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ّ
تهب على المنطقة
هدوء ما قبل العاصفة التي

''حرب تموز'' الثانية :علي ّ وعلى أعدائي؟
مريب الصمت اللبناني يف هذه اللحظة اإلقليمية املصريية.
كأنه هدوء ما قبل العاصفة التي ّ
بش بها األمني العام لـ"حزب
الله" السيد حســن نرصالله .وكأن ال صوت يعلو فوق صوت
املعركة .ذهب رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس املكلف
تشــكيل الحكومة نجيب ميقاتي إىل استنزاف املزيد من الوقت
وكأن ال رضورة للعجلة وكأنهما خارج ســياق اللعبة الكبرية
حيث يغيــب الالعبون الصغار .ال حكومة جديدة يف لبنان بينما
تشهد املنطقة تحوال ً كبريا ً عىل املستوى اإلسرتاتيجي سيحصل

اليوم يف قمة جدة .وأهم ما يف هذه القمة أنها تتوج مرحلة جديدة
من العالقة بني اململكة العربية الســعودية واإلدارة األمريكية
وأنها تأتــي بعد التهديد األمريكي اإلرسائييل إليران بأنه ممنوع
عليها امتالك السالح النووي ولو اقتىض ذلك استعمال القوة.
يف قلب هذه اللحظة التي يولد فيها هذا اإلنفجار السيايس
واألمنــي الكبري كان تهديد األمني العام لـ"حزب الله" الســيد
حســن نرصالله بتغيري قواعد اللعبة يف املنطقة وقلب الطاولة
ومنع إرسائيل من استخراج النفط طاملا ال يمكن أن يستخرجه

لبنان مهددا ً بما بعد بعد بعد كاريش .هذا التهديد تم تفســره
بأنه محاولة لدعم املوقف اإليراني الصعب أكثر مما يتعلق بدعم
املوقف اللبناني الصعب ،بل عــى العكس فقد أتى هذا التهديد
ليزيد عــى األثقال اللبنانية أثقاال ً جديــدة وليخيف اللبنانيني
الذين أتوا إىل لبنان عىل أساس التطمينات الكثرية التي أطلقتها
السلطة الحاكمة واألمني العام لـ"حزب الله" عىل خلفية قضاء
صيف هادئ "وأهال بهالطلة" ،فهل ينقلب املشهد ويبدأ الرحيل
ّ
و"يل عالف ّلة"؟
الرسيع
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بايدن بحث االحتياجات العسكرية للمملكة لمواجهة التهديدات

واشنطن والرياض ...شراكة استراتيجية متجدّدة
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إقــتـصـــاد ١٧
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ّ
تخفض
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العـــالـــم ١٩
بايدن من بيت لحم:
هناك حاجة
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الريــاضــية ٢٢
لبنان ّ
فك عقدته أمام
نيوزيلندا وحقق فوزه
الثاني بكأس آسيا

ولي العهد السعودي خالل استقباله الرئيس األميركي في قصر السالم في جدة أمس (القصر الملكي السعودي)

يف خض ّم التحوّالت الجيوسياسية املتسارعة عىل املرسح
الدويل ،خصوصا ً بعد الحرب التي شنّها الكرملني ض ّد أوكرانيا
وما حملته من تداعيات دراماتيكية عىل العالم ،ال سيّما بما
يتع ّلق بالطاقة والغذاء ،وبينما تسعى بكني إىل حجز مقعد لها
كالعب أسايس عىل الساحتَ ْي الدوليّة والرشق أوسطيّة من
خالل ســعيها الدؤوب إىل انجاح مبادرة "الحزام والطريق"،
ح ّل الرئيس األمريكي جو بايدن ضيفــا ً يف اململكة العربية
السعودية يف رحلة مبارشة من إرسائيل بعد إعالن اململكة فتح

أجوائها "لجميع الناقالت الجوّية" ،مطلقا ً مرحلة جديدة يف
العالقات بني واشنطن والرياض يف إطار رشاكة اسرتاتيجية
متجدّدة ملواجهة كافة التحدّيات اإلقليميّة والدوليّة بروح من
َ
حليف ْي تاريخي َْي.
التعاون الصلب بني
وفيما يحمل بايــدن يف جعبته ملــف الطاقة الذي
ّ
تضخم أنهكت املستهلكني
أغرق الواليات املتحدة بموجة
األمريكيني الذين باتوا غاضبني من إدارته ،فضالً عن تعبيد
الطريــق أمام إطالق تحالف دفاعــي عريض يف املنطقة

بقيادة أمريكية ملواجهــة التهديدات اإليرانية املتصاعدة،
ّ
واملسية ،استقبل العاهل السعودي
النوويّة والباليستية
سلمان بن عبد العزيز بحضور ويل العهد األمري محمد بن
ســلمان الرئيس األمريكي يف قرص السالم يف جدة ،حيث
رحّ ب امللك الســعودي ببايدن والوفــد املرافق له ،وجرى
خالل اللقاء "استعراض العالقات التاريخية بني البل َديْن
ُ
وســبل تعزيزها بما يخدم مصالح البل َديْن والشــعب َْي
َ
الصديق ْي يف شتى املجاالت" ،وفق "واس".
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طمس جريمة المرفأ "يُط ِّير"
ْ
التعويضات من ُمعيدي التأمين

تهدف إلى إخراج  20مليون طن من الحبوب المحجوزة في أوكرانيا

بـــاتـــريــســــيا جـــــــالد

يف إعالن ايجابــي يدعو العالــم ،خصوصا ً
الدول الفقرية ،إىل التفاؤل ،كشــفت وزارة الدفاع
الروسية أمس أن "وثيقة نهائية" ستكون جاهزة
قريبا ً للسماح بتصدير الحبوب من أوكرانيا ،بعد
مفاوضات جرت هذا األسبوع يف تركيا بمشاركة
موسكو وكييف وأنقرة واألمم املتحدة.
وإذ أوضح املتحدّث باســم الــوزارة إيغور

أيام معدودة تفصلنا عن حلول الذكرى الثانية لـ  4آب ثالث أكرب انفجار يف
العالم ،الذي اجتاح البرش والحجــر وحوّل العاصمة بريوت اىل منطقة منكوبة.
ولغاية اليوم ال يزال ّ
ملف التحقيق يف اإلنفجار للكشف عن أسباب وقوعه الحقيقية
ّ
ّ
مطموســا ً ويف قبضة مرتكبي هذه الجريمة يف حق اللبنانيني ،إذ شكل الرضبة
القاضية تزامنا ًمع التخبّط بأزمة مالية واقتصادية غري مسبوقة.
20

"مبادرة البحر األسود" ُتبصر النور قريبًا
كوناشــنكوف يف فيديو بثه مكتبه أن "اقرتاحات
روســيا حصلت عىل دعم جميع املشــاركني يف
املشاورات وقريبا ً ج ّدا ً ينتهي عمل تحرير الوثيقة
النهائية بعنوان مبادرة البحر األسود" ،اعترب أن
اإلجراءات التي اقرتحتها موســكو يجب أن تمنع
"استخدام سالسل التوريد املعنية مل ّد نظام كييف
باألسلحة".
20
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مشكلة عون لم تكن في أنه قوي بل ألنه رهن قراره لـ"حزب الله"

مواصفات الراعي ُتسقط «"الرئيس الممانع»" ال "«القوي"»
الوفاق عىل اســم واحد ،فإن الحل يكون
أالن ســـركــيــس
باإلنتخاب.
تطــرح البطريركية عــدّة مبادئ
عاش البطريرك املاروني الكاردينال
ومواصفات يجب عــى الرئيس الجديد
مار بشارة بطرس الراعي الفراغ الرئايس
التحيل بهــا ،ومن بني تلك املواصفات أن
الصعب يف العام  ،2014يف حني أن سلفه
يكون خارج االصطفافات وال يتبع ألي
البطريرك الراحل مــار نرصالله بطرس
محور وسياديا ً بالدرجة األوىل وإصالحيا ً
صفري كانت له تجربة مريرة العام 1988
يف الوقت نفسه ،فال نفع لإلصالح يف ظ ّل
وأخرى بعد انتهاء واليــة الرئيس إميل
فقدان الدولة لهيبتها ،يف حني أن املواقف
لحود يف خريف .2007
السيادية ال تكفي لوحدها ،وبالتايل فإن
ال يمكن للبطريــرك أن يقود وحده
عىل الرئيس الجديد أن يعيد للدولة هيبتها
معركة الرئاســة ،فالســاحة اللبنانية
ويلتــزم الربنامج اإلصالحــي ويبارش
محكومة بتوازنات دقيقة خصوصا ً وأن
بمحاربة الفساد وح ّل األزمات املعيشية،
الوضع تبــدّل وال يمكن لفريق معني أن
ووقف مسلسل اإلنهيار واإللتزام بالحياد
يفرض رأيه عىل اآلخرين.
وإعادة وصل عالقات لبنان
ويبــدو أن البطريرك
بمحيطه وكل دول العالم.
الراعي ســيكون األجرأ يف
وأمام الواقــع الحايل،
املرحلــة املقبلة من حيث
اإلرصار عــى املطالبــة بكركي تتعامل مع فإن البطريرك حذر جدا ً ولن
بانتخــاب رئيــس جديد اإلستحقاق الرئاسي يطرح أســماء رئاسية ألن
طرحها قبل موعدها يعني
للجمهوريــة ،فأجنــدة
ً بواقعية وتدعو إلى
حرقهــا ،يف حــن أن املهم
 2022تختلــف إختالفــا
جذريا ً عــن  ،2014ففي التوافق وتأمين أكبر يبقى يف تسليط الضوء عىل
املرحلــة الســابقة كان دعم للرئيس الجديد أهمية إجراء اإلســتحقاق
الرئــايس يف موعــده وعدم
الفراغ مخيفا ً لكن الخطر
التهاون مع الفراغ.
كان يرت ّكز عىل فقدان مسيحيي الرشق
وإذا كان البعــض ّ
فس كالم الراعي
موقعهــم األول يف الســلطة ،أما اليوم
املنادي برضورة انتخاب رئيس جمهورية
فإن الفراغ سيؤدّي إىل اضمحالل الدولة
«فوق االصطفافات واملحاور واألحزاب»
اللبنانية وانهيار مؤسساتها بأكملها.
هو رضب لفكرة الرئيــس القوي التي
وإذا كانــت نــرة الراعــي تجاه
كان راعيها ،أي إنه يريد رئيســا ً خارج
اإلســتحقاق الرئايس مرتفعــة ،إال أن
نادي املوارنة األقويــاء كما حصل عام
األســاس يبقى يف العمــل الفعيل عىل
 ،2016إال أن الحقيقة هي يف مكان آخر،
األرض ،وهــذا األمر يحصــل بعيدا ً عن
فالبطريــرك ال يمانــع يف وصول رئيس
اإلعالم من أجل تأمني ظروف نجاحه.
ســيادي وقوي يعمل عىل تأمني الحياد
وتــرى البطريركيــة املارونية أن
لكنه متوجّ س من اســتمرار الستاتيكو
النقطــة األهم هــي يف قيــام النواب
القائم.
بواجباتهــم وانعقــاد مجلــس النواب
ويف التفاصيل ،ان البالد مقســومة
بصورة دائمة من أجل النجاح بانتخاب
منذ العام  2005بني فريقي  8و 14آذار،
رئيــس ألن املقاطعة هي بحــ ّد ذاتها
ومن يطرح نفسه مرشحا ً للرئاسة هم
جريمة وطنيــة ،فالبلد ال يحتمل الفراغ
موارنة  8آذار ،أي رئيــس تيار «املردة»
يف املوقــع األول يف الدولة يف ظل حكومة
سليمان فرنجية ورئيس «التيار الوطني
ترصيف أعمال.
الحر» النائب جربان باســيل ،يف حني أن
ومــن جهــة ثانية ،فــإن بكركي
رئيس حزب «القوات اللبنانية» ســمري
تتعامل مع اإلستحقاق الرئايس بواقعية،
ّ
يرتشح مع أنه يملك أكرب كتلة
جعجع لن
فهــي تدعــو إىل التوافــق وتأمني أكرب
برملانية مسيحية ،وكذلك األمر بالنسبة
دعم للرئيس الجديد ،لكن يف حال فشــل

خفــايـــا
كشــفت معلومــات ان
النائب اليــاس بو صعب التقى
عددا ً من املسؤولني اإلماراتيني
محاوال ً إقناعهم بدعم ترشيح
رئيس تيــار «املــردة» النائب
السابق سليمان فرنجية.
عىل رغم دعوات «القوات
اللبنانيــة» املتكــررة للنواب
التغيرييني واملستقلني لإلتفاق
عىل مرشــح واحد لرئاســة
الجمهوريــة لم يظهر أن هناك
من يقوم بدور الوسيط أو من
يطرح األســماء لإلختيار ،مع
اإلشــارة إىل أن مواصفــات
البطريــرك الراعــي للرئيس
الجديد ستق ّلص الخيارات.

بكركي ترى أن البلد ال يحتمل الفراغ في الموقع األول في الدولة

بعدما أخرج جعجع نفســه من السباق
لبقية الفرقاء املحسوبني عىل مسيحيي
الرئايس ،وبالتــايل فان البطريرك ال يريد
 14آذار.
تكرار تجربة إنتخابــات رئيس مجلس
وقــد اســتبق البطريــرك األمور
النواب ونائبه والفوز بـ65
وطالــب برئيس من خارج
صوتا ً خصوصا ً أن «حزب
اإلصطفافــات وذلك لقطع
الله» قــادر عــى تأمني
الطريــق أمــام وصول أي
بكركي التي تعتبر
ّ
مرشح
أكثرية ظرفية ألي
مرشــح من مســيحيي 8
آذار ،ألن انتخاب باسيل أو نفسها حارسة لبنان يطرحه.
ومن جهة ثانية ،فإن
فرنجية يعني إاســتكمال
الكيان لن تسمح
بكركي التي تعترب نفسها
سيطرة «حزب الله» ومحور
باإلستمرار بضرب
حارسة لبنان الكيان لن
«املمانعة» عىل الدولة ومنح
أسس الدولة
تسمح باإلستمرار برضب
«الحزب» الغطاء املسيحي
أســس الدولة واإلمعان يف ســيطرة
وإبقــاء قبضتــه عىل املوقــع األول يف
«الدويلة» وتغيــر هوية لبنان وأخذه
الدولــة ،لذلك فان الراعي ال يســتطيع
إىل مكان غريب عن تاريخه وحضارته،
القول «إننــي ضد وصــول فرنجية أو
لذلك فإن الرئيس املقبل يف نظر بكركي
باسيل أو أي مسيحي يغطي حزب الله»،
يجب أن يبدأ مشــوار اإلصالح ويعيد
لذلك تكلم بالعموميات وشــمل الجميع

يرتدد أن تمســك «التيار
الوطني الحر» بــوزارة الطاقة
يعود إىل منع حصول أي تدقيق
يف امللفــات والصفقــات التي
كانت تحصل والكشــف عنها
وإىل استمرار اإلســتفادة من
الصفقات.

البلــد إىل ســابق عهده ،ال أن يشــ ّكل
إســتكماال ً لعهد اإلنهيار وأخذ لبنان إىل
محور «املمانعة» ،من هنا فان ســهام
الراعي أسقطت فكرة الرئيس «املمانع»
ال الرئيس «القوي» ألن املشكلة يف عهد
الرئيس ميشال عون لم تكن ألنه قوي
يف طائفتــه ،بل ألنه غ ّ
طــى «الدويلة»
ورهن قرارها لـ»حــزب الله» واملحور
السوري -اإليراني ما تسبّب بعزل لبنان
عن العالم العربــي والغربي ولم يبارش
باإلصالحات كما وعد.

هيئة مكتب المجلس تبحث جدول الجلسة التشريعية المرتقبة...
رفع السرية المصرفية والـ»كابيتال كونترول» أبرز البنود
أكــرم حــمــدان
من املقرر أن تلتئم هيئة مكتب مجلس النواب
بعد ظهر يــوم اإلثنني املقبل لكي تق ّر جدول أعمال
الجلســة الترشيعية التي ســتعقد خــال نهاية
األسبوع املقبل أو بداية األســبوع الذي يليه كحد
أقىص إفساحا ً يف املجال أمام اللجان النيابية إلنجاز
بعض املشــاريع واقرتاحات القوانــن التي تعترب
مهمة ورضورية لتحال أمام الهيئة العامة للمجلس
إلقرارها.
وكما بــات معروفا ً وجريا ً عــى العرف ،فإن
الجلسة ســتنعقد تحت عنوان «ترشيع الرضورة»
وفق اإلجتهاد الــذي يعمل به رئيس مجلس النواب
نبيه بري عندما تكون الحكومة مستقيلة وترصف
األعمال ،ال ســيما أن معطيات تشــكيل حكومة
جديدة ال تُ ّ
بش بحلحلة قريبة.
وبانتظار ّ
بت هيئة مكتــب املجلس بجدول
األعمــال الــذي و ّزع أمس عىل النــواب أعضاء
الهيئة ،فإن هناك عددا ً من املشاريع واإلقرتاحات
التي تُعترب حيوية وتُش ّكل ربما أساسا ً للعالجات
املطلوبــة لألزمــة الداخلية ،كمــروع قانون
الـ»كابيتــال كونرتول» ومــروع قانون رفع
الرسية املرصفية الذي أق ّرته لجنة املال واملوازنة
بعدما أنهته اللجنة الفرعية املنبثقة عنها ،كذلك

مرشوع قانــون قرض البنك الــدويل املخصص
لرشاء القمــح بقيمة  150مليــون دوالر والذي
أق ّرته لجنتا املال والشؤون الخارجية وبات أمام
الهيئــة العامة ،إضافة إىل مــروع قانون فتح
اعتماد إضــايف بقيمــة  10آالف مليار لرية عىل
موازنة العام  2020التــي ال يزال يجري الرصف
عىل أساسها ويُفرتض أن يُحسم من موازنة العام
 2022عند إقرارها.
وهناك عدد من اإلتفاقيــات التي أقرتها لجنة
الشــؤون الخارجية مثل اتفاقية التعاون الزراعي
عىل املستوى العربي واتفاقية تعاون مع اليابان.
ويبقى موضوع خطة التعايف املايل واإلصالحات
املطلوبة من صندوق النقد الــدويل وموازنة العام
 2022بانتظارالتعديالت والتوضيحات التي طلبتها
لجنة املــال واملوازنة من الحكومــة لإلنتهاء من
دراســتها والصياغة النهائية لهــا ليتمكن النواب
من مناقشتها واملوافقة عليها خصوصا ً أنه لم يعد
جائــزا ً الرصف عىل القاعــدة اإلثنتي عرشية التي
تلقى العديد من اإلعرتاضات.
كذلك هناك أســئلة وتحفظات طرحها النواب
يف جلسة لجنة املال حول قرض البنك الدويل لتأمني
القمح من مثــل كيفية اإلنفاق ووفق أي ســعر
رصف ،ومن سيتكبد الفروقات ،باإلضافة إىل أسئلة
عن اســتهالك اللبنانيني وغري اللبنانيني ،وأســئلة

من جلسة اللجان في  28آذار

عن مديرية الحبوب والشــمندر الســكري ووزارة
اإلقتصاد ودورهما وهل هذا القرض سيرصف وفق
األصول وهل هناك رقابة فعليــة عليه ،وماذا عن
فرتة هذا الدعم والحديث عن ستة أشهر ،وهل هي
مرتبطة بالكمية التــي يؤمنها هذا القرض أم هي
مرتبطة بسياسة الحكومة؟
كذلك طلبت لجنة املال تقريرا ً مفصالً من وزارة

املال قبل الجلســة الترشيعية املقبلــة ي ّ
ُبي كيفية
اإلنفــاق العتماد الـ 10آالف مليــار وهو جزء من
اعتمادات املوازنة املفرتض إقرارها.
ووفــق معطيات «نداء الوطن» فإن الجلســة
املرتقبة ستُقر املشاريع واإلقرتاحات امللحة وربما
منها ما يتعلــق بحماية الودائع وموضوع الرواتب
يف القطاع العام.

محـــــليـــــات

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٨٨٥السنــــة الـرابـعـة

الـسـبـت  ١٦تـمـوز 2022

يتمتّعون بظروف حياتية جيدة ويتقاضون مساعدات وبإمكانهم المغادرة

عودة النازحين السوريين ...مزايدات سياسية
ال ترقى إلى خطوات جدية
غـــادة حـــالوي
ليست املرة األوىل التي يلمس فيها مسؤول
لبناني وجــود رغبة دولية بإبقــاء النازحني
السوريني يف لبنان متجاوزا ً أزمة وجودهم وما
يرتتب عليها .ترفض الهيئــات األممية املعنية
بملف النازحني السعي لعودتهم .منذ بدأ الحديث
عن العودة قبل ســنوات كانت جمعيات دولية
ومؤسسات ّ
نصبت نفســها معنية بشؤونهم
تحاول إشــاعة الرعب يف العائدين وحثّهم عىل
رفض العودة ،بحجــة أنهم قد يكونون عرضة
لتهديدات النظام .فيما لم تنفع كل التسهيالت
التي قدّمها النظــام الســوري والعفو العام
الذي أعلن .ومحليا ً بقيت معالجات املســؤولني
الرســميني دون املســتوى املطلوب خشــية
إغضاب املجتمع الدويل .ورغم عدم إفصاحه عن
نازحون سوريون في لبنان
التفاصيل فقد كان الفتا ً إعالن املدير العام لألمن
ومسمع املسؤولني يف الدولة.
العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم عن تقديمه
ليست معروفة بعد األســباب التي تحول
«عرضا ً للدول األممية يقيض بتأمني عودة آمنة
دون تنســيق لبناني رســمي مــع الحكومة
للنازحني الســوريني بعدما حصل عىل ضمانة
الســورية بشــأن عودة النازحني السوريني
القيادة الســورية ،ولكن تم رفضه» ،جازما ً ّ
أن
إىل ديارهــم .يف اآلونة االخــرة اكتفت اللجنة
«ال نية لــدى املجتمع الدويل إلعــادة النازحني
الوزارية املوكلة بحث ملــف النازحني تكليف
السوريني إىل بالدهم».
وزير املهجرين زيارة ســوريا لبحث املوضوع
بعيدا ً من الكالم السيايس واملزايدات بشأن
مع الجهات السورية املعنية .بتقدير املطلعني
ملف عودة النازحني الســوريني فال خطوات
عىل الجو الســوري فإن املطلوب هو التعاطي
عملية تعكس جدية النوايا بالعمل عىل عودة
من دولة اىل دولة واال فاالمــور لن تتجه نحو
رسيعة لهؤالء إىل بالدهم .كل الوزراء من دون
الحلحلة ،واالستعانة بعالقات وزير املهجرين
اســتثناء يتحدثون يف مجالسهم الخاصة عن
مع املسؤولني الســوريني واملعالجة عن طريق
تداعيات أزمة النازحني الســوريني عىل لبنان
الصداقــات وا َملونة لن تجدي نفعــاً ،طاملا لم
والتي تفوق قدرته عىل التحمل .حتى الساعة
ال معالجات جدية وال تواصل لبنانيا ً رســميا ً
يصدر بعــد قرار حكومي يُســتتبع بخطوات
ومراسالت رســمية وإنشاء
مــع الدولة املعنيــة بهم ،أي
لجنة مشرتكة سورية لبنانية
سوريا ،حول ترتيب عودتهم اىل
للتنســيق .التباين اللبناني يف
بالدهم .صار بحكم املتفق عليه
يستهلك النازحون
املوقف من قضيــة النازحني
أن استمرار وجود هذه األعداد
السوريون ما يقارب
واضــح وجــي ّ حتــى بني
من النازحني يفوق قدرة لبنان
الوزارات ،حيــث تفيد االجواء
عىل تحمّ لهــم من كل النواحي
 400ألف ربطة
الحكومية عن وجود تباين بني
االقتصاديــة واالجتماعيــة
خبز يوميًا أي أنهم
وزيري الشــؤون االجتماعية
واالنســانية .وتكشــف أرقام
اللجنة الوزارية لألمن الغذائي يستهلكون ثلث قيمة غري املتحمــس لعودتهم مع
الطحين المدعوم
وزير املهجرين.
أن اإلحصــاءات أظهــرت
االنطباع املكــون هو أن
اســتهالك النازحني السوريني
في لبنان
لبنان ال يزال خاضعا ً إلمالءات
ما يقارب  400ألف ربطة خبز
املجتمع الدويل املرصّ عــى رفض اي عودة يف
يومياً ،أي أن ثلث قيمــة الطحني املدعوم يف
الوقت الراهن .وأبعد من ذلك فخالل زيارته اىل
لبنان يستهلكه النازحون السوريون .لم تعد
بروكسل للمشاركة يف مؤتمر النازحني ،خاض
املطالبة بعودتهــم اىل بالدهم مطلبا ً معيبا ً أو
وزير الخارجية عبدالله بو حبيب نقاشا ً قويا ً
أن يُع ّد الحديث عن مشكلة إقامتهم الطويلة
حول مشكلة اســتمرار وجود النازحني عىل
يف لبنان يف خانــة العنرصية .األمر تعدّى هذا
األرايض اللبنانيــة ،فيما ملس وزير الشــؤون
املنحى بعد ما يزيد عــى أحد عرش عاما ً عىل
رغبة دولية باالســتعداد لتوطينهم يف لبنان
وجودهــم يف لبنان بظروف باتت يف ظل تردّي
وتأمني اندماجهــم يف املجتمع اللبناني ،وهذه
الوضع املعييش أفضل حاال ً من ابن البلد ،الذي
مسألة يف غاية الخطورة ألن استمرار وجودهم
بالــكاد يحجز دوره لربطة خبــز لعائلته أو
بهذا الشكل من شــأنه أن يعزز الفرقة يف ما
يكتفي برشاء الرضوري من احتياجاته .بات
بينهم وبــن اللبنانيني لشــعور اللبناني أن
اســتمرار وجود النازحني السوريني يف لبنان
النازح السوري يزاحمه عىل لقمة عيشه.
محض خطر من كل النواحي .معظم املقيمني
حتى اليوم لم تسجل أية محاوالت لبنانية
يف لبنــان يتمتعون بظــروف حياتية جيدة
جدية لبحــث امللف بل مجــرد محاوالت من
ويتقاضون مســاعدات عن كل فرد من أفراد
قبل أطراف ال يأخذ بها الجانب الســوري وال
العائلة ،وبإمكانهم املغادرة والعودة ســاعة
يتعاطى عىل أساسها ،وهو الذي سبق وعرض
يشاؤون من دون حسيب أو رقيب وعىل مرأى

عىل لبنان إعداد مذكرة تفاهم مشــركة بني
البلدين حول كيفية إعادة النازحني السوريني،
لم يُجب عنها الجانب اللبنانــي الذي لم يُع ّد
حتى اليــوم أية خطة إلعادتهــم اىل بالدهم.
ويف محاولــة للح ّد من تفاقــم األزمة وتدفق
النازحــن املســتمر باتجاه لبنــان وبأعداد
كبرية .وفيما غابت األرقام الدقيقة عن أعداد
النازحــن يف لبنان يتوقع ان يكون عددهم قد
ناهز املليوني نازح ســوري بالنظر اىل غياب
السجالت والوالدات ملكتومي القيد.
لســنوات خلت حرصت األمم املتحدة عىل
منح بطاقات لتســجيل النازحني السوريني
كالجئــن إلعفائهم من رســوم االقامة وما
شــابه ،توقف االمن العام عن املوافقة عليها
مؤخرا ً لفداحة املشكلة وتشعّ ب انعكاساتها.
ّ
يتحض لزيارة
واذا كان وزيــر املهجرين
سوريا للبحث يف قضية النازحني فإن من غري
املعروف بعــد ما هي الصالحيات التي يملكها
للبت بأمور أساســية وللتوقيع عىل اتفاقيات
او تفاهمات خاصة ،وان ســوريا وعىل سبيل
مســاعدة لبنان قدمت جملة تسهيالت منها
قانــون العفو الــذي قوبل بإشــادة دولية
ورصّ حت باســتعدادها الســتقبال العائدين
وإعادتهم إىل قراهم ومدنهم.
مصدر مسؤول يف وزارة الشؤون استبعد
وجود نوايا جدية لدى املسؤولني ملتابعة امللف
وتأمني العودة يف ظل التخبط باملســؤوليات
وتضارب الصالحيات ،حتى صار ملف النازحني
يف يد املنظمات والهيئات الدولية يف ظل غياب
دور الحكومة الرســمي ،ويستبعد املصدر أن
يكون االتحاد االوروبي يف صدد التهور بموقف
يدعو اىل اندماج هؤالء باملجتمع اللبناني ،وهو
املدرك خطورة مثل هذا اإلجراء عىل مســتوى
التوزيع الطائفي والديمغرايف اللبناني.
قبل أســابيع هدد رئيس الحكومة نجيب
ميقاتي أن لبنان بصدد االستعانة بالقوانني يف
ســبيل إجبار النازحني عىل العودة اىل بالدهم.
شكا أن اســتمرار وجودهم بات يشكل عبئا ً
عىل بلد مأزوم كلبنان لكــن لم يعرف بعد ما
الخطوات املنوي اتخاذها يف هذا الســبيل ،ام
انه موقف سيايس مطلوب تقريشه مساعدات
للبنان عىل استضافتهم؟

عون يقلّد السيوف لضباط متخرجين في  1آب
يرتأس رئيس الجمهورية العماد ميشــال
عون يف األول من آب املقبل ،االحتفال الذي يقام
يف ثكنة شــكري غانم يف الفياضية ،حيث يقلد
السيوف لضباط دورة «مئوية الكلية الحربية»،
يف حضور رئييس مجلس النواب ومجلس الوزراء
واركان الدولــة ،والــوزراء والنواب ،والســلك
الدبلومايس العربــي واالجنبي .ويلقي كلمة يف
املناســبة ،قبل ان يسلم الســيوف اىل الضباط
املتخرجني ،وعددهم هذه الســنة  132ضابطاً،
من بينهم عدد من الضباط النساء.
وتســ ّلم عون امس من وفد قيادة الجيش
دعــوة قائد الجيــش العماد جــوزف عون اىل
االحتفال ،واطلع منه عىل التحضريات الجارية،

علما ً ان االحتفال غاب خالل السنتني املاضيتني
بســبب جائحة «كورونا» ،ويعود التقليد هذه
الســنة .وقد ضم الوفد :رئيس جهاز املراسم يف
قيادة الجيش العميد الركن إبراهيم ترو ،ورئيس

٣

دائرة العالقات العامة يف الغرفة العســكرية يف
وزارة الدفــاع الوطني العقيــد الركن ناجي بو
زيان ،ورئيس قسم العالقات العامة واملراسم يف
مديرية املخابرات العقيد احمد الحاج شحادة.

طوني فرنسيس

لماذا ال تكون حكومة حرب؟
الحرب خالل شهرين ستكون ممكنة وربما حتمية ،ولكن ليس
بين لبنان بوصفه جمهورية مستقلة عضوا ً في الجامعة العربية
واألمم المتحدة وبين الدولة العبرية التي يخوض معها مفاوضات
تتوسط فيها أميركا وترعاها األمم المتحدة ،وفي التفاوض وله
شروط وأخذْ ور ّد ووثائق ومرجعيات تبدأ بالقانون الدولي وال
تنتهي بمحاكمه وتحكيمه .ستندلع هذه الحرب إن اندلعت بين
اسرائيل وايران ،فهما الطرفان اللذان يتحدثان عنها ويلهجان
بها ،ولبنان يظهر في الصورة العامة كأحد أعراضها الجانبية
المؤلمة .الطرفان يقوالن بهذا االحتمال منذ سنوات طويلة .ايران
تبني وتدعّ م ايديولوجيتها بشعارات تحرير القدس وتدمير
إسرائيل في دقائق ،األولوية في خطابها للقضاء على «الكيان»
وهي إذا تحدثت ديبلوماسيا ً عرضت استفتاء شعبيا ً يشارك فيه
الفلسطينيون من مختلف األديان ،باستثناء المستوطنين القادمين
من الخارج ،بهدف تحديد «أي فلسطين نريد» ،والنتيجة هي
نفسها ،والدمار في سبع دقائق ونصف الدقيقة هو الخيار األمثل
المطروح على طاولة الكالم.
إسرائيل من جهتها تهدّد ايران بحجة تطويرها برنامجا ً
نووياً .وتحول هذا التهديد إلى سياسة ثابتة يلتزم بها أي حاكم
إسرائيلي .تربط اسرائيل بين ما تعتبره سعيا ً ايرانيا ً المتالك
السالح النووي والتهديدات بتدميرها ودعم ايران منظمات
معادية على حدودها وداخل االراضي الفلسطينية .وبانتظار هذه
«الحرب الكبرى» تخوض ما تسميه «المعركة بين حربين» .وفي
هذه المعركة شنت اسرائيل نحو  600ضربة ضد مواقع وقوافل
تبن صريح  -بعشرات
ايرانية في سوريا ،وقامت  -من دون ٍ
عمليات اإلغتيال والتخريب داخل إيران نفسها ،ولم يكن الرد
اإليراني يوماً ،على الضربات االسرائيلية ،ذا قيمة أو أهمية .كان
«الصبر االستراتيجي» عنوانا ً للمرحلة في إيران و»الرد المناسب
في الزمان والمكان المناسبين» صار ترجمة أنصار إيران
وأتباعها للشعار االيراني.
هل انتهى «الصبر االستراتيجي» اآلن لتصبح الحرب الكبرى
ً
ساحة لهذه الحرب ،أم أن ايران يمكن أن
ممكنة وليكون لبنان
تلجأ هذه المرة لـ»المعركة بين حربين» من أجل موقع أكثر قوة
تفاوض الحق؟
في
ٍ
العالم كله في حالة توتر .الحرب الروسية األوكرانية قسمت
العالم شرقا ً وغرباً .المفاوضات النووية متعثرة ،ومقابل أميركا
التي تعود إلى حضورها الرئاسي في المنطقة ،تتحرك موسكو
إلى طهران .العاصمتان االيرانية والروسية تتعرضان للضغوط
والعقوبات ،ولن تمانعا في ردود ما!! في أوكرانيا حرب عالمية
ولو بقيت جبهاتها محصورة في بلد واحد .لكن استمرارها
وتداعياتها االقتصادية على العالم قد يشعل جبهات أخرى،
والتوتر الحاد بين دول الغرب من جهة وروسيا و»حلفائها» من
جهة ثانية ،قد يجد متنفسا ً له في جبهات خامدة أو مستعدة،
وجبهتنا جاهزة لألسباب االيرانية  -االسرائيلية اآلنفة والمستأنفة،
وال تحتاج أكثر من عود كبريت من ماركة كاريش.
لكن قبل االنخراط في المعركة في جزئيتها اللبنانية يجدر
التوقف عند سؤالين:
األول ما رأي ودور ومصير  13ألف جندي دولي في الجنوب،
ثلثهم من االتحاد االوروبي ،في ما سيدور فوقهم وتحتهم في
البر والبحر والجو ،وهم الذين يتولون اإلشراف على تنفيذ القرار
 ،1701وماذا سيقول مجلس األمن بعد أيام لدى بحثه في وضع
هذه القوات والتمديد لها؟
الثاني يتصل برأي لبنان الرسمي ،ممثالً بمجلس النواب
والحكومة في الحرب وموجباتها… ،ثم ،في المناسبة ،أين
هي الحكومة ،ومن سيتخذ القرارات في التحرير وخالفه؟ هل
هو حزب أم سلطة شرعية قائمة على المؤسسات التمثيلية؟
ومن سيتحمل المسؤولية في النهاية غير «العدو الصهيوني
الغاصب»؟؟ يبدو هذا السؤال ممالً ،لكن إزاء احتمال نشوب حرب
خالل شهرين يجدر العمل إبتدا ًء من اليوم على قيام حكومة
بقيادة من يريد خوضها ويستعجلها .واستعدادا ً لذلك ،ال داعي
الستمرار نجيب ميقاتي في مهمته… ربما تتوفر أكثرية نيابية
لخيار آخر وحكومة أخرى تنهي التناقض بين «الدولة والمقاومة»
ٍ
وتتحمّ ل مرة واحدة مسؤولية قيادة الحرب واإلعمار… والخروج
من جهنم.

تمديد جديد لتعليق عملية
تصفية شركة Savaro
يف إطــار متابعته الحثيثة للدعوى التــي تقدّم بها ضد
الرشكة اإلنكليزيــة  Savaro Ltdيف لندن امام محكمة العدل
العليا ( ،)High Court of Justiceتقدم مكتب االدعاء يف نقابة
املحامني يف بريوت الخاص بفاجعــة  4آب ،من خالل مكتب
املحامــاة  ،Dechert LLPمن ســجل التجارة (Companies
 )Houseبطلــب تمديــد جديد لتعليق عمليــة تصفية هذه
الرشكة .وقد اســتجاب ســجل التجارة ،ومدّد الفرتة لستة
أشهر إضافية تنتهي يف كانون الثاني .2023

4

محـــــليـــــات
العـــدد  - ٨٨٥السنــــة الـرابـعـة

الالمركز ّية حل ّ من الحلول الممكنة والضرور ّية

ســنـــاء الــجـــاك

منيمنةُ :ت ّ
حقق المراقبة والمحاسبة
سكاف :صالحيات للمناطق بعيدًا من

موتوا ...والباقي
تحصيل حاصل
يلعب الكبار لعبتهم .يخاف المستهدفون.
فاألحداث المتالحقة تحشرهم في الزاوية.
أوضاعهم االقتصادية لم تعد تحتمل كل هذا
الضغط إلرغامهم على التنازل والخضوع
توصالً إلى إنجاز المفاوضات .لذا يحركون
أذرعهم .والنتيجة موتوا بشرف أفضل من
الموت جوعاً.
هذه هي آخرة المعادالت التي علينا ان
نرضخ لها .تصوروا السيناريو :ان تتواروا
مع أوالدكم ومحبيكم في زاوية معتمة ألن ال
كهرباء في األساس .تعضون على جوعكم
حتى تلفظوا أنفاسكم ...او تنزلون إلى ساحة
الوغى وتهتفون من طلوع الروح :لبيك،
لمن دعاكم إلى تلبية النداء وتتح ّررون من
أجسادكم ومتطلباتها ،وترتقون إلى حيث
يجب أن ترتقوا.
ثم ال داعي لتشغلوا بالكم برغيف
الخبز وطابور الوقود والمذلة على أبواب
المستشفيات وأقساط المدارس وما إلى ذلك
من التوافه الدنيوية.
بعد ذلك تنظرون من عليائكم إلى هذا البلد
المهترئ ،وتشكرون باريكم على أنكم إلى
جواره .فالموت جوعا ً أو لسبب آخر ،أيا يكن
هذا السبب ،هو الخالص المرتجى.
فمن سهّ ل لكم نهايتكم انما أراد تحريركم
من عبء هذه الدنيا ،وسيواصل هذه الرسالة
المقدسة ،فيستفرد أكثر فأكثر بمصير من
بقي تحت ،وسوف يُن َ ِّ
صب رئيسا ً من صفق له
ولمعادالته التدميرية والقاه في مراميه ونال
جائزته المرجوة وتربع سعيدا ً على كرسي
بعبدا ،ان لم يكن في هذا االستحقاق ،ففي
االستحقاق المقبل ...المهم االلتزام بالدعوة
إلى العمل ...ألن هناك من يراقب عمله ويُراكم
له النقاط.
لكن ليس بالضرورة أن يُعتمد هذا
السيناريو .فالخيارات مفتوحة أمام حاملي
الرسالة .والهدف من التصعيد ،قد يقتصر
على عرض العضالت والبطوالت اللفظية .وال
ضرورة للحرب بمعناها العلمي والعملي،
فهي تحتاج تكاليف ومصاريف ،ربما ال
جدوى من إنفاقها في ساحة الوغى...
فاألولوية لترشيد اإلنفاق بغية دعم الحلفاء
ومنح المحور استمراريته .وباب االجتهادات
واسع ،لذا ،وفي المرحلة الراهنة يكفي اتهام
الشيطان األكبر بكل الجرائم التي تبيد الناس
في ظل الحصار والتجويع الذي تسبب به،
هو وكل من تآمر معه.
من جهة أخرى ،ال يغيب عن بالنا أن العدو
الغاشم لن يتعب نفسه وينفق من مقتدرات
بلده ليفوز بحرب ال تؤتي ثمارها .فإذا كان
المطلوب ضرب البنى التحتية ،فنحن خيبنا
مساعيه ونسفناها من أساسها ...وإذا كان
المستهدفون هم المواطنون الع ّزل لتهجيرهم
او قتلهم ،فقد سبق الفضل وتكفلنا
بالقضية ...ومن لم يهاجر عبر المطار ال
يتورع عن إلقاء نفسه وأطفاله في البحر
بحثا ً عن حياة أرحم أو موت رحيم.
المهم تسجيل المواقف التي يفترض أن
تؤمن المصالح لمزيد من مصادرة السيادة.
أما عن استخراج النفط والغاز فهو الحجة
وليس الهدف .السوابق تؤكد ذلك .والغيرة على
الطاقة المدفونة في المياه نكتة سمجة ،ألن
من طنَّش عن الطاقة المهدورة بفعل تسليم
وزارتها إلى من كلف اللبنانيين أكثر من 40
مليار دوالر ...والحبل على الجرار مع العتمة
التي يستغلها أصحاب المولدات بالدوالرات
الطازجة ،لن يعبأ بما في جوف البحار.
بالتالي ،يراق الشرف ،كما تراق الحياة ،كل
لحظة في هذا البلد مع اللصوص المحصنين
بالرعاية والحماية مقابل التصفيق للمعادالت
التدميرية التي يطلقها من يعلم جيدا ً أن
االنتصار الحقيقي سببه غياب المواجهة
في الداخل ،واالستثمار في جهود فرقة
الدربكة من المنبطحين المباركين لتوازنات
الرعب والمحاكاة الساخرة للعزة والكرامة
المستباحة بفعل تفاقم هموم المساكين الذين
يقبعون بال ضوء وبال مستقبل ،في حين
يتم تقويض أسس حياتهم وحيثيتها ،بسبب
رداءة الالعبين ...وقذارتهم.

الـسـبـت  ١٦تـمـوز 2022

ابراهيم منيمنة

غسان سكاف

الشماعي
د .ميشال
ّ
تتفاعل االزمــات يف لبنان يوما ً بعد
يوم .ولكن اللبنانيّــن أخذوا جرعة من
األمل مــع التجدّد الذي عصف يف مجلس
 2022بعد االنتخابــات النيابية األخرية.
وعلت األصوات املطالبة بتطبيق الدستور
وتنفيذ االصالحات يف النظام اللبناني ،ال
سيّما من حيث نقله من الشكل املركزي
للدولة إىل الالمركزيّة املنصوص عليها يف
اتّفاق الطائف .لكن أي مرشوع لالمركزية
يجب أن يحافظ عىل العيش املشرتك؟

الالمركزية أو الحوكمة المحلية

والستمزاج اآلراء السياسيّة لبعض
النواب الجــدد ،كان لـ»نــداء الوطن»
حديث مع النائب ابراهيم منيمنة املنتخب
عن دائرة بــروت الثانية حول موضوع
الالمركزيّة اإلداريّة فأشار إىل أنّها «وردت
ضمن االصالحات األخرى التي نص عليها
اتفاق الطائف لكن لالسف لم تطبق مع
العلم أنه تمت دارســة  6مشاريع قوانني
من العام  90حتى اليوم».
ورأى منيمنــة ّ
أن «التنمية املحلية،
وقرب الناس من السلطات واشرتاكهم يف
صنع القرار ،وامكانية املراقبة واملحاسبة،

وتخفيف امكانيــة الهدر والرسقات عرب
مراكز السلطات املركزية؛ ك ّلها قد تكون
مزايا مهمّ ة ومفيــدة للحوكمة املحلية
ونقل القرار من املركز إىل املناطق» .وتابع:
«هناك مناطق مهمشــة ك ّليّا ً يف لبنان،
وخاصة األطراف ،الالمركزية أو الحوكمة
املحلية ممكــن أن تكون الطريق األفضل
إلنماء هذه املناطق».
ورأى نائب بــروت الثانية ّ
أن املدن
الكربى ،وبريوت عــى وجه الخصوص،
قد تستفيد من النظام الالمركزي ،وليس
فقط املناطق .وقال ّ :
«إن مسألة الحوكمة
يف لبنان متع ّلقة غالبا ً بالسلطة املركزية
والوزارات ومؤسســات معينة ،ويكون
يف غالبيــة األوقات هدفها تنفيذ مصلحة
النظــام ومَن هــم يف الحكــم أكثر من
مصلحة الناس ،وهذا ما رأيناه يف بريوت
لجهة املياه عىل سبيل املثال».
وتابع «كل الــدول املتحرضة اليوم
تنتهج حوكمة محليــة معينة ،حتى لو
اختلفت التســميات .أملانيا ،ســويرسا
واالمارات كل هذه الــدول لديها حوكمة
محليــة .أمّ ا يف لبنان فيتــ ّم إلهاء الناس
باملصطلحات وتخويفهم من التقســيم
وأمور أخــرى ،فيما الحوكمــة املحلية
الجيدة هي خدمة للجميع».

الالمركز ّية تحيي التنافس
الديمقراطي

وعــن مشــكلة النفايــات ،واملياه
وغريها من القطاعــات ،رأى منيمنة ّ
أن
«حلها ك ّلها يكون من خالل الالمركزية.
وحتى السياحة ممكن أن تنتعش ،عندما
يكون هناك إمكانية املبادرة عند الناس،
يصبح هناك تنافــس ديمقراطي هادف
عىل املشاريع ضمن الدائرة الواحدة وعىل
السياســات العامة بني الدوائر املختلفة.
فعىل سبيل املثال ،عندما يرى ابن الجنوب
ّ
أن الشــمال قام بعدّة مشاريع ناجحة
وأتاح النهوض ملنطقته ،لن يلوم الوزارة
أو الحكومة بل ســيلوم مَن هم يف الحكم
املحيل يف دائرته وهذا ســيخلق تنافســا ً
وتشجيعا يف الوقت عينه».
وختم منيمنــة ّ
أن «أيّ إقرار لقانون
الالمركزية ضمن مركز ضعيف ويشوبه

هل َمن يتجرّأ في مجلس
 2022على سحب قانون
الالمركز ّية اإلدار ّية من األدراج
ويعمل على توسيعه وإقراره؟

الهدر والفساد ستكون المركزية مبتورة
بحيــث ّ
أن الحوكمة املحليــة تحتاج إىل
مركز قــوي وكذلك اىل رقابة الحقة ّ
توفر
للنــاس إمكانية املحاســبة» .حيث رأى
ّ
أن دور املجلس النيابي الحايل هو تحديد
النقــاط املخت َلف عليهــا ،وإعادة النظر
بالقانون إذا احتــاج األمر لذلك؛ وطالب
منيمنة بأن يكون هناك «ورشة عمل من
مختصــن ّ
ّ
ألن املرشوع عمره عدّة
نواب
ســنوات ،وهناك ظروف تغريت يف البلد.
وعىل املجلس النيابي إقرار املرشوع ألنّه
من أه ّم القوانني».

الالمركزية بعيدة من التقسيم
وحل ّ إلطفاء نار ثورة جديدة

كذلك كان لـ»نــداء الوطن» حديث
مع النائــب املنتخب عن دائــرة البقاع
الثانية الدكتور ّ
غســان سكاف الذي رأى
ّ
أن «الالمركزية هــي تنظيم إداري يقوم
عىل إعادة هيكلة السلطة يف الدولة بحيث
تُعطــى اإلدارات املحلية إســتقاللية يف
تسيري شؤونها الخاصة من أجل الوصول
اىل إنماء متوازن اقتصاديّــا ً واجتماعيّا ً
وسياسيّا ً وثقافيّا ً وتربويّاً .والالمركزية
تعطي أوسع الصالحيات للمناطق ولكنها
تبقى ضمن الدولــة الواحدة وبعيدة من

النائب العام أطلق سراحهم بعد التوقيع على تع ّهد باإللتزام بالتسعيرة الرسميّة

القوى السياسيّة والشعبيّة تواصل معركتها
ضد أصحاب المولّدات
صـــيـــدا  -مــحــمــد دهـــشـــة
لم تهدأ املواجهــة املفتوحة بني القوى الصيداوية
وبني اصحــاب املولدات الخاصة وقــد حاول بعضهم
االلتفاف عىل االجماع الســيايس والشــعبي للتفلت
من اإللتزام بالتسعرية الرســمية التي تصدرها وزارة
االقتصاد ،فوجدوا انفسهم امام خيارين ال ثالث لهما:
إما التوقيع عىل تعهد بااللتزام او البقاء موقوفني حتى
اشعار آخر.
واملواجهة التي اتخذت طابعا ً سياسيا ً – شعبيا ً من
جهة وقانونيا ً – قضائيا ً من جهة أخرى ،قابلها اصحاب
املولدات بقرار جماعي باطفائهــا يف محاولة الطالق
رساح املوقوفني ،غري ان الضغط السيايس والتحركات
الشعبية ورفض اســتمرار الفوىض يف التسعرية ،أدى
اىل الرتاجع عن عدم تغذية املدينــة بالتيار الكهربائي
ليالً ،بعدما ســادها الظالم الدامس لساعات ،فصمد
الصيداويــون يف تثبيت حقوقهم وعــدم الرضوخ ألي
ابتزاز ونام مَن َ
رفض التوقيع يف نظارات املخافر يف صيدا
ومار الياس ومغدوشة ،قبل ان يطلق رساحهم الحقاً.
وانقســم اصحاب املولدات بني من اعاد تشــغيل
املولدات ،وبني من رضخ للتوقيع عىل اعتماد التسعرية
الرســمية ،غري ان محاوالتهم بقيت قائمة لرمي كرة
النار بملعب البلدية واستغالل الوقت يف محاولة يائسة
لتحقيق بعض املكاسب من حيث التسعرية ،فاقرتحوا
وضع املولدات يف عهدة البلدية لتشغيلها حينا ً ودعوا اىل
تشكيل لجان مشرتكة حينا ً آخر ،غري ان الوقت كان قد
مىض لغري صالحهم ،سيما وان التجربة السابقة معهم
لم تكن مشجعة وتفلت كثري منهم تحت حجج مختلفة
يف اكالف التشغيل والصيانة.
وأوضح رئيس بلدية صيدا املهندس محمد السعودي
لـ»نداء الوطن» ان «طرح اصحاب املولدات االخري فات
اوانه ،هذه املرة تختلف عن السابق والعالقة ليست مع
البلدية وانما مع نائبي املدينة ومع القوى السياســية
كافة وتحديدا ً مع النائب اسامة سعد الذي تقدم بإخبار
ضدهم ،واملطلوب منهم التعهد عىل االلتزام بالتسعرية
من دون اي مواربة الن هناك غضبا ً شعبيا ً كبريا ً والحل
عندهــم وبمتناول يدهم ،وابنــاء املدينة يدافعون عن
حقوقهم والقوى السياسية تقوم بدورها كامالً».

مواجهة مفتوحة بين القوى الصيداوية واصحاب المولّدات

وعلمت «نداء الوطــن» ان اصحاب املولدات الـ13
الذين تم اســتدعاؤهم قد وقعوا عــى التعهد واطلق
رساحهم جميعا بناء عىل اشارة النائب العام االستئنايف
يف الجنــوب القايض رهيف رمضان ،مــا يعني عمليا ً
االلتزام بالتسعرية الرسمية نهاية الشهر الجاري ومن
يخالفها ســيكون عرضة الصدار مذكرة توقيف بحقه
بحيث يحال اىل القضــاء املختص ،فيما وضع محامو
«املســتقبل» يف املدينة انفســهم يف خدمة املواطنني
املترضرين من اصحاب املولدات املخالفني للتســعرية
لتقديم شــكاوى لدى النيابة العامة من دون مقابل،
بإستثناء الرسوم املتوجبة وذلك يف اطار قرارهم الوقوف
إىل جانب أهلهم يف صيدا والجوار لرفع الظلم واإلجحاف
بحقهم والتصدي ألي مخالفة.
شــعبياً ،أرخى هذا االلتزام بظــال من االرتياح
بــن ابناء املدينة ،الذين اعتــروا انه انتصار كبري عىل
بعض مافيات املولدات وعىل اســتغالل حاجات الناس
يف الصيف ،وقــال عيل بديع لـ»نداء الوطن»« :ال يضيع
حق وراءه مطالــب ،هذه الخطوات كان يجب اتخاذها
يف وقت سابق ،ننتظر نهاية الشهر لنرى مدى االلتزام،
الن بعض اصحاب املولدات يحاولون دائما ً االلتفاف عىل
حقوق النــاس» ،بينما قال ابو العبد بيضاوي« :ان هذا
االنتصار يفتح اآلمال امام استعادة املدينة لحقوقها عىل
غرار املناطق االخرى ،ما نحتاج اليه املطالبة السياسية

والضغط الشعبي ،صيدا ّ
ولدة الرجال».
سياسياً ،أجمعت القوى السياسية عىل تأييد هذه
التحــركات ،وقالت مصادر «العمــة» بهية الحريري
لـ»نداء الوطن» انها «مع كل خطوة تصب يف مصلحة
النــاس وتخفف معاناتهم ،وخطــوة اطفاء املولدات
مرفوضة وتشكل تحديا ً لصيدا بأكملها» ،بينما أشاد
النائب ســعد بتحركات الصيداويني «الذين انتفضوا
ضد ممارسات التعسف واالبتزاز التي لجأ إليها بعض
أصحاب املولدات ،الذيــن أقدموا عىل إطفاء مولداتهم
من دون ســابق إنذار ،فأغرقوا منازل ما يزيد عن 50
ألف مشــرك يف الظالم والعتمة ،فأجربت تحركاتهم
عىل إعــادة تشــغيلها» .ودعا النائــب الدكتور عبد
الرحمن البزري اىل دعم قرار القايض رمضان يف توقيف
املخالفني للتســعرية ،معتربا ً أن إطفاء املولدات «هو
تح ٍد ملصلحة املواطنني أوالً ،ولســلطة الدولة اللبنانية
ثانياً ،وللقضاء اللبناني الــذي يكفل حماية مصالح
املواطنني».
ورفضت «الجماعة االسالمية» أسلوب االبتزاز بحق
ابناء املدينة بأهم مادة حيوية تتعلق بحياتهم ،ودعت اىل
االلتزام بالتسعرية الرسمية وعدم التهرب بحجج واهية
ثبت عدم صحتها مــن قِ بل كل املتخصصني والعاملني
بهذا الشأن ،وجددت دعمها الجراءات القايض رمضان
بحق املخالفني.
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"لبنان القوي" يقترح استحداث بلديتين في بيروت

صحناوي :التقسيم حتمًا يحمي المناصفة

أي جو تقسيمي
ً
انطالقا من إتفاق
أي منحى تقسيمي وذلك
الطائف».
وبالنســبة إىل ســكاف «الالمركزية
هي مــن أهم املبــادئ التي تقــوم عليها
الديموقراطية .اليوم يف ظــ ّل االنهيار املايل
والنقدي واالقتصادي للدولة املركزية ويف ظ ّل
عجز الدولة عــن تأمني ظروف عيش كريم
ملواطنيها ربما تطبيق الالمركزية واستحداث
مجالــس محلية منتخبة سيســاهمان يف
إطفاء نار ثورة جديدة نراها تلوح يف األفق».
ووعد سكاف من موقعه «سنعمل عىل
إرسال اقرتاح قانون يعتمد القضاء كوحدة
ّ
يمس بصالحيــات البلديات،
المركزية وال
ولكنه يستحدث صندوقا ً المركزيا ً يح ّل مح ّل
الصندوق البلدي املســتق ّل ويخضع ملعايري
توزيع تعتمــد ّ
مؤشات علمية وموضوعية
تراعي رضورة اإلنماء املتوازن وأولوية النمو
املحيل».
ّ
املحصلــة ،مهمــا تعــدّدت اآلراء
يف
واختلفت املصطلحــات ،يبقى ّ
أن اللبنانيّني
اليوم بحاجة إىل الح ّد األدنى من االستقالليّة
املمكنة لتسيري شؤونهم ،فهل مَن يتج ّرأ يف
مجلس  2022عىل سحب قانون الالمركزيّة
اإلداريّــة من األدراج ويعمل عىل توســيعه
وإقــراره خدمة َملن ّ
تبقــى مقاوما ً يف هذا
الوطن؟

قدّم نــواب تكتل «لبنان القــوي» نقوال
صحناوي ،إدغار طرابليس وســيزار أبي خليل
اقرتاح قانــون يرمي إىل اســتحداث بلديتني
يف مدينــة بريوت ،بلدية يف بــروت األوىل التي
تتضمن املناطق العقاريــة التالية :االرشفية،
الصيفي ،الرميــل ،املدور واملرفــأ ،وبلدية يف
بريوت الثانية التــي تتضمن املناطق العقارية
التالية :ميناء الحصن ،الباشورة ،راس بريوت،
املصيطبة ،زقاق البالط ،املزرعة وعني املريسة.
وأكد صحناوي خالل مؤتمر صحايف لعرض
اقرتاح القانون «أن ال سباق مع أحد حول هذا
القانون بل هو مطلب مزمن من كل الفاعليات
يف بــروت ومنذ عــام  2010عملنــا عىل هذا
املرشوع وعــام  2018طوّرناه من خالل ورش
عمل متتاليــة وتقدمنا باقرتاح القانون اليوم.
وقال« :نم ّد يدنا لألحزاب االخرى لنتعاون ويتم
التصويت عىل اقرتاح القانون يف مجلس النواب
وهذا االقرتاح قيل عنــه طائفي وهو أمر غري
صحيح .هذا املرشوع إنمائي لبريوت ألن هناك
مناطق كثرية تعاني من غيــاب البلدية عنها
واســتحداث بلديتني قد يغري من هذا الواقع.

5

ّ
سيحسن األداء البلدي وسيسمح
وهذا املرشوع
بتنفيذ املزيد من املشاريع اإلنمائية يف بريوت».
وعن تفاصيل الطرح رشح صحناوي «أن
اقــراح القانون ينص عــى أن يكون لبريوت
األوىل املكونــة من  5مناطــق عقارية مجلس
بلدي من  12عضــوا ً وأن يكون لبريوت الثانية
املكونــة من  7مناطق عقاريــة مجلس بلدي
من  12عضوا ً ويجتمع املجلســان معا ً شهريا ً
للعمل عىل املشاريع املشرتكة ،أما الجباية فتتم
يف كل نطاق بلدي عىل حدة وتشــارك البلديتان
يف صندوق مشــرك يغطي تكاليــف الجهاز
التنفيذي املسؤول عنه محافظ بريوت».
وســأل صحنــاوي« :ملــاذا ال يقال عن
تقســيم الدائرتني يف االنتخابــات النيابية إنه
طائفي ويرى البعض يف هذا االقرتاح بعضا ً من
الطائفية يف حني يســعى االقرتاح يف الحقيقة
إىل تحسني أوضاع الناس والخدمات البلدية»؟
الفتا ً إىل «أن الخلل الطائفــي موجود اليوم يف
البلدية الحالية وإذا استمر الحال هكذا سيزيد
الخلل ولكن التقســيم إىل بلديتني حتما ً يحمي
املناصفة».

هوكشتاين ...ومسؤولية التصعيد
لم يتبلغ الجانب اللبناني من الوسيط األميركي آموس هوكشتاين
أي معلومات عما حققه في لقائه يوم الخميس مع وزيرة الطاقة
اإلسرائيلية كارين الحرار في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان
وإسرائيل ،وتوقعت المعلومات أن يحصل تواصل بين هوكشتاين
ونائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب األسبوع المقبل بعد أن
يكون الوسيط األميركي قد أنهى مشاركته في زيارة الرئيس جو بايدن
إلى المنطقة ،وشددت هذه المعلومات على أنه بتواصل او من دونه
فالرسالة التي يجدد لبنان الرسمي إرسالها للوسيط األميركي هي أن
الوقت ضاغط وأن األجوبة اإلسرائيلية يجب أن تكون طروحات واضحة
ردا ً على الطرح اللبناني الذي يختصر بشعار قانا في مقابل كاريش.
المتابعون للمفاوضات غير المباشرة لعملية الترسيم البحري
أعربوا عن اعتقادهم بأن التصعيد في هذا الملف كان قد بدأ إنطالقا
من العرض الذي تقدم به هوكشتاين في شباط الماضي والذي لم
يعط حقل قانا كامالً للبنان بل اقتطع مساحة واسعة من البلوك رقم
 8في تعديل واضح للخط  23لصالح إسرائيل ،ولفت هؤالء إلى أنه لو
عرض هوكشتاين وقتها حقل قانا كامالً على لبنان لكان رمى الكرة
في الملعب اللبناني ،بينما هي حاليا ً في ملعب اإلسرائيلي الذي يفتش
بحسب هؤالء عن مخرج ال يظهر أنه قدم تنازالت ،كما ان لبنان في
المقابل ال يمكنه التراجع عن السقف الذي وضعه وتقديم تنازل بأي
شكل من األشكال ،هذا فضال عن أن هوكشتاين لن يكون بمقدوره
التقدم بعرض آخر يتضمن تنازالت تضرب طرحه الذي تقدم به في
شباط .أيضا لفت هؤالء المتابعون إلى أن الروس قد يكونون دخلوا
على خط الترسيم البحري بين لبنان واسرائيل واستخدام هذه العملية
في الضغط على الجانب اإلسرائيلي عن طريق «حزب الله» ردا ً على
الموقف اإلسرائيلي من الحرب األوكرانية الروسية وردا ً على حرية
الحركة التي يتمتع بها اإلسرائيلي في األجواء السورية.
كل ما تقدم يطرح سؤاال ً أساسيا ً لدى هؤالء المتابعين هل أن
هوكشتاين يبقى وحده وسيطا ً صالحا ً لحل هذا النزاع ،أم أن طرفا ً آخر
على عالقة جيدة بالمتنازعين قد يتدخل لبلورة حل للنزاع قبل أيلول
المقبل؟

مع ّوض وريفي ومخزومي وعبد المسيح يعلنون والدة "كتلة التجدّد":
عهدنا الدفاع عن لبنان والتواصل مع المعارضة
يف خضــم األزمة السياســية واســتمرار التعثّر
الحكومي ،خرق املشــهد الســيايس ،والدة تكتّل نيابي
جديد ،ض ّم النــواب أديب عبد املســيح ،أرشف ريفي،
ميشال معوض وفؤاد مخزومي.

عبد المسيح

ويف مؤتمــر صحايف ،قال عبد املســيح« :باســم
اللبنانيني املرصّ ين عىل الســيادة وباسم الشعب الذي
يريد الخروج من االنهيار وباسم كل من صوّت للتغيري
والســتعادة الدولة املخطوفة نعلن عن تشــكيل كتلة
التجــدد النيابية لالنطــاق لرتجمة مــا تعهدنا به يف
االنتخابات» ،مضيفاً :عهدنــا أن نكون كتلة دفاع عن
لبنان الدولة واالنســان ،وسنبدأ بالتواصل مع املكوّنات
املعارضة وأال نكون مشتّتني».

ريفي

أمــا ريفي الذي لفت إىل أنــه «بإعالننا اليوم والدة
الكتلة ننتقل إىل مرحلــة جديدة لجمع الجهود ملواجهة
الواقع» ،فطالب بـ»تطبيق الدســتور وبســط سلطة
الدولة عىل كافة األرايض وبتسليم أي سالح غري رشعي،

وترســيم الحدود الربية مع سوريا وضبط املعابر كافة
وإنجاز ترســيم الحدود البحرية» ،مضيفا ً أن «ســاح
حزب الله الذي فقد صفــة املقاومة ،هو الحامي األول
للفساد».
ودعا «لتطبيق القــرارات الدولية املتعلقة بحفظ
ســيادة لبنان واســتقالله ودعم املؤسسات الرشعية
وتعزيز قدرات الجيش ،ورفض توطني الفلســطينيني
واملطالبة بعودة النازحني السوريني» .وتابع« :نتمسك
بالعدالــة يف ما يخص انفجار املرفأ واستشــهاد رفيق
الحريري وكل الذين سقطوا عىل طريق الدولة والسيادة
واالستقالل ،كما نشدد عىل حياد لبنان ولدينا كل اإلرادة
للعمل معكم وإىل جانبكم فاملواجهة تكون عىل املستوى
الوطني إلخراج لبنان من السجن الكبري».

معوّض

من جهّ ته ،رأى النائب معوّض أن «فقدان السيادة
هو السبب األســايس لالنهيار وال يمكن أن يقوم لبنان
وهو معزول عن العالم وال استقرار يف ظ ّل وجود سالحني
وقرارين» ،معتربا ً أن التغيري ال يحصل «بكبسة زر ولكن
قرارنا اتخذ وعزيمتنا قوية ولن نلني».

وقــال إن «النظــام املوجود اليوم غــر قادر عىل
إدارة دولة فاســدة وفاشــلة وغري قــادرة عىل اتخاذ
القرارات» ،مردفاً« :إســقاط نظــام  7أيّار والعودة إىل
الدســتور وتطويره هو مدخل أسايس لبناء دولة فعلية
والنتظام عمل املؤسسات ،وهذا يتط ّلب مواجهة منطق
الحكومات الوطنية ،وإقرار النظام الالمركزي والحكومة
اإللكرتونية وقانون استقاللية القضاء».

مخزومي

يف الختام ،تمنى مخزومي «أن نتوحّ د حول اســم

واحــد لالنتخابات الرئاســية وأن يكــون لدينا البديل
والربنامج» .وقال إن «منظومة الفســاد تحاول تحميل
املواطن الخســائر ولذلك نحن بحاجة إلصالحات جديّة
و ّ
أن األســاس يبقى بطرح ح ّل متكامل ،ويجب العودة
لالقتصاد الحر واملنتج والعادل وهذا ما يتطلب الخروج
من عزلتنا وإعادة العالقات مع العرب والعالم».
واعترب أن «السياسات االقتصادية أوصلتنا لتهميش
القطاعات االنتاجية وخرس االقتصاد قدرته التنافسية
ولذلك ترتكز رؤيتنا عىل وضع برنامج اقتصادي إصالحي
متكامل وتعزيز الشفافية والحوكمة»

إطالق الرصاص يحصل وكأن ال دولة وال أجهزة أمنية فيها

الشهادات الرسمية تح ّول مناطق الشمال وطرابلس ساحات حرب

طـــرابــلـــس  -مــايـــز عــبــيـــد

ال توحي آالف الرصاصات التي أطلقت يف األيام األخرية مع صدور نتائج
الشهادات الرســمية تباعا ً يف مناطق الشمال ،ال سيما يف طرابلس وعكار
واملنيــة والضنية ،أن أهايل هذه املناطق يعانون من فقر وحرمان ويقفون
بالفعل يف الطوابري من أجل الحصول عىل ربطة خبز بسعرها املدعوم ألنه ال
قدرة لهم عىل رشائها بسعر أكرب يف السوق السوداء للخبز.
كما ال توحي أيضا ً كمية الرصاص التي تشتعل بها ليايل الشمال عند
كل إعــان للنتائج أن هذا البلد يعيش يف أزمة يف األصل .هذا أقله ما يحاول
الناشطون عىل وسائل التواصل اإلجتماعي والناس الرافضون لفكرة إطالق
الرصاص يف املناسبات االيحاء به ،ســيما وأن سعر الرصاصة هذه األيام
يتجاوز الـ ،$ 3فكيف لشــعب يدّعي القلة والتعاســة يومياً ،ويبحث عن
مساعدة غذائية أو مالية أو مرضية من هنا وهناك من يمتلك كل هذا املال

إلطالق الرصاص بهذا الحجم الذي يكفي إلشــعال جبهات حرب ،إذ تطلق
كل ليلة آالف الرصاصات بآالف الدوالرات من شــعب يقال عنه أنه «تحت
خط الفقر».
لكن العجب العُ جاب هو ما حصل ليل أمــس األول مع صدور نتائج
الشهادة املتوسطة الربيفيه يف منتصف الليل .فقد اشتعلت سماء طرابلس
واملنية والضنية وعــكار بالرصاص من كل حدب وصوب ،يف شــهادة ال
تستأهل كل هذا الفرح سيما وأنها شهادة موضوعة عىل بساط اإللغاء يف
أي وقت .كان من املفرتض أن تصــدر النتائج صباح الجمعة وإذا بالعقل
الخبري املدبّر يف وزارة الرتبية أن اتخــذ القرار بإصدارها يف منتصف الليل.
بدأ إطالق الرصاص وهرع الناس الســاهرون يف ليل صيفي حار مقطوع
من الكهرباء إىل منازلهم لإلختباء ،فالرصاص طائش ومن يطلقه طائش
أكثر .أما أصوات اإلعرتاض عىل هذه الظاهرة السيئة واملسيئة فإنها تبقى
حبيســة جدران العالم اإلفرتايض من دون أن يجــرؤ أحد من املرجعيات

السياسية والدينية واألمنية عىل اتخاذ موقف مناهض لهذا العمل السيىء
وامليسء بشــكل علني .ويستغرب الناس «ملاذا ال تتم الدعوة إىل لقاء جامع
للفاعليات ال ســيما الدينية منها ،لتحريم الفرح بهذه الطريقة التي تؤدي
إىل وضع حياة الناس وممتلكاتهم يف خطر»؟ كما يستهجنون «كيف تدير
األجهزة األمنية وقادتها آذانها الطرشاء لكل ما يحصل وكأنها غري موجودة
وســ ّلمت بأن هؤالء قد باتوا أقوى من الدولة أو أن الدولة قد انتهت بالفعل
ولم يبق سوى موعد إعالن وفاتها».
ال ندري يف كل هذه املعمعة من هو املتف ّلت بالفعل؟ هل هو السالح أم
من يحمله ويديره ،أم الدولة هي املتفلتة من مسؤولياتها؟ أم كل هؤالء معاً؟
يتساءل املواطن :ملاذا ال تالحق األجهزة األمنية مطلقي النار وتوقفهم؟ إذا
كانت الدولة تريد أن تقول للناس بأن حمَلة الســاح باتوا أقوى منها ومن
األجهزة األمنية فلماذا تبقى هــذه األجهزة قائمة ويُرصف عليها كل هذا
الرصف من جيوب اللبنانيني ومن خزينة الدولة؟

٦

محـــــليـــــات
العـــدد  - ٨٨٥السنــــة الـرابـعـة

مـحـمـد علي مقلد

الثابت والمتحول في انتخابات 2022

 -٩ن ّواب الثورة :أدخلوا لعبة
التعطيل
هناك جهة مسؤولة عن تصنيف القوى في المجلس
النيابي المنتخب حديثاً .تحالف حاكم ،منظومة،
سياديون ،مستقلون ،تغييريون ،باإلضافة إلى من ال
ينتمي إلى أي من هذه األسماء .ليس من باب الظن أن
هذا التصنيف نابع من سوء نية غير مقصودة ،إليها
استندت المناورات لمنع األكثرية الجديدة من أن تتشكل،
في حين أن الحساب البسيط يظهر أن السلطة تكبدت
الهزيمة في صناديق االقتراع.
«التحالف الحاكم» هو اإلسم الصحيح لمن بيده
مقاليد السلطة الفعلية منذ اغتيال الحريري ،باستثناء
حكومتين برئاسة فؤاد السنيورة .ولم يكن أمام
المعارضة البرلمانية إال اإلذعان لنهجه في طريقة
تشكيل الحكومات وأدائها وبرامجها وسياساتها
المعتمدة ،مستبدال ً استبداد سلطة الوصاية بتهويل
ميليشيوي وبتسخير إدارات الدولة وانتهاك سيادتها
داخل حدود الوطن ومن خالل المعابر غير الشرعية
على الحدود مع سوريا أو بذريعة الرد على انتهاكات
إسرائيل ،وباعتماد سياسة تقوم على تعطيل المؤسسات
الدستورية واالقتصاد ،بدءا ً باحتالل وسط المدينة.
تكرر المشهد بعد اغتيال رفيق الحريري وظل
التحالف الحاكم حاكما ً من موقع األقلية في ثالث دورات
انتخابية ،2018 ،2005،2009 ،ولم تتمكن قوى
األكثرية من تغيير قواعد اللعبة المفروضة عليها منذ
أيام الوصاية ،إلى أن تمكنت الثورة في دورة  2022من
إعادة رسم الخريطة بنواب يمثلون الثورة في البرلمان.
لكن التحالف الحاكم عمل على محاصرتهم وحرمانهم
من إسمهم الحقيقي كنواب يمثلون روح الثورة ،وذلك
بهدف الحفاظ على قواعد اللعبة السياسية والبرلمانية،
ومنعهم من أن يكونوا نواة كتلة نيابية ال تقبل المساومة
والتسويات على حساب الدستور والديمقراطية.
التحالف الحاكم يتابع هذه األيام اللعبة ذاتها .يعمل
على تشكيل حكومة محاصصة ،وكأنه ال ثورة وال
نواب الثورة .ويبحث عن تسوية رئاسية في عواصم
العالم ،استمرارا ً لتقليد أرساه عهد الوصاية يوم كان
النظام السوري يختار إسم الرئيس اللبناني ويطلب من
المجلس النيابي المصادقة ،ويوم كان نادي الرؤساء
داخل المارونية السياسية يرضى بهذا االختيار ولو
مرغماً.
حتى بعد رحيل القوات السورية ،ظل التقليد سارياً،
وظل مفروضا ً على المجلس النيابي اختيار أحد ممثلي
جبهة الممانعة وإال فسالح تعطيل االنتخابات الرئاسية
وتعطيل تشكيل الحكومات جاهز عند الحاجة .هذه
المرة يجد التحالف الحاكم نفسه أمام معطى جديد
عنوانه نواب الثورة.
لقد نجح التحالف الحاكم حتى اآلن في فرض قواعد
اللعبة ذاتها في تشكيل الحكومة على الكتل النيابية
التقليدية التي ال ترى اختالفا ً جوهريا ً بين حكومة
تأليف وحكومة تصريف ،طالما أن رئيسها هو ذاته،
والصالحيات ذاتها قد توكل إليه في حال شغور موقع
رئاسة الجمهورية.
أما في انتخابات الرئاسة فاالستمرار في اللعبة
ذاتها خطير على الكتل النيابية التي ينبغي عليها أن
تتوحد في مواجهة التحالف الحاكم ومرشحيه المنتمين
جميعهم إلى جبهة الممانعة.
إن نواب الثورة مطالبون بالدخول في لعبة التعطيل
المضاد ،على غرار ما فعلوا في اختيار اللجان البرلمانية
حين فرضوا إجراءها عن طريق صناديق االقتراع ال
بالتسويات المعروفة الشبيهة بحكومات الوحدة الوطنية.
هم مطالبون بمنع قيام التسوية الرئاسية ،ما قد
يملي عليهم أوال ً العمل على جمع شمل األكثرية في
مواجهة التحالف الحاكم المؤلف من قوى الممانعة
حصراً ،واالتفاق على مرشح باسم هذه األكثرية ،ويملي
عليهم ثانيا ً أن يكون التنافس الديمقراطي معلنا ً من
خالل برنامج سياسي واضح بدل أن يكون ثمرة تسوية
تحصل في الكواليس الدولية واإلقليمية بصرف النظر
عن رأي البرلمان اللبناني.
ال يعاد االعتبار للديمقراطية وللمؤسسات الدستورية
وعلى رأسها البرلمان إال بعملية تعطيل مضاد تُسترد
بموجبها مهمة اختيار رئيس الجمهورية من أيدي أجهزة
المخابرات المعتادة على عقد التسويات الفوقية التوافقية
لتوضع بين أيدي المعنيين باختيار الرئيس ،أي أعضاء
المجلس النيابي ،وتمنع تكرار تجربة التعطيل الحكومي
والبرلماني المتمادية منذ اغتيال رفيق الحريري وتفرض
الدعوة إلى االختيار بين مرشحين معلنين ال مغفلين
لرئاسة للجمهورية تقيدا ً بالنصوص والمهل الدستورية.
نواب الثورة مطالبون بأن يكونوا نواة جبهة
المعارضة النيابية لتعطيل التعطيل.

الـسـبـت  ١٦تـمـوز 2022

األولى على مستوى لبنان في "البروفيه" بمعدّل 19.44

أميرة زريق :كنت أتوقع التفوق ولكن المرتبة فاجأتني
النبطيـــة ـ رمـــال جونــــي
ال يهدأ هاتف أمرية زريــق ،الطالبة التي
غ ّ
طى اســمها عىل كل مفاصل السياســة يف
لبنان ،أقلــه ليوم واحد ،ابنة بلدة عدشــيت
الجنوبية ،التي حصلت عىل نســبة  19.44يف
الشهادة املتوسطة ،واحتلت املرتبة األوىل عىل
صعيــد لبنان ،يف وقت يعيش لبنان كابوســا ً
حقيقياً ،غ ّ
طى عىل مساحات الفرح ،إال أن ال
فرحة تعلو فرحة النجاح.
«كتري مبســوطة» هذا ما تــردده أمرية
طالبة ثانوية الشهيد بالل فحص ،التي خصها
رئيس مجلس النواب نبيه بري باتصال وأيضا ً
وزير الرتبية عباس الحلبي واعدا ً بتكريمها يف
مكتبه.
صحيح أن امرية كانت تتوقع التفوق ،إال
ان حصولها عىل املرتبة األوىل يف لبنان شــكل
لها مفاجأة جعلــت من فرحتها مزدوجة .لم
تفاجأ أمــرة وحدها بل أيضــا ً والدها الذي
كان يتوقــع التفوق لشــقيقتها يف الثانوية
العامة وليس ألمــرة« ،ولكنني أعيش فرحة
ال توصف».
إذاً ،أمرية زريق ،اســم جديــد أضيف اىل
الئحة املتفوقني الجنوبيــن ،هي ابنة مزارع
التبغ حســن الذي يميض مــع زوجته زينب
عاما ً كامال ً يف زراعة شــتول التبغ املرة ،لكي
يتعلم أوالده ويرفعوا له رأســه .لم يكن بعيدا ً
عن أمرية حلم التفوق ،فهي وضعت هذا األمر
نصـب عينيهـــا ،وسهرت الليايل لتحقيقه،
تحدت العتمـة وفقـــدان االشرتاك وصعوبة
الـ onlineومعوقــات العام الدرايس ،وقررت
أن تصل اىل إحـــدى مراتب لبنـان األوىل «غري
أننــي تفاجـــأت بأنني األوىل عىل لبنـــان»
فرحتهـا ال يتســـع لهـا منزل والديهـا الذي
عــجّ باملهنئــن .ضحكة الوالــد تخرب حجم
ســعادته «تعبــت ولقيت ،رفعتــي رايس»،
كلماته البسيطة تؤكد حجم تعبه ألجل أوالده،
همه أن يراهم بأعــى املراتب ،وها هي أمرية
رفعتيل رايس بالعايل».
يف بلدة عدشــيت الجنوبيــة ،حيث منزل
عائلة أمرية زريق ،وحدها الفرحة تســيطر
عىل املنــزل ،ووحدها كلمــات أمرية «صعب

أميرة بين والديها

التفــوق ولكنه ليس مســتحيالً» تخربك عن
حجم اإلرادة التي تمتلكها الطالبة التي نالت
 19.44يف شهادة الربيفيه ،وفق قولها «لحتى
وصلــت كتري تعبت» ،وأكثر بابتســامة تردد
«كان بدي اوصل لهديف الذي وضعته قبل عام
أن اكون من بني االوائل الخمسة يف لبنان».
هاتف أمرية ال يهدأ ،فاحتلت موقع الخرب
األوســع يف لبنان ،غ ّ
طت عــى كل االزمات،
فالنجــاح «حلو» تقول ،وأكثــر «ما حققته
أعطاني حافزا ً ملزيد من التفوق» .تخلت أمرية
عــن الكثري لتصل اىل هدفهــا ،كانت صديقة
الكتاب طيلة الســنة ،ابتعدت عن كل وسائل
اللهو واكتفت بالقليل ،وهذا ما دفعها لتقول
«تعبت عىل حايل ،يف وقــت كان معظم طالب
الـ onlineيعانون كنت أبحث وأتعلم بشــكل
ذاتي ،ألن طموحي كبري ،أن أكون رقما ً مهما ً
يف لبنان».
م ّرة جديــدة يثبت طــاب الجنوب أنهم
مبدعون ،فنســبة التفوق التي حصلوا عليها
كبرية جداً ،وهي تعبِّد الطريق نحو مســتقبل
واعد يطمــح إليه هــؤالء ،قافزين فوق كل
الظروف الصعبة التي أحاطت بالعام الدرايس،
وجاءت فرحــة النجاح لتغطي عىل كل مآيس
البلد «مش ســايعتنا الفرحــة» تقول زينب
والدة أمرية ،التــي كانت تتوقع التفوق ولكن

ليس املرتبة االوىل عىل مستوى لبنان» ،وتشري
زينب اىل خيوط التبغ التي تزين جدار منزلها،
وتقول «بفضل هذه الشــتلة يتفوق أوالدي،
أتحمل مــرارة التعب كي أرفــع رأيس بهم»،
واكثر تقول «امرية منذ صغرها شاطرة ،فهي
تعطــي اهتمامها للدرس والعلــم واملعرفة،
وأتوقع لها مستقبال ً مميزاً».
تنهمك زينب يف توزيــع الحلوى ،وزادت
فرحتها باتصال الرئيــس بري بأمرية ،مهنئا ً
إياها عىل ما ّ
حققته من تفوق مميز للجنوب
ولها ،وتقول «أمرية تلميذة ثانوية الشــهيد
بالل فحص ،ونتيجتها برتفع الراس».
لم تكن مفاجئة نسبة النجاح يف الشهادة
املتوســطة ،فالنتيجة كانت محسومة سلفاً،
إال أن األمر املفاجئ نسبة التفوق التي حصل
عليها الطالب بمعظمهم وقد ســجلوا درجة
«جيد» و»جيد جداً» ،رغم كل الصعوبات التي
رافقت العام الــدرايس ،من العتمة اىل البنزين
واالنرتنت وغريها.
مرة جديدة يثبت الطالب الجنوبيون أنهم
«قدهــا وقدود» ،ويرســمون خريطة طريق
جديدة للعلــوم والثقافة ،عــى امل ان تعبد
طريقهم بالنجاح يف ظل اإلرضابات واالزمات
التــي ترافقهــم ،والتي قد تدفــع بهم نحو
الهجرة ،حيث ال مفر عىل اإلطالق منها.

و"مؤسسة لقمان سليم" و"دار الجديد":
"أمم للتوثيق واألبحاث"
ّ
في اليوم العالمي للعدالة الدولية" ...العدالة للبنان"
يف إطار اليوم العاملي للعدالة
الدولية يف  17تمــوز ،و»من أجل
نرش الوعي محليا ً ودوليا ً والتأكيد
عــى رضورة وضع حــ ّد لثقافة
اإلفالت مــن العقاب والســعي
ألجــل تحقيق العدالــة للبنان»،
دعت مؤسســة «أمــم للتوثيق
ّ
و»مؤسســة لقمان
واألبحــاث»
سليم» و»دار الجديد ويوستيكوم
 ،»IUSTICOMإىل لقــاء ،األحــد
الســاعة  6مســاء يف قاعــة
«ستايشن» -ســن الفيل ،تتخ َّللُه
َ
مســألة العدالة
ندوة تُناقــش
واملحاسبة يف لبنان ،باإلضافة إىل
تجهيز فوتوغرايف يتناول املوضوع
من خالل أحداث ومقاربات فنيّة
مختلفــة ،وعرض لرســائل من
الضحايــا واملدافعني عــن دَولة
القانون.
وقالــت يف بيــان إن «تلــك
االحتفالية تتَّخــذ طابعا ً مختلفا ً
ٌ
سياســات
يف لبنان حيث تُهَ يمن
تُفيض ك ُّلها إىل اإلفالت من العقاب،
ُ
النقيض الذي فيــه تتمثّل
وهــو
تجربتُنا مع العدالة .فمنذ الحرب
األهليّة ومــرورا ً بــك ّل الجرائم
السياسية يف تاريخ لبنان الحديث،
نجح املتورطــون يف هذه الجرائم
ّ
ومنفذوها مرارا ً وتكرارا ً باإلفالت
من قبضة القانون ،يف حني تبقى

التحقيقــات القضائية منقوصة
بطبيعة الحال».
وتابــع البيان« :ما الجرائم
َّ
تحقق
السياســيّة النادرة التي
فيها بعض من أَوجــه العدالة
َ
ســوى الربهان ّ
العدالة هي
أن
االستثناء يف لبنان فيما اإلفالت
من القصــاص ،هو الســائد
واملعتاد .فــا قانــون العفو
َ
سنة  1991ولم
العام الذي أُق َّر
الحــرب األهليّة
يَمنح ضحايا
ِ
سوى هبة النســيان القرسي،
وال األحــكام الدولية يف جريمة
اغتيال رفيق الحريري ،الصادرة
ّ
الخاصة
أخريا ً عــن املحكمــة
بلبنــان ،اســتجابت لتطلعات
اللبنانيــن إىل عدالــة مكتملة
األركان».
وختم« :اليوم ،تزداد الحاجة
للعدالة إلحاحــا يف بلد لم ينهض
من ركامــه بعد انفجــار مرفأ
عاصمتــه يف  4آب  2020وهــو
أكرب االنفجارات غــر النوويّة يف
تاريخ العالــم ،إذ ّ
إن التحقيقات
ِ
يُعيقها جمع من شخصيات من
املرجّ ح أن تكون متورطة يف هذه
الجريمة».

البرنامج

افتتاح معرض صوَر (عرض

لقمان سليم

عىل شاشات كبرية).
املصــورات واملصورون :نوار
بركات ،حســن بيضــون ،إليس
حدّاد ،مروان طحطح ،شــرين
يزبك.
ندوة العدالة للبنان
تقديم مديــرة «أمم للتوثيق
واألبحــاث» مونيــكا بورغمان
ومديرة مؤسسة «هنريش بول»
آنا فاليرش.

المشاركون

روني شــطح (بودكاست)،
محامــي مونيــكا بورغمان يف

قضية اغتيال لقمان سليم موىس
خوري ،مدير املفكــرة القانونية
املحامــي نزار صاغية ،أســتاذة
حقوق اإلنسان يف جامعة الحكمة
واملســؤولة ســابقا ً عن مكتب
التواصــل الخارجــي يف املحكمة
الدولية الخاصة بلبان رينا صفري،
ســفري أملانيا يف لبنــان أندرياس
كينــدل ،املرصد الــدويل لحقوق
اإلنسان  HRWآية مجذوب.

المحاورة
ِ

ّ
الخاصــة لألمــم
املنســقة
املتحدة يف لبنان نجاة رشدي.

محـــــليـــــات

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٨٨٥السنــــة الـرابـعـة
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اعتبروا إعالن القدس "صفقة قرن أميركية لحماية الكيان الصهيوني"

زيارة بايدن ُتغضب فلسطينيي المخيمات

الفلسطيني يرفض االنحياز االمريكي الفاضح إىل العدو
صيـــــدا ـ محمــــد دهشـــــة
اإلرسائييل وينــدد بالزيارة وأهدافها بــدءا ً من حماية
املصالح الصهيونية وصوال ً اىل رسم خارطة جديدة تقوم
وســط حالة مــن الغضب العــارم ،أرضم مئات
عىل مرشوع استعماري خطري يف إطار بناء رشق أوسط
الالجئني الفلسطينيني يف مخيم عني الحلوة النار بدمى
ّ
جديد.
تجســد الرئيس األمريكي جو بايدن ،إضافة إىل العلمني
ويقول مســؤول «الجبهــة الديمقراطية» فؤاد
األمريكي واإلرسائييل ،يف تعبري ســيايس وشــعبي عن
عثمان« :إننا نرفض «إعالن القدس» بني بايدن وإرسائيل
رفض زيارته اىل فلسطني التي يصفونها بأنها «تصبّ يف
الذي يســعى إىل ترشيع احتالل األرايض الفلســطينية
خدمة املرشوع االرسائييل يف املنطقة».
وتشكيل أحالف سياســية وعسكرية يف املنطقة ودمج
غضب الالجئني الفلسطينيني وتح ّركهم االحتجاجي
إرسائيل فيهــا وفتح عالقات تطبيع مــع دول عربية
تزامنا ً مع موعد الزيارة األمريكيــة اىل بيت لحم ولقاء
أخرى» ،مؤكدا ً «أن أفضل رد هو الوحدة الفلســطينية
الرئيس الفلسطيني محمود عباس ،لم يقفا عند حدود
واعتبار أن االنتفاضة واملقاومة هما الســبيل ملواجهة
املخيم الذي يعترب عاصمة الشتات الفلسطيني ،بل امتدّا
نتائجها املرتقبة».
اىل مخيمات أخرى للتعبري عن املوقف نفسه ،فأبناء هذه
وسط املحتجني ،وقفت الطفلة آية ميعاري وهبي
املخيمات ينظرون اىل الزيارة بكثري من الشــك والريبة،
ترفع الفتة كتب عليها «زيارة الرئيس
ويعتــرون الهدف منهــا محارصة
االمريكي اىل فلسطني تخدم املرشوع
املقاومة وتصفية القضية الفلسطينية
االمريكي – الصهيوني» ،وقالت «أريد
وشطب حق العودة.
وأكــدت مصادر فلســطينية لـ الالفت في التحركات اإلحتجاجية العودة اىل فلسطني ولن اتنازل عنها
«نداء الوطــن» أن الالفت يف التحركات أنها لم تكن من "تحالف القوى أبداً» ،بينما اعتربت زميلتها ميســاء
موعد «ان القدس ســتبقى عاصمة
االحتجاجية انها لم تكن من «تحالف
الفلسطيني»" الذي تنضوي
فلسطني األبدية مهما حاولوا تغيري
القوى الفلسطيني» الذي تنضوي فيه
حركتا «حماس» و»الجهاد االسالمي» ،فيه حركتا "حماس" و"الجهاد التاريخ والجغرافيا ،فلسطني أرضنا
وسنعود إليها».
أو «القوى االسالمية» ،بل من الجبهة
اإلسالمي"
الديمقراطيــة» وقبلهــا «الجبهــة
ويجمع أبناء املخيم عىل ان زيارة
الشــعبية» اللتني تنضويان يف إطار «منظمة التحرير
بايدن جاءت مخيبة لآلمال الفلسطينية ،إذ لم يذكر أي
حق من حقوقهــم املرشوعة ،واكتفى بالتأكيد عىل حل
الفلسطينية» برئاسة حركة فتح» ،وتأكيدهما يف بيانات
الدولتني دون آليات واضحة ،ما يعني كالما ً لالستهالك
قبل ايام أنها محاولــة جديدة لتطبيق «صفقة القرن»
بوجــه آخر ،وأن إقامة أي تحالفات جديدة أو محاور يف
الســيايس من دون اي التزام ،وفق ما يقول «ابو عيل»
املنطقة لن تجلب الســام واألمن ،ألنهما ينطلقان من
مرشود« :لقد قاتلت عىل كل الجبهات العسكرية واالن
سنقاوم بشتى الوسائل ولن نرفع راية االستسالم ،نريد
القدس وفلسطني التي كانت وســتبقى قضية العرب
حقوقنا كاملة».
واملسلمني املركزية.
وحمل تنظيم االعتصام وحرق دمية بايدن والعلمني
يف اعتصام «الجبهة الشــعبية» أمــام مكتبها يف
األمريكي واإلرسائييل ،أمام مقر اللجنة الدولية للصليب
املخيم ،اعترب مســؤول العالقات السياســية يف حركة
األحمر يف عني الحلوة ،رســالة واضحة بأن الشــعب
«الجهاد االســامي» يف منطقة صيدا عمار حوران ان

غضب فلسطيني في "عين الحلوة"

«بايدن ال يحمل رؤية جديدة للقضية الفلســطينية»،
ويضيف «نحن ال نثق بأمريكا وبسياساتها بغض النظر
عن ساكن البيت األبيض أو الحزب الذي يحكم ،ونؤمن
أن أمريكا منحازة لعدونا بالكامل».
لم يكــد الالجئون يتنفســون الصعــداء بعد
انتهاء عهد الرئيس الســابق دونالــد ترامب الذي
اتخذ قرارات مجحفة بحــق القضية ،حتى جاءت
أول زيــارة للرئيس بايدن مكملــة لصفقة القرن
بطريقــة السياســة الناعمة ،ويؤكد مســؤول
«الجبهة الشــعبية» بمنطقة صيدا ابو عيل حمدان
«اننا نرفض التعلق بمــا تطرحه اإلدارة االمريكية
بحل الدولتني وكل يوم نرى الصهاينة يســتولون
عىل االرض ويبنون املستوطنات يف الضفة الغربية،
اننا ندعو القيادة الفلســطينية اىل استخالص العرب

والدروس وعــدم التعلق بوعــود اإلدارة االمريكية
ألنها واهية وكاذبة».
وأكد مسؤول العالقات الوطنية لحركة «حماس»
يف لبنان ايمن شناعة أن زيارة بايدن للمنطقة من أجل
ترسيع التحالفات والتطبيع ومن أجل إنقاذ هذا الكيان
املتهاوي من رضبــات املقاومة ،وندعــو الحكومات
العربية اىل عدم التنازل عن مقدســاتنا يف فلسطني ألن
االدارة االمريكية والكيان الصهيوني هما يف مأزق كبري».
وقال أمني رس «القوى االســامية» الشيخ جمال
خطاب« :يكفي ان نقــف امام ما قاله بايدن بأنه ليس
بالرضورة ان تكون يهوديا ً حتى تكون صهيونيا ً لنعرف
مدى انحيازه ،إنه ملتــزم بالعقيدة الصهيونية والدفاع
عنهــا ،وما حصل من إعالن القدس هو اعرتاف أمريكي
رصيح بالقدس عاصمة لهذا الكيان املصطنع».

مســـاحة حـــرّة

مســـاحة حـــرّة

إتفاق اإلطار كسالح مهمل

أخطر ما قاله السيّد حسن نصرالله

مجيــــد مطـــــر

(*)

هناك من فعل كل شئ لنســف «اتفاق االطار»
الذي أنجزه الرئيس بري بصمت واقتدار ،وتجنب فيه
الدخول يف لعبة املساحات والخطوط البحرية املتنازع
عليها ،بل أسس ملرجعية التفاوض اللبناني غري املبارش
مع العدو االرسائييل ،التــي ابقت لبنان يف موقع قوة
الحق ،وصاحب املصلحة يف تكريس ثرواته الطبيعية
امام الجميــع ،واعطته هامش املنــاورة الذي يتيح
للبنان كســب االصدقاء والداعمني لحقوقه يف وجه
االطمــاع االرسائيلية ،كون ذلك االتفاق جاء كتوليفة
ناجحة استنادا لتفاهم نيسان ،وقرار مجلس االمن
 1701وروحيــة القرار  ،425لضمــان وجود االمم
املتحدة الــروري للبنان ،ألن مصلحة لبنان تفرض
هذا الواقع ،فضال عن اعالء دور الدولة ومؤسساتها
الرشعية من خالل تكريس دور الجيش اللبناني الذي
سيتوىل كامل املهمة التقنية لرتسيم الحدود البحرية.
وال خالف ،فقد كان ذلك ســلوكا ً موفقاً ،زاد من
صدقية لبنــان ازاء العالم كله ،الذي اصبح معنيا ً بعد
الحرب الروسية  -االوكرانية بقضايا النفط والغاز يف
كل بقعة من بقــاع االرض .وقد بدأ مضمون خطاب
امني عام «حزب الله» الســيد نرصالله ،يؤسس لنقل
ملف التفاوض من يد الدولة التي كانت سيدة املوقف
فيه من خالل «اتفاق االطار» اىل موقع يكون فيه هو
وحزبه يف موقــع الرتجيح ،الذي يفرض عىل اآلخرين
احرتام الخط االحمر الذي يرسمه ،ربطا ً بامللف النووي
االيراني ،ومــا يالقيه من تطورات ســلبية كانت ام
ايجابية.
وما لم يكن يف الحســبان ،فقد شكل موقفه ذاك
خطوة استباقية سياسية شديدة الداللة ،فمن جهة
طعنت باداء الســلطة وشككت فيه ،ومن جهة ثانية
رضبت موعدا ً للمواجهة العسكرية يف لحظة لبنانية
ـ دولية غري مؤاتية ،لناحيــة أن العالم كله ،وتحديدا ً
اوروبــا الصديقة للبنان ،لن تــرىض بتحويل غاز يف
رشق املتوسط اىل «سالح سيايس» ،قد يزيد من برودة
شتائها املقبل ،كما ويفقد لبنان الدعم الدويل املطلوب.
اما يف ما يتعلق باللحظــة اللبنانية غري املؤاتية فهي

ترشح نفسها بنفسها.
ولــم نكن لنصــل اىل هذه املعضلــة ،يف ما لو
ترصف املســؤولون يف لبنان وحددوا موقف الدولة يف
هذا امللف الشــديد الخطورة ،اوال ً انطالقا ً من «اتفاق
االطــار» الذي صور لبنان املتمســك بالقانون الدويل
كدولة سيدة ،وتجنب لعبة املساحات املتنازع عليها،
ليبقى للبنان التقدير الواقعي يف املستقبل دون الزامات
ســوى الزامات املصلحة الوطنية .وما زاد الطني بلة،
اعالن رئيس الجمهورية امــام الجميع أن الخط 29
هو خــط تفاويض ،االمر الذي يعترب بمثابة نكســة
اســراتيجية للمفاوض اللبناني ،اذ الزم نفسه بهذا
القول ،حيث تلقفه الوســيط االمريكي هوكشتاين،
فضال عن ارسائيل التي انتهزت الفرصة ،وعززت من
موقعها التفاويض ،نتيجة لذلك املوقف املترسع ،بحيث
وضعتنا امام حلني احالهما مر :التنازل املجاني عن
خط  ،29وعدم ضمان كل حقل قانا.
واذا اســتمرت الوجهة التي يســلكها اصحاب
القرار يف ملف التفاوض عىل ما هي عليه ،لناحية عدم
اتخاذ املوقف الواضح من املســتجدات التي فرضها
«حزب الله»
والتي تجاوزت مضامني «اتفاق االطار» ،والغت
بصورة اعتباطية ،وأســبغت ترجمة ميدانية لغلبته
التــي تذهب بنا اىل حيــث يريد  ،وفــرض اجندته،
متجاوزا ً كونه احد اركان الســلطة والحكم الفاعلني
واملؤثرين ،املنوط بهم تطبيق الدستور لناحية اعالن
السلم والحرب ،فلم يعد باإلمكان تجهيل الفاعل يف ظل
حكومة ،له دالة وازنة عليها.
وبعد القول الذي ســمعه اللبنانيون ،بان «حزب
الله» ال ينتظر اجماعا ً حيال مــا يتخذه من مواقف
تتعلق بملف الحدود البحرية وحقوق لبنان فيها ،االمر
الذي يطرح التساؤل اآلتي :فطاملا ان خطابه يفيض
بالقوة وتجاوز اآلخرين ،ملــاذا اذن يدعو اىل حكومة
وحدة وطنية ،فلتشــكل حكومــة اغلبية ،وتتحمل
مسؤولياتها ،سواء يف الحرب ام يف السلم؟.
بعد كل ما جرى ويجري ،يبدو بديهيا ً القول :أن ال
الحكمة ضالتهم ،وال الدولة ايضاً...
(*) كاتب لبناني

أميـــن عيســــى

(*)

ثالث نقاط يف الترصيح األخري للسيّد حسن
ّ
التوقف عندها.
نرصالله يجب
األوىل ربطه النزاع اللبناني اإلرسائييل حول
ترســيم الحدود البحريّة بالرصاع اإلقليمي ال
بل العاملــي الحايل ،مهدّدا ً يف حــال لم يحصل
لبنان عــى حقوقه بحرب إقليميّة ،وأبعد منها
باملواجهة مع داعم إرسائيل األوّل أي الواليات
ً
دليــا عىل ضعف
املتحــدة .يُعتــر هذا األمر
لبنان الــذي انخرط أفرقــاؤه يف رصاعات ال
عالقة لبلدنا بهــا ،باحثني عن ع ّراب ألهدافهم
السلطويّة الداخليّة.
ْ
أن يدافع لبنان عن حقوقه وبكل الوسائل
املتاحــة هو أمر بديهي .لكــن ،وهنا نصل إىل
النقطة الثانية ،أي ازدواجية السلطة يف لبنان
بني الدولة و»حــزب الله» ،وال ســيّما لجهة
حيازة السالح واستعماله.
فك ّل املربّرات لهذه االزدواجية سقطت منذ
انسحاب الجيش السوري من لبنان الذي كان
يتح ّكم بالقرار الســيايس ،وهو ما أ ّ
كده نائب
األمني العام لـ»حزب الله» الشيخ نعيم قاسم.
أكتفــي بهذا القدر عن هاتــن النقطتني
اللتني طاف الحديث فيهما .أما املسألة الثالثة
ّ
توصف حقيقة
فهي برأيي أكثر خطورة ألنّها
«حزب الله» وقناعته وهي لسان حال رشكائه
يف السلطة .يقول السيّد نرصالله ّ
إن ال خالص
للبنان إال باســتخراج النفط والغــاز ،وهذا
الترصيــح إن د ّل عىل يشء فهــو عىل ضعف
لبنان السيايس يف تكوين السلطة وممارستها.
لم يتناول السيّد رضورة اإلصالحات الداخليّة
للخروج من فساد الســلطة الطائفيّة القائم
عىل نظامهــا التحاصــي والزبائني ونهب
املــال العام وتقييد القضــاء وأجهزة الرقابة.
ّ
إن مليــارات البرتول والغــاز ولو أفضت ،عىل
املدى القصري ،إىل إنعاش االقتصاد وســ ّد جزء
من الدين وتغطية خســائر املودعني ،لن يدوم

مفعولها وســيعود االنهيار عاجال ً أم آجال ً يف
ظل هكذا نظام يك ّرس ضعف لبنان.
قال ســيّد الشــهداء اإلمام الحسني قبل
استشــهاده «خرجت لطلب االصــاح يف أمّ ة
جــدّي» من فســاد دولة معاويــة .ولم يكن
يبحث عن سلطة وهو املتأكد أنّه كان سيُهزم
عســكريًا .أما «حزب الله» ،وهــو يف الطليعة
ألنّه األقــوى بني رشكائه من أحزاب الطوائف،
فــا يريد وال هم يريدون اإلصــاح إنّما فقط
السلطة .ومليارات النفط والغاز هي الوسيلة
لرتميم سلطتهم التي اهت ّزت.
ويقول السيّد نرصالله ّ
إن محور املقاومة
أصبح أقــوى من الســابق ّ
وإن نجم الواليات
املتحدة يخفت.
قال ذلك يف وقت تُعلن الواليات املتحدة عن
أوّل صور التقطها «تليسكوب» جايمس ويب،
الذي ق ّرب املسافات مليارات السنني الضوئيّة
بينما الســلطة يف لبنان وعىل رأســها «حزب
الله» ليس باســتطاعتها تقصري املســافة يف
طوابري الذ ّل أمام األفران.
أخطر ما قاله السيّد نرصالله يف الثامن من
آذار عام  2005لم يكن « شكرا ً سوريا» ،فهذا
من السياسة والتحالفات والظروف االقليميّة
التي تتبدّلّ .
إن أخطــر ما قاله ،وهذه قناعته،
ّ
إن لبنــان ليس جورجيــا أو أوكرانيا اللتني يف
حينه عرفتا انتفاضتــن أطاحتا بمنظومتني
فاسدتني.
لكن لبنان تبدّل ،وفيه جيل اكتســب وعيا ً
ّ
ّ
وتجــى ذلك يف 17
سياســيا ً رافضا ً لنظامنا
ترشين.
وعــى الرغم مــن الصعوبــات والقمع
والتهويل واللعب عــى الوتر الطائفي وبعض
إخفاقات قــوى املعارضةّ ،
فإن هــذا التغيري
ّ
ّ
وسنحقق ،مهما طال الزمن،
ترسخ يف العقول،
ما ّ
حققته جورجيا وأوكرانيا وما هو أبعد من
جورجيا وأوكرانيا.
(*)عضو «مجلس الحزب» يف «الكتلة الوطنيّة»
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باعت هدية عرسها لتدفع قسط المدرسة

حق التعلم بالدوالر!
ريــتــا بــولــس شــهــوان
يتزايد اإلعتداء عىل حقوق اإلنســان
يف لبنــان ،مع األزمــة االقتصادية التي
تطال كل مســتويات الحياة .وصل هذا
التعدي عىل الحق يف التعلم الذي يتمتّع به
األطفــال والتالميذ ،وذلك بفعل الضائقة
االقتصاديــة ،التــي رفعت األقســاط
املدرســية .هذا التدني يف نوعية الحياة
فرضته الســلطة السياسية عىل الشعب
اللبناني وانعكس عــى التعليم ،وحكما ً
سيو ِّلد جيالً جديدا ً متنافرا ً اجتماعيا ً وفق
معادلة :الفقر يو ّلد التنافر.
كيف ســيتأقلم األهل مع تقســيم
األقساط املدرســية يف املدارس الخاصة،
بني الــدوالر الطازج ،واللــرة اللبنانية
بالتــوازي وهــي زودة إضافية عن تلك
التي حصلت العام املنرصم .سألت «نداء
الوطن» أبناء كرسوان واملتن وجبيل عن
واقعهم املستجد ،ووجدت أن هذا السؤال
يشــغل بال االهل ،إضافة اىل إشــكالية
تأمني لقمة العيش.

ما هي الخيارات أمام األهل؟

مدرســة) غري قــادرة يف الوضع الحايل
عىل دفع كل املستحقات املستجدة ،لكن
لجنــة االهل يف مدرســة أوالدها يف املتن
غري متفقــة ملجابهة املدرســة برفض
هذه الزيادات ،وهذا االنقســام والخوف
من اســتعمال األطفال رهينة ووسيلة
ابتــزاز ان كان بتميزهــم يف الصف او
«بهدلتهم» ،جعلها ترضخ لألمر الواقع.
دلتنا عىل آخريــن من لجان االهل ،نقلوا
أوالدهم اىل مدارس شبه مجانية داخلية،
فهناك النقل مؤمن واملالبس واألكل .اما
الذيــن يودون نقل أوالدهــم اىل مدارس
رسمية مثل جميل القلق بسبب إرضابات
األســاتذة التي حصلت العام املنرصم،
فمضطر إىل البحث عن مدرســة رسمية
قرب منزله .يذهــب الرتكيز عند بعض
األهايل عىل قيمة النقل ،مثل توفيق الذي
كان أوكل مهمة تدريس ابنه اىل مدرسة
خاصة مجانية لكن املسافة البعيدة عن
املنــزل يف املتن أجربته هــذا العام البدء
جديا ً بالبحث عن مدرسة خاصة قريبة
من املنزل وقسطها يضاهي كلفة النقل
للعام املنرصم.

كيف تعاملت المدارس مع غالء
المعيشة؟

م ّرت الســنة املنرصمة عىل شادي
(موظــف يف رشكة من جبيــل) بخري.
سألت «نداء الوطن» عددا ً من املدارس
استطاع دفع ما يلزم ،طاملا أن املبلغ هو
عن «مواكبتها» غالء املعيشــة ،ووجدت
تحت العرشة ماليني لرية لبنانية ،لكن مع
أن  100%مــن املــدارس يف
انتشار نبأ رفع القسط اىل
املتن وجبيل وكرسوان ستزيد
الـ 13مليون لرية إضافة
أقساطها وســتعتمد أيضا ً
اىل مبلــغ بالــدوالر بني
األهايل ،ركــض ليحصل  %100من المدارس زيادة بالــدوالر ،عدا عن تلك
الخاصة املجانية .يخرب إداري
عــى اإلفادة املدرســية
في المتن وجبيل
يف املدرسة األملانية (جونية)
لتســجيلهم يف مدرســة
وكسروان ستزيد
ان نسبة الدفع كانت يف العام
أخــرى .راتبــه الذي ال
يتخطى الثالثــة ماليني أقساطها وستعتمد املنــرم مقبولة مع بعض
التقسيط وتسهيالت زمنية.
لــرة ،ال يم ّكنــه من ان أيضًا زيادة بالدوالر
هذه الســنة ســتتضاعف
يدفع فاتورة املولد حتى،
الزيــادة عمّ ا كانت عليــه اىل الف ومئة
كيف يمكنه إذا ً تأمني أقســاط مدرسية
دوالر عىل الولد ،إضافة اىل مبلغ يف اللرية
مع كلفــة النقل التــي أصبحت توازي
اللبنانية .وذلك بســبب رواتب األساتذة،
األقســاط .الحل عنــده كان بنقلهم اىل
إضافــة اىل ارتفاع يف أســعار حاجيات
مدرسة أقساطها اقل.
املدرســة والتــي تدفع بالــدوالر .وفق
اما جوزفني (اسم مســتعار) التي
حسابات املدرســة ،هذا املبلغ مخفض
تعمل يف القطاع العام ،يؤثر الراتب املتدني
عن مرصوف املدرســة الفعــي ،اال انه
عىل مستقبل أوالدها ،فبارشت بإجراءات
ســيتم اعتماد سياسة تقشف .ماذا عن
نقلهم من إحدى املدارس الباهظة الثمن
منع وزارة الرتبية تقايض مبالغ بالدوالر
يف كــروان .ومن تلك اإلجــراءات بيع
والقانون؟ أجابت اإلدارة بسؤال عما ان
مقتنياتها من الذهب ،والتي كانت هدية
كانت وزارة الرتبيــة تتحمل املصاريف
عرسها يوماً .وجدت أن صندوق اإلعاشة
املرتتبة عىل املدرســة .األملانية كانت من
يف املدرســة الجديدة فعّ ال ،فهكذا ترمي
بني األقلية التي أجابتنا عكس مدرســة
ثقل األول عليه والثاني تتكفل به.
الوردية (جبيل) التي تفضل أال تجيب عن
لورانس (اسم مســتعار موظفة يف

مدارس وتالميذ ومناهج

معلومات متداولة بما خص رفع الدوالر،
بمعنى انها أصبحت أمرا ً واقعاً .ســتزيد
مدرســة املنصف بالفريش كما اللبناني
واألسباب هي غالء املعيشة .نسأل :ماذا
عن املوازنة ؟ أجابت اإلدارة :فليأت األهل
لالطالع عليها! أمــا إن تعدّى عدد األوالد
الولد الواحد فممكن أن تستفيد العائالت
من خدمة مســاعدة الطــاب .تهربت
مدرسة «الليسيه دو فيل» (كرسوان) من
الجواب رامية الطابة يف ملعب الســفارة
الفرنسية ،التي تســ ّلمت إدارة املدرسة.
من أجاب عىل اتصالنا ،أشار اىل ان املدير
العام ال يستطيع ان يكلمنا النه ال يعرف
التفاصيل املالية ،وهو فرنيس.
ويف املتن وفق األب ســمري غصوب
مدير مدرسة سانت ريتا ،حاولت املدرسة
أن تحافظ عىل مســتوى معني من رفع
األقساط ،لتكون أرخص مدرسة يف املتن،
لكن مع ذلك هناك الزيادة بالدوالر بنسبة
 200دوالر وهي موحدة لكل املدرســة،
ويأمل األب غصوب بمساعدات من الدولة
وهبات .اما مدرسة «لويس فاغمان» فال
معطيات لديها وال مؤرش عىل عملية نقل
منها.
أحــد املصادر الرفيعة املســتوى يف
القطاع الرتبوي والناشط يف حقل املدارس
الرســمية أكــد ان معطيــات املدارس
الكاثوليكية هي أن هناك  20%انتقال اىل
املدارس الرسمية ،مؤكدا ً انه ان وضعت
وزارة الرتبية خطة إلدارة االزمة فممكن
أن تتحمل املدارس الرسمية هذا العدد من
املنتقلني ،الفتا ً اىل إمكانية فتح صندوق
بإذن من وزارة الرتبيــة لتحصيل أموال
إضافية تدفــع لتعبئة املازوت للتدفئة يف
الشتاء.

ما موقف لجان األهل
من هذه الزيادات؟

لألهل ،وعليه تضم الهبــات التي تأتي اىل
املدارس ،املطلوب االطالع عليها.

تقدر رئيسة اتحاد لجان األهل وأولياء
األمــور يف املدارس الخاصة ملا الزين طويل
واقع أن هناك زيادة حتمية لألقساط ،لكن
كل ما هــو مطلوب من املدارس أنه قانونا ً
انتقال األوالد من مدرسة إىل أخرى إن
حصل التكرار قد يكون سلبيا ً وفق املعالج
إن الهيئــة املالية يف لجنــة االهل ،هي من
النفيس اييل أبو شــقرا اذ انه ان تم قطع
تحدد القسط بعد دراســة املوازنة .ولذلك
العالقــات مع محيطه يف مدرســته التي
يجب ان تقدم املدارس كامل املســتندات
كان بها وانتقل اىل أخرى فسيشــكل األمر
للهيئة املالية للتدقيق ألنها لن تحصل عىل
بالنســبة اليه صدمة ،إال ان كان للمدرسة
«شــك» عىل بياض دون تدقيق ملعرفة ان
التــي كان فيهــا تأثري
كانت الزيادة محقة أو غري
ســلبي عليه باألساس.
محقة ،اذ ان هناك مبالغات
ينصح أبو شقرا ان كان
بادر بها بعض املدارس التي
التلميذ مــا دون العرش
وجدت أن صندوق
من املفــرض ان تكون قد
كوّنت فكرة عن مرصوفها اإلعاشة في المدرسة ســنوات ان يتعرف عىل
املدرســة مسبقا ً ويكون
منذ العــام املنرصم .عتبها
عــى وزارة الرتبيــة كبري الجديدة فعّال فهكذا هناك مرحلة تحضريية.
فهي فقط تويص باالمتثال ترمي ثقل األول عليه اما املعالجة النفســية
كارول سعادة فاعتربت
ّ
تتكفل به
والثاني
اىل القانــون  ،515وإذا لم
ان الظروف االقتصادية
تفعل املدرسة فهي تحيلها
وقعها سيكون صعبا ً عىل االهل واألطفال
اىل مجالس تحكيميــة – وهي بحكم غري
كذلك االمر ،ولكن النقل من مدرسة ألخرى
املوجــودة .ولكن تجتمع منذ أســبوعني
قد يكــون مثمراً ،فهنــاك فرصة التعرف
الوزارة مع األهايل واملدارس اليجاد صيغة
عىل جو جديد ،فال يجــب ان يكون هناك
«تنظيمية» لهــذه الزيادات .تنصح األهايل
تشاؤم ،خصوصا ً ان الطفل ان تخطى الـ 6
بدفع املبلغ باللبناني فقط وعدم دفع املبلغ
سنوات ،قد يكون اصبح متمكنا ً من تفهم
بالدوالر فهو غــر قانوني ،فطاملا القضاء
الوضع االقتصادي املستجد ويجب االجابة
الرتبوي متغيــب (لم يشــكل منذ عرش
عن أسئلته بوضوح .تشري د .سعادة إىل أن
سنوات) املدارس لن تمتثل للقانون ،كما ان
عىل املدرســة الجديدة التي سينتقل اليها
هناك  35دعوى لم تبت يف جبل لبنان عن يد
أن تســاعده عىل االندماج ونسج عالقات
املجلس التحكيمي لذا تم اللجوء اىل قضاة
مع زمالئه إضافة اىل دور االهل ،وان شعر
العجلــة لالعرتاض عىل الزيــادات .تدقق
األهل بعوارض حزن ،يمكن التنســيق مع
ملــا الطويل بالصندوق املســمّ ى للعائالت
املدرســة ملرافقته يف املرحلــة االنتقالية
ســائلة :هل هذا الصندوق «البدعة» هو
إلزامي أو تربع؟ فال يمكن ان يكون ملزما ً
بإيجابية التي ستنعكس عىل الطفل.

ما التأثير النفسي لتغيير المدارس
على األطفال؟

ّ
يتفقد معهد الرتباء وفوج الحدود البرية الرابع
قائد الجيش
ّ
تفقــد قائد الجيــش العماد جــوزاف عون
أمس ،معهــد الرتباء يف ثكنة محمد مكي -بعلبك،
حيث التقى تالمــذة رتباء الســنة الثالثة الذين
ســيتخرجون قريباً ،بحضور مدربيهموعدد من
الضباط .وجال فيه متفقدا ً أقســامه ومشــاغل
التدريب ،كما حرض مناورة تهدف إىل تعزيز العمل
الجماعي ضمن الفريق الواحــد وروح التعاون.
واســتمع من قائد املعهد إىل إيجــاز عن التدريب
وطــرق التعليــم واقرتاحات لتطويــر الربامج
واملناهج وأسس التقييم املعتمدة.
وتوجّ ه العماد عون إىل التالمذة الرتباء بكلمة
قال فيها« :يشــهد هذا العام تخريج رتباء ذكور
وإناث من مختلــف االختصاصات العســكرية
القتالية للمــرة األوىل يف تاريخ الجيش ،وهذا خري
دليل عــى الكفاءة العالية التــي تتميز بها املرأة
والتي أثبتــت جدارتها فحظيــت بثقة واحرتام
كبريين».
بعد ذلك تفقد قائد الجيش فوج الحدود الربية
الرابع وجــال يف عدد من مراكــزه املنترشة عىل
الحدود الرشقية وقال« :وجودكم يف هذه املنطقة

يشكل عامل أمن لبنان واســتقراره ،وواجباتكم
هي حماية وطنكم مهما اشتدت الظروف وازدادت
التحديات ،ومن دونكم ،ال مســؤول وال مواطن
يذهب اىل عمله ،وال مؤسســات وال مستشفيات
وال سياحة ،بل ستســود رشيعة الغاب .فبفضل

جهودكم وتضحياتكم عــادت مهرجانات بعلبك
وبيت الدين» .وأبلغ عون العســكريني أن القيادة
تدرك عمــق املعانــاة التي يمرون بهــا وتتابع
أوضاعهم وتعمل بــكل جهد عىل التخفيف منها،
خصوصا ً يف فصل الشــتاء ،مشريا ً إىل أن «القيادة

رغم قدراتها املتواضعة سوف تعمل عىل تحسني
أوضاعهم مــن خالل املســاعدات والهبات التي
تقدمها دول صديقة وشــقيقة والتي نعلن عنها
وعن طرق االســتفادة منها بكل شــفافية عرب
وسائلنا الرسمية».

محـــــليـــــات
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«"المفتّشية العامة الصحية واالجتماعية والزراعية»" نموذج عن واقع األجهزة الرقابية المرير

توفوا قبل أن ُت َب ّ
تقاع َد أصحابها أو ّ
ت
نضال الراعي :بعض التقارير
َ

المفتّشة العامة نضال الراعي

طبيب واحد ،ثالثة مهندسين زراعيّين ،طبيب بيطري ،ومهندسة صحية فقط ال غير .هذا هو المالك الحالي للمفتّشية العامة الصحية
واالجتماعية والزراعية في التفتيش المركزي .المفتّشية التي ،بحسب المادة  16من مرسوم تنظيم التفتيش المركزي رقم 2460
الصادر بتاريخ  ،1959/11/09تؤ ّدي مهامها من خالل القيام بتفتيش الدوائر الصحية الحكومية والبلدية ،دوائر العمل والشؤون
االجتماعية ،مصلحة اإلنعاش االجتماعي والمؤسسات االجتماعية ،كما المدارس الزراعية وسائر المؤسسات الزراعية والبيطرية.
مقارنة الكادر بحجم المهام كا ٍ
جز؟
ف لطرح أكثر من عالمة استفهام .فكيف ،والحال كذلك ،لألخيرة أن تُن َ

كـــاريــن عــبــد الـنـور
يف حني أن النصاب القانوني للمفتّشية
يتألف من ســتة أطباء ،ثالثة مهندســن
زراعيّــن ،طبيبــن بيطريَّني ،مفتّ َشــن
َّ
مختصني يف الشؤون االجتماعية ومفتّ َشني
صحيَّني ،للسائل أن يسأل :كيف يمكن ملالك
متواضع كهذا القيام بدور فاعل من ناحية
مراقبة سري العمل وكفاءة املوظفني وكيفية
تأدية واجباتهم واالضطالع بمســؤولياتهم
كما مدى تطبيق القوانني واألنظمة؟
ثمة خطــة تفتيش شــاملة وضعتها
املفتّشية عام  2019تط ّرقت من خاللها إىل
الكثري من امللفــات الحياتية اليومية ،منها:
تلوّث مياه نهــر الليطاني ،مطمر النفايات
الطبّية يف العباسية ،قطع األشجار وتحويلها
إىل فحم يف جبيل ،مســالخ اللحوم املخالفة،
التعدّيات عىل املشاعات ،إنشاء مزارع لرتبية
األبقار ومعامل أجبان وألبان دون تراخيص،
املخالفات املنسوبة إىل لجان طبية ،مكبّات
النفايــات املنتــرة عىل جميــع األرايض
اللبنانية وغريها .عن إمكانية كادر خجول
من املفتّشني املساهمة يف تنفيذ املهام املوكلة
إليه وســواها من األســئلة تجيب املفتّشة
العامــة الصحية واالجتماعيــة والزراعية،
الســيّدة نضال الراعــي ،يف حديث خاص
لـ»نداء الوطن».

أين الصالحيات؟

تتح ّرك املفتّشية عفوا ً بحسب برنامجها
الســنوي أو بنا ًء لشكوى معيّنة أو لتكاليف
خاصة تصدر عن رئيس التفتيش املركزي.
ويقترص دورها عىل القيــام بالتحقيقات
الالزمة وإعداد التقاريــر ورفعها إىل رئيس
التفتيش الــذي ،من جهّ ته ،يحيلها إىل هيئة
التفتيش املركزي .كمــا أن عملها يتضمّ ن
مراقبة الوزارات التاليــة :الصحة ،الزراعة،
الشؤون االجتماعية والعمل ،البيئة ،الطاقة
 يف الشق املختص باملياه  -والصناعة يف مايختص باألمن الغذائي.
لكــن أين الصالحيــات؟ الواقع أن ال
صالحيات استثنائية تخوّل املفتّشية العامة
الصحية واالجتماعية والزراعية ،كما سائر
املفتّشيات العامة ،إصدار القرارات مبارشة،
إذ إن األخرية تصدر فقط عن هيئة التفتيش
املركزي« .أثبتت هذه الطريقة عدم فعاليتها
بعد أن أدّت إىل تأجيــل يف العمل وتكدّس يف
امللفات ،ال سيما وأن الهيئة ،بتقاعس منها أو
ألي سبب آخر ،برهنت عن تأخري يف معالجة
كافة ملفات املفتّشــيات املحالة إليها ،ما
استحال كمّ ا ً من املشاكل واملماطلة .فبعض
التقارير تقاعد أصحابها أو حتى ّ
توفوا قبل
أن تُب َّت» ،كما تشري الراعي .وهذا ما يتطلب
تعديالً يف القوانني املرعية التي لم يطرأ عليها
أي تغيري منذ العام .1959

املــوارد البرشيــة هي أزمــة بذاتها.
فاملالك لــم يكن كافيا ً أصالً بعد ازدياد عديد
املستشــفيات وتشــعّ ب الوزارات ،وتفاقم
الوضع ســوءا ً مع توايل األزمات منذ العام
 ،2019إذ لم َ
يبق سوى ستة مفتّشني عليهم
القيــام بمراقبة الوزارات املذكورة ســابقا ً
وعملها املتع ّلــق بحياة املواطن اليومية عىل
كافة األرايض اللبنانيــة .وتضيف الراعي:
«الراتب لم يعد يكفي ثمن محروقات للوصول
إىل العمل ،كما أن املفتّشــن يســتهلكون
سياراتهم الخاصة ،ورغم مناشدتنا بإيجاد
حلــول جذرية لهذا املوضــوع ّإل أن أحدا ً ال
يســتجيب» .إضافة إىل ذلــك ،يحول غياب
ّ
املحفزات ،من بــدل االنقطاع الذي يجب أن
يشكل  65%من الراتب كما بدل االختصاص،
دون جذب األطباء واملهندسني من أصحاب
الكفــاءة .ال بل أكثر من ذلــك .فمن يزور
املفتّشية يدرك مدى اإلهمال الذي شهدته عرب
السنوات من ناحية التجهيزات اللوجستية،
رغم كثافة العمل فيها ومحاولة االستمرار
الحي وضمن اإلمكانيات البســيطة
باللحم
ّ
املتوفرة.

مجارير

نفايات

مستشفيات

كورونا

ذات الصلة وبشكل دوري.
ُقدرات منقوصة
أما املهمة األبرز فقــد تمثّلت بمتابعة
يلعب التفتيش الصحي دورا ً أساســيا ً
ومراقبــة الخطة الوطنية إلعطــاء اللقاح
يف مراقبة املستشفيات الحكومية ومتابعة
ض ّد كوفيد ،-19إذ وضعت املفتّشية العامة
حسن ســر العمل فيها من جميع النواحي
خطة موازية لخطة التلقيح بهدف متابعة
ّ
اللوجســتية واإلدارية واملالية ،كما الرعاية
منصــة IMPACT
املــروع .وباعتمــاد
الصحية وإدارة املخزون والصيدلية ،إضافة
وتسجيل املعلومات املتع ّلقة بتنفيذ الخطة
ّ
إىل إدارة املوارد البرشيــة .طبعاً ،للقارئ أن
املنصة ،تم ّكن املفتّشــون من مراقبة
عىل
يســتغرب كيف أن فريق العمل ما زال قادرا ً
ّ
جميع مراكز التلقيح عــر
منصة البيانات
وكانــوا يجتمعــون يوميا ً
عىل القيام بكل تلك املهام
ويصــدرون تقريرا ً
مفصالً
ّ
رغــم أنه ال يض ّم ســوى
مــا ســاهم يف الحــ ّد من
طبيب واحد حالياً .لكن ال
داع لالستغراب ،إذ «يف الوقت برهنت الهيئة بتقاعس
الفــوىض التــي حصلت
ٍ
الحارض ال قدرة لدينا عىل منها أو ألي سبب آخر عن خاصة يف األســبوع األول
إنجاز التفتيش الشــامل .تأخير في معالجة كافة وبشــكل رسيع .وقد حاز
التفتيش املركزي عىل دعم
ويقترص العمل عىل تنفيذ
ملفات المفتّشيات
املســؤولني يف البنك الدويل
التكاليــف بالتحقيق التي
المحالة إليها
الذين كانوا ي ّ
طلعون دوريا ً
ترد إىل املفتّشية العامة بنا ًء
عىل التقارير الصادرة عنه .ويف هذا السياق
عىل الشكاوى الواردة من التفتيش املركزي،
تلفت الراعي« :كان دعما ً كبريا ً لنا من جهة
علما ً أن الشكاوى ذات الطابع اإلداري واملايل
ومســؤولية كربى وُضعت عىل عاتقنا من
تُحوَّل إىل املفتّشيات العامة املختصة» ،تع ّلق
جهة أخرى ،غري أننا حصدنا نتائج مرشّفة
الراعي.
رغــم ذلك ،لعبت املفتّشــية دورا ً بارزا ً
ّ
املحصلة موازاة شــهادة اللقاح
إذ تــ ّم يف
اللبنانية بشهادة لقاح االتحاد األوروبي».
خــال جائحة كورونا .هنــا تقول الراعي:
«قمنا بتجنيد كافة املفتّشني ّ
وقسمنا لبنان
جغرافيا ً ورحنا نتواصــل مع القائمقامني
تفتيش بال مفتّشين
وأطباء األقضية ملراقبة املحجورين يف أماكن
من التفتيش الصحي ننتقل إىل التفتيش
حجرهــم» .كذلك ،جرى اســتخدام موقع
البيانات املفتوحــة  IMPACTللتواصل مع
االجتماعي لندرك أن املالك ال يض ّم حاليا ً أيّ
ّ
متخصص يف الشــؤون االجتماعية.
مفتّش
البلديات والقائمقاميات ملراقبة املحجورين
واألشخاص الذين تع ّ
مــاذا يعني ذلــك؟ يعني أن املفتّشــية ال
طلت مصالحهم والذين
تقــوم بــأي دور فاعــل يف دوائــر العمل
تحوّلت اســتماراتهم إىل وزارة الشــؤون
والشــؤون االجتماعية ومصلحة اإلنعاش
االجتماعية .ناهيك برفع التقارير األسبوعية

االجتماعي إال يف حال ورود شــكوى معيّنة.
ويف وقت تحاول املفتّشية اإلدارية تغطية عدد
كبري من القضايا ّإل أن غياب الرقابة الفنية
والتدقيق يف العقود مع الجمعيات أثّر ســلبا ً
عىل سري العمل.
ماذا أخريا ً عن دور التفتيش الزراعي يف
شؤون الهندسة الزراعية واملدارس الزراعية
والطب البيطري؟ يقوم املفتّشــون بمراقبة
عمل املديريات واملؤسســات العامة التابعة
لوزارة الزراعة من النواحي اإلدارية والفنية،
وجميع املراكز الزراعية املنترشة عىل األرايض
اللبنانية ،ومتابعة العمــل يف مراكز الحجر
الزراعي والصحي التــي تعمل عىل مراقبة
سالمة املواد املســتوردة واملصدّرة من أصل
نباتي أو حيوانــي ،واملوجــودة يف املرافئ
البحرية ونقاط الحدود الربّية ومطار بريوت
الــدويل .وتوضح الراعي أن دور املفتّشــية
يقترص فقط عــى الرقابة وال صالحية لها
يف اتخاذ القرار« .مســؤوليتنا ليست يف ح ّل
املخالفات إنما يف متابعة ومراقبة معالجتها
من قِ بَل الجهات املختصة .عملنا إداري بحت
وهذا هو نطــاق صالحياتنا التي حدّدها لنا
القانون .هذا ما ال يعرفه املواطن ،ظنا ً منه
أننا املسؤولون عن إيجاد الحلول» ،من وجهة
نظرها.

شكاوى وحاجة للتطوير

نظــرا ً للوضع الراهــن يف البلد ،لوحظ
ارتفاع هائــل يف عدد الشــكاوى الصحية
املقدّمة ال ســيما ض ّد املستشــفيات التي
تطالب بتسديد فروقات التعاونيات والضمان
االجتماعي ،إضافة إىل شكاوى تأمني أدوية
األمراض املســتعصية ناهيك بتلك املتع ّلقة

بالبيئــة وأبرزها الــرف الصحي .لكن
لتمكني املفتّشية من متابعة كافة الشكاوى
بنجاعة ،ال ب ّد من العمل عىل خطط تحسينية
تطويرية للنهوض بها من جديد.
عىل رأس س ّلم األولويات تأتي املطالبة
ّ
ومتخصص إلنجاز املهام
بجهاز برشي كامل
املتزايــدة ،مع تأمني كميــة من املحروقات
تكفي ّ
لتنقل املفتّشني بني الوزارات عىل كافة
األرايض اللبنانية ،عــى غرار الضباط مثالً.
ّ
املحفزات الستقطاب
ومن الرضوري إدخال
األشخاص ذوي الكفاءة ،عالوة عىل تنظيم
دورات تدريبية مستم ّرة ملواكبة التطوّر من
أجل تمتني وتمكني املــوارد البرشية« .من
املستحيل االستمرار عىل هذه الحال ،فنحن
نعمل من ع ّزة الروح ،ولــوال نيّة الفريق يف
التصــدي لألزمات رغــم الصعوبات ،لكان
الوضع كارثياً» ،الكالم دوما ً للراعي.

تعاون دولي

عىل صعيد آخر ،يقــوم حاليا ً االتحاد
األوروبي بالتعاون مع الوكالة الفرنســية
للخربة الفنيــة الدوليــة (EXPERTISE
 )FRANCEبتنفيــذ مرشوع الشــفافية
ومكافحة الفساد ( ،)ACTمن خالل دورات
تدريبيــة يخضع لها املفتّشــون من كافة
ّ
وتؤهلهم لتطبيق التدقيق
املفتّشيات العامة
الداخــي اإلداري والفنــي والتنظيمي عىل
مســتوى املعايري الدولية .وقد ت ّم حتى اآلن
اختيار نموذجني وهما مستشــفى البوار
الحكومي ومصلحة حماية املستهلك يف وزارة
االقتصاد حيث يجري التدقيق الداخيل فيهما.

نحو هيئات مستقلة؟

ختامــاً ،يبقى التمنّــي لناحية تعديل
القوانني وتحديثها بما يتالءم مع متطلبات
الوضع الراهن ومع تطور اإلدارات وتعدّدها،
ما من شأنه الترسيع يف إصدار القرارات وذلك
بواسطة هيئة مستقلة لكل مفتّشية ،أو من
خالل زيادة عــدد هيئات التفتيش املركزي،
عىل سبيل املثال ال الحرص .فالهيئة الحالية ال
إمكانية لديها لاللتزام باملهل املحدّدة ملعالجة
امللفات ،ما يــؤدي إىل الكثري من الرتاكمات.
باختصار ،دور التفتيش املركزي هو رقابي،
بنيوي وأســايس يف قيام الدولــة وتطبيق
اإلصالحــات من خالل الحوكمة الرشــيدة
املبنية عىل الشفافية واملســاءلة .من هنا،
كما تشدّد الراعي ،املطالبة بهذه اإلصالحات
إن من ناحية املوارد البرشية أواللوجســتية
لتمكني التفتيش من القيام بهذا الدور.
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المخرج أسد فولدكار:
يتحسن ويحقق نقلة نوعية
اإلنتاج اللبناني
ّ
يتنقل المخرج أسد فولدكار منذ سنوات بين مصر والسعودية حيث ّ
ينفذ مشاريع يطغى على غالبيتها الطابع
الكوميدي وأبرزها السيت كوم المصري "راجل وست ستّات" .وهو يستعدّ لتصوير سداسية مصرية تشويقية قبل
أن ينطلق فيلمه المصري الثاني "السرايا الحمرا" ويتو ّ
جه بعدها إلى لبنان لبرمجة تصوير مسلسل "سر وقدر".عن
مشاريعه المتنوعة يتحدث إلى "نداء الوطن".

مع جورج خباز وأشرف عبد الباقي في كواليس "راجل وست ستات"

مــــــــايــــــــا الــــــــخــــــــوري
أعمالك اللبنانية مقلّة فيما انت ناشط في
مصر والسعودية ،ما سبب الغياب عن لبنان؟
صحيح ،شعرت فجأة بهذا الغياب الطويل الذي
فرضته ظروف العروض التي ّ
تلقيتها للعمل يف مرص
والسعودية ،فغبت مهنيا ً عن لبنان ،لكنني أعود إليه
قريبا ً لتنفيذ مرشوع جديد.
إنطالقًا من الخبرات التي إكتسبتها في الدراما
السعودية والمصرية ،ما الذي يميّزها عن
بعضها البعض وعن الدراما اللبنانية؟
تعيش الدراما السعودية واملرصية واللبنانية
يف مرحلــة خاصة جــدا ً يطغى عليهــا التطوّر
وأســلوب التعبري الجميل جداً ،لذا أرى أن الثالث
معا ً يف مرحلة إنتقالية قويّة جداً .وهي تتميّز عن
بعضها البعض عــى صعيد املواضيع املطروحة،
أمّ ا طريقة األداء ،فال تمايز فيها ،بسبب الخليط
العربي الذي تحقق بني البلــدان العربية .برأيي،
تقدّم الدراما اللبنانيــة إنتاجات ضخمة بفضل
ّ
املنصات الرقمية مــا ينعكس إيجابا ً عىل
توافر
الدراما بشكل عام.
ما الذي حققته بفضل "سيــــت كــــوم" "راجل
وست ستّات" خصوصًا أنه استمـــر أكثـــر مـــــن
 12عامًا؟
ش ّكل هذا "الســيت كوم" نقطة مهمّ ة جدا ً يف
مســرتي املهنية ،ومثلما ع ّرف فيلمي السينمائي
األول "ملا حكيت مريم" العالم العربي واملهرجانات
الســينمائية عىل قدراتــي املهنيــة ،وأدخلني إىل
مجاالت واسعة ،كذلك فعل "راجل وست ستّات"،

التحضيرات بين فولدكار وعبد الباقي

وذلك ألن التلفزيون منترش أكثر بكثري من السينما،
فقدّم يل الشــهرة واإلنتشار ،فاسحا ً يف املجال أمام
آفاق جديدة.
ما الذي يميّز "السيت كوم" عن المسلسل
الكوميدي المتعارف عليه؟
يتألف املسلسل الكوميدي من قصة واحدة
ّ
مقســمة عىل حلقات تلفزيونية عدّة،
طويلة
فيما تتضمّ ن كل حلقة تلفزيونية من "السيت
كوم" قصة جديدة تنتهي مــع إنتهاء الحلقة،
تؤديها الشخصيات نفســها ،يف املوقع نفسه.
فنتعــ ّرف إليها يف مواقف مختلفة ،ما يفســح
يف املجال أمام املشــاهد الذي لم يتابع ســائر
الحلقات لإلســتمتاع أيضاً .من جهة أخرى ،إذا
تابع املشاهد كل الحلقات ،ســيتع ّرف أكثر إىل
خلفية الشخصيات وتفاعالتها مع األحداث ألنه
يصبح متآلفــا ً أكثر مع طباعها ،فيزيد الضحك
واإلستمتاع باملواقف.
تفسر إقبالك على األعمال الكوميدية
كيف
ّ
رغم أن فيلمك األول "لما حكيــــــــت مريم"
تراجيدي بامتياز؟
بعدمــا قدّمت هــذا الفيلم توجّ هــت إىل مرص
لتنفيذ مرشوع "راجل وست ستّات" ،عندها ُ
سئلت
عن كيفية تنفيــذي مرشوعا ً كوميدياً ،فيما آتي من
فيلم تراجيدي .حاليــاً ،وبعد مرور أعوام عىل تقديم
"السيت كوم" ،يسألون كيف سأقدّم تراجيديا فيما
أعمل منذ سنوات يف الكوميديا.
من الطبيعي إنتشــار "الســيت كوم" أكثر
من الفيلم ،ألن التلفزيون هو أكثر انتشــارا ً من
السينما .لذا تلقيت عروض مشاريع كوميدية يف

مقابل
سعي شخيص وراء املشاريع الرتاجيدية.
ٍ
إقتــرت أعمايل يف مــر والســعودية عىل
الكوميديا إنما مرشوعي الجديد يف لبنان درامي
تراجيدي .ال يتعلق األمر بمزاج خاص ،إنما أقدّر
شخصيا ً الكوميديا وأحبّها وال أضحك بسهولة،
ما يساهم ربّما يف تفتييش عن اللحظات الجميلة
فعال ً يف أي عمل.
ما رأيك باإلنتاج اللبناني المحلي خصوصًا في
العامين المنصرمين ومع ما يتعرّض له لبنان
من هزات إقتصادية ومالية وأمنية؟
ّ
يتحســن اإلنتاج اللبناني محققا ً نقلة نوعية
كبرية .أنا ســعيد ومعجب باملسلسل اللبناني ،الذي
ّ
املنصات مثل
أتابعه يف مرص عرب التلفزيــون وعرب
ّ
تحفز هذه األعمال املنافسة وتدفعنا إىل
"شــاهد".
أفكار أفضل .أمّ ا بالنسبة إىل الهزات األمنية
إبتكار
ٍ
ّ
فأفضل الحديث عن األمور
واإلقتصادية يف لبنــان،
الجميلة املفرحــة بدال ً من الحديــث عنها ،كونها
تصبّ يف إطار السياسة التي تؤدي بنا دائما ً إىل أفكار
سوداوية بشعة.
ّ
يتحكم بعودتك إلى لبنان؟
ما الذي
تدفعني األســباب العائلية والشخصية للعودة
إىل لبنــان فضالً عن العروض التي أتلقاها .أتوّقع أن
يبقيني تصوير "رس وقدر" مدّة هناك.
هل انطلق تصويره أم بعد؟
لم نبــدأ التصوير بعد بســبب إرتباطي ببعض
األعمال يف مرص .فــور اإلنتهاء منها أتوجّ ه إىل لبنان
لإلجتمــاع باملنتج األســتاذ إييل معلــوف لربمجة
التصوير والتخطيط له.

نال فيلماك السينمائيان "لما حكيــــــت مريم"
مهمة وقد عُ رض االخير على
و"بالحالل" جوائز
ّ
ّ
تتحكم
"نتفليكس" ،ما هي الظروف التي
بمشاريعك السينمائية؟
عملت سنني عىل كتابة الفيلمني وتنفيذهما ،ألن
للسينما مكانة خاصة عندي .لديّ مشاريع سينمائية
عدّة منها الفيلــم املرصي "الرسايــا الحمرا" ،الذي
سيكون فيلمي املرصي الثاني بعد "قرمط بيتمرمط".
هل يمكن الحديث عن صناعة درامية وسينمائية
في ظل ّ وضع عام غير مستقرّ في لبنان؟
ّ
تسي رشكات إنتاج كبرية وعظيمة الوضع كله يف
لبنان ،وثمة صناعة سينمائية ودرامية ،وأفالم جميلة
وأخرى تجارية ،وما ّ
توقــف يف العامني املنرصمني،
سيُســتأنف حاليا ً لذا سنشهد هجمة عروض بأنواع
مختلفة ،وبنوعيات متفاوتــة .إضافة إىل الصناعة
ّ
املنصات .تحية
الدرامية التي تُعرض باســتمرار عرب
كبرية لــكل املنتجني الذين يحاولــون العمل يف هذا
الوضع الغريب مؤمّ نني فرص عمل ومواقع تصوير.
إىل ذلك ثمة مسلسالت مرصية تصوّر يف لبنان ،فح ّرك
املنتجون الجوّ اإلقتصادي كله والصناعة يف لبنان.
نستذكر بعد شهر إنفجار " 4آب"ُ .قدّمت أفالم
قصيرة كثيرة عنه ،ومنها ما نال جوائز عالمية،
ما رأيك بهذه األعمال وما أهميتها؟
شاهدت األفالم التي عُ رضت عرب "شاهد" وأُعجبت
بها .يش ّكل هذا الحدث جزءا ً من تاريخنا وحكاياتنا التي
يجب معالجتها وعدم السكوت عنها .فليتحدّث كل منّا
بطريقته الخاصة عن املوضوع ،إذ يجب أن يكون هذا
الحدث من ضمن املواضيع املطروحة من دون مبالغة.
برأيي لن يغيب حدث اإلنفجار عن األعمال املقبلة.

حظــــــك اليـــــوم

الحــــمل

الثــــور

الجــــوزاء

الســــرطان

األســــد

العــــذراء

 21آذار -
 19نيسان

 20نيسان -
 20أيار

 21أيار -
 20حزيران

 21حزيران -
 22تموز

 23تموز -
 22آب

 23آب -
 22أيلول

ال تكن إستفزازيا ً يف قراراتك،
ألن ذلك قد يبعد عنك الرشيك
ولن يق ّرب منك األعداء.

تتطوّر العالقة العاطفية وتميض
وقتا ً رائعا ً برفقة الرشيك وتبدو
املشاعر قوية.

تبتسم لك األقدار ،وتجعلك متّزنا ً
وقادرا ً عىل بلورة األمور والتأقلم
مع األوضاع الجديدة.

يجب أن ّ
تغي سلوكك إذا
شعرت بالخطر ،حذار الحرب
املفتوحة إذ قد يكون بانتظارك
يوم عصيب.

مشاعر الغرية تتح ّرك يف قلب
الحبيب ما يدخل الرسور إىل قلبك
وتطمنئ إىل حبه لك.

ال تكن متط ّرفا ً يف قراراتك وال
تتساهل ،فعالجها كما يجب
واتّخذ قراراتك بالرويّة.

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

بعض النيات السيئة يهدد
العالقة بالرشيك ،فحاول
إثبات حقيقتها رسيعاً،
وأوضح له األمور كما يجب.

حاول أن تعالج األمور بينك
وبني الحبيب بهدوء ،وال تتهمه
باالنفعال بل خفف من عصبيتك
يف تعاطيك معه.

ّ
خفف اندفاعك تجاه الرشيك ،ألن
ذلك قد يخلق عنده بعض األنانية
والتوتر والشك يف حبك له.

تضطر إىل اتخاذ قرارات ال تعجب
بعض الزمالءّ ،
لكن الجميع
سوف يقدّر الظروف.

ال تحاول الضغط عىل الرشيك،
ألنك قد تخرسه يف حال وصلت
األمور بينكما إىل طريق مسدود.

تالحظ قريبا ً ارتفاعا ً يف منسوب
الرومانسية ،وهذه طبيعة
الرشيك الحقيقية ،فتوقع منه
ترصفا ً قد يأرس قلبك.

١١
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...The Longest Night

حصار خطير في سجن نفسي

جـــــــــــاد حـــــــــداد
يف املسلسل اإلسباني الجديد The Longest
( Nightأطــول ليلة) عىل شــبكة "نتفلكس"،
تدور األحداث عشــية عيد امليالد داخل ســجن
للمرىض النفسيني.
يف اللقطة األوىل ،يجــ ّر رجل جثة امرأة يف كيس
نفايات بالســتيكي ليالً نحو حفــرة ضخمة حيث
يجمع جثثا ً أخرى يف أكياس مشابهة بانتظار دفنها.
"ســيمون الغو" ا ُمل ّ
لقب بـ"التمساح" (لويس
كاليجو) هو قاتل متسلســل مشــهور توارى عن
األنظار ونجــح يف الهرب طوال ســنوات .هو رجل
ســادي أيضاً ،فريمي األوساخ فوق ضحيته مثالً إذا
استيقظ داخل كيس النفايات وحاول الخروج منه،
أو يضع جثة أمني صندوق الســوبرماركت يف غرفة
معيشــته بعد قتله فيما يرتشــف كوب نبيذ عشية
عيد امليالد يف منزله الذي يشــمل جميع املعدات التي
يحتاج إليها يف عملياته .لكنه يتلقى اتصاال ً مفاده أن
الرشطة توشك عىل القبض عليه .رسعان ما توضع
خطة دقيقة إلنقاذه ،فيس ّلم نفسه طوعا ً حني تصل
الرشطة العتقاله.
بدل إرســاله إىل ســجن خاضع لتدابري أمنية
مشــددة ،يصــل هذا املجــرم إىل ســجن "مونتي
باروكا" للمرىض النفســيني ،وهو مكان غري مجهّ ز
أشــخاص مثله .هو يعرف أن هذا املكان
الستقبال
ٍ
هو جزء من الخطة .يتم استدعاء الحارس "هوغو
روكا" (ألبريتو أمان) من عشــاء عيــد امليالد مع
أوالده الثالثة للمجيء إىل السجن والتعامل مع هذه
الحالة الخاصــة .تذهب ابنته الكربى "لورا" (ماريا
كابالريو) للمبيت مــع والدتها ،لكنه يصطحب ابنه
األصغر وابنتــه الثانية معه .يف غضون ذلك ،يجتمع

فريق قرصنة بقيادة رجل اسمه "لينون" (خوسيه
لويس غارسيا برييز) ويتجه إىل السجن.
يخرب "الغو" الحارس بأنهما ســيقضيان
ليلة طويلة جــداً ،وهذا ما يحصــل فعال ً حني
يقطع فريــق "لينون" الكهرباء عن الســجن
ويع ّ
طل إرســال الهواتف .هم يتمركزون خارج
مبنى السجن الذي يُحتجَ ز فيه املجرم ويطالبون
"هوغو" بتسليمه .لن تحصل أي مشكلة إذا ّ
نفذ
ما يطلبونه .ينوي "هوغو" فعل ذلك لكن ترسل
له "لورا" فيديو قبل وصــول فريق القرصنة،
فيعرف أنها ُ
خ ِطفت وأصبحت مُ هددة بالقتل يف
َ
ُحاص
حال تسليم "الغو" .يدرك "هوغو" أنه سي
من جميع الجهات ويرفض تســليم "الغو" إىل
رجال "لينون" ويحوّل مسألة بسيطة إىل عملية
أكثر تعقيدا ً للجميع.
يحمل العمل أجوا ًء مشابهة للمسلسل الشهري
( Prison Breakالهــروب من الســجن) ،إذ تكثر
فيه األحداث املتالحقــة وتتداخل خيوط القصص
املعروضة نظــرا ً إىل طبيعة الحبكة املطروحة .تقع
جميع األحداث عشــية عيد امليــاد ،حيث ينتظر
"هوغو" وبقية املوظفني يف سجن "مونتي باروكا"
أن تقبض السلطات عىل "الغو" ملحاكمته.
ُــر "هوغو" عىل احتجــاز "الغو" ألنه يريد
ي ِ ّ
إنقاذ حياة "لورا" بكل بســاطة .سيتضح مصريها
خالل مرحلة معينة لكن يبالغ املسلسل يف تشويقنا
حول مكان وجودها فيما يحاول "هوغو" اكتشاف
حقيقة ما يحصل.
قد تبدو بعــض األحداث ســطحية وغري
رضورية ،لكن رسعــان ما تتّضــح أهميتها
الحقــاً .ينطبق ذلك مثال ً عــى عالقة "هوغو"
الرسية مع الطبيبة النفســية يف السجن" ،إليزا
مونتريو" (باربــارا غوناجا) ،وخالفهما الكبري
حول التعامل مع املحتجزين كمرىض أو سجناء.
كذلك ،يرضب مدير السجن "باستوس" (زافييه
ديف) عددا ً من الســجناء ويبــدو أن "هوغو"
يتغاىض عن ما يفعله.
تحمل هذه األحــداث كلها طابعا ً مبالغا ً فيه،
لكن يمكــن تقديم عمل متقــن إذا توىل الفريق
ّ
حسه
املناسب هذا النوع من القصص واستعمل
اإلبداعي بما يكفي .يف املقابل ،ال مفر من الوقوع

يف فخ امللل والحشو إذا اضطر املشاهدون النتظار
ما ســيحصل لفك الحصار بكل بســاطة .يف ظل
جميع التطورات الحاصلة داخل السجن وخارجه،
يُفرتض أن تعج حلقات املسلسل الست بمشاهد
حركة كافية كي ال يشعر املشــاهدون بامللل أو
ببطء األحداث.
سنشــاهد يف إحدى اللقطات "لورا" وهي تم ّر
يف ســيارة ،فتحاول فك رباطهــا والتغلب عىل املرأة
وراء املقود .عــى صعيد آخر ،تؤدي اليا مانزاناريس

دور "ســارة" ،وهي فتاة غامضة وهادئة يف فريق
"لينون" .هل هي ابنته أم تربطها به عالقة أخرى؟
ال يمكن التأكد من ذلك ،لكن من املمتع أن نستكشف
دورها يف بقية حلقات املوسم.
من الواضح أن كتّاب الســيناريو يتعاملون مع
حبكات وأفكار مفرطة ويسهل أن ينخفض مستوى
العمل خالل حلقة أو حلقتَني من أصل ست .مع ذلك،
يقدم صانعو العمل قصة غنية بالتطورات يف مكان
َ
خانقني نسبياً.
وزمان

Music

جوني ديب يعود بألبوم موسيقي ّ وجولة أوروبية
يطرح املمثــل جوني ديــب ألبوما ً مع
ّ
يتحض
عازف الغيتار الشهري جيف بيك ،كما
إلجراء جولة أوروبية ،يف ظل ســعيه لتقديم
صورة جديدة بعيدا ً عن أجواء املحاكمة التي
أجريت أخريا ً بشــأن عالقته املضطربة مع
طليقته أمبري هريد.
ويحمل هذا األلبوم عنوان " ،"18ويضم
بصورة خاصة نسخا ً جديدة
ألعمال معروفة،
ٍ
ولن يكون محطة رئيســة يف مسرية جيف
بيك ،العضو يف فرقــة "ياردبريدز" واملواكب
لديفيد بووي ،الذي بلغ الشــهر املايض عامه
الثامن والسبعني.
وفيمــا ظهر االنســجام بــن الثنائي يف
أغنية "أيزوليشن" لجون لينون ،ش ّكلت أغنية
"واتس غوينغ أون" ملارفن غاي فرصة ليقدم
عازف الغيتار اإلنكليزي وصلة إنفرادية ،فيما
بقي صوت املغني الشــهري بعيــدا ً عن العمق
املوجــود يف أداء األغنية األصلية .ويضم العمل
أيضا ً نســخة من أغنية "فينوس إن فورس"
لـ"فلفت أندرغراوند" بطابع موســيقي من
أجواء الروك أند رول الصناعي ،يبدو فيها هنا
أيضا ً صوت املمثل البالغ  59عاما ً أقل قوة من
األغنية األصلية.

وبما أن الكلمات تتمحور حول الســادية
املازوخيــة ،رأى البعض يف ذلك خيارا ً مضحكا ً
بعض اليشء بعــد املحاكمة املدوية يف الواليات
املتحدة بني جوني ديب وطليقته املمثلة أمبري
هريد .وقد أثــارت كلمات أغنيــة "ذيس إيز
إيه ســونغ فور ميس هيدي المار" املنفردة،
وهــي إحدى أغنيتني أصليتــن ألفهما جوني
ديب ،تعليقات كثرية .فقد اشــار نجم سلسلة
"بايرتــس أوف ذي كاريبيني" اىل عدم "إيمانه
بالبرش" ،متحدثا ً عن امــرأة "يمحوها العالم
نفسه الذي جعل منها نجمة".
وقــاىض جوني ديــب طليقتــه بعدما
وصفت نفسها بأنها "شــخصية عامة تمثل
العنف األرسي" ،من دون أن تســمّ ي زوجها
الســابق الذي طالب بالحصول عىل تعويض
قدره  50مليــون دوالر ،وردت عليه باملطالبة
بتعويض مضاعف .إثر مداوالت استمرت ستة
أسابيع ،خلص أعضاء هيئة املحلفني يف األول
من حزيران إىل أن الزوجني الســابقني تبادال
التشــهري .لكنهم حكمــوا بتعويض قدره 10
ماليني دوالر لصالح ديب ،فيما لم تتخط قيمة
التعويض املمنوح ألمبري هريد مليوني دوالر.
وليس الــروك بأمر جديــد يف حياة ديب.

فقبل صعود نجمه مع مسلســل " 21جمب
سرتيت" ،كان عضوا ً يف فرقة "باد بويز" حتى
أنه شارك يف الجزء األول من حفلة إيغي بوب،
لكن مسريته الغنائية لم تستمر يف ما بعد.
وخالل الســنوات األخــرة ،كان لجوني
ديب تجربة مع فرقة "هوليــوود فامبايرز"
التي تضم أيضا ً أليس كوبر وجو بريي (عازف
الغيتار يف فرقة "ايروســميث") .ويروي بيك
وديــب أنهما التقيــا ســنة  ،2016وارتبطا
بصداقة حول "الســيارات والغيتارات" .وقال
عازف الغيتار" :عندما بدأنا أنا وجوني العزف
سوياً .كنا نشــعر بأننا عدنا إىل سن  18عاماً.
لذا ،اخرتنا هذا العنوان لأللبوم".
ولم يكن اختيــار موعد طرح األلبوم بعيد
املحاكمة من قبيــل املصادفة .كما ّ
أن بيك دعا
ديب ملشاركته يف جولته األوروبية الحالية.
كما ســيؤدي جوني ديب بطولة فيلم "ال
فافوريت" للفرنسية مايوين ،عن العالقة بني
امللك لويــس الخامس عرش والكونتيســة دو
باري .ومن املتوقع أن يبدأ هذا الصيف تصوير
العمل الذي يجسد فيه ديب دور امللك ،خصوصا ً
يف قرص فرساي.
(أ ف ب)
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وقـفـة من بـاريـس

اإلقتراب من أسرار بداية الكون
عــيــســى مــخــلــوف
منذ أكثر من ألفني وستمئة
سنةَّ ،
عبت الشاعرة اليونانيّة
سافو عن رغبتها يف "مالمسة
الســماء" ،وقــد بــدأ الحلم
ّ
يتحقق مع ما كشــفته صور
املقــراب الفضائــي "هابل"،
خالل الســنوات املاضية ،وما
يكشــفه اآلن "جيمس ويب"
مع صور للســديم وملج ّرات لم
ت َرها العني أبدا ً من قبل .الحلم
ّ
يتجسد أمام عيوننا اليوم
الذي
رافق اإلنسان عىل م ّر العصور،
وهو يعكس حاجــة دفينة إىل
اخــراق املجهول ،بــل وبلوغ
السماء البعيدة ،كما حل َم أيضا ً
إيكار يف األسطورة.
الصور التي نُــرَت مطلع
هذا األســبوع ،وتُعَ ّد حدثا ً علميا ً
كبريا ً ولحظــة مفصليّة يف علم
الفيزياء والفلك ،ق َّربتنا من ت َكوُّن
املجــ ّرات األوىل ،كما أثارت ردود
أفعال واسعة يف العالم أجمع .ثمّ ة
ردود جاءت مــن العالم العربي
واإلســامي ،وطالعنا قسم منها
يف وســائل التواصل االجتماعي،
نظر أصحابها إىل ما حدث وكأنه
اعتداء عىل قناعاتهم ومفاهيمهم

الثابتــة املتوارثة ،وكشــفت ما
يمكن أن ينتج عن الجهل واألمّ يّة
والفهم الخاطئ للدين .هؤالء لم
ّ
يتسن لهم أصالً أن ينفتحوا عىل
العلم واملعرفة ليلحظوا أين أصبح
العالم عىل هذا املستوى .تقتيض
اإلشــارة هنا -وللتذكري فقط-
إىل ّ
أن أنظمة ما بعد االســتقالل
منعت ،طــوال أكثر مــن أربعة
عقود ،وبعضها ال يزال يمنع حتّى
اآلن ،تدريس العلوم اإلنســانيّة،
والتاريــخ واألنرتوبولوجيا ،أي
ّ
يحث عىل البحث وتحكيم
ك ّل ما
العقــل والفكر ،وذلــك مقابل
تشــجيع مناهج تربويّة تنتمي
إىل عصور بائــدة ،تُع ّ
طل العقل
ّ
الحس النقــدي قبل أن
وتقتــل
يولد ،لترتك الخرافة ّ
تعشــش يف
ذهنيّة مجتمعات بأكملها .هكذا
وقفت هــذه األنظمة حائالً دون
والدة فكــر تنويري ،وشــجّ عت
ّ
والتعصب ،ومهّ دت
عىل االنغالق
الطريق نحــو التط ّرف والحروب
األهليّة .يف هذا السياق ،أصبح ك ّل
من يتحدّث بصــورة موضوعيّة
متَّهما ً بالعمالة أو الكفر ،ومهدّدا ً
بالتهميش أو التهجري أو القتل.
ماليــن البــر مــا زالوا
يصدّقون ّ
أن حــواء خرجت من
ضلع آدم .وما زالوا ،عىل املستوى

العلمي ،يف زمــن غري هذا الزمن،
ويف ُكتب ســابقة لنشوء الكتب:
"حدّثنــا يحيى بــن جعفر عن
مَعمَر ،عن همّ ام ،عن أبي هريرة،
فقال" :خلق الله آدم عىل صورته
وطوله ستّون ذراعاً" ...إنه العيش
يف مرحلة ما قبل العلم وما سبق
أن ّ
توصلت إليــه الثقافة العربيّة
يف عرصها الذهبي .مرحلة تُغيِّب
منجزات النهضــة األوروبية التي
بــدأ معها عرص جديــد ،وتغفل
عن القفــزة العلميّة الهائلة التي
ّ
تتحقق منذ القرن السادس
أخذت
عرش ،ومنها أطروحــات عا َملي
الفلك كوبرنيــك وغاليليه اللذين
ّ
تغيت معهما النظرة لإلنســان
والكــون بعدما صاغــا نظري َّة
مركزيّة الشمس وأ ّكدا ،وفق أسس
فيزيائيةّ ،
أن األرض هي التي تدور
حول الشمس .هذه األطروحة التي
كانت تتناقض مع موقف الكنيسة
الكاثوليكيّة جعلت الكنيسة تتّهم
غاليليــه بالهرطقة وتحكم عليه
بالسجن .وهذا الر ّد الذي نرى ما
يوازيه يف العالم العربي واإلسالمي
حتى اآلن يضعنا أمام زمنني :زمن
ديني وزمن علمــي .زمن ديني
ذكوري يتحدّث عن حــوّاء التي
خرجت من ضلــع آدم ،ويرى ّ
أن
اإلنســان هو مركز الكون ،وزمن

علمي يُرينا ،عرب املسبار الفضائي،
كيف تولد النجوم وتموت ،ويُعلمنا
ّ
بأن الفضاء الالنهائي مســكون
بشــموس ال تحىص ،وبإمكانية
وجود كواكــب ال تخلو من حياة.
ّ
يتوصل اإلنسان يوماً -إذا لم
وقد
يكن قىض عىل نفسه قبل ذلك -إىل
الكشــف عن أرسار يبدو الحديث
عنها ،يف هذه اللحظة ،رضبا ً من
الخيال .العالم العربي اآلن خارج
هذا املسار العلمي ك ّله ،ومشكلته
ّ
التمسك األعمى
ال تكمن فقط يف
باملايض ،بل أيضــا ً يف تجريد هذا
املايض من مالمحه املســتقبليّة

التي ّ
جســدها ،ذات يوم ،ثالوث
العلم والفكر والجماليات.
يدفعنــا مــروع
جيمس ويب إىل تســاؤالت كثرية
ّ
تتوقف عنــد العالــم العربي
ال
واإلسالمي فحســب ،وإنّما تطال
العالم أجمع .فاالقرتاب من أرسار
بداية العالــم يتزامن مع مرحلة
دقيقة من تاريخ البرشيّة املهدَّدة،
أكثر مــن أيّ وقت مىض ،بالفناء،
أي بنهايــة هذا اإلنســان ا ُملبتكِر
ّ
يجســد،
الخالّق ،من جهة ،والذي
من جهــة ثانية ،أقــى حدود
العنف ضمن حضارات هي مزيج

من إبداع وإراقــة دماء .املعضلة
الكربى ّ
أن هــذا الكائن الغريب ال
يزال يتح ّرك ،منذ ألوف الســنني،
عند الحــ ّد الفاصل بــن التقدُّم
والتوحُّ ــش ،بجَ َشــعه وحروبه
وغزواته ،و ّ
أن النزعة اإلنســانيّة
ا ُملصابــة يوميّا ً بألف ســهم لم
تواكب الثــورة العلميّة والتطوُّر
التقني والتكنولوجي ،وهذا ما َّ
عب
عنه عالِم الفيزياء األكثر تأثريا ً يف
القرن العرشين ،ألربت أينشتاين،
حــن قــال" :لقد أصبــح من
الواضح اليوم ،لألسفّ ،
أن تقدّمنا
التكنولوجي تَجاو َز إنسانيّتنا".

كـــــتـــــابـــــات تـــــســـــتـــــحـــــق الـــــنـــــشـــــر
الط ِّله
به َّ
أَهال َ

قـــــزحـــــيـــــا ســـــاســـــيـــــن

"أهال بهَ الط ِّله"َ ...
تف ّ
ضل ُفوت
ال كهربا ِبتنَوِّر القِ ِّله
وال مَ ّي ِب َ
تق ّ
طب ع َ
طش بريوت
وال رغيف خبز العَ ني ِبيمَ ّل
وْال عا س َ
طيحِ ة جُ وعنا مَ فتُوت
وال بْمَ وت فينا ِسعِ رنا َ
نغ ّل
وال ِوجّ نا نبَيِّض مَ عو بْتابوت
رتب" ...أهال بهَ ال ّ
ط ِّله"
يا ِمغِ ِ
أرزہ فوق َهالتّ ِّله
عَ ينَك عا ِ
عا ُغربتَك ِشيال َ ...ق ِبل ما تمُوت

وج
آخِ ر ّ
شو الضحك… أصل الضحك بُو ِية وجّ
ومن كرت ما إيّامنا مْ رتِّه
ُوصل ل آخِ ر وجّ
وجّ ي أنا بي َ
نــــــعــــــمــــــان الــــــتـــــــرس

َ
َ
وبتشتِّي
وبتغيِّم بْـ عَ يني…
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Astronomy

إشارة راديو غريبة تنبض مثل القلب في عمق الفضاء
ظهرت إشارة راديو جديدة يف عمق
الفضاء لتتحدى فهمنــا لهذه الظواهر
الغامضة مجدداً!
تحمل هذه اإلشــارة الرسيعة اسم
 ،FRB 20191221Aوهي ليست مج ّرد
ظاهرة تتكرر يف حاالت نادرة جدا ً بل إن
رسعتها أقل مما يتوقع الكثريون :تمتد
ومضات الراديو التي رصدها العلماء بني
ثــوان ،أي أطول من
املجــرات عىل ثالث
ٍ
املعدل بألف مرة تقريباً.
لكن تُسجَّ ل تدفقات إشعاعية عالية
الكثافــة كل  0.2ثانية خالل تلك الثواني
الثــاث ،وهي ظاهرة غري مســبوقة يف
تدفقات الراديو الرسيعة.
رصــد مــروع  CHIMEهــذا
االكتشــاف يف كانــون األول ،2019
فأدرك العلماء رسيعا ً أنهم أمام ظاهرة
غريبة جداً.
يقول عالِم الفيزياء الفلكية ،دانيال
ميشــييل ،من "معهد كافــي للفيزياء
الفلكية وأبحــاث الفضاء" التابع ملعهد
ماساتشوستس للتكنولوجيا" :ما حصل
غري مألوف .كانت اإلشــارة طويلة جدا ً
ثــوان تقريباً ،لكنها
وامتدت عىل ثالث
ٍ
ٍ
وقت آلخر بدقة الفتة،
بلغت ذروتها من
فأنتجت يف كل جز ٍء مــن الثانية صوت
نبض مثــل رضبات القلــب .إنها املرة
ٍ
األوىل التي تكون فيها اإلشارة منتظمة
بهذا الشكل".
تُعترب تدفقــات الراديو الرسيعة من
أكثر األلغــاز الكونية إبهــارا ً يف الوقت
الراهن ،فهي عبارة عن تدفقات راديوية
قوية عىل مستوى أطوال موجات الراديو
التي تتوهــج انطالقا ً من املســاحات
الواقعة بني املجــرات خالل مدة قصرية
جداً .وعىل مر هذه املساحة الزمنية ،يبث
الوميض طاقة قــد تصل إىل  500مليون
نجم مثل الشمس.
تتوهج معظــم التدفقات الراديوية
مرة واحدة ،ثم تختفي بالكامل .يصعب

التدفقات الراديو ّية من موقع إشارة  FRBالغامض

مشروع CHIME

توقع هذا النوع من التدفقات ،إذ يكفي
أن نتمنى ظهورها حني نوجّ ه تلسكوبا ً
راديويــا ً يف االتجاه الصحيح لرصد تدفق
مماثل .إنه النوع األكثر شيوعا ً من تدفق
الراديو الرسيع . FRB
يف حاالت نــادرة ،تنبعث إشــارات
متكررة من نقطة واحدة يف السماء .إنها
التدفقات الراديويــة الرسيعة املتكررة،
ويستطيع العلماء أن يوجّ هوا التلسكوب
نحو السماء ويحللوا اإلشارات بالتفصيل
يف هــذه الحالة ألنها متكــررة .لكن لم
يكتشــف الباحثون بعد إذا كانت اآللية
نفسها مســؤولة عن جميع التدفقات
الراديوية الرسيعة.
قد تختلف هذه اإلشــارات من حيث
الكثافة ،والطول املوجي ،واالستقطاب،
والتشتّت .يحمل كل تدفق راديوي رسيع
دليالً مهمــاً :يف العــام ُ ،2020ر ِصدت
إشارة رسيعة مماثلة للمرة األوىل وكانت
منبعثة من داخل درب التبانة .ن َ َســبها
العلماء حينها إىل نجم نيوتروني اســمه
"النجم املغناطييس" ،مــا يثبت أن هذه

األجســام ا ُملمغنطة وعالية الكثافة قد
تكون مســؤولة عن جز ٍء من التدفقات
الراديوية الرسيعة عىل األقل.
يقــول ميشــييل" :رصــد مرشوع
 CHIMEحتى اآلن عددا ً كبريا ً من إشارات
 FRBبخصائص مختلفــة .يقع البعض
داخل الغيوم ويبدو مضطربا ً جداً ،ويوحي
البعض اآلخر بأنه موجود يف بيئات نظيفة.
استنادا ً إىل خصائص اإلشــارة الجديدة،
يمكن القول إن هذا املصدر محاط بسحابة
بالزما مضطربة جداً".
نوع من
أمــام
أننا
تشــر األدلة إىل
ٍ
النجــوم النيوترونية (نعتذر ممن ينتظر
اكتشاف الكائنات الفضائية حتى اآلن!).
تشــر النجوم النيوترونية إىل نوى
منهــارة لنجو ٍم ضخمة أنهــت حياتها
وقذفت معظم موادها يف الفضاء .ال تتأثر
النواة بالضغط الخارجي لالنصهار بعد
هذه املرحلة ،فتنهار وتتحول إىل جســ ٍم
كثيف جدا ً يصــل عرضه إىل  20كيلومرتا ً
تقريبــاً ،لكنه أكرب من كتلة الشــمس
بمعدل  2.3مرات.

أما النجوم املغناطيسية ،فهي نوع
من النجوم النيوترونية التي تحمل حقالً
مغناطيســيا ً قويا ً عىل نحو هائل .وبما
أن قوة ســحب هذا الحقل املغناطييس
نحو الخــارج تتنافس مع قوة الجاذبية
نحو الداخل ،تنبثق النجوم املغناطيسية
بشكل دوري عىل شكل هزات قوية.
ٍ
تشري النجوم النابضة من جهتها إىل
النجوم النيوترونية التي تبث إشــعاعات
من االنبعاثــات الرادويــة انطالقا ً من
أقطابها وتــدور برسعة ميــي ثانية،
فيبدو الشــعاع نابضاً .ح ّلل ميشــييل
وزمــاؤه تلــك التدفقــات املنبعثة من
إشــارة  FRB 20191221Aواكتشفوا
خصائص مشرتكة مع انبعاثات النجوم
املغناطيسية والنابضة.
لكن تربز مشكلة واحدة :لم تتضح
بعد املسافة التي تقطعها هذه اإلشارة،
لكنهــا تأتي عــى األرجح مــن مجرة
أخرى ويبدو وهجهــا أقوى من النجوم
املغناطيسية والنابضة يف مجرتنا بأكثر
من مليون مرة.

يوضح ميشــييل" :ال تكثر األجسام
التي تبث إشارات دورية يف الكون .النجوم
الراديوية النابضة واملغناطيسية هي جزء
من النماذج التــي نعرفها يف مجرتنا ،وهي
تدور وتنتج انبعاثات متوهجة تشبه املنارة.
نظن أن هذه اإلشارة الجديدة قد تكون نجما ً
مغناطيسيا ً أو نابضا ً عىل الكويكبات".
يأمل العلماء يف رصد تدفقات أخرى
من موقع إشــارة  FRBالغامض لتحديد
مصدرها وســبب وجودها .حتى أن هذا
االكتشــاف قد يســاعدنا عىل تحسني
طريقة فهمنا للنجوم النيوترونية.
أخــراً ،يســتنتج ميشــييل" :هذا
االكتشاف يطرح أســئلة حول األسباب
الكامنة وراء هذه اإلشارة املتطرفة وغري
املســبوقة وكيفية اســتعمالها لدراسة
الكون .تَعِ د التلســكوبات املســتقبلية
باكتشــاف آالف اإلشارات من نوع FRB
شهرياً ،وقد نكتشــف حينها عددا ً أكرب
بكثري من هذه اإلشارات الدورية".
نُرشت نتائج البحـــــــــــث يف
مجلة "الطبيعة".

Tech & Science

موسيقى مستوحاة من الثقب األسود
توقف لبرهة وتخيّل صوت الكون! ما الذي يخطر في بالك؟ هل تفكر بزمجرة الرياح
في كوكب بعيد خارج المجموعة الشمسية ،أو االنفجارات الجامحة على سطح
الشمس؟ أم تفكر بكل بساطة بالعدم وسط فراغ الفضاء غير المحدود؟
يف ظــل غيــاب أي تســجيالت
ألصوات الكــون "الحقيقيــة" ،قد
تفكر أيضا ً باملوسيقى .حاول العلماء
تجسيد تلك األصوات بطريقة مبتكرة
عرب األلحان املوســيقية .لكن تبقى
هذه الجهود مجازية وبعيدة عن واقع
الفضاء امللموس.
ما الذي يحصــل إذا أضفنا عنارص
علمية حقيقية إىل هذه العملية املبتكرة؟
هذا ما تفعله "سمفونية الثقب األسود"
التــي أ ّلفها امللحّ ن ديفيــد إيبيت ومن
املنتظر أن تعزفها أوركســرا يف متحف
العلوم يف بوسطن ،ماساتشوستس.
يُحوّل هذا املرشوع بكل ذكاء أبحاثا ً
متطورة عن الثقوب الســوداء إىل لحن
ســمفوني كهربائي يتألف من خمس
حركات .هو يجمع بني مقاطع رسدية
مــن العلماء ومؤثــرات برصية غامرة
ومشــابهة للقبة الســماوية انطالقا ً
صور التقطتهــا أدوات علمية مثل
من
ٍ
"تلســكوب أفق الحدث" :تشمل هذه
املجموعة الواســعة من األدوات شبكة
عامليــة من املقــارب الراديويــة التي
التقطت أول صورة لثقب أسود.

تطلق هذه العنارص رحلة مدهشة
ثقب أسود قد يكون من
عرب خصائص
ٍ
أكثر الظواهر غموضا ً يف الكون ،بدءا ً من
كتل الغبار الدوارة يف محيطه وصوال ً إىل
شــعاع املادة املؤينة التي يبثها وتُع َرف
باسم النفاثات النسبية.
اعتــر إيبيــت تجســيد هــذه
التعقيدات عامال ً أساسياً ،فقال" :هذه
العملية ليست مج ّرد تجربة متجانسة
تهدف إىل االنغماس يف الفراغ .بل إننا
نتعامــل مع هذه املناطــق املختلفة
من الغبار والصخور والغيوم شديدة
الســخونة ،وهي تلمع مع ومضات
من الضوء وتشــمل قرصا ً وعدســة
الجاذبية ...إنها قصة غنية تســتحق
أن يكتشفها الناس".
تعاون إيبيت مع باحثني من "مركز
الفيزيــاء الفلكية" و"مبــادرة الثقب
األسود" يف كامربيدج ،ماساتشوستس،
لتحويل أحــدث بيانات عــن الثقوب
السوداء إىل موسيقى.
ال يزال قطاع "صوتنــة" البيانات
صغرياً ،لكنه غني جدا ً ويســمح بنقل
املعلومات عرب مزايا صوتية مثل النغمة

أو النبضــة أو اإليقاع .قــد تتعلق تلك
املعلومات بأي موضوع ،بدءا ً من أنماط
بَ ْلورة امللح وصوال ً إىل آثار التغري املناخي
عىل شجر األرز.
تشتق البنية املوسيقية للسمفونية
الجديدة من انبعاثات كهرومغناطيسية
من ثقب أســود والظواهر املحيطة به،
وتتزامن مع تخفيض مستوى املوجات
الراديوية وزيادة أشعة "غاما".
يرتكــز جزء من الســمفونية عىل
محاكاة ثقبَــن أســودَين مندمجَ ني،
وهو يســمح بتمديد الزمان واملكان أو
حرصهما عرب موجات الجاذبية لتحديد
"االنزالقة" من نوتة موسيقية إىل أخرى
( )Glissandoعىل آلة الرتومبون.
إلنتاج هــذا اللحــن ،يتعلق عامل
أســايس بإيجاد اآلالت التي تناســب
"شــخصية" عنارص الثقب األســود:
يمكن التعبري عن النفاثات النسبية مثالً
عرب غيتــار كهربائي مُعدّل ،بينما يمثّل
البوق الفرنيس كتل الغبار.
تالعــب إيبيت بقائمــة "األصوات
الفضائيــة" املعروفة يف هــذه املرحلة
بالذات ،فخالــف التوقعات حينا ً والتزم

بالقواعد املتعــارف عليها أحياناً .تبدو
أوىل مقاطع السمفونية مألوفة مثالً يف
النسخة املصوّرة من األوبرا الفضائية.
يوضــح إيبيت" :أتمنــى أن نكون
قد نقلنا تلك اللحظــات املألوفة كلها،
علما ً أنها تتبع إيقاعها الخاص بسبب
البيانات املدرجة يف القطعة املوسيقية.
هذا العامل يوجّ ه املوسيقى نحو مسار
غري اعتيادي ،عىل أمــل أن ينتج عمالً
جديدا ً يرقى إىل مستوى التوقعات".
تستكشــف "ســمفونية الثقب
األســود" ظاهرة حديثة وغري معروفة،
ُلهمة بقدر ما هي
ويمكن اعتبارهــا م ِ

مليئة باملعلومات الجديدة .تتطلع هذه
املوسيقى إىل مستقبل الفيزياء الفلكية
عرب مقطــع يمثّل "هوائــي مقياس
التداخل الليزري الفضائي" الذي سيتوىل
يوما ً مطاردة موجات الجاذبية.
أخرياً ،يســتنتج إيبيــت" :نريد أن
يشــعر الناس ،بعد سماع هذه القطعة
املوسيقية ،بالدهشة والفضول ويقدّروا
قيمة الكون والثقوب السوداء ،وال ننىس
أهمية املوســيقى والفنــون والطابع
املشــرك الذي تحمله هــذه العوامل.
يمكننا أن نحتفل بهــذه الظاهرة من
دون رشوط مسبقة".
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General Knowledge

الحبسة الكالمية التي أصابت بروس ويليس ...تعرّف عليها
عندما كشفت عائلة بروس ويليس في آذار  2022أن هذا الممثل
المشهور قرر االعتزال بسبب إصابته بالحبسة الكالمية (نوع من
اضطرابات اللغة) ،عبّر المعجبون عن حزنهم واحترامهم له .هكذا أثبت
ما معنى الحبسة الكالمية؟

تنجم الحبســة الكالمية ()Aphasia
عن رضر يف الدماغ .قد ترتاوح هذه األرضار
بني جلطــة دماغية (انقطــاع تدفق الدم
نحو الدماغ) ،وأورام ،وإصابات يف الرأس،
والتهابات دماغية ،وأمراض عصبية تتطور
مع مرور الوقت (مثل الزهايمر).
يُحدد الجــزء الدماغي املترضر نوع
الحبســة الكالمية لدى املريض .تتعدد
أنــواع هذا املرض ،وهــي تدخل يف ثالث
خانات أساســية .قد يصاب الفرد بنوع
واحد منها أو خليط من األنواع:
حبسة التســمية (أنوميا) :ترتبط هذه
الحالة بترضر أي منطقة يف املخ األيرس ،وهي
تُسبب مشــاكل يف إيجاد الكلمات ،ال سيما
تحديد األســماء .تختلف هذه املشكلة عن
الصعوبة التــي يواجهها عدد كبري من كبار
السن حني يعجزون عن تذ ّكر أسماء الناس
أو األماكن .يقول الدكتور أندرو بادســون،
طبيب أعصاب ورئيس قســم علم األعصاب
املعريف والسلوكي يف "نظام فريجينيا بوسطن
للرعايــة الصحية"" :تصبــح أي حالة غري
طبيعية إذا عجز املريض عن تذ ّكر اسم ابنه
أو زوجته .لكن تعني األنوميا يف املقابل العجز
عن تذ ّكر كلمات عادية مثل شجرة ،أو طاولة،
أو مكتب ،أو قلم ،أو كوب ،أو هليون".
حبســة بروكا :تنجم هذه الحالة عن
ترضر منطقة بــروكا يف الفص الجبهي
للدماغ .هذه املنطقة مسؤولة عن ترتيب
الكلمات يف العبــارات وترجمة املعاني إىل
أصوات .يجد املصابــون بهذا االضطراب
صعوبة يف التكلم .يعرف الناس ما يريدون
قولــه ،لكن يصعــب عليهــم أن ّ
يعبوا
بالكالم .هم يفهمون عموما ً ما يُقال لهم.

حبسة فرينيك :تنجم هذه الحالة عن
ترضر منطقة فرينيك التي تقع يف الفص
الصدغي للدمــاغ .هــذه املنطقة تربط
املعلومات املتعلقــة بمعاني الكلمات مع
مراكز إخراج الكالم يف منطقة بروكا .يجد
املصاب بحبسة فرينيك صعوبة يف فهم ما
يقوله اآلخرون .هــو يتكلم بطالقةّ ،
لكن
الكلمات التي تخرج منه ال معنى لها.
قد تكون الحبســة الكالمية خفيفة
أو حادة .يف حــاالت كثرية ،ال يتأثر ذكاء
املريض رغم إصابته بهذه املشــكلة .قد
يفهم املصاب بحبســة بروكا من يكون
مثالً ،ويعرف مكان وجوده واملحيطني به
وتاريخ اليوم ،ويجيد القيام بحســاباته
املالية ،لكنه يعجز عن التعبري عن أفكاره.

تشخيص الحالة

إذا كنــت تواجه صعوبــة يف إيجاد
الكلمات أو التكلم أو فهم كالم اآلخرين،
أو إذا كان أحد املقربني منك مصابا ً بهذه
املشــكلة ،ال ترتدد يف استشارة الطبيب.
قد يحيلك هذا األخري إىل اختصايص مثل
طبيب األعصــاب أو خبري يف علم النفس
العصبي لتقييم الوضع بدقة.
يوضح بادســون" :يجب أن تعرف
عائلة املريض نوع الحبسة الكالمية كي
تتكيّف مع الوضع وتقدّم للمصاب النوع
املناسب من العالجات أو إعادة التأهيل".

العالجات المحتملة

يســاعد عــاج النطــق املصابني
بالحبســة الكالمية عــى التواصل مع
محيطهــم .إنه عالج مناســب للحاالت
الخفيفة أو املعتدلة من حبســة بروكا

Health Matters

صاحب األعمال السينمائية الناجحة شجاعة كبيرة في حياته الواقعية
حين كشف عن مرضه .هذا النبأ زاد اهتمام العالم بالمرض الذي لم
يكن مألوفًا بالنسبة إلى معظم الناس.

أو األنوميا ألن املصابني بحبســة فرينيك
يجدون صعوبة يف فهم التعليمات.
يف ما يــي بعض االســراتيجيات
الشائعة لتحسني التواصل:
أســئلة أجوبتهــا نعــم أو ال :بما
أن املصاب بحبســة بــروكا أو األنوميا
يستطيع فهم اآلخرين ،اطرح عليه أسئلة
كي يجيب عليها عرب اإليماء برأســه أو
ه ّزه .إنها طريقــة فاعلة إذا كان يعجز
عن لفظ كلمة "نعم" أو "ال".
الصور :يمكن اســتعمال الكتيّبات
أو تطبيــق ميلء بالصــور .اخرت صور
مأكــوالت مختلفــة مثالً .عند ســؤال
املريض عما يريد تناوله عىل العشاء ،قد
يشري إىل الخيارات التي يريدها.
األلحان :يســتطيع املصاب بحبسة
بروكا أحيانا ً أن يلحّ ن الكلمات التي يلفظها.
الغناء يخــدع الدماغ ويدفعــه إىل إطالق
الكلمــات املخ ّزنة يف املناطق غري املترضرة.
يعنــي ذلك أن يتمكن املريــض من تلحني
جوابه عرب اســتعمال نغمــة مألوفة مثل
"ســنة حلوة يا جميل" .يستطيع البعض
تجاوز عجزه عن التكلم بهذه الطريقة.
كلمات مرادِفة :حــن يعجز املصاب
باألنوميــا عن قول الكلمــة التي يريدها،
يمكــن تعليمه طريقــة التفكري بكلمات
مشــابهة .إذا أراد أن يأخــذ "كوباً" مثالً،
اطلب منه أن يفكر بأغراض مماثلة (كأس،
إبريق ،وعاء .)...هذه العملية تُ ّ
نشط شبكة
الدماغ التي تنتج جميع الكلمات املرتبطة
بالكــوب ،ورسعان ما تعــود الكلمة التي
يبحث عنها املريض إىل عقله .إنها طريقة
مفيدة أيضا ً ملن يعجز عــن إيجاد الكلمة
املناسبة أو االسم الذي يبحث عنه.

ّ
ّ
تتحسن الحالة ككل .لكن يتابع الكثريون التعايش
تحسن سبب الخلل ،قد
إذا
مع درجة معينة من الحبســة الكالمية ،ال ســيما إذا كان سبب املشكلة مرتبطا ً
باضطراب دماغي يتطور مع مرور الوقت ،مثل مرض الزهايمر.
يف النهاية ،يستنتج بادســون" :يجب أن يتعلم املريض وأفراد عائلته أو
من يعتنون به كيفية التعامل مع قدراته املحدودة .يســهل أن تزيد الحبسة
الكالمية عزلة املريض.
لذا قد يستفيد املصاب بهذه الحالة من التواصل مع محيطه بطريقة
ما ملتابعة حياته والشعور بقربه من اآلخرين .يحتــــاج الجميـــع إىل
هذا التواصل".

رابط بين أدوية حرقة المعدة ونقص فيتامين B-12
وجدت بعض الدراســات ارتباطا ً بني أدوية حرقة املعدة وزيادة خطر
نقص فيتامني  .B-12وتتمثل آلية عمل األدوية التي تُستخدم لعالج حرقة
املعدة ،والذي يســمى أيضــا ً بالجَ ْزر ا َملعدي املريئــي ( ،)GERDيف تثبيط
حمض املعدة .قد يؤدي منع حمض املعدة واإلفرازات األخرى أيضا ً إىل منع
امتصاص .B-12
ملاذا يُعَ ُّد هــذا مهمّ اً؟ إن نقص فيتامني  B-12قــد تكون له مضاعفات
خطرية محتملــة ،وأحيانا ً ال يمكن عالجها إذا لم يت َّم تشــخيصها وعالجها.
ويُمكن أن تشمل هذه األعراض الخرف والتوهان والتلف العصبي واضطرابات
امليش وفقر الدم.
وقد ت ّم الربط بني نوعني مــن أدوية الجَ ْزر ا َملعدي املريئي ونقص فيتامني

Archeology

هل يمكن التعافي من الحبسة الكالمية؟

 B-12بدرجات متفاوتة :حارصات مستقبالت الهيستامني  .2ومن األمثلة عىل
هذه األدوية سيميتيدين وفاموتيدين ورانيتيدين.
مُثبِّطات دفع الربوتون .ومن أمثلة هذه األدوية أوميربازول وإيسوميربازول
والنزوبرازول.
ومع أي نوع من األدوية ،يزداد خطر اإلصابة بنقص  B-12بشكل ملحوظ
عند تناوله يوميا ً ملدة عامني أو أكثر.
إذا انتابك القلق بشأن مستوى فيتامني  B-12لديك ،فتحدَّث إىل طبيبك .إذا
كان نقص فيتامني  B-12يُمثِّل لك مشكلة ،فاسأل ما إذا كانت جرعة أقل من
الدواء ســتكون فعالة يف السيطرة عىل األعراض لديك ،أو ما إذا كان ينبغي لك
تناول أحد مكمِّ الت فيتامني .B-12

اكتشاف "نادر" لعظام بشرية في موقع معركة ووترلو

كشــفت بعثة أثرية بقيادة باحثني بريطانيني عن عظام
برشيــة جديدة يف موقــع معركة ووترلــو يف بلجيكا ،وهو
اكتشــاف وُصف بأنه "نادر للغاية" بعد أكثر من قرنني من
وقوع املعركة.
ويقدّر املؤرخون أن أكثر مــن  20ألف جندي ُقتلوا يف
ووترلو ،عىل بعد  20كيلومرتا جنوب بروكســل ،يف يوم 18
حزيران  1815وحده ،عندما نجحت القوات املتحالفة التي
كانت بأكثريتها من بريطانيا وهولندا تحت ســلطة دوق
ولينغتون ،يف ص ّد كتائب نابليون.
وكانت تلك من أســوأ املواجهات املسلحة يف التاريخ ،وقد
وضعت حدا ً ألحالم بونابرت بإمرباطورية عظيمة ،وتســببت
بســقوط عرشات آالف الجرحى .واكتُشــفت عظام جديدة
حول مزرعة مون سان جان ،حيث أنشأ اإلنكليزي ويلينغتون
حينها املستشفى امليداني الرئييس للحلفاء.
وقال األســتاذ يف جامعة غالسكو توني بوالرد ،وهو أحد
مديري البعثة" ،وجدنا ما يشبه هيكالً عظميا ً برشيا ً كامالً.

وبجانبه وجدنا ســاقا ً أخرى مبتــورة .ال نعرف ما إذا كانت
الجثة قد أُحرضت إىل هنا من أشخاص يف الجوار أو هي عائدة
لشخص مصاب مات يف املستشفى".
وأضاف عالم اآلثار "يف ســاحات معارك نابليون ،هذا
النوع من اآلثار القديمة نادر جداً .هذه املرة األوىل التي نكون
فيها أمام مثل هذه املقربة الكبرية".
وترشف عىل مرشوع التنقيب هذا إدارة منطقة والون
البلجيكية ومؤسســة "ووترلو أنكافــرد" الخريية التي
تجمع علماء آثار وطالبــا ً يف علم اآلثار وجنودا ً من قدامى
املحاربني .وهو أُطلق عام  2015بمناســبة الذكرى املئوية
الثانية للمعركة.
يف العام  ،2019اكتُشــفت بقايا ثــاث أرجل مبتورة يف
املوقع .ثم توقفت حملة البحث بســبب أزمة تفيش فريوس
كورونــا .وقالت وكالــة "بيلغا" البلجيكيــة لألنباء إنه من
املفرتض أن تتكــرر عمليات البحث كل عــام يف ووترلو ملدة
أسبوعني( .أ ف ب)

معركة ووترلو
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Corona Awareness

إليك ما تحتاج معرفته حول لقاح كوفيد  19لألطفال
لقاح كوفيد  19متاح اآلن لألطفال بعمر  5سنوات أو أكثر في
الواليات المتحدة .في ما يلي ما يحتاج األهل واألطفال لمعرفته
حول سالمة اللقاح وفعاليته وآثاره الجانبية المحتملة وفوائد

الحصول عليه .في حال عدم إصابة األطفال بأعراض حادة لفيروس
كوفيد 19 -
بشكل متكرر ،فما الحاجة إذن لتلقيهم اللقاح المضاد
ٍ
لفيروس كوفيد 19 -؟
ما هي األعراض الجانبية للقاحات فايزر -بيوإنتيك
لكوفيد  19عند إعطائها لألطفال؟
ظهرت عىل األطفــال ممن تلقوا لقاحــات فايزر-
بيونتيك املضاد لفريوس كوفيد  19أعراض جانبية مشابهة
لألعراض التي أصابت األشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16
عاما فأكثر .تشمل اآلثار الجانبية األكثر شيوعاً:

قد يؤدي تلقي أحد اللقاحات املضادة لكوفيد 19
إىل وقاية طفلك من اإلصابة بمرض كوفيد  19ونقله
إىل غريه يف البيت أو املدرسة.
ويف حالة إصابة الطفل بفريوس كوفيد  ،19قد
يفيد اللقاح املضاد لفريوس كوفيد  19يف الوقاية من
إصابته بأعراض حادة.
إن تلقــي طفلك لقــاح كوفيد  19ســيم ِّكنه
أيضا ً من الذهاب إىل املدرســة واللعب مع اآلخرين
واملشاركة يف الرياضات واألنشطة الجماعية األخرى
بشكل أكثر أمانا.
ما اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد 19 -
واللقاحات األولية اإلضافية والجرعات المع ِّززة
المصرح بإعطائها لألطفال في الواليات المتحدة؟
يف الواليات املتحدة األمريكية ،يُسمح بتلقي لقاح
كوفيد  19لألطفال يف الفئات العمرية التالية:
من عمر  5سنوات حتى عمر  11عاماً .رصحت
إدارة الغذاء والدواء األمريكية باالســتخدام الطارئ
للقــاح فايزر -بايونتك املضــاد لفريوس كوفيد 19
لهــذه الفئة العمرية .ويشــتمل هــذا اللقاح عىل
جرعتني ،يفصــل بينهما ثالثة أســابيع .ويحتوي
هذا اللقاح عىل جرعــة أقل من لقاح فايزر -بيونتك
املضاد لفريوس كوفيد  19املخصص لألشخاص من
ســن  12عاما فأكرب .ووفقا ً ملا أشارت إليه األبحاث،
فإن فعاليــة هذا اللقاح يف وقاية األطفال من عمر 5
ســنوات حتى  11عاما من اإلصابة بفريوس كوفيد
 19تبلغ نحو .91%
من عمــر  12عاما ً حتى عمر  15عاماً .رصّ حت
إدارة الغذاء والدواء األمريكية باالســتخدام الطارئ
للقاح فايزر -بايونتك املضاد لفريوس كوفيد  19لهذه
الفئة العمرية .ويشــتمل هذا اللقاح عىل جرعتني.
ويمكن إعطــاء الجرعة الثانيــة بفاصل زمني عن
الجرعة األوىل يبلغ ثالثة إىل ثمانية أسابيع .ويحتوي
هذا اللقاح عــى نفس الجرعة املوجــودة يف لقاح
فايزر -بيونتك املضاد لفريوس كوفيد  19املخصص
لألشخاص من سن  16عاما ً فأكرب .أظهرت األبحاث
أن فعالية هذا اللقاح يف الوقاية من اإلصابة بفريوس
كوفيد  19تبلغ  100%يف األطفال من عمر  12عاما ً
حتى  15عاماً.
من عمر  16عاما ً فأكثــر .اعتمدت إدارة الغذاء
والدواء األمريكية اســتخدام لقــاح فايزر -بيونتك
املضاد لفريوس كوفيد  ،19الذي أصبح يُعرف باسم
كومريناتي ،لهذه الفئة العمرية .ويشتمل هذا اللقاح
عىل جرعتني .ويمكن إعطاء الجرعة الثانية بفاصل
زمني عن الجرعة األوىل يبلغ ثالثة إىل ثمانية أسابيع.
وهذا اللقاح فعال بنســبة  91%يف وقاية األشخاص
الذين تبلغ أعمارهم  16عامــا فأكثر من األعراض
الحادة لفريوس كوفيد .19
ال يزال يــوىص بأقرص مدد زمنية بني الجرعتني
األوىل والثانية من لقاحات الحمض النووي الريبوزي
املرسال املضاد لفريوس كوفيد  19لألشخاص الذين
يعانون من ضعف أجهزة املناعة ،وغريهم ممن هم
بحاجة إىل حماية رسيعة بسبب القلق من االنتشار
املجتمعي للفــروس أو خطر اإلصابــة باألعراض
الحادة للفريوس .قد تكون الفرتة الزمنية التي تبلغ
ثمانية أســابيع بني الجرعتــن األوىل والثانية هي
األفضل لبعض األشــخاص الذين تبلغ أعمارهم 12
ً
وخاصة الذكور الذين تبلغ أعمارهم من
عاما فأكرب،
 12عاما وحتى  39عاماً.

• ألم أو احمرار أو تو ّرم يف مكان أخذ الحقنة
• اإلرهاق
• الصداع
• القشعريرة
• األلم العضيل
• الحُ مّ ى
• ألم املفاصل
• تورم العقد اللمفية
• الغثيان والقيء
• الشعور باإلعياء

قد يســاعد تلقي جرعة أساسية إضافية من
لقاح مضاد لفريوس كوفيد  19األشــخاص الذين
ســبق لهم الحصول عىل اللقاح ،ولم تتكون لديهم
استجابة مناعية قوية بما يكفي.
يويص مركز مكافحة األمــراض والوقاية
منها بأن يحصل األطفــال الذين تبلغ أعمارهم
 5ســنوات أو أكثر والذيــن يعانون من ضعف
متوسط أو شــديد يف الجهاز املناعي عىل جرعة
إضافية من لقاح فايزر -بيونتك املضاد لفريوس
كوفيد  .19وينبغــي أن تُعطى هــذه الجرعة
اإلضافية عقب أربعة أسابيع عىل األقل من تلقي
الجرعة الثانية.
بينمــا قد تفيد الجرعات املع ِّززة من ســبق
لهم تلقي اللقاح ،وضعفت استجابتهم املناعية
بمرور الوقت .وتشري األبحاث إىل أن تلقي جرعة
مع ِّززة من اللقاح ربما يقلل من مخاطر التعرض
للعَ دوى واملرض الشديد نتيجة اإلصابة بفريوس
كوفيد .19
وينبغــي أن يحصل األطفال بــدءًا من عمر 12
عامــا وحتى  17عاما عىل حُ قنة معــ ِّززة من لقاح
فايزر -بيونتك املضاد لفــروس كوفيد  ،19يف حال
كانوا قــد تلقوا كلتا جرعتي لقــاح فايزر -بيونتك
املضاد لفريوس كوفيد  19وم ّرت عىل ذلك فرتة ال تقل
عن خمسة أشهر.
كيف تأكدَت إدارة الغذاء والدواء األميركية
من سالمة لقاح فايزر -بيوإنتيك لكوفيد 19
وفعاليته لألطفال؟
بالنســبة اىل األطفال الذين ترتاوح أعمارهم
بني  5و  11سنة ،استعرضت إدارة األغذية والدواء
األمرييكية دراســة عن اللقاح شــملت أكثر من
 4600طفل يف هــذه الفئة العمريــة .وقد تلقى

هل هناك فئات من األطفال يجب أن ال تأخذ لقاح فايزر -بيونتيك
لكوفيد 19؟
هذا اللقاح غري متاح حتى اآلن لألطفال الذين تقل أعمارهــم
عن  5ســنوات .تجري حاليا ً تجارب رسيرية عىل األطفال األصغر
ســناً .كما ينبغي عدم إعطاء اللقاح ألي طفل لديه تاريخ مريض
يتضمن حدوث تحسس شديد تجاه أي من مكونـــات اللقـــاح.
يف هذه الحالة ،قد يتمكن الطفل من أخذ لقاح مختـلف لكوفيد 19
يف املستقبل.
هل يمكن للقاح أن َي ْنقل فيروس كوفيد  19للطفل؟
ال .الفريوسات الحية املسببة لكوفيد  19غري مستخدَمة يف لقاحات
كوفيد  19التي يجري تطويرها حاليًا يف الواليات املتحدة.

 3100منهم تقريبا لقاح فايزر -بيوإنتيك لكوفيد
 .19بينما أخذ بقية األطفال حقنة وهمية عديمة
املفعول .وخضــع األطفال الذين تلقــوا اللقاح
ملراقبة اآلثار الجانبية ملدة شــهرين عىل األقل بعد
الجرعة الثانية .وكانت اآلثار الجانبية عموما ً بني
خفيفة ومعتدلة.
ت إدارة الغذاء والدواء األمريكية باكرا ً
كما عايَن َ ْ
حاالت كوفيد  19التي حدثت بعد أسبوع واحد من
إعطاء األطفال الجرعة الثانيــة من اللقاح .علما ً
بأن األطفال املشــاركني يف هذه الدراسة لم يصابوا
بكوفيد  19قبل مشاركتهم فيها .وكانت النتيجة أن
أصيــب  3أطفال بكوفيد  19من بني  1,305اطفال
أخذوا حقنــة اللقاح الحقيقــي .بينما أصيب 16
ً
ً
طفل أخذوا حقنة
طفل بكوفيد  19من بــن 663
الدواء الوهمي .وتشــر هذه النتائج إىل أن اللقاح
فعال بنسة  91%يف الوقاية من كوفيد  19لدى هذه
الفئة العُ مْ رية.
بالنســبة اىل األطفال الذين ترتاوح أعمارهم
بــن  12و  15ســنة ،اســتعرضت إدارة الغذاء
والدواء األمريكية دراسة عن اللقاح شملت أكثر
من  2200طفل يف الواليــات املتحدة ضمن هذه
الفئة العمريــة .وقد تلقى نصف األطفال يف هذه
الدراســة لقاح كوفيد  19الــذي أنتجته فايزر-
بيوإنتيك .بينما أخذ بقية األطفال حقنة وهمية.
وبعد أســبوع مــن الجرعة الثانيــة ،لم تظهر
إصابــات بكوفيد  19لدى األطفــال الذين أخذو
لقاح فايزر -بيوإنتيك ،وكان عدد األطفال .1005
ً
طفــا بكوفيد  19من بني 978
بينما أصيب 16
طفل أخذوا الحقنة الوهمية .ولم ي َّ
ً
ُشخص أي من
األطفال سابقا بكوفيد  .19وتشري هذه النتائج إىل
أن اللقاح فعال بنسة  100%يف الوقاية من كوفيد
 19لدى هذه الفئة العُ مْ رية.

هل يمكن أن تحدث آثار جانبية طويلة األمد لألطفال الذين
يصابون بكوفيد 19؟
يمكن أن تحدث بعض األعراض طويلة األمد ألي شــخص يصاب
بكوفيد  .19تشــر األبحاث إىل أن األطفال الذيــن أصيبوا بكوفيد 19
املعتدل والشديد قد حدثت لهم أعراض طويلة األمد .وتشمل األعراض
األكثر شيوعا ً لدى األطفال ما ييل:
• التعب أو اإلرهاق
• الصداع
• صعوبة يف النوم
• صعوبة يف الرتكيز
• آالم العضالت واملفاصل
• السعال

مثلما هي الحال مع الكبــار ،يتع ّرض األطفال
لآلثــار الجانبيــة يف غضون يومني بعــد الحصول
عىل اللقاح وتســتمر من يوم إىل ثالثــة أيام عاد ًة.
وظهرت هذه اآلثار الجانبية لــدى األطفال بصورة
أوسع انتشا ًرا ،باستثناء األلم يف موضع الحقن ،بعد
تلقي الجرعة الثانيــة من اللقاح .ويف املقابل ،بعض
األشخاص ال تظهر عليهم أي آثار جانبية.
بعد تلقي الطفل اللقاح املضاد لفريوس كوفيد ،19
يظل تحت املراقبة ملــدة  15إىل  30دقيقة للتأكد إن كان
ُّ
تحســي يتطلب العــاج أم ال .وال يوىص
لديه تفاعل
بإعطاء الطفل مســكنا ً لأللــم دون وصفة طبية قبل
تلقيه اللقاح لتجنب حدوث اآلثار الجانبية .وال مانع من
إعطائه هذا النوع من األدوية بعد تلقي لقاح كوفيد .19
هل يمكن أن يؤثر فيروس كوفيد  19 -على القلب؟
إذا أصيب طفلك بالتهاب عضلة القلب بعد تلقي
إحدى جرعات لقاحات الحمــض النووي الريبوزي
املرســال ( )mRNAاملضادة لفــروس كوفيد ،19
فيويص مركــز مكافحة األمــراض والوقاية منها
بتجنب تلقــي جرعة أخرى من أي مــن اللقاحات
املضادة لكوفيد .19
هل هناك أي اختالف في المكونات أو الجرعات
حسب الفئة العمرية في ما يخص لقاحات فايزر-
بيونتيك لكوفيد 19؟
يحتوي لقاح فايــزر -بيوإنتيك لألطفال الذين
ترتاوح أعمارهم بني  5و  11سنة عىل جرعة أقل (10
مايكروغرام) مقارنة باللقاح املســتخدم لألطفال
األكرب سنا ً وللبالغني ( 30مايكروغرام) .تُستخدم إبر
لقاح أصغر لحقن األطفــال الذين ترتاوح أعمارهم
بني  5و  11سنة.
يحتوي لقاح فايزر -بيوإنتيك لألطفال الذين ترتاوح
أعمارهم بني  5و  11ســنة عىل مــادة دارئة (معادِلة)
نوعها مختلف عن تلك املســتخدمة يف اللقاح املخصص
لألطفال األكرب سنا ً وللبالغني .تساعد هذه املادة الدارئة،
والتي تُستخدم يف لقاحات أخرى معتمدة من إدارة الغذاء
والــدواء األمريكية ،يف الحفاظ عىل اســتقرار اللقاح يف
درجات حرارة باردة لفرتة أطول .إن مكونات وجرعات
لقاح فايزر -بيوإنتيك لكوفيد  19املســتخدم لألطفال
الذيــن ترتاوح أعمارهم بني  12و  15ســنة هي نفس
املكونات املستخدمة لألشخاص بعمر  16سنة فما فوق.

يمكن أن تؤثر هــذه األعراض عىل قدرة الطفــل عىل الذهاب إىل
املدرسة أو القيام باألنشطة املعتادة .إذا حدثت للطفل أعراض طويلة
األمد ،ننصح األهل بالتحدث إىل مد ّريس الطفل عن احتياجاته.
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المنافسة بين القوى العظمى
تسيء إلى الديمقراطية
يعتبر الديمقراطيون والجمهوريون في الواليات المتحدة
احتمال خوض منافسة طويلة األمد مع الصين تحديًا قادرًا
على إثبات أفضل اإلمكانات األميركية .طوال سنوات ،اعتبرت

واشنطن الصين الخصم القوي الوحيد للجيش األميركي
ومصدر التهديد القادر على تقوية اإلرادة الوطنية ومعالجة
شوائب الديمقراطية األميركية.

مــايــكــل بــريــنــز ،فــان جــاكــســون

أدى الغزو الرويس الكارثي ألوكرانيا
إىل ترســيخ هذه الفكرة التقليدية .لقد
ذ ّكــرت أحــداث أوكرانيــا العالم بأهم
فضائل الديمقراطيــة واحتمال التوافق
بني الحزبَني األمريكيَني الرئيسيَني إلدارة
الشؤون العاملية ،كما حصل بعد الحرب
الباردة .يف هــذا الســياق ،كتب املحلل
فرانسيس فوكوياما يف شهر آذار" :كانت
روحية العام  1989قد خمدت ،لكن أُعيد
إحياؤها اليوم".
ّ
لكن إعــادة تشــكيل السياســة
الخارجيــة الغربيــة لخــوض رصاع
بني القــوى العظمى لن تُســهّ ل ترميم
الديمقراطية يف الواليــات املتحدة أو أي
مكان آخر .ال يشء يثبت أن هذه املنافسة
بني القــوى العظمى تســتطيع تقوية
الروابــط املدنية أو الحقوق املتســاوية
أو األمن االقتصادي ،بــل إنها قد تقلب
يف تحقيق هذا الهدف حتى اآلن .يبدو أن
الديمقراطيــة عىل نفســها .إذا كانت
جميع املبــادرات الرامية إىل التفوق عىل
الواليات املتحدة تبحــث عن نظام حُ كم
الصني تؤجج املشــاعر العرقية القومية
مبني عىل مجتمع مدني سلمي ،فيجب أن
عن غــر قصد ،محليــا ً وخارجياً .لهذا
تتجنب أي منافسة بني القوى العظمى.
السبب ،يجب أن يفهم صانعو السياسة
ال يمكن معالجــة معظــم التهديدات
األمريكيــة أن الرئيس الصيني يش جني
املطروحة عــى الديمقراطية عرب إطار
بينغ يســتمد قوته من
عمل تنافيس ،وعىل رأسها
هذه املنافسة ،وينطبق
التغري املناخي ،والقومية
هذا الوضــع أيضا ً عىل
البيضــاء وكره األجانب،
املتطرفــن األمريكيني
واألوبئة ،والالمســاواة
مــن اليمــن املتطرف،
االقتصادية .بدل الرهان
إذا كانت الواليات
وداعمــي نظريــات
عىل إعــادة إحياء الغرب
عرب التصادم مع الصني المتحدة تبحث عن نظام املؤامرة ،والسياســيني
وروســيا ،يجب أن يدعم حُكم مبني على مجتمع الديماغوجيـــــــني يف
واشنطن.
األمريكيــون ورشكاؤهم
مدني سلمي يجب
هــذه املنافســة
مؤسســات الحوكمــة
أن تتجنّب أي منافسة
املتأجّ جــة ســمحت
اإلقليميــة والعامليــة
بين القوى العظمى
للمحافظني أيضا ً بتجنب
لتخفيــف األرضار التي
املحاســبة السياسية،
تتكبدهــا الديمقراطية
فأعطت "الــرور" الصينيــة طابعا ً
بسبب املنافسة بني القوى العظمى.
مسيّسا ً بدل تحســن أداء املسؤولني يف
كان الرئيس األمريكــي جو بايدن
املناصب الرســمية .بعد هجوم  6كانون
محقا ً حني اســتنكر مظاهر العنرصية
الثانــي  2021عــى مبنــى الكابيتول
وكره األجانب ضــد املهاجرين الروس
األمريكي بفــرة قصرية ،ســألت قناة
ّ
لكــن السياســة املعادية
والصينيني.
"بي بي يس" وزيــر الخارجية املنتهية
للعنرصيــة وكره األجانــب ال تقترص
واليته ،مايــك بومبيو ،عــن تأثري ذلك
عىل إدانة الكالم العنــري أو التفكري
الحدث عىل صــورة الواليــات املتحدة
املتعصب ،بل يجب أن تزيد صعوبة تناقل
حول العالم ،فأجاب قائالً" :أظن أن هذا
املشاعر املتطرفة .لكن تفشل إدارة بايدن
عــى صعيد آخــر ،أثبتت مجريــات التاريخ
الحديث أن املنافســة بني القوى العظمى ال تُسهّ ل
جهود إضعاف الحكام املســتبدين ،بــل إنها قد
تُحقق نتيجة معاكســة يف نهاية املطاف .لم تنتج
هذه املنافســة قادة من أمثــال فالديمري بوتني يف
روسيا ،أو رودريغو دوتريتي يف الفيليبني ،أو رجب
طيب أردوغان يف تركيا ،أو فيكتور أوربان يف املجر،
لكنها تعجز أيضا ً عن الســيطرة عىل العوامل التي
أوصلتهم إىل الســلطة ،أبرزها النزعــة القومية
العرقيــة ،والالمســاواة االقتصاديــة ،والرتاجع
الديمقراطي .ال يمكن اعتبار املنافســة بني الدول
إطار عمل مســتدام لتحسني الديمقراطية محلياً،
بل إن املنافســة الجيوسياســية تدفــع الواليات

الســؤال هو جزء من الحملــة الدعائية
الصينية" .كذلك ،طلبت اللجنة الوطنية
الجمهوريــة يف مجلــس الشــيوخ من
ّ
املرشــحني للمناصب العامة
املحافظني
يف العام  2020أن يبلغــوا الناخبني بأن
"فريوس كورونا هــو عبارة عن هجوم
صيني حاولت بكني التســر عليه الحقا ً
لكنه قىض عىل حيــاة آالف الناس" وأن
الديمقراطيني "متساهلون مع الصني"،
ثم دعــوا إىل "معاقبة الصني عىل دورها
يف نــر الجائحة" .كان هذا املعســكر
يهدف بكل وضوح إىل تجنب اســتفتاء
حول السياسات املحافِ ظة يف عهد دونالد
ترامب وسوء تعامله مع أزمة كورونا يف
الواليات املتحدة.
لكن ال تقترص حمالت نرش الكراهية
عىل معسكر اليمني السيايس وحده .بدل
إدانة االنتقادات العنرصية وسياســات
اإللهاء من جانب الجمهوريني ،يلجأ عدد
كبري من الديمقراطيني إىل املقاربة نفسها
أحياناً .أوضح تيم رايــن ،الديمقراطي
ّ
املرشــح لعضوية مجلس الشيوخ عن
والية أوهايو ،أنه مستعد للوم "الفزاعة"
الصينيــة عىل األزمــة االقتصادية التي
تعيشــها الطبقــة العاملــة ،فقال يف
أحد اإلعالنات" :الصــن تفوز والعمال
يخرسون"" ،أصبحــت املواجهة اليوم
بيننا وبني الصني" .شارك الديمقراطيون

املتحــدة إىل تقديم تنازالت أخالقيــة غري ليربالية
باسم الديمقراطية.
أرادت إدارة بايــدن أن تقنــع الجميع بأن
"الواليات املتحدة عادت إىل الســاحة" كزعيمة
"للعالــم الح ّر" ،فأقامت مقارنات مشــحونة
بالنفــاق بــن الدكتاتوريــة والديمقراطية،
واســتعملتها كركيزة إيديولوجية للمنافســة
ّ
لكــن إرشاك الحكومات
بني القــوى العظمى.
الخارجية يف سياســة خارجية معادية للصني
وروســيا يبقى نهجا ً انهزاميــا ً ومتناقضا ً من
الناحية املنطقية إذا كانت العقلية نفسها تربر
دعم الواليــات املتحدة للقــادة الديماغوجيني
واملســتبدين ،مــن تركيــا واململكــة العربية

يف الصــن ،بــدأت العوامــل
الجيوسياسية املرافقة لهذه املنافسة
تعطي عواقب مشابهة .يتوقف اقتصاد
الصني الســيايس ،وبالتايل نظام يش
جني بينغ ،عىل األوليغارشــيني الذين
يســتغلون هشاشــة حقوق العمال
وعدم اســـتقرار ظــروف العمل ،ثم
ينقلون أرباحهم إىل الخارج للقيـــام
باستثمارات محفوفة باملخاطــــر
تحت إرشاف الدولــة .تلجأ الصني إىل
هذه املقاربة لتمويل "مبادرة الحزام
والطريــق" التي تعتربها واشــنطن
مــؤرشا ً اىل طموحــات بكني بفرض
هيمنتها .بعبارة أخرى ،يرتكز النفوذ
الصيني االقتصادي عىل الالمســاواة
والقمع محلياً.
ال مفر من أن تنتج املنافســة هذا
النوع من الديناميات .ال يمكن أن يتابع
النمــو االقتصادي ،الــذي يعطي أكرب
رشعية للسياسة االســتبدادية ،السري
عىل خط تصاعدي مستقيم .حني تبدأ
معدالت النمو بالرتاجــع ،كما يحصل
اليــوم بدرجة معينة ،يحتــاج النظام
الحاكم إىل مصدر بديل للرشعية .اعترب
إذا ً يف خلق االقتصــاد الذي أوصل ماليني
الرئيس يش جني بينغ النزعة القومية
األمريكيني إىل وضع مايل هش ،ما يعني أن
العرقية الحــل البديل يف هذه الظروف،
ّ
هذا الفريق أيضا ً
يفضل لوم الصني عىل
فهي تضمن تماسك النظام السيايس يف
الوضع القائم بدل االعرتاف بأخطائه.
إطار اقتصادي قابل لالستغالل.
يف غضون ذلك ،ظــن الديمقراطيون
عىل غــرار ما يحصــل يف الواليات
أنهم يســتطيعون كســب الدعــم الذي
املتحدة ،تطرح النزعة القومية العرقية
يحتاجــون إليــه يف مجال
يف الصني مشكلة واضحة
االســتثمارات يف البنيــة
ألنهــا تو ّلــد العدائية .ال
التحتيــة عــر وضع هذه
تشري دبلوماسية "الذئب
املشاريع يف خانة املبادرات
املحارب" التــي يطبقها
التــي تقــوي الواليــات
الحزب الشيوعي الصيني
املتحــدة يف منافســتها كان الرئيس األميركي
(إنــه شــكل عدائي من
جو بايدن محقًا
املطولــة مــع الصــن.
الدبلوماســية الشائعة يف
عهد يش جــن بينغ) إىل
لكــن أثبــت الجمهوريون حين استنكر مظاهر
والديمقراطيون املحافظون العنصرية وكره األجانب انعدام األمان بقدر ما تنذر
أن التنافــس مع الصني قد
بتأجيج املشاعر القومية
يعني غياب االســتثمار يف ضد المهاجرين الروس
لتحقيق غايات سياسية
والصينيين
مســتقبل الواليات املتحدة
مقصــودة .كذلك ،تعطي
عىل املدى الطويل.
هــذه النزعــة القومية
بغض النظــر عن منافــع اإلنفاق
طابعا ً منطقيا ً ملشاريع تحديث جيش
العسكري إذاً ،من الواضح أنه يأتي عىل
التحرير الشــعبي وتوســيعه ،مثلما
اســتُ ِ
حساب تمويل املشاريع التي تفيد الشعب
عملت النزعة الوطنيــة املفرطة
األمريكي مبــارش ًة ،كمــا حصل خالل
يف الواليــات املتحدة لتربيــر ميزانيات
الحرب الباردة .يعني ذلك أن املعســكر
البنتاغون الضخمة .مــن الواضح أن
الديمقراطي الذي يســتعمل املنافســة
الرجعيني يف واشــنطن وبكني يحملون
الخارجية كعامل أسايس لتجديد نفسه
املواصفات نفســها ،فهم يستفيدون
محليا ً يقوم برهان سيئ ال يراعي وقائع
سياســيا ً من التــآزر الســلبي لهذه
السياسة األمريكية.
املنافسة بني الطرفني.

السعودية إىل الفيليبني وبلدان أخرى .باختصار،
يمكن تحسني طريقة استعمال النفوذ السيايس
األمريكي املحدود.
إذا بقيــت املنافســة بني القــوى العظمى
الركيــزة الوحيــدة لالســراتيجية األمريكية
الكربى ،قد تطلق دوامــة المتناهية ،وتؤكد عىل
مسارات روسيا والصني العسكرية ،وتربر تقوية
اإلجــراءات البريوقراطية يف مجال األمن القومي
األمريكي استعدادا ً لخوض رصاع دائم .لن تتمكن
هذه املنافســة مــن تصحيح أســباب الضعف
الديمقراطي التي تشتق يف األساس من هشاشة
االقتصاد ،والفساد الســيايس ،والعنرصية ،بل
إنها ســتُمهّ د النتخاب قادة مستبدين يهاجمون

اإلخفاقــات األمريكيــة الداخليــة ويربطونها
بسياسة خارجية "ضعيفة".
نظــرا ً إىل رغبة الرأي العــام الدائمة يف زيادة
االســتثمارات األمريكية الداخليــة ،حان الوقت
لتغيري املسار الراهن.
يطمح األمريكيون إىل سياسة خارجية تتماىش
مع التوقعات الديمقراطية وتوجهات الرأي العام.
يُفرتض أن تبذل أي قوة عظمى حقيقية قصارى
جهدهــا ملعالجة املســائل العالقة التــي زادها
وباء كورونا سوءاً ،ال ســيما الالمساواة العرقية
واالقتصاديــة ،وأزمة الصحــة العامة ،والتدهور
البيئي الجامح .لن تُحقق املنافسة الجيوسياسية
أيا ً من هذه األهداف.

اقــــتصــــاد
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ّ
تدفقات المغتربين لن تكون ذات جدوى من دون خطة نقدية واضحة
والتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد

دوالرات الوافدين أعجز عن أن ُت ّ
خفض سعر الصرف
الجو إيجابي بامتياز ،إذ بينت إحصاءات المديرية العامة للطيران المدني
منذ بداية تموز لغاية  11منه دخول  181791راكبًا الى لبنان مقارنة مع
 93807غادروا البالد ،المقاهي والمطاعم والمالهي كلها "مفولة"
ونسبة اإلشغال في الفنادق ترتفع الى حوالى  80بالمئة .وتخص
األنظار نحو ما يحمله الزوار من فريش دوالر .فالى أي حد ستؤدي هذه
الدوالرات الى تحسين سعر الصرف في لبنان؟
توازن بني العرض والطلب عىل الدوالر ،ما سيؤمن
جويــــل الفغــــالي
استقرارا ً يف ســعر الرصف عىل املدى القريب ،أما
عىل املدى البعيد وبعدما ينتهي املوسم السياحي،
يعوِّل لبنان عىل موســم الصيــف لينتعش
فمن املرجــح أن يعاود الــدوالر ارتفاعه بغياب
اقتصاديا ً ويخرج من األزمة التي شــ ّلت حركته
أي إصالحات جديــة وفعّ الة ،وغياب االتفاق مع
االقتصادية منذ أكثر من عامني ،مســتفيدا ً هذه
صندوق النقد الدويل" .ويشــر املصدر نفسه اىل
املرة من األزمة النقديــة التي تصنّفه باألرخص
أن "هذه الدوالرات التي ســتدخل
مقارنة مع دول أخرى .ثالثة اىل
الســوق خالل موسم الصيف ،لن
أربع مليارات دوالر ينتظرها لبنان
تتوزع عىل القطاعات كافة ،وذلك
مع قدوم السياح والتي ستتدفق
خالل فرتة ثالثة أشهر .هذا املبلغ ستؤدي زيادة االستهالك بســبب عدم وجود قطاع مرصيف
يوازي قيمة الدعــم الذي يطمح إلى ارتفاع معدالت الطلب قادر عىل توظيف هذه الدوالرات
وإعــادة ضخهــا يف رشايــن
لبنان للحصول عليه من صندوق
على الدوالر لإلستيراد
اإلقتصــاد ،إضافــة اىل فقدان
النقد الدويل ،مــو ّزع عىل دفعات
عىل مدى  46شــهراً .من يسمع من الخارج لتلبية حاجات الثقة بهذا القطــاع .وهذا يعني
أن القســم األكرب من دوالراتهم
بهــذه االرقام يظــن أن دوالرات
المغتربين والسيّاح
لن تدخل يف الــدورة اإلقتصادية
املغرتبني ستؤدي اىل تحسني سعر
عىل شــكل اســتثمارات ومدخرات لخلق فرص
رصف الدوالر مقابل اللرية .ولكن االمور ليســت
عمــل ورشكات جديدة ،إنما تذهــب فقط عىل
هكذا ،وسعر الرصف لن ينخفض ،ألن الدوالرات
التي دخلت الســوق خالل موسم الصيف ،لن تتم
االســتهالك حيث يســتفيد منها قطاع الفنادق
اإلســتفادة منها بشــكل إيجابي .أين تذهب إذا ً
واملطاعم واملنتجعات السياحية عىل انواعها .كما
دوالرات املغرتبني؟ وما هو مصريها؟
ومع وزيادة االستهالك ،سرتتفع معدالت الطلب
عىل الدوالر لإلسترياد من الخارج لتلبية حاجات
املغرتبني والسياح ،األمر الذي يفرس إنفاق قسم
عوامل سعر الصرف
من هذه الدوالرات يف الخارج".
بحسب الخبري االقتصادي وليد أبو سليمان:
"هناك عدة عوامل تؤثر عىل ســعر الرصف أولها
مصير أموال المغتربين
قاعدة العرض والطلب حيــث تعترب من العوامل
االساســية املؤثــرة يف اقتصاد الســوق ،ثانيا ً
"إن معظم املغرتبني لديهم أموال وحسابات
يف املصــارف اللبنانية" ،يقول املستشــار املايل
الثقة باإلقتصاد كــون العملة الوطنية هي مراَة
ميشــال قزح" ،وهم الذين وقعــوا يف الفخ قبل
االقتصاد ،وأخريا ً اإلســتقرار السيايس واألمني
بدء االزمة يف لبنان ،حيث قامت املصارف بشــتى
يف البــاد واملفقود حالياً .عمليــا ً إن دخول هذه
أنواع اإلغراءات الســتقطاب دوالراتهم الفريش
الدوالرات ســيؤدي وبشــكل مبارش ،إىل تحقيق

ال يمكن العودة إلى اقتصاد طبيعي من دون عودة القطاع المصرفي إلى طبيعته ليتمكن من كسب
ثقة المستثمر (رمزي الحاج)

ومــن ثم يمكننــا التعويل عــى دوالرات املغرتبني،
مع فائدة أكثر من  10باملئــة .واليوم ،إن أموال
فعىل سبيل املثال ،ســيأتي املغرتب بأمواله اىل لبنان
املغرتبني عالقة يف املصارف ،وبالتايل سيحاولون
وخاصة من أفريقيا والخليج لإلستثمار ،عن طريق
الترصف بها باللــوالر أو باللرية إما لإلنفاق عىل
إقامة مشاريع انتاجية طويلة
عطالتهم ،أو ملســاعدة ذويهم
األمــد" .وكذلك يشــدّد أبو
يف لبنان .وبما أن هذه األموال
ســليمان عىل انــه "ال يمكن
لن تكفي لتمضيــة العطلة يف
لبنان ،نراهم مزودين بالفريش لن يأتي المغترب بأمواله إليداعها العودة اىل اقتصاد طبيعي من
دوالر .فاملغــرب لــن يأتــي في المصارف اللبنانية بعدما فقد دون عودة القطاع املرصيف اىل
طبيعته ليتمكن من كسب ثقة
بأمواله إليداعهــا يف املصارف
الثقة وبعدما ارتفعت الفوائد
املستثمر".
اللبنانية بعدما فقد الثقة بها،
سبق وشهد لبنان قدوما ً
العالمية إلى  3و 4بالمئة
وخاصة بعدما ارتفعت الفوائد
للمغرتبني يف السنوات املاضية
العاملية اىل  3و 4باملئة .لذلك لن
حتى ولو لم تكن الحركة بكثافة هذه الســنة ،ففي
تنقذ هذه الدوالرات اللرية اللبنانية".
العــام املايض ،زار لبنان عدد من الســياح وشــهد
لبنان ارتفاعا ً للدوالر حيــث المس الـ  30الف لرية،
تحسن في الوضع النقدي دون وضع
ال
ّ
ولن نشهد أي تحســن يف الوضع النقدي .إذا ً يمكننا
خطط جدية
الجزم أن دخول دوالرات املغرتبني اىل السوق اللبناني
يرى قزح "أنه من الصعب انقاذ اقتصاد لبنان
أمر رضوري لضبط ســعر الرصف ،ولكن من دون
املهرتئ بهــذه الطريقة ،فيجب أوال ً اعادة هيكلة كل
وجود أي خطة نقدية واضحة وجدية لتوظيف هذه
القطاعــات يف لبنان وبالتايل االتفــاق مع صندوق
التدفقات ،ستخرس مفعولها بعد فرتة زمنية قصرية.
النقد الدويل وتأمني االســتقرار األمني والســيايس،

الدوالر يصعد و"صيرفة" إلى  25600ليرة

تنمية العالقات اإلقتصادية
وتعزيز التعاون مع كوبا

إرتفع ســعر رصف الدوالر يف
السوق السوداء أمس ،نحو  125لرية
لبنانية عن إقفال امس األول وسجّ ل
ســعر الرشاء  29450لرية لبنانية
للــراء و  29500لرية لبنانية لبيع
الدوالر الواحد.
وعىل صعيد حجم التداول عىل
منصة " "Sayrafaبلــغ يوم أمس
 30,000,000دوالر أمريكي بمعدل
 25600لــرة لبنانية للدوالر الواحد
وفقا ً ألســعار رصف العمليات التي
نُفذت من قبل املصارف ومؤسسات
الرصافة عــى املنصة ،وبذلك تكون
ّ
منصة "صريفــة" ارتفعت بقيمة
 200لرية لبنانية عــن أمس األول.
وذ ّكر مرصف لبنان أنه عىل املصارف
ومؤسســات الرصافة اإلســتمرار
بتســجيل كافــة عمليــات البيع
والرشاء عىل منصة " "Sayrafaوفقا ً
للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص.

أسواق وعمالت

اليـــــورو
$ 1.0078
هرفينا األوكرانية
$ 0.0339

بحث رئيس الهيئات االقتصادية الوزير الســابق محمد شقري
أمس يف مقر غرفة بريوت وجبل لبنان ،مع سفري كوبا خورخي ليون
كروز يف سبل تنمية العالقات اإلقتصادية وتعزيز التعاون بني القطاع
الخاص يف البلدين.
وأكد شقري االهتمام الذي يوليه القطاع الخاص اللبناني لتوسيع
عالقاته يف الخارج ال ســيما مع القطاع الخاص يف الدول الشــقيقة
والصديقة ومن ضمنها كوبا التي نوليها إهتماما ً خاصا ً بها.
وشدّد عىل رضورة العمل لزيادة مستوى التواصل والتنسيق بني
القطاع الخاص يف البلدين الستكشاف الفرص ،والعمل عىل اإلستثمار
فيها.
من جهته ،أبدى الســفري الكوبي ترحيبه باالفكار التي طرحها
شقري لتعزيز التعاون اإلقتصادي الثنائي ،مؤكدا ً ان بالده مهتمة جدا ً
لتطوير العالقات اإلقتصادية مع لبنان ومع قطاعه الخاص .عىل هذا
األســاس ،وجه السفري الكوبي دعوة لشقري إىل زيارة كوبا يف ترشين
األول املقبل عىل رأس وفد اقتصادي لبناني.
ووعد شــقري بتلبية الدعوة والعمل عــى اإلعداد لها والتحضري
إلنجاحها .ويف نهاية االجتماع قدم شــقري كتاب غرفة بريوت وجبل
لبنان للسفري كروز.

االسترليني
$ 1.1851
الين الياباني
$ 0.0072

بيـتـكـوين
$ 20894
الذهب
$ 1699

CMC crypto
$ 454
الفـضـة
$ 18.44

الروبل
$ 0.0174
بــرنــت
$ 101.83

اليوان الصيني
$ 0.1480

الليرة التركية
$ 0.0575

خام WTI
$ 98.32

طن القمح
$ 338

١٨

إقتـــصـــــاد

وثائق تبرئة
سالمة ال ُتعدّ
تدقيقًا
أظهرت وثائق اطلعت عليها
«رويــرز» أن مراجعــة مالية
ملرصف لبنان املركزي ،قال حاكم
مرصف لبنان رياض ســامة،
إنهــا تربئه من مزاعم فســاد،
اســتندت فقــط إىل معلومات
قدمها و»ال تعد تدقيقاً».
ويف رســالة بتاريــخ 9
أيلــول ،2021موجهة إىل مروان
عيىس خوري ،محامي ســامة،
حــددت رشكة ســمعان غالم
ورشكاهم للمحاســبة والتدقيق
رشوط املراجعة املالية .ورشعت
رشكة سمعان غالم ورشكاهم يف
إجراء املراجعة بني أيلول وترشين
الثاني  ،2021لتحديد ما إذا كان
سالمة قد اختلس أموال مرصف
لبنان ،وذلــك بناء عىل طلب من
سالمة ،وشملت املراجعة الفرتة
مــن  2002إىل  .2015وقالــت
الرشكة يف خطاب ،إن اإلجراءات
التي تنفذها لن تشكل تدقيقا ً أو
مراجعة تتم وفقا ً ملعايري التدقيق
الدولية ،وعليه فإنها ال تعرب عن
رأي أو تأكيد.

العـــدد  - ٨٨٥السنــــة الـرابـعـة

الـسـبـت  ١٦تـمـوز 2022

المبادرة اللبنانيّة للنفط والغاز:
"«حقنا نعيش ع ضو»"
عقدت املبادرة اللبنانيّــة للنفط والغاز
( ،)LOGIمؤتمرا ً صحافيا ً يف فندق راديسون يف
بريوت ،ملناقشة الوضع الحايل لقطاع الكهرباء
يف لبنان واإلجابة عىل أي أسئلة تتع ّلق بحملة
«حقنا نعيــش ع ضو» وهي حملة تســ ّلط
الضوء عىل معاناة اللبنانيــن جراء انقطاع
التيار الكهربائي منذ  47سنة  ،وتهدف ايضا ً
اىل جمع التواقيع عىل عريضة تدعو اىل تسليط
الضوء عىل خ ّ
طة إصالح الكهرباء األخرية التي
ّ
وقعتها الحكومــة يف آذار  .2022كما تهدف
الحملــة اىل منارصة موضوع فتح جلســات
اللجان الربملانيّة اىل العلن.
وقال املدير التنفيــذي للمبادرة اللبنانيّة
للنفط والغــاز عامر مردم بك «إن القطاع م ّر
بالكثــر من الصعوبات وهنــاك عوامل عدّة
أثرت عليه ســواء من ناحية تضارب املصالح
والتطلعات الجيوسياسية ،وعدم القدرة عىل
االتفاق عىل ترسيم الحدود البحرية ،وانفجار
 4آب عــام  ،2020وآخرهــا تداعيات الحرب
الروســية  -األوكرانية» ،الفتا إىل أن «املبادرة
قامت اليوم بتوســيع نطاق عملها لتشــمل
قطاع الكهرباء الذي يعد عامالً أساسيا ً لألزمة
يف لبنان».
من ناحيتها ،أشــارت الخبرية يف تمويل
مشــاريع الطاقة كارول عياط اىل «إن الرقم
 47هو رقم مميــز يف قطاع الطاقــة .أوالً،
يعيــش اللبنانيــون منذ  47ســنة انقطاعا ً

يعيش اللبنانيون منذ  ٤٧عامًا انقطاعًا دائمًا للكهرباء

دائما ً للكهرباء أي منذ اندالع الحرب األهلية.
و» »47هو الرقم الذي يساوي عجز الكهرباء
أي تحديدا منــذ  1992أي بعد انتهاء الحرب
األهليّــة اىل اليوم .وبالتــايل ،أزمتنا املالية لم
تكن كبرية لــوال العجز يف هــذا القطاع .أمّ ا
من الناحية االقتصاديّة ،فالكهرباء هي قلب
االقتصاد النابض ،من دونها ال يوجد ســامة
غذاء وال قطــاع طبّي ســليم وال انرتنت وال
قطاع تعليمي».
ولفتت اىل أنه «عىل مدى السنوات املاضية
يف لبنان ،كان مصدر وجود  24/24ســاعة
كهرباء هو القطاع الخاص غري الرشعي الذي
يتفادى دفع الرضائب .وبحســب تقديرات
البنك الدويل ،فــإن القطاع ال يخرس بل يربح
 500مليون دوالر سنويّا وتغيب فيه الرقابة

ســواء من ناحية األثر البيئي او من الناحية
التقنيّة وكان هذا القطاع يغطي عجز الدولة
من الرضائب» ،الفتة اىل أن «تسعرية املولدات
الخاصة اليــوم والتي أصبح ال بد منها باتت
ترتاوح ما بني  50سنتا ً اىل دوالر عن كل كيلو
واط ساعة ،وهذا يشري اىل أن الكهرباء والتي
هي حق أسايس أصبحت من الكماليات إذ أن
هناك الكثريين من دون كهرباء ويفضلون أن
يعيشوا عىل الشــمعة» ،الفتة يف الوقت عينه
اىل أنه «بالنســبة لكهرباء لبنان ،اعتدنا عىل
غياب االستثمارات أو الحلول الطويلة األجل
فآخر معمــل تم بناؤه يف التســعينات كان
أكثر من  400ميغاواط ويغطي بحدود 5-4
ســاعات كهرباء ولكننا لم نقم بأي خطوة
للحفاظ عليه».

حمل موسكو مسؤولية المشاكل االقتصادية
الدول الغربية ُت ّ
أفســح اجتماع مجموعــة العرشيــن املنعقد يف
إندونيســيا املجال أمام مواجهة بني الدول الغربية التي
تحمل موسكو مســؤولية املشاكل االقتصادية ،وروسيا
التي تلقي باللوم عىل العقوبات الغربية يف كل املشــاكل.
وقال مصدر يف الوفد الفرنــي لوكالة «فرانس برس»:
«كانت هناك إدانة واسعة جدا ً للحرب ونتائجها» ،بينما
«حاولت روســيا القول ّ
إن الوضع االقتصادي العاملي ال
عالقة له بالحرب».
ودان وزراء مــال الــدول الغربيــة الجمعة الغزو
اإلجتماع ،متّهمني
الرويس ألوكرانيا ،خالل مشاركتهم يف
ٍ
املســؤولني االقتصاديــن الروس بخلــق «موجة من
الصدمة» يف االقتصاد العاملي .ويشارك يف االجتماع الذي
يُعقد مدى يومني يف جزيرة بايل اإلندونيسية ،وزراء املال
وحكام املصارف املركزية ،وذلك بعد أسبوع عىل اجتماع
لوزراء خارجية دول املجموعــة وجّ هوا خالله وابالً من
االتهامات لوزير الخارجية الرويس سريغي الفروف عىل
خلفية غزو أوكرانيا.
وأضاف املصدر أنــه كان باإلمكان إظهار ّ
أن الحرب
ّ
«ع ّ
التضخمية وع ّرضت
طلت النمو ،وفاقمت التوتــرات
األمن الغذائي للخطر».

صدمة ارتفاع أسعار السلع

كذلك ،أ ّكدت وزيرة الخزانــة األمريكية جانيت يلني
يف مؤتمر صحايفّ ،
أن «الحرب الروســية غري املربّرة عىل
أوكرانيــا أحدثت موجات صدمة يف االقتصاد العاملي» ،يف
ظ ّل ارتفاع أسعار الســلع واألغذية واألسمدة والطاقة،
«األمر الذي يجعل مزيدا ً من الناس يعانون الجوع».
وأكد وزير االقتصاد األسرتايل جيم تشاملرز ،يف بيان
ّ
أن «الغزو الرويس هو الــذي قوّض أمن الغذاء والطاقة،
ً
ّ
وليــس العقوبات» ،مضيفا أن «عىل روســيا أن تتحمل
املسؤولية الكاملة عن ذلك».
وحملت وزيرة املال الكندية كريســتيا فريالند ،ذات
األصول األوكرانية ،الوفد الرويس مسؤولية «جرائم حرب»
بســبب دعمه لغزو أوكرانيا .وقالــت« :ليس الجنراالت
وحدهم من يرتكبون الجرائم ،بل خرباء االقتصاد الذين
يجعلون الحرب ممكنة ويسمحون باستمرارها».
ولم يكن وزير املال الرويس أنطون سيلوانوف حارضا ً
ولكنه تحدّث عرب رابــط فيديو ،وكذلك نظريه األوكراني
ســرغي مارشــينكو ،الذي جرت دعوته أيضاً .ومثّل
روســيا نائب وزير املال تيمور ماكسيموف واملسؤولة
يف البنك املركزي الــرويس إليزابيتا دانيلوفا ،ودعا الوزير

األوكراني إىل «عقوبات أكثر قسوة» عىل موسكو.
وأضاف« :روســيا تجرب األمم املتحــدة وصندوق
النقد الدويل عىل إيجاد وســائل إلنقــاذ الدول األفريقية
ّ
التضخم و»الواليات
من الجوع» واألوروبيني عىل إبطاء
املتحدة عىل البحث عن ح ّل ألمن الطاقة يف العالم».
من جهتها ،حثّت رسي موليانــي إندراواتي وزيرة
املال اإلندونيســية ،قادة مجموعة العرشين عىل التوحّ د
والعمــل يف مواجهــة أزمتي الغذاء والطاقــة اللتني قد
تكون عواقبهما «كارثية» .وأضافت «العواقب اإلنسانية
بالنسبة للعديد من الدول ذات الدخل املنخفض ستكون
كارثية».
وكان من املقرر أن ترتكز املحادثات عىل سبل تحفيز
النمو بعد أزمة وباء كوفيد ،-19غري أن الحرب يف أوكرانيا
فرضت نفسها عىل رأس األولويات مع ما تسببت به من
أزمات عىل صعيد الطاقة واملواد الغذائية يف العالم.
وأعربــت يلــن يف مؤتمــر صحايف عن أســفها
لـ»ترصفات بوتني بمــا يف ذلك تدمــر البنية التحتية
الزراعية ورسقة الحبوب واملعــدات الزراعية والحصار
الفعيل للموانئ املط ّلة عىل البحر األسود» ،معتربة ّ
أن ك ّل
ذلك «يصب يف استخدام الغذاء كسالح يف الحرب».

تراجُ ع نمو اإلقتصاد الصيني السنوي إلى 0.4%
ســجّ لت الصني تراجعا ً حادا ً يف نموها
االقتصادي يف الربع الثاني من العام محققة
اسوأ أداء منذ  2020عىل وقع القيود الصحية
وأزمة يف القطاع العقاري ،ما انعكس بشدة
عىل النشاط.
وكشــفت أرقام رسمية أن نمو إجمايل
الناتج املحيل للقــوة االقتصادية الثانية يف
العالم لم يتع ّد  0,4%خالل فرتة نيســان إىل
حزيران ،باملقارنة مع الفرتة ذاتها من العام
املايض.
وهذه أضعــف وترية نمو يف الصني منذ
مطلع  2020حني شــل وبــاء كوفيد-19
النشــاط االقتصادي الصيني خالل الفصل
األول من السنة مسجالً .-6,8%
وكان هــذا الرتاجع متوقعــا ً غري أن
مجموعة مــن املحللني اســتطلعت وكالة
«فرانس برس» آراءهم توقعوا تباطؤا ً أكثر
اعتداال ً بنسبة  .1,6%ورغم أنها موضع شك،
يتابع خرباء االقتصاد بدقة األرقام الرسمية
املتعلقة بإجمايل الناتج املحيل الصيني نظرا ً
لوزن البالد يف االقتصاد العاملي.

ويف الربع األول من  2022سجلت الصني
نموا ً يف إجمايل ناتجها املحيل بلغت نســبته
 4,8يف املئة عىل أساس سنوي.
وواجه االقتصــاد الصيني وضعا ً «غري
اعتيــادي للغاية» بفعل األوضــاع الدولية
وتفيش وباء كوفيــد -19يف الصني ،عىل ما
أفاد املسؤول يف مكتب اإلحصاءات الوطني
فو لينغوي .وكانــت النتيجة انكماش نمو
العمالق اآلسيوي بنســبة  2,6%من فصل
آلخر بعد تسجيل ارتفاع بنسبة  1,3%خالل
الفصل األول بني كانون الثاني وآذار.
وكانت األســواق تتوقع انكماشا ً إال أن
حجمه شــكل «صدمة» بحسب ما أوضح
الخبــر االقتصادي راجيف بيســواس من
مكتب «ســتاندارد أند بورز غلوبال ماركت
إنتليجنس» لوكالة «فرانس برس».
وطأة سياســة «صفر كوفيد» وتتبع
الدولة منذ  2020سياســة «صفر كوفيد»
القاضيــة بالحد إىل أقىص قــدر ممكن من
تســجيل إصابات جديدة بالوباء ،من خالل
إجــراءات عــزل محددة املوقــع وحمالت

فحــوص مكثفة وحجر صحــي ملن تتبني
إصابتهــم وتتبّع تحركاتهــم .ويف الربيع،
أغلقت العاصمة االقتصادية شــنغهاي ملدة
شــهرين ردا ً عىل أســوأ موجة إصابات يف
الصني منذ عامني .وطرحــت فكرة فرض
حجر مماثــل يف أيار يف العاصمة بكني ،قلب
السلطة السياسية.
وســددت هذه التدابري رضبة قاســية
لالقتصاد إذ أجربت عددا ً كبريا ً من الرشكات
واملصانع واملحــات التجاريــة عىل وقف
نشاطها ،كما شــكلت ضغطا ً عىل سالسل
التوريد.
وســجلت شــنغهاي طبقا ً للتوقعات
انكماشا ً بنســبة  13,7%يف إجمايل ناتجها
املحيل يف الفصل الثاني من السنة باملقارنة
مع الفرتة ذاتها من العام املايض.
ويف هذه السياق ،رأى جوليان إيفانس
بريتشــارد الخبــر االقتصــادي يف رشكة
«كابيتــال إيكونوميكــس» أن تحقيق نمو
إيجابي خــال هذه الفرتة عىل املســتوى
الوطني أمر «يصعب تصديقه».

يف املقابل ،ســجلت مبيعات التجزئة،
املؤرش الرئييس إلنفــاق األرس ،يف حزيران،
ارتفاعا ً كبريا ً بنســبة  3,1يف املئة عىل مدى
عام ،مقارنة مع  -6,7%يف أيار يف ثالث شهر
من الرتاجع عىل التوايل .أما اإلنتاج الصناعي
فارتفع الشهر املايض بنســبة  3,9يف املئة
عىل أساس سنوي بعد انتعاش غري متوقع
بنسبة  0,7يف املئة يف أيار.
ويضــاف تفيش الوبــاء مجــددا ً إىل
الصعوبــات التي كان االقتصــاد الصيني
يعانــي منها باألســاس ،ومنهــا ضعف
االســتهالك وتشــديد بكــن قبضتها عىل
عدد من القطاعات الحيويــة مثل القطاع
التكنولوجي ،وعدم اليقني حيال املســتقبل
يف ظل الحــرب يف أوكرانيــا وأزمة القطاع
العقاري .وتراجعت أسعار املساكن الجديدة
مجــددا ً يف حزيران بنســبة  -0,5%بمعدل
سنوي ،بحسب مكتب اإلحصاءات الوطني.
وهو ثاني شــهر من الرتاجع بالنسبة لهذا
املؤرش الذي يحتســب متوسط االسعار يف
سبعني مدينة صينية.

أخبار سريعة
األسرة المصرفية تخسر
ريمون عوده
غيّب الموت أحد ّ
مؤسسي «بنك
عوده» الوزير السابق ريمون وديع
عوده ،عن عمر ناهز الـ 90عاماً.
ونعى رئيس وأعضاء مجلس إدارة
جمعية مصارف لبنان واألمين
العام ،بمزيد من الحزن واألسى
فقيد األسرة المصرفية والقطاع
المصرفي اللبناني.
هو رئيس مجلس اإلدارة الفخري
لـ»بنك عوده» منذ نيسان ،2017
شغل منصب وزير المهجرين بين
العامين  2008و 2009ورئيس
جمعية مصارف لبنان (-1993
 .)1994شارك في تأسيس بنك
عوده عام  1962وكان رئيسا ً
لمجلس إدارته ومديرا ً عاما ً له
بين  1998و 2017كما شارك
في تأسيس مركز الرعاية الدائمة
وشغل منصب أمين المال.
وكان عضوا ً في مجلس إدارة
كل من بنك عوده ومجموعة
سرادار ومدرسة سيدة الجمهور
والجامعة اللبنانية األميركية
ومدرسة إنترناشونال كولدج IC
ومركز سانت جود وجامعة رفيق
الحريري ومنظمة إنجاز لبنان IL
والمؤسسة الوطنية للتراث وعمل
في بنك مصر لبنان لعامين.

تخفيض ّ
حصة األفران
من طحين الخبز العربي
ّ
خفض وزير االقتصاد والتجارة
في حكومة تصريف األعمال
أمين سالم حصص األفران
الكبيرة من الطحين المع ّد إلنتاج
الخبز العربي منعا ً الستعمال
الطحين المخصص إلنتاج الخبز
العربي في صناعة المعجنات
األخرى المتنوّعة والموجودة
أكثر لدى األفران ذات الحصص
الكبيرة ،وتشجيعا ً لألفران
الصغيرة المتوزعة في القرى
والمناطق البعيدة على زيادة
إنتاجها وحمايتها من المنافسة
والمضاربة.
وأ ّكد سالم أن هذا اإلجراء هو
جزء من ورشة إصالح ترمي
إلى إعادة تقييم جداول التوزيع
ومراقبة الكميات التي توزع في
السوق حفاظا ً على خبز المواطن
ولوضع ح ّد لتجّ ار األزمات ،على
أن تنشر كل هذه الجداول أمام
الرأي العام التزاما ً بالشفافية.

مواصفات «تأمينية»
ّ
تؤمن السالمة
في المصانع
اجتمع وزير الصناعة في
حكومة تصريف األعمال النائب
جورج بوشكيان مع النائب
الكس ماتوسيان ورئيس جمعية
شركات الضمان ايلي نسناس
في حضور المدير العام للوزارة
داني جدعون .وجرى البحث
في وضع آلية تعاون تنسيقية
بين الوزارة والجمعية من أجل
التوصل إلى وضع مواصفات
إضافية في التأمين تحفظ
السالمة العامة وتؤمن حدا ً أدنى
من الحماية في المصانع والبيئة
المحيطة بها.
وبحث بوشكيان مع وفد من
المكتب اإلقليمي لمنظمة األمم
المتحدة للطفولة (يونيسف) في
لبنان ،في التعاون ،وسبل إعطاء
األولوية لمشتريات المنظمات
الدولية للصناعة الوطنية.
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بايدن من بيت لحم :هناك حاجة لـ"حل ّ الدول َت ْين"
ّ
املؤسسات
الفلسطينية إىل «لعب دور أسايس بتعزيز
يف إطار جولته الرشق أوســطية ،التقى الرئيس
والشفافية واملساءلة ومكافحة الفساد».
األمريكي جو بايدن رئيس الســلطة الفلســطينية
كما أعلن عن توفري تمويــل بـ 200مليون دوالر
محمود عباس يف بيت لحم أمس بعد زيارة مستشفى
إضافية لوكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني
«أوغستا فيكتوريا» يف القدس الرشقية ،حيث أعلن عن
الفلســطينيني (األونروا) .وجدّد بايــدن التأكيد عىل
حزمة مساعدات للقطاع الطبي.
املوقف األمريكي بأن القدس هــي عاصمة إرسائيل،
وخالل مؤتمر صحايف مشــرك مــع عباس ،أكد
داعيا ً إىل رضورة الحفاظ عىل الوضع التاريخي الراهن
بايــدن أن الواليات املتحــدة «من الداعمــن لـ»ح ّل
ّ
يف األماكن املقدّسة يف القدس ،معرتفا ً بالدور الحاسم
يتغي» ،معتربا ً أن «الشعب
الدولتَ ْي» والتزامي بذلك لم
للمملكة األردنية الهاشــمية كويص،
الفلسطيني يستحق العيش يف دولة
بحسب بيان البيت األبيض.
مستق ّلة وذات سيادة ،وهناك حاجة
من جهتــه ،شــدّد عباس عىل
لـ»حل الدولتَ ْي» لشعب َْي لديهما صلة
الحاجة إىل إحياء عملية الســام عىل
يف هذه األرض وهناك حاجة لدولتَ ْي
أعلن بايدن عن توفير
تحرتمان الشعب َْي للعيش بكرامة ،وال تمويل بـ 200مليون دوالر أســاس «ح ّل الدولتَ ْ
ــن» عىل حدود
العام  ،1967وتســاءل« :أما آن لهذا
يجب أن يكون هناك منع للتنقل أو أن
إضافية لوكالة األمم
االحتــال أن ينتهي؟» .وطالب بفتح
يتع ّرض األطفال ألي خطر».
وتحدّث الرئيــس الديموقراطي المتحدة لغوث وتشغيل القنصلية األمريكية يف القدس وإزالة
«منظمــة التحرير الفلســطينية»
عن «أهمّ ية املفاوضات املبارشة التي
الالجئين الفلسطينيين
عن الئحة اإلرهــاب وفتح مكتبها يف
تؤدّي إىل قيام دولة فلسطينية قابلة
للحياة ومتّصلة جغرافيّا ً إىل جانب دولة إرسائيل» ،الفتا ً
واشنطن يف إطار الرشاكة والتعاون ،وإزالة أي عقبات
أمام تحقيق ذلك.
إىل أن «الشعب الفلسطيني مجروح والواليات املتحدة
ّ
كمــا دعا إىل وقــف األعمال التي تُقــوّض «ح ّل
نتخل عن الســام ،وعىل الشعب
تشــعر بذلك ولن
الدولتَ ْ
ــن» ،وقال« :نتط ّلع لوقف االســتيطان وعنف
الفلسطيني أن يشــعر باألمل حتّى لو لم تكن هناك
املستوطنني واحرتام الوضع التاريخي لألماكن املقدّسة
أرضية للنقاشات بني اإلرسائيليني والفلسطينيني».
وشدّد عىل أنه «يجب إنهاء العنف ّ
اإلسالمية واملســيحية ،وإىل وقف القتل واالعتقاالت
ألن هذه األعمال
اليومية ومحاكمة ومحاسبة قتلة شريين أبو عاقلة»،
أدّت إىل مقتل الكثري من الفلســطينيني واإلرسائيليني
معتربا ً أنّــه «إذا أرادت إرسائيل أن تكون دولة طبيعية
وشــرين أبو عاقلة كانت تقوم بعملها بمهنية وآمل
فال يُمكنها أن تستم ّر كدولة فوق القانون».
يف أن يبقى إرث شــرين مســتم ّراً» ،داعيا ً السلطة

عباس متحدّثًا إلى بايدن بعد مؤتمرهما الصحافي في بيت لحم أمس (أ ف ب)

وح ّذر عباس مــن أن «فرصة «ح ّل الدولتَ ْي» عىل
حدود العام  1967قد تكون متاحة اآلن وال ندري ما قد
يحصل مستقبالً» .وأردف« :أم ّد يدي لسالم الشجعان،
وهذا ما حصل منذ إتفاق أوســلو ،وذلك ملســتقبل
الفلســطينيني واألجيال القادمة وشــعوب املنطقة.
ون ُ ّ
عب عن اســتعدادنا معكم لتحقيق السالم العادل
والشامل القائم عىل الرشعية الدولية ومبادرة السالم
العربية وإتفاقات السالم املوقعة مع إرسائيل» ،مؤكدا ً

أن «الســام يبدأ من فلسطني والقدس ويهمّ نا العمل
معكم لتحقيق ذلك».
ويف وقت ســابق ،زار بايدن مستشفى «أوغستا
فيكتوريــا» ،وهــو مجمّ ع يحتوي عىل مستشــفى
وكنيســة يف القدس الرشقية ،حيث أعلن عن تقديم
مساهمة جديدة تمت ّد لعدّة سنوات وتصل قيمتها إىل
 100مليون دوالر لشبكة مستشفيات القدس الرشقية
(.)EJHN

الصدر يعرض "عضالته الشعبيّة" في بغداد
مــن دون أن يكون حارضاً ،جمع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر
مئات اآلالف من مؤيّديه يف صــاة موحّ دة يف بغداد أمس ،يف خطوة تهدف
إىل عرض «عضالته الشــعبية» للضغط عىل خصومه السياسيني املوالني
لطهران والدفع يف اتجاه تشكيل حكومة وسط أزمة سياسية ّ
معقدة تم ّر
بها البالد.
ووســط أجواء سياســية مشــحونة وملبّدة ،أقام مئات اآلالف من
ً
تلبية لدعوة أطلقها الصدر،
مؤيّــدي التيار الصدري صالة الجمعة املوحدة
يف ظ ّل درجة حرارة مرتفعة .ويف خطبة ألقاها بالنيابة عنه الشيخ محمود
الجيايش ،قال الصدر« :إنّنا أمام مفرتق طريق صعب ووعر إبّان تشــكيل
ّ
الظن بهم والذين جربناهم سابقا ً ولم
الحكومة من قبل بعض من ال نُحسن
يفلحوا» ،يف إشارة إىل خصومه السياسيني من «اإلطار التنسيقي» الشيعي
املوايل إليران.
وأضاف الصدر« :إنّهم يعدون الشــعب بأن تكون حكومتهم املقبلة
ليست كســابقاتها ،فأقول إن أوىل خطوات التوبة هي محاسبة فاسديهم

علناً» .ودعا خصومه «إذا ما أرادوا تشكيل الحكومة» إىل اإللتزام بعرش نقاط،
أبرزها متع ّلقة بـ»الحشد الشعبي» ،واعترب أنه «ال يُمكن تشكيل حكومة
عراقية قوية مع وجود سالح متف ّلت وميليشيات متف ّلتة ،لذا عليهم أجمع
التحل بالشــجاعة وإعالن ح ّل كافة الفصائل» .ورأى أنه ينبغي «حفاظا ً
ّ
عىل سمعة الحشــد» ،أن تت ّم «إعادة تنظيمه وترتيبه وتصفية جسده من
العنارص غري املنضبطة واالعتناء باملجاهدين منهم واالهتمام بأحوالهم».
كما طالب الصدر بـ»إبعاد الحشد عن التدخالت الخارجية وعدم ج ّره
إىل حروب طائفية أو خارجية وإبعاد الحشــد عن السياسة والتجارة حبّا ً
وحفاظا ً عىل ســمعة الجهاد واملجاهدين» .وبُعيد الصالة ،كتب الصدر يف
تغريدة« :شكرا ً لله عىل هذا النرص العظيم» .ون ُ ّ
ظم الحدث وسط إجراءات
أمنية مشــدّدة ،إذ أُقيمت أكثر من نقطة للتفتيــش والتحقق من األوراق
الثبوتية من قبل عنارص يف التيار الصدري.
سمّ ي تيمنا ً
الحي الذي ُ
وأُقيمت الصالة يف شارع الفالح يف مدينة الصدر،
ّ
بمحمــد الصدر ،والد مقتدى الذي اغتيل يف العام  1999عىل يد نظام صدّام

حسني .وفضالً عن كونها جاءت لتوجيه رسائل سياسية ،تأتي هذه الصالة
إحياء لذكرى صلوات كان يُقيمها ك ّل جمعة محمد الصدر يف التســعينات
تحدّيا ً لنظام حزب البعث.
وبينما تجمّ ع الحضور تحت شمس حارقة استعدادا ً لبدء الصالة ،حمل
املشــاركون صورا ً ملقتدى الصدر ووالده محمد الصدر ،كما رفعوا األعالم
العراقية ،فيما ردّد بعض منهم شــعارات تأييد للصدر قائلني« :نعم ،نعم
للسيد القائد» .وحرض املشــاركون ويف أيديهم سجادات الصالة ،بينما ّ
لف
البعض أجســادهم بكفن أبيض تمثّالً بما قام به محمد الصدر ،ويحمل
رمزية االستعداد للتضحية من أجل قضيّتهم.
وحرض الشــيخ كاظم حافظ محمد الطائي مــن محافظة بابل يف
وسط العراق للمشاركة يف الصالة ،وقال لوكالة «فرانس برس»« :جئنا من
محافظة بابل يف وسط العراق لنحيي ذكرى هذه الصالة املوقرة التي أَمّ ها
الســيد محمد الصدر العام  ،»1999مضيفاً« :السيّد القائد مقتدى الصدر
نُطيعه كما نُطيع الله ورسوله وأنبياءه».

بيالروسيا واإلنجرار إلى الحرب الروسية في أوكرانيا
كمركز لوجستي وطريق عبور إىل أوروبا.
األوامر وسينقلبون ضدّه ويتحوّلون ملواجهة داخلية
النظام والشعب البيالرويس املناهض له بعد انتخابات
خــــالــد الــعـــــــزي
إن املحادثات التي جرت بني بوتني ولوكاشينكو
وسيخرج الناس إىل الشوارع.
 7آب العــام  ،2020ما دفع به لطلب املســاعدة من
يف  25حزيران يف سانت بطرسربغ شملت بناء ميناء
أمّ ا روســيا فغري قادرة عىل دعم جبهة جديدة،
النظام الرويس ،بحيث بات لوكاشــينكو مجربا ً عىل
أعلن رئيس بيالروســيا ألكسندر لوكاشينكو يف
بيالرويس عىل بحر البلطيق ونرش سالح متطور عىل
ما يعني أن بيالروســيا الخــارس األول .إن خطاب
تنفيذ أوامر بوتني ثمنا ً للحماية والدعم.
يوم اإلستقالل يف  3تموز أن القوات املسلحة األوكرانية
أراضيها يف ظ ّل احتمــال املواجهة مع الغرب .تُحاول
لوكاشينكو األخري هو فقط إلبعاد نفسه عن املواجهة
ال يتمتّع النظام البيالرويس بثقة غالبية السكان،
حاولت قصف منشآت عسكرية بيالروسية ،والغرب
بيالروسيا االســتفادة من بوتني يف نرش سالح نووي
كونه وسيطا ً يف التفاوض بني األوكران والروس ،ولكي
وهذا ينطبق بشكل خاص عىل الشباب الذين يفتخرون
يُحاول ج ّرنــا إىل الحرب يف أوكرانيا لرضب روســيا
وصواريخ «إســكندر» ،وأنظمة دفاعية متطوّرة كي
ال يفقد صدقيّته كوســيط يف ســعيه لنقل الحبوب
بالقومية واللغة البيالروســية وملتزمون بالقوانني
وبيالروسيا ،ولكن الجيش البيالرويس يرفض القتال
تفتح باب التفاوض مع الغــرب وتخفيف احتضان
األوكرانية وتصديرها عرب مرافــئ دول البلطيق ،يف
وال يريدون الذهاب إىل املتاريــس! التميّز واضح بني
ض ّد أوكرانيا.
املعارضة من أوروبا.
محاولة لفتح أبواب أوروبا أمامه.
النظام والشعب ،خصوصا ً بعد غزو
لكن هنــاك دعاية سياســية
وروسيا تُريد توريط بيالروسيا بالحرب لتوسيع
تُحــاول بيالروســيا
موســكو ألوكرانيا ،بحيث بدأ يُنظر
وتهيئــة للــرأي العــام البيالرويس
برضورة الحرب ضــ ّد أوكرانياّ ،
جبهة القتال من أجل استفزاز الغرب ،وتحديدا ً بولندا،
إعــادة الرتكيز عىل الدول
إىل البيالروسيني عىل أنهم معتدون،
ألن
روسيا ُتريد توريط
إلثبات وجهة نظرها القائمة عىل تقاسم غرب أوكرانيا
اآلســيوية ،ال ســيّما
مــا أدّى إىل خيبة أمل النظام يف قمع
بولنــدا تُريــد االســتيالء عىل غرب
ووسطها لبولندا ،وجنوب أوكرانيا ورشقها لروسيا.
الصني .لكن بيالروســيا
أوكرانيا ومحارصة بيالروسيا ،وهذا بيالروسيا بالحرب لتوسيع العقلية املعارضة ،بالرغم من محاولة
لقد ع ّزز هذا الطرح األســبوع املايض إطالق أكثر من
لم تعد مثــرة لالهتمام
روسيا ج ّر بيالروســيا إىل مستنقع
أمر خطر للغاية .فتحت بيالروســيا
جبهة القتال من أجل
 40صاروخا ً يف اتجاه املناطق الغربية األوكرانية ،حيث
بالنسبة إىل بكني كما قبل
الــراع مــع أوكرانيا مــن خالل
أراضيها أمام روسيا لرضب أوكرانيا،
استفزاز الغرب
استخدمت روسيا األجواء البيالروسية.
بضع ســنوات ،فحينها
استخدام الدولة كثكنة عسكرية.
لكن جيشها لم يُشــارك يف الحرب.
بالنهاية ،قرار املشــاركة يف الحرب ض ّد أوكرانيا
نصبت مينســك نفسها
وعىل الرغم مــن الوعود الكثــرة التي قطعها
الرضبات األوىل كانت من مدن موزر وغوميل يف اتجاه
قــرار خطر يف ظــ ّل انضمام الكثرييــن إىل صفوف
لوكاشــينكو عىل نفســه أمام بوتني باملساندة،
ترشنوبيل وتشــرنيهيف والخط الرسيع نحو كييف
األوكرانيني كمتطوّعــن منذ اليــوم األوّل للحرب،
ال يســتطيع إرســال قوات عسكرية
الذي ش ّكل رسيعا ً انتكاسة للجيش الروس.
واآلخرون ال يزالون ينتظــرون ليخرجوا لالحتجاج
للمســاعدة ،فهذه القوات غري
يف املقابــل ،تشــ ّكل فوجان من البيالروســيني
يف حال انض ّم لوكاشــينكو اىل الحرب .إن اإلنجرار إىل
جاهــزة للحرب ولــو قامت
املعارضني وهما كالينوفســكي وتشــيس للقتال إىل
الحرب يعني فقدان السلطة يف بيالروسيا نهائيّاًّ ،
ألن
بمناورات عســكرية شكلية.
جانب أوكرانيا ،وتمّ ت تســوية أوضاعهم كأفراد من
ّ
الجيش لن يذهب للحرب وطواقمه العســكرية غري
إن فتح جبهة بيالروسيا أمر
الجيش األوكراني .وكانت روســيا ومعها بيالروسيا
مجهّ زة ،ما ســيؤدّي إىل تم ّرد مــن قبل الجيش الذي
خطر ،فالوحدات الخاصة
تظنــان أن النظام األوكراني سيســقط خالل  3أيام
سيُدعم من الرشائح االجتماعية البيالروسية التي ال
غري كافية وبقيّة الجيش
وينتهي األمر ،وتكون بذلك كييف قد دفعت الفاتورة
تزال تعترب أن وجود لوكاشينكو يف السلطة خطأ
واملتطوّعــن يف الخدمة
املستحقة للرئيس الرويس فالديمري بوتني.
االجباريــة لــن ي ّ
ّ
مشكك في شرعيته بنظر المعارضة البيالروسية والغرب (أرشيف) تاريخي.
الرئيس البيالرويس يعلم جيّدا ً أن الهوّة تتّسع بني
ُنفذوا لوكاشينكو رئيس
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عملية تصفية تهز ّ هندوراس
ُقتِــ َل  4أشــخاص مــن بينهم نجل
رئيس هندوراس األســبق بورفرييو لوبو،
بالرصاص خارج ملهــى لييل يف العاصمة
تيغوسيغالبا الخميس .وبني الشباب الذين
ُقتِلوا أيضا ً ابن شــقيق الجنــرال املتقاعد
روميو فاســكيز ،الذي قاد يف  2009انقالبا ً
ض ّد الرئيس آنذاك مانويل زياليا.
وذكر لوبو أن أفرادا ً مدجّ جني بالسالح
«أجربوا الشبان عىل الخروج من السيارات»
وأطلقوا النار عليهم «كما يحدث يف عملية
كوماندوس» ،مشريا ً إىل أن ابنه سعيد (23
عامــاً) ُق ِت َل وابنه اآلخــر لويس الذي كان
موجودا ً يف سيارة أخرى لم يُصب بأذى.

وأوضحت الرشطة أن الجريمة حصلت
يف موقف للســيارات تحــت األرض ملبنى
النادي الليــي .وأظهرت لقطات تلفزيونية
بثتها قناة «اتش يس اتش» ملثمني مس ّلحني
ببنادق يعرتضون سيارة ويُجربون ر ّكابها
عىل النزول والوقوف يف مواجهة حائط.
ولبورفرييو لوبــو الذي قاد هندوراس
من  2010إىل  ،2014ابــن ثالث هو فابيو
ويقيض حاليّا ً عقوبة بالسجن ملدّة  24عاما ً
يف الواليات املتحدة بتهمة تهريب مخدّرات.
وزوجــة الرئيــس الســابق روزا بونيال
مسجونة أيضا ً يف تيغوسيغالبا بتهم فساد
عندما كانت السيّدة األوىل يف البالد.

أخبار سريعة
سريالنكا تنتخب رئيسًا
جديدًا األربعاء

قريبة أحد القتلى مفجوعة في مسرح الجريمة (أ ف ب)

تـتـمـــات
''حرب تموز'' الثانية :علي ّ وعلى أعدائي؟

قد يكون الصيف كذلك .يف تموز  2006كانت الصورة مشابهة لتموز  .2022كان «حزب الله»
يعاني من آثار التحول الكبري الحاصل يف لبنان واملنطقة .اتفق الرئيسان جورج بوش وجاك شرياك
عىل إخراج ســوريا من لبنان فكان القرار  1559يف أيلول  2004بعد عام عىل إسقاط نظام صدام
حسني يف العراق وتمركز القوات األمريكية عىل الحدود السورية واإليرانية وبعد عامني عىل احتالل
أفغانســتان .يف تلك اللحظة التاريخية من تغيري خريطة املنطقة اغتيل الرئيس رفيق الحريري يف
محاولة ملنع اكتمال التغيري يف لبنان .قبــل أن تتوجه اصابع اإلتهام مبارشة إىل «حزب الله» بدأت
حرب تموز ،بعد العملية التي نفذها الحزب وراء الخط األزرق ،وانتهت يف  13آب بالقرار  1701الذي
جاء تطبيقا ً تنفيذيا ً للقرار  1559الذي طلب نزع سالح «حزب الله».
يف تموز  2022تكاد الصورة تكون مطابقة أيضاً« .حزب الله» يعاني من توجيه الشكوك إليه
يف قضية تفجري مرفأ بريوت ولذلك عطل التحقيق وطلب قبع املحقق العديل القايض طارق البيطار.
وهو يواجه مجددا ً حالة داخلية ودولية تطالب بنزع سالحه بينما يراقب التحول الكبري الحاصل يف
املنطقة والذي يشبه إىل حد كبري التحول الذي كان يف العام  .2005فهل يكرر املحاولة ويهرب نحو
الحرب؟
يف العــام  2005كان «حزب الله» يف مواجهة أكثرية نيابيــة جديدة أتت عىل أصوات ثورة 14
آذار ويف مواجهة حكومة مثلت تلك األكثرية وكان يريد أن يوقف عقارب ساعة التغيري .اندالع تلك
الحرب أعطاه الحجة ليتهم الحكومة وقوى  14آذار بالخيانة وليتمســك بسالحه ولينكر التهمة
باغتيال الرئيس رفيق الحريري .يف العام  2022أفقدته اإلنتخابات النيابية األكثرية املوصوفة التي
كان يتمتع بها وهو يتخوف من أن التحول الكبري الحاصل يف املنطقة قد ينعكس تحوال ً عىل مستوى
انتخاب رئيس الجمهورية يف لبنان ،ولذلك قد يجد أن أفضل وســيلة للدفاع هي الحرب والدخول يف
املجهول عىل قاعدة «عيل ّ وعىل أعدائي يا رب».
ولكن عىل رغم التهديد الذي أطلقه نرصالله فإن هناك أســبابا ً كثرية تدعوه إىل تقدير أفضل
للوضع .لقد تردد كثريا ً قبل أن يقدم عىل هذه الخطوة ذلك أنه لم يكن قادرا ً عىل توقع رد الفعل الذي
يمكن أن يحصل تجاه أي خطأ يمكن أن يرتكبه .فهو يعرف أن إرسائيل ليســت دولة متهالكة .ما
يعرفه غري ما يعلنه .ويعرف أيضا ً أن أمريكا ليست تلك الدولة العجوز .وإال ملاذا كل هذا التوجس من
تغيري خريطة املنطقة ومن التهديد املوجه إىل إيران؟
يف ظل تلك اللعبة الكبرية تصغر األالعيب الصغرية يف لبنان .ويصري الرتاشق الكالمي بني بعبدا
والرساي كأنه مشهد عبثي يف ساحة معركة كبرية يتقرر فيها مصري املنطقة بما فيه مصري لبنان.
وكأن هذا اإلستنزاف للوقت يتحول أيضا إىل رقصة العاجزين فوق مقابر األحياء الباحثني عن لقمة
عيش وكيس طحني ورغيف خبز وحبة دواء ،فكيف إذا وقعت الحرب؟

واشنطن والرياض ...شراكة استراتيجية متجدّدة

وبعد جلســة مباحثات ثنائية بني الرئيس األمريكي والعاهل الســعودي ،عقد األمري محمد
َ
الصديق ْي
اجتماعا ً مع بايدن بحضور مســؤولني من البل َديْن «لبحث أوجــه التعاون بني البل َديْن
ومناقشة ُ
سبل مواجهة التحدّيات التي تواجه املنطقة والعالم» .وأعقب االجتماع محادثات ثنائية
بــن ويل العهد والرئيس الديموقراطي ،فيما كان األمري محمد قد اســتقبل الرئيس بايدن يف وقت
سابق لدى وصوله إىل قرص السالم .وسيحرض بايدن اليوم قمّ ة مشرتكة دعا إليها امللك السعودي
قادة دول مجلس التعاون الخليجي ،باإلضافة إىل الرئيس املرصي عبد الفتاح الســييس والعاهل
األردني امللك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.
ويف وقت الحق من مساء أمس ،أوضح بايدن أنه أجرى مباحثات مهمّ ة مع العاهل السعودي
وويل العهد ،الفتا ً إىل أن قوات حفظ السالم يف جزيرتَ ْي تريان وصنافري ستُغادر مواقعها ،ما سيُساهم
يف تطوير هذه املنطقة للســياحة .كما تحدّث عن أن «السعودية ساهمت يف تثبيت ودعم الهدنة يف
اليمن» التي ترعاها األمم املتحدة ،مشريا ً إىل أنّه اتفق مع القيادة السعودية عىل «تعميق الهدنة يف
اليمن وتمديدها».
وذكر الرئيس األمريكي أيضا ً أنه بحث مع القيادة السعودية «االحتياجات األمنية والعسكرية
للســعودية ملواجهة التهديدات» ،كما ناقش معها «ملف أمن الطاقة» ،الفتا ً كذلك إىل إنهاء اإلتفاق
عىل ربط شبكة الكهرباء العراقية بشبكة دول مجلس التعاون الخليجي عرب الكويت والسعودية،
فيما كشف عن إتفاق بني واشنطن والرياض عىل «رشاكات يف شأن تقنية انرتنت الجيل الخامس
 ،»5Gمؤكدا ً أن بالده لن ترتك «فراغا ً يف الرشق األوسط تمأله روسيا والصني».
توازياً ،شدّد الكاظمي خالل مؤتمر صحايف عقده يف بغداد ُقبيل سفره إىل السعودية التي وصلها
مســاء أمس أن بالده «لن تكون يف أي محور أو تحالف عسكري يف املنطقة» ،مؤكدا ً أن «سياسة
العراق تصفري املشكالت وتحقيق التوازن يف العالقات» ،يف وقت أوضح فيه املستشار الديبلومايس
لرئيس دولة اإلمارات أنور قرقاش أن دولة اإلمارات «لن تكون جزءا ً من محور ض ّد إيران» ،من دون
أن يســتبعد أن تكون اإلمارات عضوا ً يف تحالف يحميها عسكريّا ً «إنّما من دون أن يرضّ بأي دولة
أخرى».
وشدّد قرقاش عىل أن أبوظبي «ستدعم أي إتفاق بني السعودية والواليات املتحدة» .كما كشف
أن اإلمارات تبحث مسألة تعيني سفري يف طهران بعد  6سنوات من خفض العالقات بني الجا َريْن،
وقال قرقاش« :نحن يف مســار إلرسال سفري إىل طهران .نبحث بالفعل يف مسألة إرسال سفري إىل
إيران».
وكانت هيئة الطريان املدني السعوديّة قد أعلنت يف بيان أنّها ق ّررت «فتح أجواء اململكة لجميع
الناقالت الجوّية» التي تســتويف متط ّلبات عبور أجواء البالد .ويرفع هذا اإلعالن فعليّا ً قيود تحليق
الطائرات من إرسائيل وإليها .وســارع الرئيس األمريكي إىل اإلشادة بهذا القرار ،واصفا ً إيّاه بأنّه
«تاريخي».
ّ
املسية تُتيح إطالقها
تزامناً ،كشفت الجمهورية اإلسالمية اإليرانية عن وحدة بحرية للطائرات
من سفن وغوّاصات ،يف أحدث إعالن مرتبط بربنامجها لهذه الطائرات الذي يُثري قلق جريانها .وأورد
ّ
املسية
التلفزيون الرســمي اإليراني نبأ «الكشف عن الوحدة البحرية األوىل من حامالت الطائرات
التابعة لبحرية الجيش اإليراني ،وتض ّم ســفنا ً وغوّاصات قادرة عــى نقل ك ّل طرازات الطائرات
ّ
ّ
املخصصة للرصد والتدمري».
املسية ،من القتالية إىل
ّ
مســرة من عىل متن سفينة حربية أن
وأوضح التلفزيون الذي عرض لقطات القالع طائرات
ّ
املســرة التي يت ّم انتاجها من قبل الجيــش ووزارة الدفاع ،ح ّلقت فوق مياه
«ك ّل أنواع الطائرات
املحيط الهندي الظهار قدراتها» .وقال قائد الجيش اإليراني اللواء عبد الرحيم موســوي إنّه «نظرا ً
إىل املوقف العدائي لنظام الهيمنة (يف إشارة للواليات املتحدة وحلفائها) ،من الرضوري أن نزيد من
قدراتنا الدفاعية يوما ً بعد يوم» ،مح ّذرا ً من أنه «إذا ارتكب األعداء خطأ ،ســتكون هذه (الطائرات
ّ
املسية) لهم باملرصاد».

نوويّاً ،كتب وزير الخارجية اإليراني حسني أمري عبداللهيان عرب حسابه عىل «تويرت»« :بقوّة
ومنطق ،تواصل إيران جهودها إللغاء الحظر» ،يف إشارة إىل العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها
عىل طهران بعد انسحابها من اإلتفاق النووي .وأضاف« :لن نتغاىض أبدا ً عن الحقوق الثابتة لألمة
اإليرانية العظيمة .إنجاز إتفاق جيّد وصلب ومستدام هو هدفنا .من دون أدنى ش ّك ،عرض الدمى
بني البيت األبيض والصهيونية يجعلنا أكثر تصميماً» عىل تحقيق ذلك.

طمس جريمة المرفأ "يُط ِّير" التعويضات من ُمعيدي التأمين
ْ

و»تغطية» معالم الجريمة ،شدّت الخناق عىل مترضري املرفأ الذين لم يحصلوا بأكملهم عىل
التعويضات عن األرضار من رشكات التأمني التي تعود اىل معيدي التأمني ،حتى أن نحو  20%من
فنادق بريوت ال تزال مقفلة بسبب عدم حصول أصحابها عىل التعويضات.
هذا األمر جعل رئيس جمعية رشكات الضمان يف لبنان اييل نســناس يســتنكر عىل هامش
مؤتمر تأميني ،ما يواجهه القطاع مع معيــدي التأمني إذ «قام القطاع بواجباته تجاه مترضّ ري
املرفأ عىل ح ّد تعبريه» ،طالبا ً من وزارة االقتصاد والتجارة «اتخاذ االجراءات املناسبة تجاه معيدي
التأمني بسبب التعاطي السلبي مع سوق التأمني اللبناني».
وأوضح نسناس لـ»نداء الوطن» أن «التعاطي السلبي يعود اىل عدم صدور تقرير رسمي عن
األسباب التي أدت اىل هذا اإلنفجار للبناء عليه ،لذلك ال يتجاوب املعيدون مع الرشكات اللبنانية عند
التواصل معها ،علما ً أنه سبق أن ت ّم التوافق بني رشكات التأمني اللبنانية واملعيدين بالتعويض عىل
املترضرين مع حق اســتعادة األموال املسدّدة اىل املترضرين وإعادتها اىل املعيدين يف حال ثبوت أن
الســبب ناجم عن أعمال حرب أو شغب ...وهو بند مستثنى يف البوليصة « .وبناء عىل هذا اإلتفاق
بدأت تحصل عملية تسديد التعويضات.
ويشــر نسناس اىل أن «جزءا ً كبريا ً من األموال املســدّدة للمترضرين جاءت بالدوالر النقدي
وجزءا ً منها بواسطة الشيكات».
أما قيمة األرضار املقدرة لإلنفجار فهي إستنادا ً اىل تقرير لجنة مراقبة هيئات الضمان الصادر
يف آذار  ،2022بقيمة  1.349.345مليار لرية لبنانية (وفق سعر رصف  1500لرية لبنانية للدوالر)
أي ما يعادل نحو  900مليون دوالر ،ســدّد منها نحو  448.642مليون لرية (أو نحو  299مليون
دوالر) وال يزال يرتتب  900.703مليون لرية (أي  600.5مليون دوالر).
وبالنسبة اىل الخسائر املرتتبة عىل معيدي التأمني ،فهي تبلغ إستنادا ً اىل التقرير 1.276.792
مليار لرية لبنانية اي ما يعادل نحو 851مليون دوالر.
إذاً ،حصل مترضرون عىل تعويضاتهم او جزء منها ،وآخرون لم يحصلوا ســوى من «الجمل
دينته» كما يقول املثل ،والسبب طمس معالم الجريمة وهدر دماء الضحايا ،وبالتايل عدم تجاوب
املعيدين مع رشكات التأمني اللبنانية لتسديد قيمة الخسائر.

"مبادرة البحر األسود" ُتبصر النور قريبًا

وتُن ّ
ظم تركيا اجتماعا ً جديدا ً األســبوع املقبل يف شأن القضية ،بينما يلتقي الرئيسان الرويس
والرتكي ،فالديمري بوتني ورجب طيب أردوغان ،يف طهران الثلثاء .وتهدف اإلتفاقية إىل إخراج حواىل
 20مليون طن من الحبوب املحجوزة يف الصوامع األوكرانية عرب البحر األسود .وأوكرانيا واحدة من
أكرب الدول املصدّرة للقمح والحبوب األخرى يف العالم ،حيث تُســجّ ل أسعار املواد الغذائية ارتفاعا ً
كبريا ً وتُهدّد بحدوث مجاعة ،ال سيما يف أفريقيا.
توازياً ،أوضحت الواليــات املتحدة أنها لن تحظر بيع معدّات زراعية لروســيا ونفت مجدّدا ً
تأكيدات موسكو أن العقوبات الغربية ،وليس غزوها ألوكرانيا ،هي سبب األزمة الغذائية العاملية.
وذكرت وزارة الخزانة األمريكية يف وثيقة رســمية يف شأن اإلعفاءات من العقوبات ،أنها لن توقف
الصفقات األمريكية املتع ّلقة بإنتاج أو بيع أو نقل معدّات زراعية.
وعىل خ ّ
ط العقوبات األوروبّية ،يعتزم االتحاد األوروبي اســتهداف صادرات الذهب الرويس يف
املجموعة املقبلة من العقوبات التي سيفرضها عىل موسكو ،طبقا ً ملا ق ّررته دول «مجموعة السبع»
يف نهاية حزيران ،عىل ما أعلن املفوض األوروبي ماروس سيفكوفيتش لوكالة «فرانس برس» خالل
اجتماع لوزراء الخارجية األوروبّيني يف براغ.
وقال ســيفكوفيتش ّ
إن التكتّل سيسعى كذلك إىل «إغالق ُ
سبل اإلفالت» من التدابري عىل الذين
التفوا عىل مجموعات العقوبات األوروبّية السابقة عىل روسيا .وأضاف« :فور ّ
توصلنا إىل إتفاق عىل
مستوى الدول األعضاء ،سننرش العقوبات الجديدة ،ما سيسمح بتطبيقها».
ويف املقابل ،اعترب رئيس الوزراء املجــري فيكتور أوربان أن االتحاد األوروبي «أطلق رصاصة
عىل صدره» بفرضه عقوبات عىل روســيا ،داعيا ً قادة االتحاد إىل تعديل سياستهم يف هذا الصدد.
ُ
«اعتقدت بداية أنّنا أطلقنا فقط رصاصة عىل قدمنا ،لكن
وقال أوربان يف ترصيح لإلذاعة الوطنية:
االقتصاد األوروبي أطلق رصاصة عىل صدره واختنق».
وتابع« :هناك دول منخرطة يف سياســة العقوباتّ ،
لكن بروكسل يجب أن تعرتف بأنها كانت
عــى خطأ ،وبأن (العقوبات) لم تُحقق أهدافها ،وحتّى بأنها عىل العكس كان لديها آثار جانبية»،
الفتا ً إىل أن «بروكســل كانت تعتقد أن سياسة العقوبات ســتُلحق رضرا ً بالروسّ ،إل أنها تُلحق
أرضارا ً أكرب بنا» ،بينما انتقدت أوكرانيا موقف أوربان ،مشري ًة إىل أن العقوبات «تُساعد يف تحميل
الدولة املعتدية مسؤولية جرائمها وتضعف قدراتها عىل مواصلة الحرب».
ميدانيّاً ،ادّعت موسكو أنها استهدفت اجتماعا ً لقيادة القوات األوكرانية يف مدينة فينيتسيا يف
وسط أوكرانيا ،يف قصف أسفر عن  23قتيالً عىل األق ّل .وأوضحت وزارة الدفاع الروسية يف بيان أن
صواريخ «كاليرب» أُطلقت من البحر أصابت «منزل الضباط» يف هذه املدينة حيث كان يُعقد اجتماع
«لقيادة القوات الجوّية األوكرانية مع ممثلني عن موردي أسلحة أجانب» ،مشري ًة إىل أنّه «بفعل هذه
الرضبة ت ّم القضاء عىل املشاركني يف االجتماع».
ويف الغضون ،حمّ لت وزيرة الخارجية الربيطانية ليز تراس روســيا «املسؤولية الكاملة» عن
وفاة بول يوري ،بعد إعالن اإلنفصاليني املوالني لروسيا يف أوكرانيا أن الربيطاني الذي كانوا يعتقلونه
تويف .وقالت تراس« :صُ دمت لســماع التقارير عن وفاة عامــل اإلغاثة الربيطاني بول يوري أثناء
احتجازه من وكالء لروسيا يف أوكرانيا».
وعىل صعيد آخر ،أصدر الرئيس الرويس فالديمري بوتني مرســوما ً أقال بموجبه رئيس وكالة
الفضاء (روسكوســموس) دميرتي روغوزين ،املعروف بأســلوبه الف ّ
ظ وتشدّده القومي .ويح ّل
مكان روغوزين ،يوري بوريسوف ،الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون املجمّ ع الصناعي
العسكري ،الذي يشــمل أيضا ً قطاع الفضاء .بالتزامن ،أعلنت وكالة الفضاء األمريكية «ناسا» يف
بيان أنها ستســتأنف الرحالت إىل محطة الفضاء الدولية مع روســيا« ،لضمان مواصلة عمليات
مح ّ
طة الفضاء الدولية بشكل آمن وحماية أرواح روّاد الفضاء وضمان استمرار الوجود األمريكي
يف الفضاء».

نُ ّ
صب رئيس الوزراء السريالنكي
رانيلويكريمسينغهرئيسا ً
باإلنابة للبالد بعد استقالة غوتابايا
راجابكسا رسميّا ً إثر فراره إلى
المنفى بعدما اقتحم متظاهرون
مق ّر إقامته .وأدّى ويكريمسينغه
اليمين أمام رئيس المحكمة العليا
ليُصبح بذلك رسميّا ًرئيسا ًبالنيابة،
بموجب ما ّ
ينص عليه الدستور.
وسيلتئم البرلمان األربعاء النتخاب
حلف لراجابكسا ،من بين النوّاب.
وسيتو ّلى الرئيس الجديد مهامه
حتّى نهاية والية راجابكسا ،أي حتّى
تشرين الثاني  .2024ويبدو أن
ويكريمسينغهيستع ّد ّ
للترشحللبقاء
على رأس البالد .وفي كولومبو ورغم
حظر التجوّل ،احتفل حشد صغير
باإلستقالة .وراجابكسا أوّل رئيس
يستقيل منذ اعتماد سريالنكا نظاما ً
رئاسيّا ً العام .1978

الرئيس الصيني يزور
شينجيانغ
زار الرئيس الصيني شي جينبينغ
إقليم شينجيانغ في شمال غرب
البالد ،في سابقة منذ العام 2014
في هذه المنطقة التي لطالما
شهدت هجمات وقمعا ً مورس
بحق أفراد أقلية األويغور باسم
مكافحة اإلرهاب .وأوضحت وكالة
أنباء الصين الجديدة أن شي رحّ ب
بالتقدّم االجتماعي االقتصادي
المحرز في المنطقة أثناء زيارة
س ّرية بدأت الثلثاء في أورومتشي،
عاصمة اإلقليم .وفي شيهيزي
الواقعة في شمال المنطقة ،أشاد
شي األربعاء بعمل شركة شينجيانغ
لإلنتاج والبناء «بينغتوان» التي
فرضت الواليات المتحدة عليها
عقوبات لالشتباه بارتكابها
انتهاكات لحقوق اإلنسان ،معتبرا ً
أن هذه المنظمة االقتصادية القريبة
ّ
من
المؤسسة العسكرية والمك ّلفة
خصوصا ًالتطوير الزراعي وتأمين
الحدود ،أحرزت «تقدّما ً كبيراً» في
مجال اإلصالحات والتنمية .وهذه
أوّل زيارة لشي إلى هذه المنطقة
منذ العام  ،2014عندما وقع هجوم
في اليوم األخير من زيارته شكل
بداية حملة مكافحة إرهاب واسعة
النطاق.

حكم بالسجن
على ضابط ألماني
قضت محكمة في فرانكفورت
أمس بسجن الضابط األلماني
السابق من اليمين المتط ّرف فرانكو
ألبريخت ،الذي نجح في انتحال
صفة الجئ سوري ،لمدّة  5سنوات
ونصف السنة ،بتهمة التخطيط
ّ
لشن هجوم .وذكر رئيس محكمة
فرانكفورت القاضي كريستوف
كولر أنه بعد عام من المطالعات
ّ
ت ّم
التوصل إلى أن ألبريخت «مذنب
بالتخطيط لعمل عنف خطر يُهدّد
أمن الدولة» .واتُهم العسكري الذي
حمل رتبة مالزم ،وتمركز في قاعدة
إيلكيرش الفرنسية  -األلمانية قرب
ستراسبورغ في فرنسا ،باإلعداد
على وجه الخصوص ،لهجوم
مستوحى من أيديولوجية يمينية
متط ّرفة وحيازة أسلحة بشكل غير
قانوني .وعاش الرجل ،وهو في
الثالثينات من العمر وأب لثالثة
أطفال ،حياة مزدوجة ،عبر تظاهره
بأنه الجئ سوري قبل أن يُصار إلى
توقيفه في نيسان .2017

تســـــالي ٢١

nidaalwatan.com
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سودوكو
تحتوي هذه الشبكة على  9مربعات كبيرة ( ، )3x3كل مربع
منها مقسم الى  9خانات صغيرة .هدف هذه اللعبة ملء الخانات
باألرقام الالزمة من  1الى  ،9شرط عدم تكرار الرقم أكثر من
مرة واحدة في كل مربع كبير وفي كل خط أفقي وعمودي.

7

 – 1وزيرة خارجية أميركية سابقة.
 - 2ممثل مصري  -دولة عربية.
 - 3إحسان  -أرجع  -و ّبخ وع ّنف  -من األلوان.

 - 4ثنائي باألجنبية  -بلدة لبنانية في عكار -
قلب.
 - 5والية أميركية  -من الحبوب  -ض ّم الحجارة

ونحوها بعضها إلى بعض.

 - 6جمع عظيم  -مطربة لبنانية.
 - 7من وسائل اإلعالم  -ي َت َكلم بال فائدة  -ثبت

ورسخ.

 - 8في القميص  -واجهه  -بسط.
َ - 9كريم األفعال وجميلها  -ممثل مصري راحل.
ُ - 10مج ِّزئ الشيء إلى جزأين أو أكثر  -والية

أميركية.

 - 11ف ّرقها وو ّزعها  -شحم  -حرف عطف -

مدفن.

الشوك  -أسنان
 - 12سقي  -نبات َب ِّر ّي كثير َّ
بجانب الرباعيات.

 - 13صنف  -نسيج كثيف من الصوف  -قادم -
كرع الماء بال تنفس.
ضب وتأ ُّلم.
 - 14ممثل مصري راحل َ -غ َ

 - 15كاتب شهير من العصر العباسي  -مركز
المحافظة الذي تتبعه ع ّدة قرى.

المربعات الذهبية

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

3

أفقي ًا
 – 1روائي تنزاني من أصول عربية يمنية نال
جائزة نوبل في األدب لعام .2021
 - 2كاتب وروائي من بيرو نال جائزة نوبل في
األدب عام .2010
 - 3أمر فظيع  -عرق في العنق  -صورة  -من
الفواكه.
 - 4سطل  -يستيقظ من نومه  -موضع هبوب
الريح  -اشتاق إلى.
 - 5للنفي  -تض ّوع الطيب  -وكالة أنباء عربية -
مطربة لبنانية.
شعري  -إحصل.
 - 6يد ّربون  -وزن
ّ
 - 7ملكة جمال لبنانية سابقة.
 - 8أحد الوالدين  -أحد المحيطات.
 - 9جاءت  -خاصته باألجنبية  -أفزع.
 - 10صار رقي ًقا ناعم الملمس  -ضمير متصل
 يجري فيه الدم  -للمصاحبة. - 11طائر حسن الصوت  -للتمني  -كل ما ُعولج
بالسكر أو العسل أو نحوهما.
 - 12إله مصري  -ظهر بعد خفاء  -أحرف
متشابهة  -أرهق.
 - 13حاجة  -دقة حجم الشيء وضآلته  -نبحث
عن كنز  -أداة نصب.
ضاحكا
ثناياه
عن
شفتاه
ت
ً
 - 14ناضج  -ان َف َر َج ْ
المرفق إِلى
وت  -حيوان ضخم  -ما بين
ِ
ص ٍ
بدون َ
ف.
الك ِت ِ
 - 15من يخاف الله ويمتثل ألوامره  -مكان
يفحص الطبيب فيه مرضاه  -خثر اللبن.

8x8

1

عمودي ًا
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الكلمات المبعثرة داخل المربعات هي أجوبة التحديدات المدونة بجانب اللعبة ،أعد جمعها بشكل صحيح لتحصل على
األجوبة المناسبة لهذه التحديدات وكتابتها مكان النقاط .عليك وضع أرقام هذه التحديدات داخل الدوائر الصغيرة
لألجوبة الصحيحة ،إجمع هذه االرقام لتحصل على المجموع المسجل عند اخر كل خط افقي وعمودي.
ُ - 1حسن تصرف ومهارة في تدبر األمور.
 - 2محاط بسور.
 - 3متسا ٍو ،مماثل.
 - 4الذي ليس له سلطة على ما يفعله.
صل على شيء لقاء ثمن.
َ - 5ح َ
 - 6مرتفع في الهواء ،محلّق.
 - 7امتالء.
 - 8شائع ،ذائع.
 - 9فرع.
 - 10إنقسم قسمين.
 - 11متداخل.
 - 12جزء صغير متوهج متطاير عن نار أو
جسم يحترق.
 - 13جماعات كبيرة من الناس تسكن أراضي
محددة ،وتخضع لنظام اجتماعي واحد ،وتتكلم
لسانا واحدا.
 - 14مفاوضة.
 - 15رفيقة عمر.
 - 16عيب ونقيصة.
- 17صفة تطلق على ما هو منتشر بين
الشعب ،أو خاص به.
 - 18بدء.
 - 19قام باألمر ونفذه.
 - 20طلوع الشمس.
 - 21موضوع فيه الس ّم.
 - 22اشت ّد وزاد ح ّدة وسو ًءا.
 - 23جائز ،مباح.
 - 24تشقق ِفل ًقا.
بعضا.
 - 25تبع بعضه ً

ظتشى

عشيب

عشةب

طارةش

= 73

9

شعبة
عوبش

شإبعا

تإشرى

كةشري

رعوش

= 58
رراةش

يرمس

شنإرط

رقوش

شكمب

= 57
يجمس

جأىر

ا ئـ ر س

امسوةم

ا ئـ ط ر

= 49
نإسقا

وءاس

=
76

=
50

اءةمس

ا ئـ غ س

=
65

مسممو

=
48

= 88

=
86
حلول العدد السابق

أرقام األقوياء
تتألف هذه اللعبة من خمسة
خطوط أفقية وخمسة خطوط
عمودية وخطين قطريين .كل
خط مؤلف من خمس دوائر،
يجب وضع األرقام الخارجية
على ذات الخط (أفقيا وعموديا)
داخل الدوائر األربع الفارغة
(رقم في كل دائرة) شرط أن ال
تكون هناك أي أرقام متشابهة
في كل خط .مجموع األرقام
في كل خط أفقي وعمودي
وفي الخطين القطريين يجب
أن يكون 506

شاستىر

73 114 46 82
71

75
103

101

65 84

64

104
121

71

95
162

الكلمات المتقاطعة

53 162
48

136 184 178 123 185

30

أفقيا – 1 :الخوارزمي  - 2 -سهيل
ادريس  - 3 -اباد  -وعر  - 4 -عد  -ام
  - 5ين  -ام  -امي  - 6 -رشيد درباس  - 7تور  -بيرو  - 8 -غر  -ايوا - 9 -معاجم  -تلي.
عموديا - 1 :اسارير  -غم  - 2 -لهب
 نشترع  - 3 -خيال  -يو  - 4 -ولد -ادراج  - 5 -أ أ  -عمد  -يم  - 6 -ردود
 ربو  - 7 -زرع  -ابيات  - 8 -ميرامار - 9 -يس  -ميسوري.
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كـــرة الســــلة

ّ
وتأهل مباشرة للدور ربع النهائي
تصدّر مجموعته

ويفك عقدته أمام نيوزيلندا
لبنان يتألق
ّ
لم يكن اإلنجاز الذي حققه منتخب لبنان لكرة السلة أمس في
كأس آسيا المقامة حاليًا في اندونيسيا عاديًا ،إذ ّ
ّ
تخطي
إن
المنتخب النيوزيلندي الذي ُيعتبر من أعرق وأقوى منتخبات
ّ
محطة تاريخية مشرقة
القارّة الصفراء بفارق  14نقطة هو

جون آرلدج مص ّوبًا باتجاه السلة النيوزيلندية

جـــورج الهــــاني
بداية اللقــاء كانت ملصلحة
النيوزيلنديني الذيــن تقدّموا يف
األرقام ببطء وتمكنوا من حسمه
بفارق  5نقــاط ( ،)17-22قبل
أن يســتعيد منتخب األرز توازنه
يف الربع الثانــي ويبادل خصمه
الهجمــات والتســجيل وينهيه
ملصلحتــه بصعوبــة ()36-39

وائل عرقجي مسج ً
ال في السلة النيوزيلندية

مــع تألق العبيه بشــكل كبري،
خصوصــا ً الثنائي وائل عرقجي
وهايــك كيوكجيــان .وحاول
املنتخــب النيوزيلندي العودة اىل
أجواء اللقاء يف الربع الثالثّ ،
لكن
نجوم لبنان واصلــوا خوضهم
املواجهة بوتــرة هادئة وتركيز
تام ليوقعوا هذا الربع باســمهم
أيضــا ً ( .)53-58ويف الربــع
الرابع واألخــر أعطت التبديالت

التي قــام بها املدرب املحنّك جاد
الحاج ثمارها ،إذ حافظ العبوه
ّ
ووسعوا الفارق يف
عىل تفوّقهم
الدقائق األخــرة لتنتهي املباراة
لبنانية بجدارة (.)72-86
لبنان الــذي حقق إنتصاره
األول عــى نيوزيلنــدا يف خمس
مواجهــات جمعتهما حتى اآلن،
سبق أن فاز يف مباراته األوىل عىل
الفيليبــن ( )80-95يف مباراته

كرة مضرب :سيرينا تشارك في تورونتو
حقق النمســوي دومينيك تييــم ،املرتاجع
اىل املرتبة  339يف التصنيــف العاملي لالعبي كرة
املرضب املحرتفني ،فوزيــن متتاليني للمرة األوىل
هذا العــام ،ليبلغ الدور ربــع النهائي من دورة
باشــتاد الســويدية ( 250نقطــة) بفوزه عىل
اإلسباني روبرتو باوتيستا أغوت  6-7و 6-3و-6
.4
وفــاز تييم ،الذي عانــى يف العام  2021من
اصابة مزمنة يف معصمــه االيمن ،يف الدور االوّل
للدورة املقامة عىل مالعــب ترابية عىل الفنلندي
إميل روسوفووري  6-3و 1-6و.6-7
وأقىص تييم املصنفني  43و 20عىل التوايل ،يف
حني أن رصيده هذا العام قبل هذا االســبوع كان
 6هزائم يف ست مباريات.
وقــال املصنف ثالثــا ً عامليا ً ســابقا ً وبطل
فالشــينغ ميدوز االمريكية  2020ووصيف بطل
روالن غــاروس الفرنســية يف العامــن 2018
و ،2019إن "فــوزي أمام إميل روســوفووري
منحني الثقة ،أعرف اني قادر عىل مقارعة األبرز
عامليا ً وقد اثبتت ذلك أمام روبرتو".
وتابع" :أنا يف ربع النهائي لدورة مميزة ،وانا
ســعيد ،وهي سلسلة مســتمرة .االمور تتجه يف
الطريق الصحيح".
ورضب تييم املتوج بـ 17لقباً ،موعدا ً يف ربع
النهائــي مع األرجنتيني سيباســتيان بايز (34
عاملياً) الفائز بســهولة عىل االسباني أليخاندرو
دافيدوفيتش  2-6و.3-6
ولم يصل تييم إىل ربــع نهائي احدى دورات
املحرتفــن منذ أيــار  ،2021عندمــا بلغ املربع
الذهبي لــدورة مدريد االســبانية األلف نقطة
للماسرتز.
دورة تورونتو
عىل صعيد آخر ،أعلن منظمو دورة تورونتو
الكندية أن الالعبة االمريكية املخرضمة ســرينا
وليامس ستكون من بني املشــاركات يف الدورة
املقررة الشــهر املقبل ،ضمن تحضرياتها للعودة
إىل أعىل املستويات يف عالم الكرة الصفراء.
ويشارك إىل جانب املصنفة أوىل عامليا ً سابقا ً
يف تورونتو (من  6حتّــى  14آب املقبل) ،كوكبة
من نجــوم ونجمات اللعبة ،علما ً أن املباراة االوىل
لألمريكية يف فئة الفــردي منذ عام انتهت أواخر
الشهر املايض بخســارتها يف الدور األوّل لبطولة

ٌ
وإثبات جديد ودليل
ومشرّفة في مسيرة كرة السلة اللبنانية،
ساطع على ّ
أن أبطال لبنان باتوا اليوم رقمًا صعبًا على األصعدة
العربية واآلسيوية وحتى الدولية في هذه اللعبة ،وقادرين
على بعثرة أي ّ حسابات في اإلستحقاقات الرياضية الكبرى.

األوىل ،وهــو ســيلتقي الهنــد
"املتواضعة" عند الســابعة من
صباح غــد األحد بتوقيت بريوت
يف ختام مبارياته يف الدور األول،
ويبدو فوزه مرجحا ً بنسبة عالية
جدا ً وال مكان أبدا ً للمفاجآت.

لبنان يتصدر ّ مجموعته

بهــذه النتيجة ،إنتــزع لبنان
(املصنــف  54عامليا ً و 9آســيويا)

سيرجيو درويش أحد نجوم المباراة

صدارة املجموعــة الرابعة برصيد
أربع نقاط وتأهل مبارشة اىل الدور
ربع النهائي للبطولة ،تليه نيوزيلندا
(املصنفة  27عامليــا ً و 3قارياً) يف
املركــز الثاني ( 3نقــاط) بفارق
الســات عن الفيليبني الثالثة ،ث ّم
الهند يف املركز الرابع واألخري (.)2
مثّل لبنان :وائل عرقجي (25
نقطــة و 7تمريرات حاســمة)،
هايــك كيوكجيــان ( 19نقطة

و 7ريباونــدز) ،جوناثــان آرلدج
( 18و 9ريباونــدز) ،ســرجيو
درويش ( 12نقطــة و 4تمريرات
حاسمة) ،يوسف خياط ( 7نقاط
و 5ريباوندز) ،إييل شــمعون (5
نقاط) ،جريار حديديان ،كريم ع ّز
الدين ،عيل منصور وعيل مزهر ،يف
حني غاب عــي حيدر عن صفوف
املنتخب اللبنانــي للمباراة الثانية
عىل التوايل.

فوز ليفربول على كريستال باالس
إختتم ليفربول جولته التحضريية للموســم
الجديد يف جنوب رشق آسيا ،بالفوز عىل كريستال
باالس بهدفــن نظيفني ســجلهما جــوردان
هندرســون واملرصي محمد صالح ،خالل مباراة
ودية أقيمت يف سنغافورة.
وافتتح قائد ليفربول هندرســون التسجيل
لفريقــه يف الدقيقة  ،12قبــل أن يضاعف صالح

النتيجة يف مســته ّل الشوط الثاني ،ليثري حماسة
الجماهري التي كانت حارضة يف امللعب الوطني.
ويعود ليفربــول إىل أوروبا لخوض املزيد من
املباريات الودية يف أملانيا والنمســا ،فيما يسافر
باالس إىل أســراليا للقاء مانشسرت يونايتد وليدز
األسبوع املقبل.
(أ ف ب)

صورة من الماضي
ويمبلدون ،ثالثة البطــوالت األربع الكربى ،أمام
الفرنسية هارموني تان بثالث مجموعات.
وتشارك سريينا اىل جانب أبرز الالعبات ،من
بينهن البولونية ايغا شفياتيك املصنفة اوىل عامليا ً
واملتوّجة بلقب بطولة فرنسا املفتوحة مرتني.
وعندما ُ
سئلت عن خططها املستقبلية ،قالت
ســرينا ،الفائزة بـ 23لقبــا ً يف بطوالت "غراند
ســام" والتي ســتبلغ  41عاما ً يف أيلول املقبل:
"من يعرف أين سأظهر؟".
وتربز مشــاركة اليابانية ناومي أوســاكا
واألمريكية كوكو غوف والربيطانية إيما رادوكانو
الفائزة ببطولة الواليــات املتحدة املفتوحة العام
املايض.
يف املقابل ،ستكون دورة الرجال األلف نقطة
للماســرز يف مونرتيال ،التي تتناوب سنويا ً مع
تورونتو عىل استضافة دورتي الرجال والسيدات،
محطة لعودة االســباني رافايل نادال بعد اصابة
تعرض لها يف عضلة البطن يف ويمبلدون واجربته
عىل االنسحاب من الدور نصف النهائي.
ويحمل نادال لقب الــدورة الكندية  5مرات،
وهو يســعى اىل معادلة الرقــم القيايس لالعب
التشيكي-االمريكي إيفان ليندل (.)6
ويشــارك أيضــا ً اليونانــي ســتيفانوس
تسيتسيباس الرابع عاملياً ،والنروجي كاسرب رود
واالســباني كارلوس ألكاراز ،إىل الرويس دانييل
مدفيديف املصنف أوّل عاملياً( .أ ف ب)

خسارة تاريخية "غير طبيعية" للرياضي
أمام الشانفيل
شهد موســم  2000-1999يف بطولة لبنان
لكرة الســلة ظاهرة غريبة لم تشــهدها املالعب
اللبنانيــة إال نادراً ،وذلك بعدما ق ّررت إدارة النادي
الريايض بريوت خوض مباراتيهــا عىل املركزين
الثالث والرابع يف بطولة لبنان لكرة الســلة أمام
فريق الشــانفيل "عالواقف" بدال ً من االنسحاب
ّ
بحقه،
خشية من انزال عقوبات إتحادية صارمة
وذلك إحتجاجا ً عــى األخطاء التحكيمية الفادحة
والفاضحة التي زعم فريــق الريايض انه تع ّرض
لها يف مباراته يف الدور نصف النهائي أمام خصمه
أنرتانيك ،وأدت اىل خروجه من املنافسة عىل اللقب.
اللقــاء األول أقيم يف قاعة صائب ســام يف
املنــارة ،وقد نزل العبو الريــايض اىل أرض امللعب
"مستســلمني" ،فلم يتح ّركوا مــن مكانهم إال يف
دقائق معدودة مســجّ لني موقفا ً إحتجاجيا ً عىل
الظلم االتحــاديّ  ،وانتهى اللقاء "املهزلة" بنتيجة
( )8-127للضيوف .ث ّم انســحب األمر نفسه عىل
املتني
املبــاراة الثانية التي انتهت بفــوز الفريق
ّ
بنتيجة ( )19-185عىل ملعب املركزية يف جونية،
وكان الالفت يف األمر ّ
ان مدير األنشــطة الرياضة
يف النادي الريايض ونائــب رئيس االتحاد اللبناني

الكرة بين اسماعيل أحمد (الرياضي) وتشاد
سكوت (الشانفيل) في المنارة

للعبة يومها جودت شاكر سلم كأس املركز الثالث
لقائد فريق الشانفيل باتريك سابا.

الريــــاضيــــة

nidaalwatan.com
العـــدد  - ٨٨٥السنــــة الـرابـعـة

الـسـبـت  ١٦تـمـوز 2022

سباق فرنسا :المرحلة الـ 13لبيدرسن

الدفاع النيوزيلندي يحاول منع سيرجيو درويش من التسجيل

الحلبي :المنتخب الحالي
األفضل

ويف تعليق له بعــد إنتهاء
املبــاراة ،أكد رئيــس اإلتحاد
اللبنانــي لكرة الســلة أكرم
الحلبــي ّ
أن النرص الكبري الذي
ّ
تحقق يعكس صورة حضارية
وجميلــة عــن كرة الســلة
اللبنانية التــي أصبحت تحت ّل
الواجهة الرياضيــة يف القارة
اآلســيوية ،الفتا ً اىل ّ
أن إنجاز
األمــس هو إســتثنائي حصل
يف بلد منهــار ،حيث ال ماء وال
كهربــاء وال دواء وال طحني،
وعىل رغم ذلك فقد منح أبطال
كــرة الســلة اللبنانيني األمل

بمســتقبل أفضل ،وأثبتوا ّ
أن
هذا الوطن هو كطائر الفينيق
الذي ينهض يف ك ّل مرة من بني
الرماد.
ورأى الحلبــي ّ
أن منتخب
لبنان الحايل هــو األفضل بني
املنتخبــات التي م ّرت يف تاريخ
كرة السلة اللبنانية ،مثنيا ً عىل
أداء الجهاز الفنــي والالعبني
الذين يخوضوا مبارياتهم بقلب
واحد وروح قتالية ومعنويات
مرتفعة ،وأشــاد بدور إتحاد
اللعبة يف ظ ّل الظروف الصعبة
املحيطة ،داعيا ً الجميع للوقوف
اىل جانــب أبطال األرز يف الربح
كما يف الخسارة.

فرنانديز إلى بنفيكا
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أحرز الدنماركي مادس بيدرســن املرحلة
الثالثــة عرشة من ســباق فرنســا للدراجات
الهوائية ،بعــد يوم حار تواصل عىل مســافة
 192.6كلم بني بورغ دوازان وسانت اتيان ،فيما
بقيــت صدارة الرتتيب العــام ومعها القميص
األصفر ملواطنه يوناس فينغيغارد.
وتقدم بيدرســن عىل الربيطاني فريد رايت
الذي حــ ّل ثانيا ً والكندي هوغو هــويل ثالثا ً يف
نهاية محتدمة للمرحلــة ،بعدما تم ّكن الثالثة
مــن االنفصال عن املجموعــة واالنطالق نحو
الخط النهائي.
وسجّ ل بيدرســن الفوز الدنماركي الثالث
هذا األســبوع بعــد ماغنوس كورت نيلســن
(املرحلة  )10وفينغيغارد (املرحلة .)11
ونجح بيدرســن يف التأقلم وســط طقس
جــار جدا ً خالل هذه املرحلــة ،تماما ً كما فعل
عندما تُوج ببطولة العالم عىل الطرقات يف العام
 2019يف ظل طقس ماطر يف مدينة يوركشاير
االنكليزية.
وشهدت املرحلة ســقوط األسرتايل كالب
إيوان بعدما بــدا أنه فقد الرتكيز واســتخدم
الفرامل بقــوة عند أحد املنعطفــات ،قبل أن
يسقط وهو يف موقع متقدم ضمن املجموعة.
 ترتيب األول يف املرحلة :13 - 1الدنماركــي مــادس بيدرســن 4.13:03
ساعات
 - 2الربيطاني فريد رايت التوقيت ذاته

بيدرسن مجتازًا خط الوصول (أ ف ب)

 - 3الكندي هيوغو هويل التوقيت ذاته
 - 4السويرسي ستيفان كانغ بفارق  30ثانية
 - 5االمريكي ماتيو يورغنسون بفارق  30ثانية
 الرتتيب العام: - 1الدنماركي يونــاس فينغيغارد 50.47.34
ساعة
 - 2الســلوفيني تادي بوغاتشار بفارق 2.22
دقيقتني
 - 3الربيطاني غرياينت توماس بفارق  2.26د
 - 4الفرنيس رومان باردي بفارق  2.35د
 - 5الربيطاني أدم ييتس بفارق  3.44د.
(أ ف ب)

أخبار سريعة
سركيس "مش راجع"

كشف المدرب الوطني غسان
سركيس لصحيفتنا ّ
أن لديه
النية في تجديد عقده مع نادي
األهلي الليبي لموسم آخر على
رغم العروض التي تلقاها مؤخرا ً
من أندية سعودية وسورية،
لكنه ينتظر قرار اللجنة اإلدارية
الجديدة للنادي الليبي التي
ستبصر النور أواخر الشهر
الجاري ليوقع عقدا ً رسميا ً معه.
وعن إمكانية عودته الى الدوري
اللبناني قال سركيس إنه في ظ ّل
االتحاد الحالي ال يمكن أن يفكر
حتى في التعاقد مع أيّ نادٍ
محلي مهما كان العرض مغرياً.
يُذكر ّ
أن سركيس قاد النادي
األهلي إلى لقب بطولة ليبيا لكرة
السلة لموسم .2022

مشروع الرئيس

يتمسك بأيتون
السلّة األميركيّة :صنز
ّ
ضاهــى فينيكس صنز عرض الـــ 133مليون
دوالر املقــدم لالعب ارتكازه دي انــدري أيتون من
إنديانــا بايرسز ،ما يفتح الباب أمــام الالعب الحر
للبقاء مع الفريق للمواسم األربعة املقبلة من الدوري
األمريكي للمحرتفني يف كرة الس ّلة.
ونقل موقع "إي أس بي أن" الريايض عن وكيل
أعمال الالعــب أن صنز ،الذي كان أمام مهلة نهائية
حتى مساء اليوم ملضاهاة عرض بايرسز ،ر ّد رسيعا ً
عىل ما قدمه األخري لالعب املولــود يف باهاماس ما
يعني بقاء الخيار األول يف "درافت"  2018يف صفوف
الفريق.
وكالعب حر مقيّد بعقد "املبتدئ" ألربعة أعوام
الذي وقعه يف العام  ،2018ال يحق أليتون ( 23عاماً)
االنتقــال اىل أي فريق يف حال تقــدم فريقه بعرض
يضاهي عرض الفريق الراغــب بخدماته ،وهذا ما
حصل.
وكان العرض املقــدم من بايرسز للحصول عىل
أيتــون األغىل لالعــب ح ّر مقيد يف تاريــخ الدوري،
متفوقا ً عىل عرض الـــ 107ماليني دوالر الذي تقدم
بــه بروكلني نتس يف العــام  2017لضم أوتو بورتر
جونيــور ،من دون أن ينجح يف مســعاه ألن فريقه
واشنطن ويزاردز ضاهى العرض وأبقى عىل خدماته.

ويعتــر أيتون مــن أفضل العبــي االرتكاز يف
الدوري ،وبلغ معدله يف املوســم قبــل املايض الذي
قاد فيه صنز اىل نهائي الدوري قبل الخســارة أمام
ميلووكي باكس 16.3 ،نقطة مــع  10.5متابعات
يف املباراة الواحدة ،فيما بلغ معدله املوســم املنرصم
 17.2نقطة مع  10.2متابعات( .أ ف ب)

قدّم رئيس نادٍ ديناميكي
وصاحب خبرة طويلة في
الشؤون اإلدارية إلحدى البلديات
التي ستشهد منطقتها والدة
ملعب رياضي جديد بعد
إعادة تأهيله ،مشروعا ً متكامالً
يتضمّ ن بناء مد ّرج وغرف
للمالبس وتوابعها على نفقة
عدد من الداعمين للنادي ،شرط
ان يكون للفريق األول وفرق
ّ
الحصة األكبر
الفئات العمرية
في التمارين والمباريات لسنوات
عديدة .وقد تلقى رئيس النادي
ّ
الملف مليا ً من قبل
وعدا ً بدراسة
المجلس البلدي ور ّد الجواب
عليه في اقرب فرصة.

مؤتمر صحافي
للتايكواندو

يضم إريكسن
مانشستر يونايتد
ّ
تعاقد العب وســط ريفرباليت االرجنتينــي الواعد أنزو
فرنانديــز مع بنفيــكا الربتغايل ،يف مقابــل  10ماليني يورو،
بحسب ما أعلن النادي الربتغايل يف بيان رسمي امس.
ّ
ووقــع فرنانديز ( 21عاماً) عىل عقد لخمســة أعوام مع
فريق بنفيــكا ،يف مقابل بند جزائي يبلــغ  120مليون يورو،
بحسب ما أضاف بنفيكا يف بيانه.
وباالضافــة اىل قيمة الصفقة البالغــة  10ماليني يورو،
يتضمن العقــد  8ماليني يــورو كمكافآت بحســب النتائج
الرياضية التي يحققها الالعب.
ويف ترشيــن الثاني املايض ،اســتدعى مــدرب املنتخب
االرجنتيني ليونيل ســكالوني الالعب فرنانديز إىل التشــكيلة
التي خاضــت تصفيات أمريكا الجنوبيــة املؤهلة اىل مونديال
قطر  ،2022لكن من دون أن يشارك يف املباريات.
ووقعت االرجنتني ،بطلة العالم  1978و ،1986يف املجموعة
الثالثة يف كأس العالم إىل جانب كل من الســعودية واملكسيك
وبولونيا.
(أ ف ب)

تعاقد مانشسرت يونايتد اإلنكليزي مع العب
الوسط الدنماركي املخرضم كريستيان إريكسن،
يف عقد يمتد لثالث سنوات يف صفقة ح ّرة.
ورشح يونايتد يف بيان ،ضمــه الالعب الذي
عانى أزمة قلبية خطــرة يف حزيران 2021
خالل كأس أوروبا" :يعرب مانشسرت يونايتد
عن ســعادته بتأكيد انضمام كريســتيان
إريكسن إىل النادي ،حيث وقع
عقدا ً حتى حزيران ."2025
وقال إريكسن عن انضمامه:
"مانشســر يونايتد نادٍ استثنائي ،وال
اســتطيع االنتظار للبدء .لقد حظيت
بامتيــاز اللعب يف أولــد ترافورد عدة
مــرات ولكن القيام بذلــك بالقميص
األحمر ملانشســر يونايتد ســيكون
شعورا ً رائعاً".
ويتابــع النجــم الدنماركي عودته
املثــرة اىل املالعــب بعــد ازمتــه
القلبيــة الخطرية التــي كادت تنهي
مســرته ،قبل ان يعــود يف النصف

الثاني من املوســم املايض من بوابــة برنتفورد
االنكليزي عىل سبيل اإلعارة من انرت ميالن ،الذي
اجرب عىل تركه بســبب االنظمة الصحية الخاصة
بالدوري االيطايل .وسبق ان عمل إريكسن لفرتة
موقتة مع مدرب يونايتد الحــايل الهولندي إريك
تن هاغ يف أجاكس الهولندي كجزء من مرحلته
التأهيلية للعودة إىل املالعب.
وخاض اريكســن  115مبــاراة مع
الدنمارك ،وســجل  38هدفا ً لبالده.
كذلــك لعــب  237مباراة يف
الدوري اإلنكليزي سواء مع
توتنهــام ()2020-2013
وبرنتفورد ( ،)2022وســجل  52هدفا ً وصنع
 71تمريرة حاســمة .ومع ذلــك ،تع ّرضت
تحضريات يونايتد للموســم الجديد لنكسة
بسبب التقارير التي تحدثت عن رغبة النجم
الربتغايل كريســتيانو رونالــدو يف مغادرة
النــادي ،بعد اخفاقــه يف التأهل إىل دوري
أبطال أوروبا املوسم املقبل.
(أ ف ب)

أعلن رئيس االتحاد اللبناني
للتايكواندو حبيب ظريفة في
مؤتمر صحافي عقده في النادي
اللبناني للسيارات والسياحة في
الكسليك عن إستضافة بطولة
آسيا العام المقبل ،وعن تنظيم
مسابقة كأس السفير الكوري
الجنوبي السنوية التقليدية
التي ستفتتح اليوم في مجمّ ع
نهاد نوفل في ذوق مكايل.
كما ك ّرم ظريفة في المؤتمر
البعثة اللبنانية التي شاركت في
بطولة آسيا وفي دورة كوريا
الجنوبية المفتوحة األخيرتَين
والتي حصدت خاللهما ميداليتين
برونزيتين بواسطة ليتيسيا عون
وورد سلمان .وقال ظريفة :هدفنا
المشاركة في أولمبياد باريس-
 2024وإحراز ميدالية ملوّنة طال
إنتظارها للبنان منذ عام .1980

٢٤
العـــدد  - ٨٨٥السنــــة الـرابـعـة

الـسـبـت  ١٦تـمـوز 2022

رفــــــــــيق خــــــــــوري

لبنان "الفلسطيني"
لبنان "اإليراني"
كان ياسر عرفات يفاخر بأنه حكم لبنان
الذي تقول طهران اليوم إنها تحكمه من
ضمن أربعة بلدان عربية .لبنان الذي تجمعت
فيه الفصائل الفلسطينية المسلحة .وكل
شيء كان هنا .كل أعمال الكفاح المسلح وما
سميت "عمليات القشرة" تنطلق من الجنوب
ألنها كانت ممنوعة من سوريا ومصر وصارت
الجبهة األردنية مغلقة أمامها .وكل السالح
الفلسطيني يتم استخدامه في حرب لبنان من
أجل تغيير النظام .لكن لبنان "الفلسطيني"
لم ينتهِ بخروج منظمة التحرير بعد اإلجتياح
اإلسرائيلي ،وال بعد اإلنسحاب اإلسرائيلي ثم
اإلنسحاب السوري .وهو استمر بوجوه عدة
أبسطها بقاء السالح الفلسطيني وتعزيزه في
المخيمات ومعه صراعات الفصائل.
ذلك أن لبنان حاليا ً أسير اللعبة المزدوجة
بين إيران وإسرائيل ،ولو من باب العداء:
طهران تخترق المجتمعات العربية من باب
"القضية الفلسطينية" .وتل أبيب تدخل الى
بلدان عربية من باب الوقوف ضد "الخطر
اإليراني" .وهو الجبهة الوحيدة المفتوحة على
الحرب مع إسرائيل من بين جبهات "دول
الطوق" وسط معاهدات السالم و"إتفاقات
أبراهام" .ال بل إنه يقلد في ترسيم الحدود
البحرية الطريقة الفلسطينية والعربية في
قضية فلسطين :رفض المعروض ثم العودة
بعد سنين الى المطالبة بأقل منه .من رفض
قرار التقسيم وقرار عودة الالجئين والعودة
الى حدود الرابع من حزيران  1967على
أساس اإلصرار على تحرير فلسطين كلها ،الى
المطالبة بحدود  4حزيران واإلصطدام بأن
المعروض هو أقل.
لبنان يطالب اليوم بما كان يمكن
الحصول عليه قبل عشر سنين وأكثر.
طلب وساطة أميركا للتفاوض على الخط
 23بعدما رفض "خط هوف" فذهب الى
مفاوضات الناقورة ليطرح خط  29بحيث
توقفت المفاوضات .عدنا الى الوساطة
األميركية ،ومع إقتراب التوصل الى تسوية،
دخل "حزب الله" مباشرة على الخط
واضعا ً بلسان السيد حسن نصر الله معادلة
محددة :إستخراج ثروة لبنان الغازية
والنفطية أو ال استخراج نفط وغاز ألحد ،وال
بيع ألحد .حقوق لبنان او الحرب.
والمعادلة مهمة إذا كانت ثابتة ،سواء
كان الدافع إليها التوقيت اللبناني أو
التوقيت اإليراني ردا ً على زيارة الرئيس
جو بايدن .لكن قوة األشياء تجعلها معادلة
متحركة .فماذا إن لم يحصل لبنان على
ما يرضي "حزب الله" في األسابيع التي
تفصلنا عن أيلول؟ ماذا إذا استخدم
القوة ضد المنصات اإلسرائيلية وباخرة
اإلستخراج في حقل كاريش وما بعد
كاريش؟ ألن ترد إسرائيل بتدمير لبنان
وتذهب المقاومة الى حرب شاملة؟
قول السيد نصر الله إن "الموت في الحرب
أشرف من الموت جوعاً" ليس قدرنا وال
خيارنا .فالمافيا المسؤولة عن دفع اللبنانبين
الى الجوع يحميها "حزب الله" .ومن يعيد
إعمار لبنان إذا دمرته إسرائيل؟
الجميع في حاجة الى درس من مثل
إيراني" :إن كنت تستطيع فك عقدة بأصابعك
فلماذا تفكها بأسنانك؟".

هــــــــــــــل
تعـــــــــــلم

اليابان ثالث أكرب
اقتصاد يف العالم بعد
نمو مذهل عقب الدمار
الذي أصابها يف الحرب
العاملية الثانية.

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

قناديل البحر الالسعة تغزو الشواطئ اللبنانية (فضل عيتاني)

وفاة إيفانا زوجة دونالد ترامب األولى
ّ
توفيت إيفانا ترامب ،الزوجة األوىل
للرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب
ووالدة ثالثــة من أبنائه ،عن عمر ناهز
 73عاماً .وكتب ترامب البالغ  76عاما ً
عىل منصة "تروث سوشــال" للتواصل
االجتماعيّ ،
أن إيفانا "توفيت يف منزلها
يف مدينــة نيويورك" ،دون ذكر ســبب
الوفاة ،قائالً "كانت امرأة رائعة وجميلة
ومدهشة عاشت حياة رائعة وملهمة".
وأضاف "كان فخرها وسعادتها
أوالدها الثالثة دونالد جونيور وإيفانكا

وإريك .كنّا جميعا ً فخورين بها .أرقدي
بسالم إيفانا".
وتزوّجت عارضة األزياء إيفانا ترامب
التي ترعرعت يف ظل الحكم الشيوعي يف
تشيكوسلوفاكيا السابقة عام  1977من
ترامب الــذي كان حينها مطوّرا ً عقارياً،
وأنجبت طفلهمــا األوّل دونالد االبن يف
وقت الحق من العام .وولدت إيفانكا عام
 1981وإريك عام .1984
ونمت قوة الزوجني وشهرتهما يف
الثمانينات مــع ازدهار أعمال دونالد

ترامب ،وتو ّلت إيفانا أدوارا ً رئيســة يف
ّ
ووفر التباعد
إمرباطوريّته العقاريّة.
الكبــر بينهما؛ الذي يُشــاع أنه كان
نتيجة لعالقة دونالــد باملمثلة مارال
مايبلز ،مادة دسمة لصحف نيويورك.
وحدث الطالق بــن دونالد ترامب
وإيفانا يف أوائل التسعينات ،ويف عام 1993
تزوج من مايبلز .وتمتعت إيفانا ترامب
بعدها بمهنة تجارية ناجحة خاصة بها
تعنــى باألزياء واملجوهــرات ومنتجات
التجميل وكتبت عددا ً من الكتب.

الذكاء اإلصطناعي ينتج مشاهد ثالثية األبعاد بشكل أعمال فنية مشهورة
قد يصبح االنغماس يف نســخة ثالثيــة األبعاد من
لوحتك املفضلة ممكنا ً بفضــل الذكاء االصطناعي الذي
يستطيع تحويل األساليب الفنية إىل مشاهد ثالثية األبعاد.
اســتُعمِ ل الذكاء االصطناعي ســابقا ً لتحويل األساليب
الفنية إىل صور يمكن مشــاهدتها من زاوية  360درجة،

لكن يبدو املــروع الجديد أكثر قدرة عــى إبراز أصغر
التفاصيل عند رسم املشاهد رقميا ً بأساليب مختلفة.
عــرض كاي تشــانغ وزمالؤه مــن جامعة
"كورنيل" يف إيثاكا ،نيويورك ،نظام نقل األساليب
الذي ابتكروه عرب مشــاهد ثالثية األبعاد يف منطقة
"بورت أون بيســن" الفرنســية .شــملت تلك
املشــاهد أغراضا ً مثل الجرافات وهياكل عظمية
للديناصورات من خالل استعمال أعمال فنية مثل
لوحة "ليلة النجوم" للرســام فنسنت فان غوغ،
ولوحة "بعــد ظهر يوم أحد عــى جزيرة الغراند
جات" للرسام جورج سورات.
ّ
تحسنت نوعية الصور ألن الذكاء االصطناعي
يســتطيع أن يقيم مقارنة مبــارشة بني تفاصيل
الصورة األصلية واملشاهد الجديدة بنسختها ثالثية
األبعاد .تغفل تقنية الــذكاء االصطناعي القديمة
مثالً عن جزء كبري من تلــك التفاصيل املميزة عرب

تحويل خصائص الصور إىل مجموعة تحليلية أكثر
انحسارا ً من الناحية اإلحصائية.
عرض الباحثون عىل أشــخاص اختاروهم عرب
اإلنرتنت فيديوات فيها خمسة أساليب فنية مختلفة
انطالقا ً من خمسة مشــاهد متنوعة وثالثية األبعاد
من خالل اســتخدام تقنيات قديمة وجديدة من نوع
الذكاء االصطناعي .حصدت كل مقارنة بني عمليات
نقل األساليب الفنية عالمة  ،12وقد ّ
فضل املشاركون
تقنية الذكاء االصطناعي الجديدة يف أكثر من  86%من
ً
مقارنة بالتقنيات القديمة واألكثر تنافسية.
الحاالت
يبقى تشغيل نظام الحلول الحسابية عمالً بطيئا ً
وقد يتطلب حتى  20دقيقة .لكن يمكن اســتعمال
هذه التقنية يف أفالم الرسوم املتحركة وقطاع األلعاب
عند ترسيعها ،إذ يســتطيع خرباء املؤثرات البرصية
يف هذه املجاالت أن يســتعملوا تقنية نقل األساليب
كنموذج أويل قبل إحداث تعديالت أخرى يدوياً.

مك ّونات الكمبيوتر العاملة بالذبذبات ّ
توفر الطاقة
يبــدو أن مكونــات الكمبيوتر التي تســتعمل
الذبذبات بــدل اإللكرتونات ترصف أقــل كمية من
الطاقة عند معالجة املعلومات وإرسالها.
تعمل أجهزة الكمبيوتر التقليدية واملصنوعة من
أشباه املوصالت عرب السيطرة عىل تدفق اإللكرتونات
داخل دوائر مختلفة لتنفيذ عملياتها .يرصف الجهاز
طاقة إضافية عند منع التقلبات الحرارية من التأثري
ً
نتيجة
عىل حركة اإللكرتونات والتســبّب باألخطاء.
لذلك ،يكون مســتوى اســتهالك الطاقة يف أجهزة
الكمبيوتر التي نستعملها يف منازلنا أعىل من "عتبة
النداور" (الحد األدنى مــن الطاقة الالزمة كي يقوم
الكمبيوتر بخطوة حسابية) بعرشة آالف مرة تقريباً.
لكن ال ترصف أجهزة الكمبيوتر النانوميكانيكية

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

هذه الطاقــة اإلضافية إذا كانت تســتعمل ذبذبات
ضئيلة بدل اإللكرتونات.
ابتكــر وارويــك بويــن وزمالؤه مــن جامعة
"كوينزالند" يف أسرتاليا بوابة منطق نانوميكانيكية
جديدة ،وهي ال تتطلب أي أسالك كهربائية .تحتوي
البوابة الجديدة عىل غشــاء أرق من شعرة اإلنسان
بألف مرة .يعترب بوين هذا االبتكار أشبه بـ"ترامبولني
نانوسكوبي" ،وهو يهت ّز بقوة منخفضة أو عالية.
يقــول راج موهانتي من جامعة بوســطن يف
ماساتشوســتس (كان فريقه قــد ابتكر واحدة من
أوائل البوابات النانوميكانيكية منذ أكثر من  15سنة)
إن ّ
دس كميــات كبرية من هــذه البوابات يف رقائق
السيليكون يف املنشآت التجارية أصبح ممكنا ً اليوم.

مــن املســتبعد أن تصبــح أجهــزة الكمبيوتر
النانوميكانيكية بديلة عن اآلالت التي نستعملها يف منازلنا
اليوم ،لكنها قد تكون مناسبة لألقمار االصطناعية برأي
بوين .يســتطيع الكمبيوتر النانوميكانيكي الخايل من
األســاك واإللكرتونيات أن يتحمّ ل ظروفا ً متطرفة مثل
التوهجات الشمسية ،ما يمنعه من خسارة املعلومات.
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