ولي العهد السعودي يزور تركيا األسبوع المقبل
يف زيارة تاريخية تؤكد فتح
صفحة ديبلوماسية وسياسية
جديــدة بني الريــاض وأنقرة،
يتوجــه ويل العهد الســعودي
األمــر محمــد بن ســلمان
األربعاء املقبــل إىل تركيا ،فيما
أكد الرئيــس الرتكي رجب طيب
أردوغان نبأ الزيارة الرســمية
بعد صــاة الجمعــة ،موضحا ً
أن اللقاء بينهما ســيحصل يف
«املجمّ ع الرئايس» يف أنقرة .كما
ذكر أنهما سيُناقشــان تعزيز
العالقات الرتكية  -السعودية إىل
«درجة أعىل بكثري».
وكان مســؤول تركي رفيع
املســتوى قــد كشــف لوكالة
«فرانس برس» أن األمري محمد
سيزور العاصمة الرتكية أنقرة،
ّ
املفصل للزيارة
ّإل أن الربنامــج
ســيُعلن «خالل عطلــة نهاية
األســبوع» ،الفتا ً إىل أنه ستُ ّ
وقع
إتفاقات عدّة خالل الزيارة.
وكان الرئيــس الرتكي قد

زار اململكة العربية الســعودية
يف نهاية نيســان ،والتقى األمري
محمد ،قبل أن يؤدّي مناســك
العمــرة يف املســجد الحرام يف
مكــة املكرمة .وأفــادت وكالة
األنبــاء الســعودية (واس) يف
ختام لقائهمــا أنه جرى خالله
«استعراض العالقات السعودية
 الرتكيــة ،وفــرص تطويرهايف مختلف املجــاالت ،باإلضافة
إىل بحــث مســتجدّات األوضاع
اإلقليميــة والدوليــة والجهود
املبذولة يف شأنها».
ويبدو أن أمــام ويل العهد
السعودي «موسما ً ديبلوماسياً»
حافالً هذا الصيف يبدأ يف أنقرة
األســبوع املقبــل .فالرئيــس
األمريكــي جو بايدن ســيزور
خــال جولــة لــه يف الرشق
األوســط ،هي األوىل منذ تو ّليه
الرئاســة ،اململكة ،حيث يلتقي
األمري محمد ،فيما كان الرئيس
الفرنــي إيمانويل ماكرون قد

زار الســعودية مطلــع كانون
األوّل يف ختام جولة إقليمية.
وتأمــل تركيــا يف جــذب
اســتثمارات خليجيــة جديدة
إليها للمســاعدة عــى تحريك
عجلة االقتصاد املأزوم .ويواجه
الرئيس الرتكــي الطامح لوالية
جديدة يف حزيران  2023تراجعا ً
كبــرا ً يف قيمة اللــرة الرتكية
ّ
وتضخمــا ً بلــغ  73.5يف املئة
بمعدّل ســنوي يف أيار ،ما يُلقي
بظالل الشك عىل احتمال إعادة
انتخابه بعدما أمىض عق َديْن عىل
رأس الدولة الرتكية.
ور ّدا ً عــى أســئلة لوكالة
«فرانس بــرس» ،رأت الباحثة
والخبــرة يف الشــؤون الرتكية
يف املجلس األوروبــي للعالقات
الدوليــة أصيل ايدينتاســباس
أن «الهــ ّم الرئيــي لرتكيا هو
الحصول عىل تمويالت سعودية
لدعم خزائن البنك املركزي التي
تفرغ بشكل خطر».

خالل مسيرة التشييع في جنين أمس (أ ف ب)

أرض جنني ،أثناء التصدّي لقوات االحتالل املقتحمة
للمدينة» أمس.
كمــا نــدّدت وزارة الخارجيــة واملغرتبــن
الفلسطينية يف بيان بـ»جريمة اإلعدام امليداني التي
ارتكبتها قوات اإلحتالل» ،معترب ًة أن «هذه الجريمة
البشــعة تأتي يف ظ ّل موجة تصعيد احتاليل يف األرض

الفلســطينية املحت ّلة ،وترجمة عمليــة لتعليمات
وتوجيهات املستوى السيايس اإلرسائييل».
ورأت أن «هذا ر ّد إرسائيل الرسمي عىل الدعوات
واملطالبــات األمريكية لوقف التصعيــد قبل زيارة
الرئيس األمريكــي جو بايدن» ،يف وقــت كثف فيه
الجيش اإلرسائييل عملياته يف مخيّم جنني ومحيطه.

أثيناُ :ن ّ
فضل "النهج الديبلوماسي" مع أنقرة
أوضــح رئيس الــوزراء اليونانــي كريياكوس
ميتسوتاكيس من قربص أمس أن بالده تُ ّ
فضل «النهج
الديبلومايس» عىل «الســجال اللفظي» مع تركيا ،يف
شأن نزاعاتهما القديمة حول املجال الجوّي والحدود
البحرية والتنقيب عن الغاز يف بحر إيجه.
وبعــد لقــاء الرئيــس القــريص نيكــوس
أناستاسيادس يف العاصمة نيقوســيا ،أشار رئيس
الوزراء اليوناني إىل أنه يُريد «تنسيق الجهود يف مواجهة
االضطرابات األخرية يف رشق البحر املتوسط».
واعتــر أن أفضل دفاع لليونــان وقربص «ض ّد
أي نزعة تحريفية» هو القانــون الدويل والتحالفات
اإلقليمية القوية و»قواعد املمارســة الديبلوماسية
الجيّدة» .وأردف« :أعتقد أن هذا هو النهج الصحيح».
وبدا أن ميتســوتاكيس يُريد نزع فتيل التصعيد
اللفظي مع تركيــا ،عىل الرغم من أنــه لم يذكرها
باإلسم ،وقال« :سنكون قادرين قريبا ً عىل العودة إىل
وضع أكثر هدوءا ً والحفاظ دائما ً عىل قنوات االتصال
مفتوحة والتــي ال ينبغي أبدا ً إغالقها حتّى يف أصعب
األوقات».
أمّ ا الرئيس القربيص فقــال إنّه يتوقع أن تدعم
القمّ ة األوروبّية يف بروكســل األسبوع املقبل ،اليونان
وقربص بقوّة ض ّد أي جهة تُشــ ّكك يف سيادتهما أو
وحدة أراضيهما.

أناستاسيادس ُيصافح ميتسوتاكيس بعد توقيعهما
على إتفاقات ثنائيّة في نيقوسيا أمس (أ ف ب)

ويدور خالف بني أثينا ونيقوسيا من جهة وأنقرة
من جهة أخرى يف شــأن الحــدود البحرية وحقوق
التنقيب عن الغاز يف األجــزاء املتنازع عليها من بحر
إيجه ويف رشق البحر املتوســط .وتتّهم اليونان تركيا
بإرسال طائرات مقاتلة للتحليق فوق جزر يونانية.
وأدىل ميتسوتاكيس بهذه الترصيحات خالل زيارة
إىل جمهورية قربص ،حليفته املق ّربة التي ال تربطها
عالقات ديبلوماسية بأنقرة منذ أن غزا الجيش الرتكي
شــمال الجزيرة العام  1974ر ّدا ً عىل محاولة انقالب
طالب ّ
منفذوها بض ّم الجزيرة إىل اليونان.

لندن ُتوافق على طلب تسليم أسانج إلى الواليات المتحدة
وافقت وزيــرة الداخلية الربيطانية بريتي باتيل
ّ
مؤسس موقع
عىل طلب الواليات املتحدة تســليمها
«ويكيليكس» جوليان أسانج ،الذي تُالحقه واشنطن
املرسبة،
الرسية
بتهمة نرش كمّ يات كبرية من الوثائق
ّ
ّ
بينما سارع موقع «ويكيليكس» إىل اعتبار ذلك «يوما ً
مظلما ً لح ّرية الصحافة وللديموقراطية الربيطانية»،
معلنا ً أن أسانج سيستأنف القرار.
وبعد مواجهة قانونية طويلة شــهدت تطوّرات
كبرية ،سمح القضاء الربيطاني رسميّا ً يف  20نيسان
بتسليم أســانج إىل القضاء األمريكي .لكن األمر تُرك
لوزيــرة الداخلية الربيطانية للتوقيع عىل مرســوم
التســليم ،وهو ما فعلته باألمس ،فيما أكدت زوجة
أسانج ستيال أســانج خالل مؤتمر صحايف أن «هذه
ليست نهاية الطريق .سنُواصل الكفاح وسنستخدم
ك ّل وســائل الطعن» ،وطالبت بوضع ح ّد ملا تعتربه
«قضية سياسية».
من جهتها ،أوضحت املحامية جينيفر روبنسون
التي تُدافع عن أســانج أنه ســيُقدّم اســتئنافا ً إىل
القضاء الربيطاني خالل  14يومــا ً «وإذا لزم األمر
أمام املحكمة األوروبّية لحقوق اإلنسان» .وتابعت:

«ما زلنا ندعــو إدارة (الرئيس األمريكي جو) بايدن
إىل إســقاط هذه القضية بسبب التهديد الخطر الذي
تُمثلــه عىل ح ّرية التعبري يف كافــة أنحاء العالم ويف
الواليات املتحدة ،ونُواصل دعوة الحكومة األسرتالية
إىل التحــ ّرك وحماية هذا املواطن األســرايل وهو يف
خطر».
ويف حال سمح باإلستئناف ،فقد ال تُعقد جلسة
حتّى أوائل  ،2023كما أوضحت كيت غولد ،الرشيكة
ّ
املتخصص يف قضايا
يف مكتب املحامــاة «بيندمانز»
تســليم املجرمــن ،لوكالة «برس أسوسييشــن».
وأضافــت أنه إذا ُرفض االســتئناف فقد يت ّم تأخري
تسليمه ألسباب صحية إذا كان أسانج «مريضا ً ج ّدا ً
وليس يف حالة تســمح له بأن يستق ّل طائرة مثالً»،
مشري ًة إىل أن أســانج «لديه أيضا ً إمكانية استئناف
قرار التسليم ألسباب تتع ّلق بحقوق اإلنسان ،إذا كان
ذلك رضوريّا ً لتجنّب ظلم حقيقي».
ويف املقابل ،أوضح الناطق باسم وزارة الداخلية
الربيطانية أنــه «يف هذه القضية لــم تجد محاكم
اململكة املتحدة أن تســليم أسانج ســيكون قمعيّا ً
أو ظاملا ً أو يُشــ ّكل تجاوزا ً لإلجــراءات» ،الفتا ً إىل أن

املحاكــم الربيطانية «لم تجد أن تســليمه لن يكون
متوافقا ً مع حقوقه اإلنســانية ،بما يف ذلك حقه يف
محاكمة عادلة ويف ح ّرية التعبري ...وأنه أثناء تواجده
يف الواليات املتحدة سيُعامل بشكل الئق بما يف ذلك ما
يتع ّلق بصحته».
وتُعارض منظمات للدفاع عن ح ّرية الصحافة،
بينها «مراسلون بال حدود» ومنظمة العفو الدولية،
تسليمه ،خوفا ً من إخضاعه ،عىل الرغم من تأكيدات
الســلطات األمريكية ،لظروف حبــس انفرادي يف
الســجن قد تؤدّي إىل تفاقم خطر انتحاره .وح ّذرت
األمينة العامــة ملنظمة العفو الدولية أنييس كاالمار
من أن تسليم أسانج قد يُع ّرضه «لخطر كبري ويوجه
رسالة مخيفة إىل الصحافيني يف كافة أنحاء العالم».
وأســانج محتجز منذ  3ســنوات يف ســجن
«بيلمارش» الشديد الحراسة بالقرب من لندن ،حيث
تزوّ ج من ســتيال موريــس يف آذار ولديهما طفالن
ولدا عندما كان أســانج يعيش يف سفارة اإلكوادور
ّ
مؤســس «ويكيليكس»  7سنوات
يف لندن .وأمىض
يف هذه الســفارة التي لجأ إليها العام  ،2012عندما
كان ح ّرا ً بعد إطالق رساحــه بكفالة .وكان يخىش

عقيلة جوليان أسانج خالل مؤتمر صحافي
في لندن أمس (أ ف ب)

أن يُســ ّلم إىل الواليات املتحدة أو السويد ،حيث كان
مالحقا ً بتهمة اغتصاب ،لكن الدعوى أُســقطت يف
وقت الحق .واعتقلته الرشطة الربيطانية يف نيســان
 2019وسجنته.
ويُطالــب القضاء األمريكي بتســ ّلم أســانج
ملحاكمتــه بتهمة نرشه ،اعتبارا ً مــن  ،2010أكثر
رسية عن أنشــطة عســكرية
من  700ألف وثيقة ّ
وديبلوماســية أمريكيــة ،ال ســيّما يف العــراق
وأفغانستان.

٢٠

الـــعـــــالـــــم
العـــدد  - ٨٦٣السنــــة الثــالثــة

الــســبــت  ١٨حــزيــران 2022

الصين ُت ّ
دشن حاملة الطائرات "فوجيان"
أطلقت الصني رســميّا ً أمــس حاملة
طائرات ثالثة خالل مراســم أُقيمت بمناسبة
إنزال السفينة إىل املياه يف حوض لبناء السفن
يف شــنغهاي ،بحســب ما ذكرت وكالة أنباء
الصني الجديــدة «شــينخوا» .وهي حاملة
الطائرات الثانية التي تُبنى ك ّليا ً يف الصني وأكثر
تطوّرا ً بكثري من الحاملتَ ْي السابقتَ ْي .لكنّها
لن تُســ ّلم إىل القوات البحرية ّإل بعد تجارب
عدّة يف البحر .ولم توضح الوكالة موعد تسليم
حاملة الطائرات الجديدة ووضعها يف الخدمة.
وأظهرت صور مــن تلفزيون «يس يس
تي يف» الرســمي املئات من أفــراد البحرية
يرتدون قمصانا ً وقبّعــات ورساويل بيضاء
وهم ي ّ
ُصفقون أمام حاملة الطائرات عىل وقع
موسيقى.
ووفقا ً للتقاليدُ ،كرست زجاجة شمبانيا
عىل متن الســفينة التي كان هنــاك من ك ّل
جانب منها نفاثات ضخمــة من املياه ،فيما
أُطلقت ألعاب نارية.

وأُطلــق عىل حاملــة الطائرات اســم
«فوجيــان» تيمنا ً بمقاطعة صينية عىل غرار
الحاملتَ ْي السابقتَ ْي «لياونينغ» و»شاندونغ».
وتتميّز حاملة الطائرات الصينية الثالثة هذه
عن الحاملتَ ْي األخري َْي بحجمها الكبري ،فضالً
عن تمتعها بمنجنيق إلطالق الطائرات ،وفق
وكالة «شينخوا» ،فيما تتمتّع حاملتا الطائرات
السابقتان بمنصة إلقالع الطائرات.
ويســمح نظــام املنجنيــق للطائرات
بحمــل كمية أكرب مــن الوقود واألســلحة.
وســيعمل نظام املنجنيق املتطــوّر بالطاقة
الكهرومغنطيسية .والسفينة مصمّ مة لحمل
أكثر من  80ألف ّ
طن.
ووضعت حاملة الطائرات الصينية األوىل
«لياونينغ» يف الخدمة العام  ،2012وتُستخدم
خصوصا ً
ّ
كمنصة تدريب .وســمحت الخربة
املستقاة منها ببناء أوّل حاملة طائرات تُبنى يف
الصني ُ
سمّ يت «شاندونغ» ووضعت يف الخدمة
نهاية العام .2019

أخبار سريعة
أالباما :قتيالن وجريح
داخل كنيسة

خالل مراسم إنزال السفينة إلى المياه في حوض لبناء السفن في شنغهاي أمس (أ ف ب)

وأتى إنــزال «فوجيان» إىل املياه وســط
توترات جيوســراتيجية كبــرة بني الصني
والواليات املتحدة يف شأن جزيرة تايوان البالغ
عدد سكانها  24مليون نسمة والتي تعتربها
ً
إضافــة إىل بحر
بكني مقاطعــة تابعة لها،
الصني الرشقي والجنوبي .وقد عمدت البحرية
الصينية يف السنوات األخرية إىل تمرير حاملتَ ْي

الطائرات وســفن حربية أخرى تابعة لها يف
مضيق تايوان الذي يفصل الصني القارية عن
تايوان.
وتملك الواليــات املتحدة العدد األكرب من
حامالت الطائرات يف الخدمة ( )11تليها الصني
( )2واململكة املتحدة ( )2وإيطاليا ( )2وروسيا
( )1وفرنسا ( )1وإسبانيا ( )1والهند (.)1

تـتـمـــات
ميقاتي "عارف ما في غيرو" والمعارضة ّ
تحضر "مفاجأة"

ّ
لكن ميقاتي الذي أوصد الباب يف وجه «البازار الباســييل» ،لم يُخف رغبته يف البقاء يف ســدة
الرئاســة الثالثة من خالل إبداء استعداده لالستمرار يف «تحمل املســؤولية واإلقدام عىل الخدمة
العامة بشجاعة املواجهة» من دون االنزالق إىل مربّع «االنتحار واملواجهات العبثية» ...وهو رأت فيه
مصادر سياســية «إعالنا ً رصيحا ً من رئيس حكومة ترصيف األعمال بأنه طامح لوالية حكومية
جديدة تتيح له قطف ثمار ما زرعه من بذور تواصل مع املجتمعني العربي والغربي وصندوق النقد
الدويل يف الفرتة املاضية» ،معترب ًة ّ
أن «نربة التحدي التي اســتخدمها (أمس) تعكس اطمئنانه إىل
أنه املرشح األوفر حظا ً يف استشارات الخميس ،ســوا ًء ألسباب خارجية متصلة بالدعم الفرنيس
واألمريكي املســتمر إلعادة تكليفه ،أو ألسباب داخلية مردّها بشــكل أساس إىل أنه «عارف ما يف
غريو» عىل مستوى بورصة الرتشيحات الجدّية لرئاسة الحكومة».
أما عىل ضفة قوى املعارضة فتختلف الحســابات والتحضريات لالســتحقاق الحكومي ،إذ
كشــفت مصادر نيابية لـ»نداء الوطن» عن ارتفاع وترية االتصاالت واملشاورات خالل الساعات
األخرية عىل خطوط التواصل بني الكتل النيابية الحزبية والتغيريية املعارضة بغية محاولة التوصل
إىل اسم شــخصية توافقية يف ما بينها ليتم ترشــيحها ملهمة التكليف الحكومي ،ولم تستبعد يف
نهاية املطاف أن تشهد استشارات الخميس «مفاجأة» يتم التحضري لها بكثري من التأني والدراية
بحســابات املعركة وموجباتها لكي تأتي نتائجها مغايرة لنتائج انتخابات نيابة رئاسة املجلس
النيابي وهيئة مكتب املجلس واللجان.
أن الجميع مدرك ّ
وإذ أكدت ّ
أن «التكليــف يشء والتأليف يشء آخر يف ظل التجارب التاريخية
املريرة مع العهد العوني عىل امتداد االســتحقاقات الحكومية السابقة» ،رأت املصادر يف املقابل ّ
أن
«األولوية اليوم هي إلعادة التوازن النيابي ملصلحة القوى املعارضة يف اســتحقاق التكليف لتأكيد
النية عىل إحداث التغيري املنشــود يف إدارة شــؤون الدولة ومؤسساتها بدءا ً من السلطة التنفيذية
ً
الفتة يف الوقت نفسه إىل ّ
أن
املؤتمنة عىل تحضري وتنفيذ خارطة اإلصالحات املطلوبة إلنقاذ البلد»،
«الفريق اآلخر يعمل بأقىص جهوده إلعادة تكريس أكثريته النيابية يف االستحقاق الحكومي سوا ًء
من خالل تكرار سيناريو أكثرية الـ 65يف عملية التكليف أو عرب محاولته الدفع باتجاه ضمان إبقاء
الترشذم ســائدا ً بني صفوف األحزاب السياسية املعارضة والقوى التغيريية» ،مع إ ِشارتها يف هذا
اإلطار إىل املعلومات التي نقلت تمني رئيس مجلس النواب نبيه بري عىل كتلة «اللقاء الديمقراطي»
يف حال عدم القبول بإعادة تكليف ميقاتي «أق ّله عدم تسمية أي مرشح آخر للتكليف».
تزامناً ،وغداة حكم املحكمة الدولية الخاصة بلبنان بالسحن املؤبد خمس مرات عىل عنارص
«حزب الله» سليم عياش وحسن مرعي وحسني عنييس لثبوت ضلوعهم يف جريمة اغتيال الرئيس
الشهيد رفيق الحريري ،لفت إعالن عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب مروان حمادة عزمه التقدّم
بعد غد االثنني «بسؤال إىل الحكومة» الستيضاح كيفية تعاطيها مع موجبات هذا الحكم ومطالبتها
مع وزير العــدل باتخاذ املقتىض القانوني والعديل يف ضوء ما صدر عن املحكمة ،ال ســيما عقب
مطالبة املدعي العام نورمان فاريل برضورة العمل عىل تسليم املدانني إىل العدالة.
ويف املواقف العربية والدولية ،اسرتعى االنتباه ترحيب اململكة العربية السعودية بحكم املحكمة
الخاصة بلبنان ودعوتها «املجتمع الدويل إىل االضطالع بدوره تجاه لبنان الذي يعاني منممارسات
الجماعات املدعومة من إيران» ،مشــدد ًة عىل ّ
أن «ممارســات «حزب الله» تسببتبفوىض غري
مســبوقة بلبنان» ،مع التأكيد عىل ّ
أن «حكم املحكمة الدوليةالخاصة باإلجماع ضد عمالء «حزب
ٌ
إحقاق للعدالة» .
الله»
وكذلك ،رحّ بت الخارجية األمريكية عىل لســان املتحدث باســمها نيد برايس بالقرار الصادر
باإلجماع عــن املحكمة الدولية ،منوّها ً بحكم املحكمة الدوليــة بوصفه «يمثل عالمة بارزة طال
انتظارها يف السعي لتحقيق العدالة لشعب لبنان».

هل تنعكس "تعقيدات الترسيم" على إتفاقية الغاز؟

وتســمح العقوبات وفقا ً لقانون قيرص الذي أصدرته الواليات املتحدة العام  ،2019بتجميد
أصول أي شخص يتعامل مع ســوريا ،بهدف إجبار نظام الرئيس السوري بشار األسد عىل وقف
الحرب األهلية املستمرة منذ  11عاما ً واالتفاق عىل ح ّل سيايس.
من حيث املبدأ إن الغاز املرصي ،إىل جانب صفقة منفصلة السترياد الكهرباء من األردن ،يمكن
أن يرفع إمدادات الكهرباء يف البالد من ساعتني فقط يف اليوم إىل ما يصل إىل عرش ساعات.
هذا األمر لن يحصل بني ليلية وضحاها أو خالل أشهر معدودة بل سيستغرق وقتاً ،وسط إبداء
مصادر مواكبة للملف هواجسها من إمكانية انعكاس تعقيدات ملف ترسيم الحدود البحرية بني
لبنان وإرسائيل عىل املوقف األمريكي من اتفاقية استرياد الغاز املرصي وتعثر دخولها حيّز التطبيق
يف حال عدم تقديم االســتثناءات املطلوبة من مفاعيل عقوبات قيرص لتأمني استجرار الكهرباء
األردنية عرب سوريا إىل لبنان.

وتتوسط "لتخفيف الضربات...
طهران تتو ّدد لواشنطن "نوويًا"
ّ

وبينما كشــفت التقارير األمريكية ّ
أن إرسائيل ّ
تنســق مع الواليات املتحدة مسبقا ً يف مسألة
ّ
شن الهجمات العسكرية واألمنية عىل إيران ،تحدثت وسائل إعالم إيرانية معارضة أمس عن مقتل
الضابط يف القوّة الجوّية التابعة لـ»الحرس الثوري» وهاب فرامرزيات بظروف غامضة يف شمال
غــرب البالد ،يف وقت كان الفتا ً باألمس طلب اإلمارات من طهران تقديم تطمينات لجريانها يف دول
الخليج واملجتمع الدويل يف شأن ســلمية برنامجها النووي .وخالل مؤتمر صحايف للهيئة النووية
اإلماراتية أعلن فيه عن منح الرشكة املشغلة ترخيصا ً للبدء يف العمل عىل إنتاج الطاقة من الوحدة
الثالثة من بني أربعة مفاعالت ،قال املندوب الدائم لإلمــارات لدى الوكالة الذرية حمد الكعبي ر ّدا ً
عىل سؤال لوكالة «فرانس برس» يف شأن التطوّرات األخرية حيال الربنامج النووي اإليراني« :هناك
بواعث قلق» ،داعيا ً طهران إىل «التعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية» ومشددا ً عىل أنه
يتوجب عليها «تقديم تطمينات لدول املنطقة يف شأن سلمية برنامجها النووي».
ويف املقابل ،انتقــد الرئيس اإليراني إبراهيم رئييس واشــنطن لفرضها عقوبات جديدة عىل
منتجني إيرانيني للبرتوكيماويات تشتبه الواليات املتحدة يف أنهم يتحايلون عىل العقوبات الدولية،

وقــال رئييس أمام منارصيه« :أنا متفاجئ (من ترصّف) األمريكيني :من جهة ،يوجّ هون رســالة
لصالح التفاوض من أجل إتفــاق ،ومن جهة أخرى يُمدّدون الئحة العقوبات .ال أفهم كيف يُمكن
لذلــك أن يعمل؟» ،معتربا ً أنّه «يجب أن يُعطينا العالم الحــق بعدم الوثوق بالواليات املتحدة ألنّهم
ينتهكون إتفاقاتهم».
ويف األثناء ،يُراقب مسؤولو اســتخبارات أمريكيون وإرسائيليون بحذر تزايد نشاط طهران
النووي ،إذ بدأت أخريا ً بحفر شــبكة أنفاق واسعة لبناء منشــآت نووية جديدة يف أعماق الجبال
يُمكنها تحمّ ل القنابل الخارقة للتحصينات والهجمات اإللكرتونية ،بحســب ما كشفت صحيفة
«نيويورك تايمز» التي أوضحت أن الواليات املتحدة وإرسائيل تُراقبان البناء يف املوقع منذ أشــهر
عدّة ،لكنّهما امتنعتا عن التعليق علناً ،باستثناء إشارة موجزة أدىل بها وزير الدفاع اإلرسائييل بيني
غانتس الشهر املايض .وأشارت الصحيفة إىل أن صور األقمار اإلصطناعية أظهرت أن املوقع الجديد
يقع بالقرب من منشأة نطنز النووية التي تع ّرضت لهجوم العام .2020
وإذ نقلت «نيويورك تايمز» عن مســؤولني أمريكيني أن واشنطن تُراقب بناء املنشأة الجديدة
منذ أكثر من عام لكنّها ليســت قلقة ج ّدا ً ألن اإلنتهاء من بنائها يحتاج لسنوات عدّة ،أوضحت أن
إدارة الرئيس األمريكي جو بايدن تؤكد أن هناك متّسعا ً من الوقت للتعامل مع هذه املنشأة من خالل
أن املجمّ ع الجديد الكبري ج ّدا ً
املفاوضــات إن أمكن ،وبالقوّة إذا لزم األمر .يف حني رأى اإلرسائيليون ّ
دليل آخر عىل جهد إيراني ال هوادة فيه للســعي وراء صنع قنبلة نووية ،ما اعتربوه يمنح تل أبيب
الحجة لتربير هجماتها املتك ّررة عىل الربنامج النووي اإليراني والعلماء واملهندسني الذين يقفون
خلفه.

بروكسل توصي بترشيح أوكرانيا لالتحاد األوروبي

ّ
لكن روســيا اتّهمت األوروبّيني بـ»التالعب» بأوكرانيا ،محــ ّذر ًة من أن كييف «لن يكون لها
مستقبل مرشق» ،يف وقت زار فيه رئيس الوزراء الربيطاني بوريس جونسون كييف بعد زيارة أوىل
قبل نحو شه َريْن .وخالل مؤتمر صحايف يف العاصمة األوكرانية ،أعلن جونسون أنه سيُواصل تقديم
«املعدّات العسكرية التي تحتاجون إليها كما حصل منذ البداية ،ومن اآلن وصاعدا ً بالتأكيد التدريب
الالزم الذي يُرافقها حتّى تتم ّكنوا ،الشعب األوكراني والقوات املس ّلحة األوكرانية ،من إخراج املعتدي
من أوكرانيا».
وكشف بيان صادر عن «داونينغ ســريت» أن جونسون «عرض إطالق برنامج تدريب كبري
للقوات األوكرانية يُمكن أن يشــمل تدريب ما يصل إىل  10آالف جنــدي ك ّل  120يوماً» ،فيما رأى
جونســون أن برنامج التدريب العسكري هذا «يُمكن أن ي ّ
ُغي معادلة هذه الحرب من خالل توجيه
أقوى القوات ،أي تصميم األوكرانيني عىل اإلنتصار» ،الفتا ً إىل أن «قوات (الرئيس الرويس فالديمري)
بوتني تتع ّرض لضغوط شديدة وتُعاني خسائر فادحة».
ويف املقابل ،وجّ ه بوتني انتقادات شديدة إىل الغرب ،معتربا ً أن العالم يم ّر بمرحلة تغيري جذري،
وأن مــا بعد الحرب يف أوكرانيا لن يكون كما قبلها ،وأن عهد األحادية القطبيّة انتهى .ورأى بوتني
خالل خطاب طويل له أمام منتدى سانت بطرسبورغ االقتصادي الدويل أن الحرب االقتصادية عىل
روسيا محكوم عليها بالفشــل منذ البداية ،وأن الغرب أرضّ باقتصاده ،واألمر الذي يظهر واضحا ً
يف ارتفاع األســعار يف الواليات املتحدة وأوروبا ،مؤكدا ً أن بالده ليس لديها «أي يشء ضدّ» انضمام
أوكرانيا املحتمل إىل االتحاد األوروبي.
وإذ قال« :روسيا ال تُهدّد أحدا ً باألسلحة النووية ،فنحن نمتلكها ،ويجب عىل الجميع أن يعرفوا
ذلك ،وسنســتخدمها إذا لزم األمر لحماية سيادة بالدنا» ،شــدّد الرئيس الرويس عىل أن الحرب يف
أوكرانيا ليس لها أي عالقة بالصعوبات االقتصادية العاملية ،ال سيّما تضخم أسعار الطاقة ،محمّ الً
مسؤوليّتها للغرب و»سياســته االقتصادية الخاطئة» ،يف حني ح ّذر مكتب األمم املتحدة لتنسيق
الشــؤون اإلنسانية يف بيان من أن الوضع اإلنســاني يف ك ّل أوكرانيا ،وخصوصا ً يف رشق دونباس،
مقلق للغاية ويواصل التدهور برسعة.
ميدانيّاً ،ال تزال القوات األوكرانية تواجه صعوبات يف دونباس ،إذ أعلن حاكم منطقة لوغانسك
ســرغي غايداي أن مصنع «آزوت» الكبري للكيماويات يف سيفريودونيتسك ،حيث لجأ نحو 500
مدنــي إىل جانب الجنود األوكرانيني ،يتعــ ّذر اخالؤه من دون «وقف كامل إلطالق النار» بســبب
«القصف املستم ّر والقتال».
ويف ليسيتشانســك ،أدّت رضبة صاروخية عىل «بيت الثقافة» ،حيث لجأ ســكان املدينة ،إىل
ســقوط  3قتىل و 7جرحى ،كما أعلن املكتب اإلعالمي للرئيــس األوكراني ،فيما تحدّثت البحرية
األوكرانية عن تدمري ســفينة قاطرة روسية «فاســييل بيخ» كانت تنقل أسلحة وذخائر يف البحر
األسود إىل جزيرة الثعابني التي أصبحت رمزا ً للمقاومة األوكرانية.
وبينما اعترب قائد هيئة أركان القوّات املســ ّلحة الربيطانيّة األمريال طوني راداكني ّ
أن روسيا
«خرست منذ اآلن» حربها يف أوكرانيا «من الناحية اإلســراتيجيّة» و»لن تُسيطر أبداً» عىل البالد،
ادّعــى الجيش الرويس أن حواىل « 7000مرتزق أجنبي» من  64دولــة وصلوا إىل أوكرانيا منذ بدء
النــزاع ،الفتا ً إىل أن حواىل  2000منهم ُقتِلوا .بالتزامن ،اعترب زعيم منطقة دونيتســك اإلنفصالية
دينيس بوشيلني أنه يجب عىل موســكو مواصلة هجومها العسكري «لتحرير» أوكرانيا بأكملها
واالستيالء عىل كييف.
توازياً ،ذكر الرئيس األمريكي جو بايدن أنه ال يعلم أين يتواجد األمريكيون الثالثة الذين أفادت
ّ
وحض األمريكيني
تقارير بفقدان أثرهم يف أوكرانيا ،حيث تطوّعوا للقتال يف مواجهة الغزو الرويس،
عىل عدم السفر إىل أوكرانيا ،يف وقت أعلن فيه الجيش الدنماركي أن سفينة حربية روسية انتهكت
املياه اإلقليمية الدنماركية م ّرتَ ْي.
وحول ملف الطاقة ،أدّى قطع موســكو إمدادات الغاز الطبيعي عن فرنسا التي باتت أحدث
دولة أوروبّية تُحــرم من هذا املورد ،باإلضافة إىل خفض هذه اإلمدادات بشــكل حاد عن إيطاليا
وأملانيا ،إىل إحداث اضطراب يف خطط تخزين الغاز األوروبّية تحضريا ً للشــتاء املقبل .كما سيكون
خفض إمدادات الغاز مكلفا ً للدول الصناعية مثل أملانيا ،حيث تحتاج الصناعات الكيماوية والفوالذ
واالسمنت واألسمدة إىل كمّ يات هائلة من الغاز.

ُق ِت َل شخصان وأُصيب آخر ج ّراء
إطالق نار حصل داخل كنيسة في
فيستافيا هيلز في أالباما بجنوب
الواليات المتحدة .وأوضحت شرطة
فيستافيا هيلز عبر صفحتها على
«فيسبوك» أن  3أشخاص في
كنيسة «سانت ستيفن» أُصيبوا
برصاص ،مشير ًة إلى أن المُهاجم
دخل الكنيسة وأطلق النار مصيبا ً
 3أشخاص ،توفي اثنان منهم.
وأكدت أنها أوقفت مشتبها ً فيه
وأن «التهديد زال» .وحصل إطالق
النار بُعيد الساعة  18:00بالتوقيت
المح ّلي خالل تنظيم مأدبة طعام،
بحسب موقع «سانت ستيفن»
اإللكتروني .وأثارت عمليات إطالق
النار الجماعي المتك ّررة غضبا ً
واسعا ً في الواليات المتحدة ،وسط
مطالبات بتشديد قوانين حمل
األسلحة.

مقتل مقاتلين أكراد
بضربة مسيّرة تركية
في العراق

ُق ِت َل  4مقاتلين من حزب
«العمال الكردستاني» التركي
المعارض وجرح آخر في
قصف ّ
نفذته أمس «طائرات
مسيّرة تركية» في كردستان
العراق .وأوضح «جهاز
مكافحة اإلرهاب» في اإلقليم
عبر منشور على «فيسبوك»
أن «طائرات بال طيّار للجيش
التركي استهدفت عربة لمقاتلي
حزب «العمال الكردستاني»
في كالر» ،بينما ذكرت وزارة
الدفاع التركية في تغريدة أنها
حيّدت « 6من إرهابيي حزب
«العمال الكردستاني» في
ً
شمال العراق»،
موضحة أن ذلك
يندرج في إطار عملية «قفل
المخلب» التي تُ ّ
نفذها في هذه
المنطقة .ولم يُشر البيان إلى
موقع العمليةّ .
لكن ناطقا ً باسم
الوزارة أوضح لوكالة «فرانس
برس» أن «كالر تقع في مكان
أبعد جنوباً» .ويأتي الهجوم بعد
يومَ يْن على قصف تركي مماثل
استهدف «مركزا ً لحزب «العمال
الكردستاني» كان يجتمع فيه
قادة كبار» من الحزب يقع في
سنجار بشمال العراق.

تونس :توقيف
رئيس تحرير "الشاهد"
أوقفت الشرطة التونسية رئيس
تحرير موقع «الشاهد» لطفي
الحيدوري ،المق ّرب من حزب
ّ
«النهضة» اإلسالمي،
وتحفظت
عليه على ذمّ ة التحقيق في قضية
مرتبطة بشركة متّهمة بالتآمر
على أمن الدولة .وأُلقي القبض
على الحيدوري الخميس بسبب
معامالت مالية اعتُبرت مشبوهة
بين شركة تُموّل موقعه وشركة
«إنستالينغو» إلنتاج المحتوى
الرقمي المالحقة قضائياً،
بحسب ما أفاد محاميه سمير
بن عمر وكالة «فرانس برس»،
الذي أوضح أن الحيدوري لم
يُمارس «أي مسؤولية إدارية»
في الموقع اإللكتروني تُب ّرر
اإلجراءات المتّخذة بحقه .وتخضع
«إنستالينغو» لتحقيق قضائي منذ
العام  2021ووجّ هت إليها تُهم
أبرزها «التآمر على أمن الدولة»
و»التحريض على العنف».

تســـــالي ٢١
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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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 – 1رسام فرنسي راحل  -مدينة نيجيرية.
 - 2كاتب فرنسي راحل من مؤلفاته “ Le
 - ”Cinquième Livreكاتب فرنسي راحل من
مؤلفاته “.”L’Ingénu
 - 3نأتي بعد  -الذي ال تجربة له وال خبرة فينخدع
 من أكبر علماء األندلس. - 4س ّيدة  -إحسان  -أداة شرط  -أوضح األمر.
 - 5اختفاء  -سنور  -حبر  -ضمير متصل.
 - 6ممثلة إنكليزية نالت جائزة أوسكار أفضل
ممثلة لعام  2006عن فيلم “- ”The Queen
للنفي.
 - 7بنايات تضم التحف واللوحات الفنية واآلثار
التاريخية  -ممثل أميركي راحل من أفالمه
“.”Sergeant York
 - 8ازدياد حجم الجسم  -مدينة إماراتية  -ضوء.
 - 9متسلّط أو راجح  -نعم بالروسية  -فرق
عظيمة من الجيش.
 - 10ضعف  -يجري في العروق  -ضمير متصل
 أمان واستقرار.سك ُمند ِمج  -صحيفة
تما
م
ِ
 - 1 1عا ئلة ُ -
بريطانية.
 - 12جامعة أميركية  -أحصى وحسب  -بئر
باألجنبية  -مؤلف موسيقي نمساوي راحل.
 - 13دولة جزرية في الشرق األوسط  -الم برفق
 من مؤلفات ميخائيل نعيمة. - 14مخرج سوري أميركي راحل من أفالمه
“الرسالة” و “أسد الصحراء” وغيرهما  -ثغره.
 - 15تما ُي ل من ُسكر أو مرض ونحوهما  -كاتب
فرنسي من أصل روسي راحل فاز عن رواياته
“ ”L’Araigneبجائزة غونكور في العام .1938

المربعات الذهبية

أكمل تعبئة المربعات رقم في كل مربع باستخدام االرقام من  1الى ،9
كل خط أفقي وعمودي يحتوي على  8أرقام مختلفة غير متشابهة .الرقم
المد ّون فوق المربعات وفي أسفلها وعلى جانبيها هو حاصل مجموع
 4أرقام موجودة داخل  4مربعات .وضعنا أرقاما ً في مكانها الصحيح
لمساعدتك.

8

أفقي ًا
 – 1روائي أميركي راحل من مؤلفاته “ The Sun
 - ”Also Risesاتصل بقرابة.
 - 2شاعر أميركي راحل من مؤلفاته “Leaves of
 - ”Grassكان أقل طوال من غيره.
 - 3جاهل قليل ال ِفطنة  -ضد اآلخر  -الجوف.
 - 4من األمراض  -بلدة لبنانية في قضاء الشوف
 غ ّير الشيء  -مدينة في فلسطين.الشيء بالهواء  -تم ّرد
 - 5ش َّدة جريان الماء  -مأل ّ
وخالف األوامر.
لحم ُه  -حزن  -حب -
ى
خ
ر
ت
واس
رب
ُ
ْ َْ َ
اض َط َ
ْ -6
بسط  -للتوجع والشكوى.
 - 7ممثل أميركي راحل من أفالمه “To Catch a
 - ”Thiefوضوح وظهور.
 - 8نقطع اللحم قط ًعا صغيرة  -رحم أشد الرحمة
 المكان الصلب الصعب. - 9متشابهان  -إحدى القارات  -من يخاف الله
ويمتثل ألوامره.
 - 10أداة استثناء  -حياة حاضرة  -سعل  -من
يحسم األم َر.
 - 11نسقوا ونظموا  -حضن اإلنسان  -رفق
باإلبل  -جوهر.
 - 12عملة دولة آسيوية  -سطل  -نعم باألجنبية
 أمر فظيع. - 13كان واسعا فسيحا أكثر من غيره  -كاتب
وشاعر ومؤرخ عربي راحل ل َّقب بـ “تاج الرياسة”
و “أمين الدين” من مؤلفاته “«اإلشارة إلى من
نال الوزارة».
وحسن  -وزير خارجية فرنسي
 - 14زخرف
ّ
سابق.
 - 15الحلم  -عدد  -فطن لألمر.

األرقام األربعة
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الكلمات المبعثرة داخل المربعات هي أجوبة التحديدات المدونة بجانب اللعبة ،أعد جمعها بشكل صحيح لتحصل على
األجوبة المناسبة لهذه التحديدات وكتابتها مكان النقاط .عليك وضع أرقام هذه التحديدات داخل الدوائر الصغيرة
لألجوبة الصحيحة ،إجمع هذه االرقام لتحصل على المجموع المسجل عند اخر كل خط افقي وعمودي.
 - 1مناوبة ومداولة بين أمرين.
 - 2انقياد.
 - 3ثابت في مكانه ،جامد ال يتحرك.
 - 4قباحة األفعال والتصرفات.
بالساعات والدقائق
 - 5آلة يعرف بها الوقت َّ
والثواني.
 - 6مجموعة من األشياء المتتابعة.
 - 7ذات لون بين البياض والسواد.
 - 8مكشوط الجلد.
 - 9ك ّل امرأة متزوجة.
 - 10اسم جامع آلالت وأدوات الحرب في البر
والبحر والجو.
 - 11غير موجود.
 - 12انقطاع وتوقف.
 - 13متروكُ ،مهمل.
ُ - 14منبِّه و ُمثِير.
 - 15منهوب ،مسروق.
 - 16اتفاقَ ،ح ّل وسط.
ُ - 17مذلَّل.
عصم للزينة.
حلًى ُمست ِديرة ُتلبَس حول ال ِم َِ 18
 - 19فضاء أمام بناء.
 - 20من يقود السيارة.
 - 21ذو ستة أجزاء.
الحق و ُمطارد.
ُ - 22م ِ
- 23
تضجر وتأ ُّفف.
ُّ
 - 24مفا ِوض.
 - 25كان ذا حرارة مرتفعة أكثر من غيره.

ويتسة

ا ئـ ب س

ا ق ئـ س

سإنيقا

= 75
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سائب
اسمجة

اسأرو

اعةس

بقةمعا

احةس

لبموس

ماءرس

دمومع

تيإساء

يسدة

لةسلس

وخمسل

عمتقب

ستممر

لسأةح

تعرمس

خنسأ

داسيس

سرخم

تحإباس

= 47
= 65
= 49

=
71

=
55

=
46

=
79

= 89

=
74
حلول العدد السابق

أرقام األقوياء
تتألف هذه اللعبة من خمسة
خطوط أفقية وخمسة خطوط
عمودية وخطين قطريين .كل 102
خط مؤلف من خمس دوائر،
يجب وضع األرقام الخارجية 108
على ذات الخط (أفقيا وعموديا)
داخل الدوائر األربع الفارغة
(رقم في كل دائرة) شرط أن ال 99
تكون هناك أي أرقام متشابهة
في كل خط .مجموع األرقام 62
في كل خط أفقي وعمودي
وفي الخطين القطريين يجب 198
أن يكون 502

اوممس

68

76 100 61

الكلمات المتقاطعة

30
29 172
85

181

79

138

149

98

43

170

118 93 148

51

52
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الريــــاضـــية

العـــدد  - ٨٦٣السنــــة الثالثــــة

الـسـبـت  ١٨حــزيــران 2022

كـــرة سلــــة

حسم السلسلة  2-4بالفوز في بوسطن

"أن بي آي" :لقب سابع لووريورز
و"أم في بي" مستحق ّ لكوري

أحرز غولدن ستايت ووريورز لقب الدوري األميركي للمحترفين في كرة السلّة للمرة السابعة في تاريخه ،بفوزه على
مضيفه بوسطن سلتيكس  ،90-103حاسمًا سلسلة النهائي  2-4من أصل  7مباريات.
تألق يف املواجهة السادسة
وبشكل الفت موزع ووريورز
ســتيفن كــوري صاحب 34
نقطة ،ما جعله يســتحق أن
ينــال جائزة أفضــل العب يف
الدور النهائي.
وأصبــح غولدن ســتايت
ثانــي فريــق يحســم اللقب
يف أرض بوســطن بعــد لوس
أنجليس اليكرز يف العام ،1985
حارما ً الفريق األخرض ،املتوّ ج
 17مرة بالتساوي مع اليكرز،
من االبقاء عىل آماله يف االنفراد
مجددا ً بالرقــم القيايس بعدد
ألقاب الدوري.
وكان غولدن ستايت أحرز
اللقب يف األعوام  2015و2017
و 2018وخــر نهائي 2016
و ،2019بعــد أن أحــرز أول
لقبــن عندما كان يف فيالدلفيا
يف العامــن  1947و،1956
والثالــث تحت اســم غولدن
ستايت يف العام .1975
وبعد اكتفائه بـ 16نقطة
وفشــله يف ترجمــة أي مــن

لعب ويغينز دورًا مؤثرًا
في الفوز
محاوالته التســع من خارج
القوس خالل املباراة الخامسة،
الـــتي فاز فيهــا فريقه عىل
أرضه  ،94-104استعاد كوري
تألقه بتســجيله  6ثالثيـــات
من أصـــل  11محاولة ،منهيا ً
اللقاء كأفضل مســجل ()34
بالتســاوي مع نجم سلتيكس
جـايلن بـــراون ،كما ساهم
بـــ 7تمريرات حاســمة و7
متابعات.
وكمــا فعــل يف املبــاراة
الخامسة حني سجل  26نقطة
ولعــب الــدور الرئيس يف فوز
فريق املدرب ســتيف كري ،كان
الكندي أنــدرو ويغينز مؤثرا ً
أيضا ً بتسجيله  18نقطة مع 6
متابعات و 5تمريرات حاسمة،
يف لقاء سيطر عليه فريقه منذ
الدقائق األخــرة للربع األول

حتى وصل الفــارق بينهما اىل
 22نقطة يف الربع الثاني.

تتويج مستحق

وأخــرا ً حصل ســتيفن
كوري عىل تتويج فردي مرموق
ومســتحق ،هرب منه يف ثالث
مناسبات سابقة .فللمرة األوىل
يحرز املــو ّزع املخرضم جائزة
أفضــل العــب "أم يف بــي" يف
النهائي.
وعــى رغم مســاهمته يف
تتويــج فريقه بثالثــة ألقاب
( 2015و 2017و ،)2018لم يتم
اختيار كــوري أبدا ً أفضل العب
يف هــذه األدوار النهائية ،إىل ان
حان الوقت "الذهبي" يف ،2022
محــرزا ً الجائزة املرموقة بعدما
بلغ معدل تســجيله يف النهائي
 31.2نقطــة و 6متابعات و5
تمريــرات حاســمة يف املباراة
الواحدة من أصل ست.
ال يعني ذلك أنــه لم يظهر
بمســتوى رائع سابقاً ،إذ نجح
مرارا ً يف تقديــم مباريات جيدة

جداً ،لكــن زميليــه يف الفريق
أندريه إيغووداال لدفاعه القوي
عىل ليربون جيمــس ()2015
والهداف كيفن دورانت (2017
و )2018كانا أكثر حسما ً وثباتاً.
يا لــه من موســم لصانع
اللعب البالــغ  34عاماً ،والذي
اعتقــد كثــرون ان حقبته قد
انتهت بعد موســمني مخيبني
ع ّكرتهمــا االصابات ،خصوصا ً
"شــقيقه" كالي تومســون
ورحيــل دورانت ،لكــن بطل
الرميــات البعيــدة كان منقذا ً
لفريقــه وأعــاده اىل الواجهة
من بعيــد ليصبح مجددا ً "بطالً
للعالم" كمــا يطلق األمريكيون
عىل حامل لقب الدوري.
وألن الالعبني الكبار يثبتون
حضورهــم يف املواعيد الكربى،
وألن موقــف فريقــه غولدن
ســتايت أجربه أيضــا ً عىل ذلك
كونه واجه منافسة قوية أمام
بوسطن يف النهائي ،قدّم ستيفن
كوري أحد أفضل مستوياته.
فقــد كان كــوري ،أفضل

دردشـــة

شمعون لـ"نداء الوطن" :مستمرّ مع "بيروت"
وأحلم ببطولة العالم
ُ
فـــادي سمعــــان
أكد نجم فريق "بريوت فريست" الدويل
اييل شــمعون لصحيفتنــا ّ
ان بطولة كرة
السلة لهذا املوسم تُعترب األجمل واألقوى منذ
سنوات ،مشريا ً اىل ّ
أن فريقه قدّم يف الدوريّ
املنتظم أدا ًء جيدا ً جدا ً واستطاع أن يحقق 17
انتصارا ً متتاليــا ً بفضل التجانس والتفاهم
بني الالعبني وتنفيذ خطــط املدرب دفاعيا ً
ّ
"لكــن هذا األمر لم
وهجوميا ً بحذافريها،
يكن يعني ّ
بأن النهائي الذي كنا سنخوضه
أمام فريق الريايض ســيكون ســهالً كما
اعتقد معظم املراقبني املحلينيّ ،
وان النتيجة
ستكون محسومة ( )0-4ملصلحتنا ،ولهذا
عانينا كثريا ً يف حسم اللقب".
وتابع" :حتى يف الــدور نصف النهائي
بمواجهة الحكمة الذي قدّم موســما ً رائعاً،
خصوصا ً عىل ملعبه وبني جمهوره ،واجهنا
فريقا ً مكافحا ً وندا ً قوياً ،وكنّا يف أيّ لحظة
مع ّرضني للخســارةّ ،
لكن ثقتنا بأنفســنا
كبرية ونجحنــا يف إنهاء السلســلة بثالثة
إنتصارات نظيفــة" .وحول نهائي البطولة
أمام النادي الريايض ،لفت شــمعون اىل ّ
أن
املالعب اللبنانية لم تشــهد مثل هذا العرس
الس ّلوي منذ ســنوات طويلة ،وقد أعاد اىل
االذهان الزمن الجميل واملنافسات الحامية
واملثرية ،خصوصــا ً ّ
ان السلســلة إنتهت
بنتيجة (.)3-4
أضــاف" :لم نكن مســتهرتين بفريق
الريايض ،النه دائما ً يملك شــخصية البطل،
فهو ح ّل ثانيا ً يف الــدوريّ املنتظم عىل رغم

أنــه عانى كثــرا ً من الثغرات ال ســيما يف
مركز االرتكاز ،وتمكن يف الدور النهائي من
تعزيز صفوفه بض ّم املرصي إسماعيل احمد
والرصبــي املاديــن كيكانوفيتش ،فجاءت
مواجهته معنا رشســة للغاية .وواصل" :يف
املباراتــن األوليني من السلســلة النهائية
اللتني خرسناهما ،وقعنا يف عدة أخطاء كان
بإمكاننا تفاديها ،فأصبــح وضعنا صعباً،
من هنا تــدارك املدرب أحمد فــ ّران األمر،
وعمــل رسيعا عىل تصحيــح ك ّل األخطاء،
فجاءت انتفاضتنا رائعــة أعادتنا بقوة اىل
أجواء البطولة ونجحنا يف تعديل السلســلة
عىل رغم تع ّرض هايك غيوقجيان لإلصابة،
ث ّم استحققنا الفوز باللقب عن جدارة نظرا ً
للروح القتالية العالية والعروض الجماعية
التي تميّزنا بها".
وعن بقائه أو رحيلــه عن فريق بريوت
يف املوســم املقبل ،أجاب شــمعون املتألق يف
الرميــات الثالثية" :أنا مســتم ّر بالطبع مع
الفريق ،وآمل ان يبقى جميع العنارص أيضاً،
بمــن فيهم الجهاز الفني الــذي أحرز اللقب
التاريخي لنكمل املسرية ســويا ً نحو ألقاب
ّ
جديدة تنتظرنا يف املستقبل محليا ً وخارجياً"،
كاشــفا ً أنــه يف الوقت الحــارض ال يفكر يف
االحرتاف الخارجي ألســباب عدة أهمّ ها أنه
غري قادر عــى اإللتزام برشوطه القاســية
لرضورات عمله الخاص يف إحدى الرشكات.
وعن املنتخب اللبناني ،قال" :ســنضع
القمصان الــزرق والخرض والصفر وغريها
جانباً ،وســنرتدي قميــص منتخب لبنان
األبيــض واألحمــر ،وحظوظنــا عاليــة

جل كوري  6ثالثيات
س ّ
من  11محاولة
العــب يف الــدوري املنتظم يف
 2015و ،2016أفضل مســجّ ل
لفريقه يف أول أربع مباريات من
سلسلة النهائي ( 34و 29و31
و 43نقطــة) ،قبل ان يخفق يف
الخامســة ،لكن املو ّزع البارع
رضب بقوة امس منتزعا ً اللقب
من ملعــب "تــي دي غاردن"
الصعب.
وعن مســاهمته يف احراز
اربعة القاب لغولدن ســتايت،
قــال مدربه ســتيف كري" :من
دونه ،لم يكن هذا اليشء ليحدث.
ستيف هو سبب هذه السلسلة".

القمة بعد الحضيض

من الواضــح أن األرقام ال
تقــول كل يشء ،لكنها تشــهد
عىل مستوى مذهل لكوري .قبل
مواجهة بوسطن ،بلغ متوسط

العبو غولدن ستايت يحتفلون باللقب بعد

نقاطه  26.5نقطة لكل مباراة
يف األدوار النهائيــة 38% ،من 3
نقاط.
وبعــد اكتفائه بـ 16نقطة
وفشــله يف ترجمــة أي مــن
محاوالته التســع مــن خارج
القوس خالل املباراة الخامسة،
يف ســابقة له مــن اصل 133
مبــاراة يف األدوار االقصائيــة
"بــاي أوف" ،اســتعاد كوري
تألقه بتسجيله  6ثالثيات.
وقال كــوري ،الذي اخفق
فريقه يف بلوغ االدوار االقصائية
يف آخر موسمني إنه "فخور جدا ً
بهــذه املجموعة .أشــكر الرب
كل يــوم لحصويل عــى فرصة
ممارســة هذه اللعبــة بجانب
أشــخاص رائعني .هذا فحوى
كل يشء ،خصوصــا ً بعــد كل
الذي اختربناه يف األعوام الثالثة

لقاء أوسلو :دوبالنتيس يواصل
سيطرته بأفضل قفزة

إينغيبريغستن فائزًا بسباق الميل (أ ف ب)

إيلي شمعون

جداً ،وأتمنــى الفوز عــى منتخبَي األردن
والسعودية ،وعندئذ ســنضع قدما ً ثابتة يف
كأس العالم ،وهذا حلم يراودني منذ الصغر
وآمــل يف أن أحققه وأن ادافــع عن الوان
منتخب الوطــن يف البطولــة العاملية ،كما
أطلب من الجمهور اللبناني الرائع مواكبتنا
يف ملعب مجمّ ع نهاد نوفل ،وأن يكون الداعم
األكرب والالعب السادس املؤثّر يف امللعب.

واصل البطل األوملبي وحامل الرقم القيايس العاملي يف مســابقة القفز
بالزانة الســويدي أرمان دوبالنتيس ســيطرته ،بتحقيقه أفضل قفزة لهذا
العام خالل لقاء أوسلو النروجي ،الجولة السادسة من الدوري املايس أللعاب
القوى .وبدءا ً من لقــاء كارلرسوه األملاني ضمن إحدى جوالت بطولة العالم
داخل قاعة يف  28كانــون الثاني املايض ،مرورا ً ببطولة العالم داخل قاعة يف
بلغراد يف آذار حني حطم رقمه القيايس العاملي بتسجيله  6.20م ،والجولتني
األوىل والثالثة من الدوري املايس يف الدوحة ويوجني ،خرج السويدي البالغ 22
عاما ً منترصا ً من جميع األحداث العرشة التي شارك فيها.
وبعد تســجيله أفضل رقم هذا العام يف الهــواء الطلق وقدره  6.01م يف
بداية الشهر الجاري خالل لقاء هنغلو الهولندي ،حَ َّس َن دوبالنتيس هذا الرقم
وحقق رقما ً قياسيا ً للقاء أوسلو بعدما قفز  6.02م.
ويف سباق  100م عند الرجال ،كان الفوز من نصيب البطل األوملبي ملسافة
 200م الكندي أندري دو غراس ،مسجالً أرسع زمن لهذا املوسم بعدما حقق
 10.05ثوان .ولم يتمكن األمريكي ديفون آلن من اإليفاء بالوعد الذي قطعه
بأن ينزل تحت حاجز الـ 13ثانية ملا تبقى من املوسم ،عقب تحقيقه األسبوع
املايض يف نيويورك ثالث أرسع زمن يف تاريخ سباق  110أمتار حواجز (12.84
ثانية) ،يف حني أن الرقم القيايس العاملي  12.80ثانية ،بعد اكتفائه بتسجيل
 13.22ثانية ،إال أن ذلك كان كافيا ً له للخروج منترصاً.
ويف ظل غياب النجم املحيل املطلق كارســتن فارهولم ،الفائز بذهبيات
أوملبياد طوكيو لسباق  400م حواجز وبطولتي العالم  2017و ،2019بسبب
اإلصابة ،كانت أنظار الجمهور النروجي منصبة نحو ياكوب إينغيربيغستن
الذي لم يخيب ظنهم بإحرازه سباق امليل ،وحقق رقما ً قياسيا ً للدوري املايس
بعدما سجل  3.46.46دقائق(.أ ف ب)

الريــــاضيــــة
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سمي بعثتها
األولمبية اللبنانية ُت ّ
إلى دورة ألعاب المتوسط في الجزائر

تتويجهم (أ ف ب)

األخرية".ورأى كــوري أنه "يف
بداية املوسم ،لم يعتقد أحد أننا
سنصل اىل هنا باستثناء جميع
الذين يتواجــدون حاليا ً يف هذا
امللعب لالحتفال باللقب .هذا أمر
ال يُصدق".
وتابــع" :كنــا بعيدين كل
البعــد عــن ذلــك .وصلنا اىل
الحضيــض بســبب اإلصابات
وطريق العمل الطويل الذي كان
ينتظرنا يف محاولة مللء القطع
املناسبة بالرجال املناسبني".
وشــدّد عىل رضورة أن ال
يؤخذ "الوصــول اىل هنا كأمر
مس ّلم به ألنك ال تعرف أبدا ً متى
ستعود لخوض النهائي والفوز
باللقب".
بالنســبة لكتــب التاريخ
التــي دخلها كــوري أيضا ً هذا
املوســم ،عندمــا أصبح أفضل

مســدد يف تاريخ الــدوري من
الرميات الثالثيــة متفوّقا ً عىل
راي ألن ،يأتي أداء كوري خلف
أداء "امللــك" ليــرون جيمس
مبارش ًة ،حيث أصبح يف سن 34
عاما ً و 88يوماً ،ثاني أكرب العب
يسجل ما ال يقل عن  40نقطة
و 10متابعات يف مباراة يف الدور
النهائي.
كان جيمس يف ســن الـ35
عاما ً و 284يومــا ً عندما فعل
اليشء نفســه يف العــام 2020
مع ليكــرز ضد ميامي هيت ،يف
طريقه إىل التتويج باللقب.
وأخريا ً ك ّرس كوري تفوّقه
يف نهائــي الــدوري بلقب رابع
وخصوصا ً جائــزة "أم يف بي"
التي أكملت تشكيلته الرائعة من
الكؤوس.
(أ ف ب)

ليل يُقيل مدرّبه
أنهــى ليل الفرنيس عقد مد ّربه جوســان غورفينيك بعد
موسم واحد فقط عىل تو ّليه املنصب ،خلفا ً لكريستوف غالتييه
الذي انتقل لالرشاف عىل نيس مبارشة بعد قيادة الفريق للقبه
األول يف الدوري املحيل لكرة القدم منذ العام .2011
وقال النادي يف بيان رســمي" :يــو ّد ليل وجميع مكوّنات
النادي التقدم بخالص الشكر لجوسالن غورفينيك عىل تعاونه
والتزامه واحرتافه طوال موسم ."2022-2021
ودفع املــدرب البالــغ  50عاما ً
ثمن فشــل ليــل يف الدفــاع عن
اللقب وانهائــه الدوري الفرنيس
خــارج املقاعــد األوروبيــة،
بعدما حــ ّل يف املركــز العارش
بفارق  14نقطــة عن موناكو
صاحــب املركــز الثالث األخري
املؤهل اىل املسابقة القارية
األم (يبدأ مشواره
مــن الــدور
التمهيدي الثالث
فيما تأهل باريس
سان جرمان البطل
ومرسيليا الثاني مبارشة
اىل دور املجموعــات).
وتحت ارشاف غورفينيك،
أحرز ليل يف بداية املوسم
املايض لقب كأس األبطال
املحليــة التــي تجمــع
سنويا ً بني بطيل الدوري
والــكأس ،بفــوزه عىل
ســان جرمان 1-صفر،
فيما وصل اىل ثمن نهائي
دوري أبطال أوروبا حيث
انتهى مشــواره عىل يد
تشــليس اإلنكليزي حامل
اللقــب ،قبــل أن يفقده
االخري( .أ ف ب)

قدّمــت اللجنــة األوملبية
اللبنانيــة يف مؤتمــر صحايف
عقدته أمس البعثة املشــاركة
يف دورة ألعاب البحر املتوسط
الـ 19التي تستضيفها مدينة
وهــران الجزائريــة بني 25
حزيران الحايل و 5تموز املقبل.
بعــد النشــيد الوطني،
قال رئيس اللجنــة بيار جلخ
يحيط به نائبــا الرئيس جاك
تامر وأســعد النخــل واألمني
العام العميد املتقاعد حســان
رســتم وعضوا اللجنة خرض
مقلد ووليــد دمياطي" :م ّرة
جديــدة يكون الرهــان عىل
الطاقات الشــبابية الرياضية
يف استحقاقات خارجية ،وها
هم أفراد البعثــة اللبنانية إىل
ّ
املتوســطية يحملون
الدورة
ك ّل اإلرادة والعزيمة والتصميم
ليكونوا يف مســتوى التحدّي
خالل املنافســات ،مدركني ّ
أن
املهمة ليســت ســهلة بحكم
الظــروف الصعبــة التي يم ّر
فيها وطننا الغــايل لبنان عىل
كافة الصعد واملجاالت ،لكنها
لن تكون مســتحيلة يف حال
إلتــزم الالعبــون والالعبات
باملسؤولية الوطنية واألخالقية
اإلداريــن
وبتوجيهــات
وتعليمات املدربني".
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وأشــار جلــخ إىل ّ
أن قدر
الرياضــة اللبنانية أن ال تغيب
عن األحداث الرياضية الكربى،
وتبقــى الطموحات يف تحقيق
نتائج مرشّ فة" ،حيث ّ
إن أفراد
بعثاتنا الرياضية هم األفضل
لدينــا لجهة املعايــر الفنية
والقدرات التنافسية" .وأكد ّ
أن
اللجنة األوملبية الحالية ،ومنذ
تو ّلت املسؤولية ،تكمل ما بدأه
أســافها لجهة رفع املستوى
الفنــي ،ودائمــا ً بالتعــاون
والتضامــن مــع اإلتحادات
الرياضية الرشيكة".
بعد ذلك أذاع رئيس البعثة
اىل الجزائر نائب رئيس اللجنة
األوملبيــة جاك تامر أســماء
أفرادها ،وهم:
 -قوس ونشاب :املد ّرب فيليب

تامر والالعب جاك الريس.
 جودو  :املد ّرب فادي صيقيل،والالعب غدي موىس والالعبتان
ناتاشــا طربيــه وكرامنوب
سجاي بوف.
 رفــع أثقال :خــر مقلدإداريــاً ،وريان روســل بايفا
مدرباً ،والالعبتان محاســن
فتوح وأندريانا ألتون.
 مالكمة  :محمد عيل حطابإداريــاً ،ومصطفــى الزينو
مدرباً ،والالعبان عيل هاشــم
وحســن الزينو والالعبة زينب
خاتون.
 مبــارزة  :الالعبــة ريتــاأبو جــودة والالعــب أنطوان
الشويري.
 رشاع  :املدربة لورا زيادة كرموالالعب مالك ضو.

"البوندسليغا" :بايرن  -فرانكفورت افتتاحًا
يســتهل بايرن ميونيخ ،بطل أملانيا يف آخر عرشة
مواسم ،حملة الدفاع عن لقبه يف الدوري املحيل عىل أرض
أينرتاخت فرانكفورت ،املتوّج بلقــب الدوري األوروبي
"يوروبا ليغ" ،يف  5آب املقبل ،بحسب رابطة الدوري.
ويف الجولة االفتتاحية ،يستضيف الوصيف بوروسيا
دورتمونــد يف مباراة قوية باير ليفركــوزن ،الذي تأهل
لخوض دوري أبطال أوروبا ،فيما يقام "دربي" العاصمة
برلني بني هرتا وأونيون.
وتقام مباراة الكأس الســوبر التقليدية يف افتتاح
املوســم ،يف  30تموز بني بطل الــكأس اليبزيغ وبطل
الدوري بايرن.
ويف األســبوع عينه ،يقام الدور األول من مسابقة
الكأس ،فيما يخوض كل من بايــرن واليبزيغ مباراته
نهاية آب.
ويف لنــدن ،أجرت رابطة الــدوري االنكليزي قرعة
املوســم الجديد  ،2023-2022وسيبدأ مانشسرت سيتي
بطل الدوري بمواجهة وست هام خارج أرضه يف املرحلة
األوىل.
وخاض سيتي ،الذي عزز صفوفه بالهدّاف النروجي
إرلينغ هاالند ،معركة حامية الوطيس مع ليفربول قبل
أن يتفوق االول بفارق نقطة واحدة يف نهاية املوسم.
من جهته ،يلعب ليفربــول خارج قواعده ويف لندن
أيضا ً عندما يحل ضيفا ً عىل فولهــام العائد اىل الدرجة

املمتازة ،فيما يخوض مدرب مانشسرت يونايتد الجديد،
الهولندي اريك تن هاغ ،باكورة مبارياته الرسمية عندما
يستضيف فريقه برايتون عىل ملعب "أولد ترافورد".
ويخوض نوتنغهام فوريست أوىل مبارياته يف دوري
النخبة منذ العام  ،1999بحلوله ضيفا ً عىل نيوكاسل.
وينطلق الدوري يف الخامس من آب املقبل ،وينتهي يف
 28أيار ( .2023أ ف ب)

يضم فييرا
أرسنال
ّ
ّ
توصل نادي أرســنال اإلنكليزي إىل اتفاق مــع بورتو الربتغايل
للحصول من األخري عىل خدمات العب الوسط فابيو فيريا ،يف مقابل
 35مليون يورو ،وذلك وفق ما أعلن النادي الربتغايل امس.
وأفاد بورتو بأن قيمة الصفقة قد ترتفع إىل  40مليون يورو يف
حال تحققت بعض األهداف الرياضية.
ووفقا ً لوســائل اإلعالم الرياضية ،ســيوقع الالعب البالغ من
العمر  22عاما ً عقدا ً مع النادي اللندني يمتد لخمسة أعوام.
وســجل فيريا ،الذي تأســس كرويا ً يف أكاديمية بورتو ،سبعة
أهداف مع  16تمريرة حاســمة خالل املوســم املنرصم ،ليساهم
بإحراز الفريق ثنائية الــدوري والكأس املحليني ،من دون أن يكون
عنرصا ً دائما ً يف التشكيلة األساسية للمدرب سريجيو كونسيساو.
واختري فيريا العام املايض أفضل العب يف بطولة أوروبا للشباب،
عىل رغم خسارة الربتغال أمام أملانيا يف املباراة النهائية( .أ ف ب)

أخبار سريعة
تزكية في النادي الرياضي

توقع مصد ٌر مق ّرب وفاعل في
الجمعية العمومية للنادي الرياضي
بيروت لصحيفتنا ،أن تبقى
المناصب األساسية في النادي الذي
سيشهد في شهر تمّ وز المقبل
إنتخابات جديدة لعشرة أعضاء،
على حالها ،مع إستمرار مازن
طبارة في مهام الرئاسة ،ونادر
الحريري نائبا ً له ،وتمّ ام الجارودي
أمينا ً للس ّر ،وأحمد شاكر أمينا ً
للصندوق .يُذكر ّ
ان معظم اللجان
اإلدارية المتعاقبة في "القلعة
الصفراء" كانت تفوز بالتزكية،
علما ً ّ
ان عدد أعضاء الجمعية
العمومية يصل الى  320شخصاً.

شارة دولية لسعد والقوبا

حازت الحكمتان اللبنانيتان جويل
القوبا وميريال سعد على الشارة
الدولية بعد مشاركتهما في دورة
تحكيمية أقيمت في الدوحة ،والتي
نظمها االتحاد القطري للكرة
الطائرة بإشراف االتحاد الدولي
للعبة لنحو أسبوع ،وأشرف
عليها المحاضر الدولي المصري
وليد عبد الصمد .وهذه المرة
األولى التي تنال سيدتان الشارة
الدولية في لبنان نظرا ً لكفاءتهما
وخبرتهما في قيادة المباريات،
علما ً أنهما قادتا أيضا ً
ٍ
مباريات
مهمّ ة في الدرجة األولى .يُذكر ّ
ان
الحكم اللبناني محمد ياسين الذي
رافقهما نال بدوره الشارة الدولية.

بطولة لبنان في "الساندا"

أحرز نادي الشبيبة الرياضي
(الشياح) لقب بطولة لبنان ألسلوب
القتال الح ّر (الساندا) التي نظمها
االتحاد اللبناني للووشو كونغ
فو على مالعب نادي بودا أدما
بمشاركة أكثر من  70العبا ً والعبة
يمثلون  20ناديا ً من مختلف
المناطق اللبنانية ،وذلك بعدما جمع
 58نقطة ،تاله نادي بودا ثانيا ً
برصيد  39نقطة ،ث ّم تايغر مواي
تاي في المركز الثالث ( 24نقطة).
وفي ختام المباريات ،و ّزع رئيس
إتحاد الجودو وفروعه ورئيس
نادي بودا المحامي فرنسوا سعاده،
ورئيس االتحاد اللبناني للووشو
كونغ فو الدكتور جورج نصير
ونائبه الماستر نعوم سعاده وأمين
الس ّر ّ
بسام نهرا وكبار الحضور،
الجوائز على الفائزات والفائزين.
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رفــــــــــــيق خــــــــــــوري

سيناريو يوم القيامة
للهرب من اإلنقاذ
فات الوقت في نهايات العهد على إستمرار
الحسابات السياسية التي قادت اللبنانيين منذ
البدايات الى "جهنم" وسط تبرؤ الجميع من
المسؤولية .حسابات السياسات الفاشلة في إدارة
شؤون الناس وتقديم حلول لقضاياها واألزمات.
وحسابات األلعاب السياسية التي تبدو في نظر
أصحابها ناجحة ورابحة على الصعيد الشخصي.
فال معنى للتقاتل على مقاعد أمامية في قطار
معطل يصر المتقاتلون على إبقائه معطالً ألن
تصليحه يضرب مصالحهم .وال جدوى عمليا ً
من محاوالت التكبير بالنفخ والتصغير بالتهجم
إلحجام السياسيين على حساب الحجم السياسي
للدولة والدور الوطني للبنان.
ذلك أن الطاغي على المشهد هو اإلستمرار
في ممارسة الصغائر السياسية بدعم من جماعة
المشاريع العابرة للبنان ،في مرحلة اإلنهيار في
الداخل ،والخطر الوجودي من الخارج ،والتحوالت
الكبيرة في المنطقة والعالم إنطالقا ً من حرب
أوكرانيا ومضاعفاتها على الكبار قبل الصغار.
وما نراه هو التالعب باألولويات التي لم يعد الهرب
منها مجرد لعبة تشاطر سياسي بمقدار ما صار
بداية النهاية للجمهورية والحكومات والرئاسات.
فال مرة كانت مهمة الحكومة واضحة ومحكومة
بوقت محدد كما هي مهمة الحكومة المطلوب
تأليفها حالياً .وال مرة كانت رئاسة الجمهورية في
حاجة الى خيار دقيق في ضوء التجارب والمهام
مثل الرئاسة العتيدة المفروض إنتخابها.
لكن ما يبدو أمامنا هو محاوالت لتكرار
ما حدث بعد إنفجار المرفأ ومجيء الرئيس
إيمانويل ماكرون الى بيروت وموافقة أمراء
الطوائف الذين إجتمع بهم في قصر الصنوبر
على تأليف "حكومة لمهمة" محددة مؤلفة
من "إختصاصيين مستقلين" :إنقالب على
اإللتزامات وإصرار على الهيمنة السياسية
لجماعة "الممانعة" وزيادة األزمات سوءاً.
والكل في الداخل والخارج يعرف أن مهمة
الحكومة العتيدة هي مواكبة المفاوضات على
ترسيم الحدود البحرية إلستثمار الثروة الغازية
والنفطية ،التوصل الى إتفاق نهائي مع صندوق
النقد الدولي ،وإعداد مشروع مقبول ومعقول،
غير المشروع المختلف عليه حالياً ،للتعافي
المالي واإلقتصادي ،والمهمة الملحة للمجلس
النيابي هي انتخاب رئيس للجمهورية ضمن
موعد اإلستحقاق الدستوري.
وبدل العمل في هذا السيناريو الطبيعي
والضروري ،يدور الكالم على سيناريو خطير
وغير عادي :اإلفتراض سلفا ً أنه لن تكون هناك
إنتخابات رئاسية ،والسعي لتأليف حكومة
محاصصة بين النافذين تكون هي البديل من
الرئيس وتمارس صالحيات الرئاسة .السيناريو
األخطر هو اإلبقاء على حكومة تصريف األعمال
والوصول الى نهاية العهد الحالي من دون
انتخاب رئيس ،وبالتالي الفراغ الكامل .فراغ ال
يستطيع أي طرف أن يمأله .ال بإنقالب عسكري،
وال بإنقالب ميليشيوي .نوع من "المركزية
فوضوية" تديرها قوى األمر الواقع .أما أحاديث
المؤتمر التأسيسي ،فإنها تقود الى نظام أسوأ أو
فوضى أكبر في ظل الموازين الحالية.
وأقل ما ينطبق على الذين يعملون لمثل هذا
السيناريو متصورين أنه يخدم طموحاتهم
هو ما سماه أستاذ دراسات الحرب لورتس
فريدمان" :النجاح الكارثي".

هــــــــــــــل
تعـــــــــــلم

أطول
ذيل فستان زفاف
يف العالم
بلغ نحو  80مرتاً.

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

سماء جزيرة ريندبي خالل مهرجان "فانوي الدولي" للطائرات الورقية في الدنمارك( .أ ف ب)

فبركة المعلومات تطيح بصحافية
أعلنت صحيفــة " "USA todayاألمريكية
ســحبها أكثر من عرشين مقاال ً من صفحاتها
اإللكرتونية بعدما ّ
تبي أن كاتبتها كانت تخرتع
مصادر وترصيحات ،مبدية أسفها للواقعة التي
أدت إىل استقالة الصحافية املعنية.
وأشــارت الصحيفة إىل أنها أطلقت تحقيقا ً
بشأن عمل املراسلة غابرييال مرياندا بعد تلقيها
طلبا ً لتصحيح مقال كانت قد أعدّته الصحافية
ونرشته .وأظهر التحقيق الداخيل أن بعض األفراد
الوارد ذكرهم لم يكونوا مرتبطني باملؤسســات
املذكورة يف املقاالت ويبدو أن الصحافية فربكتهم.

كذلك ّ
تبي للصحيفة أنهــا غري قادرة عىل
التحقق من صحة ترصيحات أشــخاص آخرين
بطريقة مســتقلة ،وأن بعــض املقاالت يحوي
ترصيحات كان يجب نسبها إىل أشخاص آخرين.
وبنتيجة ذلك ،ســحبت الصحيفة  23مقاال ً من
موقعهــا اإللكرتوني ومنصات أخرى بســبب
عدم توافقها مع معايريهــا التحريرية .وأكدت
أنهــا تبذل قصــارى جهدها لتقديــم محتوى
دقيق وحقيقي ،مبدية األســف إزاء هذا الوضع.
وأضافت الصحيفة "ســنواصل تعزيز مبادئنا
ومسار التحقيق والنرش للمعلومات"( .أ ف ب)

كيم كارداشيان بريئة من إتالف فستان مارلين مونرو
نفــى متحف خاص يملك فســتان مارلني مونرو
الشهري الذي ارتدته عندما غنّت "Happy birthday Mr.
 "presidentللرئيس األمريكــي الراحل جون كينيدي
ســنة  ،1962أن يكون تع ّرض الفستان ،وفق ما زعم
عدد من معجبي املمثلة ،ألي رضر بعدما ارتدته نجمة
تلفزيــون الواقع كيم كارداشــيان خالل حفلة "Met
."gala 2022
وقــال متحــف "ّ "Ripley's
إن "كيم كارداشــيان
تعرضت النتقادات الذعة جراء ارتدائها الفســتان لكن
يف الواقع هي لم تلحق بأي شــكل من األشــكال أرضارا ً

بالفستان خالل املدة القصرية التي ارتدته فيها يف الحفل
الذي نظمه متحف مرتوبوليتان يف نيويورك".
وكان جمع من املعجبني بشدة بمارلني مونرو انتقد
املتحف لســماحه لكارداشــيان بارتداء الفستان خالل
حفلة " "Met gala 2022املرموقة ما تســبب بتلف غري
قابل للتصليح فيه .وســعى ســكوت فورتنر إىل إثبات
اتهاماته من خالل نرش صور للفســتان ذي اللون البيج
الالمع املزين بآالف قطع الكريستال.
ولم تنرش كارداشيان أي تعليق علنا ً للرد عىل الجدل
الحاصل يف شأن فستان مونرو( .أ ف ب)

مهندس كوري يبني مدفنًا لـ
بنــى مهنــدس معلوماتيــة كوري
جنوبي شــاهد قرب انتــرت صوره عىل
نطاق واسع عرب الشــبكات االجتماعية،
تكريمــا ً لذكــرى ""Internet explorer
بمناســبة وقف مجموعة ""Microsoft
األمريكية العمالقة العمل يف هذا املشــغل
الشهري للشبكة العنكبوتية.
وخالفــا ً لبلدان أخــرى كثرية ،بقي
مســتخدمو اإلنرتنت يف كوريا الجنوبية
التــي تضــم إحــدى أرسع شــبكات
االتصاالت يف العالم ،متمسكني باستخدام

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

" "Internet explorerالــذي أنهــت
" "Microsoftرســميا ً العمل به بعد 27
عاما ً عىل إطالقه.
وملناســبة نهايــة املتصفــح ،أقام
املهنــدس كيونغ جونغ البالــغ  38عاما ً
قربا ً عىل سطح مقهى يف مدينة غيونغجو
يف جنــوب كوريا الجنوبيــة ،عليه حرف
" "eالشــهري الذي ظهر عىل مئات ماليني
أجهزة الكمبيوتر لســنوات طويلة حول
العالم ،مرفقا ً بعبارة" :كان ذلك أداة جيدة
لتحميل أنظمة تصفح أخرى"( .أ ف ب)
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